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Pääkirjoitus

Toiminta ei tarvitse 
Jumala-tarraa

Oululainen Timo Heikki-
nen esittelee veteraani-
korttiaan. 

Viime vuoden alusta 
alkaen kaikki suomalaiset rau-
hanturvaajina toimineet ovat ol-
leet oikeutettuja vastaavaan kort-
tiin. 

Oulun seudun rauhanturvaa-
jat ry:n ja Vammautuneet kriisin-
hallintaveteraanit ry:n puheen-
johtaja on yksi niistä noin 38 000 
henkilöstä, joille kortti on lähe-
tetty.

– Eduskunta halusi antaa 
meille veteraanistatuksen, Heik-
kinen iloitsee. 

Tämän vuoden alussa voi-
maan tulleen kriisinhallintatapa-
turmalain ansiosta myös rauhan-
turvaamistehtävissä vammautu-
neilla on oikeus saada hoitoa esi-
merkiksi traumaperäiseen stres-

Seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset 

järjestävät paljon toimintaa, jolla ei ole var-

sinaisesti tai välttämättä ”hengellistä” pe-

rustetta. Tällaisia ovat esimerkiksi tulevan viikon 

vapputapahtumat ja veteraanijuhlat. Silti nuo 

juhlat ovat olennainen osa seurakunnan toimin-

taa, koska ne koetaan tärkeiksi osana vuoden-

kiertoa ja yhteisön elämää. 

Joillakin kirkon toimintamuodoilla, esimerkiksi 

juuri vapputapahtumilla, on pitkät perinteet. Nii-

den puolustaminen on siksi helpompaa kuin sel-

laisten, mikä on uutta ja vasta hakee muotoaan. 

Uutta toimintaa myös kritisoidaan helpos-

ti: milloin mikäkin koetaan kirkkoon sopimatto-

maksi tai muuten väärän-

laiseksi. 

Uudelle toiminnalle tai 

tapahtumille tunnutaan 

vaativan jonkinlaista Ju-

mala-sertifikaattia, tar-

raa, joka osoittaa tekemi-

sen oikealla tavalla hen-

gelliseksi. Tällaiset vaati-

mukset asettavat turhia 

paineita sekä työntekijöil-

le että seurakuntalaisille. 

Pelko epäonnistumisesta tai kritiikistä pitää mo-

net hiljaisina ja nöyrinä, hyväksi havaitun, van-

han ladun hiihtäjinä.  

Tulevaisuuden kirkko vähentää palkattujen 

työntekijöiden roolia ja antaa enemmän tilaa 

muille seurakuntalaisille. Yhä useammin toiminta 

on muiden kuin työntekijöiden vastuulla. 

Samalla suuri joukko seurakuntalaisia ei osal-

listu kokoavaan toimintaan lainkaan. Nämä muu-

tokset tekevät kirkosta hyvin erilaisen kuin se on 

juuri nyt.

Hengellinen elämä ei ole ulkoisista leimoista 

kiinni. Kaikki työ ja tekeminen, 

yhdessä oleminen ja toisten 

palveleminen, on samaa 

Jumalan maailmassa elä-

mistä ja kristittynä ole-

mista.  

Ihmisellä on vain 

yksi pää ja yhdet kä-

det eikä mitään eril-

lisiä Jumala-ulok-

keita hengellisiä 

harrasteita var-

ten. 

Vastarannan Kiiski 

Veteraanien 
uusi sukupolvi  
Kriisinhallintaveteraanit vaalivat myös 

sotaveteraanien perintöä 

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kriisinhallinta-
veteraanit eivät 
ole viemässä 
sotaveteraaneilta 
heille kuuluvaa 
päivää.

Timo Heikkinen

sireaktioon ilman aikarajoituk-
sia. Oireet voivat iskeä jopa vuo-
sikymmenten jälkeen.  

Taustalla on kansallinen krii-
sinhallinnan veteraaniohjelma 
2015–2019, joka laitettiin liikkeel-
le Carl Haglundin puolustusmi-
nisteriaikana. 

Heikkinen osallistui ennen pää-
siäistä Helsingissä ohjausryhmän 
kokoukseen, jossa tarkasteltiin ti-
lannetta kauden puolivälissä.

– Meillä kriisinhallintavete-
raaneilla on takana lähtöjä ko-
mennukselle yhteensä liki 50 000, 
Heikkinen kertoo.

Suomalaisia rauhanturvaajina 
yli 60 vuotta
Suomi on rauhanturvaamisen 
suurmaa. Tällä hetkellä maail-
malla on noin 500 suomalaista 
rauhanturvaajaa. 

Timo Heikkinen oli vuosina 
1986–87 Libanonissa ja 1989–90 
Namibiassa. Hän uskoo, että il-
man juuri Namibian itsenäisty-
misen alla tapahtunutta vam-
mautumistaan hänellä olisi taka-
naan jo 5–6 reissua. 

Oulun seudun rauhanturvaa-
jissa jäseniä on noin 300. Mukana 
on kolme jäsentä, jotka olivat mu-
kana suomalaisten rauhanturvaa-
jien ensimmäisellä komennuksel-

Tulevaisuuden 
kirkko vähentää 
palkattujen 
työntekijöiden 
roolia ja antaa 
enemmän 
tilaa muille 
seurakuntalaisille. 
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Yhteisöllisyys on tärkeä voimavara
Kolumni

Kävimme äitini kanssa 
pääsiäiskokon räisky-
vää paloa katselemassa 
lapsuuteni maisemissa 

Sievin Kiiskilän kylällä. Jälleen 
kerran kyläyhdistyksen aktiivit 
olivat rakentaneet näyttävän 
kokon kyläläisten ja ohikulki-
joiden iloksi. 

Lapset juoksivat ja kirmaili-
vat kokon tuntumassa. Aikui-
set vaihtoivat kuulumisia kes-
kenään. Tarjolla oli makkaraa, 
kahvia ja mehua.

Pääsiäiskokko kokoaa alu-
eensa asukkaita koolle vauvas-
ta vaariin. Kokko edustaa yh-

teisöllisyyttä parhaimmillaan, 
ja kaikki ovat tervetulleita yh-
teiseen tapahtumaan.

Vuosi sitten pääsiäisenä pa-
lasimme äidin kanssa Kiiskiläs-
tä Järvikylän kokon kautta. Jär-
vikylän kokko paloi pienemmin 
liekein. Sama havainto oli tänä-
kin pääsiäisenä.  

Vuosi sitten palattuam-
me kokkokierrokselta saimme 
kuulla ja nähdä televisiouuti-
sista, että Ylivieskan kirkko pa-
laa. Kovin järkyttävä oli tuo uu-
tinen. Muistan kuinka katseeni 
nauliutui seinällä olevaan ku-
vatauluun Ylivieskan kirkosta. 

Ehkä haikeutta lisäsi myös tie-
to, että vuonna 1786 rakenne-
tun kirkon oli suunnitellut su-
kuumme kuuluva Pekka Rau-
daskoski.

Tuo surullinen tapahtuma 
on lisännyt yhteisöllisyyttä Yli-

vieskassa. Kirkon raunioille on 
talkoilla rakennettu risti hiilty-
neitä hirsistä. 

Pääsiäisyönä ristin tuntumas-
sa pidettiin messu, kuten tapah-
tui myös vuosi sitten osittain pa-
lavan kirkon lähistöllä. Uuden 
kirkon rakentamiseksi on saa-
tu lahjoituksena 260 000 euroa. 
Oulun Tuomiokirkkoseurakun-
ta on lahjoittanut esimerkillisesti 
7 000 euroa. Piispa Samuel Salmi 
on vedonnut seurakuntiin, että 
ensi vuoden talousarvioiden laa-
dinnassa huomioidaan lahjoi-
tukset Ylivieskan uuden kirkon 
rakentamiseksi.

Katseeni nauliutui 
seinällä olevaan 
kuvatauluun 
Ylivieskan kirkosta.

la vuonna 1956.  
Suomen rauhanturvaajaliiton 

jäseneksi pääsee, kun on käynyt 
yhdellä komennuksella. Lähtö on 
aina vapaaehtoista. Vain pieni osa 
on armeijan kantahenkilökuntaa, 
suurin osa lähtijöistä on reservi-
läisiä.

– Suosittelen kriisinhallinta-
tehtäviin lähtemistä, se on sil-
miä avaava kokemus. Kokemuk-
sen jälkeen huomaa, kuinka hy-
vin asiat meillä Suomessa ovat.

Kaveria ei jätetä 
kotimaassakaan
Vertaistuella on iso rooli kriisin-

hallintaveteraanien toiminnassa. 
Kasvokkain tapahtuvien ta-

paamisten lisäksi vertaistukea 
annetaan myös lukuisissa ryh-
missä esimerkiksi Facebookissa. 
Ryhmistä löytyy omansa myös 
rauhanturvaajien omaisille. 

Niin kotimaata puolustaneil-
la kuin rauhaa maailmalla tur-
vanneilla on paljon yhteistä. Pe-
riaate ”kaveria ei jätetä” elää voi-
makkaasti. 

– Vertaistuen lisäksi veteraa-
nituki on yksi toimintamuodois-
tamme. Se voi olla lumien tiput-
tamista katoilta tai pihan raiva-
usta. 

Rauhanturvaajilla 
on oma juhlapäivänsä
Suomessa käsitteellä veteraa-
ni tarkoitetaan nimenomaan so-
tiemme veteraaneja. Maailmal-
la veteraanikäsite on laajempi. 
Tähän suuntaan ollaan menossa 
myös Suomessa. 

Kun sodissa maata puolusta-
neiden määrä vähenee, kriisin-
hallintaveteraanien määrä puo-
lestaan kasvaa. 

Sotaveteraanit ovat halunneet 
jättää perintönsä vaalimisen tietyil-
tä osin kriisinhallintaveteraaneille. 

Esimerkiksi kansainvälises-
sä veteraanijärjestössä Suomea 

edustavat nykyään Rauhantur-
vaajaliiton nimeämät henkilöt. 

Kansallisena veteraanipäivänä 
24. huhtikuuta muistellaan kui-
tenkin sodissa taistelleita. 

– Päivämäärä tulee siitä, että 
27.4.1945 viimeinen saksalaisso-
tilas poistui Suomesta ja maan to-
dettiin olevan ”vapaa vieraan val-
tion joukoista”. Siihen katsotaan 
sotien päättyneen, historiaa har-
rastava Heikkinen kertoo.

Timo Heikkinen painottaa, 
että kriisinhallintaveteraanit ei-
vät ole viemässä sotaveteraaneil-
ta heille kuuluvaa päivää. He juh-
listavat veteraanipäivää samoin 

kuin muut kansalaiset. 
Rauhanturvaajien oma päi-

vä on vuorossa 29. toukokuuta. 
Tuolloin Helsingissä lasketaan 
seppele menehtyneiden rauhan-
turvaajien muistomerkille. 

Oulussa seppele lasketaan san-
karihauta-alueen läheisyydessä 
sijaitsevalle kenraali Ensio Sii-
lasvuon haudalle. 

Mannerheimin syntymäpäivä-
nä vietettävää puolustusvoimain 
lippujuhlaa 4. kesäkuuta juhlis-
tetaan puolestaan Linnasaaressa 
ammuttavilla tykinlaukauksilla.

ELSI SALOVAARA

MIKKO RAUDASKOSKI
Oulun seurakuntien 

luottamushenkilö

Oululainen Timo Heikkinen 
on yksi 38 000 suomalaisesta 

kriisinhallintaveteraanista. Heille 
kaikille myönnettiin viime vuonna 
virallinen kriisinhallintaveteraanin 

status veteraanikortteineen. Heikkinen 
vammautui vuonna 1990 Namibian-

komennuksellaan lentokoneturmassa. 

E l s i  S a l ovaa ra
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Jos kirkolliskokous muuttaa kirkon 
avioliittokäsitystä, miten toimit tai ajattelet? 

 43 %  Olen iloinen ja helpottunut    44 %
 31 %  Olen surullinen ja ahdistunut    13 %
 26 %  En tunne enää kirkkoa omakseni   6 %
  29 %  Kutsumukseni pappina vahvistuu    13 %
  9 %  Harkitsen pappeudesta luopumista    6 %
 31 %  Uskon, että kirkko hajoaa   19 %
 26 %  Uskon, että kirkko vahvistuu    0 %
 14 %  En tiedä vielä   19 %
 6 %  Minulla ei ole asiasta mielipidettä   6 %

Niukasti yli puolet Ou-
lun ja ympäristökuntien 
papeista haluaa kirkon 
pitäytyvän nykyisessä 

avioliittokäsityksessä. 
Papeista 10 prosenttia (viisi 

pappia) aikoo vihkiä avioliittoon 
tai siunata samaa sukupuolta ole-
via pareja – tai on jo vihkinyt tai 
siunannut.

Tulokset ovat kyselystä, jol-
la Oulun seurakuntien viestintä-
palvelut ja seurakuntalehti Rau-
han Tervehdys selvittivät Oulun, 
Kempeleen, Tyrnävän, Limingan, 
Lumijoen, Hailuodon, Muhoksen 
sekä Siikalatvan pappien suhtau-
tumista kirkon avioliittokäsityk-
seen ja vihkioikeuteen.

Kysely lähetettiin 94 papille, 
joista 51 vastasi. Vastausprosent-
ti oli 54.

Vastaajista 53 % on sitä miel-
tä, että kirkollinen avioliitto voi-
daan solmia vain miehen ja nai-
sen välille. 

Papeista 41 % olisi valmis 
muuttamaan kirkon avioliitto-
käsitystä siten, että myös samaa 
sukupuolta olevat parit voitaisiin 
vihkiä avioliittoon.

Kyselyyn vastanneista miespa-
peista valtaosa on nykyisen avio-
liittokäsityksen kannalla, valta-
osa naispapeista puolestaan toi-
voo siihen muutosta.

Ympäristökuntien papit suh-
tautuivat myötämielisemmin sa-
maa sukupuolta olevien kirkolli-
seen vihkimiseen kuin papit Ou-
lussa: Oulun papeista 57 % kan-
natti nykyistä avioliittokäsitystä, 
muualla 50 % papeista toivoi sen 
muuttamista.

Yli 50-vuotiaista vastaajista 
80 % kannattaa kirkon nykyis-
tä avioliittokäsitystä. 31–50-vuo-
tiaista vastaajista puolet ja alle 
30-vuotiaista vastaajista jokai-
nen luopuisi nykyisestä avioliit-
tokäsityksestä.

Yli neljännes pelkää
kirkon hajoamista
Tasa-arvoinen avioliittolaki tu-
li Suomessa voimaan maalis-
kuun alussa. Piispat ovat vedon-
neet pappeihin, että nämä eivät 
vihkisi avioliittoon samaa suku-
puolta olevia pareja. Vastaajista 
94 % ilmoitti toimivansa ohjeen 
mukaan. 

Avioliittokäsitys jakaa pappeja Oulun seudulla 

Kirkolliskokous saa ensi 
viikolla käsiteltäväkseen 
aloitteen, joka esittää kir-
kon avioliittokäsityksen 

laajentamista niin, että kirkolli-
nen avioliittoon vihkiminen oli-
si mahdollista myös samaa suku-
puolta oleville pareille.

Seurakuntapastori Olli Seik-
kula kannattaa nais- ja miespa-
rien vihkimistä, mutta ei odota 
käytävää keskustelua mitenkään 
innostuneena: 

– Tiedän, että siitä tulee monia 
ihmisiä loukkaavaa.

Seikkulan mielestä kirkon pi-
täisi vihkiä ja siunata kaikki pa-
rit.

Aloitteen mukaan pappia ei 
voisi velvoittaa vihkimään samaa 
sukupuolta olevia pareja, mutta 
seurakunnan tulisi tällöin osoit-
taa parille toinen pappi.

Seikkulan mielestä papille pi-
tääkin jättää asiassa omantun-
nonvapaus, mutta hän korostaa, 

että tärkeintä avioliittokeskuste-
lussa eivät ole yksittäiset papit. 

– Paljon merkittävämpää on, 
uskaltaako homoseksuaali ihmi-
nen tulla kirkkoon ilman pelkoa 
siitä, että tulee lyödyksi, satute-
tuksi tai ulos suljetuksi. Jokaisella 
on oikeus kokea olevansa seura-
kunnassa tervetullut ja arvokas.

Yksittäisiin raamatunkohtiin
ei voi takertua
Seikkulan mielestä avioliittokes-
kustelu ei etene mihinkään suun-
taan yksittäisiä raamatunkohtia 
esiin nostamalla. 

– Ne ovat usein asiayhteydes-
tään irrotettuja eikä niitä välttä-
mättä voi suoraa siirtää nykykes-
kusteluun. Itse ajattelen, että kes-
kustelun pitäisi pohjautua paljon 
laajempaan ja syvempään käsi-
tykseen uskosta, Raamatusta ja 
Jeesuksesta. 

Seikkulan mukaan haluun 
vihkiä samaa sukupuolta olevia 

”Monia ihmisi ä loukataan”
Homoparien vihkimistä puoltava    pappi pelkää, 
että kirkolliskokouksessa ei käydä    yksinomaan rakentavaa keskustelua 

Ikä, sukupuoli tai paikkakunta eivät ole ratkaisevia papin suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen. 
Pienellä paikkakunnalla esimerkiksi ei lähtökohtaisesti ole sen konservatiivisempia pappeja kuin isoissa kaupungeissa, sanoo 
Limingassa seurakuntapastorina toimiva Olli Seikkula.

Oulun 
seurakunnat

Muut
seurakunnat

M inna Ko l i s t a ja

Miespapeista 
valtaosa on nykyisen 
avioliittokäsityksen 
kannalla, valtaosa 
naispapeista 
puolestaan toivoo 
siihen muutosta.

Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja
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Muut mediat

ARVOSTUKSEN SAAMINEN 
vahvistaa itsetuntoa ja suojaa siten 
nöyryytyksiltä. Arvostukset välittyvät 
katseiden kautta. Silmät voivat 
viestittää läheisyyttä ja kiintymistä.
Toisten silmistä voi näkyä suopea 
kannustaminen mutta myös sen 
vastakohta, ”paha ja sadistinen silmä”, 
joka nauraa vahingoniloisesti.
Aidolla tavalla rakastavat silmät ovat 
voimanlähde, joka antaa rohkeutta 
olla olemassa.

Psykiatri Juhani Mattila 
Sana-lehdessä 20. huhtikuuta.

Ihmisiä

Kaikkien naurattaja

Kun stand up -koomikko Mikko Vaismaa nousee la-
valle vappuaattona Oulussa, hän heittää hauskaa 
settiä vuosikymmenen lavakokemuksella. 

Kurikasta lähtöisin oleva Vaismaa laittaa itsensä 
likoon esiintymisissään. 

– Oma usko näkyy siinä, että mukana on myös kirkkoon 
ja seurakuntaelämään liittyvää materiaalia. 

Yhdestä viime vuosien kuumimmista kirkollisista kes-
kustelunaiheista, samaa sukupuolta olevien parien liittojen 
siunaamisista tai vihkimisistä, läppää ei heitetä. Siihen ei 
ole mitään periaatteellista syytä, ainoastaan ammatillinen.

– Aiheesta pitäisi saada esiin jotain niin hauskaa, että se 
naurattaisi kaikkia mielipiteistä riippumatta. Sellaista en 
ole vielä keksinyt, Vaismaa perustelee.

Koomikko ottaa huomioon aina yleisönsä, paikan ja 
ajankohdan.  

– Ei ole niin väliä, vaikka nuorten iltaan tulisi seniori-
ikäisiäkin, mieli ja asenne ovat tärkeimpiä.    

Eniten haastetta esiintymistilanteisiin tuo se, jos huo-
mio ei ole esiintyjässä. 

– Paras yleisö on kuunteleva yleisö. Markkinoilla ja ruo-
kailutilaisuuksissa on hankala esiintyä, kun ihmiset kulke-
vat edestakaisin ja häiriötekijöitä on paljon.

Mikko Vaismaa ottaa stand up -koomikkojen tapaan ai-
na kontaktia yleisöön. Yleensä se tapahtuu esittämällä ky-
symyksiä jollekulle yleisön joukossa. 

Esityksissä ei tarvitse kuitenkaan pelätä istumista vaik-
kapa eturivissä, sillä valinta voi osua keneen vain.  

– Komiikka on erilaista kuin teatteri. Yleisön pitää tun-
tea, ettei välissä ole lasiseinää. 

ELSI SALOVAARA

Mikko Vaismaa esiintyy sunnuntaina 30.4. kello 19.30 Raatin 
nuorisotalossa pidettävässä Oulun seurakuntien ja kristillisten 
opiskelijajärjestöjen Vappujuhlassa. 

Avioliittokäsitys jakaa pappeja Oulun seudulla 
Yli 50-vuotiaista 
vastaajista 80 % 
kannattaa 
kirkon nykyistä 
avioliittokäsitystä. 
31–50-vuotiaista 
vastaajista puolet 
ja alle 30-vuotiaista 
vastaajista jokainen 
luopuisi nykyisestä 
avioliitto-
käsityksestä.

ei liity kansan kosiskelua. 
– Ei tässä olla tuuliviirejä, jotka 

kääntyvät yleisen mielipiteen mu-
kaan. Kirkon avioliittokäsityksen 
muuttamista toivovat papit koke-
vat, että on kristityn velvollisuus 
vihkiä myös samaa sukupuolta 
olevat parit. 

Seurakunnissa
”kahden kerroksen väkeä”
Ruotsin, Norjan ja Tanskan lute-

”Monia ihmisi ä loukataan”
Homoparien vihkimistä puoltava    pappi pelkää, 
että kirkolliskokouksessa ei käydä    yksinomaan rakentavaa keskustelua 

Papeista 39 % ei aio vihkiä sa-
maa sukupuolta olevia pareja eikä 
myöskään siunata tällaisia avio-
liittoja. Papeista 47 % ei aio vih-
kiä nais- tai miespareja, mutta eh-
dottaa yhdessä rukoilua avioliiton 
puolesta. 

Kirkon avioliittokäsityksen 
muuttamisesta päättää kirkon 
ylin päättävä elin, kirkolliskoko-
us. Mikäli se päättäisi, että myös 
samaa sukupuolta olevat parit vi-
hitään avioliittoon, 43 % vastan-

neista kokisi iloa ja helpotusta. 
Lähes viidesosan mielestä päätös 
vahvistaisi kirkkoa.

”Jos kirkolliskokous muuttaa 
kirkon avioliittokäsitystä, (- - - ) se 
on voitto Kristuksen näköisemmäl-
le kirkolle”, yksi vastaajista arvioi.

Toinen uskoi kirkon ” jatka-
van toimintaansa samaan tapaan 
kuin naispappeuden tulon jälkeen 
kävi”.

Neljäsosalle vastanneista pää-
tös muuttaa avioliittokäsitystä 
aiheuttaisi surua ja ahdistusta ja 
viidesosa ei enää kokisi kirkkoa 
omakseen.

Papeista 27 % uskoi, että avio-
liittokäsityksen muutos johtaisi 
kirkon hajoamiseen. 

Joka neljäs luopuisi 
vihkioikeudesta
Oulun seudun papeista yli puo-
let (55 %) on sitä mieltä, että kir-
kon tulee pitää kiinni vihkioike-
udesta. 

Joka neljäs pappi (25 %) oli-
si valmis luopumaan kirkon vih-
kioikeudesta muun muassa siksi, 
että vihkiminen ei kuulu kirkon 
ydintehtäviin eikä se ole sakra-
mentti.

Vihkioikeuden säilyttämistä 
perusteltiin esimerkiksi sillä, et-
tä luopuminen ei poista tarvetta 

ratkaista kirkon kanta tasa-arvoi-
sen avioliittolakiin. Säilyttämistä 
pidettiin tärkeänä myös siksi että 
enemmistö heteropareista haluaa 
kirkolliset häät.

Yhden vastaajan mielestä ”pa-
risuhde on niin merkittävä asia ih-
misen elämässä, että sille kannat-
taa edelleen pyytää Jumalan siu-
nausta ja kirkollista vihkimistä”.

Valtaosa vastaajista oli sitä 
mieltä, että erilaiset avioliittokä-
sitykset aiheuttavat kirkossa tur-
haa riitelyä.

”Avioliittokeskustelu on väsyt-
tävää, se on saanut liian suuren 
painoarvon. Mutta toisaalta jo-
kaisen ihmisen yhdenvertaisuus 
on asia, josta ei pidä eikä voi an-
taa periksi”, yksi vastaajista kom-
mentoi.

Toisen mukaan ”yksimielisyy-
den vaatimus jossakin eettises-
sä kysymyksessä ei taida olla tätä 
päivää”.

Kirkolliskokous käy ensi vii-
kolla Turussa lähetekeskustelun 
kirkon avioliittokäsityksen laa-
jentamisesta. Ellei aloitetta täys-
istunnossa hylätä, kokous päättää 
sen jatkovalmistelusta. 

Jotta avioliittokäsitystä voi-
taisiin laajentaa, sen pitää saada 
taakseen kolme neljäsosaa kirkol-
liskokouksen edustajista.

rilaiset kirkot ovat seuranneet yh-
teiskunnallisen avioliittolain ke-
hitystä. Samaa sukupuolta olevat 
parit voivat saada kirkollisen vih-
kimisen.

Suomessa piispankokous antoi 
2011 ohjeen vapaamuotoisen ru-
koushetken järjestämisestä rekis-
teröidyn parisuhteen solmineiden 
henkilöiden kanssa ja puolesta. 

Viime syksynä piispankokous 
totesi, että samaa ohjeistusta voi-
daan soveltaa myös samaa suku-
puolta olevien parien avioliiton 
puolesta rukoilemiseen.

Seikkula ihmettelee kirkon 
siunaamisen ja rukoilemisen teo-
logiaa. 

– Miksi voi rukoilla ”puolesta 
ja kanssa”, mutta ei siunata? Siu-
naamisella ja rukoilemisella pyy-
detään samaa: korkeimman hy-
vää. 

– Vähemmistöihin kuuluvia 
loukkaa, että heille annetaan mu-
rusia kakusta. Siunaamisen evää-

minen on yksi tapa tehdä seura-
kuntiin kahden kerroksen väkeä.

Seikkula kannattaa aloitet-
ta samaa sukupuolta olevien kir-
kollisesta vihkimisestä. 

Yhtäkään pyyntöä samaa su-
kupuolta olevan parin vihkimi-
seksi Limingassa pappina työs-
kentelevä Seikkula ei toistaiseksi 
ole saanut.

– Jos pyyntö tulee, toivoisin, 
että vihkiminen olisi kirkossa 
mahdollista. Nykytilanteessa on 
olennaisempaa, voisinko pyyn-
nöstä kieltäytyä. En tiedä miten 
voisin, koska siunaamaan minut 
on kristittynä kutsuttu. 

MINNA KOLISTAJA

Rauhan Tervehdys ei tavoittanut 
perinteistä avioliittokäsitystä 
kannattavaa pappia, joka olisi 
halunnut olla haastateltavana 
jutussa.

Uskaltaako 
homoseksuaali 
ihminen tulla 
kirkkoon ilman 
pelkoa siitä, että 
tulee lyödyksi, 
satutetuksi tai 
ulos suljetuksi?

Olli Seikkula
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Kaunista tragediaa eroamisesta 
 Joka toinen pari -dokumenttielokuvassa kerrotaan, 
 miten elämä jatkuu, kun parisuhde päättyy

Elokuvataiteen keinot ovat 
ohjaaja Mia Halmeella 
raudanlujasti käytössä. Jo-
ka toinen pari -dokumen-

tin kerronta kulkee vahvalla tyy-
lillä lapsiperhe-eron synkimmis-
tä hetkistä uusioperheisiin.

Dokumentin aiheena ovat ero-
jen seuraukset, eivät syyt. Kolmen 
eronneen pariskunnan ex-puoli-
sot kertovat yksityiskohtaisesti 
muistoista ja traumoista. On rei-
lua ja kunnioittavaa antaa mo-
lempien osapuolten määrittää, 
millainen oli tilanne, johon pää-
dyttiin. 

Ohjaaja pitää dokumentin luo-
tettavan puolueettomana. Hät-
kähdyttävästi käyvät esiin todel-
lisuuksien erot: tarina ja muistot 
eivät ole puolisoille samat.

Tunteista puhuttaessa
mässäilläänkin
Hetkittäin dokumentissä mäs-
säillään kipeällä, ikään kuin eros-
ta ei olisi päästy kauas. Ylilyöntejä 
kuvaillaan armahtamatta, vaikka 
vihapäissään nolot ja väärät tilan-
teet ovat todennäköisiä. 

Kertomisen avoimuus ja re-
hellisyys pysäyttää: eron jälkeiset 
olot ja pelot, lähiössä asuvan yk-
sinhuoltajan häpeä ja vapaus sekä 

uuden ihmisen kohtaaminen toi-
mivat vertaistukena.

Elämää hallitseva arkirealismi 
on intiimisti läsnä. Dokumentis-
sa ollaan ihan todellisissa huus-
holleissa. Kireätkin äänenpainot 
saavat kuulua esimerkiksi las-
ten asumisten kalenterineuvot-
teluissa. 

Esteettinen runsaus ja sym-
bolisuus vanhan purkamisesta 
muuttopuuhissa, hennolla lan-
galla kiemurtelevista ja erkane-
vista toukista sekä katkeavasta 
kanan kaulasta yhdistettynä tun-
nelmoivaan musiikkiin tekee tra-

gediasta elämää suuremman. Sitä 
ero pahimmillaan on. 

Dokumentiksi muutettuna 
tyylilaji on kuin kerrottaisiin jon-
kun kuolemasta, läheisen traagi-
sesta poismenosta, lopullisesta lo-
pusta, mitä ero ei kuitenkaan ole. 

Totuus kuuluu 
teinin suusta 
Dokumentin äänensävyt ovat 
mietittyjä ja fiksuja. Kerrostalo-
jen lisäksi seesteisyyttä harjoi-
tetaan isoissa asunnoissa, par-
kettien, korkeiden ikkunoiden 

ja kakluunin taustoittamana – 
muumikupeista siemaillen. 

Eropohdinnat vievät syvälle 
oman persoonan kehityskaariin 
lapsuudesta lähtien. 

Sivistyneen hillityssä charmis-
sa ainoa suoraan kameralle pu-
huva on aikuistuva nuori. Tuska 
päästetään esille silmästä silmään 
kaunottaren kyyneleenä. Doku-
mentti on liiankin kaunis ja traa-
ginen – roso puuttuu.

Tragediassa kieriskelystä pääs-
tään kuitenkin uudelleen muo-
toutuneeseen perhe-elämään, 

jossa normeja puretaan ja lapsel-
la voi myönteisessä mielessä olla 
kaksi äitiä ja kaksi isää, uutta iloa. 

Erossa on 
hyviäkin puolia
Yksi eronneista on pappi, mutta 
ammatilliset pohdinnat eivät ole 
dokumentin aihe. 

Henkilöt miettivät erojen 
muuttumista ajassa: nykyään se 
on sallitumpaa, mutta isovan-
hempien kautta saadaan per-
spektiiviä aiempien polvien avio-
liittoihin ja eroihin. Ajatusta ero-
mallin periytymisestä väläyte-
tään, ja nuori miettii pitkien suh-
teiden mielekkyyttä. 

Hyviäkin puolia eroamisesta 
tuodaan esiin. Lapsille ero on hel-
potus rauhattomuuden ja riitelyn 
loppuessa. Ero voi myös vahvas-
ti lähentää isää ja lapsia. Realitee-
teista totta on myös: ”Tää elämä 
on liian lyhyt siihen, että ollaan 
pitkään surullisia.”

KAISU INNANEN

Joka toinen pari -elokuva esitetään 
Oulussa Finnkino Plazassa tulevan 
viikon aikana kolme kertaa. Yksi 
esitys on viikonloppuna ja kaksi 
esitystä arkipäivinä.

Kertomisen avoimuus 
ja rehellisyys 
pysäyttää: eron 
jälkeiset olot ja pelot, 
lähiössä asuvan 
yksinhuoltajan häpeä 
ja vapaus sekä uuden 
ihmisen kohtaaminen 
toimivat 
vertaistukena.

Elokuva-

arvio
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Arkkitehti, akateemikko Ju-
ha Leiviskä on vastaanot-
tanut arkkipiispa Kari Mä-

kiseltä Mikael Agricolan ristin.
Risti myönnetään Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon 
kotimaan toiminnan ja suoma-
laisen kulttuurin edistämisestä. 

Leiviskä on tehnyt merkittä-
vän uran arkkitehtina sekä koti-

maassa että ulkomailla. 
Oulun Pyhän Tuomaan kirk-

ko oli ensimmäinen Leiviskän 
suunnittelema kirkkoraken-
nus. Hän on suunnitellut useita 
muitakin kirkkoja, muun muas-
sa Myyrmäen kirkon Vantaalle 
ja Männistön kirkon Kuopioon. 

Leiviskä on suunnitellut myös 
useiden kirkkojen restaurointeja.

Tyrnävän seurakunnassa 
pidetään kirkkoherran-
vaalit sunnuntaina 21. 
toukokuuta. 

Ensimmäisellä vaalisijal-
la oleva Tyrnävän vs. kappalai-
nen, TM Teemu Isokääntä an-
taa vaalinäytteensä sunnuntai-
na 30. huhtikuuta kello 10 pidet-
tävässä messussa.

Toisella vaalisijalla oleva Tui-
ran seurakunnan seurakunta-
pastori, TM Jukka Kolmonen 
on vuorossa sunnuntaina 7. tou-
kokuuta kello 10 alkavassa mes-
sussa.

Seurakuntalaiset pääsevät 
tenttaamaan ehdokkaita vaali-
paneelissa tiistaina 9. toukokuu-
ta kello 18–19.30 seurakuntata-
lon salissa. Kahvit ovat tarjolla 

jo kello 17.30 alkaen.
Kirkkoherraehdokkaita haas-

tavaa ja haastattelevaa paneelia 
vetää Ilkka Ylitalo. Tilaisuus on 
kaikille avoin.

Varsinaisena äänestyspäivä-
nä 21. toukokuuta äänestämään 
pääsee Tyrnävän kirkossa kello 
10 alkavan messun jälkeen aina 
kello 20 saakka. Ennakkoäänes-
tys ja kotiäänestys toimitetaan 
15.–19. toukokuuta. 

Äänioikeutettuja ovat kaik-
ki viimeistään  vaalipäivänä 18 
vuotta täyttävät kirkon jäsenet, 
jotka on merkitty seurakunnan 
läsnä oleviksi jäseniksi viimeis-
tään 12.3.2017.

Rauhan Tervehdys esittelee 
ehdokkaat 11. toukokuuta il-
mestyvässä lehdessä.

Kirkkoherraksi 
ehdolla olevia  
tentataan Tyrnävällä 

Kirkollinen kunniamerkki Pyhän 
Tuomaan kirkon suunnittelijalle

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherran virkaan 
hakivat 11. huhtikuuta 
päättyneellä hakuajalla 

seuraavat henkilöt aakkosjärjes-
tyksessä: Keminmaan kirkko-
herra Sanna Komulainen, Ou-
lujoen kappalainen Ilkka Mä-
kinen, Karjasillan kappalainen 
Erja Oikarinen, Vaalan kirk-
koherra Vesa-Tapio Palokan-

gas, Tuiran kappalainen Petteri 
Tuulos ja Taivalkosken kirkko-
herra Tuomo Törmänen.

Oulujoen seurakuntaneuvos-
to päätti maaliskuussa, että vaali 
toteutetaan perinteiseen tapaan 
välittömänä vaalina, jossa seu-
rakuntalaiset äänestävät kirkko-
herrasta. 

Vaalit pidetään todennäköi-
sesti syksyllä.

Oulujoen kirkkoherraksi 
kuusi hakijaa

Hautauspalveluja

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

Ilmoitusaineistot
osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

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

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
Su 30.4. klo 10.30 rukouskokous, 
 klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
Ke 3.5. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

Palveluja tarjotaan

Muutot ja kuljetukset, koko Suomi. 
Reipas mies ja paku. 
P. 040 539 8503 

Herättäjän päiviä: su 7.5. messu klo 10.00 Oulunsalon kirkossa ja seurat 
Toimitalon yläsalissa, Vattukuja 2, su 7.5. messu klo 10.00 Raahen kirkos-
sa ja seurat seurakuntakodilla
Siioninvirsiseurat: to 27.4. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, Koulutie 8,  
pe 28.4. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honkasella Siivikossa, Pudasjärvellä, 
su 7.5. klo 15.00 Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 29.4. klo 19 #Valo – Cafe. Su 30.4. klo 11 
Ehtoollisjumalanpalvelus, Mikko Saukkonen, 
Reijo Komu, Pauli Uusikylä. Lastenkokoukset 
ja Seimi. Ke 3.5. klo 17 Soppakirkko.  
To 4.5. klo 12 Päiväpiiri.  
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 29.4. klo 11 - 13 Soppaa ja Evankeliumia.
Ma 1.5. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 2.5. klo 18 Majakka-ilta.
Tervetuloa!

Su 30.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Ke 3.5. klo 14 Toimintapiiri.
Su 7.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.

To 27.4. klo 19 Opetuslapseus- ja rukousilta, Salme Mikkonen, Raija 
Murhu, aihe: Kipupisteitä. Pe 28.04. klo 18 Varaslähtö Vappuun (nuorten-
tapahtuma). Su 30.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, Juha 
Piippo, Jose Piippo, aihe: ”Ole sanasi mukainen mies/ nainen”, musiikki: 
Tuomas Keskitalo & band. Ke 3.5. klo 18 Varkki-ilta. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 30.4. klo 11.00 RAAMATTUTUNTI, 
Leo Mäkinen Raahesta

klo 13.00 RAAMATTUTUNTI,  
Leo Mäkinen

Ke 3.5. klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

La 6.5. klo 18.00 KUOROKONSERTTI 
Muhoksen kirkossa
GRANIITTI-KUORO

Su 7.5. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
Ke 10.5. klo 19.00 HYVÄN SANOMAN 

ILTA, Keijo ja Esa
Ke 17.5. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
Su 21.5. klo 11.00 Keskustelutilaisuus

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

Hyvä ilmoittaja!
Haluatko näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k
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 Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 30.4. klo 9.45 Pyhäkoulun 
pitää lastenohjaaja Kirsi Iso-
la Oulujoen seurakunnasta. 
Hän kertoo Hyvästä paimenes-
ta. Aivan kuin paimen hoitaa 
lampaitaan, niin Jeesus auttaa 
ja hoitaa ihmisiä.
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista Ylivieskasta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta. Lisäksi 

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 30.4. klo 8.45 Radiopy-
häkoulun pitää lastenohjaa-
ja Kirsi Isola Oulujoen seura-
kunnasta. Hän kertoo Hyväs-
tä paimenesta. Aivan kuin pai-
men hoitaa lampaitaan, niin 
Jeesus auttaa ja hoitaa ihmisiä.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Virret: 101:1,2,5,  709,  
727,  251,  375,  336:1,4,5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

su 30.4. klo 10 Oulunsalon kir-
kon jumalanpalvelus Virtuaa-
likirkossa.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus arkipäivisin 
ma–pe klo 18.50–19, la klo 18.
Su 30.4. klo 10 kelttimessu 
Kuokkalan kirkosta Jyväsky-
lästä.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot ja pääkirkkojen nettiradiot: 
www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Oululainen puhallinorkesteri 
sijoittui toiseksi SM-kilpailuissa

Kuolleet

Lisätietoja: 
Kotimaa Oy

p. 040 750 5508 

Esimerkkikoko:
1  x 140 mm

252 euroa + alv 24 %.

Kuolinilmoitukset
ja -kiitokset 

seurakuntalehdessä

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Rakas puoliso, äiti, anoppi, 
mummo, serkku, ystävä

Postivirkailija

Eija Maria 
Annikki

KUKKONEN 
o.s. Halonen

s. 3.5.1939 Haukipudas
k. 20.3.2017 Oulu

Kaivaten

Olavi
Marja perheineen
Milja perheineen

sukulaiset ja ystävät

Jeesus sanoo: ”Minä olen 
ylösnousemus ja elämä; 

joka uskoo minuun, se elää, 
vaikka olisi kuollut. 

Eikä yksikään, joka elää ja 
uskoo minuun, ikinä kuole.” 

Joh.11:25–26

Siunaus toimitettu 7.4.2017 
Haukiputaan kirkossa.
Lämmin kiitos kaikille 

suruumme osanottaneille.

Caritas-Säätiö ja Oulun Seudun  
Muistiyhdistys järjestävät 
yhteistyössä tapahtumat

TI 2.5. Caritas-Kodilla 
(os. Kapellimestarinkatu 2)

• Klo 13 Yleisöluento: 
Muistisairaan kohtaaminen

• Klo 17: Muistisairaan 
omaisille ja läheisille: 

Muistisairaan omaisena -ilta

Tervetuloa! Vapaa pääsy. 

Hyvä ilmoittaja!
Haluatko näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Oulun seurakuntien, 
konservatorion ja Ou-
lu-opiston yhteinen 
puhallinorkesteri Spi-

rito menestyi puhallinorkeste-
reiden SM-kilpailuissa.

Spirito osallistui C-sarjaan, 
jossa se kilpaili kymmenen 

muun orkesterin kanssa. Orkes-
teri saavutti kultamitalitason ja 
sijoittui hienosti toiseksi kapelli-
mestarinaan Kaisa Ekdahl.

Turussa 22.–23. huhtikuuta 
pidetyissä kilpailuissa oli mu-
kana myös Oulun seurakuntien, 
konservatorion ja Oulu-opiston 

Virtuoso-orkesteri.
Se saavutti kultamitalitason, 

joka oikeutti tiukassa kilpailus-
sa seitsemänteen sijaan. Orkes-
tereita oli mukana 11. Virtuoson 
kapellimestareina toimivat Esa 
Lappi ja Sauli Orbinski. 

Lähetysjuhlat ja Kirkkopäivät 
ensi kertaa yhtä aikaa

Turun Kirkkopäivillä 19.–
21. toukokuuta juhlitaan 
100-vuotiasta Suomea 
reformaation hengessä. 

Kansainvälisyyttä päiville 
tuovat valtakunnalliset lähetys-
juhlat, jotka järjestetään nyt en-
simmäistä kertaa Kirkkopäivien 
yhteydessä. 

Aloituspäivänä pidetään 
muun muassa Uskonnot, rau-
ha ja kotoutuminen -seminaa-
ri, jossa pääpuheenvuoron pitää 
pääministeri Juha Sipilä.

Koko lauantain kestävä mak-
suton Kiss my Kirkko -tapah-
tuma Tuomiokirkkotorilla on 
suunnattu kaikenikäisille. Pik-
kuväelle on luvassa muun muas-
sa kirkonympärijuoksu ja mus-
karipyhis. Vähän vanhemmat 
pelaavat katukorista, tapaavat 
tubettajia ja räppäävät Mikave-
lin tahtiin. 

Luvassa on myös Tommi 
Kaleniuksen ja Edu Kettusen 
isännöimät sing along -iltamat 
sekä Pekka Simojoen & Exitin 
30-vuotiskonsertti.

Kirkkopäivien päätössun-
nuntaina kokoonnutaan eku-
meeniseen messuun Tuomio-

kirkkotorille.
Kirkkopäivien ytimessä ovat 

ajankohtaiskeskustelut, joissa 
kirkkoa ja yhteiskuntaa uudis-
tetaan avoimessa ja rajat ylittä-
vässä vuoropuhelussa. Päivillä 
on noin 40 keskusteluohjelmaa, 
joissa panelisteina ovat muun 
muassa puheenjohtaja Li An-

dersson, kansanedustaja Ilkka 
Kanerva, tuleva perhe- ja perus-
palveluministeri Annika Saa-
rikko, sisäministeriön kanslia-
päällikkö Päivi Nerg, ministe-
ri Raimo Sailas sekä kirkollisia 
vaikuttajia yli kirkkorajojen. 

Paikalle saapuu myös pakis-
tanilainen Sharmeen Obaid-
Chinoy, jonka vahvasti kantaa 
ottavat, kunniamurhaa ja nai-
siin kohdistuvia happohyök-
käyksiä käsittelevät dokumen-
tit ovat antaneet äänen äänet-
tömille.

Perjantaina ja lauantaina Lo-
gomon jättilavan täyttävät Kirk-
kopäivien suurkonsertit. Laval-
le astelevat Jukka Leppilampi 
ja Marzi Nyman trio, sekä vie-
railevana tähtenä muun muas-
sa Juha Tapio. Nuorille suun-
nattu CLOUD-konsertti koko-
aa yhteen kristillisen elektroni-
sen musiikin fanittajat.

Joka toinen vuosi järjestet-
tävät Kirkkopäivät on vahvasti 
paikallisväritteinen kirkollinen 
suurtapahtuma. Tänä vuonna 
pääjärjestäjät ovat Kirkkopalve-
lut sekä Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymä.
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Ps. 23 
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
  Hän vie minut vihreille niityille, hän 
johtaa minut vetten ääreen,
  siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian 
tähden.
  Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
  en pelkäisi mitään pahaa,
  sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
  Sinä katat minulle pöydän
  vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
  Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi 
minut
  kaikkina elämäni päivinä,
  ja minä saan asua Herran huoneessa 
päivieni loppuun asti. 

Joh. 21: 15-19
Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon 
Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä 
toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä 
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: 
”Ruoki minun karitsoitani.” Sitten hän kysyi 
toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, Pietari 
vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 
Jeesus sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.” 
Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: ”Simon, 
Johanneksen poika, olenko minä sinulle 
rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus 
kolmannen kerran kysyi häneltä: ”Olenko minä 
sinulle rakas?”, ja hän vastasi: ”Herra, sinä 
tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle 
rakas.” Jeesus sanoi: ”Ruoki minun lampaitani. 
Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit 
itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun 
tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut 
vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.”
    Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla 
Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: 
”Seuraa minua.”

Sanan aika
Sunnuntai 30.4.2017
Psalmi: Ps. 23
1. lukukappale: Jer. 23:1-4
2. lukukappale: 1. Piet. 5:1-4
Evankeliumi: Joh. 21:15-19
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Hyvä Paimen
Psalmi 23 alkaa sanoilla "Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu". Tämä 
kaunis paimenpsalmi kuuluu monien suosikkeihin, siksi sitä siteerataan mielellään. 
Paimenpsalmina se on tehnyt tutuksi vertauskuvaa Jumalasta suojelevana ja huoleh-
tivana paimenena.

Yksi ihana tarina, jonka kuulin lapsena, oli Jeesuksen käyttämä vertaus lammaspai-
menesta. Vertauksen paimen jättää 99 lammasta odottamaan ja lähtee etsimään yhtä 
kadoksissa olevaa. Mieleenpainuvan tarinasta teki se, miten paimen iloitsi löydetty-
ään kadonneen eläimen. 

Ensi sunnuntain aiheena on hyvä paimen. Vaikka edellä mainitsemani kohta ei ole-
kaan pyhäpäivän teksti, tulee vertaus ensimmäisenä mieleen, kun ajattelen aihetta. 
Hyvä paimen haluaa pitää huolta lampaistansa, on valmis vaarantamaan oman hen-
kensä laumansa puolesta. Kaikki lampaat ovat hänelle tärkeitä. 

Ajatus on hyvin lohdullinen, koska ymmärrämme, että oikeasti tässä puhutaan 
Jumalasta. Jumalasta, joka haluaa huolehtia omistansa ja on valmis uhraamaan jopa 
poikansa meidän puolestamme. 

Mutta ongelmalliseksi asian tekevät lampaat. Nimittäin, kuka meistä nykyihmisistä 
haluaa olla lammas? Lampaasta tulee mieleen helposti pelästyvä laumasielu, joka ei 
kykene tekemään itsenäisiä päätöksiä. 

Totuus on kuitenkin se, että vaikka emme olisi lampaita, niin ainakin olemme lau-
masieluja. Olemme toistemme kaltaisia jopa yksilöllisyyden tavoittelussa. Ehkä olisikin 
viisasta olla pitämättä sitä huonona asiana. Me olemme joka tapauksessa osa monen-
laisia laumoja ja ryhmiä.

Jeesuksen seuraan kuuluminen on oikeastaan aika hienoa. Nimittäin Jeesuksen lau-
massa meidät kohdataan yksilöinä ja vieläpä hyvin tärkeinä yksilöinä. Sellaisina ihmi-
sinä, joiden puolesta paimen on valmis taistelemaan.

MINNA MATINLAURI
lastenohjaaja

Tyrnävän seurakunta
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Terveys ja Hyvinvointi

Ilmoitusaineistot osoitteeseen: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Hyvä 
ilmoittaja!

Haluatko 
näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Tla :

BoD, Adlibris, 
Booky,
Suomalainen,
Elisa Kirja, jne.

       t 

jpt

                                  TILAUSKORTTI

Sisältöä elämään.
Kotimaa-lehden lukijana pääset näköalapaikalle muuttuvassa 
kirkossa ja yhteiskunnassa. Saat merkityksellistä tietoa ja 
näkökulmia elämääsi kristittynä. 

2 3 .  m a a l i s k u u ta  2 0 1 7  |  hinta: 3,70€ |  112.  vuosikerta |  0043595–17–13
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HElluNtailiikE 
kOHtaa kÖRtit
Terhi Törmälehdon esikoisromaanissa 
pyhä löytyy ja lähtee karkuun. Sivut 14–15
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kirkon palvelukeskus  
kipa on tuottanut  
miljoonatappiot.

  sivu 11

Paavo ahonen tutki  
kirkon juutalaisvastaista 
menneisyyttä.

 sivu 10

�

Kotimaa
maksaa

postimaksun

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Hintatarjous on voimassa toistaiseksi ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin 
lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin 
henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi √ Kyllä kiitos! 
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena

   3 kuukautta  20 € (normaalihinta  33 €)

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa itselle tai lahjaksi Kotimaa-lehti.
20 20 20 20 20 20 € € € € € € € € € € € € 

/3 kk/3 kk/3 kk/3 kk/3 kk/3 kk

TILAAJA/MAKSAJA

Nimi ________________________________________________________________________________________________

Osoite ______________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________

Puhelin _____________________________________________________________________________________________

Sähköposti _________________________________________________________________________________________

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi ________________________________________________________________________________________________

Osoite ______________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ____________________________________________________________________

Tee tilaus haluamallasi tavalla:
Postita oheinen tilauskortti, 
postimaksu on maksettu puolestasi.

Tilaa soittamalla 020 754 2333

Tilaa sähköpostilla asiakaspalvelu@kotimaa.fi

RT 14/17

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 
• siivous ja kodinhoito
• lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus
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Sairaalapappi 
jakaa sairaan taakkaa 

Sielunhoito auttaa jaksamaan vaikeassa elämäntilanteessa

Kuinka kauan sairaa-
lapappeja on ollut ja 
miksi papit työskente-
levät sairaalassa, Ou-

lun seurakuntien johtava sai-
raalapastori Hannele Lusik-
ka?

– 1960-luvun alussa sil-
loiseen Oulun lääninsairaa-
laan palkattiin henkilökun-
nan pyynnöstä ensimmäinen 
sairaalapappi, koska lääkärit 
ja hoitajat olivat panneet tuol-
loin merkille potilaiden run-
saan sielunhoidollisen keskus-
telutarpeen. 

Kehitysvammaistyö puoles-
taan sai oman teologinsa Ou-
luun 1979. Seurakuntien sai-
raalalapsi- ja perhetyötä on 
tehty 16 vuotta Oulun yliopis-
tollisessa sairaalassa. 

Millaista yhteistyötä papit te-
kevät sairaalassa hoitohenki-
lökunnan kanssa?

– Sielunhoidon työntekijöil-
le luottamuksellinen yhteistyö 
sairaaloiden ja laitosten hen-
kilökuntien kanssa on tavatto-
man tärkeää. 

Lääkärit ja hoitajat tarjoavat 
tilanteen mukaan potilaille ja 
omaisille sielunhoitajien palve-

luita, ja he välittävät myös toi-
votut tapaamispyynnöt meille. 

Usein myös potilaat ja omai-
set toteavat papin tavatessaan, 
etteivät he olisi ilman henki-
lökunnan ehdotusta huoman-
neet tällaista keskustelumah-
dollisuutta. Luonnollisesti po-
tilaat ja omaiset voivat soittaa 
sielunhoitajille suoraan tapaa-
misen järjestymiseksi.  

Mitä sielunhoito oikeastaan 
on?

– Sielunhoito on myötä-
tuntoista huolenpitoa lähim-
mäisestä, hänen kuuntelemis-
taan, monenlaisten taakkojen 
ja huolien kantamista vaikeis-
sa elämäntilanteissa.  

Sielunhoito ei ole terapi-
aa, vaikkakin siinä on tera-
peuttisia aineksia.  Sielunhoi-
tajan ammattitaitoa on ohjata 
apua etsivä terapeutin luokse, 
jos oma osaaminen osoittautuu 
riittämättömäksi.

Onko näin, että pappi kut-
sutaan usein paikalle silloin, 
kun ihminen tekee kuolemaa?

– Perinteisesti sairaalapa-
pin paikka on erityisesti kuo-
levan potilaan ja hänen omais-
tensa vierellä.  Usein tuo kut-
su tulee papille kuitenkin vasta 
silloin, kun potilaalla on enää 
hyvin vähän elinaikaa eikä hän 
jaksa puhua mieltään painavis-

ta asioista.  
Siksi olisikin suotavaa, että 

kuoleva potilas ja sairaalapappi 
voisivat tavata jo paljon aiem-
min. Näin potilas saisi puhua 
tunteistaan ja kysymyksistään 
ja saisi huojennusta ja mielen-
rauhaa omaan lähtöönsä. 

Tukea kuoleman lähestyessä 
tarvitsevat myös sairaan omai-
set. Me sairaala- ja kehitysvam-
maistyön papit sekä lastenoh-

jaajat lasten osastoilla olem-
me tukemassa ja palvelemassa 
perheitä luopumisen vaiheissa. 
Meihin voi ottaa rohkeasti yh-
teyttä.

Voiko sairaalapapin kanssa 
jutella myös muulloin kuin 
kuoleman lähestyessä?

– Sielunhoidon työntekijät 
eivät ole vain kuolevia potilai-
ta varten. He ovat käytettävis-
sä erilaisissa sairauden kriiseis-
sä ja kysymyksissä. 

Sielunhoidossa keskustel-
laan nimenomaan aiheista, 
joista potilaat ja omaiset halu-
avat puhua.

Keskustelut ovat luottamuk-
sellisia.

Usein potilas tai omainen 
pyytää sielunhoidollisessa kes-
kustelussa myös esirukousta. 
Vaikean elämäntilanteen kes-
kellä moni kokee, ettei löydä 
sanoja. 

Silloin on lohdullista, että 
sielunhoitaja rukoilee vierellä 
ja kantaa näin yhdessä Juma-
lan eteen apua etsivän taakko-
ja.  Rippi, ehtoollinen, virsien 
veisaaminen ja Raamatun lu-
keminen voivat myös olla osa 
sielunhoitoa.

Oletteko sairaan tukena myös 
silloin, kun hän edustaa muu-
ta uskontoa kuin luterilai-
suutta? 

– Meidän tehtävämme on 
välittää potilaan ja omaisten 
toivomuksesta tapaamispyyn-
nöt heidän oman herätysliik-
keensä, kirkkokuntansa tai 
muun uskonnollisen ryhmit-
tymän työntekijälle.

Kirkon tutkimuslaitoksen 
kyselyn mukaan sairaalasie-
lunhoitoa arvostetaan ja vas-
taajista yli 80 prosenttia piti si-
tä tärkeänä. Samaa palautetta 
olemme saaneet sairaaloissa ja 
laitoksissa.  

Potilaat ja omaiset kiittele-
vät usein sitä, että kirkko on 
työntekijöidensä kautta tuke-
massa heitä vaikeassa elämän-
tilanteessa.

Tavoittaako sairaalapapin 
myös viikonloppuisin?

– Sairaalapapit ja toinen ke-
hitysvammaistyön pastori ovat 
vuorollaan päivystäjinä kaikki-
na viikonpäivinä ympäri vuo-
rokauden Oulun sairaaloi-
den ja hoivakotien kiireellisiä 
pyyntöjä varten.

RIITTA HIRVONEN

Sairaalasielunhoidon työtä 
Oulussa esitellään lisää sivuilla 
12–13.

Sielunhoidossa 
keskustellaan 
nimenomaan 
aiheista, joista 
potilaat ja omaiset 
haluavat puhua.

Hannele Lusikka
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Sairaalasielunhoito
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Sairaalasielunhoito

Apulaisosastohoitaja Arja Tervo ja sairaala-
pastori Juha Tahkokorpi näkevät työssään 
päivittäin, miten tärkeää sairastuneelle on 
toivon löytäminen.

– Toivo syntyy ihmisen mielessä siitä mahdolli-
suudesta, että asiat kehittyvät parempaan suuntaan 
ja jonakin päivänä elämä sujuu jälleen, työtoveruk-
set sanovat.

Kun Tervo ja Tahkokorpi auttavat sairaalaan joutu-
nutta saamaan uudestaan kiinni elämänuskosta, heil-
lä ei ole käytössään takuuvarmasti auttavia keinoja.

– Sen voin aina ihmiselle sanoa, että häntä ei jäte-
tä yksin. Vaikeita ja kipeitäkin kysymyksiä voidaan 
puntaroida yhdessä, Tervo toteaa.

Arja Tervo työskentelee Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin psykiatrian päivystysyksikössä. Vä-
hintään kerran viikossa hän tapaa osastolla Oulun 
seurakuntien sairaalapapin Juha Tahkokorven. 

Pappi on mukana
keskusteluryhmässä
Tervo ja Tahkokorpi vetävät osastolla perjantaisin 
keskusteluryhmää, jossa puhutaan aiheista, joista 
ryhmäläiset haluavat keskustella. Joskus joku poti-
laista on kysynyt, tarvitseeko ryhmässä olla uskovai-
nen, koska pappi on paikalla.

Ei tarvitse.
Jos joku on arvellut oman asiansa olevan liian vä-

häpätöinen yhteiseksi puheenaiheeksi, vetäjät sano-
vat, ettei mikään aihe ole liian pieni ryhmään tuo-
tavaksi.

Toivo on tärkeä löytää
Apulaisosastohoitaja Arja Tervo ja sairaalapastori Juha Tahkokorpi 

tekevät yhdessä työtä toivon löytymiseksi

Juha Tahkokorpi ja Arja Tervo ovat 
työkavereita Oulun psykiatrian 

päivystyspoliklinikalla. He vetävät 
perjantaisin osastolla yhdessä 

keskustelukerhoa. 

Hengelliset aiheet tulevat esille vain ryhmäläis-
ten aloitteesta.

Papin kanssa voi puhua myös kahdenkeskisis-
sä keskusteluissa ja perjantairyhmä onkin poikinut 
juttutuokioita Tahkokorven kanssa.

Hoitajat ovat
tärkeitä kumppaneita
Tahkokorpi käy osastolla muulloin kuin perjantai-
sin. Silloin Tervo tai joku toinen hoitaja on ottanut 
häneen yhteyttä. 

Sairaalan henkilökuntaan kuuluvat ovat sairaala-
pastoreille kallisarvoisia työtovereita. Ilman hoitajan 
yhteydenottoa pappi ei ehkä osaisi tulla paikalle juuri 
silloin, kun häntä tarvitaan. 

– Saatan kysyä potilaalta, onko hän tottunut pu-
humaan papin kanssa kriisissä. En osaa sanoa, mik-
si tämä kysymys toisinaan tulee mieleeni. Ehkä pitkä 
työkokemus auttaa minua tunnistamaan hädän, jo-
hon liittyy sellaisia kysymyksiä, joihin pappi on meis-
tä paras vastaamaan.

Jos sairaalan ulkopuolella papin pyytäminen jut-
tukaveriksi on monelle vieras ajatus ja yhteydenottoa 
arkaillaan, sairaalassa kohtaaminen papin kanssa on 
tavallista matalamman kynnyksen takana.

Ihmisten kohtalot
koskettavat
Tervo ja Tahkokorpi pohtivat sitä, kuinka elämä tuntuu 
kohtelevan joitakuita ankarammalla kädellä kuin toisia. 

– Osalla taakkaa on inhimillisesti ajateltuna aivan 
liikaa, Tervo toteaa ja lisää, ettei pitkäkään työkoke-

mus paaduta hoitajaa niin, etteivät ihmisten kohta-
lon koskettaisi.

– Kun elämä näyttää arvaamattomimman puo-
lensa, kyllä minä mietin, mitä osaisin sanoa. Vaik-
ka toivon löytäminen on tärkeää, pitää puheella toi-
vosta olla katetta. Epärealistisen toivon herättämi-
nen on väärin.

Tervon mukaan joskus eteenpäin vievä ajatus syn-
tyy silloin, kun yhdessä laitetaan asioita vaakakup-
piin.

– Ihminen voi joutua kokemaan kovia menetyk-
siä, mutta jossakin vaiheessa täytyy voida kysyä: Jäi-
kö jotain sellaista jäljelle, mikä auttaisi selviytymi-
sessä? Voisiko kuitenkin vielä olla hyviä päiviä edes-
sä? Voisiko löytyä utelias mieli nähdä, mitä elämä 
tuo tullessaan?  

Häpeä ei ole enää 
yhtä yleinen kokemus
Tervon kokemuksen mukaan mielenterveyden ongel-
miin ei enää nykyisin liity häpeän kokemuksia yhtä 
yleisesti kuin aiemmin. 

– Ihmiset kertovat reilusti esimerkiksi sairastu-
misestaan skitsofreniaan tai sen, että ovat mielenter-
veyskuntoutujia. Häpeä ei toistu ihmisten tarinoissa. 

– Osastomme potilailla käy vieraita. Sairastunutta 
ei jätetä yksin. Jos tämä kaikki kertoo siitä, että häpe-
ästä on päästy vähän eroon, kehitys on hyvä.

RIITTA HIRVONEN 

Osalla taakkaa on inhimillisesti 
ajateltuna aivan liikaa.

Anne Tervo
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Rukoushetkeen kuolevan vierellä
Rukoushetki sairaan luona kuoleman lähestyessä vietetään potilaan tai omais-
ten pyynnöstä. 
Rukoushetkessä rukoillaan ja kiitetään Jumalaa läsnäolosta kaikkina elämän 
hetkinä. Rukouksessa pyydetään turvaa sairaalle sekä apua omaisille. 
Rukoushetkessä lohdutetaan sairasta Jumalan lupauksella: "Sinua kantavat 
ikuiset käsivarret".
Hetki pidetään potilashuoneessa tai kodissa. Siinä voidaan nauttia yhdessä 
ehtoollista.
Rukouksen pitää pappi tai muu seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan kuu-
luva tai joku potilaan läheisistä. 

Saattohartauteen läheisen kuoleman johdosta
Saattohartaus on rukoushetki, joka voidaan viettää vainajan omaisten pyyn-
nöstä kuoleman tapahduttua. 
Rukoushetki on mahdollinen potilashuoneessa kuolinvuoteen äärellä, sairaa-
lan tai hoitolaitoksen kappelissa tai kodissa. 
Lähiomaiset voivat halutessaan osallistua vainajan pukemiseen ja arkkuun pa-
nemiseen. Läheiset voivat toivoa rukoushetkeen mieleisiään virsiä tai rukous-
aiheita.
Saattohartaudessa vainaja voidaan rauhassa hyvästellä lauluin ja rukouksin. 
Sairaalapastorin lisäksi saattohartauden voi pitää joku muu seurakunnan 
työntekijä, henkilökuntaan kuuluva tai joku vainajan läheisistä.

Sairaalapastorit   
OYS  somaattiset osastot
Hannele Lusikka, p. 040 579 7806
Juha Kyllönen, p. 040 5797 807
Veera Konttaniemi, p. 040 5797 804

OYS psykiatrian klinikka
Sami Puolitaival, p. 044 3161 566
(myös somaattinen lastenosasto 65)
Juha Tahkokorpi, p. 040 5797 803
(myös psykiatrinen avohoito, Tuiran 
mielenterveyskeskus)

Kaupunginsairaala  
Juha Tahkokorpi, A ja B-osastojen talo
Veera Konttaniemi, G- ja H- osastojen talo

Lastenohjaajat, OYS
Maria-Ritva Bräysy, p. 044 3161 716
Auli Kipinä, p. 044 3161 715

Kehitysvammaistyön pastorit
Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104
Oulun seurakunnissa 40 % työajasta ja 
60 % yhteistyöseurakunnissa: Alavieska, 
Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, 
Kalajoki, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, 
Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäsalmi, 
Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, 
Taivalkoski, Utajärvi ja Ylivieska.

Risto Tabell, p. 040 5797 805
Oulun seurakunnissa 60 % työajasta sekä 
40 % yhteistyöseurakunnissa: Muhos, 
Kempele, Tyrnävä ja Liminka. 
Sairaalapäivystys.

Sairaalapastorin voi pyytää:

Työtä ei voi 
tehdä yksin

Risto Tabell oli yhtenä vetäjänä kehitysvammaisten päivärippikoulussa. 
Rippikoulussa olivat mukana Pauli Karjula ja Aada Ronkainen. 

Mitä voisin tehdä hyväk-
senne? Tämän kysy-
myksen Oulun seura-
kuntien kehitysvam-

maistyön pastori Risto Tabell lä-
hettää terveisinä kehitysvammai-
sille ja heidän perheilleen.

Yhteydet nuoriin ja heidän ko-
teihinsa sekä kehitysvammaisten 
asumisyksikköihin ovat tärkeitä. 

– Toivon, että perheet ovat 
rohkeasti yhteydessä minuun ja 
kertovat, millainen toiminta pal-
velisi parhaiten heitä.

Tammikuussa työnsä aloitta-
nut Tabell tietää tapaavansa rip-
pileirille tulevia kehitysvammai-
sia ja heidän läheisiään kevään ai-
kana ja kesällä. Kehitysvammais-
ten rippileirin vetäjät käyvät ri-
parilaisten kodeissa tervehtimäs-
sä perheitä. 

Tabell haluaisi kehittää rip-
pikoulun jälkeistä nuorisotyötä. 
Monen kehitysvammaisen rip-
pikoululaisen yhteys seurakun-
taan katkeaa, kun ripariaika jää 
taakse. 

– Tilanne on sama kehitys-
vammaisten parissa kuin muu-
toinkin nuorisotyössä. Rippikou-
lu on suosittu mutta sitten tarvi-
taankin hyviä ideoita nuorten ta-
voittamiseksi. 

Tyhjästä ei ideointia tarvitse 
aloittaa, sillä esimerkiksi aikuis-

R
iitta H

irvo
n

en

ten kehitysvammaisten kerhotoi-
minta on Oulun seurakunnissa 
suosittua. 

Tabellin toiveissa on, että tu-
leva työ antaisi hänelle mahdolli-
suuksia olla mukana kehittämäs-
sä kehitysvammaisten yhteyksiä 
työelämään. 

– Työ liittää meidät kaikki 
osaksi yhteiskuntaa. Kehitysvam-
maisten osaaminen jää helposti 
piiloon, koska heillä ei ole mah-
dollisuutta eikä ehkä kykyä tuoda 
itseään esille muiden tavoin. 

Tabell tekee työtä Oulun lisäk-
si Limingassa, Kempeleessä, Tyr-
nävällä ja Muhoksella. 

RIITTA HIRVONEN 

Toivon, että 
perheet ovat 
rohkeasti 
yhteydessä 
minuun ja 
kertovat, 
millainen 
toiminta palvelisi 
parhaiten heitä.

Risto Tabell

Sielunhoidon erityispalveluiden 
työntekijät vastuualueineen

Sairaalasielunhoidon tiimiin kuuluvat Veera Konttaniemi, Auli Kipinä, Maria-Ritva Bräysy, Risto Tabell, Juha Kyllönen, 
Hanna Fähnrich, Hannele Lusikka sekä Juha Tahkokorpi. Kuvasta puuttuu Sami Puolitaival.

R
iitta H

irvo
n

en

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

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.

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 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
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 Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Risto Tabell p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Aamu Mari-
am Särkelä. 
Haukipudas: Otto Lauri Ka-
lervo Rautio, Niilo Viljami 
Isohätälä, Vilja Minea Aitto-
oja, Iisa Marjatta Jämsä, Saa-
na Elviira Hämäläinen, Emil 
Ilari Ojala.
Karjasilta: Heidi Viktoria Ku-
jala, Aku Aarno Leinonen, 
Lenno Alvari Linjama, Antti-
Ilmari Pönkkö, Lyydia Isla Ire-
ne Träff, Eemil Vilho Anttila, 
Peetu Viljami Jänkälä, Anna 
Tilda Maria Roivainen, Sant-
tu Mikael Tasala, Amelia An-
jabirgit Tuomiranta.

Leikkaa talteen!

Kiiminki: Aava Aurora Hök-
kä, Leevi Antero Tomperi, 
Joanna Taika Tuulia Hurskai-
nen, Jessiina Adalmiina Ra-
nua.
Oulujoki: Viljami Toivo Ahti-
nen, Minttu Maari Villiruusu 
Harju, Lauri Esko Ilmari Kyn-
käänniemi, Veeti Matias Ma-
tihaldi, Vanessa Minea Mar-
jatta Mikkola, Tuuli Mirja Si-
nikka Mäkikyrö, Aava Eloisa 
Heikkilä, Sofia Helvi Aurora 
Koskela, Matias Akseli Mah-
lakaarto, Julius Nabaz Najad, 
Tiitus Lenni Juhani Vidgren, 
Eetu Kalevi Vähäkuopus.
Oulunsalo: Elias Rafael An-
drade Keskitalo, Joona Gab-
riel Andrade Keskitalo, Elsa 
Beata Adele Tervonen.

Jos rippikoulu on vie-
lä aikuisena käymättä, 
sen voi suorittaa ilta- 
ja viikonloppuaikoi-

hin kokoontuvassa aikuis-
rippikoulussa. 

Rippikoulu koostuu kol-
mesta tapaamisesta ryh-
män kanssa, yhdestä oma-
ehtoisesta kirkkokäynnistä, 
konfirmaatiosta sekä poh-
diskelutehtävistä tapaamis-
ten välillä.

Aikuisrippikoulussa 
saa kysyä ja kyseenalaistaa

Tuira: Lila Laina Antinmaa, 
Väinö Aarre Olavi Mansikka, 
Toivo Artturi Mikael Nori, Li-
am Leo Juhana Suhonen, El-
len Ada Olivia Talvisara, Sal-
la Marja Uusimäki, Otto Ei-
nari Henrik Väyrynen, Sal-
li Martta Heleena Halonen, 
Greta Matilda Janz, Helka 
Hilma Lyydia Koljonen, Isa-
bella Emilia Maret Makko-
nen, Valtteri Matias Gerhard 
Sternberger, Alma Sofia Tas-
kila, Aaro Sakari Tuomivaara, 
Sanni Saila Inkeri Varanka.

Vihityt
Karjasilta: Sami Petteri Ha-
kala ja Jonna Elina Partanen, 
Jussi Pekka Matti Katiska ja 
Tuula-Kaisa Ranua.

kuista osallistuu luterilai-
sen kirkon rippikouluun. 
Rippikoulun käyminen ja 
konfirmaatio antavat oi-
keuden kirkolliseen vihki-
miseen sekä kummina toi-
mimiseen. 

 
Loistava 
mahdollisuus pysähtyä
– Ei ole olemassa kysymys-
tä tai aihepiiriä, jota ei voi-
si käsitellä rippikoulussa. 
Tarkoituksena ei ole kään-
nyttää ihmisiä oikeaoppi-
siksi ja syömään puremat-

Menot Oulun seurakunnissa 27.4.–4.5.2017

Kiiminki: Kari Ensio Hurskai-
nen ja Tytti Sisko Tuulia Nii-
nistö.
Oulujoki: Matti Johannes 
Koistinaho ja Aino Marja Eli-
sabet Wathén.
Tuira: Tapani Mikael Kaarela 
ja Liisa Irmeli Sankala,  Lauri 
Mikael Virtanen ja Elina Taa-
va Lyydia Taanila.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kimmo Pau-
li Sulevi Helenius 88, Tuula 
Marja Lumila 77, Tero Mika-
el Ylinampa 37.
Haukipudas: Toni Markus 
Salmela 34, Reino Ilmari 
Paakkari 81, Veikko Erkki Le-
pistö 71.
Karjasilta: Toini Hilkka Tel-
lervo Erkkilä 82, Vilho Ab-
raham Kolivuori 91, Teuvo 
Henrik Vuolteenaho 86.
Oulujoki: Aili Sofia Tulpan 
87, Ossi Vilhelmi Syväniemi 
83, Sirkka-Liisa Valkama 85.
Tuira: Petri Juha Huttunen 
47, Annikki Kumpuniemi 
84, Raija Hellevi Anttila 84, 
Kaarina Anna-Liisa Huhta-
kangas 83, Väinö Olavi Kyl-
lönen 76, Leena Kaarina Lai-
tinen 95, Pauli Antero Leske-
lä 84, Pentti Kalevi Nikkanen 
77, Arto Vähäkuopus 52.

Aikuisrippikoulu 
on loistava 
mahdollisuus 
pysähtyä 
hetkeksi 
miettimään 
olemassaoloon, 
Jumalaan ja 
uskoon liittyviä 
kysymyksiä.

Helena Paalanne

ta joku kokonaispaketti, 
vaan tuoda kirkon traditio 
ja ihmisen sisäinen maa-
ilma vuoropuheluun tois-
tensa kanssa, kertoo Tui-
ran seurakuntapastori He-
lena Paalanne.

– Aikuisrippikoulu on 
loistava mahdollisuus py-
sähtyä hetkeksi mietti-
mään olemassaoloon, Ju-
malaan ja uskoon liittyviä 
kysymyksiä. Valmista lop-
putulosta ei ole. Maailma ja 
ihminen ovat kesken vielä 
konfirmaation jälkeenkin.

 Rippikoulu kokoontuu 
Keskustan seurakuntata-
lon monitoimisalissa (Iso-
katu 17) 10.5. kello 17–19, 
13.5. 10–13 ja 17.5. 17–19. 
Konfirmaatio on sunnun-
taina 21.5. kello 18 Tuiran 
kirkossa (Myllytie 5). Kon-
firmaatio edellyttää osal-
listumista jokaiseen rippi-
koulukertaan. 

 Rippikouluun tulee il-
moittautua 5.5. mennessä 
Helena Paalanteelle, hele-
na.paalanne@evl.fi.

 Aikuisrippikoulu joh-
dattaa kävijänsä kristinop-
piin. Suurin osa suoma-
laisista käy rippikoulun 
15-vuotiaana, mutta joka 
vuosi myös noin tuhat ai-
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 9–12
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

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde- ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 27.4.  
ja 4.5. klo 10–12, Keskustan 
srk-talo. Vankilasta vapautu-
ville tai vapautuneille, päih-
deongelmien kanssa kamp-
paileville tai heidän läheisil-
leen. 
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa ma 1.5. 
klo 9–11, p. 044 3161 419 , tai 
käymällä paikanpäällä Kes-
kustan srk-talossa. 

Urkuvartti 
keskiviikkona 3.5. 
klo 12.15–12.30 

Oulun tuomiokirkossa. 

Tervetuloa nauttimaan 
virkistävästä urkuvartista.
Urkuvartin soittaa urkuri 

Péter Marosvári. 

Cafe Krypta 
on avoinna 

urkuvarttipäivinä 
klo 10–13.

Diakonian aamu ti 2.5. klo 
9–11, Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala on tar-
jolla klo 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 3.5. klo 11–12, 
Keskustan srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €.

Harrastukset ja kerhot 
Elossa-kahavila pe 28.4. 
19–23.30, Keskustan srk-ta-
lo. Kaikille nuorille aikuisil-
le avoin kahavila. Kahavilas-
sa tarjolla pientä evästä. Yh-

teislauluillan musiikista vas-
taa Simo Ollikainen klo 21, 
hartaus klo 22.
Intiön eläkeläisten kerho to 
4.5. klo 12.30–14, Intiön srk-
koti. Kaikille avoin kohtaa-
mispaikka, alkuhartauden, 
yhteisten keskustelujen ja 
kahvittelun merkeissä. 
Heinäpään eläkeläisten ker-
ho to 4.5. 10.30–12, Heinäto-
rin srk-talo. Kaikille eläkeläi-
sille avoin ryhmä hartauden, 
kahvittelun ja pienen ohjel-
man parissa.  
Ennakkotietona: Kir-
konisäntien kokous 5.5 klo 
18, Isokatu 17.

Musiikkitilaisuudet
Kuorokonsertti Kansallise-
na veteraanipäivänä to 27.4.  
klo 19–20.15 Oulun tuomio-
kirkossa. Ks. ilmoitus.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe 12–18
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Domista

saat lainata 

vihkipuvun 

ilmaiseksi!

Veteraanipäivän kuorokonsertti 
torstaina 27.4. klo 19–20.15. 
Konsertin musiikista vastaa Oulun tuomiokirkon 
kamarikuoro ja urkuri Miikka Lehtoaho. 
Musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki.  Ohjelmisto 
koostuu pääosin suomalaisesta kuoromusiikista; mm. 
Sibeliuksen Finlandia ja Paciuksen Suomen laulu. 
Lisäksi kuullaan juhlavuoden teemoihin pohjautuvia 
tuoreita virsisovituksia "Jumala ompi linnamme" 
ja "Kiitos, Jumalamme, kun annoit kauniin maan". 
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 27.4. klo 19 Tuiran kirkossa.
Toimittaa Veijo Koivula ja 
ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

perjantaisin klo 17–21 Vanhassa pappilassa, 

käynti Isokadun puoleisesta ovesta.  

12–18-vuotiaille nuorille. Ohjelmassa biljardia, pöytä-

jalkapalloa, lautapelejä ja yhdessä oloa. Lisäksi vaihte-

levaa oheisohjelmaa, esim. askartelu- ja leivontamah-

dollisuus. Tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Ta-

pahtuma on maksuton. Osallistuminen vain selvinpäin. 

Pelikahvilasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän.

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Jumalanpalvelukset 
ja hengelliset tilaisuudet
Kansallisen veteraanipäivän rukoushetki 
to 27.4.  klo 11, Oulun tuomiokirkko. Toimittaa Kimmo 
Kieksi ja kanttorina Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu su 30.4. klo 10, Oulun tuomiokirkko. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa Jouko Lankinen. Kanttori 
Henna-Mari Sivula ja urkuri Lauri-Kalle Kallunki. 
Lähetys www.virtuaalikirkko.fi  
Messu su 7.5. klo 10, Oulun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarna Juho Kopperoinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina Péter Marosvári 
ja urkurina Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys www.
virtuaalikirkko.fi 
Messu su 7.5. klo 13, Heinätorin seurakuntatalo. 
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja kanttorina Henna-Mari 
Sivula.

Aikuisten 
lautapeli-
kahvila 
lauantaina 
29.4. klo 18–21
Keskustan 
srk-talon 
monitoimi-
salissa. 
Tervetuloa! 

Auta tulipalossa kotinsa 
menettäneitä Oulussa

Oulunjoen seurakunnan alueella perhettä kohtasi me-
netys, johon tuskin kukaan meistä osaa varautua. Tuli-
palo tuhosi perheen koko kodin ja kaiken omaisuuden. 
Perhe on saanut tukea lähimmiltään tilapäisen majoi-
tuksen muodossa, mutta omaa kotia varten kaikki on 
aloitettava alusta. Perhe tarvitsee kaiken mitä kodissa 
pitää olla. Liinavaatteet, kalusteet, mitään ei säästynyt 
- koko irtaimisto joudutaan hankkimaan uudestaan ja 
elämä aloittamaan täysin tyhjästä.

Sinulla on nyt mahdollisuus auttaa tätä perhettä saa-
maan elämäänsä pala kerrallaan kuntoon osallistumal-
la keräykseen osoitteessa https://www.lahjoitaapua.fi/
kohde/auta_tulipalossa_kotinsa_menettaneita_oulus-
sa.

Freeim
ag

es

sunnuntaina 7.5. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa.

Toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Anna-Leena Ylänne.

Musiikkituokio 
"Seitsemän laulua rakkaudesta" 
lauantaina 6.5. Vanhassa kappelissa (Kajaanintie 1) 

klo 20–20.30.
 

Tervetuloa kuulemaan mm. Kaj Chydeniuksen 
sävellyksiä Aulikki Oksasen, Helena Anttosen, 

Katri Mäkisen ja Maija Vainion 
runoihin Rakkaudesta.
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Senioriapu 
auttaa kotona asuvia iäkkäitä ihmisiä. 
Vapaaehtoiset miehet ja naiset auttavat pienissä 
kodin huoltotöissä (lampun tai palovaroittimen 
patterin vaihto, kodin järjestely) ja teknisissä 
asioissa tietokoneen, kännykän tai television 
kanssa. Kysy lisää Johanna Kerolalta, p. 045 1393 993 
tai Mauri Raappanalta, p. 044 2104 415.
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Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

pe 28.4. suljettu

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 30.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Ma-
ria Veijo, kanttorina Veikko 
Raappana, musiikkiavusta-
jina poikakuoro Pohjantäh-
det, johtaa Olli Heikkilä
Raamattupiiri to 27.4. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 4.5. 
klo 18 Mirja Vilmillä osoit-
teessa Tuohimaantie 13 A 5. 
Naisten rukouspiiri ke 10.5. 
ja ke 31.5. klo 19 Jäälin kap-
pelilla. Rukousta, musiikkia, 
evääksi ajatus Lutherin Man-
naa Jumalan lapsille -kirjasta.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151. Hox! ma 1.5. ei ole 
päivystystä!
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailua ei ole ma 1.5. 
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuroa ei ole ma 
1.5. vapun vuoksi.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.4. klo 10 kirkos-
sa Toimittaa Martti Heino-
nen, avustaa Jaakko Tuisku. 
Messudiakonina Johanna Ke-
rola. Kanttorina Hannu Nie-
melä. Messun jälkeen pysty-
kahvit kirkossa. 
Kansallisen veteraanipäi-
vän hartaus to 27.4. klo 11 
kirkossa. Hartauden  jälkeen 
seppeleen lasku ja kahvit 
seurakuntakeskuksessa.
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodilla 
ja perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodilla ja Jokelan vanhal-
la koululla. Lisätietoja: Outi 
Palokangas, p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi. Kel-
lon perhekerhoa ei ole 27.4.

Harrastukset ja kerhot 
Juttukahvila ke 26.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Seurakuntakerho to 27.4. 
klo 13 srk-keskuksessa ja to 
27.4. klo 13 Kellon srk-kodil-
la. 
Pikkumissio-kerho 1.–4.- lk 
ja Varkkamissio-kerho 5.–
6.-lk torstaisin klo 17 Wirk-
kulassa. 
Missionuoret torstaisin klo 
18 Wirkkulassa, Messissä. 
Lähetyspiiri perjantaisin klo 
12.30 srk-keskuksen Poijussa.

Nuorten ilta perjantaisin klo 
18–21 Wirkkulassa. Illassa pe-
lailua, musiikkia ja ohjelmaa 
esim. askartelua tai leipo-
mista ym. Rippikoululaisille 
merkki, kun olet paikalla klo 
18–19 välisen ajan. Jos haluat 
tulla avustajaksi, ota yhteys 
Katriin, p. 045 6576 122. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Naisten voimaantumisilta-
päivä la 6.5. klo 12–16 Wirk-
kulassa. Ks. ilmoitus. 
Aamupuuro-Akatemian kä-
vijöiden kevätretki ma 8.5. 
Hietasaareen. Ilm. Johannal-
le, p. 045 1393 993.

Muut menot
Naisten iltapäivä tiistaisin 
klo 14–16 Wirkkulassa, Kirk-
kotie 10 D. Tämä on paikka, 
jonne voi tulla ja jossa voi ol-
la. 
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Haukipudas: seurat su 
30.4. klo 14 Kultasimpussa ja 
klo 17 srk-keskuksessa, laulu-
seurat ke 3.5. klo 18.30 Arja 
ja Sauli Myllysellä, Keskijär-
ventie 11.  Kello: ompeluseu-
rat pe 28.4. klo 18.30 ry:llä, 
seurakuntapäivä su 30.4. klo 
15 ry:llä. Jokikylä: julkaisuil-
ta pe 28.4. klo 18.30 ry:llä, 
seurat su 30.4. klo 17 ry:llä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 (Huom! 
perhekerho 2.5. on peruttu!) 
ja Jäälin kappelilla torstaisin 
klo 9.30–11. 
Perhekahvilat on perut-
tu: Kirkkopirtiltä perjantai-
na 28.4. klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelilta maanantaina 1.5. 
klo 9.30–11.
Esikkoryhmä perjantaisin 
klo 10–12 Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 30.4. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 9-11 
p. 040 7008 151. Hox! ma 1.5. 
ei ole päivystystä!

Veteraanipäivän 
juhla 
torstaina 27.4. klo 13 
Kiimingin lukiolla. 
Juhlapuhe Oulun 
lukioiden johtaja Pekka 
Fredriksson, seurakunnan 
tervehdys Pauli Niemelä, 
musiikkia koulun kuoro 
ja Ruskakööri, lausuntaa 
Hilkka Patja, juhlakahvit.

Kesäretki Haaparantaan
Kiimingin seurakunta järjestää retken Haaparantaan
keskiviikkona 7.6. 
Lähtö klo 8 Kiimingistä, takaisin Kiimingissä noin klo 18. 

Retkelle mahtuu 50 lähtijää (väh. 30 henk.) 
Matkan hinta 10 €, joka sisältää vain kuljetuksen. 
Ruokailut ja kahvit ovat omakustanteisia. 

Vierailemme ensin Haaparannan kirkossa ja sen 
jälkeen bussi siirtyy Ikean parkkipaikalle, josta 
mahdollisuus tehdä ostoksia paikallisissa liikkeissä. 

Kiiminkiläiset ovat etusijalla retkelle. 
Ilmoittautuminen pe 19.5. klo 14 mennessä, 
p. 040 5844 406. Tarkemmat tiedot ja aikataulut 
lähetetään retkikirjeessä. 

Lisätiedot:  
Seija Lomma, p. 040 5793 247 ja 
Erja Haho, p. 0400 775 164. 

Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 7.5. klo 18 Jäälin kappelilla. 
Illassa on mukana Virpi Sillanpää-Posio, Miia Seppänen 
ja Sari Wallin. Aiheena on rukoushelmet ja jokainen 
saa halutessansa koota itselleen rukoushelminauhan. 

Päiväkerhot kutsuvat mukaan 2012–2014-syntynei-
tä lapsia. Ilmoittautuminen päiväkerhoon ja lisätie-
dot netissä 2.–28.5.2017 http://www.oulunseurakun-
nat.fi/paivakerho

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 1.5. ei ole 
avoinna.
Naisten kasvuryhmä ti 2.5. 
vappulomalla. Seuraavan 
kerran 9.5. klo 13 Jäälin kap-
pelilla.  
Kirkkokuoro on 3.5. klo 
18.30 poikkeuksellisesti Jää-
lin kappelilla.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 30.4. klo 
17 seurat ry:llä, Kalervo Vuo-
kila.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 7.5. klo 14 Montin-
salissa, Pekka Siljander.

Naisten 
voimaantumis-
iltapäivä 
lauantaina 6.5. klo 12–16 Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D. 

Käytetään Voimasiskot tunnetaito- ja voimavara-
materiaalia omien tunteiden ja voimavarojen 
tunnistamiseen.
Ohjaajina vapaaehtoinen Sirkka Mustonen (diakoni-
sosiaalityöntekijä) ja diakoniatyöntekijä Sari Lukka. 
Ilm. kahvitarjoilun vuoksi (mahd. allergiat) 
www.oulunseurakunnat.fi 
tai tiistaina 2.5. Sarille, p. 040 5898 362. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

  suljettu ke–to 3.–4.5.

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

Luther-munkkien myynti
lauantaina 29.4. klo 12–14 Halpa-Hallin pihalla, 

Heitontie 2. 
Hinta 1 € / kpl, vain käteismaksu. 

Munkkien tuotto menee Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. 

Voit tilata munkkisi myös ennakkoon to 27.4. 
mennessä Minna Similältä, p. 040 8668 319 tai 

minna.simila@evl.fi. 
Varatut munkit noudettavissa lauantaina 29.4. 

klo 14–16 Wirkkulasta, Kirkkotie 10 D.
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Karjasillan
seurakunta

Diakonian 
ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvit-
set apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

Jumalanpalvelukset
Messu su 30.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Erja Oika-
rinen, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Musiikissa avustaa Re-
gina Hamarkivi, oboe. 
Messu su 30.4. klo 10, Kastellin 
kirkko. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Riitta Piippo.
Messu su 30.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Jen-
ni Koskenkorva, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto, musiikis-
sa avustaa Pyhän Andreaan 
naiskuoro. Kolehti nimikko-
lähetystyölle Suomen Lähe-
tysseuran kautta;  Paulinum 
–pappisseminaari, Namibia.
Varikkomessu su 7.5. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa.

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 27.4. klo 
13, Kastellin kirkon pappilan 
kamarissa. 
Hanna rukousryhmä to 27.4. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Maikkulan raamattupiiri to 
27.4. ja to 4.5. klo 18, Maik-
kulan kappeli.
Hartaus pe 28.4. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Hartauden pitää Kim-
mo Kieksi Karjasillan seura-
kunnasta. 
MessuBussi su 30.4. klo 9.20 
Karjasillan kirkkoon. Mes-
suBussi kuljettaa Karjasil-
lan kirkon lähialueen ihmisiä 
yhteiseen sunnuntain mes-
suun. MessuBussi on ilmai-
nen ja tarkoitettu kaikille ja 
kaikenikäisille. MessuBussi 
on ns. matalalattiabussi. Tä-
mä helpottaa siirtymistä bus-
siin. Bussin kyytiin voi hypä-
tä reitin varrella olevilta py-
säkeiltä. Ks. ilmoitus.
Lähetyspiiri ti 2.5. klo 17.30 
Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri ke 3.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: ompeluseurat pe 28.4. 
klo 19 Maikkulan kappeli, 
ompeluseurat pe 28.4. klo 
18 Kastellin kirkko, kirkko-
seurat ti 2.5. klo 19 Karjasil-
lan kirkko, Jyrki Vaaramo ja 
Heimo Kuha. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkko, per-

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

joitetaan vauvalle kastejuh-
lassa. Ota mukaan omat 2½ 
kokoiset sukkapuikot, langat 
tulevat seurakunnan puoles-
ta. Lisätietoja: Eine Rautiai-
nen p. 040 7638 670 tai Erja 
Oikarinen, p. 044 3161 434. 
Maikkulan kappelissa, Kan-
gaskontiontie 9. 
Eläkeläisten kerho to 4.5. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-

jantaisin klo 9–10 Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Diakoniaryhmä ti 2.5. klo 
13.30, Maikkulan kappeli. 
Kastesukkia neulomaan ke 
3.5. klo 8, Maikkulan kappe-
li. Kiinnostaisiko pikkusuk-
kien neulominen? Karjasil-
lan seurakunnan kastetta-
ville neulotaan vapaaehtois-
työnä kastesukkia. Sukat lah-

Munkkikahvila 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
avoinna pe 28.4. Karjasillan kirkolla 
klo 10–13. Tule nauttimaan juuri 
paistettuja munkkeja 
kahvin tai teen kanssa (1,50 €). 
Myyntiä myös kotiin vietäväksi 
5 € / 6 kpl, niin kauan kuin 
munkkeja riittää.
Munkkimestareina Luovin opiskelijat.

Majakkailta
perjantaina 12.5.  klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkossa.
Vieraina Maria ja Mikko Vuorma, aiheena 
Lähetystyö Papua-Uudessa-Guineassa.
Yhteislauluja, tarjolla iltapalaa. 

Vapaa pääsy. Illan järjestävät 
Karjasillan seurakunta ja Majakkatiimi. 
Kaakkurinmajakkaillat.blogspot.com

MessuBussi 
MessuBussi liikennöi kokeiluluonteisesti kolmen kuu-
kauden ajan joka sunnuntai huhtikuun loppuun saak-
ka. Bussi lähtee liikkeelle Kaukovainion ostoskeskuksen 
edestä klo 9.20 ja kiertää Kaukovainion, Hiirosen, Män-
tylän ja Lintulan kautta Karjasillan kirkolle. Matka-aika 
on vajaa puolisen tuntia. Paluumatka alkaa messun jäl-
keen noin klo 11.30. Jos sunnuntain messun jälkeen kir-
kolla on tarjolla kirkkokahvit, bussin paluumatka alkaa, 
kun kahvit on rauhassa nautittu ja kaikki ovat kyydissä.

KAUKOVAINIO–HIIRONEN-MÄNTYLÄ–
LINTULA–KARJASILLAN KIRKKO 
klo 9.20 Kaukovainion ostoskeskus
- Merikotkantie
- Maakotkantie
- Kiilakiventie
- Metsänkuninkaantie
- Kiilakiventie
- Poikkimaantie 
(suuntaan Äimärautio)
- Snellmanintie
- Postiljoonintie 
(kääntöpaikka)
- Snellmanintie
- Lintulammentie
-Kaislatie
-Kihokkitie
-Lintulammentie - Karjasillan kirkko. Paluu samaa reittiä.

Lapsi- ja nuorisokuoro aCorden 
Siivekäs tiikeri -konsertti 
torstaina 27.4. klo 18.30 Karjasillan kirkossa. 
Sydämellisesti tervetuloa hetkeksi levähtämään lempei-
den laulujen syliin. Kuoroa johtaa 
Anna Haanpää-Vesenterä ja säes-
tää Leena Poikela. Kahvi- ja me-
hutarjoilu tuntia ennen konsert-
tia Yhteisvastuun hyväksi. Vapaa-
ehtoinen kolehti Yhteisvastuulle.

KESÄTUKKA 2017
Nyt on oiva tilaisuus hankkia kesäkampaus! 

Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan 
yksikön hiusalan opiskelijat leikkaavat

 yhteisvastuun hyväksi hiuksia ja tekevät 
kampauksia Karjasillan kirkolla torstaina 11.5. 

Ajanvaraus numerosta 040 5747 162, 
aikoja mahdollista varata klo 8.30–14 välille

Hinnat: koneleikkaus 8 €, 
muut leikkaukset ja kampaukset 10–15 €

Pohjoismaisen kuorofestivaalin 
NSSS-konsertti 

perjantaina 5.5. klo 18.30 Karjasillan kirkossa. 

Klo 18.30–19.30 Den Norske Studentersangforening 
(NOR), Kvindelige Studenters Sangforening (NOR), 

Det Norske Mannskor av 1995 (NOR). 
Väliaika klo 19.30–20. 

Klo 20–21  Stockholms Akademiska Damkör (SWE), 
Stockholms Studentsångare (SWE). 

Vapaa pääsy. Lisätietoja tapahtumasta: nsss2017.fi.

lauantaina 6.5. klo 18 Karjasillan kirkossa.
Konsertin ohjelma koostuu suomalaisen musiikin hel-
mistä, ja musiikin välillä saadaan kuulla mielenkiintoista 
tietoa lapsuuden historiasta 100 vuoden ajalta.
Konsertti sisältyy valtakunnalliseen Suomi100 -ohjel-
maan, ja siinä esiintyy noin 150 suzukikoulun oppilasta. 
Ohjelmassa mm. Maamme-laulu ja Finlandia. Mukaan 
toivotetaan tervetulleeksi erityisesti myös ikäihmiset!
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5€.

Mieskuoro Weljien 
kevätkonsertti

torstaina 4.5. klo 19.30 Karjasillan kirkossa.

Mieskuoro Weljien lisäksi konsertissa esiintyvät 
Johannes Vatjus, tenori, Aaron Ahola, piano, 

sekä jousikvartetti. 
Musiikinjohtajana toimii Joonas Vatjus. 

Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

ko, to 4.5. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 4.5. klo 13 Kastel-
lin kirkko.

Harrastukset ja kerhot 
Miesten keskusteluilta ti 
2.5. klo 18, Suvelan leirikes-
kus, Kiiminki. "Miehen kom-
munikaatio".
Kirjavirtaa Pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
ke 10.5. klo 18 Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. Ke-
vään viimeisessä kokoontu-
misessa Aleksis Kivi: Seitse-
män veljestä, Riina Kataja-

vuori: Wenla Männistö. Syk-
syn 2017 kirjalista jaossa. Va-
paa pääsy!

Lapsille ja
lapsiperheille

Messupyhis su 30.4. klo 10, 
Kastellin kirkko ja su 30.4. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Monen polven perhekerho 
ke 3.5. klo 9.30–11 Merikot-
kantie 1. 
Kaikki kerhot ja tapahtumat 
lapsille ja lapsiperheille löy-
tyvät osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/perhekerho.
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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
Hintan sakastissa

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

Oulujoen 
seurakunta

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Seurakuntakerho, arkilou-
nas to 27.4. klo 11 seurakun-
nan Toimitalolla. Maija Sivu-
la, Riitta Markus-Wikstedt, 
Anna-Kaisa Pitkänen.
Messu su 30.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Jussi Saviharju, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, Eero 
Blomberg huilu, kirkkoväär-
ti Marjatta Tomperi, isosten 
siunaaminen, virtuaalikirkko, 
radio Dei. 
Hartaus ke 3.5. klo 12.45 Ca-
ritas. Maija Sivula, Pirjo Män-
tyvaara.  
Hartaus ke 3.5. klo 13.30 Sa-
lonkartano. Maija Sivula, Pir-
jo Mäntyvaara. 
Seurakuntakerho to 4.5. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla. Jukka Joensuu, Anna-
Kaisa Pitkänen. Aino Kukko-
nen kertoo oulunsalolaisen 
Elli Hakon (Tervo) sota-ajan 
nuoruudesta v. 1939–1945.
Hartaus to 4.5. klo 13.30 Tep-
pola, Jukka Joensuu, Anna-
Kaisa Pitkänen.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
27.4. klo 9 seurakunnan Toi-
mitalolla. 
Perhekerho to 27.4. klo 9.30 
Repussa.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 4.5. 
klo 9 seurakunnan Toimitalolla.  
Perhekerho to 4.5. klo 9.30 
Repussa 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Diakoniatyön 
ajanvaraus ja 
yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 30.4. klo 10, Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttori Lauri 
Nurkkala.  
Messu su 30.4. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Matti Jur-
velin, kanttori Jaakko Rahko. 
Messu su 30.4. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa An-
na-Maria Veijo, kanttori Lau-
ri Nurkkala. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
27.4. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo. Lapsiperheiden yhtei-
nen olohuone.  Voit käydä 
oman aikataulusi mukaises-
ti tuvassa, tai viihtyä alusta 
loppuun. Tuvassa on mah-
dollisuus lämmittää omia 
eväitä ja juoda kahvit muka-
vassa seurassa. Joka kerta on 

mahdollisuus osallistua yh-
teiseen lauluhetkeen ja vii-
vähtää perhetuvan alttarin 
luona. Toiminta on maksu-
tonta eikä siihen tarvitse il-
moittautua. Olette lämpi-
mästi tervetulleita!

Perhekerho pe 5.5. klo 9.30 
Salonpään Kylätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Neulontaa ja matkakump-
panuutta ti 2.5. klo 13 Pysä-
killä, Kauppiaantie 5. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
2.5. klo 9 Pysäkillä. Diako-

nian aamupuuro on tarkoi-
tettu vähävaraisille oulunsa-
lolaisille. Puuron lisäksi ate-
riaan kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee. Paikalla 
on diakoniatyöntekijä.

Muut menot
Kirkonkylän rauhanyhdis-
tys Su 30.4. leirikeskusilta ja 
seurat ry:llä, Risto Laurila, Ja-
ri Kupsala.

Menot Oulun seurakunnissa 27.4.–4.5.2017

Kevätlaulajaiset 
torstaina 11.5. klo 18 
Yli-Iin srk-talossa. 

Yli-Iin kirkkokuoro, 
miesten lauluryhmä, 
laulutrio Maariet, lap-
sikuoro, johtajana ja 
kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Yhteislaulua ja 
kahvitarjoilu. 
Kuorot esittävät keväi-
siä lauluja ja laulamme 
kevätlauluja myös yh-
teislauluina.

Vapputapahtuma
sunnuntaina 30.4. klo 14–17

Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla.

Tapahtumaan on vapaapääsy, mutta 2 euron 
lippupaketilla voi osallistua askarteluun, 
ongintaan, kasvomaalaukseen 
ja karkkiarvontaan. 
Peetu-pelle viihdyttää väkeä koko 
tapahtuman ajan. 
Yläsalin kanttiinista kahvit, mehut 
ja muut vappuherkut, sekä 
pihagrillistä edulliset makkarat.

Motoristikirkko 
sunnuntaina 7.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 

Jumalanpalveluksen jälkeen paraatiajo seura-
kuntatalolle, jossa kahvit ja makkaramyynti 
lähetystyön hyväksi. Motoristikirkon toimittaa 
Jouni Riipinen, saarna Ari Savuoja, musiikki 
Oulujoki AllStars nuorisobändi.  

Huom! poikkeuksellinen 
ajankohta, motoristikirkko 
ei ole tänä keväänä 
helatorstaina!

R
aija V

ikströ
m

Liikunnallinen vertaistukiryhmä 
mielenterveyskuntoutujille 
torstaina 4.5. klo 11–12 Hintan seurakuntatalossa. 
Liikunnallinen vertaistukiryhmä mielenterveyskuntou-
tujille Pelaillaan yhdessä pallopelejä ja tutustutaan toi-
siimme. Mukana diakoniatyöntekijät Eija Röning ja An-
na-Maija Sälkiö.Lämpimästi tervetuloa.

OulujokiLOVE 
torstaina 11.5. klo 18 
Myllyojan srk-talossa. 
Romuromantiikkaa. Illan 
aikana Esa Rättyä House-
band soittaa rakkauslaulu-
ja sekä etukäteen esitetty-
jä toivelauluja rohkaisusta, 
rakkaudesta ja kiitollisuu-
desta. Parisuhteen arki on 
joskus mutkikasta ja han-
kalaa. Tämä ilta on tarkoi-
tettu antamaan iloa ja roh-
kaisua tässä ja nyt eläville.
Illan päätteeksi herkutellaan. Lastenhoito järjestetty.

Harrastukset ja kerhot 
Torstaikerho to 27.4. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 
Fransupiiri ti 2.5. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo.
Aikuisten kuntopiiri ke 3.5. 
klo 17, Hintan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 4.5. 
klo 13, Myllyojan srk-talo.

Musiikkitilaisuudet
Laulukerho to 4.5. klo 10, 
Ylikiimingin srk-talo. 

Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 4.5. klo 
13, Hintan srk-talo. Laulam-
me yhdessä keväisiä virsiä ja 

lauluja pianon säestyksellä. 
Mukana diakoniatyöntekijä 
Anna-Maija Sälkiö ja kantto-
ri Sanna Leppäniemi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Pikku Putiikki ti 2.5. klo 
9–12, Myllyojan srk-talo. Dia-
konian hyväksi myytävä-
nä sukkia, lapasia ja pieniä 
lahjatavaroita. Ostokset voi 
maksaa käytävällä olevaan 
lippaaseen.
Diakoniailta  ke 3.5. klo 18, 
Yli-Iin srk-talo. Sairaalasie-
lunhoidosta kertomassa vs. 
sairaalapastori Juha Tahko-
korpi.

Vappumyyjäiset 
perjantaina 28.4. 
klo 9–14 Ylikiimingin 
asukastuvalla. 
Tule ostamaan tuoreita 
munkkeja ja simaa! Ar-
vontaa, Piispankamari 
avoinna. Tuotto lähe-
tystyön hyväksi.

Omaishoitajaryhmä 
torstaina 4.5 klo 13.30 Pysäkillä. 
Maija Sivula.
Mukana terveyspointtihoitaja. Kauppiaantie 5

Seurakuntaretki Joensuuhun 
31.5.–1.6. 
Vierailemme retkellä kauniissa Valamon luostarissa 
ja käymme Joensuun kirkossa. 
Yövymme  Joensuussa hotelli Cumuluksessa.
Retken omavastuu  50 € /hlö sisältää majoituksen, 
tutustumiskäynnin Valamon luostariin,  aamupalan, 
2 lounasta ja 2 päiväkahvit.
Ilmoittautumiset ja tiedot mahdollisista 
allergioista 15.5. mennessä  
Maija Sivulalle, p. 044 7453 853 tai 
Riitta Markus-Wikstedtille, 
p. 044 745 3848

Äitienpäivälounas 
sunnuntaina 14.5. klo 11.30–13.30 Toimitalon Yläsalissa
Kattaukset klo 11.30 ja klo 12.30

Syyrialainen ruokalista
pääruoka freekah (paahdettu durumvehnä) 
kanan ja manteleiden kera
kasvisvaihtoehtona riisi herneiden kera
tuoresalaatti
jälkiruoka baklava
 

Aikuiset 12 €, koululaiset 6 €, 
alle kouluikäiset ilmaiseksi.
Lippuja myydään kirkkoherranvirastossa 
ma–pe klo 9–16.
Tuotto Oulunsalon seurakunnan lähetystyölle.
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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

Messu su 30.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Merja Ollila, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Messu su 30.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Jonna Piirainen, kantto-
ri Tommi Hekkala. Pyhäkou-
lu saarnan aikana. 
Messu su 30.4. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, kantto-
ri Anna Kälkäjä. Pateniemen 
rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.4. klo 12, Palokan seura-
kuntakoti. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, kanttori Tom-
mi Hekkala.  
Iltamessu su 30.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Tuo-
mo Kinnunen, avustaa Soili 
Pitkänen, kanttori Anu Arvo-
la-Greus. 
Viikkomessu ke 3.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Päivi 
Jussila, kanttori Raakel Pöyh-
täri. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 28.4. klo 14, Caritas Mat-
riiti. Hartauden pitää Kim-
mo Kieksi Karjasillan seura-
kunnasta. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian lounas ke 26.4. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Vapaaehtoiset val-
mistavat lounaan joka viik-
ko kappelilla. Vapaaehtoi-
nen maksu. Lisätietoja: dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092. 
Diakonian ateria to 27.4. klo 
12–13, Rajakylän seurakunta-
koti. Vapaaehtoinen maksu. 
Kohti kesää to 27.4. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko, Suvan-
tosali. Kohti kesää on avoin 
vertaistukiryhmä. Ryhmäs-
sä on kullekin kerralle oma 
teemansa, josta keskustel-
laan illan aikana; to 27.4. ai-
heena on riippuvuudet ja nii-
den hoito. Paikalla myös Ou-
lun Avominnen mielenterve-
ys- ja päihdetyön lähihoitaja 
ja päihdeohjaaja Tiina Suva-
la-Lappalainen. Ks. ilmoitus.
Diakonian ajanvaraus ma 
klo 9–11 p. 044 3161 412.
Diakonian aamupala ke 3.5. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. Dia-
konian aamupala vähävarai-
sille ja työttömille. Aamupala 
on maksuton ja sisältää puu-
ron, juoman, leivän, leikke-
leet ja kahvin. Aamupalan 
yhteydessä on pienimuotoi-
nen hartaushetki. 
Otetaan vastaan tavaralah-
joituksia ke 3.5. klo 10–18. 
Ks. ilmoitus.
Miesten juttutupa ke 3.5. 
klo 16–17.30, Palokan seu-
rakuntakoti. Juttutuvassa 
miesten keskusteluja ohjaa-
vat Tuiran seurakunnan va-
paaehtoiset Pertti Taimis-
to, p. 045 8414 700  ja Kale-
vi Huovinen, p. 040 4143 263. 
Juttutuvassa tarjotaan ilmai-
set pullakahvit. Juttutupa 
kokoontuu kevään aikana 
vielä  ke 7.6.

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri torstaisin Tui-

ran kirkolla to 27.4. ja to 4.5. 
klo 12.30–14, Tuiran kirkko, 
Sumppu. Raamattupiiriä 
vetää pastori Pette-
ri Tuulos. 
Raamattupii-
ri to 27.4. ja 
to 4.5. klo 16–
17.30, Palokan 
seurakuntakoti. 
Raamattupiiriä 
vetää Liisa Suti-
nen, p. 040 7390 971. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 27.4. klo 13–15, 

Palokan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakoni Heli Matti-

la, p. 040 5747 145.  
Oulun rauhanyhdis-

tyksen Kuivasjär-
ven alueen om-
peluseura. pe 
28.4. klo 18.30, 
Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Käsityökerho 
ma 1.5. klo 12–14, 

Tuiran kirkko, Sump-
pu. 

Kivi- ja tiffanylasikerho ti 

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa
 
pe 28.4. 2. Kor. 4 
 
ti 2.5. 2. Kor. 5-6
ke 3.5. 2. Kor. 6-7
to 4.5. 2. Kor. 7

www.oulunseurakun-
nat.fi/tuiran-seura-
kunta/raamatun-
lukuhetket

Kuljetus Rajakylän seurakuntakodilta Palokkaan 
jumalanpalvelukseen sunnuntaisin 

lähtö klo 11.30 Rajakylän seurakuntakodilta, 
paluu klo 13.30 Palokasta.

Ilmoittautumiset pe klo 14 mennessä 
tuiranseurakunta@evl.fi tai p. (08) 5314 600.

Seurakunnassamme kokoontuu 
mm. perhekerhoja, lapsiperheiden kahviloita, al-

le kouluikäisten lasten päiväkerhoja, pyhäkouluja ja 
vauvaperheiden ryhmiä. 

Lisätietoja: www.oulunseurakunnat.fi tai Facebook 
”Tuiran seurakunnan varhaiskasvatus -2017 alkaen”.

Pienten lasten äitien 
virkistysleiri

la–su 27.–28.5. Rokuan leirikeskuksessa
Ilmoittautuminen 7.5. mennessä osoitteessa: 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat
Lisätietoja: Tiina Huurre, p. 044 3161 733 ja 

Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Kohti kesää 
torstaina 27.4. klo 17, Tuiran kirkon Suvantosalissa. 
Käynti kirkkoherranviraston ovesta. 
Teemana riippuvuudet ja niiden hoito. Paikalla Oulun 
Avominnen mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja ja 
päihdeohjaaja Tiina Suvala-Lappalainen.
Kohti kesää on vertaistukiryhmä heille, jotka tunte-
vat tarvitsevansa käytännön vinkkejä ja neuvoja, jot-
ka auttavat ylläpitämään omaa terveyttä ja jaksamista.

Kevään muut aiheet:
to 18.5 Ihmissuhteet. Paikalla Oulun 
Kriisikeskuksen johtaja Erja Saarela.
to 8.6 Hiljaisuus ja lepo hoitavat mieltä ja 
sielua. Paikalla diakoni Heli Mattila.
Ryhmä on avoin eli kukin voi 
osallistua haluamilleen kerroille. 
Lisätietoja: diakoni Heli Mattila, p. 040 5747 145.

Käsityökahvila 
ti 2.5. klo 12–15

 Koskelan 
seurakunta-

kodissa. 

Otetaan vastaan 
tavaralahjoituksia 

Tuiran seurakunnan diakoniatyö ottaa vastaa muun 
muassa kotitaloustavaralahjoituksia: keittiötarvikkei-
ta, pienkoneita, koriste-esineitä, liinavaatteita yms. 
Vaatelahjoituksia emme valitettavasti ota enää vas-
taan. 
Noudamme tavarat kotoasi. Huomioithan, että lahjoi-
tettujen tavaroiden tulee olla siistikuntoisia ja ehjiä. 
Tavaroita voi lahjoittaa jatkuvasti, noutopäivä sovi-
taan erikseen. 
Soitot diakoni Sami Riipiselle keskiviikkona 3.5. 
klo 10–18 numeroon 040 5747 149. 

Tavarat lahjoitetaan tarvitsijoille seuraavassa Diako-
nian päivässä 12.5. Pyhän Tuomaan kirkossa klo 10. 

Eläkeläisten leiri
ma–ke 29.–31.5. Rokuan leirikeskuksessa.
Etusijalla Tuiran seurakunnan jäsenet.
Leirille voivat osallistua 60–80-vuotiaat henkilöt. 
Leirin hinta 47 €. 

Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen kautta 
24.4.–7.5. välisenä aikana. 
Puhelimitse voi ilmoittautua 
Heli Mattilalle 
pe 28.4. klo 10–15, 
p. 040 5747 145.

2.5. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 2.5. klo 12–
15, Koskelan seurakuntakoti. 
Otamme vastaan villalanka- 

ja kangaslahjoituksia. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 4.5. klo 
18.30–21, Tuiran kirkko. 

MM-lätkän kisastudio 
Tuiran kirkolla 

5.5. Suomi – Valko-Venäjä 
klo 17.15–20.30 Nuorisotila

7.5. Suomi – Ranska klo 17.15 Suvantosali
13.5. Suomi – Norja klo 13.15 Seurakuntasali

Tule kannustamaan Suomi välieriin ja finaaliin.
Erätauolla pientä purtavaa. 
Tapahtuma on päihteetön.

Nimikkolähettien 
tehtävään-

siunaaminen
sunnuntaina 7.5. klo 10 

Pyhän Luukkaan 
kappelissa.

Uudet nimikkolähetit 
ovat syksyllä lähdössä 

lähetystyöhön 
Kaukasiaan.

Vietämme yhteistä 
juhlaa messussa 

sekä tutustumme heihin 
kirkkokahveilla.

Matkaansiunaamisen 
toimittaa kirkkoherra 

Niilo Pesonen.
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Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, lehtiä ja kortteja sekä 
kahvila Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.

Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä), 
p. 044 3161 720.  Avoinna: ma–ti klo 10–14, 
to klo 14–18 neulekahvila ja pe klo 10–14.

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Armoa! pe 28.4. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juh-
lavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit. Ulla Mäkinen.
Kirkko yhteiskunnallisena vaikuttajana Väli-Amerikassa 
pe 5.5. klo 12–13 Siivessä.  Tovi reformaation juhlavuoden 
merkeissä, keskustelua ja kahvit. Heikki Karppinen.  

Menot Oulun seurakunnissa 27.4.–4.5.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Keskustelukerho ti 2.5. klo 17–18.30, Heinätorin srk-ta-
lo. Eri-ikäisille kehitysvammaisille aikuisille. 
Varttuneiden porinapiiri ti 25.4. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvam-
maisille. Rupatellaan ja kahvitellaan. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 27.4. ja to 
4.5. klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija 
Aaltomaa, p. 050 5933 378. 
Hyvä tietää -luento pe 5.5. klo 9.30, Keskustan srk-ta-
lo. Luento- ja keskustelutilaisuus viittomakielelle tul-
kattuna. Ennen luentoa on tarjolla kahvit. Luennon 
jälkeen on mahdollisuus lähteä omakustanteiselle lou-
naalle ravintola Pokkiseen.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 28.4. ja pe 5.5. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.  
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
4.5. klo 17–19, Keskustan srk-talo, Asemakatu 6, sisäpi-
ha. Vertaistukiryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille.

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in Eng-
lish su 30.4. klo 16, Pyhän Luukkaan kappelissa. Kan-
sainvälisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. 
Weekly gathering for international people. Service on 
every Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen 
pyhäkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, 
coffee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Lin-
nanmaa. 

In English – kansainvälisyys Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Opiskelijoiden ja 
nuorten aikuis-
ten vappujuhla 
su 30.4. klo 19.30 
Raatin Nuorisota-
lo, Raatintie 7. Esiintymässä stand up koomikko Mik-
ko Vaismaa! Vappuista ohjelmaa, musiikkia ja har-
tautta sekä simaa + munkkia ja tietenkin hyvää seu-
raa! Vapaa pääsy! Ota vappulakki ja iloista mieltä mu-
kaan! Järjestetty yhdessä opiskelijoiden ja nuorten ai-
kuisten parissa työskentelevien kirkollisten nuoriso-
järjestöjen kanssa.
Motoristikirkko su 7.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa, 
osoite: Kirkkomäki 1, Oulu. Ks. ilmoitus s. 18.
Pyhän Luukkaan kappelin muistojen ja histori-
an keruu  1.3.–31.5. Kuvat ja tekstit voi lähettää jo-
ko sähköpostitse osoitteeseen soile.kontio@evl.fi 
tai postitse osoitteeseen Soile Kontio, Myllytie 5, 
90500 Oulu.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 29.4. klo 18, Tuiran kirkko 
Myllytie 5, Maininki-salissa. Teemana: Onko pakko 
käydä kirkossa? Puhe Vesa Pöyhtäri. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 3.5. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Teemana: Messun symboliikan 
ABC. Puhe: Samuel Korhonen.

Tule talkoisiin valmistelemaan 
ja toteuttamaan Vappukeidas 
-tapahtumaa
la 29.4. ja ma 1.5. Keskustan seurakuntatalossa.
Valmistelut tehdään la 29.4. klo 9. alkaen, silloin 
on muuan muassa kalustamista ja koristelemista. 
Vappuna 1.5. klo 7 Vanhassa pappilassa aloitetaan 
munkkien leipominen.
Klo 8 alkaa ruuan valmistaminen. Vappukeidas avataan 
klo 11 yleisölle, silloin tarvitaan myyjiä, siistijöitä, tiskaa-
jia, kahvinkeittäjiä yms. Ilmoittaudu ennakkoon teksti-
viestillä p. 040 5747 172.
Tule tekemään kanssamme hyvää, tapahtuman tuotto 
lahjoitetaan lähetystyölle.

Kerhot alkavat viikoilla 33. 
Kerhot ovat alle kouluikäisille 
lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin.  
Tarkistathan kerhokohtaiset 
ikärajat ja tiedot oman seura- 
kuntasi ilmoittautumislomak- 
keen 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, Maaret Sulkala  
044 3161 654, maaret.sulkala@evl.fi

• Oulunsalon seurakunta, Heidi Lampela  
044 7453 850, heidi.lampela@evl.fi

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

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  
2.–28.5.   
www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho

Pientä maksua vastaan arvontaa, ongintaa,  
onnenpyörä ja pelipisteitä. Kahviosta suolaista  

ja makeaa. Edullisia vappupalloja.

Nukketeatteriesityksiä 30 min. välein, alk. klo 10.30
Posiisiauton ja paloauton esittelyä (hälytysvaraus). 

Oulun laskuvarjokerhon hyppynäytös klo 10.45.
Taikuri Elias Kvist esiintyy klo 11, 12 ja 13.

Tuotto käytetään seurakuntien kerhonohjaajien,  
partion ja Missionuorten toimintaan.

Raatin nuorisotalossa klo 10–14.30

Vappukeidas

Tarjolla lohi- ja kasviskeittoa, 
munkkeja, simaa sekä kahvia.

Ohjelmassa onnenpyörä, 
myynnissä arpoja ja käsitöitä.
Varaathan mukaasi käteistä!

Tuotto lähetystyön hyväksi.

Järjestäjänä Oulun tuomiorovastikunnan lähetystyö

Keskustan seurakuntatalossa, 
Isokatu 17

1.5.
klo 11–14

Isä–lapsi-parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 

Isä–lapsi-parkki tarjoaa mahdollisuuden mukavaan 
yhdessäoloon. Tervetuloa myös isoisät!

Maanantaisin klo 14–16 
Kaijonharjun kirjastossa, 
Kalevalantie 5
Maanantaisin klo 17–19 
Mellenius-talossa, 
Peltolankaari
Keskiviikkoisin klo 17–19 
Haukiputaalla, 
Simppulankartanon 
avoimessa päiväkodissa, 
Simpuntie 11.
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoa: www.isalapsiparkki.net
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Kastettu: Oscar Pertti 
Olavi Hänninen, 
Tuukka Tapani
Untamo Kauppi, 
Casper Reijo 
Viljami Laurila, 
Juuli Mariella Lepistö, 
Vieno Hilppa Olivia Rahja, 
Iida Marja Tauriainen, 
Silmu Elena Ylimäki
Avioliittoon vihitty: 
Hannu Juha Einari 
Moilanen ja Mari 
Anneli Räsänen
Kuollut: Eero Matias 
Korkala 84

 

 

 

YHTEISVASTUUPESIS
keskiviikkona 10.5. klo 18 Tyrnävän pesäpallokentällä.

Ystävyysottelu

VS.

 

 

 

 

 

 

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
Avoinna 
ma–pe klo 9–14,
lisäksi to klo 15–17.
Suljettu 
kiirastorstaina 13.4.
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Vt. kirkkoherra  
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Vs. kappalainen
Teemu Isokääntä 
p. 044 7372 619

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Hartaus to 27.4. klo 14 Hel-
min kodissa, Rainer Väänä-
nen. 
Kansallisen veteraanipäi-
vän juhla to 27.4. klo 18 
seurakuntatalossa. Puhe 
isä Tuukka Rantanen, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava, Mu-
hoksen Torvipojat. Kahvitar-
joilu. 
Hartaus to 28.4. klo 
13 Onnenrinteellä, 
Jouni Riipinen.
Lähetystyön 
munkki- ja si-
mamyyjäiset 
ma 1.5. klo 10 
alkaen torilla. 
Munkit 4 € / 5 kpl, 
sima 3 € / litra. 
Laitasaaren seurakun-
tapiiri ti 2.5. klo 12 rukous-
huoneella, Leena Leskelä. 
Hartaus ti 2.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikki-
nen.

Hartaus ke 3.5. klo 13.30 
Laurinkodissa ja klo 14 Ma-
tinkodissa, Ossi Kajava.
Hartaus ke 3.5. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen. 
Rukouspiiri ke 3.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Lähetyslauluilta to 4.5. klo 
18.30 Pirkko Leskelällä, Aa-
ronkuja 2 A 4, Jouni Heikki-
nen. 
Ruokakassien jakelu vähä-
varaisille maanantaisin klo 
10–11 seurakuntatalon ala-

kerrassa (ei 1.5.).
Kuorot: Ke 3.5. klo 

17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirk-
kokuoro seura-
kuntatalossa.    
Lapset/per-
heet: Perheker-

hot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seura-

kuntatalossa ja Lai-
tasaaren ry:n tiloissa Päi-

värinteellä sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys torstai-
sin klo 11–12.15 yläkoululla 
ja lukiolla. Päivystys pe 28.4. 
klo 15–17 nuorisotoimistol-
la. Nuortenilta to 4.5. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
2.5. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 27.4. klo 18.30 ompelu-

seurat Helinä ja Pentti Räisä-
sellä sekä Anna-Mari ja Pet-
ri Hyryllä. Pe 28.4. klo 19 yh-
teinen veljesilta Laitasaaren 
ry:llä. La 29.4. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät: 4.–6.-lk 
Hannuksela ja 7.–8.-lk Lukka. 
Su 30.4. klo 12 pyhäkoulut: 
Kirkonkylä M. Toljamo, Kori-
vaara Alasaarela, Pälli Lyyti-
käinen, Suokylä Väisänen. Ke 
3.5. lauluseurakerhon kevät-
retki Pateniemen ry:lle.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 28.4. klo 19 yhteinen 
veljesilta ry:llä. La 29.4. klo 19 
raamattuluokat: pienet Han-
nula ja isot Lukka. Su 30.4. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 

Messu su 30.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kant-
tori Pentti Korkiakoski.
Teemu Isokäännän vaali-
näyte. Kirkkokahvi mes-
sun jälkeen kirkossa. 
Temmesläiset voivat tila-
ta seurakunnan laskuun 
kyydin Olavi Savelalta, p. 
0400 280 678.

Messu su 30.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, kanttorina Os-
si Kajava. 

Seurakunnissa tapahtuu  27.4.–4.5.2017

Kastettu: Viena 
Helmiina Kalliokoski, 
Ruben Armas Lehtola, 
Vili Timo Petteri 
Markkanen, 
Nelma Elea Räihä, 
Ilja Aleksanteri Apaja, 
Olga Josefiina Jokitalo
Kuollut: 
Niilo Juhani Kinnunen 88

Veteraanipäivän seppeleen 
lasku to 27.4. klo 10.30 Tem-
meksen sankarihaudalla ja 
klo 11 Tyrnävän sankarihau-
dalla.
Nuttupiiri to 27.4. klo 17–19 
Tyrnävän srk-talolla.
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Kansallisen 
veteraanipäivän 

juhla 
torstaina 27.4. 

klo 18 seurakunta-
talossa.

sunnuntaina 7.5. klo 18 seurakuntatalossa. 

Tuomasmessu on seurakuntalaisten ja 
työntekijöiden yhdessä toteuttama messu. 

Toimittaa Soile Tuusa, saarnaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Ossi Kajava, musiikkia. Iloinen iltapala. 

Istun kivellä hil jaa näin mummon ja papan 
kanssa vierekkäin. Hyvä meillä on olla tässä 
kevätpäivän ihmettä elämässä…

Isovanhempien ja 
lastenlasten leiripäivä  
lauantaina 6.5. klo 9.30–14.30 Koortilassa

Koortilassa tapahtuu jänniä kevätjuttuja,
puistossa, pirtissä ja vähän muuallakin…
Leirimaksu 10 € sisältää aamupuuron, 
lounaan ja lätyt sekä askartelumateriaalin. 
Ilmoittautumiset p. 050 3093 565 Sirpalle 2.5. mennessä. 
Muistakaa ilmoittaa allergiat!

Varatkaa mukaanne myös ulkovaatetus!
Tervetuloa!  

Muhoksen seurakunnan perhetyö

Hartaus to 4.5. klo 13 Män-
tyrinteellä. Temmeksen kap-
pelin kylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Nuortenilta to 4.5. klo 18 
Murron kerhotilassa. Lef-
failta.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille tiistaina 2.5. 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari ke 3.5. klo 
9–10.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Saamme vieraita Murron dia-
koniapiiristä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Julkaisuilta pe 28.4. klo 19 
kodeissa alueittain. Su 30.4. 
seurat klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Virkistyspäivä la 20.4. klo 9 
pariskunnille Ukkohallassa. 
Seurat su 30.4. klo 13 ry:llä.

Lukka, Laitasaari Ry, Huovi-
la Pinoniemi. Klo 17 seurat ja 
laulutuokio ry:llä. Ke 3.5. lau-

luseurakerhon retki Patenie-
men ry:lle. Klo 17.30 päivä-
kerho ry:llä.

KINKERIT
torstaina 27.4. klo 18 

Liisa ja Ville Saarelalla, 
Kylmäläntie 101. 

Kinkereitä vietetään 
reformaation 

juhlavuoden merkeissä. 
Aiheena ovat armo, 
teesit ja virsikirjan 

lisävihkon uudet virret.

 

Kirkkoherranvaali
Vaalinäytteet: Teemu Isokäännän vaalinäyte su 30.4. klo 
10 ja Jukka Kolmosen vaalinäyte su 7.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvi kirkossa. Temmes-
läiset voivat tilata seurakunnan laskuun kyydin Olavi Sa-
velalta, p. 0400 280 678.
Vaalipaneeli. Kirkkoherraehdokkaiden Teemu Isokään-
nän ja Jukka Kolmosen haastattelua ja haastamista kirk-
koherranviran tehtävien näkökulmasta ti 9.5. Kahvit klo 
17.30 alkaen, paneeli klo 18–19.30 Tyrnävän srk-talon sa-
lissa. Paneelia vetää Ilkka Ylitalo.

Haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee viiden ja kymmenen 
vuoden haudanhoitosopimuksia sekä 
kesähoitosopimuksia. Sopimuspyyn-
töjä otetaan vastaan 3.6. saakka talo-
ustoimistossa p. 044 7372 621. Hoito-
sopimus sisältää haudan pinnan nur-
mi- ja hiekkahoidon, kukat ja kukkien 
hoidon sekä kastelun.

Kaiken kansan 
aamupala
keskiviikkona 3.5. 

klo 8–9.30 
Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa, leipää 
ym. sekä kahvia. 

Vapaaehtoinen maksu. 
Tule nauttimaan 

aamupala ja tapaamaan 
muita ”aamuvirkkuja”.

Tyrnävän 
Tempauksen C-tytöt 

Kunnan ja seurakunnan joukkue
(pelaamassa mm. kunnanjohtaja, 
pappeja sekä entisiä sarjapelaajia)

Ohjelmassa lisäksi puffet ja arpajaiset yhteisvastuun hyväksi.
Järjestää Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän Tempaus.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 
9–15, ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, 
Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, 
pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, 
partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Kansallisena veteraanipäi-
vänä to 27.4.
• Piippolan kirkkopihassa 
klo 10 seppeleenlasku san-
karihaudalle.
• Kestilän kirkossa harta-
us klo 11 ja seppeleenlasku 
sankarihaudoilla. Ruokailu ja 
juhla srk-kodissa
• Pulkkilan kirkossa hartaus 
klo 11 ja seppeleenlasku san-
karihaudoilla. Ruokailu kou-
lulla.
• Rantsilan kirkossa hartaus 
klo 13 ja seppeleenlasku san-
karihaudoilla. Kahvit srk-ta-
lossa.
• Pyhännän kirkossa messu 
su 30.4. klo 10 ja seppeleen-
lasku sankarihaudoilla. Kah-
vit srk-talossa.
Urkumatinea ja raamat-
tuopetus kristillisen us-
kon juutalaisista juurista 
su 30.4. jumalanpalveluk-
sen jälkeen Rantsilan kirkos-
sa. Kansalaisopiston urkuop-
pilaat soittavat, rovasti Jor-

Hailuoto

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
virkavapaalla

Vs. kirkkoherra 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Vs. Seurakuntapastori
Hanna Vapaavuori
p. 044 5181 191

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

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista.

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381

Diakoniaharjoittelija 
Tiina Molander 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Viikoittaiset 
kerhot

Päiväkerho 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kirkolla.

”Viisastenkerho” 
keskiviikkoisin 
klo 13–14.30 

Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 

klo 10–11.30 
kirkolla.

Kirkkokuoro
 torstaisin 

klo 18–19.30 
kirkolla. 

Seurakunnissa tapahtuu  27.4.–4.5.2017

Kastettu: Enni Johanna 
Autio (Rantsila), 
Noora Emilia Latvalehto 
(Rantsila)
Vihitty: Jani Olavi Autio 
ja Marita Johanna Nurmi 
(Rantsila)
Kuollut: Saimi Marjatta 
Takkinen e. Peltomaa 87 
(Piippola), Tauno Alarik 
Kesti 89 (Kestilä), 
Laura Orvokki Laatikainen 
e. Laitala 84 (Rantsila)

Kastettu: 
Jenni Ella Sofia Nissilä, 
Julia Elsa Olivia Rautio, 
Tuomas Viljam Tornberg
Kuollut:  Harri Pentti 
Tapani Meskus 58

Euron aamupala, ruoka-
jakelu ja kierrätystori pe 
28.4. klo 9 alkaen seurakun-
tatalolla.
Ystävärengas pe 28.4. klo 11 
seurakuntatalolla. 
Esikoiset ry:n seurat su 30.4. 
klo 14 seurakuntatalolla.
Kansanlähetyksen seurat 
su 30.4. klo 17 Antti ja An-
na-Maria Rönköllä, Piiparin-
aho 20 A, Liminka. Puhujana 
Veikko Kettunen.
Perhekerho ti 2.5. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
2.5. klo 12 Kotikololla. Avoin 
mielenterveyskuntoutujien 
ryhmä jossa jutellaan poru-
kalla, puuhaillaan monen-
laista sekä kahvitellaan yh-
dessä. Mukana esh Maire Tai-
kina-Aho, p. 050 4302 023 se-
kä diakonissa Marika Kamps.
Perhekerho ke 3.5. klo 9.30– 

Seurakuntakerhon retki ke 3.5. Ouluun.
Ohjelmassa tutustuminen Oulun ortodoksiseen 
kirkkoon, ruokailu sekä käynti kauppakeskus 
Valkeassa, jossa mahdollisuus shoppailuun ja 
kahvitteluun omakustanteisesti. Ilmoittautuminen 
diakonissa Antti Härkönen, p. 044 7521 226.

Raamattu- ja rukouspiiri ti 
2.5. klo 18 Päivi Martinkau-
pilla, Sintantie 30 B 8.
Vapaaehtoisten virkistys-
retki la 6.5 Yli-Iin Kierikkiin. 
Lähtö kirkolta klo 6.30, seit-
semän lautalle. 

Lapsiparkki 1–6-vuotiaille 
torstaina 4.5. 
klo 9–11.30 Vanamossa ja 
klo 12.30–15 Koti-Pietilässä. 
Ilmoittautuminen edellisen viikon 
perjantaina klo 12–13 
p. 044 7521 230 / Tuija 
(ei tekstiviestillä).
Parkissa leikin lomassa hiljennytään 
ja vietetään eväshetki. Vanhempi 
voi sillä välin vaikka käydä asioilla 
tai hengähtää hetken. Lapsille 
mukaan pientä välipalaa. 
Ethän tuo toipilasta/nuhaista lasta parkkiin. 

Koko perheen 
vapputapahtuma 
maanantaina 1.5. klo 12–15 
Limingan srk-talolla.
Myytävänä mm. simaa, 
munkkeja, kahvia, mak-
karaa.
Ohjelmassa mm. nalle-
neuvola (omat nallet mu-
kaan!), nukketeatteri, pa-
loauton esittelyä, ongin-
taa, askartelua ja jump-
pahetki nallen ja pupun 
johdolla.
Sisäänpääsymaksu 6 € /
perhe tai 2 € / henk. Lip-
pu sis. ilmaisen 1 ongin-
nan, nukketeatteriesityk-
sen ja askartelun. Tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.
Tervetuloa!

Järj. Limingan 
seurakunta sekä MLL

Messu su 30.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki, 
avustava pappi Olli Seik-
kula, kanttorina Mika 
Kotkaranta, avustamas-
sa Ari Natunen, juma-
lanpalvelusryhmä Ala-
temmes. Saarnan aikana 
pyhäkoulu.

11 Vanamon Olohuoneessa 
ja Koti-Pietilässä.
Esikko äidit ja vauvat ke 
3.5. klo 10 seurakuntatalol-
la. HUOM. poikkeuksellinen 
päivä! 
Kuorot ke 3.5. Tähdet klo 
17 seurakuntatalolla, Ce-
leste klo 17 kirkossa, 
Kirkkolaulajat klo 
18.30 seura-
kuntatalolla 
ja Minka klo 
18.30 kirkos-
sa.
Ystävären-
gas hartauk-
sissa to 4.5. 
klo 13.30 Virk-
kukoti, klo 14 
Joutsenkoti se-
kä klo 15 Honkisuon 
mummola. Mukana diakonis-
sa Marika Kamps.
Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta to 4.5. klo 18 Kirkon-
kylän diakoniatoimistossa, 
mukana diakonissa Marika 
Kamps.
Raamattuopetustilaisuus 
to 4.5. klo 18.30 pappilan sa-
lissa. Alustus aiheesta Ylös-
nousemus, Aino Pieskä. Illan 
juontaa ja keskustelun joh-
taa Marjo Junttola.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 5.5. 

klo 9 alkaen seurakuntata-
lolla.
Partio:  24.–27.4. Make neu-
vottelu- ja suunnittelupäi-
villä. Ke 3.5. päivystys par-
tiotoimistossa klo 14–16. To 
4.5. Lippukunnan hallitus 
partiotoimistossa klo 18–20. 

Hamina johtoryhmä 
partiotoimistos-

sa klo 20.–21. 
5.–6.5. Jotos 
Partiokäm-
pällä. Tar-
kemmat 
tiedot toi-
minnasta

löydät 
www.niitty-

karpat.fi.
Rauhanyhdis-

tys: To 27.4. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä. 
La 29.4. klo 12 vappumyyjäi-
set ry:llä, ruokailu klo 11 ja 
klo 18 myyjäisten iltaohjel-
ma. Su 30.4. klo 12 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Limingan 
kirkossa sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. 

Päiväkerhoon 
ilmoittautuminen 
kaudelle 2017–18  

 2.–31.5. 
www.limingan-

seurakunta.fi

Kehitysvammaisten 
kevätkirkko
keskiviikkona 10.5. klo 10 
Limingan kirkossa.
Toimittajina uusi KeVa 
pappi Risto Tabell ja Li-
mingan pappi Maisa Hau-
tamäki. 
Kirkkokahvit messun jäl-
keen kirkossa.
Ilmoittautumiset viimeis-
tään to 4.5. Ritva Sassalil-
le, p. 044 7521 227
Tervetuloa!

Kouluikäisten
kesätoimintaa
KESÄKERHOT 1.–2.-luokkalaisille

5.–9.6. Tupoksen Vanamossa
12.–16.6. Kirkonkylällä, srk-talolla

Päivittäin klo 9.30–14. Hinta 12 € sis. lämpimän 
ruuan. Etusija lapsilla, joilla ei ole aikuista kotona.

Ohjaajina lastenohjaajat ja isoset. 

KESÄLEIRI Törmälän Toivot 
Siikajoella, Törmälän tilalla. 

8–10-vuotiaille 20.–22.6. Hinta 40€.
11–14-vuotiaille 31.7.–3.8. Hinta 50€.
Leirimaksuun voi hakea avustusta. 

Kesätoimintaan ilmoittautuminen 3.–12.5.  
www.liminganseurakunta.fi. 

Lisätietoja: Nuorisotyönohjaaja Maria Pohjola, 
p. 044 7521 236, maria.pohjola@evl.fi.

Messu su 30.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttori 
Timo Ustjugov.



23Rauhan Tervehdys  |  Nro 14  |  27.4.–4.5.2017

 

 

Laasutalakoot 
torstaina 11.5. klo 9 alkaen hautausmaalla. 

Omia haravia kannattaa ottaa mukaan. 
Talakooväelle ruokaa ja kahvia 

srk-talossa päivän aikana. 
Kovan sateen sattuessa varapäivä pe 12.5.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja 

 

 

Lasten kerhotoiminta toimii 
normaalisti, kerhoista lisätie-
toa Siljalta p. 044 7750 601.
Perhekerho to 27.4. sekä 4.5. 
klo 10 srk-talossa. 
Kansallisen veteraanipäi-
vän seppeleenlasku san-
karihaudoilla to 27.4. klo 
10.45. Lakeu den veteraani-
juhla Kempeleen Kokkokan-
kaalla klo 12.30, kahvitarjoi-
lu 11.30 alkaen. 
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa.
Friday club 0.–4.-lk pe 5.5. 
klo 17.30–19  ja Friday night 
5.–7.-lk pe 5.5. klo 19.15–
21 srk-talossa. Monenlaista 
puuhaa, kisailua, raamattu-
opetus ja nyyttärit.
Raamattupiiri to 4.5. klo 
18.30, Room. 10–12.
Kehitysvammaisten kevät-
kirkko Limingan kirkossa ke 
10.5. klo 10. Toimittajina: uu-
si kehitysvammaistyön pap-
pi Risto Tabell sekä Limin-
gan pappi Maisa Hautamä-
ki. Kirkkokahvit messun jäl-
keen kirkossa. Ilmoittautumi-
set viimeistään 4.5. Marjolle, 
p. 045 6381 973. Järjestää Li-
mingan, Tyrnävän ja Lumijo-
en seurakunnat.
Laasutalakoot to 11.5. klo 9 
alkaen hautausmaalla. Omia 
haravia kannattaa ottaa mu-

Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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

www.lumijoenseurakunta.fiLumijokiwww.hailuodonseurakunta.fi

ma Puhakka kertoo kristilli-
sen uskon juutalaisista juuris-
ta, mukana myös Mauri Niva-
la Israelin Ystävät Ry:stä.
Lauluseurat su 30.4. klo 
18.30 Rehulla Kirkkopolku 6 
as 8, Pulkkila. Mukana mm. 
Nevalaiset.
Ystävänkammari ke 
3.5. klo 10 srk-ko-
dissa.
Virsihetki ke 
3.5. klo 12 Nes-
torissa.
Seurakunta-
kerhot: Kesti-
lä: pe 28.4. klo 10 
srk-kodissa. Piippo-
la: tiistaisin klo 12 Väinöläs-
sä. Pulkkila: torstaisin klo 12 
srk-talossa. Pyhäntä: ke 10.5. 
klo 10 srk-talossa. Rantsila: 

to 11.5. klo 13 srk-talossa.
Perhekerhot: Kestilä: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: keskiviikkoisin 
klo 10 kerhokodissa. Pyhän-
tä: ti 2.5. klo 10 kerhotilassa. 
Rantsila: maanantaisin klo 

10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kes-

tilä: tiistaisin klo 
10 kerhokodis-
sa. Pulkkila: 
ryhmä 1 tors-
taisin ja ryh-
mä 2 perjantai-

sin klo 10 kerho-
kodissa. Pyhäntä: 

keskiviikkoisin klo 10 
kerhotilassa. Rantsila: tiis-

taisin klo 11 ja torstaisin klo 
12 Nuppulassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-

Messu su 30.4. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Hanna Vapaavuori, kanttorina Veijo Kinnunen. Vete-
raanipäivän seppeleenlasku sankarihaudoille ja kirk-
kokahvit srk-talossa.
Sanajumalanpalvelus su 30.4. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa, Israelin Ystävät ry:n vierailu. Liturgi Jonne Pirkola, 
saarnaa rovasti Jorma Puhakka, kanttorina Arja Leino-
nen. Jumalanpalveluksen jälkeen urkumatinea.
Messu su 30.4. klo 13 Piippolan kirkossa. Toimittaa Jon-
ne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen.
Rovastikunnallinen kehitysvammaisten arkikirkko  
to 4.5. klo 11 Pyhännän kirkossa. Jonne Pirkola, Han-
na Fänrich, Veijo Kinnunen, Mervi Karttunen ja Eeva-
Liisa Kekkonen.
Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suo-
rana lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseura-
kunta.fi

kaan. Talakooväelle ruokaa 
ja kahvia srk-talossa päivän 
aikana. Kovan sateen sattu-
essa, varapäivä pe 12.5.
Haudanhoitosopimukset 
tulee tehdä tai uusia huhti-
toukokuun aikana.  Se on-
nistuu soittamalla virastoon 
p. 044 7750 600 tai käymällä 
virastossa Ylipääntie 11, uusi 
toimitilarakennus. 
Kesätöitä nuorille: Seura-
kunnan kesätöihin voivat ha-
kea tänä vuonna 16 v. täyt-
tävät ja sitä vanhemmat. Va-
paamuotoiset hakemukset 
viim. 28.4. klo 12 postin tai 
sähköpostin lumijoen.seura-
kunta@evl.fi kautta. Kesätyö 

Kuollut: 
Tauno Eino Säikkälä 85

on reipasta ulkotyötä ja työ-
jakson kesto 3 viikkoa, 5 h / 
pv. Lisätietoa netistä: lumi-
joenseurakunta.fi tai p. 044 
7750 604 / Matti.
Rauhanyhdistys: Pe 28.4. klo 
19 raamattuluokat Piggillä 
(pienet) ja Pitkäsellä (isot), 
klo 19 nuortenilta S & J Mat-
tilalla. Su 30.4. klo 12 seurat 
ja ruokailu / julkaisut ry:llä. 
Päiväkerhot ti, ke ja to klo 17 
alkaen ry:llä.

Sanajumalanpalvelus 
su 30.4. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Pa-
lovaara, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.

Iloinen 
vappuaamiainen  

(1€) perjantaina 28.4 klo 7.30–9.15 

srk-salissa. 

K i r ko n ku va p a n k k i  /  S a nna K r o o k

Jumalanpalvelukset

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Kirkko-
valtuusto 

ke 3.5. klo 18 
Kestilän 

srk-kodissa.

to 27.4. 

kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: Varkkarit kes-
kiviikkoisin klo 16.30 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Askartelu- ja 
kokkikerho maanantaisin klo 
14.15 kerhokodissa. Pyhäntä: 
Puuhailukerho tiistaisin klo 
14.30 kerhotilassa. Tavast-
kengän varkkarit torstaisin 
klo 16 Tavastkengän koulul-
la. Rantsila: Poikakerho tiis-
taisin klo 15 Nuppulassa. Ho-
vin varkkarit torstaisin klo 15 
Hovin koululla.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 3.5. klo 17 kerhokodis-
sa. Pulkkila: Stellat torstaisin 
klo 15.15. srk-talossa. Pyhän-
tä: Lapsikuoro torstaisin klo 

 

Ruskaretki Muonion lähetysjuhlille 
8.–10.9.2017

Matkan hinta 50 €, sis. majoituksen leirikeskus 
Visannon majassa sekä aamu- ja iltapalat.

Alustavat ilmoittautumiset viim. 12.5. 
kirkkoherranvirastoon, p. 044 5528 989.

Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on riittävästi.

Lähetysjuhlien ohjelma: muonionseurakunta.fi

17.30 srk-talossa. Mieskuo-
ro to 27.4. klo 19 srk-talos-
sa. Rantsila: Veteraanikuo-
ro keskiviikkoisin klo 11 srk-
talossa. Stellat keskiviikkoi-
sin klo 15.15 srk-talossa. Kap-
pelikuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. 
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Ompeluseurat pe 28.4. klo 
19 ry:llä. Pasi Kurkinen. Seu-
rat su 30.4. klo 19 ry:llä. Tuo-
mo Koivukangas. Nuorisotoi-
men retki ma 1.5. klo 12 Mak-
sinharjuun. Pulkkila: Ompe-
luseurat pe 28.4. klo 19 ry:llä. 
Pyhäntä: Seurat su 30.4. klo 
16 ry:llä. Timo Aitto-oja. 
Rantsila: Myyjäiset ma 1.5. 
klo 11 ry:llä. Aukusti Nevala.

Jipun konsertti
perjantaina 5.5. klo 19 
Pulkkilan kirkossa.
Hengellisiä lauluja ja
laulajan omaa tuotantoa.
Ohjelma 10 €.

”Eipä Isä 
hylkää lastaan”
Raahen rovastikunta 25 
vuotta Vienan Karjalassa 
-kirjaa myynnissä seurakun-
tataloissa 10 € / kpl.
Rovastikunta on tehnyt nel-
jännesvuosisadan työtä Vie-
nan Kemissä. Kirja on histo-
riikki, jonka kautta pääsee 
kurkistamaan työhön, jos-
sa mukana ovat olleet Siika-
latvan seurakuntalaiset ja 
työntekijät.
Kirjan tuotto lyhentämättömänä Vienan Kemin työhön.

Vappumyyjäiset
pe 28.4. klo 12–13   
Piippolan kirjaston edessä  
yhteisvastuun hyväksi
la 29.4. klo 10–12
Kestilän seurakuntakodissa
lähetystyön hyväksi
Myytävänä mm. 
simaa ja munkkeja.
Tervetuloa!

Veteraanipäivän juhlallisuudet 
torstaina 27.4. kokoontuminen klo 10.30 kirkon 
edessä, josta saattona kulku sankarihaudoille ja 
seppeleenlasku. Haudalla musiikkiohjelmaa ja 
rehtori Hannu Haatajan puhe. Klo 11 siirtyminen 
koululle veteraanipäivän aterialle.
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Nyt muuttolinnut palaavat
meitä päivänsäteet halaavat
Noin Herran aurinko loistaa
se talven viimat poistaa

Kevään linnut tekee pesää
purjehdimme kohden kesää
mastoissamme ilon viiri
kiitoslaulu maailmaan kiiri...

SEPPO KUUSIKKO
Oulu

Fr
ee

im
ag

es

SIRKKA OJALA
Ollaankohan me jo liian vanho-
ja marssimaan? Hallituksesta-
kaan ei ole kyllä juuri pahaa sa-
nottavaa.

Postia & palautetta

TOIMITUS 
Vt. päätoimittaja Rebekka Naatus, 
p. 050 4304 828  (osa-aikainen)
Toimitussihteeri Elsi Salovaara, p. 044 5626 447
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 (50 %) 
Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449
Toimittaja Minna Kolistaja, p. 044 5626 446
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
SÄHKÖPOSTI toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450

JAKELUPALAUTE p. 044 5626 453 
(päivystäjä vastaa pe klo 9–12)
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi 

 
ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila on varattava 8 pv 
ennen lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, 
p. 040 750 5508, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 
toimitus@rauhantervehdys.fi, 
p. 044 5626 450
TILAUSHINNAT 
Seurakunnille vuositilauksen hinta 
per kotitalous: 9,35 € + alv 10 % 
Yksityistilaukset: vuosi 32 € + alv 10 % 
6 kk 22 € + alv 10 %, 3 kk 15 € + alv 10 %
 

           Rauhan Tervehdys on 
           Julkisen sanan neuvoston jäsen

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA  
Rauhan Tervehdys ry. ISSN 0356-2840,
Lehti ilmestynyt vuodesta 1907
PAINO Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
ILMESTYMINEN  torstaisin 40 kertaa vuodessa 
JAKELU Oulun Jakelutoimisto Oy ja Posti Oyj

LEVIKKI noin 105 400 kpl, 13 seurakuntaa: 
Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos,  Siikalatva, 
Tyrnävä sekä Oulun ev.lut. seurakunnat.  
VERKKOJULKAISU 
www.rauhantervehdys.fi 
FACEBOOK facebook.com/rauhantervehdys 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Kerro meille, mitä meidän 
pitäisi kysyä ja keneltä!

Miksi seniorit eivät osoita mieltä?

Seniorit ja eläkeläiset ovat suuri ryhmä Suomessa. Hei-
tä näkee silti harvemmin mielenilmauksissa. Miksi se-
niorikansalaiset eivät ole barrikadeilla oikeuksia vaa-
timassa vaan jättävät marssimisen nuorempien vaiku-

tuskeinoksi? 

– Ei se ihan niin ole, toteaa he-
ti Eläkkeensaajien keskusliiton pu-
heenjohtaja Matti Hellsten. 

– Viime vuonna järjestimme pe-
rinteisiä mielenosoituksia, koska hal-
litus suunnitteli eläkkeensaajien asu-
mistuen poistamista. Pistimme mie-
lenosoitukset pystyyn aika lyhyellä 
varoitusajalla. 

– Mielenosoitukset olivat tärkeäs-
tä asiasta, mutta ne eivät silti olleet 
katkeraa nyrkinheilutusta. Omal-
ta osaltaan ne olivat vaikuttamassa 
hankkeen peruuntumiseen, hän ke-
haisee. 

Hellsten näkee, että eläkeläisjärjestöjen mielenosoitukset li-
sääntyvät tulevaisuudessa. 

– Paine näkyvämpään reagointiin kasvaa. Sen lisäksi, että 
järjestöistä lähetetään kirjeitä päättäjille ja käydään lähetys-
töinä päättäjien luona, mielenosoitukset ovat tapa tuoda oma 
kanta esiin näkyvästi. 

Syitä marssimiseen on Hellstenin mukaan erityisesti pieni-
tuloisimpien eläkeläisten puolesta. 

– Puolet eläkeläisistä elää alle 1400 euron kuukausituloilla ja 
sadat tuhannet joutuvat pärjäämään alle 1200 eurolla. Useim-
mat heistä ovat vanhempia huonokuntoisia naisia.

Vappuna eläkeläisten mielenosoituksia tuskin kuitenkaan 
nähdään. Eläkeläisliitoilla on historiallisia yhteyksiä eri puo-
lueisiin, mutta nykyisin toiminta on sitoutumatonta. 

– Vappuna marssimiseen tulisi helposti puoluepoliittisen 
tapahtuman leima. Pidetään vappu työläisten ja opiskelijoi-
den juhlana.

Matti Hellsten huomauttaa, että eläkeläisliitoilla on 1 300 
paikallisjärjestöä ympäri maata ja 300 000 henkilöjäsentä. 
Kuntavaaleissa puheenjohtajaa jäi harmittamaan puolueiden 
suhtautuminen eläkeläisiin. 

– Ne kehuivat, kuinka monta maahanmuuttajaa tai nais-
ta heillä on ehdolla. Kukaan ei kysele eläkeläisiä ehdokkaiksi. 
Olemme määräämme nähden liian pie-
nessä roolissa päätöksenteossa. 

– Jos meillä olisi edus-
kunnassa väestöosuut-
tamme vastaava määrä 
edustajia, Arkadian-
mäellä olisi lähem-
mäs sata eläkeläis-
edustajaa.

ELSI SALOVAARA

Sen lisäksi, että 
järjestöistä 
lähetetään 
kirjeitä päättäjille 
ja käydään 
lähetystöinä 
päättäjien luona, 
mielenosoitukset 
ovat tapa tuoda 
oma kanta esiin 
näkyvästi. 

Suoraan  kysyttynä

Kirjoita meille!  Julkaisemme Postia-palstalla 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.

Migrin päätöksistä voi myös valittaa

Rauhan Tervehdyksen 
pääkirjoitus 6.4.2017: 
”Kirkko ei kysy ajoiko 
kadulle Migri vai huu-

meet”.
Kirkon edustajat Oulussa ja 

koko valtakunnassa ovat pro-
filoituneet kielteisten turva-
paikkapäätösten voimakkaina 
vastustajina.

Keinoina on käytetty muun 
muassa turvapaikkapäätösten 
lukemista esimerkiksi Oulun 
tuomiokirkossa. Niitä on luet-
tu valikoivasti kohtia poimien. 

Kysynkin, mikä muu toi-
mihenkilö- ja virkamiesryh-
mä toimii Suomessa vastaavan 

paineen alaisena kuin Migrin 
henkilökunta?

Kielteisen päätöksen jäl-
keen alkaa meteli väärästä, lii-
an tiukasta ja asiantuntemat-
tomasta lain tulkinnasta. Na-
hoissaan tämän saavat tuntea 
erityisesti Migrin toimihenki-
löt. Heillä on paras mahdol-
linen tieto vastaanottomaas-
ta ja sen olosuhteista, muttei 
mitään mahdollisuutta kom-
mentoida ja puolustaa näke-
mystään syytöksiä vastaan.  

PAULI MANNINEN
seurakuntalainen, Oulu

Minkä puolesta olisit valmis marssimaan?Gallup

Kysyimme vapun 
alla oululaisilta, 

mikä saisi heidät 
osoittamaan 

mieltä. 

TEKSTIT: ELSI SALOVAARA
KUVAT: PEKKA HELIN

M
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ARVO ISOLA
Ei ole oikein mitään syytä pro-
testoida. Nyt kun polvetkin on 
leikattu, niin eipä tässä ole valit-
tamista. 

NELLI STENVALL, ARJA KUUSELA, ANNA-KRISTIINA TAIVALOJA
Opintotukien leikkauksia ja pakotettua opintolainan ottoa vastaan olisimme valmiita osoittamaan miel-
tä, ja olemme osoittaneetkin. Opiskeluaiheisiin mielenosoituksiin voisi muutenkin osallistua, mutta ei mi-
hinkään höpönlöpöön vaan etuasioihin. Nyt ei ole tiedossa vielä mielenosoituksia. Eläinten oikeuksien ja 
hyvinvoinnin puolesta voisimme myös marssia.


