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Pääkirjoitus

Rakkaus 
on suurinta 
hyvästien hetkellä

Oulujoella juhlistetaan 
parisuhteita 11. touko-
kuuta OulujokiLOVE-
tapahtumassa. 

Oululaiset Kaarina ja Mark-
ku Närhi ovat yksi tilaisuuteen 
oman toivekappaleensa ilmoitta-
nut pariskunta. Heillä onkin syy-
tä juhlaan, sillä toukokuussa he 
viettävät 22-vuotishääpäiväänsä.

Vuodet hiovat
yhteen
Yhteinen tekeminen on Närhil-
le tärkeä voimavara. Pariskunta 
harrastaa muun muassa pyöräi-
lyä, musiikkia ja teatteria. Myös 
vapaa-ajan paikka on tärkeä pa-
rille.

Keski-Pohjanmaalta kotoisin 
oleva Kaarina Närhi käyttää il-
maisua tokastaa, mikä tarkoittaa 

Kulttuuri ja sen kertomukset toistavat eri 

tavoin kuvia elämän katoavaisuudesta. 

Ihmisen ja elämänvaiheen arvon ym-

märtää usein vasta menettämisen hetkellä. 

Poissaolevaa kaipaa enemmän kuin sitä minkä 

edessään näkee. Rakkaus, josta luopuu, tuntuu 

suurimmalta rakkaudelta ja sammuva tuli läm-

mittää kaikkein eniten. Kun tietää kuolevansa pi-

an, elämän lahjan näkee kirkkaimmin.

Kristillisessä kielessä käytetään toisinaan il-

mausta ”etsikkoaika”, kun tarkoitetaan sellais-

ta ajanjaksoa, jolloin Jumala puhuttelee ihmistä 

erityisellä tavalla. Yleiskielellä puolestaan puhu-

taan kriiseistä, kun muutos tai muuttuminen on 

väistämätöntä.

Näitä yhdistää se, että 

ihminen tietää ja tuntee 

seisovansa rajalla, josta 

näkee selvästi suuntaan, 

mistä on tulossa, mutta 

tulevaan vain vähän mat-

kaa. 

Ja siitä huolimatta on tarve mennä eteenpäin. 

Sinne, minne kutsu käy.

Joskus päämäärä saattaa surusta ja pelosta 

huolimatta olla myös selvä ja vääjäämätön. Vaih-

toehdottomuus rauhoittaa ja saa katseen kiinnit-

tymään tästä hetkestä etäämmälle. 

Erityisesti vanhojen ihmisten kuulee usein pu-

huvan koti-ikävästä, kun he ovat valmiita kuo-

lemaan. Kaikki käsillä oleva tuntuu jo lipuvan 

etäälle.

Laulaja-lauluntekijä Passanger puhuu koti-ikä-

västä näin: ”Only hate the road when you're mis-

sing home.” (”Vihaat tietä kaivatessasi kotiin.”) 

Matkalla oleminen on taakka, eikä nykyhetkessä 

ole helppo olla.

Saattohoidon aika tai 

muu raskas siirtymä ei ole 

sairaus, vaan elämänvai-

he, jossa tarvitaan rak-

kautta, läheisyyttä ja 

huolenpitoa. Toisia 

ihmisiä.

Vastarannan Kiiski 

Rakkaus ei vaadi 
suuria tekoja  

Kaarina ja Markku Närhen 
lempikappale kuullaan 

OulujokiLOVE-tapahtumassa

REBEKKA NAATUS
rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Kyllä sitä on 
kiitollinen, 
että toinen 
on olemassa. 
Se ei ole 
itsestäänselvyys.

Kaarina Närhi

puuhastelua tai tekemistä.
– Jos on yhteistä tokastamista, 

kyllähän se rohkaisee. Yhteiset 
kiinnostuksen kohteet ja harras-
tukset merkitsevät, Kaarina När-
hi kertoo.

Pariskunta kuvailee suhdet-
taan tasaiseksi, molemmat ovat 

rauhallisia persoonia. Vuosien 
varrella suhde on kuitenkin sy-
ventynyt ja toisen on oppinut 
tuntemaan paremmin.

– Onhan suhde aina hyppy 
tuntemattomaan, mutta on us-
kallettava sitoutua. Toisen kans-
sa sitä myös hioutuu. Erillään 
olisimme varmasti erilaisia per-
soonia. Onneksi olemme saaneet 
kasvaa yhdessä, Kaarina Närhi to-
teaa miestään hellästi katsoen.

– Ei tämä 22 vuotta ole tuntu-
nut pitkältä ajalta. Kunhan on yh-
teistä tekemistä, niin siinähän se 
menee, Markku Närhi miettii. 

Musiikki 
yhdistää
OulujokiLOVE-tapahtumaan 
Närhet päättivätkin osallistua, 
sillä uusi musiikkitapahtuma 

Kun tietää 
kuolevansa 
pian, elämän 
lahjan näkee 
kirkkaimmin.
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Onnellisuuden illuusio
Kolumni

Muutama vuosi sit-
ten satuin katso-
maan erään hät-
kähdyttävän doku-

mentin. Siinä kerrottiin, kuin-
ka USA:ssa lääkärit määräävät 
aivan terveille ihmisille onnel-
lisuuspillereitä, jotta heidän ei 
tarvitsisi kokea elämän tum-
mempia sävyjä, kuten surua, 
ikävää, vihaa, ahdistusta ja pel-
koa. Kyse oli siis terveistä hen-
kilöistä, ei ihmisistä, joilla on 
jokin sairaus.

Ohjelma aiheutti melkoisen 
mylläkän ajatuksissani, enkä 
ollut ainoa. Ohjelmassa nimit-

täin haastateltiin useita tällaista 
kehitystä vastustavia psykologe-
ja ja psykiatreja.

Tunsin huolta, suuttumus-
ta ja voimattomuutta ihmisyy-
den puolesta. Kaikki niitä tun-
teita, jotka pitäisi kitkeä ihmi-
sestä pois. 

Mainittujen pillereiden tar-
koitus on siis estää ihmistä ko-
kemasta epämiellyttäviä tun-
teita. Herää kysymys, mikä on 
ihminen? Miten voi kokea esi-
merkiksi onnen, ilon, rakkau-
den, onnistumisen, empaatti-
suuden tunteita, jos meidät lää-
kitään epäihmisiksi?

Mietitäänpä hetki, miten 
kaikki tämä vaikuttaisi vaik-
kapa ihmissuhteissa, kasvatuk-
sessa, koulutuksessa, hoivassa, 
taiteessa tai vaaratilanteissa. It-

se ainakin haluan elää maail-
massa, jossa eletään kokonaista 
ihmisen elämää iloineen ja su-
ruineen. 

Näillä ns. negatiivisilla tun-
teilla on vissi merkitys mielem-
me ja ruumiimme terveydelle. 
Ne auttavat meitä parantumaan 
ja pääsemään yli vaikeista koke-
muksistamme. Ilman niitä sai-
rastumme.

Luojamme edessä olemme 
täydelliset tällaisina. Hän ra-
kastaa meitä tällaisina. Ei Hän 
toivo meistä tahdottomia sätky-
nukkeja. Hän on antanut meille 
vapaan tahdon!

Tunsin huolta, 
suuttumusta ja 
voimattomuutta 
ihmisyyden 
puolesta. 

kiinnosti konserteissa mielellään 
käyvää pariskuntaa. Myös tapah-
tuman innoittanut televisio-oh-
jelma SuomiLOVE on parin mie-
leen.

Oman toivekappaleen valit-
seminen ei ollut vaikea tehtävä. 
Kappaletta valitessa pariskun-
nalla tuli muisteltua yhteistä tai-
valtaan. 

Musiikkia valitessa he mietti-
vät niin sen sanoja kuin kappa-
leen sopimista tilaisuuteen. När-
hien toivelauluna on Mustaras-
taan Tulkoon tie sinua vastaan.

– On mukava kuulla, mitä 
muut ovat toivoneet. Meille sopii 

monenlainen musiikki, Markku 
kertoo.

Tavallisuutta 
ei tarvitse pelätä
Mutta miten rakkautta pidetään 
yllä pitkässä avioliitossa? Närhet 
nauttivat tavallisesta arjesta. Tyl-
sää sen ei kuitenkaan tarvitse ol-
la, Kaarina korostaa.

– Jokainen pari rakentaa 
omanlaisensa suhteen. Vaikka 
asiat ovat tavallisia, ne ovat meille 
merkityksellisiä. Välillä pitää kui-
tenkin tehdä jotakin arjesta poik-
keavaa, vaikka se ei mitään suurta 
olisikaan, Närhet toteavat.

Pienilläkin asioilla on merki-
tystä. Esimerkiksi sillä, että aikai-
semmin töihin lähtevä Markku 
nostaa aamuisin Kaarinan pyö-
rän valmiiksi ulos varastosta ja 
Kaarina löytää aina Markun huk-
kaamat pyöräilyhousut.

– Kyllä sitä on kiitollinen, että 
toinen on olemassa. Se ei ole it-
sestäänselvyys, Kaarina Närhi sa-
noo.

– Kiitollinen olo on myös sii-
tä, että tavallisuus riittää, Mark-
ku Närhi jatkaa.

ANNA-MARI KILPIJÄRVI

MINNA-MAARIA SIPILÄ
Hallituksen puheenjohtaja

Sipilä-Säätiö
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Pyöräily on Kaarina ja Markku Närhelle rakas harrastus.

A nna - Mar i  K i l p i j ä r v i

OulujokiLOVE juhlistaa pariskuntia
• Myllyojan seurakuntatalossa torstaina 11.5. 

järjestettävä OulujokiLOVE on ensimmäinen 

laatuaan Oulussa.

•  Mallia tapahtumaan on otettu Ylellä näky-

västä SuomiLOVE -ohjelmasta. 

•  Pariskunnat ovat voineet lähettää omat toi-

veensa soitettavista kappaleista. Illan musii-

kista vastaa nuorisomuusikko Esa Rättyä ja 

House band. 

•  Tilaisuudessa on tarjolla illan päätteeksi herkuttelua. Lasten-

hoito on myös järjestetty.

•  Tilaisuus on osa Oulun seurakuntien Romuromantiikka-tapah-

tumasarjaa. Katso ilmoitus sivulta 18.
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Muut mediat

VOIDAANKO lemmikkieläimiä siunata? 
Äkkiseltään se kuulostaa oudolta. Mutta jos 
kaikki elämä on Jumalan suurta ihmettä, 
miksi emme siunaisi myös niitä eläimiä, 
jotka kuuluvat elämänpiiriimme?
– –
Eräs ”kiusallinen” seikka eläinten 
siunaamisessa tosin on. Se opettaa meitä 
suhtautumaan myötätuntoisesti eläimiin. 
Silloin joudumme pohtimaan syömämme 
ruoan eettisyyttä. Onko oikein tuottaa 
lihakarjaa tehdasmaisissa olosuhteissa? 
Kohtelemmeko silloin eläimiä sillä 
kunnioituksella, joka niille kuuluu Luojan 
luomina elävinä olentoina.

Pastori Kari Kuula pohtii siunausta Kirkko ja koti -lehdessä 26.4.

Nauru on 
lääkettä
Jos aito nauru ei irtoa, 
kannattaa nauraa tekonaurua, 
elimistö saa siitä samanlaisen 
terveyshyödyn kuin aidostakin

Kolea kevät siirtää siivoustöitä hau  tausmailla
Yli neljänkymmen kau-

sityöntekijän työnaloi-
tus Oulun seurakuntien 
hautausmailla on siirty-

nyt viikolla eteenpäin kevään tu-
lon viivästyessä. Tavallinen käy-
täntö on, että kevätsiivous pääs-
tään aloittamaan muun muassa 
Oulun, Oulujoen ja Haukiputaan 
hautausmailla heti vapun jälkeen 
mutta tänä keväänä startti tapah-
tuu vasta 8. toukokuuta.

Aloitusajankohta muutettiin 
viime viikolla, kertoo seurakun-
tien hautaustoimen päällikkö Tuo-
mo Vuontisjärvi. Tieto kerrottiin 
saman tien kesätyöntekijöille.

Muhoksella toukokuusta syys-
kuuhun työskentelevä puutarhu-
ri on aloittanut työt suunnitellus-
ti tällä viikolla, mutta seurakun-

tamestari Jari Kukkohovi kertoo, 
että perinteisiä siivoustalkoita jou-
dutaan siirtämään myöhemmäksi.

Kukkohovi kuvailee tilannetta 
poikkeukselliseksi.

Siivous ei valmistu
äitienpäiväksi
Niin Oulussa kuin Muhoksel-
la siivoustöiden viivästyminen 
tarkoittaa sitä, että toisin kuin 

Tällaiselta Oulun hautausmaalla näytti viime viikon keskiviikkona.

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

Ei ole pakko nauraa – saa 
mököttääkin, lupaa luen-
noitsija ja saa jo ensimmäi-
set nauruluennon osanot-

tajat hörähtämään.
Nelisenkymmentä naista on 

koolla Oulunsalon seurakun-
nan Toimitalolla kuulemassa sii-
tä, miten ilo ja positiivisuus voivat 
olla arjen voimavaroja. 

– Kutsumme esiin leikkisää, 
nauravaa, iloista aikuista, luen-
noitsija Pia Orell-Liukkunen 
pohjustaa ja aika pian käy selväk-
si, että tästä salillisesta naisia sel-
laisia aikuisia löytyy.

Orell-Liukkunen muistuttaa, 
että positiivisuus on valinta:

– Meillä on joka aamu mah-
dollisuus valita, onko tänään tyl-
sä päivä vai mukava päivä. Voit it-
se päättää, onko lasi niin sanotus-
ti puolityhjä vai puolitäysi.

Mieli vaikuttaa kehoon,
keho mieleen
Tutkimustenkaan valossa ei ole 
yhdentekevää, millä tuulella 
olemme. 

Esimerkiksi ääneen naurami-
nen vapauttaa aivoista mielihyvä-
hormoneja. Ne kohentavat mieli-
alaa ja sitä kautta parantavat ih-

misen toimintakykyä.
– Kun olemme positiivisia, 

havainnoimme ympärillä pal-
jon kaunista. Stressaantuneina 
huomaamme kaikki rumat asi-
at – esimerkiksi näin keväällä ne 
kodin likaiset ikkunalasit, Orell-
Liukkunen vertaa.

Positiivisilla tunnetiloilla on 
yhteys ihmisen fyysiseen tervey-
teen, hyvinvointiin, havaintoky-
kyyn, muistamiseen ja oppimi-
seen.

Yhdysvaltalainen solubiologi 
ja kirjailija Bruce H. Lipton on 
tutkinut sitä, kuinka keho ja mieli 
toimivat yhdessä. 

Tiedetään, että geenit vaikut-
tavat soluihin ja elimiin. 

Liptonin mukaan kehon toi-
mintaan voi vaikuttaa myös omaa 
ajatteluaan, havaintojaan ja tie-

toisuuttaan suuntaamalla. Mie-
li vaikuttaa kehoon ja keho mie-
leen, mielellä on yhteys elimistön 
toimintaan.

Aikuisen nauru
on ehdollistunutta
Orell-Liukkusen mukaan lapset 
nauravat parisataa kertaa päiväs-
sä. Lasten nauru on ehdollistu-
matonta, aitoa naurua.

Aikuiset saavat tiristettyä nau-

Nauru alentaa stressihormonitasoa, 
vahvistaa sydäntä ja keuhkoja, 
alentaa verenpainetta, parantaa 
oppimista ja voi vähentää kivun 
tuntemusta.

rut hädin tuskin parikymmentä 
kertaa päivässä, usein ei sitäkään. 

– Aikuiset nauravat ehdollistu-
nutta naurua, joka lähtee aivoista. 
Esimerkiksi vitsin kuullessamme 
meidän täytyy ensin prosessoida 
sitä ja tarkkailla ympäristöä: nau-
raako joku muu? Lopputuloksena 

on 3–5 sekunnin nauru. 

Nauru 
vähentää stressiä
Nauramisella tiedetään olevan 
monenlaisia terveydelle suotuisia 
vaikutuksia.

Nauru alentaa stressihormoni-
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Ihmisiä

Soittoa sadalta vuodelta

Tulevana lauantaina Karjasillan kirkossa esiintyy 120 
lasta ja nuorta. Yksi heistä on 17-vuotias oululainen 
Henna-Maarit Kyröläinen. 

Suzukikoulu Oktaavian muskarissa jo yksivuo-
tiaana aloittanut Kyröläinen on tottunut esiintyjä. Suzu-
ki-menetelmässä uskotaan kaikkien kykyyn tuottaa mu-
siikkia.  

– Aloitin viulunsoiton nelivuotiaana ja harjoittelen yk-
silötuntien lisäksi myös kamarimusiikkiryhmän kanssa, 
Kyröläinen kertoo.

Sata vuotta suomalaisen musiikin juhlaa -konsertti on 
osa valtakunnallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. 
Aloituksena kuullaan Maamme-laulu ja konsertti päättyy 
Finlandiaan. Välissä kuullaan niin kansansävelmiä kuin 
uudempaakin kotimaista. 

– Ohjelmistossa näkyvät eri aikakaudet, kansallismieli-
syys, sota-aika ja kansainvälistyminen. On inspiroivaa soit-
taa eri tyylilajien musiikkia, nuori viulisti toteaa. 

Henna-Maarit Kyröläinen esiintyy Oktaavian konsert-
tien lisäksi myös oman koulunsa tapahtumissa. Viime ke-
sänä hän soitti myös serkkunsa häissä. 

Yleensä Suzukikoulun konsertit on suunnattu perheil-
le, mutta juhlavuoden konserttiin toivotaan mukaan eri-
tyisesti ikäihmisiä. 

– Perheeni on käynyt konserteissa mummua, pappaa ja 
perhetuttuja myöten. He kehuvat aina konsertteja ja nii-
den ohjelmistoa. 

ELSI SALOVAARA

Sata vuotta suomalaisen musiikin juhlaa -konsertti lauantaina 
6.5. kello 18 Karjasillan kirkossa. Ohjelma 5 euroa. Tervetulleiksi 
toivotetaan erityisesti ikäihmiset. Konsertin järjestäjinä 
Suzukikoulu Oktaavia, Oulun Suzukisoittajien kannatusyhdistys 
ja Karjasillan seurakunta.

Mikä sinua naurattaa ja saa hyvälle tuulelle?Gallup
Mikä naurattaa nuoria ja varttuneempaa kansalaista 
– tätä kysyimme kolmelta oululaiselta.

TEKSTI JA KUVAT: 
RIITTA HIRVONEN

Kavereiden jutut naurattavat. Oi-
keastaan kaikki naurattaa silloin, 
kun ei saisi nauraa. Meillä on pöl-
jä koira, se tekee koiruuksia, ku-
ten hälyttää yöllä turhaan pihal-
le. Sen ilmeestä näkee, että hätä ei 
ole todellinen, mutta muiden he-
rättäminen on siitä kivaa. 

HELMI HYTTINEN

Minua naurattavat usein omat 
ajatukseni. Mielikuvitukseni on 
kova lentämään. Tilanteet, jolloin 
ei saisi nauraa, ovat jännittäviä, 
koska varsinkin silloin naurattaa 
herkästi. Nätti ilma saa minut hy-
välle tuulelle.

ADA VESENTERÄ

Viimeksi nauroin, kun puolisoni 
luki hauskaa murrekirjaa ää-
neen. Auringon paiste ja kevään 
tuleminen saavat hyvälle mielelle. 
Naama menee hymyyn, kun las-
tenlapset tulevat kylään. Ystävien 
muistaminen on ilon aihe.

ELSA VÄYRYNEN

Kolea kevät siirtää siivoustöitä hau  tausmailla
monina muina vuosina hauta-
usmaiden kevätsiivousta ei saa-
da tehtyä äitienpäivään men-
nessä.

– Toivon, että ihmiset ym-
märtävät tämän. Meillä on vii-
si arkipäivää aikaa siivota ennen 
äitienpäivää eikä se riitä siihen, 
että kaikki olisi valmista. Yri-
tämme tehdä mahdollisimman 
paljon, mutta siivottavia heh-
taareja on Oulussa paljon, Tuo-
mo Vuontisjärvi kertoo.

Vesiputket eivät
ennätä sulaa
Kun kevät on kolea, ei myöskään 
maa sula. Se tarkoittaa, että ve-
sijohtoja hautausmailla ei voida 
avata äitienpäiväksi. Tilanne on 
sama Oulussa ja Muhoksella.

Oulussa on valmistauduttu 
siihen, että hautausmaiden ve-
sipisteisiin tuodaan vettä säiliö-
autolla äitienpäiväksi. 

– Omaiset ovat tottuneet sii-
hen, että äitienpäivän aikaan 
hautoja laitetaan kuntoon, 
Vuontisjärvi tietää. 

Hän pahoittelee etukäteen, 
että tiivis ahkerointi hautaus-
mailla aiheuttaa jätekasoja. 

– Kun siivous päästään lo-
pulta aloittamaan, volyymi on 
kova ja roskaa syntyy. Yritäm-
me huomioida tämän roska-as-
tioiden tyhjennyksissä. Toivon 
silti ymmärrystä täysille roska-
koreille. Niitä tuskin voidaan 
välttää.

RIITTA HIRVONEN

tasoa ja vahvistaa immuunipuo-
lustusta.

Nauru tekee hyvää sydän- ja 
verenkiertoelimistölle. Sydän ja 
keuhkot vahvistuvat, verenpaine 
alenee.

Nauraessa verenkiertoon va-
pautuva endorfiini vähentää fyy-
sistä kipua.

Erään tutkimuksen mukaan 
nauraminen laskee diabetespoti-

laiden stressi- ja tulehdustasoa se-
kä lisää hyvän kolesterolin mää-
rää veressä.

Kunnon hohotus- ja hekotus-
rupeama virkistää verenkiertoa, 
hapettaa verta ja rentouttaa li-
haksia.

– Nauru myös lisää luovuut-
ta sekä kohentaa yhteishenkeä ja 
yhteisöllisyyttä, Orell-Liukkunen 
jatkaa listaa.

Eikä hätää, ellei yhtään oikeas-
ti naurata. 

– Keho ei tunnista, onko aitoa 
vai teeskenneltyä. Naurun hy-
våät terveysvaikutukset saa itsel-
leen myös nauramalla tekonau-
rua, Orell-Liukkunen vakuuttaa.

MINNA KOLISTAJA

Naurujooga ei tarkoita joogaliikkeiden tekemistä vaan erilaisia rentouttavia ja stressiä poistavia nauruharjoitteita. 
Oulunsalon naistenillassa heittäydyttiin muun muassa noita-akkanauruun.

Ku va t :  M inna Ko l i s t a ja

Elsi Salo
vaara

Henna-Maarit Kyröläinen on kasvanut musiikin parissa.
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Renkaat vaihtuivat 
koleassa säässä
Keskiviikkona 26. huhti-

kuuta Alppilan SEO-huol-
toasemalla tihuuttaa lun-
ta. Asfaltti on paljas, sil-

lä lämpötila on plussan puolella. 
Lumihiutaleet eivät jaksa sinni-
tellä vaan sulavat vedeksi. Sää oli 
kolkko renkaanvaihtoon. 

Työhön on kuitenkin ryhdyt-
tävä, sillä Tuiran seurakunnan 
järjestämässä renkaanvaihtota-
pahtumasta on ilmoitettu lehdes-
sä. Tuotto menee hyvään tarkoi-
tukseen, Yhteisvastuukeräykseen.

Autoja on alkuillasta muuta-
ma. Välillä kuuluu pulttipyssyn 
säkätys, kun renkaiden mutterei-
ta väännetään. 

Miehet työskentelevät milloin 
ajopelin vieressä maaten, milloin 
muovijakkaralla istuen. Kuma-
rassakin on oltava, mikä näyttää 
rasittavalta. 

Tapahtuman renkaanvaihta-
jina on kolme seurakunnan va-
paaehtoista ja yksi seurakunnan 
työntekijä.

 
Raskasta 
työtä
Yksi vapaaehtoisista on Pauli 
Eberhardt. Mies on ollut muka-
na kaikki viisi renkaanvaihtota-
pahtumaa, jotka seurakunta on 

järjestänyt. 
Eberhardtin mukaan renkai-

den vaihto on miehistä puuhaa, 
mikä viehättää häntä. 

– Osaan jonkin verran raplata 
autoja, mies kertoo.

Itse asiassa Eberhardt kertoo 
olevansa autojen rassaamisessa 
parhaimmillaan.

Hän on kerran vaihtanut Tui-
ran seurakunnan puolesta ren-
kaat pariinkymmeneen autoon. 
Silloin parempi keli houkutteli 
autonomistajia paikalle.

Vapaaehtoisena töitä paiskii 
myös Petri Luukkonen, joka te-
kee kolmen tunnin vuoron. 

Työ on hänen mukaansa ras-
kasta, vaikka hän käyttää koneel-
lista pulttipyssyä. Aikaisemmasta 
keikasta toipumiseen meni Luuk-

kosen mukaan pari päivää.
 

Halpa 
hinta
Reijo Niemelä tuli vaihdatta-
maan renkaita. Hän näki tilai-
suudesta Rauhan Tervehdyksessä 
ilmoituksen, kuten edellisenäkin 
vuonna.

Työ maksaa vain 20 euroa. 
– Hinta houkuttelee tietenkin, 

mies kertoo.
Niemelä teki nuorempana 

homman useimmiten itse. 
– En ole vaihtanut renkaita 

muutamaan vuoteen, sillä ikää 
on jo 76 vuotta.

Niemelän auto on merkiltään 
Chevrolet, joka seniorin mukaan 
tunnettiin takavuosina lisäni-
mellä Letukka.

Nimeä käytettiin myös van-
hoissa suomalaisissa elokuvissa, 
mikä saattaa hymyilyttää nyky-
katsojia.

Niemelä ajaa autollaan miltei 
päivittäin. Joskus hän köröttelee 
tyttärensä luokse Vaasaan.

Toinen tytär asuu Haukipu-
taalla. Sinne Niemelällä on usein 
asiaa, sillä hän kuljettaa tyttären-
poikiaan autolla.

– Nytkin kävin hakemassa Jo-
hanneksen jalkapalloharjoituk-

siin. Tällainen keikka tulee vä-
hintään kerran tai kaksi viikossa, 
Niemelä kertoo.

 
Bemarilla 
vaihtoon
Seurakunnan apuun tarttunut 
Hilkka Roininen tarvitsee be-
marifarmariaan työssään.

– Muuten voisin ajaa vaikka 
rättisitikalla, hän paljastaa.

Roininen kehuu hänkin palve-
lun halpaa hintaa. 

Yleensä hänen miehensä tekee 
työn, mutta puoliso kärsii selkä-
vaivasta. Seurakunnan apu on 
paikallaan.

 
Sää pitkään
talvinen
Urakkaan osallistuva Tuiran seu-

rakunnan diakoniatyöntekijä Sa-
mi Riipinen moittii säätä, sillä se 
sai autoilijat lykkäämään renkai-
den vaihdon myöhempään ajan-
kohtaan. Kesätassuja ei uskalleta 
laittaa alle.

Riipisen mukaan paras buumi 
ei ollut käynnissä edes rengasliik-
keissä.

Seurakunnan urakkaa ei voitu 
lykätä parempaan ajankohtaan, 
sillä ajat oli jo sovittu asiakkai-
den kanssa. 

– Suomen kelit ovat harmilli-
sia. Ensi viikolla voi olla 30 sent-
tiä lunta tai sitten helle, Riipinen 
manaa.

PEKKA HELIN

Miehet työskentelevät 
milloin ajopelin 
vieressä 
maaten, milloin 
muovijakkaralla 
istuen. Kumarassakin 
on oltava, mikä 
näyttää rasittavalta. 

S a nna K r o o k

Pauli Eberhardt laittaa kesätassut Reijo Niemelän autoon.

Vuosi sitten meni paremmin
• Tuiran seurakunta on tarjonnut renkaidenvaihtopalvelun 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi viitenä vuotena.

• Renkaat vaihdettiin tänä vuonna 14 autoon, mikä tuotti 

Yhteisvastuulle yli 200 euroa. Edelliskerralla tuotto oli noin 600 

euroa.

• Yhteisvastuukeräyksellä autetaan ihmiskaupan uhreja Suomessa 

ja vahvistetaan pakolaisnuorten elämän edellytyksiä Lähi-Idässä. 
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Paikkoja avoinna

Muhoksen seurakunnan  

seurakuntapastorin virka
Muhoksen seurakunnassa on avoinna 
seurakuntapastorin virka.

Viran tehtäviin kuuluu yleisen seurakuntatyön lisäksi 
kasvatustyö. Viran palkkaus sijoittuu  vaativuusryhmään 
601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista 
ja kirjallista taitoa  sekä ruotsin kielen tyydyttävää 
ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä 
hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n 
mukainen rikosrekisteriote. Virassa  voidaan soveltaa 6 
kuukauden koeaikaa. 

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun 
hiippakunnan tuomiokapituliin 18.5.2017 klo 15
mennessä KirkkoHR-palvelun kautta http://sakasti.evl.fi.

Lisätiedot: 
kirkkoherra Jouni Heikkinen, p. 040 5525 810 sekä 
hiippakuntapastori Outi Uusimäki, p. 044 7555 512. 
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.

15 työtehtävää päättyy Kipassa

Kirkon palvelukeskuk-
sen Kipan yt-neuvotte-
lut ovat päättyneet. Ne 
johtavat syksyyn men-

nessä 15 työtehtävän päättymi-
seen. Osalle irtisanomisuhan al-
le joutuvista voidaan tarjota uu-
sia tehtäviä.

Yt-neuvottelujen taustalla on 
tuotannollis-taloudellisten syyt 
sekä toiminnan uudelleenjärjes-
telyt.

Uudelleen järjesteleminen 
tarkoittaa muun muassa tehtä-
vänkuvien uudistamista sekä 
harkintaa määräaikaisuuksien 

jatkumisissa. 
Kipassa työskentelee tällä 

hetkellä noin 130 työntekijää.
Kipa tuottaa valtakunnalli-

sesti kirjanpidon ja palkanlas-
kennan palveluja seurakunnil-
le, seurakuntayhtymille, hiip-
pakunnille ja kirkon keskusra-
hastolle. Yhteensä asiakkaita on 
noin 300. 

Palvelukeskuksen päätoimi-
piste on Oulussa. Porvoossa on 
ruotsinkielisiä palveluja tuotta-
va toimipiste. 

Kipa perustettiin vuonna 
2012.

Saattohoito ja avioliittokäsitys 
aiheena kirkolliskokouksessa

Evankelis-luterilaisen kir-
kon kirkolliskokous on 
koolla tällä viikolla kevät-
istunnossaan Turun kris-

tillisellä opistolla.
Kirkolliskokous keskustelee 

muun muassa edustaja-aloit-
teesta, joka koskee avioliitto-
käsityksen laajentamista. Aloit-
teessa ehdotetaan, että kirkollis-
kokous ryhtyisi valmistelemaan 
tarvittavia muutoksia avioliitto-
käsityksen laajentamiseksi kos-
kemaan myös samaa sukupuol-
ta olevia pareja.

Kirkolliskokouksessa on vi-
reillä myös aloite, jossa ehdo-
tetaan, että kirkolliskokouksen 
tulisi tukea ja kannustaa seura-
kuntia ja kirkkoa lähellä olevia 
säätiöitä lähtemään taustayhtei-
söiksi saattohoitokoteihin.

Kirkolliskokous käsittelee li-
säksi tulevaisuusvaliokunnan 
mietintöä, joka sisältää esityk-
sen kirkon organisaation uudis-
tamiseksi. 

Mietintö pohjautuu marras-
kuussa 2016 kirkolliskokouk-
selle annettuun tulevaisuusko-
mitean mietintöön. Siinä ehdo-
tetaan muun muassa seurakun-
talaisten roolin vahvistamista, 
hiippakuntajaon tarkistamista 
ja hiippakuntavaltuustojen lak-
kauttamista sekä kirkkolain su-
pistamista.

Kirkolliskokousta voi seurata 
2.–5.5. Twitterissä aihetunnis-
teella #kirkolliskokous. Täysis-
tunnot myös videostreemataan, 
lähetystä voi seurata osoitteessa 
sakasti.evl.fi.

Hyvä 
ilmoittaja!

Haluatko 
näkyvyyttä 

paikallislehdessä?

Ota yhteyttä: 
Pirjo Teva 

040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Uusi lehtipisteissä.

P
voimasanoja 

IPLiA.    `     t       ™    

Suomen Pipliaseura   |    myynti 010 838 6520   |   myynti@piplia.fi   |   piplia.fi   |   pipliakauppa.fi   

piplia.fi  ■  

DESIGN-KORUT 
Hopeiset riipukset ovat kotimaista 
käsityötä. 

LAHJARAAMATTU 
Nahkakantinen 
Raamattu 
lahjansaajan 
nimipainatuksella. 
Tilaa ajoissa! 

Arvon lahjat 
 ARVON lahjat

FARKKURAAMATTU
Valitsetko tumman vai vaalean! 
Molemmissa vetoketju ja oikea tasku. 27 €

uutuus

IKUINEN YSTÄVÄ 41 €  
HERRAN SIUNAUS 36 €  
KULJEN KANSSASI 51 €

  
UUDET VIRSIKIRJAT
Sointuisat virret uusissa kansissa. 
Myös nahkakantisena. 16,90 € 

Laajan raamattuvalikoiman löydät pipliakauppa.fi 

Pauli Eberhardt laittaa kesätassut Reijo Niemelän autoon.
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Kirkolla on omat 
suorasuunsa

”Jumala voi antaa meille myös 
yhteiskunnallisia tehtäviä”

Johanna Korhonen, mil-
laisena näet seurakunnan 
luottamushenkilön roolin 
suhteessa yhteiskunnalli-

siin ongelmiin ja epäkohtiin? 
Millaisessa vastuussa olet ja ke-
nelle – vai oletko? 
– Seurakuntien luottamushen-
kilöillä on aika lailla valtaa – 
varsinkin, jos he käyttävät heil-
le kuuluvan vallan sen sijaan että 
antavat viranhaltijoiden tai mui-
den tahojen täyttää valtatyhjiöt. 

Olen luottamustehtävissä 
johtamassa ja kehittämässä kirk-
koa, jonka jäsen olen ollut jo 48 
vuotta. Olen suorassa vastuussa 
minua äänestäneille seurakun-
talaisille. 

Ajattelen olevani vastuussa 
myös niille seurakuntalaisille, 
jotka eivät ole minua tai ketään 
äänestäneet.

Monelle ihmiselle, jo-
ka uskoo luomiseen 
ja sitä kautta elämän 
arvon pyhyyteen, 

on luontevaa osallistua luon-
nonsuojelujärjestön toimintaan 
puhtaan elinympäristön säily-
miseksi.

Näin sanoo Antti Lankinen, 
joka on vuodesta 2010 seuran-
nut Talvivaaran kaivoksen ta-
pahtumia ja josta on tullut Tal-
vivaaraa kohtaan esitetyn kritii-
kin kasvot.

Vuonna vuonna 1984 Lanki-
nen tuli Kainuuseen papiksi. 27 
viime vuotta ovat kuluneet Sot-
kamossa. 

Melkein heti paikkakunnalle 
muutettuaan hän liittyi Sotka-
mon Luonto ry:n jäseneksi. Hy-
vin pian hän huomasi, että ai-
nakin kolmasosa luonnonsuoje-
luyhdistyksessä aktiivisesti toi-

"Yhteiskunta tarvitsee eettisen ää nen ja vastavoiman"

mivista jäsenistä oli myös seu-
rakunta-aktiiveja. 

Uraaniherätys 
seitsemän vuotta sitten
Pian Lankinen meni mukaan 
myös Kainuun luonnonsuojelu-
piirin työhön. Välillä iski väsy-
mys ja toiminnasta vetäytymi-
nen. 

Kului aikaa, alkoi Talvivaa-
ran kaivoksen rakentaminen. 
Lankiselle tuli sisäinen halu olla 
jälleen luonnonsuojelupiirin toi-
minnassa aktiivisesti mukana ja 
hänet valittiin hallitukseen.

Sitten alkoi tapahtua. Kai-
nuuseen tuli vierailulle kanada-
lainen matematiikan ja fysiikan 
professori Gordon Edwards, jo-
ka oli yli 20 vuotta tehnyt töi-
tä ydinvoimateollisuuden pal-
veluksessa ja kääntynyt sen jäl-
keen ydinvoimaa vastaan siihen 

liittyvien riskien takia. 
Häneltä Lankinen sai uraa-

niherätyksen, riittävän tietopa-
ketin uraanikaivosteollisuudes-
ta ja ydinvoimasta sekä niitten 
loppusijoitukseen liittyvistä ym-
päristöongelmista. 

Ei kulunut montaa kuukaut-
ta kun Talvivaaran kaivoksen 
suunnitelmat uraanin talteen-
otosta pamahtivat esiin. 

Vuorotteluvapaa kului 
Talvivaaran merkeissä
Vuonna 2012 perustettiin Stop 
Talvivaara -liike, johon Lanki-
nen ei kuulu, mutta jonka vaki-
tuinen avustaja hän on. 

Saman vuoden marraskuussa 
Talvivaaran kaivoksella havait-
tiin surullisenkuuluisa kipsisak-
ka-allasvuoto, jonka jälkeen ka-
tastrofit seurasivat toistaan. 

Vuoden 2013 vuorotteluva-

Millaisissa asioissa olet itse ot-
tanut kantaa tai toiminut aktii-
visesti ns. valtavirtaa vastaan?
– En suhteuta mitään toimintaa-
ni ketään "vastaan". Toimin la-
kien ja kirkon päätöksentekojär-
jestyksen varassa omaa eettistä 
harkintaani soveltaen. 

Tältä pohjalta olen kritisoinut 
esimerkiksi miljoonien eurojen 
rahoitusta, jolla kirkko ylläpitää 
rakenteellista syrjintää. 

Kirkko pitää virallisina lä-
hetysjärjestöinään viittä järjes-
töä, jotka eivät noudata Suomen 
lakia eivätkä kirkon linjauksia 
suhteessa naispuolisiin pappei-
hin ja seksuaalivähemmistöihin. 

Mielestäni tällaiset järjestöt 
eivät voi olla kirkkomme viral-
lisia ja rahoituksen piirissä ole-
via järjestöjä. 

Teen kaikkeni, että kirkko-
hallitus lähetystyön perussopi-

muksen mukaisesti poistaa vi-
rallisten järjestöjen listalta ne, 
jotka eivät toimi lain ja kirkon 
linjausten mukaisesti. 

Tästä nämä kyseiset järjestöt 
kannattajineen luonnollisesti ei-
vät ole pitäneet. 

Kirkon jäsenten valtavirta 
kuitenkin kannattaa tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta.

Teen kaikkeni, 
että kirkkohallitus 
lähetystyön 
perussopimuksen 
mukaisesti poistaa 
virallisten järjestöjen 
listalta ne, jotka eivät 
toimi lain ja kirkon 
linjausten mukaisesti.

Johanna Korhonen

Yhdistykset

Ilmoitusaineistot
osoitteeseen: 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Hyvä ilmoittaja.
Haluatko näkyvyyttä paikallislehdessä?

Ota yhteyttä:
Pirjo Teva 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi

Palveluja tarjotaan

ISRAEL -ilta   
To 11.5. klo 19 Oulun Vapaakirkolla, Kirkkokatu 34. 
Mukana pastori Rafi Shimon, tj. Ilkka Vakkuri ja  
pj. Pekka Tuominen.     

   Oulun seudun Israelin ystävät      Tervetuloa! 

 
 

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

KEVÄTSEURAT OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 6. – 7.5.2017
La 6.5. klo 17 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta “Antakaa toisillenne anteeksi”
Su 7.5. klo 10 jumalanpalvelukset Oulun Tuomiokirkossa ja Oulujoen kirkossa
 klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

7.5.2017 klo 14 Seurat 
Pentti Hukkanen, Jenni Siljander
TERVETULOA!
Oulun seudun Uusheräys  
P-P Ev.lut Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 6.5. klo 19 #Valo – Cafe. Su 7.5. klo 11 
Graniitti - mieskuoro, ”Eväät elämään” - 
hyväntekeväisyyskonsertti. Lastenkokoukset 
ja Seimi. Ma 8.5. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta 
naisille. Ke 10.5. klo 19 Jumalan kohtaami-
sen ilta, Jukka Harjula, Tarja Liljamo, Timo 

Herronen. To 11.5. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11.
www.uskotv.fi
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
Ma 8.5. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 9.5. klo 18 Majakka-ilta. Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To 4.5. klo 18 raamattupiiri suomi/english
Su 7.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja 
kirkkokahvit
Ma 8.5. klo 13 Maanantaikerho
Ti 9.5. klo 10.30 hartaus, klo 10.30-13 taukopaikka-kahvila
Ke 10.5. klo 11 rukouskävely Pelastusarmeijan lipun kanssa

To 4.5. klo 19 Kasteilta, Risto Wotschke, Eija Soini. Pe 5.5. klo 19 Helmi 
(nuortenilta). Su 7.5. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, 
Toni Väyrynen, Risto Wotschke. Ke 10.5. klo 13 Senioripiiri, klo 18 
Varkki-ilta. To 11.5. klo 19 Israel-ilta, Pekka Tuominen, Ilkka Vakkuri, Rafi 
Shimon. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

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  
kirkossa ja seurat seurakuntakodilla
Siioninvirsiseurat: su 7.5 klo 15.00 Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, 
Oulu, su 14.5. klo 14.00 seurakuntakodin alasalissa Rovaniemellä 
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 7.5. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.
Su 14.5. klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
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Oletko itse kohdannut painos-
tusta tai vastarintaa johonkin 
yhteiskunnalliseen epäkohtaan 

liittyen toimiessasi luotta-
mustehtävässä?
– Runsaasti. Kiitoksia ja kan-
nustusta, mutta myös silkkaa 
vihapostia. 

Vihan aiheena ovat tyypilli-
sesti syrjintää harjoittavien jär-
jestöjen rahoituksen kritisoin-
ti sekä avioliittolakiin liittyvät 
seikat.

Millaisena näet kirkon ja seu-
rakunnan aseman ja vaiku-
tusmahdollisuudet nyky-yh-
teiskunnassa? Haluaisitko 
muuttaa tilannetta jotenkin?
– Kirkon merkitys nousee. Yh-
teiskunta tarvitsee eettisen ää-
nen ja vastavoiman, jonka ää-
ni kantaa talousmelun ja muun 
ajankohtaisen ongelmatiikan 
yli. 

Jäsenet haluavat, että kirk-
ko tekee hyvää. Niin sen pitää-

kin tehdä.
Millaisena näet seksuaalivä-
hemmistöjen aseman seura-
kunnassa, kirkossa ja suoma-
laisessa yhteiskunnassa? Mil-
lainen se on tulevaisuudessa?
– Suomalaisessa yhteiskun-
nassa tilanne on jo melko hy-
vä, mutta kirkko valitettavas-
ti tulee jälkijunassa. 

Helsingin hiippakunnas-
sa seksuaalivähemmistöjen 
olemassaolo ja täysi osalli-
suus seurakuntien toiminnas-
sa ovat jo normaalia valtavir-
ta-ajattelua. Olen ymmärtä-
nyt, että muualla Suomessa ti-
lanne ei valitettavasti ole vielä 
yhtä hyvä. 

Mutta tilanne kehittyy. Pää-
kaupunkiseutu voi tässä raiva-
ta tietä tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuuskehitykselle koko maas-
sa myös kirkon piirissä.

"Yhteiskunta tarvitsee eettisen ää nen ja vastavoiman"

paalla Lankisella oli aikaa paneu-
tua näihin kysymyksiin. 

– Kristittynä uskon siihen, että 
Jumala voi antaa meille myös yh-
teiskunnallisia tehtäviä, mitä ke-
nellekin. 

– Talvivaaran tapauksen olen 
kokenut alusta alkaen niin, että 
minut on kutsuttu tälle tielle. Se 
on avautunut eteen ja sitä on pyy-
detty kulkemaan. Siinä on myös 
koeteltu uskollisuutta, Antti Lan-
kinen kuvailee.

Uskonpuhdistaja Martti Lut-
heria on pidetty koko pohjois-
maisen hyvinvoinnin alullepa-

nijana, koska hän korosti yhtei-
sön merkitystä. 

Antti Lankinen tuntee hen-
genheimolaisuutta Lutherin 
kanssa.  Vastustustakin on tullut 
monelta taholta. 

– Talvivaaran johdosta koh-
tuullisen korkealta on otettu yh-
teyttä ja sanottu, etten saa pu-
hua näistä asioista, koska ihmiset 
uskovat sinua sen takia että olet 
pappi.

Luodun maailman 
kunnioitus on tärkeintä
Lankisen mielestä kirkon tehtä-

vä olisi tuoda yhteiskunnalliseen 
keskusteluun periaatteita, nostaa 
ensimmäinen uskonkappale kor-
keammalle. 

– Elämä ei ole syntynyt sattu-
malta, tämä on luotu maailma. 
Uskonnon perusteista nousee 
kohtuuden vaatimus ja ihanne. 
Se nousee suoraan Raamatusta.

– Mitä on kohtuullinen toi-
meentulo ja miten se on sovitet-
tavissa resursseihin? Miten usein 
matkustan ulkomaille ja mitä 
syön? Ihmisillä on syvä ymmär-
rys siitä, että olemme menossa 
kohti aikaa, jolloin on laskettava 

elintasoa. 
Lankisen elämää ja työtä pap-

pina ohjaa näkemys siitä, että 
kirkko voi viljellä ja varjella tätä 
maata ja että meillä on ymmär-
rys elämän pyhyydestä.

Totuus ei ole kauppatavaraa ja 
järjen käyttö on sallittu. 

– Ei ole mitään muuta mah-
dollisuutta kuin jatkaa valitse-
mallaan tiellä ja pyrkiä olemaan 
rehellinen ja avoin kaikille.

TEKSTIT: MARJO BALOGUN

"Ei auktoriteeteille"

Oulun seurakuntien kan-
sainvälisen työn pasto-
ri Árpád Kovács kokee 
olevansa vastuussa vain 

itselleen – ei alhaalle, ylhääl-
le tai sivulle. Hän on profiloitu-
nut etenkin turvapaikanhakijoi-
den asioitten puolestapuhujana. 
Kovacs oli myös mukana hank-
keessa, jossa ehdotettiin Hailuo-
toa pakolaisten turvasaareksi. 

Hänestä auktoriteettiusko voi 
olla vaarallinen asia. 

– Me ei tarvita Jumalaa aukto-
riteettina, me tarvitaan Jumalaa 
jollain toisella tavalla. ”Se on oi-
kein, mitä Jumala tai Führer sa-
noo” – ei se niin mene.

Kovacsin mielestä sukupuoli-
vähemmistöihin suhtautumises-
sa kirkolla on paljon petrattavaa. 

– Jos jumalallisessa kirjoituk-
sessa vuodelta x on sanottu jo-
tain, mitä sitten? Ennen oli en-

Sotkamon seurakunnan kappalaisen Antti Lankisen toiminta on synnyttänyt arvostelua, esimerkiksi uhkauksia erota kirkosta. Kuva on otettu Nuasjärven rannalla olevan Talvivaaran purkuputken luona.

Johanna Korhonen toimii 
seurakunnallisissa luottamustehtävissä 
pääkaupunkiseudulla.
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nen, nyt on nyt. 
Kovacs vihkisi samaa suku-

puolta olevan parin epäröimättä 
eikä kaihtaisi viedä asiaa maalli-
seen oikeuteen, jos vihkimisestä 
tulisi hänelle seurauksia. 

Mitä on kohtuullinen 
toimeentulo ja miten 
se on sovitettavissa 
resursseihin?
Ihmisillä on syvä 
ymmärrys siitä, että 
olemme menossa 
kohti aikaa, jolloin on 
laskettava elintasoa.

Antti Lankinen 

Árpád Kovács on todennut julkisuudessa 
muun muassa, ettei kirkon pidä puuttua 
aikuisten seksielämään.

Mar jo  B a l o g u n
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi 
Su 7.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo pie-
nestä Muru-tytöstä, joka po-
tee koti-ikävää mummolassa.  
Jeesuksellakin oli välillä ikävä 
Taivaan kotiin. Millaista siellä 
mahtaa olla?
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Su 7.5. klo 9.45 Radiopyhä-
koulun pitää lastenohjaaja 
Marja Raatikainen Tuiran seu-
rakunnasta. Hän kertoo pie-

nestä Muru-tytöstä, joka po-
tee koti-ikävää mummolassa.  
Jeesuksellakin oli välillä ikävä 
Taivaan kotiin. Millaista siellä 
mahtaa olla?
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta. 

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Vir-
tuaalikirkon videoarkistoon. 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta.

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 7.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Ilmajoen kirkosta.

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

Linkki juttuarkistoon, ohjelmatiedot 
ja pääkirkkojen nettiradiot: 

www.oulunseurakunnat.fi/verkkokirkko

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Kuulutus

KUULUTUS

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 21.5.2017 
kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa sunnuntaina 21.5.2017 kello 10.00 
alkavan jumalanpalveluksen jälkeen Tyrnävän kirkossa ja 
päättyy kello 20.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakun-
nan kirkkoherranvirastossa (Mankilantie 1) maanantaista 
15.5.2017 perjantaihin 19.5.2017, joka päivä kello 9.00–18.00.

Tämän lisäksi ennakkoon voi äänestää seuraavissa paikoissa:
Maanantaina 15.5.2017 Temmeksen seurakuntatalolla 
(Petäjäsuvannontie 2) kello 14.00–18.00.
Perjantaina 19.5.2017 Tyrnävän S-Marketissa 
(Vanhatie) kello 14.00–18.00.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää-
rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänes-
tyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää 
ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen 
tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyn-
tö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoher-
ranvirastoon viimeistään 12.5.2017 ennen kello 16.00. Koti-
äänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tues-
ta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Ko-
tiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirk-
koherranvirastosta.
Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto 
on avoinna 12.5.2017 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviras-
ton puhelinnumero on 044 737 2610.

Tyrnävällä 6.4.2017

Tyrnävän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Outi Pohjanen

                                  TILAUSKORTTI

SEURAT 
ETELÄSSÄ
Lomalla kaiken ei tarvitse olla 
kevyttä. Vanhoillislestadiolaiset 
kokoontuvat seuroihin myös 
Kanariansaarilla. Sivut 18–19
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SEURAT 
ETELÄSSÄ
Lomalla kaiken ei tarvitse olla 
kevyttä. Vanhoillislestadiolaiset 
kokoontuvat seuroihin myös 
Kanariansaarilla. Sivut 18–19
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lähetyshiippakunnasta 
irtaantunut pappi kertoo 
tarinansa.

 SiVU 13

Neljä piispaa arvioi  
kriittisesti arkkipiispan  
avioliittopuhetta.

 SiVUT 4–5



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 € 
/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

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

RT 15/17
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Ps. 66: 3-9 
Sanokaa Jumalalle: Kuinka pelottavia ovatkaan 
sinun tekosi!
Viholliset nöyrtyvät sinun edessäsi suuren 
voimasi tähden.
Koko maa kumartuu eteesi,
koko maa laulaa kiitostasi ja ylistää nimeäsi.
Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä.
Hän on tehnyt meille suuria tekoja.
Hän muutti meren kuivaksi maaksi,
kuivin jaloin kansa kulki virran poikki.
Siksi me saamme iloita hänestä.
Hän hallitsee voimallaan iäti, hän pitää 
silmällä kansoja.
Älköön kukaan nousko kapinaan häntä 
vastaan.
Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki kansat,
antakaa ylistyksen kaikua!
Hän antaa meille elämän,
hän ei salli jalkamme horjua.

2. Kor. 4: 16-18
Sen tähden me emme lannistu. Vaikka 
ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin 
sisäinen ihmisemme uudistuu päivä 
päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen 
ahdinkomme tuottaa meille määrättömän 
suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me 
kiinnitä katsettamme näkyvään vaan 
näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain 
aikansa mutta näkymätön ikuisesti.

Joh. 17: 11-17
Jeesus rukoili ja sanoi:  ”Minä en enää ole 
maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, 
kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä 
nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle 
antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me 
olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, 
suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, 
jonka olet minulle antanut. Minä varjelin 
heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, 
paitsi se, jonka täytyi joutua kadotukseen, 
jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen 
sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen 
maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. 
Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat 
saaneet osakseen maailman vihan, koska 
eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään 
kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit 
heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit 
heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, 
niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät 
totuudellasi. Sinun sanasi on totuus.”

Sanan aika
Sunnuntai 7.5.2017
Psalmi: Ps. 66:3-9 tai Ps. 126
1. lukukappale: Jes. 54:7-10
2. lukukappale: 1. Piet. 1:3-9 tai 2. Kor. 4:16-18
Evankeliumi: Joh. 17:11-17

Jumalan kansan koti-ikävä
Seurusteluaikana oli raastavaa, kun rakas joutui lähtemään armeijaan. Ajoin monta 
sataa kilometriä saadakseni olla hänen kanssaan pari tuntia. Lasten ollessa pieniä ikävä 
tuli lyhyenkin erohetken aikana. Ulkomailla asuessa ikävä oli jatkuvaa kaiherrusta. 
Toisessa kodissa asuessa oli aina kaipaus myös toiseen. Menetettyään läheisen kaipuu 
tuntuu hetkittäin tuskana.

Kaipaus merkitsee sitä, että on ollut rakkaita ihmisiä, paikkoja ja asioita, joita ikä-
vöidä. On ollut yhteys, hetken lähes täydellinen. 

Meissä asuu myös kaipaus Jumalan yhteyteen, hyvän ja rakkaan Jumalan luo. Koska 
ihminen ei voi päästä omin avuin Jumalan luo, Jumala itse tulee ihmisen luo, ihmi-
seksi, Jeesuksessa Kristuksessa.

Kun olin lapsi, Jumala, josta minulle puhuttiin, oli usein pelottava, jylhä ja kaukai-
nen. Isovanhempien välissä loikoilu aamulla heidän palattuaan mereltä nostamasta 
verkkoja oli turvallisinta, mitä tiesin. Nuorena aikuisena takerruin Jumalan ihmisyy-
teen Jeesuksessa. ”Jeesus tietää, miltä minusta tuntuu pahimmillaankin, koska Jeesus 
oli myös tosi ihminen”, lohduttauduin.

Kaipuu Jumalaan saa meidät janoamaan hyvää ja kaunista sekä toimimaan sen puo-
lesta. ”En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit 
heidät pahalta”, sanoo Jeesus. 

Pahaa ei voi voittaa taistelemalla suoraan sitä vastaan sen sanelemin ehdoin. Paha 
voitetaan tunnustamalla se, mutta lisäämällä hyvää. 

Rakkaus poistaa kaiken pelon. 
Raja tämän ja tulevan kodin välillä sulaa, liukuu pois, kunnes meidät kannetaan 

lopullisesti rajan yli Jumalan pehmeässä sylissä – ja niin lopulta kaikki on hyvin.

KATRI KUUSIKALLIO
Kirjoittaja on yhteiskuntatyön seurakuntapastori
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Muistisairaan omaishoitajan arkea: ELSI
kainalojuttu: muistisairas tulisi kohdata ymmärtäen
(keikka ollut viime viikolla)

Greetta Peltoniemi keit-
tää nykyisin aamukah-
vit vain itselleen. Avio-
mies Niilo eli Nikke on 

sairaalassa eikä hän palaa enää 
kotiin – ainakaan vakituisesti. 

Puolison pitkälle edennyt 
muistisairaus on tehnyt kotona 
asumisesta mahdotonta.

Peltoniemen hiljaiseksi käy-
neen kodin ikkunasta avautuu 
näkymä lintulaudalle. Siinä käy 
usein melkoinen kuhina.

Valokuvat kertovat
toisenlaisista ajoista 
Niken lisäksi talossa ei ole enää 
Elmeri-kissaakaan.

– Missä se Elmeri on? kyse-
lee Nikke toisinaan sairaalassa, 
Greetta kertoo. 

Paavolasta Ouluun kotiutu-
nut pariskunta on asunut Haa-
palehdossa vuodesta 1962. Van-
hoissa mustavalkokuvissa nuo-
ripari poseeraa pihamaalla las-
ten kanssa. Uudemmissa ku-
vissa vietetään syntymäpäiviä, 
valmistujaisia ja mökkijuhan-
nuksia. 

Kun aviomiehen pankki-
kortti ja rahapussi alkoivat vii-

tisen vuotta sitten olla tämän 
tästä hukassa, sairaanhoitaja-
na elämäntyönsä tehnyt Greet-
ta osasi epäillä, mistä on kyse. 

Terveyskeskuksessa tehtiin 
ensin muistitesti, sitten käytiin 
geriatrin vastaanotolla mag-
neettikuvissa. Diagnoosina oli 
Alzheimerin tauti. 

Ajokortista Nikke joutui luo-
pumaan heti.

– Koetin keventää tilannetta 
sanomalla, että huonontuneen 
näön takiahan se meni.

Paniikkikohtaus 
iski yllättäen
Pitkään kotona meni ihan hy-
vin.

– Kun lapset ja lastenlapset 
kävivät kylässä, Nikke puhui 
heille asiallisesti, vaikkei aina 
ihmisiä tainnut tunnistaakaan. 

Sairaus putkahti esille arjessa 
silloin tällöin. 

– Niken vastuulla oli aina 
saunan lämmitys. Kerran ih-
mettelin, miksei mies tule jo ta-
kaisin. Menin katsomaan, onko 
tulen sytyttämisessä ongelmia. 
Siellä uunin sytyttäjä seisoi kes-
kellä kylmää saunaa ja ihmette-

li, miksei ole lämmintä. 
Tämän jälkeen Greetta alkoi 

lähteä mukaan saunareissuille. 
– Sanoin aina, että tulen si-

nulle vesiä lämmittelemään. 
Viime syksynä pariskunta oli 

mökillä Paavolassa poimimassa 
viinimarjoja.

– Nikke alkoi valittaa huo-
noa oloaan, oli vihainen ja vaa-
ti päästä heti lääkärille. Läh-
din ajamaan autolla Ouluun, ja 
Nikke nukahti matkalla. Perille 
kun päästiin, hän ei ollut kipeä 
enää ollenkaan, Greetta muis-
telee.

Uhkailua ja 
yöllisiä karkumatkoja
Samanlaisia paniikkikohtauk-
sia alkoi olla kotonakin. Pian 
Nikke myös alkoi uhkailla väki-
vallalla ja suusta tuli ärräpäitä. 

– Se oli aivan hänen luon-
teensa vastaista. Selvisin kui-
tenkin tilanteista aina rauhalli-
sella puheella.  

Sairaus saattoi myös Niken 
vaaratilanteisiin. Esimerkik-
si maaliskuussa Nikke lähti yh-
tenä yönä huomaamatta omil-
le teilleen. Ensin hän oli käynyt 

”Kuin olisi leskeksi  jäänyt”
Puolison muistisairaus vie mennessään mahdolli    suuden muistella yhdessä 

o m b r e l l i n o . f i

KAUPPA-
KESKUS
VALKEA
3.krs.

Vanhan ajan lelukauppa, kotimainen 
perheyritys palveluksessasi 

HURMAAVAT ULKOLELUT & 
YKSILÖLLISET SYNTTÄRILAHJAT  

#ombrellinoshop

Armoa
ilman

tarmoa.

Tilaa osoitteessa 
kotimaa24.fi/tilaa 

Käytä kampanjakoodia:  tarjous

Seurakunnissa sattuu ja tapahtuu. 
Pysy ajan tasalla. 

Tilaa kotimaa24.fi digipaketti. *)

3 kk vain

19,90
(norm. 26,70)

*)  
+

+ -näköislehti
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Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

naapurin pihalla ja kävellyt sitten 
sukkasillaan läheiselle huoltoase-
malle. 

– Onneksi se on auki läpi vuo-
rokauden. Siellä harhailija oli kut-
suttu sisälle ja poliisit toivat lo-
pulta hänet kotiin. Nikke oli kuu-
lemma lähtenyt liikkeelle, koska 
”kotitalo oli täynnä varkaita”. 

Sydämen huonon kunnon ta-
kia Niken muistisairauteen on 
voitu antaa vain lievintä lääki-
tystä. Siksikin sairaus on myös 
edennyt nopeammin kuin mo-
nella muulla. 

Greetta on ollut koko ajan 
miehensä omaishoitaja. Tärkeä-
nä apuna ovat olleet lapset, jois-
ta kaksi tytärtä asuu lähettyvillä. 

Vaikka arki on ollut raskasta, 
Greetta ei pelännyt ennen kuin 
Nikke kaatoi hänet suutuspäis-

sään eteisen lattialle. Sen jälkeen 
puolisolle ryhdyttiin etsimään 
hoitopaikkaa.

Tyttärenpoika 
on papalle tutuin
Tällä hetkellä sairaus on niin pit-
källä, ettei Nikke muista tai tun-
nista enää vaimoaan, kolmea ty-
tärtään tai poikaansa. 

– Minua hän ei tuntenut ää-
nestäkään. Seitsemänvuotiaan 
tyttärenpojan hän muistaa jos-
kus ja osaa nimenkin oikein.

Silloin kun Nikke oli terve, 
hän harrasti vapaa-ajallaan mo-
nenmoista urheilua, kuorolaulua 
ja näyttelemistä. 

– Minä olin mukana lukemat-
tomat kerrat huoltajana. Ne oli-
vat mukavia aikoja, Greetta ker-
too hymyssä suin. 

Tulevana kesänä pariskunnalla 
on luvassa 60-vuotishääpäivä. Si-
tä ei juhlita aiempien vuosikym-
menen tapaan. Yhteisessä taipa-
leessa olisi paljon muisteltavaa. 

– On se niin outoa olla yksin. 
Ihan kuin olisi leskeksi jäänyt, 
Greetta huokaa.

ELSI SALOVAARA

Muisti- ja validaatiohoitaja Sirpa Re-
mahl kohtaa työssään paljon muisti-
sairaita ja heidän omaisiaan. Hän pu-
huu lämpimästi validaatio-toiminta-

mallista, eli muistisairaan ymmärtävästä ja ar-
vostavasta kohtaamisesta. 

– Se voi hidastaa sairauden etenemistä ja vä-
hentää käytösoireita. Samalla vuorovaikutus ja 
ymmärrys parantuvat. 

Eläminen muistisairaan kanssa vie omaisilta 
paljon voimavaroja. On tärkeää huolehtia myös 
omasta jaksamisestaan. Väittely ja inttäminen 
eivät auta kumpaakaan osapuolta. 

– Jossakin vaiheessa sairautta on tavallista, 
että muistisairas on lähdössä paikkaan, jota ei 
enää ole. Häntä voi rauhoitella kyselemällä tar-
kemmin, millaista siellä oli ja ketä siellä oli. On 
hyvä mennä tilanteeseen ja tunteeseen mukaan, 
Remahl neuvoo. 

– Muistisairaalta ei kannata kysyä: muistat-
ko minua, koska kysymys voi loukata. Kannattaa 
esitellä itsensä ja kertoa miksi on tullut paikalle. 
Kiireetön läsnäolo ja katsekontakti ovat tärkeitä. 

– Muistisairaan kanssa kannattaa kertoa asi-

oista jotka ovat merkittäviä muistisairaalle ja 
joista hän ilahtuu. 

On hyvä, jos omaisten lisäksi, esimerkiksi hoi-
taja tuntee muistisairaan elämänhistorian. Pe-
lon tai ahdistuksen taustalla voi olla joku trau-
ma tai menetys. 

Lohduttelu ja rauhoittelu voi tuntua muisti-
sairaasta vähättelyltä. Hänen pitää saada itkeä, 
surra ja kaivata. Muistisairas voi myös puhua hy-
vin rumasti. 

– Ei hylätä sairaita, sillä he aistivat meitä kans-
saihmisiä hyvin herkästi. Onhan se signaali jos-
takin, jos ihminen sanoo, että kukaan ei käy, 
vaikkei hänellä lähimuistia olekaan, Remahl 
huomauttaa.

Alzheimer on etenevistä muistisairauksista 
yleisin. Muistin sairaus voi johtua myös tapa-
turmasta tai muista syistä. 

– Jos ihmisestä tuntuu, että hän alkaa unoh-
della asioita, kannattaa miettiä, onko elämässä 
nyt vain paljon ruuhkaa vai olisiko muistites-
ti paikallaan. 

Muistitestiin pääsee varaamalla ajan esimer-
kiksi terveys- tai lääkärikeskuksesta.

Myötäelä muistisairaan kanssa

”Kuin olisi leskeksi  jäänyt”
Puolison muistisairaus vie mennessään mahdolli    suuden muistella yhdessä 

Se oli aivan 
hänen luonteensa 
vastaista.

Greetta Peltoniemi

Kodin seiniltä 
ja nuorempien 

sukupolvien 
teettämistä 

valokuvakirjoista 
löytyy muistoja 
Greetta ja Niilo 

Peltoniemen 
yhteiseltä 

taipaleelta.
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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. 040 0221 180. Auttava puhelin on avoinna joka il-
ta klo 18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päi-
vinä klo 01 saakka. Operaattori veloittaa puhelus-
ta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan (pvm/mpm).

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: Louna Lempi 
Matilda Alakontiola.
Haukipudas: Menna Sinikka 
Tellervo Leskelä, Paulus Toi-
vo Rainer Heikkilä, Noel-Nik-
las Juhani Jokelainen, Oska-
ri Matias Kauppila, Alma An-
nalotta Kokko.
Karjasilta: Aiden Mikael 
Makwembere, Edith Anna 
Sylvia Mikkonen, Martta Kyl-
likki Terentjeff.
Kiiminki: Luukas Artturi Ki-
virinta, Menni Maria Erkkilä, 
Petra Iida Emilia Yli-Suvanto, 
Samu Eerik Räisänen, Reino 
Eelia Karhinen, Peppi Noora 
Johanna Väisänen. 
Oulujoki: Eino Elmeri Autio, 
Vilhelmiina Katariina Ijäs, 
Luka Oula Oliver Korpela, 
Tuukka Rauno Jalmari Lah-
tinen, Sebastian Juhani Ni-

Leikkaa talteen!

kolai Mäntykenttä, Kaarle 
Aleksi Pirnes, Alisa Ester Tas-
kila, Eevi Matilda Tornberg.
Oulunsalo: Niilo Frans Mika-
el Lehto, Eevi Eveliina Taskila.
Tuira: Onni Oliver Hartikai-
nen, Neela Hilma Alexan-
dra Heiskanen, Olga Matil-
da Jaakkola, Viljo Ilmari Jur-
vakainen, Amalia Iiris Kristo, 
Vilja Enni Beata Mattila, En-
ni Alissa Nyman, Sakari Toi-
vo Oskari Poikola, Oiva Vilja-
mi Possakka.

Vihityt
Tuomiokirkko: Miro Erik Se-
bastian Orkamaa ja Tiina Ma-
ria Rimpiläinen, Erkki Ilma-
ri Virtanen ja Noora Marjut 
Aronpää.
Haukipudas: Mikko Tapani 
Kauppila ja Maija Katariina 
Virta. 

Oulun seurakun-
tien päiväkerhoi-
hin ja pikkukou-
luihin ilmoittau-

tuminen on käynnissä 2.–
28.5. Päiväkerhoja on Hau-
kiputaan, Karjasillan, Kii-
mingin, Oulujoen, Oulun-
salon sekä Tuiran seura-
kunnissa. Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnassa ker-
hoja ei järjestetä.

Päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen alkoi

taan vielä syvemmin, Ou-
lujoen seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Maaret Sulka-
la kertoo.

Vapaita paikkoja päivä-
kerhoon ja pikkukouluun 
voi kysyä myös kesken kau-
den. Mikäli ryhmässä on ti-
laa, lapsi voidaan ottaa mu-
kaan.

Lapsen hengellisyyttä 
arvostetaan
Seurakuntien varhaiskas-
vatus tarjoaa lapsille ja per-
heille monipuolista ja laa-
dukasta toimintaa. Kaik-
kea toimintaa ohjaavia ar-

Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.5.2017

Haluamme tukea 
lapsen turvallista 
kokonaiskehitystä 
yhteistyössä 
lapselle läheisten 
aikuisten kanssa.

Outi Palokangas
voja ovat lapsilähtöisyys ja 
kasvatuskumppanuus.

– Lapsi on vielä pieni 
ja kasvamassa. Haluam-
me tukea lapsen turvallista 
kokonaiskehitystä yhdessä 
lapselle läheisten aikuisten 
kanssa, Haukiputaan seu-
rakunnan lapsityönohjaa-
ja Outi Palokangas kertoo.

Varhaiskasvatustoimin-
nan suunnittelussa ja to-
teutuksssa otetaan huomi-
oon lapsella ominaiset ta-
vat toimia: leikkiminen, 
liikkuminen, tutkiminen 
ja eri taiteenalueisiin tu-
tustuminen. 

Lapsen hengellisyyt-
tä arvostetaan ja sitä vaali-
taan ikäkaudelle luonnol-
lisella tavalla. Raamatun-
kertomukset, kerhorukous, 
lasten virret ja monet laulut 
ja leikit konkretisoivat kas-
tekasvatuksen arkea.

Alle kouluikäisten ker-
hoihin ja pikkukouluihin 
ilmoittautuminen tapahtuu 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/paivakerho. 

Toiminta alkaa elokuus-
sa viikolla 33. 

Yhteyshenkilöiden tiedot 
löytyvät sivulta 20.

Ekumeeninen jumalanpalvelus
torstaina 11.5. klo 19
katolisessa kirkossa,
Liisantie 2.
Toim. Donbosco Thomas ja
ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Pikkukoulutoimintaa      
järjestetään Oulujoella. 
Pikkukoulu on kaupungin 
kanssa yhteistyössä pidet-
tävää avointa varhaiskas-
vatusta. Pikkukoulua var-
ten perhe käyttää kaupun-
gin palvelusetelin. 

– Pikkukoulutoiminta 
on hyvin lähellä päiväker-
hoa, mutta pikkukoulussa 
lapsen kasvun ja kehityksen 
tukemiseen sekä kasvatus-
kumppanuuteen paneudu-

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

Karjasilta: Anssi Ensio Sar-
re ja Soile Marianne Penttilä.
Oulunsalo: Pekka Kalevi Tas-
kila ja Janita Kristiina Jaati-
nen.
Tuira: Juho Petteri Mattila ja 
Piia Mari Tuulikki Lauronen, 
Pasi Matti Laukkanen ja Heli 
Marjatta Keränen, Juho Eina-
ri Törmänen ja Henna Helena 
Katriina Lintusaari.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Sirpa Elisa-
beth Marketta Keskiniva 60.

Haukipudas: Alpo Iivari Uk-
kola 88, Tarmo Ilmari Ukko-
la 84.
Karjasilta: Eila Annikki Hii-
ronen 77, Erkki Olavi Kerä-
nen 92, Rauha Penttilä 80, 
Aune Elvi Saarela 90, Laina 
Annikki Väinämö 81.
Oulujoki: Betti Annikki Hir-
vasniemi 86, Maija Metso 57, 
Martta Katariina Rautio 97.
Tuira: Aino Inkeri Alaluusua 
97, Voitto Johannes Ervasti 
78, Helmi Maria Komulainen 
96, Linnea Rakel Orre 90, Sa-
mi Tapani Väntsi 27, Raili An-
neli Wallin 81.
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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

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarna Ju-
ho Kopperoinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Péter Marosvári ja urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 7.5. klo 13, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula. 
Messu su 14.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 

Urkuvartti 
keskiviikkoisin 

klo 12.15–12.30 
Oulun tuomiokirkossa. 
Tervetuloa nauttimaan 

virkistävästä urkuvartista.
Urkuvartin soittaa urkuri 

Timo Ustjugov.

Kuukauden 1., 2. ja 4. kes-
kiviikko urkuvartin soit-

taa urkuri Péter Marosvári, 
ja kuukauden 3. urkuvartin 
urkuri Maija Tynkkynen.

Cafe Krypta 
on avoinna 

urkuvarttipäivinä 
klo 10–13.

Hiljaisuuden 
rukoushetki 
su 7.5 ja 14.5. klo 18–19, 
Keskustan srk-talossa. 

Oulun Ry:n kirkkoseurat ti 
9.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Petri Satomaa ja Jor-
ma Majuri.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihde- ja kriminaalityön 
diakonin päivystys to 4.5. 
ja 11.5 klo 10–12, Keskustan 
seurakuntatalo. Vankilasta 
vapautuville tai vapautuneil-
le, päihdeongelmien kanssa 
kamppaileville ja heidän lä-
heisilleen.

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!

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

sunnuntaina 7.5. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa.

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

Musiikkituokio 
"Seitsemän laulua rakkaudesta" 

lauantaina 6.5. klo 20–20.30 
Vanhassa kappelissa (Kajaanintie 1). 

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

Katri Mäkisen ja Maija Vainion 
runoihin Rakkaudesta.

Pyhä tanssi on liikettä ja hiljaisuutta, rukoilemista koko keholla.  
Yksinkertaiset askeleet johdattelevat niin pyytämään 

kuin kiittämäänkin. 
Tanssi ei ole esittävää, vaan painottuu jokaisen tanssijan 

omaan matkaan ja kokemukseen.
Askeleissa mukana koulutetut pyhän tanssin opettajat 

Riikka, Satu ja Päivi. 

Tule sellaisena kuin olet, aiempaa tanssikokemusta et tarvitse. 
Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Tervetuloa!

Tanssin toukokuu Tuomiokirkossa
Pyhää tanssia sunnuntaisin 7.5., 14.5., 21.5. ja 28.5.  

klo 15–16.30 Oulun Tuomiokirkossa

Perheretki 
Alahärmän 
PowerParkiin  
tiistaina 20.6. 
Etusijalla ovat Oulujoen 
seurakuntaan kuuluvat perheet ja varhaisnuoret. 
Vuonna 2007 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset voi-
vat lähteä mukaan retkelle myös ilman vanhempia. Nuo-
remmat lapset voivat lähteä retkelle huoltajan kanssa. 
Retki maksaa: 34 € (yli 130 cm), 23 € (alle 130 cm). Maksu 
sisältää kuljetuksen ja huvipuistorannekkeen  (ei sisällä 
ruokailua). Mikäli et halua ranneketta, sisäänpääsy hu-
vipuistoon maksaa 7 €. Ilmoittautuminen alkaa tors-
taina 11.5. klo 8 osoitteessa www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumat. Retkelle mahtuu 63 henkilöä. Lisätieto-
ja: nuorisotyönohjaaja Sanna Nissinen, p. 040 7186 925.

Tuiran seurakunnan

Diakonianpäivä
perjantaina 12.5. klo 10 alkaen

    Pyhän Tuomaan kirkolla, Mielikintie 3.

Messu, ateria ja tavaratori
Tilaisuus on maksuton. 

Tervetuloa.

Tuomiokirkon diakonian 
ajanvaraus ma 8.5. klo 9–11, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa.
Diakonian aamu ti 9.5. klo 
9–11, Keskustan seurakunta-
talo. Työttömien ja vähäva-
raisten maksuton aamupala. 
Aamupala on tarjolla kello 
10.30 asti. Paikalla diakonia-
työntekijä ja vapaaehtoiset 
emännät. 
Työttömien ja eläkeläis-
ten ruokailu ke 10.5. klo 11–
12, Keskustan seurakuntata-
lo. Ruokailun hinta 2 €. Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyön järjestä-
mä työttömien ja eläkeläis-
ten ruokailu.

www.lahjoitaapua.fi/
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Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Perhemessu su 7.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Erja Haho, 
Oili Kajava ja Aino Pernu, 
kanttorina Risto Ainali, Duu-
risiskot laulavat, johtaa Riik-
ka Saarela
Sanan ja rukouksen ilta su 
7.5. klo 18 Jäälin kappelis-
sa. Virpi Sillanpää-Posio, 
Miia Seppänen ja Sari Wal-
lin. Illassa jokainen saa ha-
lutessaan tehdä Lönnebon 
rukoushelminauhan.
Raamattupiiri to 11.5. klo 10 
Montin-salissa.
Naisten rukouspiiri ke 10.5. 
ja ke 31.5. klo 19 Jäälin kap-
pelissa. 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.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 8.5. klo 11–
12 Jäälin kappeli. Ateria 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 8.5. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kivitie 1 (sisään-
käynti Kiertotien puolelta), 
maksuton.

Musiikkitilaisuudet
Laulujoutsenet-kuoron ja 
solistien kevätkonsertti ti 
9.5. klo 19 seurakuntakes-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustaa Pekka Mustakallio. 
Messudiakonina Elisa Man-
ninen. Kanttorina Laura Ala-
saarela, seurakunnan lapsi-
kuoro. Messun jälkeen pys-
tykahvit kirkossa. 
Sanajumalanpalvelus su 7.5. 
klo 16 Martinniemen srk-ko-
dissa. Toimittaa Saila Karp-
pinen, messudiakonina Elisa 
Manninen, kanttorin Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit. Virsi-
lauluhetki Viis veisaan viis yli 
viis kahvien jälkeen.
Virsi-ilta ke 10.5. klo 18 Kol-
junmajalla. Mukana kantto-
ri Laura Alasaarela ja pasto-
ri Pekka Mustakallio. Kyläyh-
distys tarjoaa iltapalan. Ko-
lehti Yhteisvastuukeräyksel-
le. Laulamme virsiä kevään 
korvalla kauniin merellisen 
luonnon keskellä. Os. Koljon-
tie 83, Halosenniemi. 
Raamattupiiri keskiviikkoi-
sin klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Musiikkitilaisuudet
Konservatorion kevätkon-
sertti ti 9.5. klo 19 srk-kes-
kuksessa. Mukana OKKO-
kamariorkesteri sekä yksit-
täisiä soittajia ja laulajia. Va-
paa pääsy, tervetuloa! 
Näkövamma ei estä unel-
maa -konsertti pe 12.5. klo 
19 srk-keskuksessa. Mat-
ti Lipponen ja Mirjam Paa-
so esittävät uskoa ja voimaa 
antavia lauluja. Matti kertoo 

näkövammastaan ja elämäs-
tä sen kanssa. Liput 10 €. 

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. 
Kellon perhekerho on poik-
keuksellisesti pe 5.5.

Lapsiparkki la 13.5. klo 10–
13 Wirkkulassa. Tarvitset-
ko hetken omaa aikaa? Ha-
luatko siivota rauhassa tai 
käydä yksin kaupassa? Lap-
siparkki on tarkoitettu hau-
kiputaalaisten lapsiperhei-
den avuksi. Siellä leikitään, 
askarrellaan ja hiljennytään 
pieneen hartaushetkeen. 
Lapset otetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Lapsipark-
kiin ilmoittaudutaan edelli-
seen keskiviikkoon mennes-
sä p. 045 6577 426. Voit jät-

kuksessa, johtaa Ulla Met-
sänheimo.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtis-
sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin ja 
perjantaisin klo 10–12 Jäälin 
kappelissa.
Kamraatti-toiminnan ajan-
varaus maanantaisin klo 
9–11 p. 040 7008 151.

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 kappelissa. 
Illassa on mukana Virpi Sillanpää-Posio, Miia Seppänen 
ja Sari Wallin. Aiheena on rukoushelmet ja jokainen 
saa halutessansa koota itselleen rukoushelminauhan. 

Päiväkerhot kutsuvat mukaan vuosina 2012–2014 
syntyneitä lapsia. Ilmoittautuminen päiväkerhoon 
ja lisätiedot netissä 2.–28.5.2017 
www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 8.5. klo 10–
13 Jäälin kappelissa.
Diakoniapiiri ma 8.5. klo 13–
15. Menemme vierailulle Pih-
lajarantaan.
Naisten kasvuryhmä ti 9.5. 
klo 13 Jäälin kappelissa. Vie-
railija Emilia Mattila kerto-
massa vyöhyketerapian sa-
loista.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 7.5. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Olavi Voittonen.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 7.5. klo 14 Montin-
salissa, puhe Pekka Siljander.

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

tää myös tekstiviestin, otam-
me yhteyttä mahdollisim-
man pian ja kerromme onko 
tilaa. Lapselle kannattaa ot-
taa mukaan pienet eväät. 

Harrastukset ja kerhot 
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. 

Muut menot
Kirkkoherranvirasto suljet-
tu 3.–4.5.
Vapaaehtoistoiminnan in-
fo ma 15.5. klo 12 Vesi-Jatuli, 

Jokelantie 20. Vapaaehtois-
toiminnan esittelyä Mukana 
ODL:n vapaaehtoistyö, Vuol-
le-Setlementin AVEK-toimin-
ta, sekä kaupungin palvelu-
asuntojen ja Haukiputaan 
seurakunnan vapaaehtoistoi-
minta. Toimintaa ovat esitte-
lemässä Tuija Lehtola, AVEK-
toiminta, Vuolle Setlementti. 
Tanja Tanhua, keikkavapaa-
ehtoistoiminta, Oulun Dia-
konissalaitos. Maria Olko-
niemi, palveluasunnot, Ou-
lun kaupunki. Johanna Ke-
rola, seurakunnan vapaaeh-
toistoiminta, Haukiputaan 
seurakunta.
Naisten iltapäivä tiistaisin klo 
14–16 Wirkkulassa, Kirkkotie 
10 D. Tämä on paikka, jonne 
voi tulla ja jossa voi olla. 
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: pyhäkoulu su 7.5. klo 
12 ja seurat klo 13.30 ry:llä.n 
Kello: ompeluseurat pe 5.5. 
klo 18.30 ry:llä. Jokikylä: ke-
vätmyyjäiset la 6.5. klo 13 
ry:llä, pyhäkouluseurat 7.5. 
klo 12 ry:llä.

Ilmoittaudu nyt
koululaisten kesäleireille!

Haukiputaan seurakunta järjestää 
Pikku-Syötteellä 

sekaleirin alle 10-vuotiaille tytöille ja pojille 5.–7.6.,
tyttöleirin yli 10-vuotiaille 7.–9.6. ja 

poikien telttaleirin yli 10-vuotiaille 3.–4.8. 
Ilmoittautuminen 26.4.–7.5. 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Lisätiedot: 

Elisa Manninen, p.050 5133 225 ja 
Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960 

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

Vanhan kirkkotien vaellus 
lauantaina 27.5. Kirkkoharjulta Haukiputaan kirkkoon. 

Matkan varrella tutustutaan vanhaan kirkkotiehen ja 
maastossa oleviin historiallisiin paikkoihin, evästellään, 
rupatellaan ja hiljennytään keväisessä luonnossa.  Vael-
luksen pituus on n. 8 km.
Päätteeksi rukoushetki kirkossa ja ruokailu. Auton voi 
tuoda Haukiputaan kirkon pihaan, josta lähtee klo 12.30 
kuljetus vaelluksen lähtöpaikkaan. Osallistumismaksu 5 
€, joka sisältää Kirkkotie tänään -vihkon. Maksu kerä-
tään paikanpäällä. Ilm. 19.5. mennessä www.oulunseu-
rakunnat.fi -sivujen kautta.

Kirkkokyyti Oulun seurakuntien 
yhteiseen messuun Rotuaarille 

helatorstaina 25.5. klo 12. Lähtö Kiimingin kirkon 
edestä klo 11.15, Jäälistä otetaan kyytiin Kuusamontien 

varrelta (n. klo 11.25). Kulkue lähtee Rotuaarille 
Tuomiokirkolta klo 11.50. Paluu kirkkokahvien jälkeen.

W
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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 7.5. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Olavi Mäke-
lä, kanttorina Juha Soranta. 
Pohjankartanon kuoro. Ra-
dio Dei. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 7.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Heikki 
Karppinen, avustaa Katja Yli-
talo, kanttorina Ilkka Järviö. 
Mukana rippikoulu Kastelli 3. 
Varikkomessu su 7.5. klo 12, 
Pyhän andreaan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyys-
sönen, avustaa Anna-Leena 
Ylänne. Kolehti rukouselä-
män ja hengellisen ohjauk-
sen vahvistamiseen koulutus-
ten avulla Hiljaisuuden Ystä-
vien kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to 
4.5. ja to 11.5. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Hartaus pe 5.5. klo 13, Cari-
tas-Koti, Kapellimestarinka-
tu 2. Hartauden pitää Salla 
Autere Oulun tuomiokirkko-
seurakunnasta.
Herännäisseurat su 7.5. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Lähetyspiiri ti 9.5. klo 17.30 
Merikotkantie 1. 
Raamattupiiri ke 10.5. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 11.5. klo 13, 
Kastellin kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 11.5. 
klo 18, Kastellin kirkko. Lisä-
tietoja: Mari Vakkilainen, p. 
050 3035 243. 
Majakkailta pe 12.5. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Vieraina Maria ja Mikko 
Vuorma , aiheena lähetystyö 
Papua-Uudessa-Guineassa. 
Yhteislauluja, tarjolla iltapa-
laa. Vapaa pääsy. Illan järjes-
tävät Karjasillan seurakunta 
ja Majakkatiimi Kaakkurin-
majakkaillat.blogspot.com.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro torstaisin klo 
9–10 Karjasillan kirkko, per-
jantaisin klo 9–10 Pyhän An-
dreaan kirkko. 
  

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 4.5. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 4.5. klo 13 Karjasillan 
kirkko, to 4.5. klo 13 Kastellin 
kirkko, ma 8.5. klo 12 Maik-

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

Diakoniaryhmä ti 9.5. klo 
13.30, Maikkulan kappeli.

Kirjavirtaa Pappilassa – 
kirjallisuuspiiri lu-

kevaisille ke 10.5. 
klo 18, Kastellin 
kirkko. Kevään 
viimeisessä ko-
koontumises-
sa Aleksis Kivi: 

Seitsemän vel-
jestä, Riina Kata-

javuori: Wenla Män-
nistö. Syksyn 2017 kirjalis-

ta jaossa. Vapaa pääsy!

Lapsille ja
lapsiperheille

Messupyhis su 7.5. klo 10 
Kastellin kirkko,  su 7.5. klo 
12  Pyhän Andreaan kirkko. 
Monen polven perhekerho 
ke 10.5. klo 9.30 Merikotkan-
tie 1, Kaukovainio. 

kulan kappeli. 
Kulttuurikerho ma 8.5.  klo 
14–15.30 Caritas-Kodin Ca-
ritas-sali, Kapellimes-
tarinkatu 2. Ker-
hossa sinulla on 
mahdollisuus 
kuulla maam-
me vaikuttavis-
ta kulttuurihen-
kilöistä ja histori-
aamme kuuluvista 
tapahtumista ja vuo-
sipäivistä. Kaarina Jaakkola 
luennoi aiheesta Oskar Me-
rikanto- suomalaisten koti-
en säveltäjä. Kerho on avoin 
kaikille aiheesta kiinnostu-
neille. 
RunoQvarkki ti 9.5. klo 12–
12.15 Siipi. Runoja Suomi 
100 -hengessä. Kirsi Kun-
naksen runoja lukee Juha 
Vähäkangas. 

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 joka sunnuntai toukokuun lop-
puun saakka. Bussi lähtee liikkeelle Kaukovainion os-
toskeskuksen edestä klo 9.20 ja kiertää Kaukovainion, 
Hiirosen, Mäntylän ja Lintulan kautta Karjasillan kirkol-
le. Matka-aika on vajaa puolisen tuntia. Paluumatka al-
kaa messun jälkeen noin klo 11.30. Jos sunnuntain mes-
sun jälkeen kirkolla on tarjolla kirkkokahvit, bussin pa-
luumatka alkaa, kun kahvit on rauhassa nautittu ja kaik-
ki 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.

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 €

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 €. Lue juttu sivulta 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€.

Juhannusjuustoa,
 juustokeittoa, punaista heraa
– rakkaalla lapsella 
on monta nimeä.

Myymme yhteisvastuun 
hyväksi juhannusjuustoa
Karjasillan kirkolla pe 2.6. klo 10–13

Ennakkotilaukset 
ke 24.5. klo 9–15 p. 040 5747 162 ja 
pe 26.5. klo 9–15 p.  040 5752 711

Hinta 6 € / litra.

Häämusiikki-
konsertti 

pe 12.5. klo 18–19 
Karjasillan 
kirkossa. 

Ks. ilmoitus 
s. 20.

“Olet kaunein mitä tiedän” 

Kerttu Kastellin, P. Mustapään ja Jaakko Haavion lyriikasta

ÄITIENPÄIVÄN
RUNOILTA

sunnuntaina 14.5. klo 18.30 Kastellin kirkossa.
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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

Messu su 7.5. klo 10 kirkossa. 
Herättäjän kirkkopyhä. Toi-
mittaa Petri Satomaa, saar-
na Simo Juntunen, kanttori 
Anna-Kaisa Pitkänen, kirk-
koväärtit Sanna Tuuli ja Ka-
levi Laurila, Oulun seudun 
virsikuoro johtajanaan Mer-
vi Kyrki, kirkkokahvit ja Siio-
nin Virsi -seurat. 
Hartaus ke 10.5. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Anna-Kaisa Pitkänen. 
Seurakuntakerho to 11.5. 
klo 11 seurakunnan Toimita-
lolla, Maija Sivula, Anna-Kai-
sa Pitkänen. Muistiasiaa, vie-
railija Paula Mustonen Muis-
tiyhdistyksestä.
Hartaus to 11.5. klo 13.30 
Teppola, Maija Sivula, Pirjo 
Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
8.5. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla.  
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 11.5. 
klo 9 seurakunnan Toimita-
lolla.  
Repun perhekerho to 11.5. 
klo 9.30. 
Salonpään perhekerho pe 
12.5. klo 9.30 Salonpään  
Kylätalolla. 

Harrastukset ja kerhot 
Kyläkamari ma 8.5. klo 11 Py-
säkillä, Kauppiaantie 5. Pai-
kalla  SPR:n Terveyspointti. 
Neulontaa ja matkakump-

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 7.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Mat-
ti Jurvelin, saarna Kari Palo-
maa, kanttori Sanna Leppä-
niemi, Oulujoen kirkkokuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 7.5. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kantto-
ri Anja Hyyryläinen, Kiimin-
gin kirkkokuoro, johtaa Sa-
ri Wallin. 
Messu su 7.5. klo 12, Sangin-
suun srk-koti. Toimit-
taa Satu Kreivi-Pa-
losaari, kanttori 
Lauri Nurkkala, 
kirkkokahvit. 
Motoristikirk-
ko su 7.5. klo 12, 
Ylikiimingin kirk-
ko. Ks. ilmoitus.
Raamattu- ja lä-
hetyspiiri ma 8.5. 
klo 18.30, Oulujoen pappila. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 4.5. 
klo 13, Myllyojan srk-talo.
Eläkeläisten kerho ma 8.5. 
klo 12, Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 8.5. 
klo 13, Hintan srk-talo. 
Seurakuntakerho ti 9.5. klo 
10, Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 9.5. klo 17, Myl-
lyojan srk-talo. 
Lähetysilta ke 10.5. klo 18, 
Yli-Iin srk-talo. Lähetysilta 
Seija Helomaa kertoo tervei-
siä Nepalista. Hartaus, kah-
vittelua ja arvontaa. 
Torstaikerho to 11.5. klo 11, 
Yli-Iin srk-talo. 

Kahvimylly to 11.5. klo 13, 
Myllyojan srk-talo.

Lapsille ja
lapsiperheille

Myllyojan perhetupa to 
11.5. klo 9–12, Myllyojan srk-
talo. Lapsiperheiden yhtei-
nen olohuone. 

Musiikkitilaisuudet
Laulaen iloa jaamme – mu-
siikki yhteistä on to 4.5. klo 
13, Hintan srk-talo. Laulam-

me yhdessä  keväisiä vir-
siä ja lauluja pianon 

säestyksellä.
Pieni iltasoitto 
to 4.5. klo 19, 
Ylikiimingin 
kirkko. Jaakko 
Rahko, urut.

Laulukerho to 
11.5. klo 10, Yli-

kiimingin srk-talo. 
Yhteislaulua. Hilkka 

Takala, Paavo Pitkälä ja Ee-
ro Pitkälä soittavat kannelta.
 

Apua ja tukea
tarvitseville

Liikunnallinen vertaistuki-
ryhmä mielenterveyskun-
toutujille to 4.5. klo 11, Hin-
tan srk-talo. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 8.5. klo 
9–11, p. 040 7033 690. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään. 
Pikku Putiikki ti 9.5. klo 9–12, 
Myllyojan srk-talo.  Diakoni-
an hyväksi myytävänä sukkia, 
lapasia ja pieniä lahjatavaroi-
ta. Ostokset voi maksaa käy-
tävällä olevaan lippaaseen.

panuutta ti 9.5. klo 13 Pysä-
killä.
Lähetysilta ke 10.5. klo 18 
Pysäkillä, kirkkoherra Petri 
Satomaa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupuuro ti 
9.5. klo 9–10 Pysäkillä, Kaup-
piaantie 5. Aamupuuro on 
tarkoitettu vähävaraisille ou-

lunsalolaisille. Puuron lisäk-
si ateriaan kuuluu leipä lisuk-
keineen, kahvi tai tee. Paikal-
la on diakoniatyöntekijä.

Muut menot
Rauhanyhdistysten toimin-
taa: Kirkonkylä: Su 7.5. klo 
16 seurat ry:llä, Juhani Ala-
ranta, Hannu Jaakkola. Sa-
lonpää: Su 7.5. klo 16 seu-
rat ry:llä.

Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.5.2017

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

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

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

OulujokiLOVE 
torstaina 11.5. klo 18 
Myllyojan srk-talossa. 
Romuromantiikkaa. Illan 
aikana Esa Rättyä House-
band soittaa rakkauslaulu-
ja sekä etukäteen esitetty-
jä toivelauluja rohkaisus-
ta, rakkaudesta ja kiitolli-
suudesta. Parisuhteen ar-
ki on joskus mutkikasta ja 
hankalaa. Ilta on tarkoitet-
tu antamaan iloa ja roh-
kaisua. Illan päätteeksi herkutellaan. Lastenhoito 
järjestetty. Lue s. 2–3 juttu yhdestä illan pariskunnasta.

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. Lippuja voi varata myös lähetys-
sihteeriltä p. 040 5065 511 tai ulla.makinen@evl.fi

Tuotto Oulunsalon seurakunnan lähetystyölle.

Kevätsiivous hautausmaalla
torstaina 11.5. klo 16.

Seurakunnassa on työvälineitä, mutta voit 
halutessasi ottaa oman haravan mukaan kotoa.
Talkoiden päätteeksi on yhteinen keittoateria, 

joka tarjoillaan klo 18 Toimitalon Yläsalissa.

Kukanpäivän sopat ja kirpputori
lauantaina 13.5. klo 12–16 Toimitalon sisäpihalla.

Myytävänä jauhelihakeittoa 4 € / litra 
kenttäkeittimestä, Lapsille askartelunurkkaus.

Kahvikakkuja myytävänä ja kahvio.
KIRPPUTORI, pöytiä vuokrattavana 20 € / pöytä.  

Varaukset, p. 044 7453 853.
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen!

Retkelle Ylivieskaan 
ma 29.5. 
Diakonian bussiretkel-
lä tutustumme Ylivies-
kan kirkon raunioihin, 
ruokailemme Raudasky-
län kristillisellä opistolla, 
käymme ostoksilla Kärk-
käisellä sekä paluumat-
kalla tutustumme Vihan-
nissa Oulun ortodoksi-
sen seurakunnan rukous-
huoneeseen, tsasou-
naan.  Retken hinta 10 €. 
Mukaan bussiin mahtuu 
45 ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta. Etusija Ou-
lujoen seurakunnan alu-
eella asuville. 
Ilmoittautumiset ma 8.5. 
klo 9–13 joko Ulla-Mai-
ja Ruotsalaiselle, p. 040 
5747 097 tai Anu Fedo-
toffille, p. 040 5747 098. 
Retkeläisille lähetämme 
kirjeen. 

Oulujoen 
seurakunnan 

perheretki 
Alahärmän 

PowerParkiin  
tiistaina 20.6.
Ks. ilmoitus 

s. 15. 

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja
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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 7.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttori Anu Arvo-
la-Greus.  
Messu su 7.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jenni Siljander, avustavat 
Niilo Pesonen, Pasi Kurikka, 
Tarja Oja-Viirret ja kappelin 
raamisryhmä, kanttori Raa-
kel Pöyhtäri. Nimikkolähet-
tien matkaan siunaaminen. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Messu su 7.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Soili Pitkänen, avustaa Pekka 
Jarkko, kanttori Anna Kälkäjä. 
Messu su 7.5. klo 12, Palokan 
srk-koti. Toimittaa Lauri Ku-
jala, ehtoollisavustaja Jarmo 
Komulainen, kanttori Heik-
ki Jämsä.  
Iltamessu su 7.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu Oja-
la, avustaa Jonna Piirainen, 
kanttori Anu Arvola-Greus.
Viikkomessu ke 10.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Tuo-
mo Kinnunen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 5.5. klo 14, Caritas Matrii-
ti. Hartauden pitää Salla Au-
tere Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnasta. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 4.5. klo 
18.30–21, Tuiran kirkko. 

Harrastukset ja kerhot 
Raamattupiiri torstaisin Tui-
ran kirkolla to 4.5. ja 11.5.  
klo 12.30, Tuiran kirkko, 
Sumppu. Piiriä vetää pasto-
ri Petteri Tuulos. 
Raamattupiiri to 4.5. ja 11.5. 
klo 16, Palokan srk-koti. Pii-
riä vetää Liisa Sutinen, p. 040 
7390 971.
Juttutupa ma 8.5. klo 11, 
Koskelan srk-koti. Tule ta-
paamaan muita aamuhar-
tauden ja kahvin kera sekä 
keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista. Juttutupaan 
ovat kaikki tervetulleita. 
Puutyökerho ma 8.5. klo 
9–13, Siipi, kellaritilat. 
Käsityökerho ma 8.5. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Ikäihmisten suvantohetki 
ma 8.5. klo 14–15, Tui-
ran kirkko. 
Kivi- ja tiffany-
lasikerho ti 
9.5. klo 10, Py-
hän Tuomaan 
kirkon kella-
rissa. Pääovelta 
oikealle kiertä-
en, portaat alas. 
Käsityökahvila ti 9.5. 
klo 12–15,  Koskelan srk-koti. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus ma 
klo 9–11, p. 044 3161 412.
Diakonian aamupala ke 
10.5. klo 10–11, Tuiran kirk-
ko. Maksuton aamupala si-
sältää puuron, juoman, lei-
vän, leikkeleet ja kahvin. Pie-
nimuotoinen hartaushetki. 
Otetaan vastaan tavara-
lahjoituksia ke 10.5. klo 10–
18. Tuiran seurakunnan dia-
koniatyö ottaa vastaa mm. 
kotitaloustavaralahjoituk-
sia: keittiötarvikkeita, pien-

koneita, koriste-esineitä, lii-
navaatteita yms. Vaatelah-
joituksia emme valitetta-
vasti ota enää vastaan. Nou-

damme tavarat kotoasi.  
Huomioithan, että 

lahjoitetun tava-
ran tulee olla siis-
tikuntoisia ja eh-
jiä. Tavaroita voi 
lahjoittaa jatku-

vasti, noutopäivä 
sovitaan erikseen. 

Soitot diakoni Sami 
Riipiselle, p. 040 5747 149. 

Tavarat lahjoitetaan tarvitsi-
joille seuraavassa Diakoni-
an päivässä 12.5. Pyhän Tuo-
maan kirkossa klo 10.
 

Musiikkitilaisuudet
Kuorokonsertti, NSSS 2017 
-festivaali pe 5.5. klo 19.30, 
Tuiran kirkko. Tuiran kirk-
koon saapuu kolme kuoroa, 
Kalmar Nations Kör ja Väst-
göta Manskör Korgossarna 
Ruotsista sekä Tallinna Teh-
nikaülikooli kammerkoor Vi-
rosta. Pohjoismaiden sekä 
Baltian maiden akateemis-
ten opiskelijakuorojen yhtei-
nen laulujuhla, Nordic Stu-

dent Singers´ Summit kokoaa 
yli 1000 laulajaa Ouluun. Ta-
pahtuma levittäytyy ympäri 
kaupunkia usein konsertein 
ja huipentuu gaalakonsert-
tiin 6.5. klo 17 Ouluhallissa.
Varrella virren -ilta ke 10.5. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Yhteislaulutilaisuus. 
Laulattajina kanttori Anu 
Arvola-Greus ja pappi Jonna 
Piirainen.

Raamattua 
arkiaamuisin 

klo 8 Tuiran kirkossa
 
pe 5.5. 2. Kor. 8 
ma 8.5. 2. Kor. 9
ti 9.5. 2. Kor. 10
ke 10.5. 2. Kor. 11
to 11.5. 2. Kor. 12

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakun-
nat. fi/tuiran-seura-
kunta/raamatunluku-
hetket tai www.va-
paaehtoistyo.fi/oulu

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.

MM-lätkän kisastudio 
Tuiran kirkolla 

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

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

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

Nimikkolähettien 
tehtäväänsiunaaminen

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.

Katsaus Uuteen testamenttiin 
sunnuntaina 7.5. klo 17 ennen iltamessua 

Tuiran kirkon seurakuntasalissa.
 

Jaakko Lounela luo katsauksen 
raamatunlukuhetkien teksteihin. 

Tapaamisiin ovat tervetulleet myös ne,
 jotka erikseen yksin tai yhdessä seuraavat

 samaa lukuohjelmaa.

Iltamusiikki, 
Oulun Laulu 
tiistaina 9.5. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Keväinen musiikkihetki. 
Johtaa Kristian Heberg. 
Kuluvana vuonna juhli-
taan 100-vuotiasta Suo-
mea. Suomen Laulajain 
ja Soittajain Liiton 
(Sulasol) laulujuhlien 
ohjelmisto koostuu suo-
malaisesta musiikista, 
vanhasta ja uudesta. 
Tilaisuuteen on vapaa
pääsy. Ohjelma 5 €. 

Äitienpäiväjuhla
sunnuntaina 14.5. klo 13  Terva-Toppilan koulun

juhlasalissa (Koskelantie 49)
Tervetuloa äidit ja perheet äitienpäiväjuhlaan ja kak-

kukahveille. Jo perinteinen Tuiran seurakunnan, Terva-
Toppilan koulun, vanhempainyhdistys Vanteen ja Top-
pilan Toukokuu -työryhmän järjestämä juhla. Juhlassa 
luvassa äitien kukitus, lasten esityksiä, puhe äidille ja 

yhteislaulua. Puheen pitää pastori Tuomo Kinnunen ja 
yhteislauluja säestää kanttori Tommi Hekkala.

Diakonianpäivä
pe 12.5. klo 10 

alkaenPyhän Tuo-
maan kirkolla.

Messu, ateria ja
tavaratori.

Avaran taivaan alla – 
helatorstain messu Rotuaarilla 

torstaina 25.5. klo 12. Seurakunnassamme ei järjeste-
tä helatorstaina muita jumalanpalveluksia aamupäi-
vällä ja päivällä. Messubussikuljetuksista lisätietoja 

www.oulunseurakunnat.fi ja 11.5. lehdessä. 
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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/

Kirkko yhteiskunnallisena vaikuttajana Väli-Amerikas-
sa pe 5.5. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juhlavuoden 
merkeissä, keskustelua ja kahvit. Heikki Karppinen. 
Tovi pe 12.5. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation juhla-
vuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit. Petri Satomaa.
 

Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.5.2017

Erityisdiakonia
KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhekahvila erityisille perheille ma 8.5. klo 9.30–
12, Heinätorin srk-talo. Perhekahvila perheille joilla on 
erityislapsi.Tervetuloa jakamaan erityistä perhearkea 
kahvikupposen äärelle. Heinätorin srk-talo, Aleksan-
terin katu 73, alakerta. Lisätietoja: Christalta, p. 040 
5156 935.
Varttuneiden porinapiiri ti 9.5. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin srk-talo. Kerho eläkkeellä oleville kehitysvammai-
sille. Rupatellaan ja kahvitellaan. 

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 4.5. ja 11.5. 
klo 14, Keskustan srk-talo. Lisätietoja: Ulla-Maija Aal-
tomaa, 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.
Viittomakielinen messu su 7.5. klo 12, Intiön srk-koti. 
Viittomakielellä toimitettu messu. Messun toimittaa 
kuurojenpappi Päivi Liiti. Messun jälkeen kirkkokahvit 
jossa vapaaehtoinen kahviraha. 
Viittomakielinen messu su 7.5. klo 14.30 Palvelukes-
kus Runola, os. Tuulaakitie 2. Tervetuloa Runolan asuk-
kaiden kanssa viittomakielellä toimitettuun messuun. 
Messun toimittaa kuurojenpappi Päivi Liiti. 
Lähetyspiiri ma 8.5. klo 14,  Keskustan srk-talo. Lä-
hetyspiiri tukee kummilapsen koulunkäyntiä Njomben 
kuurojenkoulussa Tansaniassa. Piirissä hartaus, kahvit 
ja arvontaa. Joskus meillä käy vierailijoita tai vierailem-
me itse kiinnostavissa paikoissa. 
Raamattupiiri ti 9.5. klo 13, Palvelukeskus Runola, os. 
Tuulaakitie 2. Rukousta, laulua ja Raamatun tekstien 
pohdintaa. Tervetuloa mukaan viittomakieliseen Raa-
mattupiiriin yhdessä Runolan asukkaiden kanssa.
Kuulovammaisten päiväpiiri to 11.5. klo 13.30, Kes-
kustan srk-talo. Kuulovammaisten päiväpiirin eli Aab-
rahamin poppoon keräämällä kahvirahalla tuetaan 
kummilapsen koulunkäyntiä Tansanian kuurojenkou-
lussa. Kerhossa on aina käytössä induktiosilmukka se-
kä ryhmäläisten tilaama kirjoitustulkkaus. 

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeidenkäyttäjien omaisille to 
4.5. klo 17–19, Keskustan srk-talo, Asemakatu 6, sisäpi-
ha. Vertaistukiryhmä huumeidenkäyttäjien omaisille. 
Vierailijana erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa.
Naistenryhmä pe 5.5. ja pe 12.5. klo 13–15, Keskustan 
srk-talo. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille.  
Tavoiteryhmä ma 8.5. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä paihdeongelmaisille miehille ja nai-
sille.

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in Eng-
lish su 7.5. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansain-
välisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Week-
ly gathering for international people. Service on eve-
ry Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen py-
häkoulu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof-
fee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Lin-
nanmaa. 

In English – kansainvälisyys

lauantaina 6.5. klo 14–16 Karjasillan kirkossa.

Nuorille aikuisille ja aikuisille suunnattu ryhmä jonka 
tarkoituksena on tutustuttaa lähetys- ja kehitysyhteis-
työhön sekä kerätä rahaa niiden tukemiseen. 
Ohjelmassa voi olla muun muuassa tempauksia, tal-
koita, lähetystyöntekijöiden tapaamisia, vierailuja ja 
opintomatkoja.
Global Action tarjoaa näkökulmia reiluun kauppaan, 
luomakuntaan ja ympäristöajatteluun, vastuulliseen 
matkailuun, uskontodialogiin ja kirkkojen väliseen yh-
teistyöhön.

Lisätietoa: www.facebook.com/GlobalActionOulu 

Toimintaa paremman maailman puolesta 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Pohjoismaiden 
sekä Baltian mai-
den akateemis-
ten opiskelijakuo-
rojen Nordic Stu-
dent Singers´ Summit -festivaalin kuorokonsertti 
pe 5.5. klo 19.30
Tuiran kirkko, Myllytie 5.
Global Action la 6.5. klo 14–16 Karjasillan kirkko, No-
kelantie 39. Ks. ilmoitus tällä sivulla.
Motoristikirkko su 7.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa, 
osoite: Kirkkomäki 1, Oulu. Ks. ilmoitus sivulla 18.
Pyhän Luukkaan kappelin muistojen ja historian ke-
ruu  31.5. saakka. Kuvat ja tekstit voi lähettää soile.
kontio@evl.fi tai Soile Kontio, Myllytie 5, 90500 Oulu.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 6.5. klo 18, Tuiran kirkko, Myl-
lytie 5, Maininki-salissa. Mikromissio-ilta. Askel lähe-
tyksen maailmaan.
Hetki yhdessä -ilta ma 8.5. klo 19, Koulukatu 41, ru-
koushuone. Siionin matkalauluja, sanaa, yhdessäoloa 
sekä iltapala. Järjestää joukko Uusheräyksen ja Rau-
han Sanan nuoria aikuisia.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 10.5. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappeli. Kevätretki. Varusteet sään 
mukaan!
OPKOn toimiston avajaiset pe 12.5. klo 18, Torikatu 
9 A 32. Tule tutustumaan uusittuun toimistoon. Re-
montin jälkeen entistä ehommat tilat.

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

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

San
n

a K
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o
k

Häämusiikkikonsertti 
perjantaina 12.5. klo 18–19 Karjasillan kirkossa. 

Häämusiikkikonsertissa kerrotaan vihkitilaisuuden 
musiikista ja esitellään häämarsseja, sekä 

vihkitilaisuuteen sopivia yksinlauluja. 
Häämusiikkikonsertissa kerrotaan vihkitilaisuuden 

musiikista ja esitellään häämarsseja sekä 
vihkitilaisuuteen sopivia yksinlauluja ja virsiä. 

Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti kaikki tulevan 
kesän vihkiparit, mutta se on kaikille asiasta 

kiinnostuneille avoin. Tervetuloa!

Freeim
ag

es
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Kastettu: Leo Heino 
Benjamin Kumpula, 
Iida Aliina Turpeinen

Kuollut: Lauri Kalevi 
Keränen 85, 
Anna-Liisa Koskenniemi 
s. Hakala 76.

 

  

 

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

Lähetyslauluilta to 4.5. klo 
18.30 Pirkko Leskelällä, Aa-
ronkuja 2 A 4, Jouni Heikki-
nen. 
Graniitti-mieskuoron kon-
sertti la 6.5. klo 18 kirkossa. 
Vapaa pääsy!
Ompeluseurat ma 8.5. klo 18 
srk-talon kappelihuoneessa 
lähetys- ja diakoniatyön hy-
väksi. 
Porinapirtti ti 9.5. klo 12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Tule koko kaksituntiseksi tai 
vain hetkeksi kahville/teelle. 
Hartaus ti 9.5. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 9.5. 
klo 14 tk-sairaalan b-osastol-
la, Jouni Heikkinen.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
9.5. klo 18 seurakuntatalos-
sa.
Keskipäivänkerho ke 10.5. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Leena Leskelä, Jouni Rii-
pinen. Saamme vieraaksi Ou-
lujoen seurakunnan kerho-
laisia. 

Hartaus ke 10.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Rainer Vää-
nänen. 
Rukouspiiri ke 10.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 11.5. klo 10 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Jouni Heikkinen. Aiheena 
Luther ja Katharina. 
Yhteinen hartaus-
hetki to 11.5. klo 
13.30 Mikevan 
palvelukodeis-
sa, Jouni Riipi-
nen. 
Isien ja lasten 
ilta to 11.5. klo 
18 Koortilassa. 
Ruokakassien jakelu 
vähävaraisille maanantai-
sin klo 10–11 seurakuntata-
lon alakerrassa.
Kuorot: Ke 10.5. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa.    
Lapset/perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja Laita-
saaren ry:n tiloissa Päivärin-
teellä sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Vauva- ja vekarakirk-
ko ti 9.5. klo 9.30 kirkossa, 
jonka jälkeen äitienpäivän 
kakkukahvit seurakuntata-
lossa. Isien ja lasten ilta to 
11.5. klo 18 Koortilassa. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-

kiolla. Nuortenilta to 4.5. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Isosilmoittautuminen ke-
sän leireille ja kesäpäiville 
viimeistään 5.5. www.mu-
hoksenseurakunta.fi/sähköi-
nen asiointi. Päivystys pe 5.5. 
klo 15–17 nuorisotoimistolla. 
Raamattupiiri rippikoululai-
sille su 7.5. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. Nuortenil-

ta ke 10.5. klo 17–18.30 
Päivärinteen seura-

kuntasalissa. 
Laitasaaren 
rukoushuo-
ne: Aamuruko-
us maanantai-
sin klo 6.30. Po-

rinapirtti ti 9.5. 
klo 12. Perhekerho 

torstaisin klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
La 6.5. klo 12 kevätmyyjäi-
set ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokka-iltakylät: 4–6lk L. Ke-
ränen ja 7-8lk Hanhisuanto. 
Su 7.5. klo 12 pyhäkoulut: 
Kirkonkylä Toppinen, Kori-
vaara Pekkarinen, Pälli Lyy-
tikäinen, Suokylä Vääränie-
mi. Klo 17 laulutuokio ja seu-
rat ry:llä. Ma 8.5. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. To 11.5. klo 
18.30 ompeluseurat Pirjo ja 
Timo Karhumaalla.  
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 5.5. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. La 6.5. klo 19 
raamattuluokat: pienet Mik-
konen ja isot Hanhisuanto. 
Su 7.5. klo 17 seurat ry:llä. 
Ke 10.5. klo 17.30 päiväker-
ho ry:llä.

Messu su 7.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, kantto-
ri Pentti Korkiakoski.
Jukka Kolmosen vaali-
näyte. Kirkkokahvi mes-
sun jälkeen kirkossa. 
Temmesläiset voivat ti-
lasta seurakunnan las-
kuun kyydin Olavi Save-
lalta, p. 0400 280 678.

Tuomasmessu su 7.5. 
klo 18 seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Soile Tuusa, 
saarnaa Jouni Riipinen, 
kanttorina Ossi Kajava. 
Vauva- ja vekarakirkko ti 
9.5. klo 9.30 kirkossa. Toi-
mittaa Soile Tuusa, kant-
torina Ossi Kajava, las-
tenohjaajat. 

Seurakunnissa tapahtuu  4.–11.5.2017

Eläkeliiton kerho to 4.5. klo 
17 Temmeksen srk-talossa. 
Historialuento Temmeksen 
synnystä, Markku Kuorileh-
to. Tilaisuus kaikille avoin.
Nuortenilta to 4.5. klo 18 
Murron kerhotilassa. Leffail-
ta.
Diakoniatyöntekijä tavat-
tavissa ma 8.5. klo 9–10.30 
Temmeksen srk-talon koko-
ushuoneessa. Käynti takapi-
han kautta. Voit tulla huoli-

Graniitti-
mieskuoron 

konsertti la 6.5. 
klo 18 kirkossa. 
Vapaa pääsy!

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. 

nesi tai iloinesi.
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 8.5. klo 18 Tyrnävän srk-
talossa.
Kesärippikoulu I:n teemail-
ta klo 16–18 ja vanhempainil-
ta klo 17.30–19 to 11.5. Tyrnä-
vän srk-talossa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu vähävaraisille 
tyrnäväläisille maanantaisin 
klo 8.30–9.30 Pömilässä. Elin-
tarvikkeita jaetaan niin kau-
an kun kasseja riittää.

 
Kirkkoherranvaalin vaalipaneeli
Kirkkoherraehdokkaiden Teemu Isokäännän ja Jukka 
Kolmosen haastattelua ja haastamista kirkkoherranvi-
ran tehtävien näkökulmasta ti 9.5. Kahvit klo 17.30 
alkaen, paneeli klo 18–19.30 Tyrnävän srk-talon salissa. 
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.

 

YHTEISVASTUUPESIS
keskiviikkona 10.5. klo 18 Tyrnävän pesäpallokentällä.

Ystävyysottelu
VS.

Tyrnävän 
Tempauksen C-tytöt 

Kunnan ja 
seurakunnan joukkue

Ohjelmassa lisäksi puffet ja arpajaiset yhteisvastuun hyväksi.
Järjestää Tyrnävän seurakunta ja Tyrnävän Tempaus.

Pianokonsertti 
perjantaina 5.5. klo 18 Tyrnävän 
seurakuntatalolla.  Seurakuntatalon 
uutta flyygeliä soittaa Anna-Elina 
Kupsala. Ohjelmisto koostuu Kupsalan 
soitto-opintojen loppututkinnosta. 
Konsertin säveltäjiä ovat mm: J.S. Bach, J. Haydn, 
I. Stravinsky ja C. Debussy. Kesto n. 50 minuuttia, 
päätteeksi kahvitarjoilu. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Nuttupiiri lähtee retkelle to 11.5. Temmekselle. 
Kokoonnumme klo 16.30 Tyrnävän srk-talon pihalle, 
josta ajamme kimppakyydeillä Temmeksen srk-talolle 
nuttuilemaan. Tervetuloa mukaan kaikki halukkaat 
Tyrnävältä, Temmekseltä ja muualtakin.Keväinen musiikki-ilta 

lauantaina 13.5. klo 18 Tyrnävän seurakuntatalolla.
Musiikkia esittävät ja iltapalan järjestävät 
Murtosointu-kuorolaiset, joka koostuu Murrossa 
asuvista nuorista. Kuoron vetäjä 
on Maria Paaso. Iltapala on 
maksullinen, sen tuotto menee 
Murtosointu-kuoron toiminnalle
ja Yhteisvastuukeräykselle.

Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 7.5. klo 16 ry:llä. Äi-
tienpäivämyyjäiset la 13.5. klo 
12 ry:llä, ruokailu klo 11.30.
Murron rauhanyhdistys: 
Kevätmyyjäiset la 6.5. klo 17 
ry:llä. Seurat su 7.5. klo 16 
ry:llä.

Liikuta minua 
-tapahtuma 
torstaina 11.5. klo 13–15 torilla

Haudanhoitosopimuksia 
kesälle 2017 sekä viideksi tai kymmeneksi vuo-
deksi tehdään seurakunnan taloustoimistossa 
toukokuun loppuun saakka. Kukkien kastelu-
hoitosopimuksia tehdään 9.6. asti.
Lisätietoja hinnoista ym. seurakunnan koti-
sivuilta tai taloustoimistosta p. 08 533 1174. 
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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 

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu pe 5.5. Työntekijöiden vir-
kistyspäivä.
Mankilan rukoushuone ry:n 
sääntömääräinen kokous ja 
siivoustalkoot to 11.5. klo 13 
rukoushuoneella.
Lankapiiri ma 8.5. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Järvikylän ja Rivinperän 
diakonia- ja lähetyspiiri to 
11.5. klo 11 Juhani ja Riitta 
Niirasella Havulassa.
Ehtoollishartaus to 11.5. klo 
13 Nestorissa.
Seurakuntakerhot: Kesti-
lä: pe 12.5. klo 10 srk-kodis-
sa. Piippola: tiistaisin klo 12 
Väinölässä. Pulkkila: torstai-
sin klo 12 srk-talossa. Pyhän-
tä: ke 10.5. klo 10 srk-talossa. 
Rantsila: to 11.5. klo 13 srk-
talossa.
Perhekerhot: Pulkkila: keski-
viikkoisin klo 10 kerhokodis-
sa. Rantsila: maanantaisin 
klo 10 Nuppulassa.
Päiväkerhot: Kestilä: tiis-
taisin klo 10 kerhokodissa. 
Pulkkila: ryhmä 1 torstaisin 
ja ryhmä 2 perjantaisin klo 10 
kerhokodissa. Pyhäntä: kes-

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  4.–11.5.2017

Kastettu: Urho Niilo 
Tapio Saari (Piippola),
Saara Olga Amanda Sor-
munen (Kestilä)
Kuollut: Hilkka Kyllikki 
Knuutinen e. Turunen 79 
(Pyhäntä),  Laura Orvokki 
Laatikainen e. Laitila 84 
(Rantsila)

Kastettu:  Adessa 
Juliaana Mankinen, 
Vilma Amalia Similä, 
Aino Elsa Aurora 
Tikkanen
Kuollut: Paavo Antero 
Mällinen 96, Helma 
Hilja Lepistö 84

Ystävärengas laulamassa ke-
väisiä lauluja hartauksissa to 
4.5. klo 13 Virkkukoti, klo 14 
Joutsenkoti sekä klo 15 Hon-
kisuon mummola. Mukana 
diakonissa Marika Kamps. 
Ystävätoiminnan tukihen-
kilöilta to 4.5. klo 18 Kir-
konkylän diakonia-
toimistossa.
Raamattuope-
tustilaisuus to 
4.5. klo 18.30 
Pappilan sa-
lissa. Alustus 
aiheesta Ylös-
nousemus, Ai-
no Pieskä. Il-
lan juontaa ja kes-
kustelun johtaa Marjo 
Junttola.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 5.5. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Lähetysvintti ma 8.5. klo 12 
Lähetysvintillä. Avoin ryhmä, 
jossa valmistetaan mm. käsi-
töitä lähetystyön hyväksi. 
Niittypirtin seurat ma 8.5. 
klo 13. 
Kierrätystori ma 8.5. klo 
17.30–19 Lähetysvintin ala-
kerrassa. Voit lahjoittaa kier-
toon tavaraa (vaatteita, liina-
vaatteita, astioita, kenkiä, le-
luja ym.) tai hakea ilmaiseksi 
tarvitsemaasi. 
Neulekahvila ma 8.5. klo 
17.30 Lähetysvintillä. Avoin 
ryhmä kaikille käsityön ys-
täville. Illassa myös kahvia ja 
teetä sekä hiljentymishetki. 
Perhekerho ti 9.5. klo 9.30–
11 srk-talolla. 
Perhekerho ke 10.5. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa ja Koti-Pietilässä. 
Seurakuntakerho ke 10.5. 
klo 12 srk-talolla kaikille elä-
keläisille, vieraana sairaan-
hoitaja Liisa Mettovaara Se-
niorineuvolasta, mukana 
Leena Leppäluoto ja Kerttu 
Weissenfelt.
Kuorot ke 10.5.: Tähdet klo 
17 srk-talolla, Celeste  klo 17 
kirkossa, Kirkkolaulajat klo 

Eläkeliiton kerho ti 9.5 klo 
12 Koppakodalla.

Gospelmessu su 7.5. klo 
12 kirkossa. Toimittaa 
Olli Seikkula ja Kirsi Jun-
nonaho.

18.30 srk-talolla, Minka klo 
18.30 kirkossa.
Ystävärengas mukana har-
taudessa to 11.5. klo 14 Ves-
per-kodissa. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Euron aamupala, ruokaja-
kelu ja kierrätystori pe 12.5. 
klo 9 alkaen srk-talolla.
Partio:  To 4.5. Lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa 
klo 18–20. Hamina johtoryh-

mä partiotoimistossa 
klo 20–21. 5.–6.5. 

Jotos partio-
kämpällä. Ke 
10.5. päivys-
tys partio-
toimistossa 
klo 15–17. Pe 

12.5. partio-
piirin KoGi-ta-

paaminen Liisan-
linnassa klo 18. Tar-

kemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 5.5. klo 
18.30 raamattuluokka (5.–6.) 
ryllä. Su 7.5. klo 12 pyhäkou-
lut ja klo 14 seurat Joutsen-
kodilla sekä klo 16 ja 17.30 
seurat ry:llä. To 11.5. klo 12 
varttuneiden kerho 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 
Limingan pappi Maisa 
Hautamäki. 
Kirkkokahvit messun 
jälkeen 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.

Sanajumalanpalvelus 
su 7.5 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Timo 
Ustjugov.

Hautausmaan 
siivoustalkoot 
torstaina 11.5. klo 8 
alkaen Rantakylän 

hautausmaalla.
Haravoidaan ja kerätään 

roskat talven jäljiltä. 
Oma harava mukaan!

Talkoolaisille tarjotaan 
hernekeittolounas 

ja kahvit. 

Oulun Sotaveteraanikuoron 

"Suomi 100, 
laulu keväälle ja isänmaalle"

kevätkonsertti 
 sunnuntaina 7.5. klo 15 Limingan kirkossa.

Ohjelma 10 €.
Mukana Celeste-kuoro Limingasta.
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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 nor-
maalisti, kerhoista lisätietoa 
Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 4.5. klo 10 srk-
talossa. Huom! to 11.5 ei ole 
kerhoa, koska vietämme sil-
loin laasutalakoopäivää.
Raamattupiiri to 4.5. klo 
18.30, Room. 12 eteenpäin.
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.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 10.5. klo 14.
Kuoro ke 10.5. klo 18.30 srk-
talossa.
Laasutalakoot to 11.5. klo 9 
alkaen. Ks. ilmoitus.
Keväinen lauluilta to 11.5. 
klo 18.30 srk-talossa. Ks. il-
moitus.
Rippikoululaisten aloitus-
jakson päätös – uusi ajan-
kohta to 18.5. klo 16 kir-
kossa.
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-

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

kiviikkoisin klo 10 kerhotilas-
sa. Rantsila: tiistaisin klo 11 
ja torstaisin klo 12 Nuppu-
lassa.
Varhaisnuoret: Kestilä: As-

kartelu- ja kokkikerho tiis-
taisin klo 13.15 kerhokodis-
sa. Piippola: Varkkarit kes-
kiviikkoisin klo 16.30 srk-ko-
dissa. Pulkkila: Askartelu- ja 

Rovastikunnallinen kehitysvammaisten arkikirkko 
to 4.5. klo 11 Pyhännän kirkossa. Jonne Pirkola, Han-
na Fänrich, Veijo Kinnunen, Mervi Karttunen ja Eeva-
Liisa Kekkonen.
Messu su 7.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa. Juha Luokka-
la, Jonne Pirkola, Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen ja 
Arja Leinonen. Juhan lähtösaarna. Kirkkokahvit.
Messu su 7.5. klo 13 Kestilän kirkossa. Juha Luokkala, 
Jonne Pirkola, Hanna Vapaavuori, Veijo Kinnunen ja 
Arja Leinonen. Juhan lähtösaarna. Kirkkokahvit.
Lasten kevätkirkko ke 10.5. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Marketta Taipaleenmäki. Kirkon jälkeen kap-
pelineuvoston järjestämä lasten tapahtuma. Tapahtu-
massa mukana Nelli ja Niilo -pellet.

Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suo-
rana lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseura-
kunta.fi

keen kirkossa. Ilmoittautu-
miset viimeistään 4.5. Mar-
jolle, p. 045 6381 973. Järjes-
tää Limingan, Tyrnävän ja Lu-
mijoen seurakunnat.
Kevään viimeinen käsityöil-
ta ma 15.5. klo 17–19.
Tulossa: Toukosiunaus Ky-
rön myllyllä ti 16.5. klo 12. 
Järj. Eläkeliiton kerho.
Haudanhoitosopimukset 
tulee tehdä tai uusia huhti-
toukokuun aikana.  Se on-
nistuu soittamalla virastoon 
p. 044 7750 600 tai käymällä 
virastossa Ylipääntie 11, uusi 
toimitilarakennus. 

Kastettu: 
Tuua Tiara Hintsala

Rauhanyhdistys: Pe 5.5.  klo 
19 raamattuluokat Nikolalla 
(pienet) ja Simunalla (isot), 
klo 19 nuortenilta J&A Ant-
tilalla. Su 7.5. klo 12 pyhä-
koulut Kk: Eskolalla, Lk: Hek-
kalalla ja Yp: Hyryllä. Ma 
8.5. klo 19 sisarpiiri ry:llä. Ke 
10.4.klo 10 puurokerho Esko-
lalla. Päiväkerhot ti, ke ja to 
klo 17 alkaen ry:llä.

Sanajumalanpalvelus, 
joka on samalla py-
häkoulukirkko su 7.5. 
klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Jumalanpalvelukset

www.siikalatvanseurakunta.fi/

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 keskiviikkoisin klo 17 ker-
hokodissa. Pulkkila: Käsikel-
lot ma 8.5. klo 9.30 srk-talos-
sa. Stellat torstaisin klo 15.15. 
srk-talossa. Pyhäntä: Lapsi-
kuoro torstaisin klo 17.30 srk-
talossa. Mieskuoro to 4.5. klo 

 

Ruskaretki Muonion lähetysjuhlille 
8.–10.9. 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

19 srk-talossa. Rantsila: Stel-
lat keskiviikkoisin klo 15.15 ja 
Kappelikuoro keskiviikkoisin 
klo 18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 7.5. klo 14 Pihlajis-
tossa. Tero Väisänen. Seurat 
su 7.5. klo 19 ry:llä. Pasi Kur-
kinen. Pulkkila: Raamattu-
luokka la 6.5. klo 19.30 ry:llä. 
Seurat su 7.5. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14 ry:llä. Jou-
ni Hintsala. Pyhäntä: Seu-
rat su 7.5. klo 16 ry:llä. Jaak-
ko Virpi ja Pekka Hintikka. 
Rantsila: Seurat su 7.5. klo 
18.30 ry:llä.

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

Keväinen lauluilta 
torstaina 11.5. klo 18.30 srk-talossa. 
Luvassa monenlaista musiikkia yhteislaulusta 
yksinlauluun sekä Lakeuden katedraalin kuoro 
sekä Varjakka-kvartetti. Kahvit ja arvontaa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Iltakonsertti Suomi 100
torstaina 11.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.

Pyhäntäläislähtöisten nuorten
 muusikoiden konsertti.

Tuuli-Maria Kämäräinen, viulu
Tiinaliisa Typpö, sello
Olli Kinnunen, urut

Järjestää seurakunta ja Pyhännän kunta

Rippikoululeirien starttipäivät

Pulkkilan srk-talossa

Kesän leirien rippikoululaiset ja isoset 
kohtaavat ryhmittäin:

rippileiri 1, la 6.5. klo 10
rippileiri 2, la 13.5. klo 10
rippileiri 3, la 20.5. klo 10

Hautausmaiden siivoustalkoot
torstaina 11.5. alkaen klo 9.

Hernekeitto- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Vapaaehtoisten 
rovastikunnallinen 
virkistysretki

lauantaina 6.5. 
Yli-Iin Kierikkiin. 

Lähtö kirkolta pikkuautoilla klo 6.30, 
seitsemän lautalle. 

Jatketaan bussikyydillä Kempeleestä klo 8.15.

Kotiinpaluu illalla.
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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!

Saako nainen kantaa arkkua?

Kirkkoherra Ilkka Tornberg, sopiiko sinulle se, että 
arkkua kantavat hautajaisissa myös naiset?

– Ehdottomasti sopii. Mielestäni ratkaisu on omais-
ten. Limingassa naispuolisia kantajia on silloin tällöin. 

Tapa yleistyy sitä mukaa, kun sukupuoliroolitus muutoinkin 
vähenee yhteiskunnassamme.

Tornbergillä on naiskantajista kokemus omasta lähipii-
ristä. Hänelle läheistä ihmistä viimeisellä matkalla alttarilta 
ruumisautoon oli kantamassa kuusihenkinen joukko rakkai-
ta omaisia – enemmistö heistä oli nuoria naisia. 

Yli kolme vuosikymmentä pappina toiminut Tornberg tie-
tää, ettei kantamisessa vaadita pelkästään voimaa.

– Kyse on myös oikeasta kantotekniikasta liinoja hyödyn-
tämällä. Kun painopiste on oikealla kohdalla, kantaminen ei 
ole naiselle mahdoton tehtävä. Arkun pääpuoli painaa enem-
män ja tämä voidaan tarvittaessa huomioida kantajien kes-
ken.

Onko muita hauta-
jaisiin liittyviä käy-
täntöjä muuttu-
massa hiljalleen?

– Kuten kaupun-
geissa myös maa-
seudulla tuhkahau-
taus on yleistynyt. 
Käytännössä koko-
naan on jäänyt pois 
vanha ulosveisuupe-
rinne. Vielä 1990-lu-
vulla sain olla muu-
tamia kertoja mu-
kana ulosveisuus-
sa. Se tarkoitti, et-
tä lähdettäessä vie-
mään poisnukku-
nutta saattueena kappeliin, vainajan kotona järjestettiin ru-
koushetki läheisten kanssa.

– Lapsuuteni muistoihin ja vielä ensimmäisiin työvuosii-
ni Alatorniolla 1980-luvun alussa liittyi käytäntö, että hau-
tajaisia pidettiin sunnuntaina heti jumalanpalveluksen jäl-
keen. Kun viimeinen virsi oli veisattu, arkku kannettiin si-
sään. Kirkkoväki jäi hautajaisiin. Muistotilaisuus pidettiin 
läheisten kesken.

Tapakouluttaja Kaarina Suonperä, jos naiset kantavat ark-
kua, onko se hämmästyksen aihe etiketin eli käyttäytymis-
säännösten näkökulmasta?

– Ei ole, vaikka ajattelen, että fyysisen voimansa vuoksi 
miehet ovat sopivia kantajiksi. Nainen voi – ja näin toimin 
itse mieheni hautajaisissa – kulkea heti arkun takana. Tämä 
paikka on yhtä arvokas kuin kantajien rooli. 

– En ajattele asiaa oikea vai väärä -kysymyksenä, vaan käy-
tännön kannalta. 

RIITTA HIRVONEN

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.

Kauniita sanoja äideille

Haluatko tuoda julki 
hellän, humoristisen, 
tunteellisen, kauniin 
tai kiitollisen viestin 

äidille tai isoäidille?
Ensi viikon Rauhan Ter-

vehdyksessä julkaistaan luki-
joiden lähettämiä tervehdyk-
siä äideille.

Lähetä viestisi osoitteella 

toimitus@rauhantervehdys.fi 
tai Rauhan Tervehdys, PL 102, 
90101 Oulu. Laita mukaan ni-
mesi ja puhelinnumerosi. Voit 
lähettää terveiset myös teksti-
viestillä, p. 044 5626 450.

Viestit julkaistaan lähettä-
jän nimitiedon kera. Terveis-
ten tulee olla perillä toimituk-
sessa viimeistään 8. 5. aamulla.

Kansallisia klassikoita 
tuomiokirkossa

Kansallisen veteraanipäi-
vän juhlinta 27. huhtikuu-
ta kytkeytyy Suomi 100 
-juhlavuoteen ja on yk-

si sen tärkeitä tapahtumia. Vete-
raanipäivän konsertissa Oulun 
tuomiokirkossa kuultiin suoma-
laista kuoromusiikkia sekä uusia 
virsisovituksia. 

Ohjelmisto koostui monil-
le rakkaista sävellyksistä. Lau-
ri-Kalle Kallungin johtama tuo-
miokirkkokuoro oli nähnyt vai-
vaa niitä harjoitellessaan. 

Konsertin avasi V.A. Kosken-
niemen kansansävelmään sanoit-
tama On suuri sun rantas autius, 
jonka kuoro lauloi kauniisti ke-
hämuodostelmassa. Seuraavaksi 
kuultiin alttarilta laulettuna Pet-
ri Laaksosen uudempana sävel-
lyksenä Olkoon ylläsi kirkas tai-
vas, joka johdatteli konsertin tee-
moihin. 

Henna-Mari Sivulan tulkin-
nassa Antti Heikkilän Niilo Rau-
halan sanoihin säveltämästä Me 
näemme rannoilta järvien saat-
toi ”iloa säteilevän” sanoman ais-
tia kirkkaasti. Yhtäläistä rauhaa 
ja armollisuutta kykeni Sivula il-
maisemaan Fredrik Paciuksen 
Zacharias Topeliuksen suojele-
viin sanoihin säveltämän Laps' 
Suomen -tulkinnassaan: ”...ällös 
vaihda pois...”

Tuomiokirkkoseurakunnan 
kuoro lauloi kauttaaltaan har-
monisesti ja kaunisäänisesti. Oh-

jelmiston hieman heiveröisempää 
antia edustivat Taneli Kuusiston 
Uuno Kailaan sanoihin säveltä-
mä sinänsä tunteikas Suomalai-
nen rukous sekä Hilja Haahtin sa-
noittama sovitukseltaan leppeäk-
si jäänyt Tule kanssani, Herra Jee-
sus. Samoin hieman ponnetto-
man, joskin soinniltaan täyteläi-
sen tulkinnan sai Laulu oravasta.

Jean Sibeliuksen Finlandia-
hymni kajasi tuttuihin V.A. Kos-
kenniemen lyriikoihin paikoin 
heleäsävyisesti. Sen sijaan hie-
man himmeän satumaiseksi jäi 
Otto Kotilaisen Eino Leinon sa-
noihin säveltämä Näin unta ke-
sästä kerran. 

Toisin kuului Fredrik Paciuk-
sen ja E. v. Qvantenin Suomen 
laulu, joka kuiskaili korkealla kei-
nuen: ”...sy-dän-tä jos suo-tu sul-

le...” Lopuksi kuultiin John Rutte-
rin Herran siunaus, jonka täyteläi-
set ja kerroksiset melodiat edusti-
vat konsertin keveintä antia. 

Pyrkimys uusiin virsisovituk-
siin on aina tervetullutta, mut-
ta tunnetusti haastavaa. Kaiken 
kaikkiaan konsertti muodos-
ti taidokkaan kokonaisuuden. 
Nuorekkaasta esiintyjäkaartista 
oli kuultavissa puhtia ja iloa itse-
näisestä kansakunnasta. 

Yleisöä olisi näin hienolla oh-
jelmistolla ja kansallisen juhla-
päivän kyseessä ollessa saanut ol-
la enemmänkin. Terveen kansal-
lismielinen ja kerrostunut ohjel-
misto antoi veteraanipäivän juh-
lamenoille oman hengellisen li-
sänsä.

MIIKKA ORENIUS

Konsertti-
arvio
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