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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Himmetä ei 
muistot 
koskaan saa

Suomalaisten ystävällisyys herätti 
turvapaikanhakijoissa kiinnostusta 

kristinuskoon

Uskonto vaihtui 
toiseen

¯Ratkaisuni ei ole Suo-
messa ongelma 
muslimituttavie-
ni keskuudessa. Ira-

kissa se on. Jotkut muslimit tul-
kitsevat Koraania siten, että se 
kehottaa vahingoittamaan hen-
kilöä, joka kääntyy pois islami-
laisuudesta.

Irakilainen Karar oli tutustu-
nut kristinuskoon jo kotimaas-
saan, mutta haettuaan turvapaik-
kaa Suomesta hän halusi tietää li-
sää Raamatusta, Jumalasta ja Jee-
suksesta. 

Karar aloitti rippikoulun Ou-
lussa lokakuussa. Kokoontumiset 
jatkuivat viiden kuukauden ajan, 
helmikuussa hänet konfirmoitiin 
ja kastettiin. 

Samassa rippikouluryhmässä 
oli lähes 20 muutakin turvapai-
kanhakijaa. 

Kasteen jälkeen Karar on 
osallistunut seurakunnan toi-
mintaan muun muassa kirkko-
väärtinä.

Hän kertoo oppineensa rip-
pikoulussa muun muassa kym-
menen käskyä. Niitä tutkiessaan 
hän oivalsi, että käskyjen nou-
dattamisessa on tärkeintä seura-
ta Jumalaa eikä niinkään henki-
löä, joka tulkitsee pyhiä kirjoja.

Karar luottaa siihen, että usko 
Jeesukseen vapauttaa hänet pel-
käämästä ja huolehtimasta tur-
haan. 

Aloite rippikoulusta
tuli turvapaikanhakijoilta
Rippikouluja turvapaikanhaki-
joille on järjestetty talven aika-
na muuallakin kuin Oulun seu-
rakunnissa.

Rauhan Tervehdyksen pieni-

muotoinen kysely paljastaa, et-
tä seurakunnissa, kuten Limin-
gassa, ei markkinoida rippikou-
lua aktiivisesti turvapaikanhaki-
joille.

– Aloite rippikoulusta tuli 
heiltä itseltään, kertoo Limingan 
kappalainen Aino Pieskä.

Kiinnostus kristinuskoon oli 
ollut osalla jo kotimaassa, hän 
täsmentää.

Kirkkoherra Niilo Pesonen 
kertoo, että myös Tuiran seura-
kunnassa rippikoulun käyneistä 
turvapaikanhakijoista osa oli läh-
tömaassaan tekemisissä kristitty-
jen kanssa ja mahdollisesti har-
kinnut kristityksi kääntymistä jo 
tuolloin.

Lehden kyselyyn vastasivat 
Pieskän ja Pesosen lisäksi Tervo-
lan kirkkoherra Heikki Holma ja 
Oulun seurakunnissa viime hel-

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Toukokuun kolmas sunnuntai on kalenteris-

samme kaatuneitten muistopäivä. Sitä viete-

tään niin vuoden 1918 sodassa kuin vuosien 

1940–1945 sodissa kaatuneiden sekä myös rauhan-

turvatehtävissä kuolleiden yleisenä muistopäivänä. 

Muistopäivä huomioidaan jumalanpalveluksissa, 

sankarihaudoille järjestetään kunniakäyntejä 

ja monin paikoin pidetään myös erityinen 

kansalaisjuhla. Seurakunnat ovat yleensä näissä 

juhlajärjestelyissä keskeisesti mukana. 

Ensimmäisinä vuosikymmeninä kaatuneitten 

muistopäivänä 

huomioitiin erityisesti 

sotaleskiä ja heidän 

läheisiään. Nyt 

heidän joukkonsa on 

käynyt jo pieneksi, 

mutta sotaorpoja ja 

heidän läheisiään on 

joukossamme edelleen 

paljon. Se muistuttaa meitä kaikkia siitä, että 

sodan varjo on pitkä. 

Kaatuneitten muistopäivää voi luonnehtia 

kansalliseksi surutyöksi. Se vakiintui 1970-luvulla 

myös yleiseksi liputuspäiväksi. Silloin lippu 

laskettiin osaksi aikaa puolitankoon suruliputuksen 

merkiksi. Tästä tavasta luovuttiin vuonna 1995 ja 

siirryttiin normaaliin liputuskäytäntöön. Surutyö 

jäi näin taka-alalle. 

Vuosien vieriessä kaatuneitten muistopäivä 

koskettaa henkilökohtaisesti entistä vähäisempää 

joukkoa, mutta sitä tärkeämmäksi tulee sen viesti 

yleisellä tasolla. Päivä on muistuttamassa erityisesti 

meille sodan jälkeen syntyneille, että kansallisesta 

vapaudestamme on jouduttu maksamaan kallis 

hinta. 

Sota-ajan kokeneiden elämäntarinoissa on 

meille arvokasta henkistä pääomaa: Miten 

koettelemuksissa kestetään, voitetaan 

vaikeudet, käydään työhön ja 

jälleenrakennetaan. 

Sota-ajan kokeneet 

eivät ihannoi sotaa. He 

rakastavat rauhaa. 

Veteraanin iltahuudon 

kertosäkeessä meille 

annetaan tehtävä: 

Himmetä ei 

muistot koskaan 

saa. 

HANNU 
OJALEHTO

Sota-ajan 
kokeneiden 
elämäntarinoissa 
on meille arvokasta 
henkistä pääomaa.
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Kun Raamatun 
viestiä hengellistää 
liian kauan, 
viesti muuttuu 
sanahelinäksi.

Ettei yksikään hukkuisi 

Kolumni

Siitä asti, kun ensimmäi-
set pakolaisveneet alkoi-
vat vajota Välimereen, 
olen usein ajatellut ot-

sikon lausetta: ”Ettei yksikään 
hukkuisi”. 

Sanat ovat Raamatusta. Lau-
se on tuttu ainakin niille, jot-
ka ovat kuulleet sen hengellis-
tetyn tulkinnan: Jumalan tah-
tona on, ettei kukaan ihminen 
joutuisi helvettiin, vaan pääsisi 
taivaaseen. 

En ole kuitenkaan ajatellut 
viime aikoina tuon lauseen ää-
rellä taivaita tai helvettejä, vaan 
maanpäällistä elämää ja siihen 
liittyviä vastuita. Olen ajatel-

lut, että kun Raamatun viestiä 
hengellistää liian kauan, viesti 
muuttuu sanahelinäksi. 

Oman ja kaverin sieluntilan 
symbolisesta tarkkailusta uh-
kaa tulla niin pikkutarkkaa ja 
itseään ruokkivaa puuhastelua, 
että lähimmäisen henkeä ja ter-
veyttä uhkaavat asiat jäävät sen 
varjoon. 

Mutta hukkumisessa ei ole 
mitään symbolista. 

Kun kääntää selkänsä hädäl-
le, on turha vedota siihen, et-
tä omassa elämässä on vaike-
aa ja että tärkeintä on huoleh-
tia oman sielunsa autuudesta lä-
himmäisen yksityiselämää mo-

ralisoimalla. 
Tekopyhyys asuu näennäises-

sä hyvyydessä ja nöyryydessä. 
”Ettei yksikään hukkuisi” 

tarkoittaa sitä, että meidän tu-
lee tehdä yksittäisinä ihmisi-
nä ja valtioina kaikkemme, et-
tei yhtään lasta kuole sotaan tai 
huku sitä paetessaan. 

Meille kuuluu sekin, kun ja-
laton ja alkoholisoitunut lähim-
mäinen pyytää kolikkoa. 

Lapsen voi pelastaa antamal-
la pelastusliivin, kuivaamal-
la vaatteet ja antamalla ruokaa. 
Kadulla kolikkoa pyytävää ih-
mistä on kohdeltava ystävälli-
sesti ja kunnioittavasti. 

Kukaan ei tiedä, milloin vä-
littäminen on myöhäistä. Huo-
menna ei ojentuvaa kättä ehkä 
enää ole, eikä kenties pelastus-
liiviä kaipaavaa lasta. Ei ehkä ole 
sinua eikä minuakaan. 

Tänään on kuitenkin tämän 
päivän tarpeet ja pyynnöt. Joka-
päiväinen leipämme. 

R i i t t a  H i r vo n e n

Irakilaisen Kararin nimi löytyy kotikirkon alttarilla olevan kastepuun lehdistä. Hänet kastettiin kristillisen seurakunnan jäseneksi keväällä.

mikuuhun saakka kansainväli-
sentyön vs. pastorina toiminut 
Terttu Laaksonen. 

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

Väkivalta on 
väsyttänyt
Kysymyksissä tiedusteltiin rippi-
koulun järjestäjien kokemuksia 
siitä, miksi osa turvapaikanha-
kijoista haluaa vaihtaa uskontoa. 
Vastauksissa toistettiin, että useil-
la turvapaikanhakijoilla mielen-
kiinto kristinuskoon on herännyt 
heidän vastaanottaessaan suoma-
laisten ystävällisyyttä. 

Heikki Holma kertoo: Moni 
tervolalainen on osoittanut lä-
himmäisenrakkautta heille. Yk-
sityiset ihmiset ovat tarjonneet 
kyytiä kauppareissuille ja ovatpa 
jotkut päässeet paikallisten mu-
kana käymään esimerkiksi pilk-
kijäillä. 

Terttu Laaksonen on kysynyt 
syitä jokaiselta kirkkoon liitty-
mistä haluavalta. Monet ovat sa-
noneet väsyneensä väkivaltaan, 
joka on hallinnut heidän koti-
maassaan. 

Pesonen korostaa, että kaste-
opetukseen hakeutuvalle selvite-
tään aina, ettei kristityksi käänty-
minen edesauta myönteisen tur-
vapaikkapäätöksen saamisessa. 

Kristityksi kääntyvän lopulli-
set motiivit jäävät aina salaisuu-
deksi ja niin saavat jäädäkin, Tui-
ran kirkkoherra sanoo.

Rippikoulussa saattoi
purkaa mieltään
Rauhan Tervehdys tiedusteli vas-

taajien näkemyksiä, millä tavoin 
rippikoulu sopii turvapaikanha-
kijoiden mahdollisesti hyvinkin 
paineiseen elämäntilanteeseen.  

Holma kertoo, että turvapai-
kanhakijoiden tilanteesta nou-
sevia kysymyksiä on Tervolassa 
otettu rukousaiheiksi jumalan-
palvelusten esirukouksiin. Tä-
män vuoksi Holma uskoo, että 
rippikoulu on osaltaan tarjonnut 
paikan purkaa paineita.  

Pesonen toteaa, että rippikou-
lun osallistujat tutustuvat suoma-
laisiin. Siksi hän rohkenee ajatel-
la, että yhteydet seurakuntaan ja 
siellä toimiviin ihmisiin ovat tu-
kemassa turvapaikanhakijaa hä-
nen elämänvaiheessaan. 

– Uskon vahvasti ihmisten it-
semääräämisoikeuteen. Pappina 
joudun aika usein arvioimaan ih-
misen kykyä muodostaa vapaas-
ti mielipidettä. Turvapaikanhaki-
joiden kohdalla tämä on erityisen 
tärkeää, Laaksonen vastaa. 

Pieskän mukaan rippikoulu 
antoi turvapaikanhakijoille luot-
tamusta siihen, että Kaikkivaltias 
pitää heistä huolta. 

– Rukous oli tärkeää, ja se 
kuului myös opetuskertoihin. 
Usko siihen, että Jumala kuulee 
rukouk set.

RIITTA HIRVONEN

Kasteopetukseen 
hakeutuvalle 
selvitetään aina, 
ettei kristityksi 
kääntyminen 
edesauta myönteisen 
turvapaikkapäätöksen 
saamisessa. 

Niilo Pesonen

REBEKKA NAATUS 
Kirjoittaja on opintovapaalla oleva 

Oulun seurakuntayhtymän tiedottaja
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Kolmen viikon kuluttua 
monessa perheessä juh-
litaan ylioppilasjuhlia ja 
valmistujaisia. Heti pe-

rään alkaa rippikoulusesonki. 
Lukuisia perhejuhlia järjestä-

nyt oulunsalolainen martta-ak-
tiivi Päivi Kyllönen neuvoo juh-
lia järjestäviä muistamaan reali-
teetit ja pyytämään apujoukkoja.

OLE REALISTI. Jokaisen juhlia 
järjestävän on mietittävä alkajai-
siksi, mihin taidot, aika ja rahat 
riittävät. 

Juhlajärjestelyissä ei tarvitse 
kurkotella kohtuuttomia – kätevä 
emäntä menee joskus sieltä, missä 
aita on matalin!

UNOHDA SUURSIIVOUS. Juhlis-
sa riittää järjestelmistä, joten tur-

Muut mediat

”Luotan nykyisin itseeni ja olen 
motivoitunut.”

”Miesten asenne on alkanut muuttua. 
Aviomiehet tukevat meitä ja haluavat 
meille hyvää.”

”Olen ylpeä kävellessäni kadulla itse 
maksamani vaatteet päällä.”

”Ei tarvitse enää pyytää rahaa mieheltä.”

”Tytöt unelmoivat, että pääsevät 
vielä pitkälle, pidemmälle kuin äidit. 
Tiedotuskampanjat koulutuksesta lisäävät 
tietoa opiskelumahdollisuuksista.”

Tekoja-lehdessä 2/2016 nepalilaisnaiset kertovat, 
mitä vaikutuksia Naisten Pankin myöntämillä pienlainoilla 

ja yrittäjyyskoulutuksella on ollut heidän elämäänsä.

Juhla syntyy ilman suur siivoustakin
hasta ei kannata stressata. Älä 
murehdi, jos kaikki astiat eivät 
ole samaa sarjaa. Älä ajoita suur-
siivousta juuri juhlien alle. Eivät 
ihmiset mene tekemään juhlako-
tiin tupatarkastusta – he mene-
vät kohtaamaan ihmisiä ja naut-
timaan tarjoomuksista.

Elämä järjestää kyllä jokaisel-
le meistä surujuhlia. Siksi juhlia 
kannattaa järjestää myös niin, 
että voidaan kokoontua yhteen 
iloistenkin asioiden merkeissä.

PYYDÄ APUA. Monesti äiti on 
se, joka laittaa juhlia yötä myö-
ten ennakkoon ja vielä juhlapäi-
vänäkin huolehtii kaikesta niin, 
ettei kenties ehdi kaikille vierail-
le edes päivää sanoa puuhastelun-
sa keskeltä.

Kannattaa miettiä työnjako 

Lapsuus voittaa aikui suuden kuusi–nolla   
 Riikan ja Saaga-Helenan mielestä lap   suuden yksi hyvä puoli on uusien asioiden oppiminen

Tämähän on aivan selvää: 
lapsena on kivempaa kuin 
aikuisena. 

Esimerkiksi syntymä-
päivien vietto on jännittävämpää 
kahdeksanvuotiaana kuin aikui-
siällä. Lapsena synttäreille saa 
kutsua paljon kavereita, mikä tie-
tää monia lahjapaketteja. 

Juhlanjärjestäjä aloittaa miettimällä 
voimavarat ja realiteetit: mihin kyetään 
itse, mitä ostetaan.

– Aikuinen ei myöskään voi 
enää leikkiä kunnolla, Riikka 
Raatikainen arvioi.

Lapsuuden puolesta puhuu se-
kin, että silloin oppii monia uu-
sia asioita, kun käy koulussa. Ai-
kuiset eivät pääse kokemaan op-
pimisen iloa, sillä he koko lailla jo 
tietävät kaikki asiat, tuumii Rii-
kan hyvä kaveri, kahdeksanvuo-
tias Saaga-Helena Siikaluoma.

Lapsuuden yksi hyvä puoli on 
sekin, että tulevaisuuden amma-
tista voi haaveilla miettimättä 
realiteetteja, kuten löytyykö alal-
ta työpaikkoja.

Kuorolaulua harrastavat oulu-
laisystävykset haluaisivat isona 

ehkä artisteiksi, mutta totea-
vat sen vaativan ensin ko-

vaa työtä.
– Jos olisin leipuri, te-

kisin possumunkkeja, 
ostaisin ne kaikki itse 
ja söisin suuhuni, Saa-
ga-Helena nauraa oi-
vallukselleen.

Rosvolla on 
liiaksi yötöitä
Taksikuskin tai ralli-
ajan työt eivät innosta 
tyttöjä, sillä puuduttava 
istuminen kauhistuttaa. 
Tekemistä pitää olla eikä 

vain istumista!
– Rosvona taas joutuisi 

tekemään töitä öisin, mikä 
sekoittaisi unirytmin, Riik-

ka lohkaisee.
Töistä tytöillä on vakavaakin 

sanottavaa. Oikea määrä töitä on 
sen verran, että vanhemmilla jää 
aikaa olla lasten kanssa. 

Saaga-Helena ja Riikka viettivät äitienpäivän 
aikaan Oulujoen seurakunnan aCorde-
kuorolaisten kanssa leiriä Kiimingin 
Suvelan leirikeskuksessa. Molemmat tytöt 
harrastavat musiikkia.
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Bobi Balla aloittaa elokuussa opiskelut Oulun yliopistossa.

Ihmisiä

Edessä muutto Ouluun

Kuukausi sitten romanialaisen Bobi Ballan elämä otti 
uuden suunnan. Tuolloin 23-vuotias Balla kävi pää-
sykokeissa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunnassa. Viikon päästä tuli tieto hyväksymisestä. 

Heti kansainvälisen opettajankoulutuksen maisteriohjel-
man pääsykokeisiin kuuluneen haastattelun jälkeen hän oli 
varovaisen luottavainen. 

– Haastattelijat kiittelivät sitä, että olin itse tullut pai-
kan päälle. Se osoitti kuulemma motivaatiota, Bobi Bal-
la kertoo.

Opiskelut alkavat elokuussa. Edessä on siis muutto ul-
komaille. Suomi ei ole Bobi Ballalle entuudestaan tunte-
maton maa, sillä hän on ehtinyt olla vuoden vaihto-oppi-
laana Helsingissä. Kotimaassaan Balla on opiskellut kasva-
tustiedettä, ja kesällä hän saa käteensä kandidaatin paperit.

Ensikosketuksen suomalaisiin Balla sai jo lapsena, sillä 
hän asui Romaniassa orpokodissa, jota suomalainen Pat-
mos Lähetyssäätiö tukee. 

– Tapasin Bobin ensi kerran, kun hän oli 7-vuotias, ker-
too säätiön työntekijänä tuolloin toiminut Juhani Säilä.

Vantaalla asuva Säilä oli Bobi Ballan mukana Oulussa. 
Heidän yhteytensä on säilynyt, vaikka Säilä jäi eläkkeelle 
pari vuotta sitten.  

Balla on pärjännyt elämässä hienosti, vaikka lähtökoh-
dat olivat heikot. Siitä on Säilän mukaan kiittäminen us-
konsisarta, joka adoptoi pojan. 

Kun Bobi Balla valmistuu, häntä odottaa kotimaassaan 
työpaikka opettajana Tincassa sijaitsevassa mustalaisky-
lässä. Patmos Lähetyssäätiö tukee siellä sijaitsevan parin-
sadan oppilaan koulun toimintaa. Sitä ennen kutsuu Oulu.

ELSI SALOVAARA

Juhla syntyy ilman suur siivoustakin

Elsi Salo
vaara

Mieluista aikaa minulle oli nuo-
ruus, aikuisuuden kynnys, kun 
muutin kaksikymppisenä Ruot-
siin töihin ja pääsin siellä kokei-
lemaan omia siipiäni. Olin ol-
lut töissä kotikylän kaupassa ja 
asunut kotona. Halusin lähteä jo 
omilleni ja itsenäistyä. Työpaikka 
löytyi ompelutehtaalta. 

TUULA MÄNTY
Oulu

En haluaisi olla näin vanha, mut-
ta en kyllä kaipaa lapsuuttakaan. 
Olen sota-aikaan syntynyt, se 
varmaan vaikuttaa asiaan. Muis-
tan hämärästi kun Oulua pom-
mitettiin ja käsitin lapsena sodan 
aikuisten puheista. Kyllä minul-
la hyviäkin muistoja lapsuudes-
ta on. 

ANNE JAARANTO
Haukipudas

Olen ihan tyytyväinen ikääni. 
Aikuiselle yhdistelmä aikuisen 
vastuullisuutta ja lapsen lapsen-
mielisyyttä olisi aika hyvä. Itsellä 
lapsenmielisyyttä on yhä tallella, 
se ilmenee ainakin Facebookissa. 
Lapsuudesta kaipaan kavereita ja 
luovuutta.

JARNO HÄKKINEN
Oulu

Gallup
Haluaisitko olla mieluummin lapsi kuin aikuinen?
Tai ylipäätään nuorempi kuin nyt? 
Tätä kysyttiin sateisena tiistaina Oulussa.

TEKSTI JA KUVAT:
 RIITTA HIRVONEN JA 

MINNA KOLISTAJA

Lapsuus voittaa aikui suuden kuusi–nolla   
 Riikan ja Saaga-Helenan mielestä lap   suuden yksi hyvä puoli on uusien asioiden oppiminen

sekä keinot, joilla kaikki juhlan 
sankarin läheiset voivat osallis-
tua juhlaan. Lähipiirissä on to-
dennäköisesti ihmisiä, joita voi 
pyytää avuksi. Pyydä apua, mut-
ta sovi siitä selkeästi ennakkoon. 
Ei ole reilua ojentaa vieraaksi tu-
levalle ovella esiliinaa kouraan ja 
ohjata keittiöön.

Voisimme myös itse kukin 
opetella avun tarjoamisen kult-
tuuria. Itselläni on tapana kysyä, 
voinko tuoda tilaisuuteen vaikka 
pikkuleipiä. Jos kummit ja mum-
mit haluavat auttaa, juhlapöytään 
kertyy jo mukavasti tarjottavaa.

HUOMIOI SANKARI. Muista ky-
syä juhlan keskipisteeltä, mistä 
hän pitää ja mitä toivoo. Esimer-
kiksi ripille pääsevä nuori ei vält-
tämättä arvosta perinteistä karja-

lanpaistia tai lohikeittoa vaan 
tarjottava voisi olla vaikka piz-
zaa tai salaattia.

PITÄYDY TUTUSSA. Tarjottavia 
ei todellakaan ole pakko leipoa 
ja valmistaa kaikkea itse.

Jos päädyt leipomaan, pitäy-
dy tutuissa resepteissä tai aina-
kin kokeile leipoa uudella oh-
jeella ennen juhlaa. Silloin ei 
tarvitse jännittää, miten leipo-
mus onnistuu tärkeällä hetkellä.

Hyödynnä tarjoilussa per-
heen tai suvun traditiot. Jos 
juhlissa on tapana tarjota aina 
kampanisuja, lusikkaleipiä tai 
tiettyä kakkua, tarjotkaa nyt-
kin. Omia juhlaperinteitä kan-
nattaa vaalia – ja luoda.

MINNA KOLISTAJA

Älkää olko lapsille 
ilkeitä vaan 
kilttejä.

Saaga-Helena Siikaluoma

Lapsi, nuori vai aikuinen?

– Lasten kanssa on hyvä tehdä 
kivoja puuhasteluja.

Presidentin hommat saattaisi-
vat vetää puoleensa. Silloin voi-
si Suomeen tulla roskaamisel-
le täysikielto. Kun joillakin kei-
nolla saisi vaikutettua siihen, et-
tä kuralätäköt vähenisivät, Riik-
ka heittää.

Afrikkalaisia olisi
autettava enemmän
Aikuisuudellakin on hyvät puo-
lensa, tytöt myöntävät. Silloin 

voisi matkustaa, esimerkiksi Ka-
liforniaan, jossa Saaga-Helenal-
la on sukulaisia – ja ennen muuta 
huojuvia palmuja. 

Riikan vinkki on, että kulke-
mista vieraalla paikkakunnalla 
olisi viisasta harjoitella vaikkapa 
Helsingissä.

Tytöt eivät haluaisi vain itse 
matkustaa ja kulkea, vaan he toi-
voisivat, ettei kenenkään tarvitsisi 
asua vain yhdessä kodissa samas-
sa paikassa.

Afrikka herättää Riikassa ja 
Saaga-Helenassa pohdintaa: onko 
siellä liian paljon vaikeita ja han-
kalia asioita, kuten veden puutet-
ta, jotta sinne kannattaisi lähteä?

– Afrikkalaisia pitäisi aut-
taa.  Luulen, että heitä pitäisi aut-
taa enemmän kuin mitä me nyt 
teemme. Nenäpäivänä olen op-
pinut, että maailmassa on paljon 
ihmisiä, joiden asiat eivät ole hy-
vin, Saaga-Helena sanoo.

Älkää lintsatko
töistä!
Yleensä vanhemmat antavat lap-
sille neuvoja, mutta tällä kertaa 
vinkit tulevat pienemmiltä isom-
mille.

– Älkää olko lapsille ilkeitä 
vaan kilttejä, Saaga-Helena pu-
huttelee aikuisia.

– Kun teillä on hyvä ammatti, 
älkää lintsatko töistä, Riikka oh-
jeistaa.

Viikonloppujen on oltava las-
ten mielestä lepoa varten.

Pitkiä yöunia, sängyllä löhöi-
lyä karkkipussin kanssa – ja lupa 
tehdä mitä haluaa, vaikkapa kat-
soa elokuvia.

– Minä en ainakaan halua har-
rastaa joka päivä jotakin, joskus 
pitää mennä rauhassa ulos. Naa-
purissa on jännä keinu, tykkään 
istua siellä.

RIITTA HIRVONEN 

Kirkon varhaiskasvatus-
ta on tehty Suomes-
sa 70 vuotta. Vuonna 
1945 perheiden arkea 

helpottamaan kehitettyä päi-
väkerhotoimintaa ja kirkon 
varhaiskasvatusta juhlistetaan 
Oulussa Rotuaarilla lauantai-
na 14. toukokuuta kello 12–15. 

Juhlan kunniaksi Rotuaarin lavalla on kello 12, 
13 ja 14 koko perheen konsertti, jossa esiintyjänä 

on Pieni suuri seikkailu -or-
kesteri. 

Lapsille on ohjelmassa 
myös kasvomaalausta, keppi-
hevosrata ja onnenpyörä. Ti-
laisuus on maksuton.

Tapahtuman ajan Rotu-
aarin lavan läheisyydessä voi 
myös ilmoittautua ensi syksyn 

päiväkerhoihin ja tutustua Oulun seurakuntien var-
haiskasvatuksen palveluihin.  

Koko perheen konsertti lauantaina Rotuaarilla
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Arjen diakonia tutuksi
Esimerkiksi leivonta, polttopuiden kantaminen tai kaupassakäynti 
voi Kiimingissä olla rippikoululaisen palvelutehtävä 

M inna Ko l i s t a ja

Esimerkiksi 
poika, joka kantoi 
eräälle mummolle 
polttopuita 
palvelukorttiin 
merkinnän 
saadakseen, jatkoi 
halkojen kantamista 
vielä viisi vuotta 
rippikoulun 
jälkeenkin.

Aulikki Rinta-Säntti

Kiiminkiläinen Alpo Lep-
pälä miettii, mistä löytäisi 
oman rippikuvansa vuo-
delta 1939.

Samaan aikaan keittiössä hää-
rää kaksi rippikoululaista rippi-
kouluun kuuluvan  palvelutehtä-
vän parissa.

Ei kulu enää kuin hetki, kun 
Leppälän kotona leijailee tuoreen 
pullan tuoksu.

– Mukavaa, että nuoria käy. 
Rippikoululaisia meillä kävi ker-
ran aikaisemminkin. Silloin 
kymmenkunta nuorta haravoi 
pihaa ja leipoi, Leppälä muistelee.

Myös Janette Schönberg ja 
Emilia Turves pitävät pientä pal-
velutehtävää ja siihen kuuluvaa 
kohtaamisen ajatusta mukavana.

Paikka tehtävään löytyi hel-
posti: Alpo on Janetten isopappa, 
isän äidin isä.

Rippikoululaisesta
kohti aikuisuutta
Tytöt lähtevät rippileirille Su-
velan leirikeskukseen kesäkuun 
alussa, heti koulujen päätyttyä.

92-vuotias Leppälä muistaa 
oman rippikouluaikansa kirk-
kaasti.

– Siihen aikaan 1930-luvulla 
ei pidetty rippileirejä, vaan rip-

pikoulua käytiin päiväsaikaan 
pappilassa, kaksi viikkoa syksyl-
lä ja kaksi viikkoa keväällä. Ju-
hannuksena 1939 pääsin ripille. 
Oli oikein hieno ja lämmin kesä-
päivä.  

Eräänlainen poikasesta aikui-
seksi pyörähtäminen, sellaiseksi 
Leppälä kuvailee ripille pääsyään. 

– Vissiin se aikuisuus siitä al-
koi, koska äiti ei päästänyt kylille 
lauantaisin eikä sunnuntaisin en-
nen kuin oli rippikoulu käytynä.

Emilia ja Janette ajattelevat 
rippikoulua yhtenä etappina mat-
kalla kohti aikuisuutta. 

Arkidiakonia on 
osa rippikoulua
Kiimingissä rippikoululaiset ovat 
toteuttaneet palvelutehtävän jo 
vuosikausien ajan. 

– Rippikouluun on meillä kuu-
lunut arkidiakonian opetusta ai-
na, sanoo nuorisotyönohjaaja Au-
likki Rinta-Sänttiä.

Takavuosina diakoniatyön-
tekijä etsi vanhuksia, joiden luo 
ryhmä rippikoululaisia kuljetet-
tiin auttamaan. Aiemmin käy-

tiin esimerkiksi vanhusten pal-
velukeskuksessa ulkoiluttamassa 
ikäihmisiä. 

– Kymmenen viime vuotta ide-
ana on ollut käydä tekemässä ar-
jen diakoniaa lähipiirissä: isovan-
hempien luona, naapurissa, apua 
kaipaavassa lapsiperheessä.

Paikan hommaa rippikoulu-
lainen itse, tarvittaessa Rinta-
Säntti tai seurakunnan diakonia-
työntekijä auttaa löytämään apua 
tarvitsevan.

Palvelutehtävästä
voi alkaa ystävyys
Moni 15-vuotias elää melko itse-
keskeistä elämää. Palvelutehtävä 
on havaittu hyväksi asennekasva-
tukseksi. 

Palvelutehtävällä halutaan 
hoksauttaa, että pienilläkin asi-
oilla voi olla toisille suureksi 
avuksi. 

On rippikoulun kertaluontei-
sesta palvelutehtävästä poikinut 
pidempiäkin ystävyyssuhteita. 

– Esimerkiksi poika, joka kan-
toi eräälle mummolle polttopui-
ta palvelukorttiin merkinnän saa-
dakseen, jatkoi halkojen kanta-
mista vielä viisi vuotta rippikou-
lun jälkeenkin, Rinta-Säntti mai-
nitsee.

– Yhdet palvelutehtävän teos-
ta iäkkään pariskunnan luota pa-
lanneet kertoivat, että ”ei me eh-
ditty auttaa paljon yhtään kun 
me vaan puhuttiin ja puhuttiin”.  
Mutta ehkä puhuminen olikin 
juuri sitä, jota vanhukset sillä ker-
taa kaipasivat.

MINNA KOLISTAJA

Kiimingissä rippikouluun kuuluu arkidiakonian opettelu. Emilia Turves ja Janette Schönberg leipoivat palvelutehtävänään pullaa Alpo Leppälälle.

Alpo Leppälän rippikuva juhannukselta 1939.
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– Käskyt meni kinkerikunnal-
ta oikein hyvin, pastori saattaa 
kehaista.

Helatorstai herättää kyläläi-
sissä keskustelua. Vanhempi vä-
ki kertoo sanoman Kristuksen 
taivaaseen astumisesta olleen ai-
emmin suuressa arvossa. Pyhä-
päivää kuvailtiin ennen vanhaan 
toteamuksella, ettei silloin ruoho 
kasva maassa, ei lehti puussa ei-
vätkä kuninkaan myllyt pyöri.

Pauli Määttä toimii kinkereil-
lä kylänvanhimman roolissa ja 
häneltä kysytään, mitä Murtoon 
kuuluu. Ripitystä ei tule kenelle-
kään ja enemmän itselleen kuin 
muille Määttä sanoo, että lepo-
päivää voisi viettää useammin 
kirkonmäellä.

Viihtyisä hetki yhdessä saa Rii-
himäen ehdottamaan, että kinke-
reille tultaisiin Murrossa jälleen 
vuoden päästä. Vinkkiä jäädään 
miettimään. Ihmiset kokoontui-
sivat mieluimmin kodeissa kuin 
esimerkiksi koululla. Tämä sano-
taan suoraan.

RIITTA HIRVONEN

Hautauspalveluja

Huumori kuului 
Murron kinkereihin

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA 
sijoituspaikkana Haukiputaan seurakunta

Hakuaika päättyy 25.5.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Haukiputaan seurakunta kuuluu Oulun seura-
kuntayhtymään, jossa on seitsemän seurakuntaa, 
yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. Oulun 
seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000. Pää-
toimisia työntekijöitä on noin 400. Seurakunta 
on vireä noin 16000 jäsenen kasvuseurakunta. 
Seurakunnan palveluksessa on 27 työn-
tekijää. Haukiputaalla on hyvät palvelut ja 
kaunis luonto joki- ja merimaisemineen.
www.oulunseurakunnat.fi

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Paikkoja avoinna

Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 

kesällä seuraavasti: 

26.5., 
9.6., 23.6., 

14.7., 
4.8., 18.8.

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Limingan partiotyön
tuki ry:n vuosikokous 
pidetään 25.5.2016 klo 18:30 
Limingan seurakuntatalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa

Palveluja tarjotaan Kokouksia

Viljely Karjasillalla kehittyy yhteisölliseksi

Karjasillan kirkon piha-
maalla on harjoitettu kau-
punkiviljelyä jo kolmen 
vuoden ajan ja nyt toimin-

ta on laajenemassa aiempaa yhtei-
söllisemmäksi. Alkavana kesänä 
on viljelijöiden yhteisiä talkoo-
päiviä, kesäkahviloita sekä opas-
tusta kaupunkiviljelyyn. 

Ensimmäinen kaupunkivilje-
lypäivä pidetään lauantaina 21.5. 
kello 13 Karjasillan kirkon pihalla.

– Jumala kutsuu meitä vilje-

lemään ja varjelemaan. Viljely 
muistuttaa meitä yhteydestä luo-
makuntaan, auttaa siirtämään 
vanhoja perinteitä ja kannustaa 
ihmisiä kokeilemaan multasor-
men taitojaan, sanoo kappalai-
nen Kimmo Kieksi. 

Karjasillan kirkon lähialueen 
asukkailla on ollut mahdollisuus 
varata ilmaiseksi käyttöönsä vil-
jelylaareja ja kasvattaa yrttejä, vi-
hanneksia ja kukkia. 

Karjasillan kirkon piha on 

vanhaa viljelysmaata, siksi mah-
dollisuutta palstaviljelyyn laari-
en lisäksi on tarkoitus kartoittaa. 

Kieksi uskoo siihen, että kau-
punkiviljelyn suosio kasvaa tule-
vaisuudessa ja yhä useampi kau-
punki vihertää kattopuutarhoi-
neen, marjapensaspuistoineen ja 
yhteisöllisine viljelysmaineen. 

Viljelylaareja voi varata jo nyt 
soittamalla Kimmo Kieksille 050 
3105 001 tai sähköpostilla kim-
mo.kieksi@evl.fi.

Pääseekö täältä lähtemään 
sitä mukaa kun osaa vas-
tata papin kysymyksiin?  
Joutuuko pöydän alle, jos 

vastaa väärin? 
Kempeleen Murrossa, Pauli ja 

Ulla Määtän kodissa pidetyt ky-
läkinkerit eli lukuset alkavat huu-
morin heitolla ja kahvin juonnil-
la. Kyläläisten leukailut liittyvät 
kinkereiden historiaan, niiden 
ankaraan maineeseen kansan ku-
rittajina.

Kempeleen kappalainen Tee-
mu Riihimäki kertoo, että aloi-
te kinkereistä tuli Pauli Määtältä, 
jonka lapsenlapsen hän oli kas-
tanut alkuvuodesta. Määttä oli 
tuolloin muistellut omaa lapsuut-
taan Kuusamossa, jossa oli tapana 
viettää kinkereitä.

Muistot innostivat elvyttä-
mään monisatavuotista kinkeri-
perinnettä: Riihimäki sai kutsun 
kuulustelemaan, miten Murrossa 
sujuu kristinoppi.

Ennen kuin kymmentä käskyä 
ryhdytään kuulustelemaan, joku 
kertoo oman muistonsa lapsuu-
tensa lukusilta. Papin tapana oli 
kysyä: ”Onko kylällä ollut pahen-

R i i t t a  H i r vo n e n

Onko kylällä ollut 
pahennuksia?

Teemu Riihimäki kuulusteli kinkeriväeltä ”läksyjä” ja totesi muun muassa kahdeksannen käskyn velvoittavan siihen, että juorut 
pidetään omana tietona, jos vaikka niitä muut levittelisivätkin.

nuksia?” Varjele sitä, jonka tun-
nolla oli muitakin kuin pikku-
syntejä. Kylänvanhin tiesi rikko-
mukset, sillä hänelle annettu teh-
tävä oli valvoa pitäjäläisten hen-
gellistä ja moraalista tilaa. 

Pelkkään luutaan 
ei enää luoteta
Kun päästään seitsemänteen käs-
kyyn ”Älä varasta”, todetaan kin-
kereillä harmissaan, että enää ei 
maallakaan tohdi jättää lähties-
sään ovea lukitsematta ja pelkkää 
luutaa vahdiksi. 

Kymmenes käsky varoittelee 
lähimmäisen karjan tavoittelemi-
sesta, mutta kinkeriväki voi tode-
ta, että käskyn rikkomisesta ei ole 
suurta varaa, sillä kylällä ei enää 
juuri navetoissa eläimiä ole.

Teemu Riihimäen johdolla 
kaikki kymmenen käskyä saa-
daan lopulta oikeaan järjestyk-
seen.
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Oulun Laulu
pitää kaksi 
juhlakonserttia
Sekakuoro Oulun Laulu pitää 
kaksi 95-vuotisjuhlakonsert-
tia. Ave Maris Stella -konsert-
ti kuullaan sunnuntaina 15.5. 
kello 18 Pyhän Andreaan kir-
kossa Kaakkurissa ja maanan-
taina 16.5. kello 19 Haukipu-
taan seurakuntakeskuksessa. 

Kuoroa johtaa Kristian He-
berg, sopraanosolistina toi-
mii Mari Klemettilä ja kuoroa 
säestää uruilla Elias Niemelä.

Kuoro perustettiin 95 vuot-
ta sitten Oulun Nuorten Mies-
ten Kristillisen Yhdistyksen 
piirissä juhlistamaan yhdistyk-
sen 25-vuotisjuhlaa.  Kunnian-
himoinen kuoronjohtaja Janne 
Hapuoja alkoi harjoittaa kuo-
roa ja Luigi Cherubinin Requi-
em esitettiin vuonna 1923. Itse-
näistyttyään kuoro otti nimek-
seen Oulun Laulu.

Konsertteihin on vapaa pää-
sy, ohjelmalehtisen voi lunastaa 
10 eurolla.

Cafe Seukkis 
avoinna 
Limingassa 
Ravintolapäivänä
Limingan seurakuntatalossa on 
tarjolla leivonnaisia ja musiik-
kia lauantaina 21.5. kello 12–17. 

Tuolloin ovensa avaava Ca-
fe Seukkis on Limingan seura-
kunnan isoskoulutuksen läpi-
käyneiden, niin sanottujen to-
si-isojen pop-up -ravintola. 

Kahvilalla tosi-isot kerää-
vät varoja vuoden päästä Etelä-
Ranskassa sijaitsevaan Taize-
yhteisöön tehtävään matkaan. 
Kaksivuotinen matkaprojekti 
alkoi viime vuonna.

Bachin 
inspiroima 
taide kuvittaa 
urkukonsertteja
Urkutaide ja maalaustaide yh-
distyvät sunnuntaina 22.5. kel-
lo 14 Kempeleen Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa ja kello 18 
Ylikiimingin kirkossa kuulta-
vissa konserteissa.

Kalevi Kiviniemen J.S. Bach 
ja muita mestareita -konsertis-
sa on näytteillä oululaisen Kir-
si-Maria Perkkiön maalauksia, 
joihin innoitusta ovat antaneet 
Bachin musiikki sekä Rooman 
Pietarinkirkon rikas kivien ja 
marmorien värimaailma.

Lippujen hinta on 15 euroa, 
eläkeläisiltä 10 euroa. Osa Kem-
peleen konsertin tuotosta menee 
Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksen urkuhankintaan ja Yli-
kiimingin konsertista lähetys-
työhön. Ylikiimingin konsertti 
on lisäksi osa Ylikiimingin ur-
kujen 30-vuotisjuhlavuotta.

Pyhä Henki on arkisia asioita 
 Olli Valtosen mukaan Jumalan luomistyö 
 näkyy positiivisissa tunteissa

Pyhän Hengen työ ei vält-
tämättä ole hurmoskoke-
muksia, salaperäistä kie-
lillä puhumista tai sairai-

den parantamista. 
Näin viestittää HelsinkiMissi-

on toiminnanjohtaja, pastori Ol-
li Valtonen, joka ei mystifioi Py-
hää Henkeä.  

Valtonen kertoo Harvardin 
professorista, aivotutkijasta, jo-
ka pohti, miksi ihmiskunta ei tu-
houtunut, vaikka oli savannin 
heikoin ja hitain laji.

– Meitä pyydystettiin. Emme 
olleet pyytäjiä vaan pyydystettä-
viä. Tutkijan mielestä meidät pe-
lasti se, että aivomme alkoivat 
tuottaa tunteita, jotka ruokki-
vat yhteisöllisyyttä. Kun opimme 
liittoutumaan ja olemaan yhdes-
sä, meistä tuli vahvoja.

Toiminnanjohtaja puhuu sa-
vanneilla kehittyneistä positii-
visista emootioista eli tunteis-
ta, jotka ovat "aivoihimme joh-
datettuja".

– Kutsun tätä Jumalan luomis-
työksi. 

Näihin emootioihin kuuluvat 
usko eli luottamus, toivo, rakka-
us, myötätunto, kiitollisuus, an-
teeksiantaminen, ilo ja kunnioi-
tus. Niiden kautta Pyhä Henki 
puhuu meille.

Henki puhuu 
yhteisössä
Pastori korostaa ihmissuvun kol-
lektiivisuutta eli yhteisöllisyyttä, 
jonka kautta Pyhä Henki toimii.

– Liitän Pyhän Hengen hel-
luntaina syntyneeseen kirkkoon 
ja siihen, että monet asiat tapah-
tuvat tämän yhteisön kautta. 

– Pohdimme ja mietimme asi-
oita ja jossain vaiheessa seuraa 
muutos. Ajattelemme joskus Py-
hää Henkeä liian konkreettises-
ti. Uskon, että Pyhä Henki pu-
huu kulttuurin suurina murros-
aikoina viemällä meitä eteenpäin 
niin, että emme edes huomaa, et-
tä meitä talutetaan.

– Voisiko ajatella, että Pyhä 
Henki antaa kullekin ajalle tar-
vittavan viisauden? Sitä voisi kut-
sua myös johdatukseksi, Valtonen 
pohtii. 

Elämme 
murrosaikaa
Nykyään eletään suurta kulttuu-
rin muutosta, jossa on ratkaista-
vana monia kiperiä kysymyksiä. 
Yksi niistä on ollut naispappeus.

– Nyt kysymyksenä on avioliit-
tolaki.  Uskon, että Pyhä Henki 
johtaa meidät totuuteen. Siinä us-

kovaisilla on miettimistä, jos ke-
hitys johtaa siihen, että on mah-
dollista vihkiä avioliittoon samaa 
sukupuolta olevia pareja.

– Entäpä jos Pyhä Henki on 
tässäkin tekemässä työtään, Val-
tonen kysyy.

Hänen mukaansa kyseessä voi 
olla samanlainen askel eteenpäin 
kuin silloin, kun orjuus lakkau-
tettiin.

 
Disperiini on 
Pyhän lääke 
Pyhä Henki toimii myös sielun-
hoidossa, mutta ei välttämät-
tä kuin ihme. Pastori ei usko, et-
tä rukous tuo rikkonäiseen ham-
paaseen ristinmuotoisen paikan. 
Yhtälailla sielun haavat eivät um-
peudu rukouksella. Tarvitaan te-
rapiaa, joka on Valtosen mukaan 
Pyhän Hengen työtä.

– Pyhä Henki parantaa käyttä-
mällä lääketiedettä, mutta myös 
silloin, kun rukoilemme, voi ta-
pahtua ihmeitä. Ehkä olisi kui-
tenkin parasta ottaa disperiini ja 
rukoilla, kun päätä särkee.

Valtosen mukaan Pyhä Hen-
ki varoittaa, kun toimitaan epä-
oikeudenmukaisesti. Vanhan tes-
tamentin profeetat soimivat kan-
saa, kun heikompia, leskiä ja or-
poja, sorrettiin.

 – Pyhä Henki toimii muualla-
kin kuin kirkon sisällä, kirkollis-
kokouksessa. Kun parlamenteis-
sa tehdään oikeudenmukaisia la-
keja, voidaan sitä ajatella Pyhän 
Hengen työnä.

Pyhä Henki 
ei katso uskontoa
Valtosen mielestä Pyhä Henki 
vaikuttaa toisuskoisissakin. Hän 
muistuttaa aivoihimme johde-
tuista uskosta, toivosta ja rakkau-
desta ja muista emootioista.

– Nämä kaikki ovat ihmises-
sä olemassa, mutta kun hän antaa 
elämänsä Jumalan käsiin ja tulee 
Jeesuksen seuraajaksi, kaikki se 
mikä on hänen sisällään, aktivoi-
tuu aivan eri tavalla.

Valtonen pohtii, pelastuvat-
ko kaikki ihmiset Pyhän Hengen 
työn vuoksi.

– Tiedän, että ihmiset hermos-
tuvat hirveästi, jos sanon toivova-
ni kaikkien pelastuvan. Minulle tu-
lee monesti tunne, että ne kristityt, 
jotka hermostuvat, itse asiassa toi-
vovat, että kaikki eivät pelastuisi.

Valtonen on vakuuttunut, et-
tä helvetti on olemassa, mutta se 
on maan päällä. Hän arvelee, että 
taivaskin on maan päällä, mutta 
myös tuonpuoleisessa.

Ja lopuksi.
– Olen puhunut tässä haastat-

telussa rationaalisesti, mutta us-
kon, että pohjiltamme olemme 
Pyhässä Hengen yhteydessä te-
kemisissä salaisuuden kanssa. Se 
ehkä tekee jokaisesta ihmisestä 
mystikon. Emme tiedä kaikkea.

PEKKA HELIN
 
Ensi sunnuntai on kirkkovuodessa 
helluntaipäivä, jonka aiheena on 
Pyhä Henki.

Pyhä Henki puhuu kulttuurin suurina murrosaikoina viemällä meitä eteenpäin niin, että emme edes huomaa, että meitä talutetaan, uskoo sosiaalialan järjestön 
HelsinkiMission toiminnanjohtaja Olli Valtonen.

Pe k ka H e l i n

Siinä uskovaisilla 
on miettimistä, jos 
kehitys johtaa siihen, 
että on mahdollista 
vihkiä avioliittoon 
samaa sukupuolta 
olevia pareja.

 Olli Valtonen
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VERKKOKAUPPA: www.sacrum.fi    MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15    puh. 020 754 2350    

VIRSIKIRJAN LISÄVIHKO
ON ILMESTYNYT

Petri Laaksonen
In Memoriam cd
– Elät aina minussa
Lauluja surusta ja kai pauksesta, 
kiitollisuudesta elämään ja 
luopumisen kipeydestä. 
19,90 (21,90)

1990

79 UUTTA VIRTTÄ
– TUTUSTU ENSIMMÄISTEN 
JOUKOSSA UUSIIN VIRSIIN

850

Virsikirjan lisävihko 
Vuosi 2016 tuo laulettavaksi 79 uutta virttä. 
Virsikirjan lisävihkojen käyttöönottojuhla 
seurakunnissa on adventtina 2016, mutta 
nyt tilaamalla saat kirjan jo heti toukokuussa 
kotiisi. Nuotit ja sointumerkinnät. 
Koko 115 x199 mm, 210 sivua.
8,50 (9,90)

Fireproofi n tekijöiden uusi elokuva 

War Room dvd/blu-ray
Rukous on mahtava ase! Mukaansa-
tempaava ja innostava elokuva rukouk-
sen mahtavasta vaikutuksesta elämän 
eri alueilla – avioliitossa, kasvatuksessa, 
työelämässä ja ihmisuhteissa. 
14,30 (15,90)

1430

Vuosi 2016 tuo laulet-
tavaksi 79 uutta virttä. 
Kirjapajan kustantama 
laadukas, Suomessa 
kotimaisista materi-
aaleista valmistettu 
virsi kirjamallisto ilmestyy 
keväällä 2016. Uusi 
mallisto sisältää lisä-
vihkon uudet virret.

Kirkkovirsikirja
Kaksi kestävää, helposti puhdistettavaa 
kansimateriaalia, neljä väriä. Kirkonkuva- 
ja tekstipainatus mahdollinen kanteen.
Koko 115 x 199 mm
19,90 (24,50)

1990

Vuosi 2016 tuo laulet-
tavaksi 79 uutta virttä. 
Kirjapajan kustantama 
laadukas, Suomessa 
kotimaisista materi-
aaleista valmistettu 
virsi kirjamallisto ilmestyy 
keväällä 2016. Uusi 
mallisto sisältää lisä-
vihkon uudet virret.

Vuosi 2016 tuo laulet-
tavaksi 79 uutta virttä. 
Kirjapajan kustantama 
laadukas, Suomessa 
kotimaisista materi-
aaleista valmistettu 
virsi kirjamallisto ilmestyy 
keväällä 2016. Uusi 
mallisto sisältää lisä-
vihkon uudet virret.

Heikki Palmu

Oulusa koulusa 
– 60-lukulaisen muistelmat
Muistelmateos, joka avaa fi ktion keinoin ikku -
nat 60-luvun maailmaan, Vanhan valtaukseen,
opiskelijapolitiikkaan, kustannusmaailmaan – ja 
muutosten myllertämään kirkkoon. Tunnelmat 
ovat kiihkeitä ja kannanotot jyrkkiä. Monenlais-
ten ristiriitojen paineessa päähenki-
lö yrittää elää elämäänsä pappina, 
kirjailijana, puolisona ja isänä.
29,70 (33,00)

Heikki Palmu

lö yrittää elää elämäänsä pappina, 

2970

Meillä olet 
hyvissä käsissä!

TERVETULUA KYLHÄN!

www.kansanlaakintakeskus.com

Majoituspaketti
alk. 68,- / hlö / vrk

Päiväpaketti
34,- / hlö Täydelliset häät

38,- / hlö Suomihitit

KANSANLÄÄKINTÄKESKUS
Hotelli Kaustinen, puh. 06 8650200, Pajalantie 24, 69600 Kaustinen

Lisätiedot ja varaukset:

HEINÄ-ELOKUUSSA
HALKOSAAREN KESÄTEATTERI

Kaustinen -paketti 2 vrk
alk. 120,- / hlö / 2 vrk 

Hintaan sis.
•    puolihoitoruokailut noutopöydästä, viikoittain myös  

 perinneruokia ja pelimannimusiikkia
• päivittäinen sauna ja kuntosali
•  hieronta 30 min tai kaustislainen perinteinen 

jäsenkorjaus 20 min

Metsolan Kartano Puolivälin-
kankaalla tarjoaa viihtyisää 

vuokra-asumista, palveluja omaan 
kotiin tarpeen mukaan sekä 

monipuolista toimintaa ikäihmisille. 
Tervetuloa asunto- ja palvelu-
esittelyyn PE 6.5. klo 10-13. 
Os. Mielikintie 8, 90550 Oulu 

www.metsolakodit.fi
Soita 050 563 1551

Ekaluokkalaisia siunataan 
sekä keväällä että syksyllä

Monissa Oulun seura-
kunnissa koulunsa 
aloittavien siunaami-
set on pidetty kevääl-

lä. Tänä vuonna ne on siirretty 
koulujen alkamisviikolle.

– Koulutielle siunaaminen 
konkretisoituu lapselle parem-
min, kun se on ajallisesti kytkök-
sissä koulujen alkuun, perustelee 
Karjasillan kirkkoherra Juhani 
Lavanko muutosta.

Oulussa vain Oulujoen seura-
kunnassa kouluun lähtevät siu-
nataan jo keväällä päiväkodeissa 
sekä 15.5. Hintan seurakuntata-
lolla. 

Siikalatvan seurakunnassa 
siirryttiin vuosi sitten yhteiseen 
käytäntöön, jossa siunaaminen 
on syksyn koulukirkossa.  

– Jokaisessa viidessä kappelis-
sa on oma tilaisuus. Siunaaminen 
on sisällytetty koululaisjumalan-
palvelukseen, sanoo lastenohjaaja 
Johanna Hietala.

Kempeleessä kouluun lähtevi-
en siunaus on jumalanpalveluk-
sen yhteydessä 7. elokuuta. Sa-
malla vietetään myös perheiden 
sunnuntaita. 

Muhoksella Taivaan Isän tur-
vaa ja huolenpitoa koulutielle se-
kä koko elämän tielle pyydetään 
kirkkohetkessä 8. elokuuta.

Tyrnävällä koulut alkavat 11. 

elokuuta ja kouluun lähtevät siu-
nataan edellisenä iltana.

– Siunaaminen on pidetty elo-
kuussa reilun viiden vuoden ajan. 
Mielestäni syksyn tilaisuus ta-
voittaa paremmin kouluun lähte-
vät ja heidän perheensä. Ja onhan 
tilaisuus jotenkin käsin kosketel-
tavan konkreettinen, kun koulu 
alkaa seuraavana päivänä, sanoo 
lastenohjaaja Minna Matinlauri.

Lumijoella ekaluokkalaiset 
siunataan ekaluokkalaisten kirk-
kohetkessä, samassa yhteydessä 
kun ekaluokkalaiset tutustuvat 
kirkkoon opettajan johdolla.

Limingassa kouluun lähtevät 

siunattiin maanantaina Tupok-
sessa ja tiistaina kirkonkylällä. 

Lasten koulun alkamiseen liit-
tyviä huolia, pelkoja, iloja ja kii-
toksen aiheita koottiin esiru-
koukseksi, jonka esikoulun opet-
tajat lukivat.

Eskarin opettajat olivat myös 
siunaamassa lapsia papin ja las-
tenohjaajan ja perheen rinnalla. 

– On hienoa, että oma eska-
riopettaja on saattelemassa lasta 
kouluteille, iloitsee seurakunta-
pastori Marja-Liisa Hautamäki.

MINNA KOLISTAJA

Koulutielle lähteviä siunataan sekä toukokuussa että elokuussa.

A r k i s t o  /  M at ia s  Pa r t an e n
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  p. 044 3161 563 / Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa: www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Klo 10 messu Haukiputaan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan kevään 
Suvivirsi-tapahtumista. Lähe-
tetään myös ke 18.5. klo 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 15.5. klo 9.45 Helluntain 
Radiopyhäkoulun pitää nuo-
risotyönohjaaja Sanna Tervo 
Tuiran seurakunnasta.
klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. Virret 125, 
727, 117, 339, 232, 475 ja 35:3-4
Su 22.5.klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaa-
ja Marjaana Lassi Karjasillan 
seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kem-
peleen kirkosta
  
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
15.5. ja 22.5. Oulun tuomiokir-
kosta.  

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 15.5. klo 8.45 Helluntain 
Radiopyhäkoulun pitää nuo-
risotyönohjaaja Sanna Tervo 
Tuiran seurakunnasta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Vs. kappalainen Harri 
Isopahkalan lähtösaarna. Vir-
ret 125, 114, 119, 232, 475 (tar-
vittaessa) ja 567:1,4. Synnin-
tunnustuksen aikana virsikir-
jan tekstit 703 ja 716.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kanttori Sirpa Il-
vesluoto kertoo Oulun ev.lut. 
seurakuntien yhteisestä hää-
musiikkikonsertista.
Su 22.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaa-
ja Marjaana Lassi Karjasillan 
seurakunnasta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 15.5. klo 10 helluntain ju-
malanpalvelus Ylitornion kir-
kosta. Virret 125, synnintun-
nustus 704, 726, 117:1-5, 119:1-
4,7, 229.
Ti 17.5. iltahartauden pitää 
Oulun metropoliitta Elia Suo-
men ortodoksisesta kirkosta.
Su 22.5. klo 10 jumalanpalve-
lus Kirkkonummen Pyhän Mi-
kaelin kirkosta. Virret 134, 386: 
1–4, 475 sekä 455: 1,4,7
 
YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05. 
Su 15.5. klo 10 Kaatuneiden 
muistopäivän kenttäharta-
us Niinisalosta. Saarna soti-
laspastori Pasi Hakkarainen. 
Avustava pappi varusmiespap-
pi Lotta Saarenmaa. Puolus-
tusvoimien Varusmiessoitto-
kunta, johtajana kapteeni Hen-
ry Perälä.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Virsiveteraanit ja poika mukana
Kaiken kansan virsikisassa

Ensimmäisissä treeneissä 
kylvettiin savusaunassa, 
ja laulettiin 60 virttä läpi. 
Sillä lailla päästiin käsittä-

mään, että mitä tämä oikein on, 
kertoo Leo Tihinen.

Hän edustaa Virsiveteraanit 
ja poika -joukkuetta, joka kisaa 
sunnuntaina 22.5. valtakunnalli-
sen Kaiken kansan virsikisan fi-
naalissa Karjasillan kirkossa Ou-
lussa. Tapahtuma käynnistyy heti 
kello 10 alkavan messun ja kirk-
kokahvien jälkeen, eli kisa käy-
dään noin kello 11.30–13. 

Leikkimieliseen virsitietoutta 
mittaavaan kisaan saapuu kah-
deksan joukkuetta eri puolilta 
Suomea. Joukkueet ovat selvittä-
neet tiensä finaaliin kirkkomu-
siikkipiirien alueellisten karsin-
tojen kautta. 

Finaali on yleisölle avoin, eli 
sitä voivat tulla seuraamaan kaik-
ki virsistä ja virsilaulusta pitävät.

Haussa enemmän 
virsitieto kuin laulutaito 
Suomen Kirkkomusiikkiliitto 
ry:n organisoimassa kisassa ei 
mitata ensisijaisesti laulutaitoa, 

vaan yleistä virsien tuntemusta. 
Kilpailun tavoitteena on kannus-
taa suomalaisia laulamaan vir-
siä ja tutustumaan suomalaiseen 
virsiperinteeseen.  

Pohjois-Pohjanmaan piiriä 
edustaa ensimmäisen, kaksi vuot-
ta sitten järjestetyn Virsikisan 
voittaja, haukiputaalainen Vir-
siveteraanit ja poika. Joukkuee-
seen kuuluvat Leo Tihisen lisäksi 
Martti Tihinen, Teuvo Päkkilä ja 
Rauno Kinnunen. Haukiputaa-
laisjoukkue on harjoitellut sään-
nöllisesti, sillä kisan taso on ko-
va. Finaalissa on luvassa musiik-
kiarvoituksia, virsien ja niiden sä-
keistöjen tunnistusta pelkän nu-
merotiedon perusteella. Melodi-
an ja sanojen lisäksi täytyy tuntea 
myös virsien syntyhistoria. 

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 15.5 klo 16-17:30 Huoltoasemalla 
“Pyhä Henki” Juonto Ulla Junttila
Todistuspuhe Markku Väyrynen
Opetuspuhe Mika Pouke
Musiikki Pouken nuoret ja Teemun 
Houseband
Su 22.5. klo 14 Seurat
”Pyhä kolminaisuus”
Alustaa teol.tri Kalevi Silvola

To 12.5. klo 19 Lähde-ilta, Mika Martinmäki, evankelista Jorma Finnilä, God´s Bell. 
Pe 13.5. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 8.5. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saint’s 
club, Risto Wotschke, Vesa ja Jenni Holappa, aihe: ”Kunnioitus”, Efesolaiskirje osa 
10, musiikki: Seppo Kolehmainen. Ti 17.5. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. 
To 19.5. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Jukka Kauppila. Tervetuloa!

Siionin virsiseuroja: to 12.5 klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä 
salissa, pe 13.5 klo 18.00 Asta Valanteella, Tuulimyllyntie 7 A 5, Pudasjärvi, 
su 15.5 klo 14.00 Rovaniemen seurakuntakodin alasalissa, ti 17.5 klo 18.00 
pihaseurat ja makkaranpaistoa Koortilan toimintakeskuksessa, Koortilantie 30, 
Muhos, ti 24.5 klo 18.00 Kerttu ja Vilho Weissenfeltillä, Karintie 16 D 14, 
Liminka, to 26.5 klo 18.00 Pappilassa, Koulutie 8, Pattijoki.  Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 14.5. klo 18 Valo-nuortenilta. Su 15.5.  
klo 11 Jumalanpalvelus, Harri Nurmi, Pasi 
Markkanen, Oulaisten Kaari-kuoro. Seimi ja 
lastenkokoukset. Ma 16.5. klo 18 Sykarin 
kaivolla, ilta naisille. Ke 18.5. klo 19 Jumalan 

kohtaamisen ilta, Gideonit, Pasi Markkanen, Tarja Liljamo, Anne Junnila. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 14.5. klo 11-13 Soppaa 
ja evankeliumia. T-C. Ma 16.5. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 17.5. klo 18 
Majakka-ilta. Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
ja pyhäkoulu. Kirkkokahvit. Translation into English. 
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto, miesten raamattu- ja keskusteluryhmä.
To 19.5. klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri. 
Klo 18 Opiskelijapiste. Illanvietto opiskelijoille ja työttömille nuorille, 
mahdollisuus ruoka-apuun.

To 12.5. klo 18 Nuortenilta.  
Lähtö Toukomettiseltä.
Su 15.5. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Matti Rahja.

”Entä te? kysyi Jeesus. Kuka minä teidän mieles-
tänne olen?” (Matt.16:15)
La 14.5.2016 klo 11 ehtoollisjumalanpalvelus, 

raamattutunti Marko Huurre ja saarna Jouko Minkkinen, salaattilounas. La 21.5. klo 11  
sapattijumalanpalvelus, uhrilahja seurakunta rahastoon, raamattutunti Anne Heimo 
ja todistuksia klo 13 salaattilounas. Ma 23.5.2016 klo 18 seurakuntakokous.  
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa, rakennutaan yhdessä.

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta
http://oulu.adventist.fi 

Martti Tihinen, Teuvo Päkkilä, Rauno Kinnunen ja Leo Tihinen ovat Virsiveteraanit 
ja poika. Joukkue edustaa Pohjois-Pohjanmaata valtakunnallisen Kaiken kansan 
virsikisan finaalissa.

M e r v i  Pä i vä r i n t a
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Kyyhkynen katsoo 
hellästi pesäänsä
Tällä hetkellä henkinen, kulttuurinen ja taloudellinen todellisuus ympärillämme värittyy 
hyvin negatiivisena. Tämän vuoksi Jeesuksen seuraavat sanat tuntuvat kyllä raikkailta, 
mutta myös epäuskottavilta, vähintään hämmentäviltä tai kuvaukselta toisesta maail-
masta. Hän sanoo: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sel-
laista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

Jeesuksen sanat ovat viestiä ja lupausta näkyvän ja tulevan maailman rajalta. Jumala 
lahjoitti juuri helluntaina Pyhän Hengen meille, jotta uskon salaisuudet tulisivat ymmär-
rettäviksi.

Tulevana helluntaina, ensi sunnuntaina, Jeesus puhuu Jumalan maailmalaajuiselle kir-
kolle Pyhän Hengen, oman läsnäolonsa lahjan antamisesta.   

Jeesus puhuu myös Pyhästä Hengestä Puolustajana. Mihin tarkoitukseen Jumala meille 
antoi Puolustajan? 

Sinne, missä näyttäytyy viha, Hän osoittaa rakkauden. Siellä, missä on vihapuhetta ja 
missä puhutaan valhetta muista ihmisistä tai juorutaan, Hän ohjaa puheeseen, joka perus-
tuu lähimmäisen kunnioitukseen, arvostukseen ja oikeudenmukaisuuteen. 

Sinne, missä tavoitellaan itsekkäästi vain omaa hyötyä ja etua, Hän ohjaa tekoihin, jotka 
perustuvat tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja omastaan jakamiseen. 

Puolustaja sanamukaisesti opettaa ja palauttaa mieleemme kaiken, mitä Jeesus meille 
puhui. 

Taide ja symbolit avaavat meille uskon salaisuuksia. Kasteessa pienelle ihmiselle lah-
joitetaan Pyhä Henki. Tästä kertoo puhuttelevasti Espoon Olarin kirkon kastemalja. Se 
on kyyhkysen muotoinen, joka on yksi Pyhän Hengen vertauskuvista. Suunnittelemas-
taan kastemaljasta taiteilija Heljä Liukko-Sundström on sanonut: ”Kyyhkynen, joka kat-
soo hellästi pesäänsä.” 

Jumala todella katsoo hellästi luotuaan, uskon lahjan vastaanottajaa.
Henki, armon tuoja, lohdutuksen suoja, asu luonani. Rakkauden tulta, uutta voimaa sulta 

pyydän sieluuni. Sytytä nyt kylmä mieli, voimistuta heikko kieli. (VK:119:1)

SEPPO VILJAMAA
Kalajoen rovastikunnan perheneuvoja      

Sunnuntai 15.5. 
Psalmi: Ps. 68:5-11
1. lukukappale: Hes. 36:24-28
2. lukukappale: Ap.t. 2:1-13
Evankeliumi: Joh. 14:23-29

Ap.t. 2: 1-13 
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki 
yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta 
kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja 
se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät 
tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja 
laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen 
Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, 
mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.
    Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli 
tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä 
taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle 
kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi 
kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa 
kieltään. He kysyivät ihmeissään: ”Eivätkö nuo, 
jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me 
sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme 
kieltä? Meitä on täällä partilaisia, meedialaisia 
ja elamilaisia, meitä on Mesopotamiasta, 
Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja 
Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, 
Egyptistä ja Libyasta Kyrenen seudulta, meitä on 
tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä 
juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä 
on kreetalaisia ja arabialaisia - ja me kaikki 
kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme 
Jumalan suuria tekoja.”
    He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he 
kyselivät toinen toiseltaan: ”Mitä tämä oikein on?” 
Mutta jotkut pilkkasivat: ”He ovat juovuksissa, 
makeaa viiniä täynnä.” 

Joh. 15: 26-16: 4
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun 
sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me 
tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan 
hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei 
noudata minun sanaani - mutta sana, jonka te 
kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on 
minut lähettänyt.
    Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä 
olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, 
jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille 
kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen 
teille puhunut.
    Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä 
annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. 
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. 
Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta 
tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte 
minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän 
luo, sillä Isä on minua suurempi. Olen puhunut 
tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu.” 

Sanan aika
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Kiitollisuus on vastalääke 
negatiivisille tunteille

 Kiitollisuutta oppii, jos vain haluaa, uskoo perheneuvoja Marjo Myllymäki

Mitäpä tuota kiertele-
mään: kysytään haas-
tateltavalta heti al-
kuun, sujuuko häneltä 

itseltään kiitollisuus. Onhan tar-
koituksena puhua kiitollisuudes-
ta, erityisesti siitä, voiko kiitolli-
suutta oppia tuntemaan, jos tapa-
na on pikemminkin tarttua ha-
nakasti siihen, mikä kulloinkin 
on kehnosti.

Oulun seurakuntien perhe-
neuvoja Marjo Myllymäki sa-

noo tuntevansa kiitollisuutta ny-
kyisin ehkä enemmän kuin ai-
emmin. Kun ikää tulee lisää, kii-
tollisuuden aiheita alkaa löytyä 
enemmän.

– Olen oppinut hyvien asioi-
den huomioimista arjessa vaike-
uksien kautta. Nuorena esimer-
kiksi hyvä terveys on vielä it-
sestäänselvyys. Kun takana on 
enemmän elettyä elämää, huo-
maa, että näin ei ole. 

Kiitollinen mieli saattaa yllät-

tää koiralenkillä: kylläpäs luon-
to herääkin kovalla vauhdilla ke-
väällä. 

Kiitollinen mieli voi lomittua 
myös surun kanssa. 

– Kiitollisuus ei tarkoita sitä, 
ettei voisi olla yhtäaikaisesti hy-
villä mielin jostakin asiasta mut-
ta myös pahoillaan ja suruissaan 
jostakin toisesta asiasta. Kiitolli-
suus ei sulje silmiä siltä tosiasial-
ta, että maailma on epätäydelli-
nen.

Kritiikittömyyttä kiitollisuus ei 
ole eikä raskaiden asioiden vähek-
symistä, Myllymäki määrittelee. 

Toisenlaiseksi voi
muuttua
Myllymäki uskoo siihen, että 
epäkiitollinen elämänasenne voi 
vaihtua kyvyksi nähdä elämässä 
hyviä asioita. 

Kyse on ihmisen omasta tah-
dosta, havahtumisesta mahdolli-
seen katkeroitumiseensa ja näkö-

alattomuutensa elämän vastoin-
käymisten seurauksena. 

– Ihminen pystyy muutta-
maan asennettaan pitkälle, jos 
vain tahtoo. Helppoa se ei ole, 
koska omaa negatiivisuuttaan 
saattaa jopa tarvita johonkin.

Vaikka muuttumisen tie on 
pitkä, toivoton se ei ole. Muutos 
saattaa edellyttää havahtumisen 
lisäksi harjoittelemista. 

Kiitollisuusharjoitus suuntaa 
huomion pois epäonnistumisista 

Tiin
a K

ivirasi
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Armollinen asenne
tuo kiitollisuutta
Perheneuvoja on huomannut, et-
tä parisuhteessa hyvän näkemi-
nen vaikeuksien keskellä syn-
tyy usein sitoutumisesta omaan 
kumppaniin. 

Silloin puolisot päättävät kes-
kittyä vaikka vain yhteenkin hy-
vään asiaan, joka heidän välillään 
yhä on. Sellainen voi olla esimer-
kiksi samankaltainen huumori. 

Sitoutuminen kantaa pitkälle, 
Myllymäki toistaa.

Hän uskoo, että kiitollisuutta 
herättäviä asioita näkee parem-
min, kun hellittää hivenen yhteis-
elolle asettamista vaatimuksista. 

Liiallinen vaativuus itseä tai 
puolisoa kohtaan nostaa tavoit-
teet korkealle ja tuo tyytymättö-
myyden kokemuksen lähelle.

– Kun mikään ei oikein riitä, 
kiitollisuuden aiheita on vaikea 
löytää. Kriisivaiheissa näkökyky 
hyville asioille sumentuu.

Toiselle on
puhuttava kunnioittaen
Olisiko hyvä ajatus kertoa mus-
tia pilviä levitteleville jurnuttajil-
le, jos oma mitta alkaa olla täy-
si kanssakulkijan negatiivisuutta, 
kyvyttömyyttä nähdä hyviä asioi-
ta oikeastaan missään.

– Pakottamalla tai määrää-
mällä kukaan tuskin tulee kii-
tolliseksi. Palaute tulisi osata an-
taa oikealla tavalla. Ihan kaikil-
le en ehkä lähtisi mainitsemaan 
asiasta.

Kiitollisuus on vastalääke 
negatiivisille tunteille

 Kiitollisuutta oppii, jos vain haluaa, uskoo perheneuvoja Marjo Myllymäki

Epäkiitollinen 
elämänasenne voi 
vaihtua kyvyksi nähdä 
elämässä hyviä asioita. 
Kyse on ihmisen 
omasta tahdosta, 
havahtumisesta 
mahdolliseen 
katkeroitumiseensa ja 
näköalattomuutensa 
elämän 
vastoinkäymisten 
seurauksena. 

Marjo Myllymäki

Rauhan Tervehdyksen Kasvun Paikka 
-juttusarjassa pohditaan 
tärkeitä elämäntaitoja. 

Sarja ilmestyy noin kerran kuukaudessa.

Kasvun
PA IK K A

Hyvät asiat tallentuivat
Oululainen työsuojeluvaltuutettu, Oulun yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsen Roy Mattson piti Rauhan 
Tervehdyksen  pyynnöstä kiitollisuuspäiväkirjaa 
kolmen päivän ajan vappuna. Hän kertoo myös 
kokemuksensa päivänkirjan pitämisestä.

Perjantai 29.4.
Työpäivä, henkilöstöinfo ja tulevat muutokset askarruttavat. 
Tuleva vappu kohottaa mielialaa, päiväkahvilla iloista kes-
kustelua, ihmisillä keväinen voimaantumisen tunne. Hy-
viä juttuja.

Lauantai 30.4.
Aikainen herätys. Kodin siivous, pesukone laulaa, hyvä mie-
li, kun saimme siivottua. Vaimoni Ullan kanssa torille kello 
11. Päivällä pihatöitä ja järjestelyjä. 

Illalla Madetojan salin konsertissa esiintyjien soittamisen 
riemua oli mukava seurata. Ohjelma oli hyvä ja lähdin tyy-
tyväisin mielin kotiin. Morse televisiosta ja pari lasia kuo-
huviiniä.

  
Sunnuntai 1.5.
Aikainen aamulehden hakeminen, keuhkot täyteen aamuil-
maa. Tunne siitä, että tulee hyvä päivä saa mieleni iloiseksi.  
Kuuntelen Ullan kanssa kaupungintalolla kuorojen esittä-
miä kevätlauluja kello 10: "Sjung om studentens lyckliga dag".  

Välillä kahvit veljeni Raffen ja hänen Päivi-puolisonsa 
kanssa, mukavaa. Iltapäivällä anoppi Eila, englantilainen ys-
tävämme James ja kummipoika Antti äitinsä Paulan kans-
sa ovat meillä syömässä. Makkaraa, simaa, kuohujuomaa, 
munkkeja auringon paisteessa.  Mukavaa yhdessäoloa. Ke-
vät!

Varmasti jokaisella meistä on omat kiitollisuuden aiheem-
me, mutta useasti ne jäävät laittamatta pitkäkestoiseen muis-
tiin. Iloa tuottavat tilanteet saattavat olla muistissa vain ohi-
kiitävän hetken kadoten sitten jonnekin mielen sopukoihin. 

Ärtymystä herättävät tilanteet sitä vastoin saattavat saa-
da aikaan kiihkeän keskustelun, jopa tuntemattomien hen-
kilöiden kanssa, kun ruoditaan tosissaan sekä asiat että ih-
miset. Useasti tunne tällaisesta keskustelusta jää pitkäksi ai-
kaa mieleen.

Iän karttuessa olen huomannut, että suurinta iloa ja mik-
sei kiitollisuuttakin tuottavat hyvin pienet asiat, kuten kans-
saihmisen hymy, työkaverin ystävällinen nyökkäys ja kiin-
nostava keskustelu. Hyvin menneet tilanteet työssä sekä ko-
tona saavat ilon nousemaan pintaan tyytyväisyytenä.

Nyt kun olen kirjannut ylös joitakin viikonlopun tapah-
tumia, huomaan, kuinka itsestäänselvyytenä olen pitänyt 
monia asioita. Naapurin isännän äkillinen menehtyminen 
toi esille sen, ettei tänä keväänä enää ollut jokavuotista kes-
kustelua, jossa puitiin lämpötilat ja muuttolintujen tulot se-
kä ihmeteltiin kevään tuloa.

Kevät kuitenkin tulee joka vuosi ja aina se yllättää mie-
leni. Täytyy ihmetellä, mikä voima ja heräämisen ilo ja rie-
mu on luonnolla, kun lämpö herättää kaiken eläväisen ja il-
ma täyttyy äänistä.

ja pettymyksistä.
Myllymäki ei lähde neuvo-

maan, millaisin keinoin kiitolli-
suutta voi opetella. Yksi pitää kii-
tollisuuspäiväkirjaa, toinen kir-
joittaa kirjeen jollekulle, jota koh-
taan tuntee kiitollisuutta tai maa-
laa sitä hyvää, jota näkee ympä-
rillään.

– Hienoa, jos jokin menetelmä 
löytyy. Tärkeää on, että tapa tun-
tuu omalta, juuri siltä työltä, jota 
on valmis tekemään.

– Jos kovin innostuu kom-
mentoimaan toisen nurjaa miel-
tä, huomauttelu saatetaan kokea 
henkilökohtaisena ja mitätöimi-
senä: tunteitani ei oteta todesta.

Myllymäki kehottaisi puhu-
maan asiasta keskustelukumppa-
nia arvostavalla ja kunnioittaval-
la tavalla.

– Eihän tuohon kuole -tyyli-
nen lause saattaa olla huono yri-
tys korjata esimerkiksi työpaikal-
la ilmapiiriä paremmaksi.

Myllymäki ei sano, että valitta-
vaa ja katkeraa puhetta pitää vain 
sietää työpaikalla tai kaveriporu-
kassa. Hän perää rakentavaa kes-
kustelua tilanteesta.

– Ei voi olettaa, että toinen ih-
minen automaattisesti muuttaisi 
omaa käyttäytymistään hyväksi 
neuvoksi tarkoitetun kommen-
tin jälkeen.

Valittava puhe voi
tuntua turvalliselta
Mahdotonta ei ole se, että valitta-
ja löytää jostakusta itselleen koh-
talotoverin, vaikka muut ihmi-
set ympärillä saattaisivat olla vä-
syneitä huonosti olevien asioiden 
esille ottamiseen.

– Kyse ei ole kenties niinkään 
siitä, että negatiivisuus tarttuu 
vaan siitä, että valittava puhetapa 
saattaa tuntua jostakusta tutulta 
esimerkiksi oman kasvuympäris-
tön vuoksi.

– Samankaltaisuus yhdistää, 
myös puhetyyli.

Mutta miksi kiitollisuuden 
tunteminen on lopulta tavoittele-
misen arvoista? 

Elämä kohtelee välillä itse ku-
takin kovalla kädellä. Niissäkö 
pyörteissä pitäisi löytää kiitoksen 
aiheita? 

– Kyky tuntea kiitollisuutta li-
sää onnellisuutta ja tyytyväisyyt-
tä, Myllymäki uskoo.

Kiitollisuudentunteet suojaa-
vat ihmistä stressaavien ja nega-
tiivisten elämänkokemusten ja 
kriisien keskellä, sanovat lääke-
tieteen asiantuntijat. 

Kyse on siis paremmasta elä-
mänlaadusta. Pitkää ikää ei voi 
kukaan varmasti luvata.

RIITTA HIRVONEN
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AVIOLIITTOKOULU
lauantaina 21.5. ja 11.6. kello 10–16 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Avioliittoon aikoville hyväntahtoinen koulutuspäivä. Tukea rakkauden 
ylläpitämiseen ja yleisten kipupisteiden hoitamiseen.  Koulutuspäivä 
on maksuton! Koulutuspäiviä pidetään kaksi (21.5 sekä 11.6), ne ovat 

sisällöltään samanlaisia, joten ilmoittautuminen yhteen riittää. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.romuromantiikkaa.fi

Häämusiikkia kuultavissa 
Oulun tuomiokirkossa

Menot Oulun seurakunnissa 12.–26.5.

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Nooa Eevert 
Heikkilä. 
Haukipudas: Linnea Josefii-
na Pihlaja, Artturi Onni Sa-
muel Heikkinen, Eerika Lumi 
Karoliina Heikkinen.
Karjasilta: Matilda Enna Ju-
lianna Halmetoja, Elia Ilma-
ri Vihelä, Sofia Eliisa Ämmän-
pää.
Oulujoki: Rasmus Samu Se-
bastian Alatalo, Viola Auro-
ra Penttilä, Joel Jaakko Jo-
hannes Uusi-Kokko, Joose 
Elia Virpi.
Oulunsalo: Ella Amelia Hon-
kanen, Seela Sofia Kimpimä-
ki, Aatos Eliel Tissari.
Tuira: Kristian Alexander 
Valtteri Erkkilä, Pietu Pekka 
Halijoki, Helmi Hilja Matilda 
Hyttinen, Akseli Timo Sakari 
Juntunen, Edith Sofia Rautio, 
Minea Olivia Taskila.

Vihityt
Oulujoki: Mikko Johannes 
Huhtamella ja Outi Maarit 
Lastumäki.
Oulunsalo: Juho Eemeli 
Vänttilä ja Katariina Tuulia 
Luokkanen.
Tuira: Kari Kalevi Hyttinen ja 
Heidi Maria Greus.

Perjantaina 20. tou-
kokuuta kello 18–19 
Oulun tuomiokir-
kossa kaikuvat ra-

kastetut häämarssit ja häi-
hin sopivat yksinlaulut. 

Yhteislauluakin on lu-
vassa, sillä kaikki läsnä-
olijat pääsevät laulamaan 
vihkihetkissä käytettäviä 
virsiä. Urkumusiikin puo-
lelta kuullaan Toivo Kuu-
lan, Felix Mendelssohnin, 
Erkki Melartinin, Richard 
Wagnerin ja Edvard Elga-
rin säveltämät häämars-
sit, jotka kuuluvat vihkiti-
laisuuksien toivotuimpiin 
teoksiin. 

Konserttiohjelmassa on 
myös muita viime vuosina 
suosituiksi tulleita urku-
kappaleita. 

Leikkaa talteen!

Tapahtuman tavoitteena 
on tarjota häitään suunnit-
televille pareille monipuoli-
nen kattaus vihkimusiikista. 
Häämusiikkiin voi tutustua 
myös Oulun seurakuntien 
verkkosivuilla: www.oulun-
seurakunnat.fi/haat. 

me, sillä häämusiikkiteok-
set ovat upeaa kuultavaa. 
Ne herättävät kuulijoissa 
vahvoja tunteita ja muisto-
ja, kertoo kanttori Sirpa Il-
vesluoto Karjasillan seura-
kunnasta. 

Häämusiikkikonsertin 
järjestävät Oulun evanke-
lis-luterilaiset seurakun-
nat, mukana on kanttorei-
ta kaikista seitsemästä seu-
rakunnasta. 

Tuomiokirkon tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. Sin-
ne ovat tervetulleita kaikki 
musiikin ystävät. 

– Oma kokemukseni on, 
että osallistujien joukossa 
on aina muitakin kuin ke-
sän vihkipareja. Eikä ih-
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Kaatuneitten 
muistopäivän 
kansalaisjuhla 

sunnuntaina 15.5. klo 16 Karjasillan kirkossa

Juhlapuhe, Lintulammen koulun 
rehtori Jari Haapalainen

Kunniamerkit                                                Kahvitarjoilu

Häämusiikkiteokset 
ovat upeaa 
kuultavaa. 
Ne herättävät 
kuulijoissa vahvoja 
tunteita ja muistoja.

Sirpa Ilvesluoto

Kaiken kansan virsikisa 2016 
sunnuntaina 22.5. klo 11.30 Karjasillan kirkossa. 

Toista kertaa järjestettävän valtakunnallisen
Kaiken kansan virsikisan finaali. Kisajoukkueet ym-
päri Suomen ottavat mittaa toisistaan leikkimieli-
sessä virsitieto- ja taitokisassa. Tule paikalle kuunte-
lemaan, jännittämään ja kannustamaan! Kisa alkaa 
messun ja kirkkokahvien jälkeen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pekka Eina-
ri Alajarva 79, Ritva Kaarina 
Kananen 74, Thelma Annik-
ki Kursula 94, Kimmo Tapio 
Pitkänen 59, Esa Antero Pyy-
ny 56, Laila Sinikka Sorsa 88.
Haukipudas: Väinö Rikhard 
Blomster 83.
Karjasilta: Elvi Annikki Heik-
kuri 83, Seija Marketta Ja-
urakkajärvi 68, Jouko Eina-
ri Karppinen 65, Sirkka Saa-
ra Kaarina Lyttinen 78, Paavo 
Onni Piikivi 76, Kaarina Va-
hera 70.
Kiiminki: Pertti Tapio Hartik-
ka 68.
Oulujoki: Anna-Liisa Salo 91.
Tuira: Sirkka Anneli Granroth 
69, Juho Kramsu 92, Martta 
Elisabet Nieminen 96, Anna-
Liisa Nykänen 96, Jani Tapio 
Paakkunainen 29, Osmo Uo-
levi Perttunen 82, Aimo En-
sio Puhakka 80.
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On kaunis 
synnyinmaamme 

-konsertti 
su 15.5. klo 18 Keskustan 
srk-talon isossa salissa.
Aarre Tikkanen, laulu. 

Pasi Hiltula, piano.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Mari Flink. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula ja urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Mu-
siikissa avustaa Oulun kon-
servatorion kirkkomusiikki-
opiskelijat sekä kirkkomusii-
kinopiskelija OAMK:lta. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi 
ja Radio Pooki. Messun jäl-
keen kirkkokahvit Vanhassa 
Pappilassa sekä DOMin teat-
teriryhmän humoristisia esi-
tyksiä Oulun historiasta Tuu-
la Väänäsen ohjaamana.
Messu su 15.5. klo 13. Intiön 
srk-koti. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.

Messu su 22.5. klo 10. Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Urpo Luokkala ja avustaa 
Jouko Lankinen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urku-
rina Péter Marosvári. Tuiran 
kamarikuoro, johtaa Risto 

Kesäretki Suomussalmelle
Oulun tuomiokirkkoseurakunta tekee kesäretken 
14.–15.6. Ilmari Kiannon ja Raatteen maisemiin. 

Vierailemme mm. Raatteentiellä museossa, seilaam-
me oppaan johdolla Kianta-laivalla Ilmari Kiannon 
Turjanlinnaan ja käymme legedaarisessa Kalevan 

baarissa. Tutustumme myös Suomussalmen seurakun-
taan. Yöpyminen Kiannon Kuohut kylpylähotellissa. 
Retken hinta 140 € / hlö, sis. matkat, majoituksen, 
kylpylän, risteilyn ja ruokailut päiväkahveineen.
Lisätietoja: Anneli Nieminen, p. 040 5747 105 tai 

Riku-Matti Järvi, p. 040 5157 315.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan ma 16.5. klo 9–13 

sekä ke 18.5. klo 9–11 numerossa 044 3161 419.

Työttömien leiripäivä pe 27.5. klo 9–15 Hieta-
saaren leirikeskuksessa. Leiripäivän hinta on 5 € (sis. oh-
jelman ja ruoat), joka kerätään ilmoittautumisen yhte-
ydessä. Ilmoittaudu mukaan 13.5. mennessä diakonia-
työntekijälle. Ohjelmassa mm. liikuntatuokio ja puutar-
haterapiaa. Paikalle saavutaan omin kyydein. Mukana 
diakoni Kaisa Jaakkola ja pastori Urpo Luokkala.

Nuorten aikuisen peli- ja nuotioilta 
to 2.6. klo 18–21 Hietasaaren leirikeskuksessa. Mahdol-
lisuus sanomiseen ja uintiin. Eväät ja hartaus seurakun-
nan puolesta.

Puhallus–konsertti
sunnuntaina 15.5. klo 15
Madetojan salissa.

Puhallinorkesteri Viventi
Solistina Stefan Stanciu, 
panhuilu
Johtaa Markku Korhonen 
ja Kimmo Rantakeisu
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Koko perheen konsertti

Rotuaarin lavalla la 14.5. klo 12, 13 ja 14

Esiintyjänä Pieni suuri seikkailu -lasten-

musiikkiyhtye. Lapsille monenlaista kivaa 

tekemistä. Mahdollisuus myös ilmoittau-

tua syksyllä alkaviin päiväkerhoihin.

Ehtookellot 
ja iltarukous  
(Vesper) la 14.5. klo 18 
Oulun tuomiokirkko. Tu-
le hiljentymään lauan-
tain ehtookelloihin ja 
kirkon ikivanhaan laulet-
tuun iltarukoushetkeen, 
Vesperiin.  Kesto 20 mi-
nuuttia. Tervetuloa!

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 12.5. klo 19
Tuiran kirkossa.
Toim. Veijo Koivula
ja ekumeeninen 
työryhmä.

Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Kansainvälisyys – In English
English Communion Service, englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi) su 15.5. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Cha-
pel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yliopis-
tokatu 7, Linnanmaa.
English Worship Service, englanninkielinen hartaus su 
22.5. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli. 

Myllyojan srk-koti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Isä, Poika ja Pyhä Henki 
lauantaina 21.5. klo 18 Kastellin kirkossa
Saarna: Kirkkoherra Satu Saarinen.
Liturgi: Satu Kreivi-Palosaari 
Rukousvastaava: Markku Salakka 
Juontaja: Juha Tervaskanto
Musiikissa: Soiva satsi ja 
Taina Voutilainen

Kevään viimeisessä 
tuomasmessussa kiitetään 
kolmiyhteistä Jumalaa elämästä, 
lauletaan suvivirttä ja juodaan 
kääretorttukahvit. 
Lapsille pyhäkoulua. 
Olet lämpimästi tervetullut!

Kaatuneitten muistopäivän 
seppeleenlasku
sunnuntaina 15.5. klo 12

Oulun hautausmaan sankarimuistomerkillä.

Puhe kirkkoherra Juhani Lavanko.

Suvivirsi-
tapahtuma 
26.5. klo 14–17

Rotuaarilla.
Paikalla on tavattavissa 
seurakunnan työnteki-
jöitä ja laulun lomas-
sa on pieniä leikkimie-
lisiä kisoja. Oulun Soti-
laskoti tarjoilee maan 
kuuluja munkkeja ja 
kahvia. Suvivirsi laule-
taan aina tasatunnein, 
viimeisen kerran klo 
17, jolloin tapahtuma 
päättyy. 

Kryptan 
soppapäivä 
ja myyjäiset 
pe 13.5. klo 11–16. 
Myytävänä lohikeittoa, 
leivonnaisia ja ihania 
käsitöitä. Meiltä löytyy 
myös upeat yo-onnitte-
lukortit. Tuotto lähetys-
työlle.

Diakonian 

to 19.5 klo 10.30
Isokatu 17, sisäpihalla. 
Puutarhaterapiaa yh-
dessä istutuksia teh-
den, keittolounas (va-
paaehtoinen koleh-
ti KUA:lle), yhteislau-
luhetki. Ei ennakkoil-
moittautumista. 

s   ppapäivä 

Laitinen. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi 
Messu su 22.5. klo 13 Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Ur-
po Luokkala ja kanttorina 
Péter Marosvári.

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja vähävarais-
ten ateriat ke 18.5. ja ke-
vään viimeinen 25.5. klo 11–
12.15 Heinätorin srk-talo. 
Aterian hinta 2 €.
Diakonian ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 419 tai käymällä paikan 
päällä Keskustan srk-talossa.

Musiikkitilaisuudet
Viulistien keväinen kon-
sertti pe 13.5. klo 18 kes-
kustan srk-talon isossa sa-
lissa. Bruch–Schubert–Mo-
zart–Bach. Akseli Saarijärvi, 
viulu, Sofia Linnanmäki, viu-
lu, Sanna Smolander, piano.

Kevään valossa – Hellun-
tai-illan kuorokonsertti su 
15.5. klo 18–19, Oulun tuo-
miokirkko. Konserttia var-
ten on koottu keväinen oh-
jelmisto, jossa kuullaan mm. 
Bachin, Stanfordin, Piston ja 
Merikannon sävellyksiä se-
kä Piae Cantiones -sovituk-
sia. Sofia Magdalena -kama-
rikuoroa johtaa Taru Pisto. 
Käsiohjelma 10 €. Sydämelli-
sesti tervetuloa konserttiin!
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aamupuuro ma 16.5. ja 24.5. 
klo 9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kolamäessä. 

Musiikkitilaisuudet
Suvilinnun laulut to 26.5. 
12–13 Kiimingin torilla. Yh-
teislauluja Kirkon ulkomaa-

navun vihkosta Suvi-
linnun laulut. Voit 

tulla laulamaan 
hetkeksi tai is-
tahtaa rau-
hassa keväi-
seen tunnel-
maan kuun-

telemaan ja 
laulamaan koko 

ajaksi. Musisoin-
tia ohjaavat kant-

torit. Kolehti kirkon ulko-
maanavulle.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot ja Perhekahvi-
lat ovat jääneet kesätauolle.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu Kirkkopirtillä su 
15.5. klo 12.

Harrastukset ja kerhot
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten virkistysiltapäivä ma 
16.5. klo 13–15 Jäälin Majan 
nuotiopaikka,  Rantakuja 10.
Naisten kasvuryhmä ti 17.5. 

26.5. klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 18.5. klo 18 
srk-keskuksessa.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta to 26.5. klo 18 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
12.5. klo 13 srk-keskuksessa. 
Nuorten ilta pe 13.5. klo 18 
ja 20.5. gospel-messun jäl-
keen Wirkkulassa.
Gospel-konsertti la 21.5. 
klo 18 srk-keskuksessa, esiin-
tyy Save.

Musiikkitilaisuudet
"Ave Maris Stella" Oulun 
Laulun konsertti ma 16.5. 
klo 19 srk-keskuksessa. Joh-
taa Kristian Heberg. Solisti-
na Mari Klemettilä sopraa-
no ja säestäjänä Elias Nie-
melä urut. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €.
Urkuvartti to 19.5. klo 11.15 
kirkossa, Elias Niemelä. Va-

Menot Oulun seurakunnissa 12.–26.5.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Erja Haho, kant-
torina Sari Wallin, kirkkokuo-
ro, radiointi Radio Dei. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla. 
Harri Isopahkalan läh-
tösaarna. Harri siir-
tyy Ranuan kris-
tillisen opiston 
rehtorin teh-
täviin 1.8. al-
kaen. Kirkko-
kahvit.
Perhemes-
su su 22.5. klo 
10 kirkossa. Toi-
mittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Anne 
Schönberg, kanttorina Sari 
Wallin, poikakuoro Pohjan-
tähdet.
Kansanlaulumessu su 22.5. 
klo 13 Jäälin kappelissa. Toi-
mittaa Miia Seppänen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Raamattupiiri to 12.5. klo 10 
Montin-salissa.
Raamattupiiri to 26.5. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 12.5. 
klo 18 Montin-salissa.
Lähetyspiiri ti 17.5. klo 13 
Montin-salissa, Harri Isopah-
kala.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. 
Työttömien ja pienituloisten 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Ait-
takumpu, avustaa Jaakko 
Tuisku. Messudiakonina Elisa 
Manninen. Kanttorina Han-
nu Niemelä, Haukiputaan 
Mieskuoro. Saarnan aikana 
pyhäkoulu lapsille kirkon ta-
kaosassa olevassa morsius-
huoneessa. Messun jälkeen 
seppeleenlasku sankarihau-
doilla ja kaatuneitten muis-
topäivän juhla srk-keskukses-
sa, juhlapuhe rovasti Jaakko 
Kaltakari.
Sanajumalanpalvelus su 
15.5. klo 16 Martinniemen 
srk-kodilla. Toimittaa Pekka 
Aittakumpu, diakonina Min-
na Similä. Kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit. Viis 
veisaan viis yli viis -virsilaulu-
hetki kahvien jälkeen.
Gospel-messu pe 20.5. klo 
18 kirkossa. 
Messu su 22.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Pekka Musta-
kallio. Messudiakonina Katri 
Haapakorva. Kanttorina Ee-
va Holappa. Sonja Turtinen, 
huilu. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. Radiointi Ra-
dio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 16 Kellon srk-ko-
dilla. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, diakonina Minna Lappa-
lainen. Kanttorina Eeva Ho-
lappa. Kirkkokahvit. Viis vei-
saan viis yli viis -virsilauluhet-
ki kahvien jälkeen.
Rukouspiiri to 12.5., 19.5. ja 

Miesten 
saunailta Suvelassa 

to 19.5. klo 18, 
löylynheittäjänä 

toimii Arska Väyrynen. 
Kevään päätösillassa 

makkaraa ja 
pullakahvit!

paa pääsy. 
Konsertti pe 20.5. klo 18 srk-
keskuksessa. Reijo Alatalo 
baritoni, Tiina Kukkula pia-
no ja Elise Kinnunen huilu. 
Vapaa pääsy.
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoron kevätkonsertti su 
22.5. klo 19 srk-keskuksessa. 
Johtaa Hannu Niemelä. Yk-
sinlaulu Johanna Fiskaali ja 
urut Elias Niemelä.  Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 euroa.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu lapsille su 15.5. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
saarnan aikana kirkon taka-
osassa olevassa morsiushuo-
neessa. Pyhäkoulussa kerro-
taan Raamatun kertomuk-
sia, rukoillaan ja lauletaan 
Lasten virsiä. Messupassiin 
saa tarran. 
 

Apua ja tukea
tarvitseville

AamupuuroAkatemia ma 
16.5. srk-keskuksessa. Klo 

9.50 aamuhartaus, klo 10 tar-
jolla puuroa, leipää ja kah-
via. Kauhan varressa Puttaan 
Martat. Suunnitellaan syksyn 
keskustelun aiheita. Toimin-
ta jää kesätauolle.
AamupuuroAkatemian ke-
vätretki ma 23.5. Käydään 
Suvelan leirikeskuksessa Kii-
mingissä. Ilm. toukokuun aa-
mupuuroilla tai Johannalle 
p. 045 1393 993.
Retki työttömille ja heidän 
perheilleen Ranuan eläin-
puistoon 16.6. Läh-
tö Linkin pihas-
ta, Kauppaku-
ja 2, klo 8.30. 
Paluu noin klo 
19. Retken hin-
ta 10 € / aikui-
nen, 5 € / 4–14 
v. ja alle 3-v. il-
maiseksi. Hinta 
sis. matkat, sisään-
pääsy eläinpuistoon, lou-
nas seisovasta pöydästä sekä 
grillimakkara nuotiolla. Ilm. 
ja retkimaksu Itsepalvelu-
kirpputori Linkin kassalle 8.6. 
mennessä. Lisätietoja Minna 
Similä, p. 040 8668 319. Järj. 
Haukiputaan Työnhakijat ry 
ja Haukiputaan seurakunta.
Diakonian ajanvaraus ja 

Isoniemen retkipäivässä ja ti 
24.5. klo 13 lähdetään ulkoi-
lemaan. Kyytikyselyt Seijalta. 
Kevään viimeinen kokoontu-
minen 24.5. Hyvää kesää! 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ke 18.5. klo 13–
15 Kirkkopirtin nuortentila, 
Kirkonniementie 6. Keskus-
televa vertaistukiryhmä.
Naisten lenkkiryhmä ma 
16.5. klo 18–19. Lähtö Kii-
mingistä kirkon parkkipai-
kalta. Lenkin kesto n. tunti.
Suvelan lenkki – Naisten 
lenkkiryhmä ma 23.5. Suve-
lassa klo 18–20. Klo 18 lähde-
tään lenkille, sitten saunaan. 
Pientä iltapalaa tarjolla. Ke-
vään viimeinen yhteislenkki. 
Mielenterveyskuntoutujien 
päiväretki ti 17.5. Isoniemen 
leirikeskukseen Haukiputaal-
le. Lähtö Kiimingistä klo 8.30 
ja paluu noin klo 15.15. Päi-
vän hinta 10 € sisältäen kyy-
din Kiimingistä ja ruokailut. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen Seija Lomma, p. 040 5793 
247 tai seija.lomma@evl.fi.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 15.5. 
klo 17 seurat ry:llä, Alpo Hy-
ry, Jouko Lämsä su 22.5. klo 
17 seurat ry:llä, Antti Savela, 
Risto Lohi. 
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 15.5. klo 14 Mon-
tin-salissa.

Ilmoittautu-
minen syksyn 

päiväkerhoihin 
2.–22.5. 

www.oulunseura-
kunnat.fi/

paivakerho  

Leiri kehitysvammaisten 
lasten perheille 
10.–12.6. Isonniemen leirikeskuksessa. 
Leirillä yhteistä tekemistä koko perheelle, 
virkistäytymistä, hiljentymistä, askartelua, 
maittavaa ruokaa sekä saunomista ja ui-
mista.  Hinta 19 € / aik, 13 € / 4–18-v. 
ja alle 3-v. ilmaiseksi.  Leiri on tarkoi-
tettu ensisijaisesti Haukiputaan seu-
rakunnan jäsenille. Ilm. 27.5. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat. Lisätietoja Minna Si-
milä, p. 040 8668 319.  Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje. 
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Satakielten levynjulkistuskonsertti
sunnuntaina 29.5. klo 19 Kiimingin srk-keskuksessa

Konsertissa esiintyvät uudella "Siivilleen"-levyllä laula-
vat tyttökuorot. Satakielet- ja Laulujoutsenet tyttökuo-
roja johtaa Ulla Metsänheimo, pianoa soittaa Mari Hei-
limo ja huilua Pauliina Sormunen. Konsertissa esiintyy 
runsaasti hyviä tyttösolisteja. CD-levyä myydään 20 € 
hintaan. Levyn laulut kertovat luonnosta, erityisesti lin-
nuista ja mukana on myös hengellisiä lauluja. Kolmessa 
laulussa mukana on myös miesäänisiä poikia, jotka esiin-
tyvät isompien tyttöjen kanssa nuorisokuorona.

sunnuntaina 15.5. klo 19 
Kiimingin seurakuntatalon salissa.

Ruskakööri, Vanamot ja yksinlaulajat esittävät 
keväisiä toivelauluja. Konsertissa kerätään kolehti 
Ylivieskan seurakunnalle kirkon rakentamiseen.

Lämmin kiitos kaikille yhteisvas-
tuukerääjille sekä yhteisvastuutapahtumiin 
osallistuneille! Kiitos kaikille arpajaisvoittoja 
lahjoittaneille yksityisille ja yrityksille! 

päivystys maanantaisin klo 
9–11 srk-keskuksessa, p. 044 
7310 232.

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 18.5. Avoinna ti 24.5. 
klo 9–14.
Seurakunnan vapaaehtois-
ten kevätretki Kemiin su 
22.5. Osallistumme klo 10 Ke-
min kirkossa jumalanpalve-
lukseen, lounas Puistopavil-

jongissa. Iltapäivällä tu-
tustumme Kemin 

taide- ja histori-
alliseen muse-
oon. Hinta 10 
€ / hlö. Ilm. Jo-
hannalle to 
12.5. mennes-
sä, p. 045 1393 

993 tai johanna.
kerola@evl.fi.

Rauhanyhdistyk-
set: Haukipudas: seurat 

su 15.5. klo 17 ry:llä, lähe-
tys radio Pookissa, kevätjuh-
la su 22.5. klo 15 ry:llä. Kello: 
helluntaiseurat la 14.5. klo 
18 ry:llä, helluntaiseurat su 
15.5. klo 13 Kellon srk-kodis-
sa, viikkomessu su 15.5. klo 
18 Kellon srk-kodissa, kevät-
juhla su 22.5. klo 15 ry:llä.

Vapaaehtoistoiminnan esittelyä 
to 12.5. klo 12–14 Vesi-Jatulin aulassa, Jokelantie 20. Ou-
lun kaupungin AVEK-toiminnan, palveluasunnoissa teh-
tävän vapaaehtoistoiminnan ja seurakunnan diakonia-
työn esittelyä. Paikalla toimintaa organisoivat henki-
löt ja esitteitä. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan eri-
laisiin toiminnan ja avuksiolemisen mahdollisuuksiin.

Kansanlaulumessu Jäälissä
sunnuntaina 22.5. klo 13
Kansanlaulumessussa yhteislauluina on tuttuja kansan-
sävelmiä; mm. Saunavihdat, Arvon mekin ansaitsemme 
ja Tuonne taakse metsämaan, hengelliset sanat laului-
hin on kirjoittanut Pia Perkiö. Lauluja säestämässä on 
viulisteja ja messussa avustaa Laulujoutsenet-lapsikuo-
ro Ulla Metsänheimon johdolla. Pappina on Miia Sep-
pänen ja kanttorina Jarkko Metsänheimo.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu su 15.5.
klo 10, Karjasillan kirkko. Tal-
viryhmän konfirmaatio. Toi-
mittaa Esa Nevala, avustavat 
Satu Kreivi-Palosaari, Jenni
Koskenkorva ja Juha Kirvira-
si, kanttorina Juha Soranta. 
Musiikissa avustaa Pohjan-
kartanon kuoro. 
Messu su 15.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustavat Maija Hyvönen 
ja Toomas Takala, kanttorina
Riitta Piippo. Mukana Ou-
lun päällystöyhdistys ry, evp 
osasto. Kirkkokahvit.
Messu su 15.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Soi-
li Kallio-Pulkkinen, kanttori-
na Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.
Messu su 15.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, saarnaa teologi-
an ylioppilas Toomas Takala, 
kanttorina Riitta Piippo.
Kolehti koulutuksen mahdol-
listamiseen ja tukemiseen ke-
hitysmaissa Kirkon Ulkomaa-
navun kautta.
Tuomasmessu la 21.5. klo 19, 
Kastellin kirkko. Ks. s.15.
Messu su 22.5.klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Maija Hy-
vönen, kanttorina Riitta Piip-
po. Valtakunnallisen virsiki-
san finaali messun jälkeen.  
Kirkkokahvit.
Messu su 22.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.
Perhemessu – Muskarikirk-
ko su 22.5. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko.su 22.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus.
Messu su 22.5. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimit-
taa Heikki Karppi-
nen, avustaa 
Mirjami Dut-
ton, kantto-
rina Juha So-
ranta. Kirkko-
kahvit. 
Kolehti Paulini-
un -pappissemi-
naarille Namibias-
sa, Suomen Lähetys-
seuran kautta.
Arabiankielinen hartaus su 
15.5. ja su 22.5. klo 15.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri to 12.5.klo 
18, Kastellin kirkko. 
Maikkulan raamattupii-

ri to 12.5., to 19.5. 
ja 26.5. klo 18, 

Maikkulan kap-
peli. 
Raamattu-
piiri ke 18.5. 
ja ke 25.5. klo 
18, Karjasillan 

kirkko. 
Hanna ruko-

usryhmä to 19.5.  
klo 18, Kastellin kirk-

ko pappilan kamarissa vii-
meisen kerran tälle kevääl-
le. Sansan aluepäällikkö Ar-
ja Savuoja pitää raamattu-
tunnin. 
Valmistuneiden juhla ja 
isosten siunaaminen kesän 
leireille ke 25.5. klo 17 Karja-
sillan kirkossa.
Rauhanyhdistys: Kirkkoseu-
rat pe 20.5.klo 19, Kastellin 
kirkko. Puhujina Jorma Kivi-
ranta ja Mikko Karjula. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerhot  to 12.5. 
ja to 19.5. klo 12 Pyhän An-
dreaan kirkko, to 12.5. klo 
13 Kaukovainion kappeli, to 
12.5. klo 13 Kastellin kirkko, 
ma 16.5. klo 12, Maikkulan 
kappeli.
On aika kiittää ma 16.5. klo 
17, Kastellin kirkko. Karjasil-
lan seurakunnan yhteisvas-
tuukerääjien ja diakoniava-
paaehtoisten kevätjuhla.
Diakoniaryhmä ti 17.5. klo 
14, Maikkulan kappeli.
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-

Kaiken Kansan 
Virsikisan finaali
 su 22.5. klo 11.30 

Karjasillan 
kirkossa. 

Lue juttu s. 10.

Reger-konsertti 
torstaina 12.5. klo 18 Karjasillan kirkossa. 
Oamk:n urkumusiikin opiskelijat esiintyvät  lehtori Mai-
ja Lehtosen johdolla. Saksalaisen säveltäjän Max Rege-
rin kuolemasta tulee kuluneeksi sata vuotta 11.5. Tämä 
konsertti on omistettu hänen musiikilleen. Konserttiin 
on vapaa pääsy.

Laulajien kevätkonsertti 
sunnuntaina 15.5. klo 15 Maikkulan kappelissa.  
Maija Lauri ja laulunoppilaat. Ohjelmassa antiikin aa-
rioita, liedejä ja suomalaisia yksinlauluja. Vapaa pääsy.  

Oulun Laulun 95-vuotisjuhlakonsertti 
sunnuntaina 15.5. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa.  
Oulun laulu esittää urkusäestyksellistä latinankielistä 
kirkkomusiikkia johtajanaan Kristian Heberg. Solistina 
sopraano Mari Klemettilä, uruissa Elias Niemelä. Ohjel-
massa mm. Cherubinin, Lisztin sekä Elgarin musiikkia. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 

Mieskuoro Weljien kevätkonsertti 
perjantaina 20.5. klo 19 Karjasillan kirkossa.  
kuoronjohto Joonas Vatjus, tenori Joona Penttilä, soi-
tinryhmä. Ohjelmassa Weljien tuoreelle äänitteelle tal-
tioituja kappaleita, kevät- ja kesäaiheisia lauluja. 

jallisuuspiiri lukevaisille ke 
18.5. klo 18, Kastellin kirkol-
la. Kevään viimeisessä ko-
koontumisessa keskustelem-
me Essi Kummun Lasteni tari-
na -romaanista ja Anja Lam-
pelan Lankarullatyttö -ro-
maanista. Kirjailijavieraana 
Anja Lampela. Kirjallisuuspii-
ri jatkuu jälleen syyskaudel-
la. Kirjalista saatavissa kesä-
kuun alussa.
Diakoniaryhmä ti 24.5. klo 
14, Maikkulan kappeli.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pappilan parkki to 19.5. klo 
13, Kastellin kirkko. Lasten ja 
perheiden oma huilipaikka.
Kaakkurin olohuone, ver-
taistukiryhmä yhden van-
hemman perheille ke 18.5. 
klo 17.30, Pyhän Andreaan 
kirkko.  

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Kaukovainiolla 
to 19.5. ja 26.5. klo 9, Kauko-
vainion kappeli.
Aamupuuro Kaakkurissa pe 
13.5. ja pe 20.5. klo 9, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Musiikkitilaisuudet
Kaiken kansan virsikisa 
2016 su 22.5. klo 11.30, Kar-
jasillan kirkko. Lue juttu s. 10 
ja katso ilmoitus s. 14.
"Joyfully sing" -kevätkon-
sertti su 22.5. klo 18, Py-
hän Andreaan kirkko. Py-
hän Andreaan Naiskuoron 
ja D'amenin yhteinen ke-
vätkonsertti. Ohjelmassa on 

Päiväkotien kevätkirkot 2016
ti 17.5. klo 9 ja 10 Kaukovainion kappeli

to 19.5. klo 9 ja 10 Karjasillan kirkko
pe 20.5. klo 9 ja 10 Maikkulan kappeli
ti 24.5. klo 9 ja 10.15 Kastellin kirkko

ke 25.5. klo 9.15 ja 10 Maikkulan kappeli
ke 25.5. klo 9, 9.40 ja 10.20 Pyhän Andreaan kirkko
to 26.5. klo 9, 9.40 ja 10.20 Pyhän Andreaan kirkko

Koulujen kevätkirkot 2016
Karjasillan kirkossa 

to 26.5. klo 10 Lintulammen koulu 
to 2.6. klo 10 Teuvo Pakkalan koulu 
to 2.6. klo 12 Pohjankartanon koulu 

pe 3.6. klo 9 Kaukovainion koulu 
pe 3.6. klo 11 Madetojan musiikkilukio

Pyhän Andreaan kirkossa 
ke 1.6. klo 9, 10 ja 12 Metsokankaan koulu

to 2.6. klo 8.30, klo 9.40 ja klo 11 Kaakkurin koulu 
te 3.6. klo 9 Oulunlahden koulu ja Sarasuon koulu 

Kastellin kirkossa 
Ma 30.5. klo 9 Knuutilankankaan ja 

Lämsänjärven koulu.

Maikkulan kappelissa
Ke 1.6. klo 9 Patamäen koulu.

Tervetuloa muskarikirkkoon
sunnuntaina 22.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa 
Muskarikirkko on perhemessu, jossa lauletaan 
lasten virsiä ja lauluja leikkien, liikkuen ja soittaen.
Messun jälkeen voi tutustua myös Karjasillan 
seurakunnan taide-
pyhäkoulujen kevät-
näyttelyyn. Kirkko-
kahvit ja -mehut tar-
jolla messun jälkeen! 
Tervetuloa kaiken-
ikäiset vauvasta vaa-
riin!

monipuolista perinteistä, va-
loisaa ja keväistä hengellistä 
musiikkia. Kuorot esittävät 
oman ohjelmiston lisäksi pari 
yhteisnumeroa. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 €. Tervetuloa!
Kauneimmat hengelliset lau-
lut -yhteislaulutilaisuus su 
29.5. klo 12, Karjasillan kirk-

ko. Laulattajina Anne Kemp-
painen ja Eila Niskala, säestyk-
set kanttori Juha Soranta.  
Purot virtaamaan, vedet so-
lisemaan -kevätlaulajaiset 
su 29.5. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Yhteislauluti-
laisuus, jossa mukana Pyhän 
Andreaan tyttökuoro. 

Kaupunkiviljelypäivät 
lauantaina 21.5. klo 13 ja 
torstaina 26.5. klo 17.30 Karjasillan kirkossa. 
Tule mukaan suunnittelemaan, rakentamaan ja ideoi-
maan tulevan kesän laariviljelmiä Karjasillan kirkon pi-
halle. Kesällä on tarkoituksena järjestää myös yhteisiä 
talkoo- ja kesäkahvilapäiviä.
Viljelylaareja voi varata ilmaiseksi käyttöön jo nyt soit-
tamalla Kimmo Kieksi, p. 050 3105 001 tai sähköpostil-
la kimmo.kieksi@evl.fi.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.5. klo 10, Hin-
tan kirkossa. Toimittaa Tert-
tu Laaksonen, avustaa Jou-
ni Heikinheimo,  kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Sep-
pelpartio lähtee messun jäl-
keen sankarihaudoille. San-
karivainajien muistopäivä.
Messu su 15.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. Kirkkokuoro. Kun-
nianosoitus sankarihaudoil-
la. Juhla srk-talossa. Miesten 
lauluryhmä. Sankarivainaji-
en muistopäivä.  
Messu  su 15.5. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko, Ylikiimingin pu-
haltajat, kirkkokuoro. Kun-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 12.–26.5.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 15.5. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Maija Si-
vula, kanttori Pirjo Mänty-
vaara, kirkkoväärti Markku 
Kärkkäinen. Kaatuneitten 
muistopäivä, seppeleen las-
keminen. 
Hartaus ke 18.5. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Petri Satomaa, 
Pirjo Mäntyvaara.
Seurakuntakerho 19.5. klo 
11 Toimitalolla, Maija Sivula, 
Riitta Markus-Wikstedt, An-
na-Kaisa Pitkänen.
Messu su 22.5. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Jussi Sa-
viharju, kanttori Anna-Kaisa 
Pitkänen, kirkkoväärti Sanna 
Tuuli, kirkkokahvit. 
Päivähoidon ja kerhojen 
kevätkirkot ke 25.5. 9.30 ja 
10.15 Oulunsalon kirkko. 
Hartaus ke 25.5. klo 12.45 
Caritas, Jukka Joensuu. 
Hartaus ke 25.5. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu.
Seurakuntakerho to 26.5. 
klo 11 Toimitalolla, Petri Sa-
tomaa, Riitta Markus-Wik-
stedt, Maija Sivula, Pirjo 
Mäntyvaara.
Hartaus to 26.5. 11.30 Tep-
pola, Jukka Joensuu, Anna-
Kaisa Pitkänen. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
16.5. klo 9.30 Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 19.5. klo 9 

Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 19.5. 
klo 9.30. 

Harrastukset ja kerhot
Nuorten yökahvila pe 13.5. 
ja pe 20.5. klo 17 yli 12-vuoti-
aille Repussa. 

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 14.5.  ja la 21.5. klo 18 Kes-
kustan srk-talolla.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: Su 15.5. klo 16 seurat 
ry:llä Heikki Saarikoski, Juha-
ni Lepistö. Ti 17.5. klo 18.30 
lauluseurat Keskikylä ry. Su 
22.5. klo 14 kevätjuhla ja seu-
rat ry:llä, Pertti Lahtinen. Sa-
lonpää: Su 15.5. yhteinen ke-
vätretki klo 11. Su 22.5. klo 14 
kevätjuhla ry:llä.

Kyläkamari 
ma 16.5. klo 11. 
Paikalla myös Terveyspointti.
Kinkerit ma 23.5. klo 11. 
Jukka Joensuu ja kanttori
Anna-Kaisa Pitkänen. 

Diakonian 
aamupuuro 
ti 17.5. ja ti 24.5. klo 9–10. 
Diakonian aamupuuro on 
tarkoitettu vähävaraisille 
ja yksinäisille oulunsalo-
laisille. Puuron lisäksi 
ateriaan kuuluu leipä 
lisukkeineen, kahvi tai tee.

Kässykerho 
Kässykerho on jäänyt 
kesätauolle. Hyvää kesän 
odotusta kaikille ahkerille 
Kässykerholaisille, 
toivottaa diakoniatyöstä 
Maija ja Riitta.

mukana Riitta Kenttala ja 
lastenohjaajat Tiina Päkkilä 
Ja Elisa Klasila.
Diakoniailta ke 25.5. klo 18 
Yli-Iin srk-talo. Myyjäiset, ar-
vontaa ja kahvit.

Harrastukset ja kerhot 
Kevätlaulajaiset to 12.5. klo 
18 Yli-Iin seurakuntatalo. 
Yli-Iin kirkkokuoro, miesten 
lauluryhmä, laulutrio Maa-
riet, lapsikuoro, kanttorina 
Anja Hyyryläinen. Lauletaan 
kaikki yhdessä tuttuja kevät-
lauluja. Kahvitarjoilu. 
Ilta naisillle to 12.5. klo 
18.30 srk-talo. Keskustelua 
ja yhdessäoloa naisten kes-
ken.  Iltahartaus. Vetäjinä 
Riikka Bäckman ja Kati Rii-
pinen. 
Eläkeläisten kerho ma 16.5. 
klo 13 Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
Fransupiiri ti 17.5. ja ti 24.5. 
klo 17 Myllyojan srk-talo.  
Pitsin solmeilua käsityöih-
misille. Tule oppimaan uusi 
perinteinen taito ja ota ys-
tävä mukaan.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-

Lähetyksen 
kevätmyyjäiset 

ke 25.5. klo 18–20 
Yli-Iin srk-talossa. 
Myynnissä mm. 

kukantaimia, arvontaa, 
kahvittelua. 

Lahjoituksia myytävistä 
tuotteista otetaan 

vastaan. 

Kevään ihme -
Uusi Ääni -kuoron 

kevätkonsertti 
Helluntai-iltana 15.5. klo 18 Oulunsalon kirkossa.

Oulunsalolainen sekakuoro Uusi Ääni laulaa 
keväisiä, hengellisiä lauluja.  Kuoroa johtaa 
Pirjo Mäntyvaara. Miikka Lehtoaho, piano.

Ohjelmamaksu 5 €

Suvivirsi-tapahtuma
torstaina 26.5. klo 15–17 Kapteenissa.

Suvilinnun lauluhetki klo 15.
Yhteislauluja Suvilinnun lauluvihkosta,
laulattajana kanttorit Pirjo Mäntyvaara

ja Anna-Kaisa Pitkänen, lasten lauluryhmä. 
Puhe kirkkoherra Petri Satomaa.

Sopan jakoa kenttäkeittiöstä.
Paikalla seurakunnan työntekijöitä.

Keräys Kirkon Ulkomaanavulle.

So
ile Siltan

en

Urkukonsertti 
"J.S. Bach ja muita mestareita"

Ylikiimingin urut 30 vuotta
sunnuntaina 22.5. klo 18 Ylikiimingin kirkossa.

Kalevi Kiviniemi, 
urut 
Maalauksia:  
Kirsi-Maria Perkkiö.
Liput  15 € / 
eläkeläiset  10 €,  
alkaen tuntia 
ennen ovelta.
Osa  konsertin  
tuotosta  
lähetystyölle. 

nianosoitus sankarihaudoil-
la. Juhla srk-talossa, Sanka-
rivainajien muistopäivä.  
Kouluun lähtevien siunaus 
su 15.5. klo 16, Hintan srk-ta-
lo. Riitta Kentala, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Hartaus to 19.5. klo 14.15 
Metsolan Hovi, Mäkituvan-
tie 1. 
Nuorten messu pe 20.5. klo 
19, Hintan srk-talo. Toimit-
taa Terttu Laaksonen, avus-
tavat Jouni Heikinheimo ja 
Pekka Leskinen. 

 
Messu 
su 22.5. klo 10 Hintan 
srk-talossa. Toimittaa 
Satu Saarinen, saarna 
Reino Tanjunen, kant-
torina Lauri Nurkkala. 
Rautatieläisten kirkko-
pyhä. Potnapekka-ajelu 
kirkkokahvien jälkeen.

Sanajumalanpalvelus klo 10 
su 22.5. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen. 
Messu su 22.5. klo 12, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. 
Lasten kevätkirkko ke 25.5. 
klo 18 Yli-Iin kirkko.  Lasten 
kevätkirkko kaikenikäisille, 

Suvivirsi-tapahtuma
to 26.5. klo 12–15 Ylikiimingin Arinan pihalla. 

Mukana lauluryhmä ja lapsikuoro. 
to 26.5. klo 12–15 Yli-Iin Salen pihalla. 

to 26.5. klo 13 Hintan srk-talolla. 
Laulaen iloa jaamme – musiikki yhteistä on. 

Suvivirsi kajahtaa jälleen. Laulamme yhdessä kevät- 
ja kesäaiheisia lauluja pianon säestyksellä. Kahvi-

tarjoilu ja vapaaehtoinen maksu, jonka tuotto me-
nee Kirkon Ulkomaanavulle ja kohdistuu kehitys-
maiden lasten ja nuorten koulutuksen hyväksi.
to 26.5. klo 15–17 Kivikkokankaan päiväkodin 
pihalla. Sotilaskotisisaret tarjoavat jauheliha-

keittoa ja munkkikahvit.

sin klo 9–11 joko p. 040 7033 
690 tai Myllyojan srk-talossa, 
Koivumaantie 2. Keskustelu- 

ja muissa asioissa voi ottaa 
yhteyttä alueen diakonia-
työntekijään.

Kylvön 
siunaaminen 

ti 24.5. klo 12 
museolla.

Jukka Joensuu ja 
Anna-Kaisa Pitkänen
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Hartaus pe 13.5. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros. 
Messu su 15.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, saarna Matti Hirvilam-
mi, avustavat Jaakko Syyni-
maa, Tuulikki Ståhlberg ja 
Merja Ollila. Kanttori To-
mi Heilimo, musiikkiavustus 
nuorten gospelryhmä Pihisi-
jät. Missionuorten matkaan-
siunaaminen ja isosten siu-
naaminen. 
Messu su 15.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Petteri Tuulos, kanttori Heik-
ki Jämsä. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.5. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Riitta Louhe-
lainen, kanttori Heikki Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 15.5. 
klo 12, Pyhään Tuomaan 
kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, kanttori Laura 
Räihä. Iltarippikoulun kon-
firmaatio.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi). su 
15.5. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja, kanttori Santeri Vuo-
pohja. Kaksikielinen pyhä-
koulu messun aikana. Kirk-
kokahvit. 
Iltamessu su 15.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Soili Pitkänen, kanttori Tomi 
Heilimo. 
Viikkomessu ke 18.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttori Tommi 
Hekkala. 
Viikkomessu ke 18.5. 
klo 20, Pyhän 
Luukkaan kap-
peli. Toimittaa 
Veijo Koivula. 
Hiljaisuu-
den messu 
to 19.5. klo 
19–20, Pyhän 
Luukkaan kap-
peli. 
Messu su 22.5. klo 
10, Tuiran kirkko. Toimit-
taa Soili Pitkänen, avustaa 
Sanna Tervo, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Messu su 22.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
tori Tomi Heilimo. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa teol. yo Miik-
ka Huuskonen, kanttori To-
mi Heilimo.
Messu su 22.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 

Niilo Pesonen, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttori Laura Räihä. 
Iltamessu su 22.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 

Paalanne, avustaa 
Anna-Leena Häk-

kinen, kantto-
ri Anu Arvola-
Greus. 
Viikkomessu 
ke 25.5. klo 
19, Tuiran 

kirkko. Toi-
mittaa Pette-

ri Tuulos, kantto-
ri Laura Räihä. 

Hartaus pe 20.5. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 17.5. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Esa 
Nevala ja Esko Kalaoja. 
Sanaa teekupin äärellä to 
26.5. klo 17–18.30, Palokan 
srk-koti. Lisätietoja: diakoni 
Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Lapsille ja
lapsiperheille

Linnanmaan olohuone yh-
den vanhemman perheille to 
12.5. klo 17.30-19.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Aiheena: 
Lapsen uhma haastaa van-
hemman. Vierailijana KM Es-
si Niemi Vanhempien akate-
miasta. 
Big Night Out la 14.5. klo 16-
18, Pyhän Luukkaan kappeli.

Harrastukset ja kerhot 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 12.5. ja to 19.5. 12.30, Tui-
ran kirkko. 
Käsityökerho pe 13.5. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 

Gospelmessu 
su 15.5. klo 10 Tuiran 
kirkko. Gospelryhmä

 Pihisijät.  Isosten 
siunaaminen ja missio-

nuorten matkaan-
siunaaminen.

Virkistäytymispäivä 
Tuiran seurakunnan eläkeläisille 

torstaina 26.5. klo 9.30–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Ilmoittautuminen 11.–13.5. Eeva-Marja Laitiselle, 
p. 040 5157 267.

Ohjelma sisältää aamukahvit, yhteistä 
ohjelmaa, ruokailun ja päiväkahvit. 
Osallistujille lähetetään leirikirje, 

jossa on linja-autoreitti ja aikataulu. 
Maksu 20 € kerätään leiripäivässä. 

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Puutyökerho ma 16.5., ke 
18.5., ma 23.5. ja ke 25.5. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. 
Käsityökerho ma 16.5. ja ma 
23.5. klo 12, Tuiran kirkko. 
Käsityökerho ke 18.5. ja ke 
25.5. klo 15, Rajakylän srk-
koti.  
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 18.5. ja ke 25.5. 
klo 18–21, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja illoista Anssi Putilalta 
p. 050 3408 982 tai anssi.pu-
tila@evl.fi.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 19.5. ja 26.5. klo 17, Raja-
kylän srk-koti. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 26.5. klo 13-
14.30, Palokan srk-koti. Li-
sätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Seurakunnan avoin kahvila 
pe 13.5. klo 12–15, Palokan 
srk-koti. Lisätietoja: alueen 
diakoni Heli Mattila, p. 040 
5747 145.
Diakonian ajanvaraus ma 
16.5. ja ma 23.5, klo 9–11, 
Tuiran kirkko. Taloudellisis-
sa asioissa maanantaisin klo 
9–11 p. 044 3161 412. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamupala Tuiras-
sa ke 18.5. klo 10–11, Tuiran 
kirkko. 
Diakonian aamupala ma 
16.5. ja 23.5. klo 10–11 Raja-
kylän srk-koti.
Diakonian ateria to 19.5. Ra-
jakylän srk-koti.
Työttömien ja nuorten elä-
keläisten retkipäivä Haa-
parantaan ke 25.5. klo 10–
18.30, Tornio ja Haaparanta. 
Retkelle lähdetään Tuiran 
kirkon edestä klo 10 ja paluu 
noin klo 18.30. Käymme Tor-

Diakonian 
päivä 
pe 13.5. klo 10–13, 
Pyhän Tuomaan 
kirkossa.
Mahottoman 
hyvä päivä 
vähävaraisille!
Päivä alkaa viik-
komessulla, jonka 
jälkeen tarjotaan 
ilmainen keitto-
lounas ja kah-
vit! Esillä paljon 
lahjoitustavaraa: 
vaatteita, astioita 
ym. joita jaetaan 
tarvitseville.
Tarjolla myös hiu-
kan hiusten leik-
kausta, johon voit 
tiedustella aikaa 
diakonissa Sai-
la Luukkoselta, p. 
040 5747 092.

Tilaisuudessa lauletaan 
keväisiä yhteislauluja ja 
kuullaan kuorolaulua. 
Sekakuoro Tuike, johtaa 
Tomi Heilimo.

Kevätillan 
musiikkihetki 

perjantaina 20.5. 
klo 19
Pyhän 

Luukkaan 
kappelissa. 

Pyhä Tanssi 
su 15.5. ja 29.5. klo 17–
18, Tuiran kirkon Su-
vantosali. Yksinkertais-
ten askelten ja musiikin 
avulla rauhoitamme ke-
homme ja mielemme. 
Tanssiohjaajana Päivi 
Päivike.

70-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla 
su 22.5. klo 12–15 Pyhän 
Tuomaan kirkossa.
Kutsumme Teidät tänä 
vuonna 70 vuotta täyttä-
vät läheisenne kanssa yh-
teiseen syntymäpäiväjuh-
laan Pyhän Tuomaan kir-
kolle sunnuntaina 22.5.  
klo 12 alkaen messulla. 
Messun jälkeen kakku-
kahvit ja ohjelmaa.

Medialähetysjuhlat 
lauantaina 21.5. klo 12–17 Tuiran kirkossa. 
Tule seuraamaan nettilähetystä Medialähetys Sanan-
saattajien lähetysjuhlasta Lappeenrannasta. 
Aloitetaan hartaudella. Klo 13 liitytään mukaan suo-
raan lähetykseen, jossa puhujina mm. Eeva ja Jari Vähä-
sarja, piispa Tapio Luoma ja medialähetyspastori Pekka 
Päivärinta. Klo 14.30 kahvitarjoilu. Myytävänä käsitöitä 
ja lähetysjärjestön tuotteita. Klo 15.15 Aallot kantavat, 
raamattuopetus Pirkko Varis ja Marko Pihlajamaa. Klo 
16 SATS7:n 20 vuotisjuhla, mukana lähetystyöntekijöitä.

Kaikkien lasten omia iloisia
lauluhetkiä lapsiperheille 

ja alueiden päiväkotiryhmille!
Laulamme tuttuja lasten hengellisiä ja keväisiä 

lauluja. Lauluhetki kestää noin puoli tuntia.
16.5. klo 10, Pyhän Luukkaan kappeli
19.5. klo 10, Pyhän Tuomaan kirkko

20.5. klo 9, Palokan srk-koti
20.5. klo 10, Palokan srk-koti

Tervetuloa laulamaan ja leikkimään!

nion pappilassa sekä Taavo-
lagårdenissa ja Ikeassa Haa-
parannan puolella. Retkipäi-
vän hinta 15 € / hlö makse-
taan linja-autossa retken ai-
kana. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset retkipäivään 25.4.–
13.5. diakoni Heli Mattilalle 
numeroon, p. 040 5747 145. 

Musiikkitilaisuudet
Keväistä kamarimusiikkia la 
14.5. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Konsertissa musisoivat 
Petra Rissanen sopraano, Jo-
hanna Fiskaali mezzosopraa-

no, Sini Rönnqvist viulu, Aili 
Heikkilä viulu ja piano, Maria 
Vesterinen alttoviulu ja piano 
sekä Maria Mattila sello. Oh-
jelmassa mm. Bachin, Mozar-
tin ja Pergolesin musiikkia. Ti-
laisuuteen vapaa pääsy.
Helmeilevä toukokuu -kon-
sertti la 21.5. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Beata An-
tikainen, sello ja Otto Anti-
kainen, viulu. esittävät mm. 
Bachin, Mozartin ja Casalsin 
musiikkia. Konserttiin vapaa 
pääsy, ohjelmamaksu 10 € 
yv-keräyk seen. 

Suvivirsipäivä torstaina 26.5.

Klo 11–13 Puolivälikankaan S-marketin pihalla 
makkaranpaistoa, mehua ja kevätlauluja. 
Klo 11–13 Rajakylän toriaukiolla kuunnellaan elä-
vää musiikkia ja saamme laulaa itsekin suvivirttä 
kevään kunniaksi. Ruokaa tarjoillaan ilmaiseksi 
soppatykistä. 
Klo 14–16 Metsolankartanossa yhdessä lauleske-
lua pienen purtavan äärellä.  
Klo 14.30 Ritaharjun palvelukodin pihalla, Riista-
tie 5 Suvivirren lauluhetki. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa myös alueen asukkaat.
Klo 18–20 Koskelan srk-kodissa Suvivirsi -lauluilta. 
Tapahtuma liittyy Oulun seurakuntien Kirkko lähel-
läsi -päivän tapahtumiin. Laulattamassa kanttori 
Tommi Hekkala. Iltahartauden pitää Petteri Tuulos.
Klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa Oulun Kamari-
kuoron konsertti.

Petroskoin
ortodoksipappien
kuoro esiintyy
tiistaina 24.5. klo 18
Pyhän Luukkaan 
kappelissa.

Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Järjestäjinä Tuiran seurakunta ja 
Oulun ortodoksinen seurakunta
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Kerhot alkavat viikoilla 33 tai 34. 
Kerhot ovat alle kouluikäisille 
lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin. 
Tarkistathan kerhokohtaiset ikä- 
rajat ja tiedot oman seurakun-
tasi ilmoittautumislomakkeen 
yhteydestä.  

ilmoittautuminen

PÄIVÄKERHOON

Yhteystiedot seurakunnittain

• Haukiputaan seurakunta, Outi Palokangas  
040 5471 472, outi.palokangas@evl.fi

• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi  
040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi

• Kiimingin seurakunta, Anne Schönberg  
040 7431 901, anne.schonberg@evl.fi

• Oulujoen seurakunta, Anu Suomalainen  
040 5881 543, anu.suomalainen@evl.fi

• Oulunsalon seurakunta, Hannele Heinonen  
044 7453 850, hannele.heinonen@evl.fi

• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Ilmoittautumiset 2.–22.5.2016
Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho

Syksyn päiväkerholaisille lähete-
tään omasta kerhoryhmästä postia. 
Kerho voidaan aloittaa, mikäli 
ryhmään ilmoittautuu vähintään 
kahdeksan lasta.
 

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu ke 18.5. henkilökunnan 
virkistyspäivän vuoksi.
Kotiseurat to 12.5. klo 19 
Tuulikki Tuovisella, Väärän-
kuja 3, Piippola, Samuel Kor-
honen ja Juha Luokkala.
Ehtoollishartaus ti 17.5. klo 
14 Pihlajistossa ja ke 25.5. klo 
14 Pohjantähdessä. 
Ystävänkammari ke 18.5. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Kirpputori ti 24.5. asti ma ja 
ti klo 12–17 Pyhännän partio-
kololla. Tuotto diakoniatyölle. 
Lahjoituksia otetaan vastaan.
Kevätlauluja ti 24.5. klo 13 
Koivulehdossa, kirkkokuoro.
Naistenpiiri pe 27.5. klo 
18.30 Piippolan srk-talossa.
Seurakuntakerho to 12.5. ja 
19.5. klo 12 Pulkkilan, to 12.5. 
klo 13 Rantsilan, pe 13.5. klo 
10 Kestilän srk-talossa ja ti 
17.5. klo 12 Väinölässä. 
Päiväkerho to 12.5. klo 10 ja 
klo 13 Nuppulassa, pe 13.5. 
klo 9.30 Pulkkilan kerho-
kodissa ja klo 13 Pyhännän 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 12.–26.5.

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 12.–26.5.

Messu su 15.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kuo-
ro avustaa. Messun jäl-
keen kaatuneitten muis-
topäivän seppeleenlasku 
sankarihaudoille.
Iltakirkko su 22.5. klo 18.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Lähetys

Kastettu: Ronja Aliisa 
Ikola (Piippola)
Vihitty: Pauli Ensio 
Pitkänen ja Iiris Annukka 
Pahkala (Pyhäntä)
Kuollut: Jaakko Sakarias 
Rasinkangas 94 (Kestilä), 
Aimo Jaakko Aalto 94 
(Rantsila)

Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 12.5. klo 18.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 15.5. klo 17 Riitta ja Jorma 
Lumijärvellä, Vaskentie 13. 
Raamattu- ja rukousilta ti 
17.5. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Lauluilta (”ompeluseurat”) 
ke 18.5. klo 18 Päivi Martin-
kaupilla, Sintantie 30 B 8. Il-
tatee ja arvontaa kirkon kau-
nistusrahaston hyväksi.
Saarenkartanon hartaus to 
19.5. klo 14.
Yhteinen aamiainen pe 
20.5. klo 7.30–9.
Rippikoululaisten toiminta-
päivä la 21.5. klo 10 kirkolla.
Eläkeliitto ti 24.5. klo 11 srk-
salissa. Kevätkauden päättä-
jäiset.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
24.5. klo 18.30 srk-salissa.
Kerhojen ja päivähoidon ke-
vätkirkko ja kouluun lähte-
vien siunaaminen to 26.5. 
klo 10 kirkossa. 

Luukas-messu pe 13.5. klo 21,
valmistelut alkavat jo klo 19.30
(huom. aika!) Pyhän Luukkaan
kappelissa. Suunnittelu käyn-
nissä myös Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu".
Messua luotsaavat Ari Savuoja ja Saila Luukkonen.  

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 14.5. klo 18.30 Kaijonharjun 
nuorisotalo, Kalevalantie 5. Kevään päättäjäiset.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 18.5. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Kevätretki. Va-
rusteet sään mukaan! 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
ma, ti, ke ja pe klo 10–14, Noke-
lantie 48 B. Kevätsiivous touko-
kuussa: kaikki kirpputoritavarat 
-50 %! Kirpputoritavaraa, uusia neuleita, leluja ja puu-
töitä sekä kahvila lähetyksen hyväksi. 
Lähetystovi pe 13.5. klo 12–13 Siivessä. Laulamme yh-
dessä keväisiä lauluja. Mukana kanttori Tomi Heilimo. 
Lähetystovi pe 20.5. klo 12–13 Siivessä. Kuinka lähetys-
työ varjelee luomakuntaa. Anu Luokkala.
Siiven suunnittelu ti 24.5. kello 14 Siivessä. Tule suun-
nittelemaan syksyn toimintaa! Mitä uutta kannattai-
si kokeilla? Mitä vanhaa petrata? Tule jakamaan ideasi!
Lähetystovi pe 27.5. klo 12–13 Siivessä. Kuinka lähetys-
työ kohentaa elinoloja (tapaus Nepal).  Seija Helomaa.

Hietasaaren  
kaupunkileirikeskuksessa

Hietasaarentie 19
ma 6.6. – to 30.6.2016

Lämsänjärven  
kaupunkileirikeskuksessa

Hiihtomajantie 2
to 9.6. – pe 15.7.2016

LASTENPÄIVÄT
2016

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululai-
sille (2006–2009 syntyneille). Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä klo 10–15, paitsi juhannusaattona.

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjat-
tua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamista ja ret-
kiä. Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.

Lastenpäiville ilmoittaudutaan 2.5.2016 alkaen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä:
lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää,  
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lisätietoa Lämsänjärven  
lastenpäivistä:
lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläinen,  
mari.jaaskelainen@evl.fi
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi,  
marjaana.lassi@evl.fi

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISET
Tainan tahdit pe 20.5. klo 13 Tahkokangas, juhlasali. 
Musiikki ja hartaushetki kanttori Taina Voutilaisen joh-
dolla. Mukana myös pastori Hanna Fähnrich.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 12.5. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarin-
katu 2. Opasystävä vastassa klo 12.30 alkaen pääoven 
läheisyydessä.  
Sokkotreffit lenkki-ja saunaillan merkeissä ti 24.5. klo 
17–20, Lämsänjärven leirikeskus. Lähdetään aluksi len-
kille, mahdollisuus saunoa ja uidakin. Iltapalaa, makka-
ranpaistoa ja leppoisaa yhdessäoloa. Illan päätteeksi il-
tahartaus. Opasystävä on parkkipaikalla vastassa n. klo 
16.40 alkaen.

KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo- kuulovammaisten päiväpiiri to 
12.5. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Tekstitulkkaus.  Har-
taus, kahvit, ohjelmaa ja vierailijoita. 
Kastejumalanpalvelus su 15.5. klo 12, Piispantalon talli-
kirkko. Viittomakielellä toimitettu jumalanpalvelus. Toi-
mittaa kuurojenpappi Leila Ikonen.
Ystäväilta to 19.5. klo 15.30 Palvelukeskus Runola. Mu-
kavaa yhdessäoloa, vaihtelevaa ohjelmaa, vierailijoita, 
hartaus ja kahvit.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 13.5. ja 20.5.  klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo. 
Tavoiteryhmä ma 16.5. ja 23.5.  klo 10–12, Monitoimi-
sali, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille. 
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvastaan-
otto ti 17.5. ja 24.5.  klo 9–11, Keskustan srk-talo. Myös 
luottamuksellisia keskusteluja ja sielunhoitoa varten. 
Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 tai tellervo.kian-
to@evl.fi.
Vuontisryhmän kuntolenkki ma 23.5. klo 14–15 Keskus-
tan srk-talo. Päihdetyön järjestämän Vuontispirtin vael-
lusreissun kuntolenkki. 
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
26.5. klo 17–19, Asemakatu 6, sisäpiha. Tule saamaan voi-
mia ja vertaistukea ja jakamaan ajatuksia yhdessä seu-
rakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Vieraamme lä-
hetystyöntekijät Sirpa ja Ilpo Kuva tulevat kertomaan 
Hongkongissa tekemästään narkomaanityöstä. Lisätie-
toja: Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.

Hietasaaren  
kaupunkileirikeskuksessa

Hietasaarentie 19
ma 6.6. – to 30.6.2016

Lämsänjärven  
kaupunkileirikeskuksessa

Hiihtomajantie 2
to 9.6. – pe 15.7.2016

LASTENPÄIVÄT
2016

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululai-
sille (2006–2009 syntyneille). Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä klo 10–15, paitsi juhannusaattona.

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjat-
tua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamista ja ret-
kiä. Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu.

Lastenpäiville ilmoittaudutaan 2.5.2016 alkaen osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä:
lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää,  
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lisätietoa Lämsänjärven  
lastenpäivistä:
lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläinen,  
mari.jaaskelainen@evl.fi
lapsityönohjaaja Marjaana Lassi,  
marjaana.lassi@evl.fi

Miesten eroilta ti 17.5. klo 17–18.30 Vanhassa 
pappilassa. Oletko eroamassa vai oletko eronnut? 
Illat tarjoavat vertaistukea sekä mahdollisuuden käydä 
keskustelua omista kokemuksista. 
Järjestäjät: Oulun kaupunki ja Oulun seurakuntayhtymä.

Uusia haudanhoito-
sopimuksia 

kesäkaudelle 2016 
tehdään 10.6. saakka.

Kymppileirin 
info-ilta 
ma 16.5. klo 18 Oulunsalon Reppu 
ti 17.5. klo 18 Karjasillan kirkko 
ke 18.5. klo 18 Haukiputaan seurakuntakeskus 
to 19.5. klo 18 Jäälin kappeli 

Tutustumme tulevan kesän kymppileiriin
Info-ilta on tarkoitettu kymppileiriläisille 
ja vanhemmille. Illassa kerrotaan leirielämästä 
kylässä, leirin ohjelmasta ja puitteista.
Illassa on mukana aina oman leirikylän 
päällikkö ja leirin johtaja tai ohjelmapäällikkö.
Jokaisen info-illan ohjelma on sama.
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12
Virasto suljettu 
laasutalakoo-päivänä 
ke 4.5.

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 12.–26.5.

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerho normaalisti vielä 
viikolla 20, lisätietoa kerhois-
ta Siljalta, p. 044 7750 601. 
Perhekerho to 12.5. klo 10 
srk-talossa. To 19.5 aloitam-
me kerhon pikkukirkolla kir-
kossa ja se on kevään viimei-
nen kerhokerta.
Pikkukirkko to 19.5. klo 10 
kirkossa, lasten oma kirkko-
hetki, jonne aikuisetkin ter-
vetulleita!
Rippikoulun aloitusjakson 
päätösilta to 12.5. klo 16 
kirkossa. Tutustumme kirk-
koon, todistukset muualla 
leirinsä käyville sekä oman 
leirin väen viimeisten ulko-

Viikoittaiset kerhot
Päiväkerho (3–5-v.) 

keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 

keskiviikkoisin klo 13–14 Saarenkartanossa.
Koululaisten chimes-ryhmä 

keskiviikkoisin klo 14.30–15.30 kirkolla.
Kaverikerho 

torstaisin klo 10–11.30 srk-salissa ja kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro 

torstaisin klo 17 kirkolla.

läksyjen suorittaminen ja lei-
ri-info. Tähän iltaan tulevat 
kaikki rippikoululaiset!
Toukosiunaus Kyrön myllyllä 
ti 17.5. klo 12.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
17.5. klo 18 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 18.5. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 18.5. 
klo 18.30 srk-talossa. Kevään 
viimeinen harjoituskerta.
Limingan seudun musiikki-
opiston oppilaiden kevät-
konsertti ma 23.5. klo 18 srk-
talossa. Tervetuloa kuuntele-
maan lasten ja nuorten soit-
toa, vapaa pääsy.
Raamattupiiri ti 24.5. klo 
18.30 srk-talossa, 2.Tess.3.
Kehitysvammaisten keväi-
nen messu Tyrnävän kirkos-
sa ke 25.5. klo 10. Messun 
toimittaa Elina-pappi. Kirk-
kokahvit messun jälkeen kir-
kon pihalla. Ilmoittautumiset 
ja ruoka-allergiat viimeistään 

Jumalanpalvelukset
Helluntaiaatto 14.5.
Messu klo 19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Veijo Kinnunen. Kunniakäynti sankari-
haudoilla.

Helluntaipäivä ja kaatuneitten muistopäivä 15.5.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen, kirkkokuoro avustaa. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla.
Messu klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Jonne Pir-
kola, kanttorina Arja Leinonen. Kunniakäynti sankari-
haudoilla.
Messu klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Jonne Pir-
kola, kanttorina Veijo Kinnunen. Kunniakäynti sanka-
rihaudoilla.
Messu su 15.5. klo 13 Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen, veteraanikuo-
ro avustaa. Kunniakäynti sankarihaudoilla. Lähetysti-
laisuus srk-talossa. 

Lasten kevätkirkot
Piippola: to 19.5. klo 9.30 kirkossa. Toimittaa Jonne Pir-
kola, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Marketta Tai-
paleenmäki.
Pyhäntä: to 19.5. klo 9.30 kirkossa. Toimittaa Juha 
Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa Johan-
na Hietala.

Rovastikunnallinen lähetyspyhä su 22.5. Piippolassa. 
Katso erillinen ilmoitus!

Helluntainpäivän mes-
su su 15.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, messutii-
mi ja kuoro avustaa. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

to 19.5. Marjolle, p. 045 6381 
973. Matka omin kyydein. Jär-
jestää Lumijoen, Limingan ja 
Tyrnävän seurakunnat.
Lähetysilta to 26.5. klo 18 
srk-talossa. Pipliaseuran illan 
aiheena: ”Näe minut”. Tuot-
to Pipliaseuralle.
Rauhanyhdistys: Pe 13.5. klo 
19 isojen ja pienten yhteinen 
raamattuluokka ry:n kodalla, 
klo 19 nuortenilta P&J Jussi-
lalla. Su 15.5. klo 15.30 seurat 
Lumilyhdyssä. Ma 16.5. klo 19 
miestenilta ry:llä. Su 22.5. klo 
12 seurat ja ruokailu ry:llä. 
Ma 23.5. klo 10 puurokerho 
Toukolantien puistossa.

 

Rippikoulun 

ryhmäytysviikonloput 
lauantaisin klo 10–16 Pulkkilan srk-talossa

 Leiri I la 14.5.
 Leiri II la 21.5. 
 Leiri III la 28.5.

Kastettu: Jooa Aleksanteri Kilpeläinen
Avioliittoon kuulutetaan: 
Manu Joonas Karjula ja Rina Inka Annika Paloniemi

kerhotilassa.
Varhaisnuoret to 12.5. klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la ja to 12.5. klo 15.30 Hovin 
koululla. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 17 srk-talossa. Pulk-
kila: Kirkkokuoro to 19.5. ja 
to 26.5. klo 13.30 ja Stellat to 
klo 15.15 srk-talossa. Pyhän-
tä: Nuorisokuoro to klo 14.30 
ja lapsikuoro to klo 17.45 srk-
talossa. Rantsila: Stellat ke 
klo 15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 15.5. klo 19 (Pek-
ka Hintikka), ompeluseurat 

pe 20.5. klo 19 ja kevätjuh-
la su 22.5. klo 13 ry:llä. Piip-
pola: Helluntaiseurat su 15.5. 
klo 12 srk-kodissa, Vesa Lahti 
ja Pauli Karhumaa. Pulkkila: 
Raamattuluokka ja nuorte-
nilta la 21.5. klo 19.30 ja ke-
vätjuhla su 22.5. klo 13 ry:llä. 
Pyhäntä: Hartaus su 15.5. klo 
11 Nestorissa. Seurat su 15.5. 
klo 16 (Tapani Karhumaa ja 
Esa Rimpiläinen) ja seurat su 
22.5. klo 16 ry:llä. Rantsila: 
Helluntaiseurat la 14.5. klo 
18.30 ja su 15.5. klo 12.30 ja 
18.30. ry:llä, Tapani Kopsa ja 
Erkki Peltoniemi.

Koko perheen luontoaamu 
lauantaina 14.5. Kivijärven lintutornilla.

Tervetuloa koko perheellä nauttimaan keväisestä aa-
musta ja yhdessäolosta! Retkellämme on 

mukana lintuasiantuntija Ante-
ro Autio. Perillä kahvitarjoilu 

ja mahdollisuus makkaran-
paistoon. Lähtö omilla au-

toilla klo 8 Piippolan kir-
kon parkkipaikalta.

Järjestää Piippolan 
kappelineuvosto

Mimmien päivä 
ma 16.5. alkaen klo 10 Ristironkkelissa.

Tuote-esittelyjä ja hierontaa. 
Hierontavaraukset 

Eeva-Liisa Kekkoselle, p. 044 5181 171. 
Ruokailuun tulevat ilmoittautuminen 

viimeistään to 12.5. 
kirkkoherranvirastoon 

p. 040 5528 989.

Vapaaehtoisten virkistyspäivä 
Limingassa lauantaina 21.5. 

Ilmoittautuminen diakoniatyöntekijälle 
mahdollisimman pian, p. 040 7430 382.

Piippolan, Pulkkilan ja Pyhännän
seurakuntakerhojen retki
maanantaina 23.5. Nivalaan. 
Lähtö Pulkkilan srk-talolta klo 9, Piippola kirkon 
parkkipaikalta klo 9.15, Pyhäntä srk-talolta klo 9.35. 
Retkiohjelma: Tutustuminen Nivalan kirkkoon klo 10.35. 
Ruokailu klo 11.30. Paluu noin klo 13.30. 

Rovastikunnan lähetyspyhä 
sunnuntaina 22.5. Piippolassa

Messu klo 10 kirkossa, saarna rovastikunnan 
lähetyspappi Petri Tervo, muut papit Merja Jyrkkä, 
Juha Luokkala ja Jonne Pirkola. Kanttorina 
Arja Leinonen, Kestilän ja Pulkkilan 
kirkkokuorot avustavat.  
Ruokailu seurakuntakodissa. Ruokailun yhtey-
dessä Minna Helanen myy bulgarialaisia koruja. 
Menkää viemään sanaa -lähetysjuhla klo 13 
kirkossa. Ohjelmassa mm. terveisiä nimikko-
läheteiltä, ajatuksia aiheesta kertoo Merja 
Jyrkkä. Musiikista vastaavat Kestilän ja 
Pulkkilan kirkkokuorot sekä Arja 
Leinonen ja Pekka Kyöstilä.

Su
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kirkossa 
perjantaina 13.5. klo 18. 

Kuoron johto ja urut 
Pentti Korkiakoski. 

Vapaa pääsy, 
ei ohjelmamaksua. 

Yhteisvastuun 
kahvikonsertti 
sunnuntaina 22.5. klo 
15 srk-talossa. 

Musiikkia, Ugandan 
matka sanoin ja ku-
vin, Anu Fedotoff. 
Kahvit ja arvontaa 
yhteisvastuun hyväksi!

Hautausmaan ja kirkon 
ympäristön siivoustalkoot 

perjantaina 20.5. aamupäivän ajan. 
Talkoolaisille hernerokkalounas 

klo 11.30 srk-salissa. Haudanhoitosopimusten 
uusiminen toukokuun ai-
kana onnistuu käymällä 
virastossa tai soittamalla 
p. 044 7750 600 tai sähkö-
postitse: lumijoen.seura-
kunta@evl.fi.

Kuollut: Martti Olavi Hiekkapelto 63

Kuollut: Martti Olavi Hiekkapelto 63
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Peräkonttikirppis 
la 21.5 klo 10–14 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksen parkkipaikalla. Kahvi + pulla 2 €. 
Tervetuloa ostoksille!

Varhaisnuorten Wan-
hojen aikojen kesäleirit 
1.–4.-luokkalaisille 18.–20.7. 
(ma-ke) ja 5.–7.-luokkalaisil-
le 20.–22.7 (ke–pe) ks. www.
kempeleen seurakunta.fi/
koululaiset.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
12.5. jälkeen kesätauko.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. Yö-
pappila pe 13.5. klo 20.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Alueellinen nuortenilta 
pe 13.5. klo 19 ry:llä. Esikou-
lulaisten retki la 14.5. Läh-
tö ry:ltä klo 9, paluu klo 15. 
Kevätseurat la 14.5. klo 18 
ry:llä. Kevätseurat su 15.5. 
klo 13 ry:llä. Iltamessu su 
15.5. klo 18 PKK, kuunnel-
tavissa seurakunnan netti-
sivulta. Tiistaikerho Limin-
gan luontokeskus 17.5. läh-
tö ry:ltä 9.30. Perhekerho ke 
18.5. klo 10, Ulkoilua liiken-
nepuiston alueella. Kevät-
juhla Su 22.5. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 15.5. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 22.5. klo 16 ry:llä.

Seurakunnissa tapahtuu  12.–26.5.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Kirkkoherranviraston auki-
oloajat ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ret-
ki 16.5. Luurinmutkaan, jon-
ka jälkeen kesätauko.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä pe 
klo 10–18. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Iltaperhekerho – Koko per-
heen bangladeshiläinen il-

Kierrätystori avoinna to 
12.5. klo 15 Lähetysvintin 
alakerrassa.
Neulekahvila to 12.5. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 13.5. srk-ta-
lolla klo 9 alkaen.
Lähetysvintti ma 16.5. klo 
12 Lähetysvintillä.

Kastettu: Usva Rania 
Orvokki Syri ja Justiina 
Saima Suometar Turunen
Avioliittoon vihitty: 
Anita Katariina Jumisko 
ja Juha Olavi Manninen

kahvila seurakuntatalolla la 
21.5. klo 12–17. Tarjolla mo-
nenlaista suolaista ja makeaa, 
kahvia,  teetä ja elävää mu-
siikkia. Kahvilan tuotto mat-
kaprojektin tukemiseen. 
Niittypirtin kerho ma 23.5. 
klo 13 Vanhustentalossa. 
Perhekerho ti 24.5. klo 9.30–
11 srk-talolla. Perhekerhon 
päättäjäiset, erillinen ilmoit-
tautuminen.
Hyvän mielen päiväkahvit ti 
24.5. retki Ouluun yliopiston 
kasvitieteelliselle puutarhalle. 
Lähtö klo 12 srk-talon pihalta. 
Takaisin tullaan n. klo 16.
Pyhisvartti ti 24.5. klo 15 Tu-
poksen huiskeella. 
Siioninvirsiseurat ti 24.5. klo 

18 Kerttu ja Vilho Weis-
senfeltin kodissa, 

Karintie 16 D 14.
Gospel Gym ti 
24.5. klo 19 Va-
namon salissa.

Perhekerho ke 
25.5. 9.30–11 Va-

namon Olohuonees-
sa. Päättäjäiset, erillinen il-

moittautuminen. 
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
25.5. klo 18.30 Rönköllä, Pii-
parinaho 20 A.

Omaishoitajaryhmä ma 
16.5. klo 13.30 srk-talolla. 
Keskusteluryhmä omaishoi-
tajalle, jonka hoidettava on 
siirtynyt laitoshoitoon. 
Perhekerho ti 17.5. klo 9.30–
11 srk-talolla. Nyyttärit.
Pyhisvartti ti 17.5. klo 15 Tu-
poksen Huiskeella. Yhteis-
laulua, raamatunlause, pilli-
mehu ja arvonta.
Gospel Gym ti 17.5. klo 19 
Vanamon salissa.
Perhekerho ke 18.5. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Nyyttärit.
Kevätjuhla ke 18.5. klo 12 
srk-talolla seurakuntakerho-
laisille, omaishoitajille, ystä-
värenkaan jäsenille ja muille 
halukkaille. Keväistä oh-
jelmaa, kakkukahvit 
ja yllätys.
Celeste-kuoro ke 
18.5. klo 17 kir-
kossa.
Ystävärengas to 
19.5. har tauk sissa 
Alatemmeksen van-
hainkodilla klo 14 ja Honki-
suon Mummolassa klo 15. 
Kierrätystori avoinna to 
19.5. klo 15 Lähetysvintin 
alakerrassa.
Ystävätoiminnan tukihen-
kilöilta to 19.5. klo 18. Työn-
ohjauksellinen ilta seurakun-
nan ystävätoiminnassa mu-
kana oleville. Viimeinen il-
ta Kakun Ajassa kahvitellen.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 20.5. srk-ta-
lolla klo 9 alkaen.
Tosi-isojen ravintolapäivän 

ta to 19.5. klo 17.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. Il-
moittautuminen: www.kem-
peleenseurakunta.fi/ilmoit-
tautuminen.
Kirkkokuoro to 12.5. Kir-
konkylän srk-kodissa klo 18 
ja 19.5. Pkk klo 18.
Askeleet pe 13.5. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 16.5. klo 
9–11.30. Hinta 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni, p. 
0400 279 881 ja Satu, p. 044 
7790 037.
Ystäväpalveluilta ke 18.5. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 23.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Hanna-rukouspiiri ti 24.5. 
klo 18 Keskustan srk-talon 
kokoushuoneessa.
Kansalaisopiston konsertti 
ke 25.5. klo 19 Vanhassa kir-
kossa.
Eläkeläisten ja Oma Het-
ki -ryhmän kevätkirkko to 
26.5. klo 13 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.

Helluntain messu su 15.5. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa 
Paulus Pikkarainen, avus-
taa Päivi Ollikainen, mes-
sudiakoni Antti Ristkari, 
kanttori Marjo Irjala. Mu-
siikkiavustus Askeleet. 
Messu su 22.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Juha 
Maalismaa, messudiakoni 
Leena Hintsala, kanttori 
Taru Pisto. Musiikkiavus-
tus Kirkkokuoro.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Kastetut: Eetu Ilmari Arffman, 
Sanni Eveliina Untinen, 
Eetu Sulo Matti Pellikka, 
Aino Eveliina Kurttila, 
Nella Ulla-Maarit Stjerna, 
Lila Anette Mariella Kokkonen, 
Aatos Ukko Aukusti Pihlajakoski
Vihitty: Janne Antero Kurttila ja Heli Mirja Siliämaa

Messu helluntaina su 15.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
ja saarnaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta, Jumalanpalvelusryh-
mä: lähetys, avustava pap-
pi Maisa Hautamäki. Kaa-
tuneitten muistopäivän 
kunniakäynti ja seppel-
tenlasku sankarihaudoille. 
Messun jälkeen srk-talol-
la muistelujuhla 50 vuotta 
sitten rippikoulun käyneil-
le puolisoineen.
Iltamessu su 15.5. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Pekka 
Tuomikoski, saarnaa Olli-
Pekka Kinnunen, kantto-
rina Hanna Korri.
Messu su 22.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki, Ju-
malanpalvelusryhmä Dia-
konia, avustava pappi Ol-
li Seikkula.

Haudanhoito-
sopimukset 

on tehtävä 20.5. 
mennessä.

Yhteiskristillinen Sanan ja rukouksen ilta 
su 22.5. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Illan aihee-
na Salattu Jumala. Puhujina Paulus Pikkarainen, Vesa Lilja-
mo ja Kai Similä. Musiikissa Versot. Illan juontaa Marjatta 
Tuohinto. Iltapala ja rukouspalvelu.

Kierrätystori avoinna to 
26.5. klo 15 Lähetysvintin 
alakerrassa.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 27.5. srk-ta-
lolla klo 9 alkaen.
Tulossa: 70-v. juhla ke 15.6. 
klo 13 srk-talolla. Tänä vuon-
na 70 vuotta täyttäville seu-
ralaisineen. Ilm. 8.6. mennes-
sä, p. 044 7521 226.
Partio:  Ke 11.5. Waarien ko-
kous klo 18. 13.–15.5. Jotos 
16 Tuhkasenjärven Partio-
kämpällä tarpojille, samoajil-
le ja vaeltajille. Märkämerkin 
suoritus.  Vetäjänä Juulia. To 
19.5. Samoajien kauden pää-
tösretki klo 18–20. 28.5. Sepe-

li 16 vanhimmille seikkailijoille 
Kalajoella. Markku Korhonen 
vuosilomalla 12.–29.5. 
Rauhanyhdistys:  Pe 13.5. 
klo 18.30 raamattuluokka (7–
8) ry:llä ja klo 19 alueellinen 
nuortenilta Kempeleen ry:llä. 
La 14.5. klo 19 kevätseurat 
ry:llä ja klo 20.30 puheenvuo-
ro ry:llä. Su 15.5. klo 12 kevät-
seurat ry:llä ja klo 14 seurat 
Niittypirtin palvelutalolla se-
kä klo 18 Iltakirkko ja HPE Li-
mingan kirkossa. Ti 17.5. Vart-
tuneiden kerhossa Kempele-
läisten vierailu. To 19.5. perhe-
kerho ry:llä. Pe 20.5. klo 18.30 
raamattuluokka (5–6) ry:llä. 
Su 22.5. kevätjuhla ry:llä.

Kehitysvammaisten kevätkirkko 
ke 25.5. klo 10 Tyrnävällä

Messun jälkeen kirkkokah-
vit! Ilmoittautumiset 18.5. 

mennessä diakoni 
Ritva Sassalille, p. 044 7521 

227, ritva.sassali@evl.fi

Päiväkerhoihin 2017 ilmoittautuminen 
9.–31.5. osoitteessa www.liminganseurakunta.fi
Kerhot 2011–2013-syntyneille kokoontuvat kirkonkylällä, 
Tupoksessa ja Ala-Temmeksellä. Jos lapsi on täyttänyt kol-
me vuotta, hän pääsee kerhoon mikäli paikkoja on vapaa-
na. Jos lapsesi täyttää syksyn aikana kolme vuotta, voit il-
moittaa hänet jo valmiiksi jonoon.
Lisätietoja Tuijalta, p. 044 7521 230.

So
ile Siltan

en

Urkukonsertti  J.S. Bach ja muita mestareita
Kalevi Kiviniemi, urut
Maalauksia: Kirsi-Maria Perkkiö
su 22.5. klo 14 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa

Liput 15 € / eläkeläiset 10 € 
alkaen tuntia ennen ovelta.
Osa tuotosta Kokkokankaan 
srk-keskuksen 
urkuhankintaan

SUNTION SIIVOUSPÄIVÄ 
Ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran! 
Suntion siivouspäivän huutokauppa kajahtaa lauantaina 
28.5. klo 11 Kempeleen kotiseutumuseolla.   
Huutokaupattavana on sekalainen seurakunta tavaroi-
ta, joihin voi tutustua museolla klo 10 alkaen. Ruustin-
nan kahvila palvelee pääpirtissä klo 10–13.  Huutokaupan 
ja kahvilan tuotto ohjataan seurakunnan diakoniatyölle.  
Tapahtuma on osa kansallista siivouspäivää.
Olisiko sinulla ehjiä, hyväkuntoisia ja puhtaita kodin ta-
varoita, harrastusvälineitä  sekä taide- ja koriste-esinei-
tä lahjoitettavaksi huutokauppaan? Emme voi ottaa vas-
taan vaatteita, tekstiilejä, kirjoja tai elektroniikkaa. Jos 
voit lahjoittaa huutokaupattavaa, ole etukäteen yhtey-
dessä kirkkoherranvirastoon p. 08 5614 500.  Ilmoitetut 
lahjoitukset otetaan vastaan museolla huutokauppapäi-
vänä klo 8.30 alkaen.  

Entinen, nykyinen tai 
tuleva Limingan 

päiväkerholainen tai 
-ohjaaja!

Tule juhlista-
maan päiväkerhon 
70-vuotista taivalta 

Limingan kirkkoon 
ke 1.6. klo 18! 

Ilmoittautuminen omaan
 päiväkerhoon tai 

Tuijalle, p. 044 7521 230, 
tuija.mourujarvi@evl.fi  

ma 23.5. mennessä.

”LAULA, LAULA, 
LAULA SINÄ VAIN” 
iltamusiikki 
la 21.5. klo 19 
Limingan kirkossa.
Esiintymässä Limingan 
seurakunnan Celeste-nuo-
risokuoro, sekä laulamme 
keväisiä yhteislauluja.
Kahvitarjoilu, vapaaehtoi-
nen kahviraha Tasaus-ke-
räykselle. Tervetuloa kuun-
telemaan  ja laulamaan!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Koululaulutuokio to 12.5. 
klo 13.30 Mikevan palvelu-
kodeissa, Ossi Kajava. 
Hartaus to 12.5. klo 14 Hel-
minkodissa, Jouni Heikkinen.
Ekumeeninen praasniekka 
la 14.5. klo 12 hautausmaalla 
Karjalaan jääneiden vainaji-
en muistomerkillä, isä Marko 
Patronen, Jouni Heikkinen.
Porinapirtti ti 17.5. klo 12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Tule koko kaksituntiseksi tai 
vain hetkeksi kahville/teelle.
Pihaseurat ja makkaran-
paistoa ti 17.5. klo 18 Koorti-
lassa, Jouni Heikkinen. 
Keskipäivänkerho  ke 18.5. 
klo 11.30 srk-talossa. Kevät-

Kastettu: Rasmus Benjamin Ervasti
Kuollut: Seppo Antero Isola 77, 
Tuomo Lauri Henrikki Laukkala 71, 
Atte Eetu Martin Pesonen 17

ajatuksissa Hanna ja Leena. 
Arvonta! 
Hartaus  ke 18.5. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 18.5. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 18.5. ja 25.5. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 19.5. klo 11 kappelis-
sa, Hanna ja Simo Pekka. 
Hartaus to 19.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Soile Tuusa.
Aikuisten raamattupiiri su 
22.5. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10. 
Ompeluseurat ma 23.5. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi. 
Hartaus/ kerhohetki ke 25.5.  

Messu su 15.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kanttori-
na Ossi Kajava, kirkkokuo-
ro, Tuomo Rahko. Kaatu-
neitten muistopäivä, mes-
sun jälkeen ruokailu ja 
juhla srk-talossa. Talviso-
dan sankarivainajan tari-
na, Pertti Marttinen. Pää-
tössanat Jouni Heikkinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustjugov. 

Hartaus pe 13.5. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Mäntyrin-
teellä.
Nuorten ilta pe 13.5. 
klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla.
Hartaus ke 
18.5. klo 13.15 
Limingan sai-
raalassa.
Nuttupiiri to 
19.5. klo 17–19. 
Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Ehtoollishartaus pe 
20.5. klo 13.30 Lepolassa.
Rovastikunnallinen vapaa-
ehtoisten virkistyspäivä la 
21.5. Limingassa.
Lakeuden Laulumiesten 
50-vuotisjuhlakonsertti la 
21.5. klo 16 Tyrnävän kirkossa. 
Solistina ja säestäjänä Kalevi 

Messu su 14.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Riitta Ojala. Avustaa 
Riitta Pesonen ja seura-
kuntakerholaiset. Kaa-
tuneitten muistopäivän 
seppeleen lasku sankari-
haudalle.
Messu su 14.5. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Riitta Ojala.
Messu su 22.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, avustaa 
Johanna Rantala, kant-
tori Riitta Ojala. Isosten 
työhönlähettäminen.

Kiviniemi urut.
Kehitysvam-
maisten kevät-
kirkko ke 25.5. 
klo 10 Tyrnävän 

kirkossa.
Yhteisvastuuke-

räyksessä mukana 
olleet vapaaehtoiset 

kutsutaan kiitosjuhlaan to 
26.5. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolle.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 

kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin klo 
12.30–14 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 15.5. hartaus klo 14.30 Vil-
la Tyrnissä ja kevätjuhla klo 
16 ry:llä. Kolikonkorjuuilta 
pe 20.5. klo 18.30 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Seu-
rat su 15.5. klo 16 ry:llä. Seurat 
su 22.5. klo 16 ry:llä. Kevätmyy-
jäiset to 26.5. klo 18.30 ry:llä.

Kaiken 
kansan aamupala 

ke 25.5. klo 7.30–9.30 
Tyrnävän srk-talolla. 
Kahvia, puuroa, ym. 

Vapaaehtoinen 
maksu yv-keräyk-

seen.

klo 14 Ainolan perhekodissa 
Vainiotiellä, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, Simo Pekka Pek-
kala.
Ikäihmisten kerhojen ret-
ki to 26.5. Kalajoelle. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 18.5. 
kerhoissa tai soittamalla vi-
rastoon p. 08 5331 284.
Lähetyslauluilta to 26.5. klo 
18.30 Koortilassa, Simo Pek-
ka Pekkala. 
Pianotrion konsertti to 26.5. 
klo 19 srk-talossa. Vapaa pääsy!
Iltahartaus to 26.5. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 srk-talon ala-
kerrassa. 
Lapset/ perheet: Perheker-
hot srk-talossa ti klo 9.30–
11.30, Päivärinteen seurakun-
tasalissa ti klo 10–12 ja Lai-
tasaaren ry:n tiloissa ke klo 
12.30–14.30 sekä Laitasaa-

Yhteisvastuu-pesisottelu
Jo perinteiseksi tullut pesismatsi Tempa-
us vastaan seurakunnan ja kunnan yhtei-
nen joukkue, pelataan torstaina 12.5. klo 
18 Tyrnävän pesäpallokentällä.  Tempauksesta otte-
lua pelaamaan tulee D-tyttöjen joukkue. Tilaisuudessa 
on puffetti ja myytävänä myös arpoja. Lapsille järjes-
tetään väliajalla omaa ohjelmaa. Tulkaahan kaikki pe-
säpallon ystävät katsomaan värikästä peliä, ostamaan 
arpoja ja nauttimaan puffetin antimista!

LIIKUTA MINUA -tapahtuma
perjantaina 13.5. klo 13–15 Tyrnävän torilla

Ohjelma: Laulu kunnanjohtaja Marjukka Manninen, 
säestys Riitta Ojala • Päiväkoti Toukovakan lapsiryh-
män esitys • Puhe kappalainen Outi Pohjanen • Alku-
jumppa • Ohjattu kävelykierros • Kahvi- ja munkkitar-
joilu • Capella-kuoron jäsenet esiintyvät ja laulattavat 
yhteislauluja • Runonlausuntaa
Tilaisuuden juontaa Veli-Matti Hietikko
Sateen sattuessa olemme Seurojentalolla.
Tarkoituksena on saada vapaaehtoisia ulkoiluttamaan 
laitoksissa, hoivakodeissa ja kotona asuvia ikäihmisiä. 

Järjestäjinä Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta, 
Lakeuden Palveluyhdistys ry ja Villa Tyrni

Lasten ja nuorten kesäpäivien, -leirien ja -retkien oh-
jelma jaettu kouluissa ja kerhoissa. Ilmoittautuminen 
2.–20.5. osoitteessa www.muhoksenseurakunta.fi/säh-
köinen asiointi, jossa myös tarkemmat tiedot.

Lauluyhtye Hoijakan konsertti 
sunnuntaina 22.5. klo 18 kirkossa. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

ISIEN JA LASTEN ILTA…
torstaina 12.5. klo 18 Montassa.

Ulkona pelaamista, saunomista ja paljuilua.
Ulkogrillillä ruishampurilaisia ja makkaraa.

6. luokkalaisten nuortenillat
Tule tutustumaan seurakunnan nuorteniltoihin! Voit tul-
la jo etukäteen kurkkaamaan, mitä nuortenilloissa ta-
pahtuu ja esittämään toiveita syksyyn liittyen! 
Nuortenillat 6.-lk kouluittain seuraavasti:
KUULAMMEN 6.-lk Tyrnävän srk-talolla pe 27.5. klo 16.30–
17.30 ja 18–19. Päätä kumpaan nuorteniltaan tulet! Kum-
paankin mahtuu 35 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
MURRON 6.-lk kerhotilassa (Kauttaranta 12 A 2) ti 31.5. klo 
16.30–17.30 ja 18–19. Päätä kumpaan nuorteniltaan tulet! 
Kumpaankin mahtuu 26 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
TEMMEKSEN 6.-lk Temmeksen srk-talolla to 2.6. klo 17–18.
Ilmoittautuminen aukeaa to 12.5. klo 16 ja sulkeutuu 
ke 25.5. klo 16. Ilmoittautuminen Tyrnävän seurakunnan 
nettisivuilta: Info ja asiointi, ilmoittautumiset. Mikäli il-
moittautumisen kanssa on ongelmia tai mieleen tulee 
kysymyksiä, ole rohkeasti yhteydessä: Jossu, p. 044 7372 
632.  Illassa mukana nuorisotyönohjaajat Johanna ja Mi-
kael sekä isosia. TULE MUKAAN! :)

Lenkki-ilta
Kaikki liikunnasta kiin-
nostuneet tervetuloa. 
Kokoontuminen ke 25.5. 
klo 17.30 Murron kerho-
tilassa, os, Kauttaranta 
12, josta lähdemme tun-
nin mittaiselle lenkille. 
Lenkin jälkeen saunomis-
mahdollisuus sekä iltapa-
la tarjolla kerhotilassa. Il-
lan isäntänä toimii Timo 
Liikanen. 

EU-elintarvikkeita
jaetaan vähävaraisille 
perheille
Ti 24.5. klo 16–18 Tem-
meksen srk-talolla, Petä-
jäsuvannontie 2.
Ke 25.5. klo 16–18 Tyrnä-
vän srk-talolla, Mankilan-
tie 1. Järj. Tyrnävän srk ja 
MLL:n Tyrnävän ja Tem-

meksen osastot

Amazing Family – Leiripäivä perheille  
lauantaina 21.5. klo 9.30–14.30 Koortilassa.
Perheleirillä etsitään Koortilan kätköjä, sumopainitaan 
hauskoissa sumopaini puvuissa,pompitaan pomppulin-
nassa, nautitaan hyvästä ruoasta… Leiripäivän hinta on 
10 € perheeltä, joka sisältää aamupalan, lounaan ja oh-
jelman. Ilmoittautuminen 16.5. mennessä Sirpalle, p. 
050 3093 565. Muistakaa ilmoittaa ruoka-aineallergiat! 
Varatkaa mukaanne myös ulkovaatetus!

ren rukoushuoneella to klo 
10–12. Kylmälänkylän kappe-
lissa perhekerho pe klo 9–11 
vapaaehtoisvoimin. 3-vuoti-
aiden syntymäpäiväjuhlat ti 
17.5. klo 18 srk-talossa. Syk-
syn -kevään 2017 päiväker-
hoihin ilmoittautuminen vii-
kolla 21 www.muhoksenseu-
rakunta.fi/sähköinen asiointi.
Nuoret/ rippikoulut: Päivä-
rippikoulun oppitunnit la 
14.5. klo 10–15 Koortilassa ja 
osallistuminen messuun su 
15.5. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. Po-
rinapirtti ti 17.5. klo 12. Per-
hekerho to klo 10–12. Ompe-
luseurat ma 23.5. klo 18.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: 13.–15.5. raamattuluok-

kalaisten retki Pajalaan. 
Ma 16.5. klo 18 päiväker-
hot ry:llä. To 19.5. klo 18.30 
ompeluseurat Maria ja Ka-
ri Keräsellä sekä Mari ja Jari 
Kangastiellä. Pe 20.5. klo 19 
nuortenilta ry:llä. La 21.5. klo 
19 raamattuluokka-iltakylä 
4.–6. Härkönen. Su 22.5. klo 
10 kirkossa rippikoululaisille 
opastettu tutustuminen seu-
rakuntaan. Klo 12 pyhäkou-
luretki. Klo 17 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: 13.5.–15.5. isojen raa-
mattuluokan retki Pajalaan. 
Su 15.5. klo 17 seurat ry:llä. 
Pe 20.5. klo 19 nuortenil-
ta Muhoksen ry:llä. La 21.5. 
klo 19 toimintailta/ myyjäiset 
ry:llä. Su 22.5. klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä.

Lämpimät kiitokset kai-
kille hautausmaan siivous-
talkoisiin osallistuneille 
sekä K-supermarket Mim-
mille talkookahveista!
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Muhoksen vs. seurakuntapastori Soile Tuusa etsi 
hautajaisissa nenäliinaa kuivatakseen kyyneleensä.

O lin pyhäaamuna matkalla Muhoksen kirkkoon. 
Kiireinen viikko oli sisältänyt laitoshartauk-
sia, kasteita, hautajaiset, seurat ja kokouksia. 
Olin saanut tehtäväkseni sijaistaa kirkkoher-

raa loman ajan. 
Vastuu piti nöyränä ja muistui mieleeni katsellessani aa-

muvarhain joutsenia. Viikon työt tuntuivat sujuneen, mut-
ta nyt koin heikkoutta. Epäröin, miten päivä menisi.

Seurakunnan kanssa vietetty messu yhdisti ja vahvis-
ti. Iloitsin siitä, että kanssani palvelivat suntio, kanttori ja 
luottamushenkilö. 

Ikäihmisten kuoro lauloi kauniisti messussa. 
Palasin kotiin ruokailemaan. Poika pelasi turnausta Ou-

lussa, mutta muu 
perhe vietti kotona 
vapaapäivää.

Iltapäivän hau-
tajaisten kaunis 
musiikki puhutte-
li minua. Kaivoin 
albasta nenälii-
nan ja kuivasin 
silmiä. Toivoin, 
että valitsemani 
tekstikohdat loh-
duttivat omaisia. 

Kohdatessani 
kirkkoon tul-
lessani omai-
set olin mietti-
nyt toimitus-
keskusteluiden 
tärkeyttä luot-
tamuksen synty-
miseksi ja tilaisuuden onnistumiseksi. 

Koin etuoikeudeksi kuunnella ihmisiä, kulkea rinnalla 
kasteperheen ja morsiusparin ilossa sekä saattoväen surus-
sa. Joskus kohtaamisista on syntynyt vuosien yhteydenpito. 

Siunaussanojen jälkeen katselin levollista hiekkaristiä 
arkulla: ajan vaikeudet olivat vainajalta ohi.

Saavuin pyhäiltana kotiin laulaen muistotilaisuuden 
virttä. Halatessani 9-vuotiasta hän torui minua hymyil-
len: äiti, aina sä teet töitä kotona. 

Papin lapselle virsi oli äidin työtä. 
Virrellä kiitin Herraa siitä, että Hänen voimansa ilme-

nee heikkoudessa, mistä Paavalikin puhui. 
Iltaa vastaanotin valmistellen töitä ja lenkkeillen mie-

heni kanssa metsässä.

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. 
Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute Freeim
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KIITOS kun hautausmaan vanhan kappelin vie-
reen laitettiin kellot. Teki haudoilla käynnis-
tä juhlavan kun saattokelloja juuri soitettiin.  
Olimme vieneet äitienpäiväkukkia haudoille ja 

istahdimme penkille kesäauringosta nauttimaan 
ja kellot soivat.

Mummu ja pappa Jäälistä

Keväinen toive

Suruni suuri syksyinen
jätti jälkeensä tyhjyyden
Kaipuu kipuna kirveltäin
tuskana painaa sydäntäin
Miettehet mustan silkin lailla
ikävään verhottu, valoa vailla

****

Kevään kuulen kuitenkin 
kohisevan
metsäpuron suloisesti solisevan
Jospa nyt minunkin murheellisen
sulaisi suruni syksyinen

Jospa jo veisivät virtaavat veet
kasvoiltani kyyneleet
Tyyntyisi tuska sydämen
jälkeen jäisi vain voima muistojen
Vuosikymmenten aartehet yhteiset
kanssa rakkaani eletyt kultaiset

SIIRI RAUTIO, Oulu 

Kirkon eduskunta koolla Turussa

Helmikuussa valitut 96 
kirkolliskokousedusta-
jaa ovat koolla ensim-
mäisen kerran tällä vii-

kolla Turussa. Ohjelmassa on 
muun muassa henkilövalintoja, 
keskusteluja aloitteista sekä vii-
me vuoden toimintakertomus-
ten käsittely.

Kysyimme muutamalta Oulun 
hiippakunnan maallikkoedusta-
jalta tunnelmia ensimmäisen ko-
kouspäivän jälkeen. 

– Kirkolliskokous kokoontuu 
kivikautisella asuinpaikalla ja kä-
sittelee 2000-vuotista kristikun-
nan asiaa, oululainen historian-

opettaja Tuula Okkonen ihaste-
lee aikaperspektiiviä. 

Elävä seurakunta – Lähellä 
ihmistä -ryhmän listalta valittu 
Okkonen kokee edustavansa kir-
kolliskokouksessa ihmisiä, jotka 
odottavat kirkon olevan aikaan-
sa kiinnittynyt ja aktiivinen vai-
kuttaja.

 – Yhtä arvokkaita kirkon jä-
seniä ovat ahkerat kirkossakävi-
jät kuin ne, jotka arkailevat, vie-
rastavat tai kritisoivat seurakun-
nan toimintaa. 

Uusi kirkolliskokousedusta-
ja on myös Kristillisten arvojen 
puolesta -listalta valittu rehtori 

Matti Taskila Kannuksesta. 
– Olen etukäteen perehtynyt 

kirkolliskokouksen toimintaan 
lukemalla ja keskustelemalla ko-
keneempien edustajien kanssa. 
Työ tuntuu mielenkiintoiselta.

Taskila kokee olevansa ko-
ko kirkon luottamustehtävässä 
ja toimivansa kirkon perussano-
man puolesta. 

Toista kautta aloittavalla kes-
kustalaisella oikeustieteen mais-
teri Janne Kaisanlahdella oli en-
simmäisen päivän jälkeen aihetta 
olla tyytyväinen, sillä hänen esit-
tämänsä henkilöt valittiin kir-
kolliskokouksen varapuheenjoh-
tajiksi. 

– Kirkon haasteet ovat hyvin 
suuret, mutta risti kestää ja ver-
ta riittää! Kristinuskon ilosano-
ma toimii kaikkina aikoina. 

Kemijärveläinen Kaisanlahti on 
ainoa Lapista vaaleilla valittu edus-
taja, sillä saamelaiskäräjät on valin-
nut oman edustajansa itsenäisesti. 

– Velvollisuuteni on pitää ään-
tä pohjoisen ja pitkien välimatko-
jen alueiden puolesta.

Seuraavan kerran kirkollisko-
kous on koolla marraskuussa. 

ELSI SALOVAARA

Blogi avaa kirkolliskokouksen päätöksentekoa
Kirkolliskokouksen ensimmäisen kauden pappisedustaja, oulu-
lainen pastori Helena Paalanne on aloittanut blogin osoittees-
sa junaturkuun.wordpress.com. 

Paalanne luonnehtii tavoitteitaan näin: Tässä blogissa miele-
ni raiteet suuntaavat ensisijaisesti kirkolliskokoukseen, kirkol-
liseen päätöksentekoon, teologiaan ja miksei toisinaan jollekin 
sivuraiteellekin. Nähtäväksi jää, onko päätöksenteosta mahdol-
lista kirjoittaa siten, että sitä voi ymmärtää.

Helmikuussa valittu uusi kirkolliskokous aloittaa nelivuotis-
kautensa Turussa 9.–13.5. Kirkolliskokous kokoontuu kahdesti 
vuodessa, touko- ja marraskuussa. 


