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Muutosta asenteisiin
Ratkaiseva tekijä auttamisessa ovat 
oikeat asenteet. Niissä on toivomisen 
varaa. Esiintyy luvattoman paljon 
kyynistä, kylmäkiskoista suhtautu-
mista alkoholin väärinkäyttäjiä 
kohtaan, vieläpä taholla, jolta sitä ei 
odottaisi, nimittäin uskonnollisten 
ihmisten taholta.

Tämä omapa on syynsä -asenne 
merkitsee selän kääntämistä hei-
kommalle lähimmäiselle.

Se on omahyväistä farisealaisuutta 
uskonnollisella kielellä sanottuna. Se 
on kulkemista ohi apua tarvitsevan 
vammautuneen ihmisen.
Maisteri Yrjö Rajamäki 
Oulun A-klinikan johtaja 

Nyt tulee vuodatus

Menin vaatekauppaan, jota minulle on kehuttu. 
On kehuttu vaatteita ja palvelua. Kello oli mel-
kein kuusi, mutta ystävällisesti minut toivotet-
tiin tervetulleeksi ja kerrottiin, ettei ole mitään 

kiirettä. Kolme naista oli palvelemassa asiakkaita, ja heillä 
oli alkamassa asiakasilta. Tarjolla näytti olevan monenlais-
ta herkkua. Mahtavaa, kerrankin on mahdollisuus rauhassa 
kokeilla. Tästähän tulee mukava vaateostoshetki. 

Mutta toisin kävi. Kerroin myyjälle vartaloni haasteet ja 
mieltymykseni. Melko pian hän ja toinen myyjä tajusivat, 
millaisia vaatteita haluan. Parhaansa yritti omistajakin. Yhä 
uudelleen hän toi vaatteen, jonka mallista ja koosta olin sa-
nonut useaan otteeseen: tuollaiset hihat kiristävät käsivar-
siani. En halua mitään säkkejä päälleni. 

Hikipäässä kokeiltuani useita vaihtoehtoja sanoin tuskas-
tuneena: etkö millään usko, ettei tuo mahdu päälleni. 

Mitä tästä seurasi? Vaikka pyysin anteeksi kommenttia-
ni, kauppias ei kestänyt palautettani. Hän ei 
enää palvellut minua eikä katsonut silmiini 
vaan siirtyi muualle liikkeeseen. 

Katsoin pukukopin peilistä tyrmistynee-
nä ja mieleni teki huutaa ja jättää koko hom-
ma sikseen. 

Pää märkänä jatkoin kuitenkin kokeiluja. 
Kahden ihanan myyjän ansiosta ostin vaat-
teita ja kenkiä. Lähtiessäni kiitin heitä ja ky-
syin, saisinko puoli mukia vettä. 

Lopuksi keräsin rohkeuteni ja menin 
kauppiaan luokse ja kerroin, miltä minusta 
tuntui. Loukattu ihminen ei kykene empati-
aan – vaikka se olisi hänen bisnekselleen tuiki 
tarpeellista. Nieleskelin itkuani ja lähdin pois. 
Se oli asiakaskokemus, josta jäi paha mieli.

Miten toimin itse loukattuna? Yleensä sa-
malla tavalla.

Kirjoittaja on Oulun 
ammattikorkeakoulun viestintäjohtaja 

ja Hailuodon ruustinna

”Nieleskelin 
itkuani ja 
lähdin pois.

Haussa hyvännäköinen seurakunta

”Kun seurakuntaan ei ole 
henkilökohtaista yhteyttä, 
ammattimainen brändäys 
saattaa toimia yllättävän 
tehokkaasti.

Kirkossa on pyöritelty henki-
löseurakunta-ajatusta vähin-
tään kymmenen vuoden ajan. 
Yksinkertaistetusti mallis-
sa on kyse siitä, että evanke-
lis-luterilaisen kirkon jäsen ei 

enää välttämättä kuuluisi siihen seura-
kuntaan, jonka alueella hän asuu. 

Asia on vuosien vatvomisen jälkeen lii-
kahtanut eteenpäin, ja tavoitteena on nyt 
saada malli, jonka mukaan seurakunnan 
jäsenyyttä ei tarvitsisi vaihtaa, jos muutto 
tapahtuu seurakuntayhtymän sisällä. Seu-
rakuntayhtymä tarkoittaa saman kunnan 
alueella sijaitsevien seurakuntien yhteis-
työn muotoa. Yhden kunnan alueella ei 
voi olla muita rakenteita kuin yksi yhte-
näinen seurakunta tai seurakuntayhtymä.

Pelkästään Oulun kaupungin alueella 
tapahtuu noin 10 000 muuttoa seurakun-
tien välillä eli seurakuntayhtymän sisäl-

lä. Suurta osaa muuttajista seurakunnan 
vaihtuminen ei hetkauta suuntaan tai toi-
seen, mutta joukossa on myös heitä, jot-
ka käyttäisivät valinnanmahdollisuutta 
mielellään.

Jos tavoite toteutuu, ryhdytään pian 
luultavasti selvittämään, voisiko seura-
kunnan valita täysin vapaasti. Muutos ei 
tunnu konkreettisen työn näkökulmas-
ta katsottuna välttämättä kovin mullis-

tavalta. Sen sijaan jos muistaa tosiasian, 
että valtava osa seurakuntalaisista kohtaa 
kirkon pääsääntöisesti vain perhejuhlissa 
tai medioissa, näkökulma vaihtuu tyys-
tin. Media ja juhlat eivät seurakuntara-
joista piittaa.

Kun seurakuntaan ei ole henkilökoh-
taista yhteyttä, ammattimainen brändäys 
saattaa toimia yllättävän tehokkaasti.

Jos henkilöseurakuntamalli otetaan 
käyttöön, on mahdollista, että tulevai-
suudessa näemme vaikkapa diakoniaan 
tai musiikkiin erikoistuvia seurakuntia. 
Seurakunnan jäsenmäärä saattaa heilah-
della sen mukaan, millainen imago sillä 
on mediassa. Jo yksittäinen mediapersoo-
na voi sukeutua isoksi vallankäyttäjäksi. 

Tämä haastaisi koko nykyisen käsityk-
sen seurakunnasta ja sen jäsenyydestä. 
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Kirkolliskokous pohti: muuttajalle oikeus säilyttää entinen seurakunta

Kirkon pitkäaikainen, vahva pe-
rinne on se, että kirkkoon kuu-
luvan seurakunta määräytyy 
sen mukaan, missä jäsen asuu, 
eli mikä on hänen kotikun- 
tansa. 

Toukokuun alussa kirkolliskokouk-
sessa puitiin mahdollisuutta, että seura-
kuntalaisen ei tarvitsisi välttämättä vaih-
taa seurakuntaa, mikäli hän muuttaa seu-
rakuntayhtymän sisällä toisen seurakun-
nan alueelle.

Miten tällainen muutos olisi mahdollis-
ta, sitä kirkkohallitus ryhtyy selvittämään 
kirkolliskokouksen määräyksestä.  

Kirkkohallituksen selvitys pohjautuu 
Oulun hiippakunnan kokousedustajan, 
Kiimingin kirkkoherran Pauli Niemelän 
esitykseen. Niemelä pitää kirkolliskokouk-
sen päätöstä avauksena uuteen suuntaan.

  
Jäsenyys puntarissa
usein muuton yhteydessä
Muutto seurakunnasta toiseen on usein 
kriittinen kohta erityisesti nuoren aikui-
sen elämässä, mikäli puntarissa on val-
miiksi mielekkyys kuulua kirkkoon. Jos 
uuteen kotiseurakuntaan ei synny yhteyt-
tä, riski erota kirkosta kasvaa.

Niemelän mukaan kirkolliskokouk-
sen ajamaa uudistusta olisi helppoa ko-
keilla esimerkiksi seitsemän seurakun-
nan muodostamassa Oulun seurakun-
tayhtymässä. 

Niemelä näkee, että muutoksen takana 
on tarve pohtia tulevaisuudessa seurakun-
nan jäsenyyttä laajemmin.

– Jatkossa voitaisiin mennä vielä pitem-
mälle siten, että seurakuntalainen voisi va-
lita, mihin seurakuntaan hän haluaa kuu-
lua seurakuntayhtymän sisällä.

 
Mitä valinnanvapaudesta 
seuraisi?
Jos seurakuntalainen voisi valita sen seu-
rakunnan, johon hän haluaa kuulua, kehi-
tys olisi kulkemassa Niemelän mukaan pie-
nin askelin kohti niin sanottuja henkilö- 
seurakuntia. 
Järjestelmän kannattajaksi Kiimingin 
kirkkoherra ei heti hyppäisi, sillä hän nä-
kee asiassa hyvien puolien lisäksi huonoa 
edistystä.

– Seurakuntien välille tulisi enemmän 
profiloitumista, erikoistumista. Tämä ei si-
nänsä olisi mielestäni huono asia, mutta tu-
lisiko myös keskinäistä epätervettä kilpai-
lua jäsenyydestä? 

Niemelä arvioi, että suuri osa seurakun-
talaisista ei hyödyntäisi valinnan mahdolli-
suutta, mutta tätä hän ei pitäisi esteenä ko-
keilla valinnan mahdollisuutta.

Nuorilta tulee
kannatusta
Kirkon valtakunnallinen nuorten aikuis-
ten vaikuttamisryhmä NAVI on aiemmin 
puuttunut siihen, että vaalikelpoisuus luot-

tamustoimiin on sidottu seurakunnan jä-
senyyteen. 
Tämä jarruttaa nuorten aikuisten asettu-
mista ehdolle seurakuntavaaleissa. 

Vaalikauden aikana seurakunnasta toi-
seen muuttava luottamushenkilö menettää 
luottamustehtävänsä. 

NAVIn mukaan nuorten aikuisten elä-
mäntilanne on yleisesti sellainen, että he 
muuttavat usein paikkakunnalta toiselle ja 
kaupunkien sisällä. 

Nuorten aikuisten vaikuttamisryh-
mä korostaa omassa kannanotossaan, et-
tä luottamushenkilön pitäisi voida säilyt-
tää luottamustehtävänsä vaalikauden lop-
puun riippumatta seurakunnan vaihtumi-
sesta. 

Myös kirkolliskokouksen tulevaisuus-
valiokunta esitti toukokuun alussa luot-
tamushenkilöiden mahdollisuutta säilyt-
tää tehtävä seurakunnan vaihdosta huoli-
matta.  

Riitta  HiRvonen

Vanha perinne heiluu

 ʝ Kirkossa selvitetään parhaillaan, 
miten seurakuntalainen voisi 
säilyttää seurakunnan jäsenyyden 
muuttaessaan seurakuntayhtymän 
sisällä seurakunnasta toiseen.

”Suuri osa muuttajista 
ei hyödyntäisi valinnan 
mahdollisuutta
Kirkkoherra Pauli Niemelä

Vanhaa käytäntöä 
on arvosteltu
•	 Nykyisen kirkkolain mukaan kir-

kon jäsen kuuluu sen seurakun-
nan jäseneksi, jonka alueella on 
hänen kotikuntansa ja siellä oleva 
asuinpaikka. Tämä ns. parokiaali-
nen järjestelmä perustuu siihen, 
että kirkon jäsenyyteen kiinnity-
tään asuinyhteisön kautta.

•	 Viime vuosina kirkossa, muun 
muassa kirkolliskokouksessa, on 
keskusteltu useita kertoja myös 
kriittisesti, onko tämä järjestel-
mä ainoa oikea malli vai pitäisikö 
kirkon jäsenen saada valita seura-
kunta, johon hän haluaa kuulua.

•	 Kirkossa on kannatusta henkilö- 
seurakuntamallille, jossa jokainen 
itse ratkaisisi, mihin seurakun-
taan tahtoo kuulua. Kannattajat 
uskovat siihen, että vapaa valinta 
motivoi monia kirkosta eroamista 
harkitsevia pysymään jäseninä. 

•	 Perinteisen mallin etuna pidetään 
esimerkiksi sitä, että siinä seura-
kunnat eivät ideologisesti poikkea 
liiaksi toisistaan. 
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MUUT MEDIAT

IHMISIÄ | Riikka Honkavaara

 ✢ Mauno Koivisto oli kertonut, että hänen isänsä 
puhui usein maailman synnystä ja sen lopusta. 
Niin usein, että ajatukset maailmanlopusta 
tulivat myös pojan mieleen. Koiviston mukaan 
maailmanlopun pohtiminen päättyi kuitenkin 
silloin, kun hän tapasi tulevan puolisonsa 
Tellervon. Tämä on hieno kertomus erityisesti 
nyt Martti Lutherin merkkivuonna. Kristityn 
ei pidä keskittyä maailmanloppuun, vaan 
elämään maailmassa.

Kotimaa 18. toukokuuta

Tanssi on kokemus

Oululaiset ovat osallistuneet tässä kuussa valtakunnal-
liseen Koko Suomi tanssii -hankkeeseen. Myös Oulun 
tuomiokirkossa on vietetty tanssin toukokuuta, sillä jo-
kaisena sunnuntai-iltapäivänä on päässyt kokeilemaan 

pyhää tanssia. 
Tanssin toukokuun mainoksessa todetaan, että pyhä tanssi on 

liikettä ja hiljaisuutta, rukoilemista koko keholla.  
– Se ei ole esittävää vaan osallistavaa tanssia, joka painottuu 

jokaisen omaan kokemukseen, luonnehtii pastori Riikka Honka-
vaara, yksi pyhän tanssin ohjaajista.

Pyhä tanssi ei ole vapaamuotoista omaan tahtiin liikehtimistä 
tai ylistystanssia, vaan siinä on yksinkertaiset askelkuviot. Tanssi 
tapahtuu ringissä tai kulkueena.

Honkavaara hyödyntää pyhää tanssia myös papintyössään. Se 
sopii niin vanhuksille, muistisairaille kuin äideille ja lapsille. 

– Pyrin siihen, että sisältö peilautuu aina kirkkovuoteen tai sii-
nä on jokin teema. Pyhässä tanssissa on mukana myös messusta 
tuttuja elementtejä, synnintunnustus, rukous ja siunaus. 

Musiikki voi olla tyyliltään laidasta laitaan, ratkaisevaa on si-
sältö. Tanssin mukana lauletaan aina jonkin verran.

Riikka Honkavaara muistelee vetäneensä tanssia yhdellä ker-
ralla liki 70 hengelle. 

Koska tuomiokirkossa paikalla on useampiakin vetäjiä, osa 
tanssijoista voi siirtyä vaikka ulos – tai ainakin melkein. 

– Tuomiokirkon eteisessä on muuten mahtava akustiikka, 
Honkavaara muistelee.

ELSI SALOVAARA

Pyhää tanssia sunnuntaina 28.5. 
kello 15–16.30 Oulun tuomiokirkossa.

 c������ Pyhä tanssi 
on kehon 
rukousta, Riikka 
Honkavaara 
kertoo.
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”Kuvitellaan, että 
ollaan stadionilla ja 
sytkärit loistaa.
Jukka Takalo

Rankan päivän ilta

Hämärässä Navet-
ta-ravintolassa on 
odottava tunnel-
ma. Iso kivitakka 
on koristeltu kynt-
tilöillä, tilan kes-

kellä on kaksi mikrofonia. Pian 
baarijakkaroille istahtavat laula-
ja-lauluntekijä Jukka Takalo ja 
pastori Pekka Mustakallio.  

– Täällä on Pekan fanijoukot 
jo paikalla, huikkaa Marja-Liisa 
Honkanen seurakunnan omal-
le pastorille esiintyjien saapuessa.

Honkanen on saanut vinkin 
tilaisuudesta kavereiltaan. Hän 
ja kolmisenkymmentä muuta in-
nostuivat paikalle yhdessä laula-
misen ilosta. 

Ihmiset eivät ole 
mustavalkoisia
– Illan kulku menee näin, että 
laulamme vuoron perään: Juk-
ka laulaa omia biisejään, ja minä 
kaikkia muita, Pekka Mustakallio 
selvittää aluksi. 

Liikkeelle lähdetään nuoren 
seurakunnan lauluilla, joita on 
laulettu erityisesti rippikouluissa 
viime vuosikymmeninä.

Niiden lisäksi Suvilinnun laulu-
vihkosta löytyy tutuimpia virsiä ja 
radioaalloilla usein kuultuja kap-
paleita, kuten ikivihreät Kesän lap-
si ja Satumaa sekä Juha Tapion Sit-
keä sydän. Mukana on myös Fin-
landia-hymni ja kansanlauluja. 

Aknestik-yhtyeestäkin tut-
tu Jukka Takalo kertoo huoman-
neensa, että laulujen sanat ja sävel 
voivat koskettaa tyylilajista riip-
pumatta. 

Martinniemestä kotoisin ole-
va Takalo herätti muutama vuo-
si sitten kohua Jokainen on vähän 
homo -kappaleellaan. Laulu soi 
myös suvilauluiltamissa.

– Ihmiset ovat paljon suvaitse-
vaisempia kasvokkain kuin mi-
tä nettikirjoittelujen perusteella 
näyttäisi. Ihmiset eivät ole mus-
tavalkoisia. Tarvitaan vain lisää 
kohtaamisia, hän toteaa.

Kummelin 
jalanjäljissä
Pekka Mustakallio kysyy, kuinka 
moni muistaa 90-luvun suosikki-
sarjan Kummelin. Siinä keksittiin 
hänen mukaansa käsite virsikir-
jan lisävihko. 

 c������ Ravintola Navetassa Haukiputaalla 
pidetyssä suvilauluiltamassa äänessä 
olivat paikallinen laulaja-lauluntekijä 
Jukka Takalo ja seurakuntapastori 
Pekka Mustakallio. 

Oulun seurakunnissa järjestettiin torstaina 18. toukokuuta 
Suvivirsi soikoon! -tempauksia. Haukiputaalla päivä 
päätettiin suvilauluiltamiin ravintolassa.

– Eräässä sketsissä hahmot lau-
loivat esimerkiksi Kirkan tutuk-
si tekemää hittiä Surun pyyhit sil-
mistäni pois. Lauletaan seuraa-
vaksi se, ja saatte opettaa minua. 

Tutut kappaleet nostavat nais-
voittoisen yleisön tunnelmaa.

– Nyt kädet ylös, kuvitellaan, 
että ollaan stadionilla ja sytkärit 
loistaa, kun Scorpions soittaa voi-
maballadia, Takalo kannustaa.  

Tilaisuus ravintolassa päättyy 
Suvivirteen. 

– Olen soittanut sitä keikoilla-
nikin, siitä tulee mieleen kesä ja 
vapaus, Takalo tunnustaa. 

Rokkibiisistäkin 
löytyy sanoma
Tilaisuuden jälkeen useampi osal-
listuja käy kiittämässä esiintyjiä. 
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GALLUP | Jos tukka on hyvin, onko kaikki hyvin?

Karjasillan seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen Kesätukka 2017 
-tapahtumassa tiedusteltiin tutun sanonnan paikkansa pitävyyttä.

Teksti ja kuvat
Sanna KrooK

 » Ei ole. Elämässä on kyllä 
isompiakin huolia. Tukan ei tar-
vitse olla kovin hyvin. Minulle 
iloa tuo perhe ja se, että on rau-
hallista aikaa. Mutta uusi kesä-
tukkakin on kiva vähän aikaa.
Eeli Kaikkonen

 » No kyllähän se monesti on. Se 
kohentaa mielialaa ja tekee itse-
varmemmaksi, silloin on parem-
pi olla. Se, että tukka on hyvin, 
on sama asia kuin että on sellai-
set vaatteet, joissa viihtyy. 
Venla Urpilainen 

 » On. Tämä tukka on itse eilen 
saunan jälkeen vetäisty. Se täytyy 
tehdä pari kertaa viikossa. Par-
taa pitää saunan jälkeen pikkui-
sen pyöräyttää niin se pysyy täl-
laisena kiharana.
Matti Eskelinen

”Jo muutaman sanan 
vaihtaminen on 
tärkeää. 
Taisto Sutinen

Sutinen maksaa 
kirkollisveronsa mielellään
Taisto Sutisen 
mielestä 
seurakunnissa 
tehdään paljon hyvää 
työtä. 

Pyhän Tuomaan kirkolla 
muodostuu ruokapöytien 
läheisyyteen jonoja: mo-
nenkirjava ihmisjoukko 

odottaa emännän kutsua pöy-
tään.

Vaikka syöjiä Tuiran seura-
kunnan diakonianpäivässä on 
lähemmäs sata, pelkoa ruoan 
loppumisesta ei ole. Jauheliha-
keittoa on valmistettu 75 litraa. 

Sivummalla pöydässä istuu 
Taisto Sutinen syömässä. Hän 
tuli paikalle tuttuja tapaamaan. 

Sutinen toteaa, että ilmaisen 
ruoan lisäksi monia houkutta-
vat paikalle juuri juttukaverit.

– Jo muutaman sanan vaih-
taminen on tärkeää. Jos ei halua 
puhua pelkästään ilmoista, sy-
vällisempikin keskustelu onnis-
tuu, vaikka sitten työntekijöiden 
kanssa.

”Arvostan kirkon
tekemää työtä”
Taisto Sutinen on tuttu mies Tui-
ran diakoniatyössä. Hän on toi-
minut vuosia vapaaehtoisena.

Vastuun kantaminen on opet-
tanut arvostamaan kirkon teke-
mää työtä.

– Maksan mielelläni kirkollis-
veron. Olisi hyvä, jos moni oppi-
si tuntemaan, mitä kaikkea seu-
rakunnissa tehdään. 

– Itsellänikin oli aikoinaan 

kynnystä tulla mukaan, mut-
ta hyvin on mennyt. Ei tämä ole 
vain hurskaiden ihmisten paik-
ka. Uskoa minulle ei ole koskaan 
tuputettu.

Sutisen mukaan vapaaehtoi-
suus on avainsana tämän päivän 
kirkossa. Kun kansalaiset innos-
tuvat tekemään hyvää, jaossa on 
monenlaisia taitoja.

Pyhän Tuomaan keittiöllä 
vilkkaasti liikkuva Raili Kuusi-
rati on Sutisen tavoin uskollinen 
vapaaehtoinen seurakunnassa. 
37 työvuotta Rautaruukilla keit-
tiössä ei saanut jättämään kau-
han vartta muille. 

Kuusirati kokee, että työssä 
ollessaan hän sai vain harvoin 
kokea samaa iloa tekemisestään 
kuin tällä hetkellä talkoolaisena.

Kuusirati on Pyhällä Luuk-
kaalla vapaaehtoisena työttömi-
en aterialla ja juttutuvalla. 

Kun molemmissa tuntuu vä-
kimäärä vain lisääntyvän, va-
paaehtoisen ei tarvitse etsiä elä-
kepäivilläkään motivaatiota läh-
teä liikkeelle. 

  riitta Hirvonen

 ʝ Taisto Sutinen nautti hyvän, maksuttoman lounaan Pyhän Tuomaan 
kirkolla 12. toukokuuta.
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Takalon ja Mustakallion keskinäi-
nen jutustelu sujui luontevasti. Yh-
teinen sävel löytyi, vaikka he eivät 
tunne entuudestaan toisiaan. 

– Olen tehnyt muiden artis-
tien kanssa vastaavia iltoja, joissa 
koetamme etsiä aasinsiltoja tois-
temme kappaleisiin. Onhan täs-
sä ihan erilainen jännite kuin jos 
täällä olisi pari pastoria laulatta-
massa, Takalo pohtii.

Molemmat kehuvat intiimiä 
ravintolatilaa. Takalo on huo-
mannut kitaran kanssa tekemil-
lään soolokeikoilla, että ihmi-

set kuuntelevat silloin sanoja tar-
kemmin. 

– Seurakunnan tilaisuudes-
sa esiintyminen kiehtoi, sillä ih-
miset ovat löytäneet kappaleista-
ni uskonnollisia ulottuvuuksia, 
vaikka en itse sellaisia ajatellut-
kaan niitä kirjoittaessani. 

Rytmiryhmä kiersi 
koko päivän
Navetan tilaisuus päätti Hauki-
putaalla varsinaisen aktiviteet-
tipäivän. Kirkkoherra Jaakko 
Tuisku kertoo, että seurakun-
nan työntekijät kiersivät pitäjää 
koko päivän. 

– Meillä oli 4–6 hengen ryt-
miryhmä, joiden kanssa kävim-
me laulamassa huoltoasemalla, 
koulussa, asuntolassa, kirjastos-
sa, paikallislehden toimitukses-
sa, terveyskeskuksessa, kirppu-
torilla ja parissakin ravintolassa. 
Lapsikuorolla oli myös flash mob 
-tempaus, hän luettelee.

Itsekin rytmiryhmässä soitta-
nut kirkkoherra kertoo, että vas-
taanotto oli kaikkialla ystävälli-
nen. 

– Suvivirsi edellä on menty, 
ja vähän tiernahengessä kysytty, 
saadaanko tulla laulamaan. 

elSi Salovaara
Lisää kuvia ja videopätkiä 

osoitteessa www.facebook.com/
rauhantervehdys.

Rankan päivän ilta

 ʝ Ennen suvilauluiltamia 
kokoonnuttii Haukiputaan kirkon 
takana kirkkorannassa, jossa 
yhteislaulun lisäksi syötiin makkaraa 
ja paistettiin tikkupullia.
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Oulujoella käy-
dään kirkkoher-
ranvaalit mar-
raskuussa.

Ensimmäisen 
vaalisijalle asetet-

tiin Oulujoen seurakunnan kap-
palainen Ilkka Mäkinen, toisel-
le vaalisijalle Taivalkosken seu-
rakunnan kirkkoherra sekä Koil-
lismaan lääninrovasti Tuomo 
Törmänen ja kolmannelle vaali-
sijalle Vaalan seurakunnan kirk-
koherra Vesa-Tapio Palokangas. 

Virkaa hakivat myös Kemin-
maan kirkkoherra Sanna Komu-
lainen, Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Erja Oikarinen ja 
Tuiran seurakunnan kappalai-
nen Petteri Tuulos. 

Vaalisijoille pääsystä käytiin 
hiippakunnan pappisasessorin 
Kari Tiirolan mukaan poikke-
uksellisen kova taisto. 

Vaalisijoista päättää Oulun 
hiippakunnan tuomiokapitulin 
kollegio, johon kuuluvat piispa, 
tuomiorovasti, kaksi pappisases-
soria, lakimiesasessori, dekaani 
ja kapitulin maallikkojäsen.

Viimeisen vaalisijan äänes-
tyksessä äänet jakautuivat hyvin 
tasan. Erja Oikarinen sai vain 
yhden äänen vähemmän kuin 
viimeiselle varasijalle valittu Ve-
sa-Tapio Palokangas.

– Olen asessorina toimiessani 
tehnyt aika monta vaaliasettelua 
ja tämä oli niistä ylivoimaisesti 
vaikein, Tiirola sanoo.

Valinnan ratkaisee
kokonaisuus
Tiirolan mukaan vaalisijoille 
pääsyn ratkaisee viime kädes-
sä kokonaisuus, ei niinkään mi-
kään hakijan yksittäinen taito tai 
ominaisuus. 

– Vaalisijoja jaettaessa tarkas-
tellaan työuraa: kuinka pitkä se 

on, minkä verran siihen sisältyy 
johtamiskokemusta. 

– Lisäksi painotetaan johtamis-
koulutusta. Kirkkoherran virkaan 
vaaditaan kirkollisen johtamisen 
tutkinto. Nyt melkein kaikilla 
hakijoilla oli johtamisen opintoja 
enemmän kuin vaaditaan, osalla 
vieläpä kirkon johtamisopintoja. 

– Johtamisopinnot ovat eduk-
si, ne osoittavat hakijan kiinnos-
tusta ja ehkä myös taitoa toimia 
kirkkoherrana.

Myös muista lisäopinnoista 
on hyötyä. Etenkin ylempi pas-
toraalitutkinto luetaan eduksi.

Haastattelu täydentää
kokonaiskuvaa
Lisäksi seurakunta itse voi asettaa 
kriteerejä, jotka vaikuttavat sii-
hen, ketkä pääsevät vaalisijoille. 

Tiirolan mukaan Oulujoki 
halusi painottaa seurakunnan 
kulttuurin tuntemusta. 

– Oulujoki on aika iso seura-
kunta, joka on samaan aikaan 
sekä kaupunkimainen että maa-
seutumainen. Lisäksi alueelle on 
rakenteilla iso asuinalue. Näistä 
syistä se on haasteellinen johtaa.

Oulujoella kriteerinä oli myös 
seurakuntayhtymän toiminnan 
tuntemus. 

Kirkkoherran paikkaa hake-
neet myös haastateltiin ennen 

vaalisijoille asettamista. 
– Yleisellä tasolla voi sanoa, 

että jos haastattelussa on kaksi 
kokemukseltaan ja koulutuksel-
taan tasavertaista hakijaa, haas-
tattelu ratkaisee tilanteen jom-
mankumman hyväksi. 

– Jos haastattelussa osaa esi-
merkiksi linjata, minkälaisia 
haasteita hakija näkee seurakun-
nalla tulevaisuudessa, totta kai se 
vaikuttaa.

Työurasta, koulutuksesta ja 
haastattelusta syntyy kokonais-
kuva, jonka perusteella vaalisi-
jat täytetään.

Parempi pitkä ura pappina
kuin lyhyt ura kirkkoherrana
Tiirolan mukaan oli aika selvää, 
että ensimmäiselle vaalisijalle 
asetetaan Ilkka Mäkinen. 

– Hänellä on erittäin pitkä 
pappiskokemus, erittäin hyvä 
paikallistuntemus, johtamisko-
kemusta ja koulutusta sekä ylem-
pi pastoraalitutkinto. 

Pitkä pappisura arvostettiin 
vaaliasettelussa korkeammalle 
kuin hyvin lyhyen aikaa kirkko-
herran virassa toimiminen.

Toiselle ja kolmannelle vaali-
sijalle olisi Tiirolan mukaan an-
sainnut päästä melkeinpä kuka 
tahansa lopuista hakijoista. 

– Joskus hakijoiden asettami-
nen vaalisijoille on päivänselvää. 
Tällä kertaa ratkaisu oli kapitu-
lillekin vaikea. 

– Asiaa punnittiin monelta 
kantilta, mutta kun lähtökohta-
na on kuusi hakijaa, lopputulok-
sena on kolme pettynyttä. 

– Vaaliasettelu oli kuin jänni-
tysnäytelmä, jossa itsekin jännit-
ti, miten tässä käy.

Valitus mahdollista 
vasta tuloksen ratkettua
Vielä muutamia vuosia sitten 
vaalisijojen ulkopuolelle jäänyt 
saattoi tehdä valituksen. Nyt la-
ki on muuttunut eikä valitusta 
voi enää tehdä. 

– Ei tässä vaiheessa, vaalisijo-
jen ratkettua, Tiirola täsmentää.

Valituksen voi tehdä, mutta 
vasta sen jälkeen kun seurakun-
talaiset ovat äänensä antaneet ja 
vaalin tulos on selvillä. 

– Kirkkoherranvaali on kan-
sanvaali. Siksi näkisin, että täy-
tyy olla aika kovat perusteet, jos 
tuloksen jo selvittyä ryhtyy te-
kemään valitusta siitä, että ei it-
se päässyt vaalisijalle, Tiirola sa-
noo.

Vaalisijoille asetetut ehdok-
kaat antavat vaalinäytteensä lo-
kakuussa.

MINNA KOLISTAJA

Paavi
söi

bullansa.

Tilaa osoitteessa 
kotimaa24.fi/tilaa 

Käytä kampanjakoodia:  tarjous

3 kk vain

19,90
(norm. 26,70)

Seurakunnissa sattuu ja tapahtuu. 
Pysy ajan tasalla. 
Tilaa kotimaa24.fi digipaketti.

+

+ -näköislehti

”Vaaliasettelu oli 
tällä kertaa todella 
haasteellinen. Kuin 
jännitysnäytelmä, 
jossa itsekin jännitti, 
miten tässä käy.
Kari Tiirola

Kuusi hakijaa, 
kolme pettynyttä
Oulujoen kirkkoherranvaalin 
vaalisijoista käytiin tiukka kisa. 

 c������ Oulujoen seurakunta valitsee syksyllä kirkkoherran. 
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”Mitä tekevät 
vapaa-aikana ne 
liminkalaisnuoret, 
joita ei innosta 
urheilu- tai 
musiikkiharrastus.
Miikka Kallioinen

Bensa, moottoriöljy ja vaih-
delaatikon irrottaminen 
ovat osa nuorten miesten 
elämää. Näin on ainakin 

Limingan moottoripajalla, jos-
sa joukko poikia ja miehiä rassaa 
mopoja ja karting-autoa käyttö-
kuntoon.

Purettujen vehkeiden ympä-
rillä hierotaan likaisilla käsillä 
lippalakin lippaa eteen ja taakse. 
Moposta roikkuu johtoja irral-
laan, startti ei toimi.

Kahvi porisee hallin nurkassa 
pöydällä keittimessä. Kiltin nä-
köinen koira kulkee ihmisen luo-
ta toiselle saadakseen rapsutuksia. 

Kaikki eivät
harrasta musiikkia 
Limingan pajalaiset ovat osa val-
takunnallista moottoripajatoi-
mintaa. Toiminnan taustalla on 
Nuorten Keskus ja sitä kautta 
evankelis-luterilainen kirkko ja 
paikallisseurakunnat.

Liminkalaisten moottoripa-
jaa pyörittää käytännössä Limin-
gan moottoripaja ry. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja, vapaaehtois-
työstä nuorten parissa kiinnostu-

nut Miikka Kallioinen sai idean 
pajaan miettiessään, mitä teke-
vät vapaa-aikana ne liminkalais-
nuoret, joita ei innosta urheilu- tai 
musiikkiharrastus.

– Mopopojista puhutaan usein 

riesana, kun he ajelevat pitkin ky-
lää, Kallioinen tietää.

Idean isä kyseli sosiaalisen me-
dian ryhmissä, mitä muut limin-
kalaiset miettivät: olisiko mootto-
ripajalle tarvetta?

Kallioinen löysi tietoa Ra-
ha-automaattiyhdistyksen ra-
hoittamasta moottoripajahank-
keesta.

– Yhteydenotto hankkeen 
aluetyöntekijään Sanna Nygår-
diin vauhditti pajaa eteenpäin. 
Hän osasi vinkata, mistä toimin-
ta voisi saada rahoitusta.

Pajalaiset etsivät pitkään paik-
kaa toiminnalleen. Lopulta tänä 
keväänä Kallioisen oman työpai-
kan vierestä vapautui tyhjä halli. 
Se oli loistava paikka moottori-
harrastajille. 

Avoinna kaksi
kertaa viikossa
Paja on ollut auki reilun kuukau-
den verran kaksi kertaa viikossa: 
tiistaina isommille pojille ja kes-
kiviikkoisin pienemmille. Tytöt-
kin ovat tervetulleita, mutta vielä 
heitä ei ole hallilla näkynyt.

Pelkästä koneiden rassailusta 
pajatoiminnassa ei ole kyse. Kun 
paikalla on nuorten lisäksi aikui-
sia ohjaajia, jutustelu voi lähteä 
koneista syvemmille vesille. Li-
mingan pajassa nuorten kanssa 
tarinaa iskee erityisesti mootto-
ripajayhdistykseen kuuluva Kati 
Lehtonen. 

Pajatoiminnassa halutaan pitää 
kynnystä matalana ja ovea isona 
– vertauskuvallisesti. Puhua saa 
mistä vaan, mutta se ei ole vaa-
timus.

Kun monessa muussa harras-
tuksessa pidetään kesällä taukoa, 
pajalla ei sellaista suunnitella.

– Täällä minä varmaan olen 
monena iltana, Kallioinen toteaa.

 
Riitta HiRvonen

Limingan moottoripajalla nuoret voivat korjata mopojaan ohjaajien opastuksella

Mopopojille oma paikka 

 ʝ Limingan moottoripaja sijaitsee ainakin vuoden loppuun Kuormatien 
yhdessä autohallissa.
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 ʝ Limingan moottori- 
pajan vapaaehtoinen  
ohjaaja Miikka Kallioinen  
ja pajalla mielellään  
vierailevat Pertti ja Eevert 
tutkivat, missä on vika,  
kun mopo ei käynnisty.
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24.5.,  8.6.,  22.6.,  6.7.,  
20.7.,  3.8., 17.8. ja 31.8.

Etkö saanut lehteä?
Rauhan Tervehdys jaetaan levikkialueensa 
(Oulu, Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos, 
Siikalatva ja Tyrnävä) kaikkiin kotitalouksiin, 
mikäli ovessa tai postilaatikossa EI OLE 
ilmaisjakelukiellosta kertovaa lappua.

Jos  huomaat, että lehteä ei ole jaettu torstai-
iltaan mennessä, jakeluhäiriöstä voi ilmoittaa 
joko puhelimitse 044 5626 453 tai sähköpostitse 
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi.

Puhelimessa vastaa päivystäjä perjantaisin 
kello 9-12. Muina aikoina tiedot jakeluhäiriöstä 
voi kertoa puhelinvastaajaan. Muista mainita 
oman osoitteesi lisäksi se, minkä päivän lehteä 
jakeluhäiriö koskee. 
Lehti on mahdollista saada jälkitoimituksena.

Verkkolehti on auki 24/7
Rauhan Tervehdyksen voi lukea näköislehtenä 
osoitteessa www.rauhantervehdys.fi. Arkistosta 
löytyy  näköislehtiä yli kymmenen vuoden ajalta. 
Palautteen ja vinkkien lähettäminen onnistuu 
myös näppärästi verkkosivujen kautta.

Rauhan Tervehdys 
ilmestyy kesällä 
2 viikon välein
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”Kuvaajan tulee  
ottaa vastaan ilo.
Ilpo Okkonen

 ʝ Oulujoen kirkko kesätaivaan alla. 

Kirkosta 
keveästi kuva

Osallistu 
Oulujoen kirkon 
valokuvauskilpailuun.

Kaatosade, aikaisen 
aamun valo, kesäyön 
hämy. Oulujoen seu-
rakunta järjestää va-
lokuvakilpailun, jos-
sa halutaan kuvia 

Oulujoen upeasta puujugendkir-
kosta. Kuvassa tulee näkyä kirk-
ko tai osia siitä. Kuva voi olla kir-
kon sisältä tai ulkoa. Kilpailu on 
avoin kaikille.

Voittajan valitsee raati, jonka 
jäseninä ovat Pohjoisen valokuva-
keskuksen toiminnanjohtaja Alla 
Räisänen, arkkitehtuurivaloku-
vaaja llpo Okkonen, pastori Sa-
tu Kreivi-Palosaari, valokuvaa-
ja ja tiedottaja Sanna Krook sekä 
diakoniatyöntekijä Anu Fedotoff.

Ei liian 
vakava tehtävä
Yksi raadin jäsenistä, arkkitehtuu-
rivalokuvaaja Ilpo Okkonen uskoo 
kuvaustehtävän olevan nautinnol-
linen. 

– Se ei ole vakava asia vaan sii-
hen pitää suhtautua keveästi. Ku-
vaajan tulee ottaa vastaan ilo, jo-
ta luonnossa ja valaistuksessa on, 
Okkonen sanoo.

– Hirveä suunnitteleminen 
ennen kuvan ottamista saattaa 
olla huono asia. Satunnainen 
meneminen kuvauspaikalle voi 
olla lopulta antoisinta, Okkonen 
jatkaa.

Kuvaaja saa Okkosen mukaan 
kiertää kaunista rakennusta kau-
niissa ympäristössä. Hän pääsee 
tutustumaan myös yksityiskoh-
tiin ja valon leikkiin niissä.

Kirkko on piilossa suuressa 
mäntymetsässä.

– Rakennus näkyy mäntyjen 
raoista. Kuvaajan on hyvä oival-
taa, mitä luonto merkitsee ku-
valle.

 
Sisätiloihin mukaan
kamerajalustin
Kirkko on ulkoapäin vaalea ja 
sen sisäseinät ovat hirttä.

– Sisällä olisi hyvä käyttää ka-
merajalustaa, koska siellä on voi-
makkaita kontrastieroja. Ikku-
nat ovat kirkkaat ja seinät tum-
mia. Jalustimen avulla kuvia 

saadaan otettua pitemmällä va-
lotusajalla.

Sisällä korostuu Okkosen 
mukaan vuorokauden aika. Jos 
aurinko paistaa, silloin aurin-
gon valokeilat antavat erityisen 
valon leikin sisätiloihin koros-
taen yksityiskohtia, kontraste-
ja ja värejä.

Kirkossa kävijät tietävät, et-
tä kirkkosalin valo muuttuu eri 
vuorokauden aikoina. Hämäräl-
lä, sateella ja illalla valo on ta-
saista, jolloin voi ottaa laajempia 
kuvia, joissa on pehmeä valo.

Kilpailukuva voi Okkosen 
mukaan esittää jotakin kirkossa 
olevaa yksityiskohtaa. Kuva voi 
olla myös mustavalkoinen.

Pekka Helin

Näin osallistut kilpailuun!
•	 Kuvien	tulee	olla	otettu	1.1.2016–31.8.2017	välillä.

•	 Kilpailuun	osallistutaan	digikuvilla.	Kuvaa	saa	käsitellä,	tekniikka	on	vapaa.	Kuva	voi	
olla	otettu	myös	puhelimella,	mutta	sen	täytyy	täyttää	tietyt	tekniset	vaatimukset.

•	 Voittajakolmikon	kuvista	(ainakin	yhdestä)	tehdään	adressi	Oulujoen	seurakunnalle,	
adressia	myydään	diakonian	ja	lähetystyön	hyväksi.	

•	 Yksi	osallistuja	voi	osallistua	kilpailuun	enintään	10	kuvalla.

•	 Raadin	valitsemat	kolme	parasta	valokuvaa	palkitaan	erisuuruisilla	lahjakorteilla.

Lue lisää ohjeita osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi.
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”Äkkiä se ohra oraalle 
nousee, jos vaan vettä 
ja lämpöä riittää.
Auvo Taipaleenmäki

Auvo ja Virpi Taipaleen-
mäen pellolla Kestilässä 
toimitetaan toukokuun 
viimeisenä päivänä kyl-

vön siunaus.
Tapahtumassa kylvö on etu-

päässä symbolinen. Varsinainen 
kylvö tehdään nykyään koneel-
lisesti. 

– Käsinkylvö on kyllä hallus-
sa. Katselin ja opettelin sitä ai-
koinaan oman isäni kanssa, Au-
vo Taipaleenmäki kertoo.

Kylvön siunauksessa käytettä-
vä siemenohra on omaa. Vakan 
Taipaleenmäki saa lainaan pai-
kalliselta eläkkeelle jääneeltä vil-
jelijältä. 

Siunaaminen on Taipaleen-
mäen mielestä säilyttämisen ar-
voinen perinne.

– Mukava, että sitä pidetään 
yllä. Muistini mukaan tapahtu-
ma on järjestetty täällä joka vuo-
si. Itsekin olen niihin osallistunut 
jo nuoresta saakka.

Kylvön siunauksen tapahtu-
mia järjestävät eri puolilla Suo-
mea etupäässä maataloustuot-
tajien etujärjestön MTK:n sekä 

Eläkeliiton paikallisosastot. 
– Kun Eläkeliiton ihminen 

soitti, lupauduimme mukaan, 
Taipaleenmäki sanoo.

Kylvön siunaamisen
juuret ovat keskiajalla
Kevät on nyt pari viikkoa tavan-
omaista myöhäisemmässä. Viime 
vuonna Taipaleenmäellä päästiin 
kylvötöihin toukokuun alkupäi-
vinä. 

– Mutta äkkiä se ohra oraal-
le nousee, jos vaan vettä ja läm-
pöä riittää. 

Tästä kylvön siunauksessa itse 
asiassa onkin kyse: siunaukseen 
sisältyvät rukoukset, raamatun-
kohdat ja virret muistuttavat, et-
tä mikään ei ole itsestään selvää, 
ellei Luoja anna sadolle sopivia 
olosuhteita.

Kylvön siunaamisen tapa on 
peräisin keskiajalta. Silloin ru-
koussunnuntain ja helatorstain 
välisinä arkipäivinä oli tapana 
kävellä rukouskulkueena pelloil-
le pyytämään siunausta.

Kylvö siunataan Kestilän kir-
konkylällä Vaalantien ja Tem-

mestien kulmauksessa 31.5. kel-
lo 19. Siunauksen toimittaa vs. 
kappalainen Jonne Pirkola. Elä-
keliiton Kestilän osasto tarjoaa 
kylvönsiunaukseen osallistuvil-
le iltakahvit läheisessä seurakun-
takodissa.

Limingassa kiitetään
syksyllä sadosta
Limingassa kylvön siunaamista ei 
ole järjestetty vuosiin. 

– Takavuosina aktiivinen osa-
puoli oli MTK:n paikallisosasto 
ja seurakunta vastasi mielellään 
pyyntöön olla mukana. Viime 
vuosina meitä ei ole kysytty em-
mekä mekään ole olleet aktiivisia 

tapahtumaa järjestämään, sanoo 
kirkkoherra Ilkka Tornberg. 

Osasyynä kylvön siunauksen 
perinteen katkeamiseen on maa-
talouden rakennemuutos. Viljeli-
jöiden määrä vähenee. Esimerkik-
si maitotiloja Limingassa on ol-
lut parhaimmillaan yli 400 – nyt 
enää reilut 20.

– Ajattelen silti, että suhteem-
me luontoon ja luomakuntaan 
on entisenlainen: olemme pal-
jon luonnon eli Luojan armoilla. 
Siinä mielessä kylvön siunaami-
sen esillä pitäminen on ihan pai-
kallaan.

Vaikka vuosittaista kylvön siu-
naamista ei ole, pitkin kevättä ju-
malanpalvelusten esirukouksis-
sa pyydetään, että Luoja siunaisi 
kylvötyöt ja antaisi maan kasvul-
le suotuisat ilmat.

– Syksyllä kiittäen juhlimme 
saatua satoa sadonkorjuukirkko-
pyhässä, jossa MTK:n paikallinen 
osasto sekä maa- ja kotitalousnai-
set tarjoavat ohrapuuroa ja puo-
lukkasoppaa. 

MINNA KOLISTAJA

Taipaleenmäen pelto Kestilässä tuottaa tänä vuonna siunattua satoa

Omat ohrat, lainavakka
 c���伜� Kylvön siunauksessa pyydetään siunausta kylvötyölle ja vuoden sadolle. Arkistokuvassa vuodelta 2008 kylvää Jukka Littow Temmekseltä.

Jumalamme ja Luojamme. Sinun 
varassasi on ihmisten, eläinten ja 

koko luomakunnan elämä. Sinä olet 
kutsunut meidät työtovereiksesi. 
Pyydämme viisautta ja taitoa 
tämän vastuun kantamiseen. 

Me kiitämme aikaisemmista 
sukupolvista, joiden tehtävää 
saamme jatkaa. Auta meitä hoita-
maan tehtäväämme niin, että 
myös tulevat sukupolvet voivat 
kylvää ja korjata samoilla vainioil-
la, joilla me teemme työtämme. Si-
nuun me katsomme rukoillessam-
me siunausta alkavalle satokaudel-
le. Anna maan kasvulle suotuisat 
ilmat. Rukoilemme terveyttä ja 
varjelusta vaaroilta. 

Jumalamme ja Isämme. ( - - - ) 
Auta meitä kantamaan osamme 
ihmiskunnan taakasta, niin että 
olemme valmiit jakamaan leipäm-
me ja hyvinvointimme toisten 
kanssa. Sinulle, Jumalamme ja 
Isämme, olkoon kiitos ja ylistys 
kautta kaikkien sukupolvien, nyt, 
aina ja ikuisesti. 

Rukous kylvön siunauksessa
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Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 La 27.5. klo 19 #Valo-ilta. Su 28.5. klo 11 
Jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Siltatiimi, 
Uusikatu Group. Lastenkokoukset ja Seimi.  
Ke 31.5. klo 19 Soppakirkon kevätjuhla.  
Su 4.6. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
Abera Teferi Etioipiasta, Päivi Tuokkola, Hannu 

Orava, Mtk. Seimi. Ke 7.6. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta.  
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi Tervetuloa!
TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3
La 27.5. klo 11-13 Soppaa ja Evankeliumia.
Ma 29.5. klo 16 Majakka-kahvio. Ti 30.5. klo 18 Majakka-ilta. 

Su 28.5. klo 17 Seurat  
Ari-Pekka Valtari.
Su 4.6. klo 17 Seurat Pekka Kyösti.
To 8.6. klo 18 Siivoustalkoot.

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
La 27.5 klo 11-14 kevätjuhla ja myyjäiset
Su 28.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus  
ja pyhäkoulu
Ti 30.5. klo 10.30 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila
Su 4.5. klo 10.30 rukouskokus, klo 11 jumalanpalvelus,
puhujana luutnatti Riku Leino Kouvolasta
Ti 6.6. klo 10.30 hartaus, klo 10.30- 12 Taukopaikka-kahvila

To 25.5. klo 19 Evankeliumi-ilta, Mika Martinmäki, Jyrki ja Teija Kalermo. 
Pe 26.5. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 28.5. klo 11 Aamukirkko, pyhä-
koulu, Saint´s Club, Pekka Packalén, Risto Wotschke, musiikki: God’s 
Bell. To 1.6. klo 19 Ylistys- ja kiitosilta, Risto Wotschke, Shekinah Glory 
-ylistysryhmä. Pe 2.6. klo 19 Helmi kiitosjuhla. Su 4.6. klo 11 Ehtoollis-
kirkko, Ei pyhäkouluja, Risto Wotschke, aihe: Kun Pyhä Henki tulee, 
musiikki: Minna Riihimäki. 5.-8.6. Lastenleiri Hietasaaressa, (2005–2010 
syntyneille), lisätietoja www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Herättäjän päivä: to 25.5. klo 10.00 (Huom. aika!) messu Piippolan 
kirkossa ja seurat seurakuntakodissa 
Siioninvirsiseurat: to 25.5. klo 18.00 Sepän seurat Yli-Iin kirkossa,  
to 25.5. klo 18.00 Pattijoen pappilassa, Koulutie 8, pe 28.5. klo 18.00 
Maire ja Mikko Puhakalla, Kauppatie 50, Pudasjärvi, su 28.5. klo 18.00 
Mirjan ja Maunon tuvalla, Siikasavontie 2, Ruukki 
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Elämän Lähteellä 
– sanaa ja rukousta

Su 28.5. klo 17.
Keskustan  srk-talon Iso sali

Isokatu 17 Oulu.
Puhe, pastori Juha Tahkokorpi.

Henkilökohtaista  rukouspalvelua.
Järj. Tuomiokirkkosrk. Tervetuloa!

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

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

Ke 24.5.klo 19.00 Sanan ja Rukouksen 
ilta, Arto Köykkä

Su 28.5. Klo 11.00 Jumalanpalvelus, 
Gideon vierailu

Ke 31.5. Klo 19.00 Sanan ja Rukouksen 
ilta, Pertti Korhonen

Su 4.6.klo 11.00 Ehtoollisjumalan-
palvelus, Arto Köykkä

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14
Tervetuloa!

YHDISTYKSET

MUUT SEURAKUNNAT

 
 

 

 
 

 

 

”Me Oulussa 
opiskelevat tulevat 
sosionomi-diakonit 
päästimme aistit 
valloilleen.

Aistit apuna 
tehtäväradalla

Me Oulussa opiskele-
vat tulevat sosiono-
mi-diakonit pääs-
timme aistit valloil-

leen Luovuus ja toiminnallisuus 
osana ammatillisuutta -koko-
naisuudessa.

– Opintojen myötä opiskelijat 
pääsevät toteuttamaan työelä-
mässä luovin ja taidelähtöisin 
menetelmin toimintatuokion ja 
toimimaan asiakkaiden kanssa. 
Tämä on koettu tärkeäksi ope-
tussuunnitelmaa kehitettäes-
sä, kertovat Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun opettajat Jukka 
Määttänen ja Sirpa Ylönen.

– Kontakti asiakkaisiin ja 
työelämän toimintaympäristöi-
hin on tärkeää jo opintojen alku-
vaiheessa, se lisää osaltaan sekä 
opiskelijoiden motivaatiota et-
tä asiakastyön osaamista, he jat-
kavat. 

Määttäsen ja Ylösen mukaan 
opintojen tavoitteena on, että opis-
kelija osaa tunnistaa oman luo-
vuutensa ja voimavaransa sosiaa-
lialan tai kirkon alan työssä. Tai-
delähtöisiä ja toiminnallisia me-
netelmiä hyödynnetään erilaisten 
asiakkaiden kanssa toimiessa.

Yhteiskristillinen
päiväkoti
Päiväkoti Toivon taustalla on 
Oulun Kristillinen Kasvatus ry, 
joka on perustettu 2004. Yhdis-
tyksen alaisuudessa toimii kaksi 
kristillistä päiväkotia, Verso Vä-
livainiolla ja Toivo Maikkulassa. 

Yhdistyksen periaatteena on 
edistää ja tukea kristillistä kas-
vatusta yhteiskristillisessä hen-
gessä edustamatta mitään yksit-
täistä tunnustuskuntaa. 

Toiminnan lähtökohtana on 
kaikille kristityille yhteinen pe-
rusta, joka löytyy Raamatun il-
moituksesta ja jonka ydin on il-
maistu Apostolisessa uskontun-

nustuksessa. Päiväkodeissa on 
käytössä Oulun kaupungin pal-
veluseteli.

Tuoksupiste oli 
lasten suosikki
Toteutimme Aistit tutuksi -tuo-
kion päiväkodissa työskentele-
vän kasvatusalan ammattilaisen 
seuratessa toimintaa. 

Kävimme etukäteen tutustu-
massa päiväkotiin ja heidän ti-
loihinsa ja suunnittelimme ais-
tiradan sen mukaan. Jaoimme 
radan vastuualueet ja jokainen 
meistä valmisteli oman toimin-
tapisteen kotonaan. 

Aistirata toteutettiin kahdes-
sa päiväkodin isompien lasten 
ryhmässä. 

Kummallekin ryhmälle oli va-
rattu radan läpi menemiseen ai-
kaa noin tunti. Radalla oli erilai-
sia toimintapisteitä eri aisteille. 
Tehtävissä käytettiin apuna kuu-
loa, näköä, hajua, tasapainoa, 
tuntoa sekä rytmiä ja leikkiä. 

Tapahtumahetki innosti lap-
sia, ja se oli henkilökunnankin 
mielestä piristävä. 

Lapset kommentoivat tuokio-
ta kivaksi, erilaiseksi ja kiinnos-
tavaksi. Eritoten hajupisteellä oli 
hauskaa tuoksutella muun muassa 
kardemummaa, joka toi mieleen 
leivontahetken mummon kanssa. 

ANNI JOKIKOKKO, MIIA KOPOLA, 
AILA LINDEMAN,

 MARITA MÄNTYNIEMI-KOIVISTO, 
SAARA ROSBERG, TIIA SANTANIEMI

 c������Mikäs purkissa tuoksuu? Hajupisteellä tuoksuteltiin eri tuoksuja.

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat 
toteuttivat toiminnallisen tapahtuman päivä-
koti Toivon lasten ja heidän ohjaajiensa kanssa.
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Helatorstain  
messu Rotuaarilla 
aikaistuu
Helatorstaina Avaran taivaan al-
la -messua vietetään Oulun käve-
lykatu Rotuaarilla aiemmista tie-
doista poiketen jo kello 10. 

Messun aikaistamisella kun-
nioitetaan presidentti Mauno 
Koiviston hautajaisia. Päivän 
erityinen luonne huomioidaan 
myös messun musiikissa ja ru-
kouksissa.

Myös messubussien aikataulut 
muuttuvat, kuljetuksista löytyy 
tietoa Oulun seurakuntien verk-
kosivuilta, www.oulunseurakun-
nat.fi.

Ennen messua Rotuaarilla 
kuullaan urkupreludi kello 9.45.  
Messun toimittaa Oulun hiip-
pakunnan piispa Samuel Salmi. 
Rotuaarilla jaetaan myös ehtool-
linen. 

Messu on reformaation merk-
kivuoden päätapahtuma Oulussa. 

Tilaisuus kestää noin tunnin 
ja sen jälkeen tarjolla on munk-
kikahvit. 

Tyrnävän  
kirkkoherra esillä 
verkkolehdessä
Tyrnävän seurakuntalaiset äänes-
tivät uudesta kirkkoherrasta sun-
nuntaina 21. toukokuuta. Ehdol-
la olivat Tuiran seurakuntapastori 
Jukka Kolmonen ja Tyrnävän vs. 
kappalainen Teemu Isokääntä.

Tieto vaalin tuloksesta ei eh-
tinyt lehteen ennen painoon me-
noa, mutta tuoreeltaan tehty uu-
den kirkkoherran haastattelu on 
luettavissa osoitteessa www.rau-
hantervehdys.fi. 

Julkaisemme päivitetyn haas-
tattelun myös 8. kesäkuuta ilmes-
tyvässä lehdessämme.

Kylväjän  
kesäpäivät
Raahessa
Lähetysjärjestö Kylväjän kesä-
päiviä vietetään Raahessa 16.–18. 
kesäkuuta. Päivien teema Syvem-
mälle kutsuu syvemmälle Raama-
tun sanaan ja lähetyselämään.

Osallistujia Raaheen odotel-
laan tuhannen ja kahden tuhan-
nen välillä, ja ohjelmaa tapahtu-
massa on kaiken ikäisille. 

Päivät alkavat hyväntekeväi-
syysottelulla Mongolian työn hy-
väksi. Päivillä kuulee tietoa Kyl-
väjän työalueilta.

Kylväjän vuosittainen pääta-
pahtuma, kesäpäivät, järjestetään 
nyt ensimmäistä kertaa pohjoi-
simmassa hiippakunnassamme. 
Päivien ohjelma on luettavissa 
Lähetysyhdistys Kylväjän verk-
kosivuilta.

”Lähetysseuran 
uudessa 
kummiohjelmassa 
on yläkouluikäisiä 
nuoria, lähinnä 
tyttöjä.
Pia Pyhtilä

Taikausko vie hengen

Minulle opetet-
tiin lapsuu-
dessani, et-
tei albiino ole 
ihminen. Sa-
nottiin: kier-

rä hänet kaukaa, älä katso häntä. 
Pelkäsin albiinoja. Nyt kun tie-
dän, mistä on kyse, ymmärrän, 
että hän on samanlainen ihmi-
nen kuin minäkin.

Näin kertoi eräs pappi Suo-
men Lähetysseuran kummityön 
koordinaattorina Tansaniassa 
toimivalle Pia Pyhtilälle.

Albinismin aiheuttaa molem-
milta vanhemmilta peritty gee-
nivirhe, jonka takia keho ei tuo-
ta väripigmenttiä. Albinismin 
tunnusmerkkejä ovat vaalea iho 
ja hiukset, heikko näkö ja siniset, 
harmaat tai vaaleanruskeat silmät. 

Silmäsairaudet ovat yleisiä, ja 
albiinoilla on myös huomattavan 
suuri riski sairastua ihosyöpään.

Geenivirheen aiheuttama iho-
pigmentin puute on Tansaniassa 
yleisempää kuin muualla maail-
massa. 

Albiinolasta 
piilotellaan
Albiinot elävät kotimaassaan 
usein hengenvaarassa, sillä us-
komusten mukaan albiinojen 
kehossa on taikavoimia. Henki-

parantajat valmistavat ruumiin-
osista esimerkiksi taikajuomia ja 
onnea tuottavia koruja. 

Taikakaluja myydään tuo-
maan onnea terveydessä, ra-
ha-asioissa, rakkaudessa ja poli-
tiikassa. 

Monet perheet piilottelevat al-
biinolapsiaan. Hyökkäys voi to-
sin kohdistua myös vanhempiin 
albiinoihin.

– Lähetysseuran uudessa 
kummiohjelmassa on yläkou-
luikäisiä nuoria, lähinnä tyttöjä, 
jotka on lähetetty kotipaikkoi-
hinsa Shinyangan kaupungis-
sa vammaisille tarkoitetusta val-
tion suojakeskuksesta, Pia Pyh-
tilä kertoo.

Tyttöihin kohdistuu 
suurin uhka
Kummiohjelmaan otetaan en-
simmäisenä vuonna kymmen-
kunta tyttöä. 

– He ovat kaikkein vaikeim-
milta, syrjäisimmiltä alueilta tai 
alueilta, joissa päivittäinen kou-
lunkäynti ei ole turvallista pitki-
en matkojen ja albiinoihin koh-
distuvan vainon vuoksi. Väkival-
lan uhka koskee erityisesti tyttöjä. 

– Nuoret tulevat oloista, jois-
sa perhe ei joko näe tarpeelli-
seksi kouluttaa nuorta tai ei voi 
köyhyyden vuoksi lähettää heitä 

turvallisempaan paikkaan opis-
kelemaan. Vaihtoehtona on ko-
tiin jääminen ja lähinnä tyttöjen 
kohdalla avioliitto hyvin nuore-
na, Pyhtilä selvittää tilannetta.

Koulunkäyntiä seurataan ole-
malla yhteyksissä suoraan kou-
luihin ja nuoreen. Koulut ovat 
joko yläkouluja, ammattikoulu-
ja tai muita opintoja, kuten om-
pelu- ja kokkikoulutusta.

– Kylällä, jossa asun, ei ole tar-
jolla yhtään koulua, jossa voisin 
opiskella. Kaikki ovat liian kauka-
na. Nyt muutan sukulaiseni luo, 
jossa voin asua turvallisesti, koska 
se on kaupungissa. Sieltä voin käy-
dä päiväkoulua, eräs kummiohjel-
man nuorista iloitsee.

Diakoniakeskus 
antaa mahdollisuuksia
Victorianjärven kaakkoinen 
hiippakunta on avannut äsket-
täin uuden diakoniakeskuksen. 
Lähetysseuran kummiohjelman 
kautta muutama opiskelija voi 
kouluttautua siellä ompelijaksi. 
Keskus on avoin kaikille opiske-
lijoille ja siellä on myös muutama 
sisäoppilaitospaikka. 

Lähetysseura maksaa kum-
miohjelmaan valittujen opiskeli-
joiden kurssin ja asumisen.

– Hanke on monitasoinen al-
kaen perusevankeliointityös-

tä aina yhteisön tietouden lisää-
miseen ja kummiohjelmaan as-
ti. Kummityöllä halutaan taata 
koulutus ja osoittaa, että albiino-
nuori pystyy opiskelemaan kuten 
muutkin, Pia Pyhtilä sanoo.  

– Perusajatuksena on se, että 
ihmisen kuuluu kunnioittaa tois-
ta ihmistä ja että oikeudet ovat 
samat kaikille. Joillain alueilla 
virkamiestahot ovat reilusti pyy-
täneet kirkkoa opettamaan kris-
tinuskon perussanomaa vaihto-
ehdoksi vanhoille uskomuksille. 

– Tärkein ja konkreettisin 
niistä lienee käsky Älä tapa ja 
Tee toisille kuten haluaisit itsel-
lesi tehtävän”.

Pirre Saario

Juttu on julkaistu aiemmin 
Lähetyssanomissa 2/2017.

Albiinotyttöjen kummiohjelmassa tarjotaan 
turvallinen opiskelumahdollisuus
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 ʝ Albiinotyttö Juliana on yritetty  
ryöstää monta kertaa. Suomen Lähetys-
seuran hoivissa hän on turvassa.
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Timo Juntunen ot-
taa kassistaan vaa-
lean, kiiltävän ja ai-
don oloisen peruukin. 
Hän harmittelee, ettei 
mukana ole kampaa. 

Kauniit hiukset selvitetään lopul-
ta hellästi lainaharjalla.

– Eivätkö hiukset olekin hie-
not? Juntunen kysyy tukka kädes-
sään ravintolan tarjoilijalta.

Laskun maksaminen on saanut 
yllättävän keskeytyksen. Nuori 
tarjoilija vilkuilee hiuksia ja sitten 
miestä, joka on pukeutunut har-
maaseen hailuotolaisvillapaitaan 
ja tulipunaisiin farkkuihin. Hymy 
on vastaus kysymykseen.

Vaalea aitohiusperuukki ei ole 
Hailuodon kirkkoherralla joka-
päiväisessä käytössä. Otsaltaan 

kaljuuntunut mies ei ole astumas-
sa ravintolasta ulos blondina.

Peruukki on mukana, koska 
tarkoituksena on puhua Juntusen 
persoonasta.

Lavalle
peruukki päässä
Saarelaisten rovasti rakastaa tai-
detta, tai oikeammin taiteen tuo-
mia mahdollisuuksia koskettaa 
ihmisen tunteita.

Nelisen vuotta sitten Juntu-
nen oli vaalea peruukki päässään 
Oulun kaupunginteatterin näyt-
tämöllä. Hiukset kuuluivat näy-
telmän pappishahmolle: trans-
vestiittimies Mikael tunsi kiin-
nostusta korostaa itsessään nai-
sen ominaisuuksia.

Teatterin katsomossa istui 

hiippakuntakokoukseen tullei-
ta pohjoisten seurakuntien työn-
tekijöitä. Päivien järjestäjät oli-
vat pyytäneet Juntuselta esitystä 
rohkeudesta, uskalluksesta olla 
oma itsensä.

Juntunen uskoo, että osa ylei-
söstä koki vaikeana sukupuolivä-
hemmistöön kuuluvan hahmon 
eikä esitys innostanut.

– Mutta muistan senkin, kuin-
ka eräs katsojista halasi minua 
niin tiukasti, että tiesin hyppäyk-
seni oudolle maaperälle olleen hä-
nelle koskettava kokemus. Tun-
teet olivat lähteneet liikkeelle, lu-
kot avautuivat. Se on taiteen tär-
keä tehtävä.

Meikin ja hiusten
avulla naisen rooliin
Juntunen kertoo, että häntä pu-
huttelevat varjoihin jääneet ihmi-
set. Häntä myös houkuttaa lähteä 
pois omalta mukavuusalueeltaan. 
Juuri tähän Juntusen ja hänen 
puolisonsa Anne-Maria Haapa-
lan käsikirjoittama Serkkuni Mi-
kael -esitys antoi mahdollisuuden. 

Kun Juntunen meikkasi itsensä 
teatterilla ja laittoi peruukin pää-

hänsä, hän meni toisen ihmisen 
maailmaan – vieläpä naisen – ja 
yritti katsoa elämää hetken aikaa 
uusilla silmillä.  

Juntunen on todennut, että 
naisroolit taiteellisissa produkti-
oissa kiehtovat häntä: ”En ole nai-
nen, en transvestiitti – mutta tun-
nen sympatiaa heitä kohtaan, jot-
ka tuntevat joutuneensa väärän 
sukupuolen vaatteisiin”, hän kir-
joitti eräässä blogitekstissään kau-
punginteatterilla esitetyn Serkku-
ni Mikael -draaman jälkeen. 

Juntunen näkee toiset ihmiset 
– olivatpa he saarella vastaantu-
levia luotolaisia tai esityslavojen 
roolihahmoja – tärkeinä peileinä 
itselleen. 

– Kun nostan Hailuodossa kättä 
ihmisille, se tarkoittaa, että he ovat 

Ihmiset ovat toisilleen 
peilejä, kirkkoherra 
Timo Juntunen sanoo

Varjot viehättävät pappia

 c������ Taide antaa Hailuodon 
kirkkoherralle Timo Juntuselle hienon 
mahdollisuuden heittäytyä hänelle 
entuudestaan tuntemattomalle 
maaperälle. 

”Erakkopuoli 
itsessäni ja muissa 
saa Hailuodossa 
kunnioitusta.
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”Kun nostan 
Hailuodossa 
kättä ihmisille, 
se tarkoittaa, 
että he ovat 
lajitovereitani.

Varjot viehättävät pappia
lajitovereitani: tunnistan heissä 
omat iloni, suruni, pelkoni, yk-
sinäisyyteni. Me ihmiset olem-
me aina toisillemme peilejä. Raa-
mattu sanoo saman asian näinkin 
ylevästi: me kohtaamme toisissa 
ihmisissä Kristuksen kasvot.

Vaikka Mikael on lavalla vain 
harvakseltaan, Juntusen puhe 
kaikkien syrjäytettyjen puolesta 
jatkuu useissa pyhäaamun saar-
noissa. 

Mikä erilaisuudessa
pelottaa?
Juntunen pohtii, miksi ajatus sa-
maa sukupuolta olevien aviolii-
tosta herättää osassa kristittyjä 
suurta vastustusta.

– Kun joku käy kovasti risti-
retkelle, haluaisin kysyä häneltä 

kaikessa rauhassa, mikä asias-
sa on niin pelottavaa. Jos homo-
seksuaalit haluavat mennä nai-
misiin, mitä se on meiltä muil-
ta pois?

– Ajattelen, että vain har-
voin vastustus perustuu johon-
kin syvälliseen uskon näkemyk-
seen. Kysymys on mielestäni pi-
kemminkin itse kunkin pelois-
ta. Mikä meitä todellisuudessa 
estää siunaamasta kahta toisiin-
sa sitoutunutta ihmistä avioliit-
toon?

Juntunen näkee, että rakkau-
della on monet kasvot. Niistä 
kertovat tuhannet suomalaisille 
tutut laulut, kirjat ja runot, kirk-
koherra sanoo.

Kahtiajako 
on harhauttava
Hailuodon rovastia harmittaa, 
jos suhtautuminen avioliitto-
asiaan leimaa ihmiset mustaval-
koisesti joko konservatiiveiksi tai 
liberaaleiksi.

– Leimoja lyödään, vaikka sa-
massa ihmisessä on monia puo-
lia: minä olen joidenkin tapojen 
suhteen hyvin konservatiivinen. 
Liikutun, kun kuulen ehtookel-
lojen soiton. Aika vanhanaikais-
ta, vai? Mutta avioliittoteologia-
ni vuoksi minut varmaan luoki-
tellaan vapaamieliseksi. 

Juntunen ei halua inttää 
Raamatun tulkinnasta ihmis-
ten kanssa, mutta hän kuunte-
lee mielellään myös heitä, jotka 
ajattelevat Isosta kirjasta toisin 
kuin hän. 

Verkkolehti Kotimaa24:n blo-
gitekstissä tänä keväänä Juntu-
nen kirjoitti: ”Kirkossa on otetta-
va käyttöön kolmen koon ohjel-
ma: Keskustellaan, Kuunnellaan 
ja Kunnioitetaan toisiamme.”

”Saari on minulle
hyvä paikka”
Puolangalta kotoisin oleva Timo 
Juntunen tuli saarelle rakkau-
den perässä vuonna 2011. Tu-
tulta kuulostava syy, hän nau-
rahtaa.

Vaimo Anne-Maria on Hai-
luodosta kotoisin: hänen suku-
juurensa ovat lujasti kiinni luo-
don harjuissa, männyissä ja 
hiekkarannoissa.

Juntunen kuvaa saaren ilma-
piiriä inspiroivaksi. 

– En keksi itselleni parempaa 
paikkaa elää ja olla töissä. Koen 
itseni etuoikeutetuksi: teen ko-
ko ajan töitä lähellä ihmisiä. Kun 
tulen kotiin, saattaa ovenrivassa 
olla kaloja minulle ja puolisolle-

ni tai ylijäämäperunoita pappi-
lan kanoille.  

Juntusen mukaan saarelaiset 
välittävät toisistaan, mutta luo-
dossa ymmärretään myös se, et-
tä jokaisen pitää selviytyä elä-
mässään jossakin määrin itse-
näisesti.

Toisenkin sopivan sekoituk-
sen saari tarjoaa:

– Koen itse olevani toisaal-
ta hyvin sosiaalinen, mut-
ta viihdyn hyvin yksin meren 
rannalla auringon laskua kat-
somassa. Erakkopuoli itsessäni 
ja muissa saa Hailuodossa kun-
nioitusta. Emme tuppaudu väki-
sin toistemme luokse.

Lintukodoksi kirkkoherra ei 
Hailuotoa kutsuisi.

– Ihmiset rakastavat toisiaan 
ja vihastuvat toisilleen, kuten 
muuallakin. Olemme kaikki pie-
niä ihmisiä.

Halaaminen on
tärkeää
Juntunen paljastaa, että Hailuo-
dossa halataan paljon. 

– Tapa on mielestäni iso voi-
mavara. 

Kirkon alttarilla pappi siu-
naa seurakuntalaisensa, mutta 
joskus hän näyttää kirkon edes-
tä tuttua käsimerkkiä: sormis-
ta muodostettua sydäntä. Pappi 
miettii, onko se tutumpi symbo-
li nykypäivän ihmisille kuin siu-
naus kolmiyhteisen Jumalan ni-
meen.

Joka tapauksessa kehotus ra-
kastaa toisia ihmisiä on tärkeä 
viesti alttarilta, Juntunen tuu-
maa.

Kirkkoherra ja hänen puoli-
sonsa elävät Hailuodon pappi-
lassa kahden lampaan, 14 kanan 
ja Nadja-maatiaiskissan kanssa. 
Juntunen on siedättänyt itsensä 
eläinten keskellä niin hyvin, et-
tä allergiaoireet ovat vähentyneet 
lähes olemattomiin.

Kerran kuussa vanhassa pap-
pilassa neulotaan. Silloin pappi-
lan puupenkeillä ja nurkkapöy-
dän ääressä istuu iloinen joukko 
käsityön harrastajia. Salin täyt-
tävät puikkojen kilinä, nauru ja 
puheensorina.  Nadja-kissa kul-
kee sylistä toiseen.

Rovastin vastuulla illoissa 
ovat arpajaiset ja kulttuurivart-
ti. Arpajaiset poikkeavat monis-
ta muista siinä, että ne toimite-
taan stand up -hengessä suomen 
lisäksi viroksi ja ranskaksi.

Juntunen rakastaa tällaista 
elämänmenoa. 

RIITTA HIRVONEN

Laatukivet kohtuuhintaan 
www.HautakiviHalvemmalla.fi 

510 € 

Leveä malli 1 
Korkeus 3,0 cm 
Leveys 9,9 cm 

Käytetään 
- Vaihtoehto, ei käytössä 

99 € 

156 € 
1195 € 2425 €  

Puh: 045 109 1809  –  Email: hautakivi@hautakivihalvemmalla.fi 

960 €  

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

HAUTAUSPALVELUJA

TERVEYS JA HYVINVOINTI

MYYDÄÄN HAUTAKIVIÄ

Kabe ametist gle king size, vm. -99. 
Siisti, lämmin vaunu, kaasupullonvaih-
taja, sisäkäytöllä, 2 kpl kaasupulloja, 
ulkosähköjohto n. 20 m. Isabella 
talviteltta, etukatos, antennivahvisti-
mella. Lämmityslaite vesikierto, jossa 
lattialämmitys. Seur. kats. 2.1.18 
mennessä. Tied. p. 0400 673 500.

MYYDÄÄNPALVELUJA
TARJOTAAN

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus
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Muistiyhdistyksen ryhmä hakee  
hyvinvointia muun muassa tuohi- ja  
pajutöitä tekemällä, kalastamalla  
ja yhdessä retkeilemällä

Tuohisia lippoja on jo 
rivissä penkillä ja ri-
peästi valmistuvat 
myös köynnöstävil-
le kasveille tarkoite-
tut pajukartiot, kun 

Oulun seudun muistiyhdistyk-
sen ja Oulun kaupungin sosiaa-
lisen luontokuntoutuksen ryhmä 
on koolla Hietasaaren leirikes-
kuksessa.

Muistisairauteen sairastuneet 
kokoontuvat kevään mittaan 
kymmenen kertaa. Luonto lähel-
lä -ryhmän jokaisella kokoontu-
misella on oma, johonkin luonto-
elementtiin liittyvä teemansa.

Tuohi- ja pajuvärkkäämisen li-
säksi on muun muassa paistettu 
muurinpohjalättyjä ja tunnistet-
tu lintuja. 

– Käymme vielä kalastamassa, 
yhteisellä retkellä ja valmistam-
me ruokaa retkikeittimellä, sa-
noo Oulun seudun muistiyhdis-
tyksen muistiluotsiohjaaja Min-
na Kaltio.

Uusi ryhmä
aloittaa syksyllä
Muistiyhdistyksen Luonto lähellä 
-ryhmä tarjoaa kuntoutusta, jon-
ka tavoitteena on ylläpitää toimin-
takykyä, hyvinvointia ja miele-
kästä elämää.

Toiminnalla halutaan tuo-
da luonnon ääniä ja vuodenai-
kojen vaihtelua muistisairaiden 
arkeen. 

– Toimimalla ulkona halutaan 
myös ottaa hyöty luonnon kun-
touttavasta voimasta, herätellä 
aisteja ja aktivoida siten muistin 
toimintaa. 

Sosiaaliseen luontokuntoutuk-
seen liittyy myös yhdessäolo, vuo-
rovaikutus, elämyksien mahdol-

listaminen sekä muistelu, Kaltio 
tiivistää.

Kokoontumiset tukevat myös 
muistisairaiden omaisia, jotka 
saavat hetken omaa aikaa ulkoi-
luun tai torilla kahvitteluun.

Tämä Luonto lähellä -ryhmä 
päättyy toukokuussa. Ensi syk-
syksi on luvassa uusi vastaavan-
lainen ryhmä. 

Muistivapaaehtoiset
jakavat osaamistaan
Tärkeässä roolissa Luonto lähel-
lä -ryhmässä ovat muistivapaa-
ehtoiset, jotka toimivat avustaji-
na ja myös jakavat omia erityis-
taitojaan ryhmän hyväksi.

Yksi muistivapaaehtoisista on 
oululainen Matti Alila. Hän on 
hakenut pajutöitä varten kasan 
sutjakoita pajunoksia sekä etsi-
nyt tuohta. 

– Pajupilliä emme tällä ker-
taa voineet tehdä. Kevät on ollut 
sen verran kylmä, että pajun kuo-
ri ei vielä irronnut, Alila harmit- 
telee.

Osa ryhmästä alkaa valmistaa 
pajukehikkoa, osa seuraa Alilan 
opastusta tuohilipon tekoon. 

– Tuosta vaan alatte leikellä so-
pivaa, halkaisijaltaan 10–15 sentin 
palaa, Alila sanoo ja näyttää vielä, 
kuinka juomiseen taiteltu kuppi-
osa kiinnitetään pajuvarren hal-
kioon. 

– Tuohi ei repeilisi niin hel-
posti, jos sitä olisi mahdollista 
liotella kuumassa vedessä, Alila 
vinkkaa.

Eläkkeelle jäätyään Alila ha-
keutui Punaisen Ristin vapaaeh-
toistyön. Sieltä hänet värvättiin 
muistiyhdistyksen toimintaan.

– Tykkään olla ihmisten kans-
sa. Joka kerta täältä lähtiessä-

ni olen itsekin iloinen ja hyvällä 
mielellä. Vapaaehtoistoiminnas-
sa on hienoa se, että täällä kel-
paa omana itsenään, omilla tai-
doillaan. 

Alila kannustaa muitakin eläk-

Luonnosta 
iloa ja 
kuntoutusta 
muistisairaille

 ʝ Leena Möttönen (oikealla) on muistivapaaehtoinen, jolle muistiyhdistyksessä toimiminen antaa sisältöä elämään. 
Pajusta kukkatukea ovat punomassa myös Jaakko Reiniharju ja Anja Uusi-Illikainen.

 ʝ Tuohesta valmistetulla 
juomakupilla on ennen vanhaan 
juotu lähteestä vettä.

keelle jääneitä vapaaehtoistyöhön.
– Me suureen ikäluokkaan 

kuuluvat olemme kaikkien aiko-
jen koulutetuin eläkeläissukupol-
vi. Monella olisi potentiaalia teh-
dä kaikenlaista hyvää.

Nokipannukahvit
kruunaavat kokoontumisen
Yksi sosiaalisen luontokuntou-
tuksen tavoitteista on antaa muis-
tisairaille elämyksiä. Matti Alilan 
mielestä elämyksen ei tarvitse ol-
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”Joka kerta täältä 
lähtiessäni olen 
itsekin iloinen ja 
hyvällä mielellä.
Matti Alila

Luonnossa verenpaine alenee ja 
sydämen syke laskee. Rauhas-
ten, verenkiertoelinten, ruoan-
sulatuselimistön ja kuonanpois-
toelinten toimintoja säätelevä 
parasympaattinen hermosto ak-
tivoituu. Tutkimusten mukaan 
luontoympäristössä myös masen-
nus vähenee, keskittymiskyky ja 
unen laatu paranevat ja stressis-
tä palautuminen helpottuu.

Luonnon terveyshyödyt saa-
dakseen ei tarvitse vaeltaa päi-
väkausia erämaassa – jo lyhyt-
kin oleilu lähimetsässä tai muus-
sa lähiluonnon vihreässä ympä-
ristössä auttaa.

Japanissa lääkärit kirjoitta-
vat potilailleen reseptejä ”met-
säkylpyihin” eli lyhyisiin, kiireet-
tömiin metsäkäynteihin. Meillä 
ainakin Tampereen yliopiston 
psykologian professori Kale-
vi Korpela on ehdottanut, että 
lääkärit voisivat määrätä mie-

lipaikkareseptejä. Suuri osa ih-
misistä nimeää mielipaikakseen 
jonkin luontoympäristön. Paras 
terveyshyöty saadaan kun mieli-
paikalla käydään säännöllisesti. 
Siksi olisi tärkeää, että jokaisella 
olisi luontoa jokapäiväisessä eli-
nympäristössään.

Japanilaisen tutkimuksen 
mukaan yli 73-vuotiaat, joilla oli 
asunnon lähellä kävelyyn sopivia 
puistoja, olivat todennäköisem-
min elossa viiden vuoden seuran-
tajakson lopussa kuin yli 73-vuo-
tiaat, joilla ei ollut lähellä luonto-
ympäristöä.

Luontoa käytetään Suomes-
sa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
voimavarana vielä varsin vähän, 
vaikka sitä voisi hyödyntää muun 
muassa työuupuneiden, pitkäai-
kaistyöttömien, mielenterveys-
potilaiden ja päihdekuntoutuji-
en kuntoutuksessa tai vanhusten 
hoivatyössä.

Lääkäri voisi määrätä 
mielipaikkareseptin
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la mitään spektaakkelimaista. 
Ikääntyneelle muistisairaalle elä-
mys voi olla jo pääsy luonnonym-
päristöön. 

– Elämys voi olla esimerkiksi 
savun haju. Olen huomannut sen 
tuovan monelle mieleen mukavia 
muistoja elämän varrelta.

Leena Möttösen, Kaisa Nur-
men ja Minna Kaltion avustuk-
sella pajuista on saatu pujoteltua 
ja sidottua kelpo kukkatuet.

Melkein joka kerta leirikes-
kuksen nuotiopaikalla on keitet-
ty nokipannukahvit. Niin nytkin. 
Kaveriksi kaivetaan kotoa tuotu-
ja eväsleipiä.

Kotiin lähtee tyytyväistä vä-
keä tuohilippo ja kukkatuki kai-
nalossaan.

MINNA KOLISTAJA

 c���耆� Kahvit ja eväsleivät maistuvat 
Hietasaaren leirikeskuksen 
nuotiopaikalla. Pöydän ääressä 
nokipannukahveista nauttivat 
Matti Littow, Heino Karvonen ja 
Eero Keränen, heidän takanaan 
on Matti Alila.

 c���耆� Eeva Nissin pajutyö on valmis.
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi  
Sunnuntaina 28.5.
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Ma-
ri Jääskeläinen Karjasillan seura-
kunnasta. Hän kertoo, miten ope-
tuslapset pohtivat, kuinka voisi-
vat toteuttaa Jeesuksen antaman 
suuren tehtävän. He odottavat 
auttajaa, jonka Jeesus lupasi 
heille noustessaan Taivaaseen.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulun 
tuomiokirkosta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 
Sunnuntaina 4.6.
Klo 8.45 Helluntain Radiopyhä-
koulun pitää nuorisotyönohjaaja 
Sanna Tervo Tuiran seurakunnas-
ta. Hän kertoo Miro-pojasta, joka 
kyselee ukiltaan, millainen on Py-
hä Henki. Hänet löytää Raamatun 
sivuilta, mutta ei ainoastaan siel-
tä. Pyhä Henki tekee hyvää työ-
tään maailmassa tälläkin hetkel-
lä, meissä ihmisissä.
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Virret: 111:1-3, 111:7, 125, 119:1-, 
228, 117:7,8.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 
 
Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 
MHz, www.radiopooki.fi  
Sunnuntaina 28.5.
Klo 9.45 Radiopyhäkoulu, Mari 
Jääskeläinen. Opetuslapset pohti-
vat, kuinka voisivat toteuttaa Jee-
suksen antaman suuren tehtävän. 
Klo 10 jumalanpalvelus Suvan-
non kappelista, Ylivieskasta. 
Sunnuntaina 4.6.
Klo 9.45 Helluntain Radiopyhä-
koulu, Sanna Tervo. Miro-poi-
ka kyselee ukiltaan, millainen on 
Pyhä Henki.
Klo 10 ordinaatiomessu Oulun 
tuomiokirkosta.
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi . 
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta. 

Sunnuntaina 4.6. 
Klo 10 jumalanpalvelus Hailuo-
don kirkosta.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulunsa-
lon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi /radio1
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–19, 
la klo 18. 
Helatorstaina 25.5.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.
Sunnuntaina 28.5.
Klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen 
kirkosta.
Sunnuntaina 4.6.
Klo 10 koululaisjumalanpalvelus 
Turun Henrikin kirkosta.
 
YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.05 ja uusintana maanantai-
sin kello 11. 
Helatorstaina 25.5.
Klo 10 reformaation juhlamessu 
Isonkyrön vanhassa kirkossa. 
Sunnuntaina 4.6.
Klo 10 messu Sääksmäen kirkosta.

Yleisradio lähettää president-
ti Mauno Koiviston hautajaiset 
suorana lähetyksenä televisios-
sa ja radiossa helatorstaina 25.5. 
klo 13.

Linkki juttuarkistoon, 
ohjelmatiedot ja pääkirkkojen 

nettiradiot verkossa: www.
oulunseurakunnat.fi /verkkokirkko
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www.kotimaa.fi

Hyvä ilmoittaja!

Ota yhteyttä!
Pirjo Teva
myyntipäällikkö
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

Hyödynnä nyt kesähintamme ilmoituksissa. 
Kesäalennuksemme on – 50 %
kesä-, heinä- ja elokuussa.
Tartu tilaisuuteen ja varaa ilmoitustilasi heti. 

Alennus koskee uusia varauksia.
Anna lukijoiden löytää sinut – kesälläkin!

Lounas alk. 6,90 €
Tervetuloa kotiruokalounaalle:
Caritas-Koti, Kapellimestarinkatu 2 

Caritas Matriiti, Valtatie 37
 Caritas Kempele, Suolatie 4 A

Eläkeläiset 6,90 €, 
muut normaalihintaan 8,50 €

 Lounaslistat ja yhteystiedot: 
www.caritaslaiset.fi

Tiedustelut: 045 636 5372

Lähde mukaan seikkailuun!

www.avunaskeleet.fi

Helatorstaita eli Kristuk-
sen taivaaseenastumisen 
päivää vietetään 40 päi-

vää pääsiäisen jälkeen.
Raamatun mukaan Jeesus 

näyttäytyi ylösnousemuksensa 
jälkeen maan päällä 40 päivän 
ajan ja opetti seuraajiaan. Sen 
jälkeen Jeesus astui taivaaseen. 

Jeesus siirtyi taivaaseen, 
mutta on seurakuntansa kanssa 
Raamatun sanan ja sakrament-
tien kautta. Hän antoi kristi-
tyille tehtäväksi kertoa sano-
maa eteenpäin: ”Menkää kaik-
kialle maailmaan ja julistakaa 

evankeliumi kaikille luoduille.” 
(Mark. 16:15)

Vielä 1800-luvulla päivä oli 
yksi tärkeimmistä juhlapäivis-
tä. Vanhan kansansanonnan 
mukaan päivä oli niin pyhä, et-
tei silloin ruohokaan kasva.

Pakanuuden ajalta periytyvä 
hela oli kevään juhla, joka ajoit-
tuu kylvökauden alkuun ja si-
tä vietettiin rukoilemalla hyvää 
satoa. Entisaikaan helatorstain 
aattona sytytettiin aukeille pai-
koille helavalkeita ja karja ajet-
tiin tulien läpi laitumelle karja-
tautien ehkäisemiseksi.

Helatorstaina Jeesus 
astui taivaaseen
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SANAN AIKA

Vieläkö pitäisi olla luovuutta jäl-
jellä iltamyöhään, kun lapset 
ovat jo väsyneitä, nuorin kiu-
kuttelee ja kun puoliso odot-
taa hellyyttä. En jaksaisi, on 

vielä niin paljon kaikenlaista tekemistä. 
Kaipaisin rauhaa, aikaa pysähtyä hil-

jaisuuteen kuuntelemaan! 
Miten minäkin ajauduin tähän oravan-

pyörään: kalenteri täyttyy ja monenlainen 
tekeminen estää ajattelun virtaamisen va-
paasti. Kiire tuntuu katkaisevan yhteyden 
sisimpään ja Jumalaan. 

Miten minäkin ajauduin tähän? Ajat-
telinhan pitäväni kiinni rauhallisesta elä-
mästä, jossa on tilaa hengittää. 

En sovi tähän muottiin!
Jumala ei ollut myrskyssä, maanjä-

ristyksessä eikä tulessa. Minä olen välil-
lä siellä ja tunnen olevani yksin, vaikka 
ääntä riittää. Kuvittelen viihtyväni, vaik-
ka tiedän, että en.

Aloinko uskoa siihen, että paljolla teke-
misellä ansaitsen arvoni, vaikka pikkutyt-
tö minussa sanoo aivan toista? Pienen ty-

tön katsoessa minua, vilkaisen häntä ta-
kaisin ja muistan: vielä silloin minulla oli 
hyvä olla, kun saatoin luottaa, että riittää, 
kun on söpö ja osaa rakastaa. 

Luotin, että silloin on itsekin rakastet-
tu, ja jos ei aina olekaan, niin on mahdol-
lista antaa anteeksi. 

Se oli silloin, aikoja sitten. Ennen kuin 
kipu tuli. 

Nuo ajat, kun vielä tiesi olevansa rakas-
tettu jättivät kuitenkin valon palamaan.

On se Jumala myrskyssäkin läsnä. 
Hän on myös elämäsi maanjäristyksis-
sä ja tulenlieskoissa. Miksei olisi? Onhan 
Hän luotettava: luvannut olla kanssam-
me kaikki päivät maailman loppuun asti. 

Kyllä Jumala on läsnä elämän metelis-
säkin, mutta hiljaisuus tuo lohdutuksen. 
Hiljaisuus, syvä levollinen rauha, voi olla 
kaiken jytinänkin keskellä. Siinä Jumala 
sanoo sinulle: Sinä riität, tule syliin!

Jenni SilJander
vs. oppilaitospastori

Oulun seurakuntayhtymä

Myrskyn silmässä?
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”Hautajaiset 
näkyvät 
televisiossa.

Presidentti Mauno Koiviston 
siunaustilaisuus pidetään Hel-
singin tuomiokirkossa hela-

torstaina 25. toukokuuta klo 13. 
Hautaan siunaamisen toimit-

taa Helsingin emerituspiispa Eero 
Huovinen. 

Yleisradio lähettää hautajaiset 
suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja 
Yle Areenassa sekä Radio Suomessa.

Mauno Koivisto kuoli perjan-
taina 12. toukokuuta Helsingissä 
93-vuotiaana. Koivisto toimi Suo-
men tasavallan presidenttinä vuo-
sina 1982–1994. Koivisto oli järjes-
tyksessään Suomen yhdeksäs presi-
dentti.

Valtioneuvoston kanslia suosit-
taa hautajaispäivänä 25. toukokuuta 
yleistä suruliputusta koko maassa. 

Presidentti Koivisto haudataan 
Hietaniemen hautausmaalle soti-
laallisin kunnianosoituksin alueel-
le, jossa sijaitsevat presidentti Urho 
Kekkosen ja Risto Rytin haudat. 

Kirkkohistorian dosentti Ville 
Jalovaara valmistelee kirjaa Suo-
men presidenttien ja kirkon suh-
teesta. Jalovaran mukaan Koivisto 
saattoi julkisesti väitellä kirkon joh-
don kanssa arkipyhistä ja pakolais-
politiikasta mutta taustalla oli Koi-
viston arvostava asenne itse kristin-
uskoa kohtaan.

Koivisto kritisoi 2000-luvun 
alussa ateisteja, koska presidentin 
mukaan ”he haluavat itse tulla ju-
maliksi ja luulevat ymmärtävänsä 
asioita, joita kukaan ei ymmärrä.”

riitta Hirvonen

Hyvästi, presidentti

Pyhän Hengen odotus
Sunnuntain latinalainen nimi 
exaudi (= kuule, Herra) on päivän 
antifonin alusta (Ps. 27: 7). Seu-
rakunta odottaa rukoillen Pyhän 
Hengen lahjaa.

Sunnuntai 28.5.2017
 ʍ Psalmi: Ps. 27:1-3, 7-9
 ʍ 1. lukukappale: 1. Kun. 19:8-13
 ʍ 2. lukukappale: Ap. t. 1:12-14
 ʍ Evankeliumi: Joh. 7:37-39

Ap. t. 1: 12-14
Silloin opetuslapset lähtivät tuolta 
vuorelta, jota kutsutaan Öljymäek-
si ja joka on lähellä Jerusalemia, 
sapatinmatkan päässä. He palasivat 
Jerusalemiin ja menivät siellä siihen 
taloon, jonka yläkerrasta oli tullut 
heidän kokoontumispaikkansa: Pie-
tari, Johannes ja Jaakob, Andreas, 
Filippus, Tuomas, Bartolomeus, 
Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, 
Simon Kiivailija ja Juudas Jaako-
bin poika. He pitivät kaikki yhtä 
ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä 
joukkoonsa kuuluvien naisten sekä 
Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuk-
sen veljien kanssa.

Joh. 7: 37-39
Juhlan suurena päätöspäivänä 
Jeesus nousi puhumaan ja huusi 
kovalla äänellä: ”Jos jonkun on jano, 
tulkoon minun luokseni ja juo-
koon! Joka uskoo minuun, ’hänen 
sisimmästään kumpuavat elävän 
veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa 
sanotaan.” Tällä Jeesus tarkoitti 
Henkeä, jonka häneen uskovat tuli-
sivat saamaan. Vielä ei Henki ollut 
tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut 
kirkastettu.

1. Kun. 19: 8-13
Elia nousi jalkeille ja söi ja joi. 
Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 
neljäkymmentä päivää ja neljä-
kymmentä yötä, kunnes hän tuli 
Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä 
hän asettui yöksi luolaan. Yöllä Elia 
kuuli Herran äänen: ”Miksi olet tääl-
lä, Elia?” Hän vastasi: ”Hellittämättä 
olen taistellut puolestasi, Herra, 
kaikkivaltias Jumala, kun israelilai-
set ovat hylänneet sinun liittosi. He 
ovat hajottaneet alttarisi ja tappa-
neet profeettasi, niin että vain minä 
olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät 
minua riistääkseen minultakin 
hengen.” Herran ääni sanoi: ”Mene 
ulos ja seiso vuorella Herran edessä. 
Herra kulkee siellä ohitsesi.” Nousi 
raju ja mahtava myrsky, se repi vuo-
ria rikki ja murskasi kallioita. Mutta 
se kävi Herran edellä, myrskyssä 
Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli 
maanjäristys, mutta Herra ei ollut 
maanjäristyksessä. Maanjäristystä 
seurasi tulenlieska, mutta Herra 
ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen 
kuului hiljaista huminaa. Kun Elia 
kuuli sen, hän peitti kasvonsa vii-
tallaan, meni ulos ja jäi seisomaan 
luolan suulle.
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Leikkaa talteen!

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 ilta klo 
18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakka, muina päivinä klo 01 
saakka. Operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopi-
muksesi 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

Kastetut
Tuomiokirkko: Juuso Leo Mi-
kael Niemonen, Veikko Armas 
Joonatan Itkonen, Nelli Adela 
Lukka. 
Haukipudas: Saana Anniina Se-
rafiina Pietarila, Ella Elina Kur-
kela, Matteus Eino Iisakki Ron-
kainen, Roope Petteri Nurkka-
la, Pihla Aino Inkeri Paakki, Aar-
ni Olavi Kiviahde.
Karjasilta: Aatos Ahti Ola-
vi Aho, Joosua Oliver Kyllönen, 
Vanessa Rosanna Lavander, Ilja 
Kaspian Näsänen, Alvar Oskari 
Tauriainen, Aava Elisabet Tim-
lin, Topi Olavi Anttonen, Lucas 
Sulo Sebastian Immonen, Seelia 
Helmiina Karsikas, Aapeli Jalo 
Jerenpoika Klami, Kerttu Matil-
da Määttä, Iita Sanja Inkeri Oi-
karinen, Lotta Iida Cecilia Pihla-
jakangas, Minea Adelina Pilto-
nen, Sulo Elias Poikkimäki, Juli-
us Kristian Johannes Wåghals, 
Nooa Oliver Ylikulju.
Kiiminki: Iiris Amalia Malinen, 
Sisu Verneri Tikkanen, Aurora 
Stella Amanda Moilanen, Roo-
pe Viljam Sarajärvi, Selja Mir-
jami Moilanen, Niko Johannes 
Mehtälä, Jesse Tapani Liikanen, 
Mila Karelia Illikainen.
Oulujoki: Aatu Anton Samuel 
Kalapudas, Akseli Veikko Jalmar 
Luksua, Veeti Samuel Muhojo-
ki, Aleksi Onni Aapeli Kemppai-
nen, Hilla Kerttu Maaria Vihelä.
Oulunsalo: Linnea Maria Jo-
hanna Heikkilä, Vilma Enni So-
fia Hoikkala, Okko Alessio När-
hi, Eemeli Onni Pesonen.
Tuira: Oliver Antton Antikainen, 
Lenni Erik Olavi Berg, Livia Me-
linda Fabritius, Eeva-Ingrid Vil-
helmiina Hiljander, Ilari Sam-
po Olavi Iivari, Petrus Urho Uk-
ko-Pekka Peltokorpi, Lenni Al-
po Viljami Piri, Jaakko Olavi Sa-

lokannel, Atte Sebastian Seppä-
lä, Iiris Vanamo Tölli, Kevin As-
lan Erkan Vesteri, Kiira Amanda 
Vivian Ahonen, Emilia Kristiina 
Hautamäki, Eeli Heikki Joakim 
Huttunen, Minea Lilian Karttu-
nen, Nea Helena Kristiina Kello-
niemi, Olivia Ida Josefiina Kor-
tesoja, Enna Katariina Lyytikäi-
nen, Valmu Linnea Lääkkö, Aa-
po Valtteri Mäyrä, Vella Vanes-
sa Väyrynen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juho Valtteri 
Matturi ja Ulla Marja Karoliina 
Savola. 
Karjasilta: Joni Jaakko Juhani 
Romppainen ja Judit Vilhelmii-
na Tyyskä.
Oulujoki: Tommi Veli-Pet-
ri Huotilainen ja Meri-Kristiina 
Saxholm, Joni Juhani Kajava ja 
Nina Henriikka Talman, Toni Jo-
hannes Saranpää ja Maija Tuu-
likki Laukkanen, Aaron Valde-
mar Aulakoski ja Nelli Marga-
reeta Kaisto.
Oulunsalo: Kimmo Tapani Flink 
ja Henna Marika Helena Hek-
kala.
Tuira: Mikko Juha Eerikki Logrén 
ja Hanna Katriina Gumpler, Sa-
muli Mikael Äijälä ja Jemina Piia 
Karoliina Mustonen, Tommi Sa-
kari Antikainen ja Jenni Elina 
Kinnunen, Jaakko Juhani Reini-
lä ja Helena Maria Mahlakaarto, 
Pertti Valentin Piippola ja Marjo 
Kaarina Käsmä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jorma Heikki 
Johannes Kirstinä 70, Aira Irene 
Korkala 89, Pentti Iisakki Laakko 
81, Terttu Helvi Marjatta Roine 
87, Nina Koskinen 95, Hilja Met-
tovaara 83.
Haukipudas: Anna Siipola 95, 

Oulun seurakun-
tien Lastenpäi-
ville ilmoittautu-
minen on alka-
nut. Lastenpäivät 

on tarkoitettu 7–10-vuotiail-
le, 2007–2010 syntyneille ou-
lulaisille lapsille.

Toiminta on ilmaista. 
Lapsille on tarjolla lämmin 
ateria päivittäin.

Lastenpäivät järjeste-
tään 12.6.–13.7. klo 10–
15. Juhannusaattona 23.6. 
ei järjestetä ohjelmaa. En-
simmäinen viikko pide-
tään Kastellin kirkolla Töl-
lintiellä.

Sen jälkeen ohjelma jär-
jestetään Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa.

Lastenpäivistä on ilmoi-
tus tässä lehdessä sivulla 19.

Lomaparkki alkaa heti 
koulujen loputtua
Myös Koskelassa järjeste-

Seurakunnilla on monipuolista 
kesätekemistä lapsille

tään ohjelmaa 1. –3.-luok- 
kalaisille. Koskelan seura-
kuntakodissa järjestetään 
koululaisten lomaparkki 
5.–29.6. 

Ohjelmaa on maanan-
taista torstaihin klo 8–14. 
Lapsilla tulee varata mu-
kaan oma lounaseväs. Aa-
muisin lapsille on tarjolla 
puuro ja mehukeitto.

Halutessaan lapsen voi 
ilmoittaa jo nyt kaikille vii-
koille. 

Lomaparkista tehdään 
viikoittain kaupunkialu-

eella maksullisia retkiä. 
Muuten toiminta on mak-
sutonta. 

Lomaparkkiin tulee il-
moittautua ennakkoon vii-
meistään edellisen viikon 
torstaihin mennessä osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat.

Keskustassa lapsille
oma tekemistä 
Myös Keskustan seura-
kuntatalossa järjestetään 
8–12-vuotiaille tarkoitetut 
Lasten kesäpäivät 5.–19.6. 

Onni Antero Mäkinen 82.
Karjasilta: Kaiku Sävel Päiviö 
Jokinen 91, Varpu Marja Kari-
nen 86, Liisa Inkeri Rekilä 69, 
Hilkka Ester Timonen 99, Hilda 
Katariina Vaikko 79, Helena Kyl-
likki Huttunen 90, Eero Leo Kul-
lervo Kinnunen 84, Anna Elisa-
bet Kärkkäinen 91, Brita Irene 
Roppola 89.
Kiiminki: Irma Elisabet Tans-
ka 66.
Oulujoki: Leena Hellevi Mankila 
75, Veli Armas Juhani Partala 74, 
Onni Ensio Hämäläinen 95, Elsa 

Vappu Männikkö 86, Tea Mar-
jatta Tellervo Sorri 75.
Oulunsalo: Arvo Kalervo Leh-
tola 84.
Tuira: Anja Kaarina Koskela 85, 
Laina Marjatta Jalo 82, Mart-
ti Juhani Kamula 73, Kai Jaak-
ko Kemppainen 26, Veikko Ke-
ränen 84, Leea Marja Liisa Koi-
vula 70, Simo Tapio Komulainen 
51, Julia Katariina Lampinen 24, 
Eila Birgitta Latvamäki 61, Rai-
li Suleima Runtti 83, Irma Kaa-
rina Takkinen 77, Tommi Ilmari 
Taskinen 24.
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ELÄMÄN POLKU

Augsburgin 
tunnustus -oratorio
torstaina 25.5. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa, 
sunnuntaina 28.5. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Kiimingin seurakunnan kamarikuoro ja Tuiran seurakunnan 
Tuike-kuoro, Satakielet-tyttökuoro sekä soitinryhmä esiinty-
vät, johtaa Jarkko Metsänheimo, säestys Raakel Pöyhtäri, so-
listeina Raimo Paaso, baritoni ja Henna-Mari Sivula, sopraa-
no. Teoksen on säveltänyt musiikin lehtori Risto Ainali, Augs-
burgin  tunnustuksen runomuotoon kirjoittanut pastori Sa-
tu Kreivi-Palosaari. 
Augsburgin tunnustus -oratorio on sävelletty luterilaisen us-
kontunnustuksen 21 artklasta  kirjoitettuun runoon. Kuoron, 
solistien ja urkujen lisäksi esityskokoonpanoon sisältyy viulu 
ja sello. Augsburgin tunnustus -oratorioon nivoutuu mukaan 
joitakin tuttuja virsisäveliä ja -toisintoja  1500-luvulta. Sävel-
täjä kuvaa musiikkia perinteiseksi, soivaksi. 
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu. Augsburgin tun-
nustus (Confessio Augustana) on evankelis-luterilaisen kirkon 
tärkein tunnustuskirja. 

Arkisto / Elsi Salovaara

Ohjelmaa on maanantais-
ta perjantaihin klo 10–15. 
Lapsille tarjotaan lämmin 
ruoka.

Lue lisää: www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.

Lapsille on myös leirejä, 
retkiä ja kokkailua
Oulun seurakunnissa jär-
jestetään myös paljon muu-
ta ohjelmaa lapsille ja lapsi-
perheille.

Lapsille järjestetään esi-
merkiksi leirejä eri puolil-
la Oulua. Kokkauksesta 
innostuneet pääsevät taas 
ruoanlaiton makuun Palo-
kan seurakuntakodilla ke-
säkokkipyhäkoulussa.

Lisää kesän kaikesta toi-
minnasta lapsille löytyy 
Oulun seurakuntien verk-
kosivuilta osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/lap-
sille-ja-lapsiperheille/kesa-
toiminta-2017.

Arkisto / Elsi Salovaara
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po Viljami Piri, Jaakko Olavi Sa-

lokannel, Atte Sebastian Seppä-
lä, Iiris Vanamo Tölli, Kevin As-
lan Erkan Vesteri, Kiira Amanda 
Vivian Ahonen, Emilia Kristiina 
Hautamäki, Eeli Heikki Joakim 
Huttunen, Minea Lilian Karttu-
nen, Nea Helena Kristiina Kello-
niemi, Olivia Ida Josefiina Kor-
tesoja, Enna Katariina Lyytikäi-
nen, Valmu Linnea Lääkkö, Aa-
po Valtteri Mäyrä, Vella Vanes-
sa Väyrynen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juho Valtteri 
Matturi ja Ulla Marja Karoliina 
Savola. 
Karjasilta: Joni Jaakko Juhani 
Romppainen ja Judit Vilhelmii-
na Tyyskä.
Oulujoki: Tommi Veli-Pet-
ri Huotilainen ja Meri-Kristiina 
Saxholm, Joni Juhani Kajava ja 
Nina Henriikka Talman, Toni Jo-
hannes Saranpää ja Maija Tuu-
likki Laukkanen, Aaron Valde-
mar Aulakoski ja Nelli Marga-
reeta Kaisto.
Oulunsalo: Kimmo Tapani Flink 
ja Henna Marika Helena Hek-
kala.
Tuira: Mikko Juha Eerikki Logrén 
ja Hanna Katriina Gumpler, Sa-
muli Mikael Äijälä ja Jemina Piia 
Karoliina Mustonen, Tommi Sa-
kari Antikainen ja Jenni Elina 
Kinnunen, Jaakko Juhani Reini-
lä ja Helena Maria Mahlakaarto, 
Pertti Valentin Piippola ja Marjo 
Kaarina Käsmä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jorma Heikki 
Johannes Kirstinä 70, Aira Irene 
Korkala 89, Pentti Iisakki Laakko 
81, Terttu Helvi Marjatta Roine 
87, Nina Koskinen 95, Hilja Met-
tovaara 83.
Haukipudas: Anna Siipola 95, 

Oulun seurakun-
tien Lastenpäi-
ville ilmoittautu-
minen on alka-
nut. Lastenpäivät 

on tarkoitettu 7–10-vuotiail-
le, 2007–2010 syntyneille ou-
lulaisille lapsille.

Toiminta on ilmaista. 
Lapsille on tarjolla lämmin 
ateria päivittäin.

Lastenpäivät järjeste-
tään 12.6.–13.7. klo 10–
15. Juhannusaattona 23.6. 
ei järjestetä ohjelmaa. En-
simmäinen viikko pide-
tään Kastellin kirkolla Töl-
lintiellä.

Sen jälkeen ohjelma jär-
jestetään Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa.

Lastenpäivistä on ilmoi-
tus tässä lehdessä sivulla 19.

Lomaparkki alkaa heti 
koulujen loputtua
Myös Koskelassa järjeste-

Seurakunnilla on monipuolista 
kesätekemistä lapsille

tään ohjelmaa 1. –3.-luok- 
kalaisille. Koskelan seura-
kuntakodissa järjestetään 
koululaisten lomaparkki 
5.–29.6. 

Ohjelmaa on maanan-
taista torstaihin klo 8–14. 
Lapsilla tulee varata mu-
kaan oma lounaseväs. Aa-
muisin lapsille on tarjolla 
puuro ja mehukeitto.

Halutessaan lapsen voi 
ilmoittaa jo nyt kaikille vii-
koille. 

Lomaparkista tehdään 
viikoittain kaupunkialu-

eella maksullisia retkiä. 
Muuten toiminta on mak-
sutonta. 

Lomaparkkiin tulee il-
moittautua ennakkoon vii-
meistään edellisen viikon 
torstaihin mennessä osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat.

Keskustassa lapsille
oma tekemistä 
Myös Keskustan seura-
kuntatalossa järjestetään 
8–12-vuotiaille tarkoitetut 
Lasten kesäpäivät 5.–19.6. 

Onni Antero Mäkinen 82.
Karjasilta: Kaiku Sävel Päiviö 
Jokinen 91, Varpu Marja Kari-
nen 86, Liisa Inkeri Rekilä 69, 
Hilkka Ester Timonen 99, Hilda 
Katariina Vaikko 79, Helena Kyl-
likki Huttunen 90, Eero Leo Kul-
lervo Kinnunen 84, Anna Elisa-
bet Kärkkäinen 91, Brita Irene 
Roppola 89.
Kiiminki: Irma Elisabet Tans-
ka 66.
Oulujoki: Leena Hellevi Mankila 
75, Veli Armas Juhani Partala 74, 
Onni Ensio Hämäläinen 95, Elsa 

Vappu Männikkö 86, Tea Mar-
jatta Tellervo Sorri 75.
Oulunsalo: Arvo Kalervo Leh-
tola 84.
Tuira: Anja Kaarina Koskela 85, 
Laina Marjatta Jalo 82, Mart-
ti Juhani Kamula 73, Kai Jaak-
ko Kemppainen 26, Veikko Ke-
ränen 84, Leea Marja Liisa Koi-
vula 70, Simo Tapio Komulainen 
51, Julia Katariina Lampinen 24, 
Eila Birgitta Latvamäki 61, Rai-
li Suleima Runtti 83, Irma Kaa-
rina Takkinen 77, Tommi Ilmari 
Taskinen 24.
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ELÄMÄN POLKU

Augsburgin 
tunnustus -oratorio
torstaina 25.5. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa, 
sunnuntaina 28.5. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Kiimingin seurakunnan kamarikuoro ja Tuiran seurakunnan 
Tuike-kuoro, Satakielet-tyttökuoro sekä soitinryhmä esiinty-
vät, johtaa Jarkko Metsänheimo, säestys Raakel Pöyhtäri, so-
listeina Raimo Paaso, baritoni ja Henna-Mari Sivula, sopraa-
no. Teoksen on säveltänyt musiikin lehtori Risto Ainali, Augs-
burgin  tunnustuksen runomuotoon kirjoittanut pastori Sa-
tu Kreivi-Palosaari. 
Augsburgin tunnustus -oratorio on sävelletty luterilaisen us-
kontunnustuksen 21 artklasta  kirjoitettuun runoon. Kuoron, 
solistien ja urkujen lisäksi esityskokoonpanoon sisältyy viulu 
ja sello. Augsburgin tunnustus -oratorioon nivoutuu mukaan 
joitakin tuttuja virsisäveliä ja -toisintoja  1500-luvulta. Sävel-
täjä kuvaa musiikkia perinteiseksi, soivaksi. 
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu. Augsburgin tun-
nustus (Confessio Augustana) on evankelis-luterilaisen kirkon 
tärkein tunnustuskirja. 

Arkisto / Elsi Salovaara

Ohjelmaa on maanantais-
ta perjantaihin klo 10–15. 
Lapsille tarjotaan lämmin 
ruoka.

Lue lisää: www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.

Lapsille on myös leirejä, 
retkiä ja kokkailua
Oulun seurakunnissa jär-
jestetään myös paljon muu-
ta ohjelmaa lapsille ja lapsi-
perheille.

Lapsille järjestetään esi-
merkiksi leirejä eri puolil-
la Oulua. Kokkauksesta 
innostuneet pääsevät taas 
ruoanlaiton makuun Palo-
kan seurakuntakodilla ke-
säkokkipyhäkoulussa.

Lisää kesän kaikesta toi-
minnasta lapsille löytyy 
Oulun seurakuntien verk-
kosivuilta osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/lap-
sille-ja-lapsiperheille/kesa-
toiminta-2017.

Arkisto / Elsi Salovaara
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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
Sanajumalanpalvelus su 28.5. 
klo 10, Oulun tuomiokirkko. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi ja 
radio Dei.  
Messu su 28.5. klo 13, Intiön srk-
koti. 
Ordinaatiomessu su 4.6. klo 
10, Oulun tuomiokirkko. Johtaa 
piispa Samuel Salmi, liturgia Sa-
tu Saarinen, saarnaa Heikki Nis-
sinen, avustaa Salla Autere. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi ja 
radio Pooki.  
Messu su 11.6. klo 10, Oulun tuo-
miokirkko. Lähetys www.virtu-
aalikirkko.fi. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Päihde ja kriminaalityön dia-
konin päivystys to 25.5. klo 10-
12. Keskustan srk-talo. Vanki-
lasta vapautuville tai vapautu-
neille, päihde ongelmien kans-
sa 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!

Aikuisten 
lautapeli-
kahvila 
lauantaina 27.5. 
klo 18–21
Keskustan 
srk-talon 
monitoimi-
salissa. 
Tervetuloa! 

Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-
sa ma 29.5. ja 5.6 klo 9–11 jo-
ko soittamalla p. 044 3161 419 
tai käymällä Keskustan srk-ta-
lossa.
Diakonian aamu ti 30.5. klo 
9–11. Keskustan srk-talo. Työt-
tömien ja vähävaraisten mak-
suton aamupala kello 10.30 asti. 
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 31.5. klo 11.-12. Kes-
kustan srk-talo. Ruokailun hin-
ta 2 €.

Lastenpäivät on tarkoitettu 
7–10-vuotiaille oululaisille 
(2007–2010 syntyneille).
Lastenpäivät ovat joka 
arkipäivä 12.6.–13.7.2017 
välisenä aikana klo 10–15, 
paitsi juhannusaattona.
 

LASTENPÄIVÄTLASTENPÄIVÄT
2017

Ensimmäisen viikon olemme Kastellin kirkolla (Töllin-
tie 38), jonka jälkeen siirrymme Lämsänjärven kau-
punkileirikeskukseen (Hiihtomajantie 2).

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy 
muun muassa ohjattua toimintaa, 
leikkejä, askartelua, pelaamista 
sekä hartaushetkiä. Lapset saavat 
päivittäin lämpimän aterian. Toi-
minta on ilmaista.

Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat

Lisätietoa lapsi- ja perhetyönsihteeri  
Mari Jääskeläiseltä, mari.jaaskelainen@evl.fi

Ruskaretki ja hiippakunnan 
lähetysjuhlat 6.–10.9.
Lähde retkeilemään Oloksen maisemiin Muonioon ja osallis-
tumaan lähetysjuhlien ohjelmaan.
Lähdemme Oulusta keskiviikkona 6.9. kohti Muoniota. Torstai-
na ja perjantaina on mahdollisuus retkeillä tunturissa. Perjan-
tai-illasta sunnuntaihin on hiippakunnan lähetysjuhlien run-
sasta ohjelmatarjontaa. Lue lisää: www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi
Matkan hinta on 150 € / hlö. Hinta sisältää matkat, vakuu-
tuksen Oulun seurakuntien jäsenille, majoituksen aamupa-
loineen eri kokoisissa huoneissa tai mökeissä, päivällispuf fe-
tin (to–pe) ja lounaat (la–su). Matkanjohtajina toimivat Paula 
Rosbacka ja Tarja Oja-Viirret.
Ilmoittautuminen 11.6. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.

Cafe Krypta ja pieni käsityöpuoti 
Tunnelmallinen kesäkahvila Cafe Krypta ja 
pieni käsityöpuoti avaa ovensa jälleen 29.5. 

Kahvila on avoinna ma–to 10–19 ja pe 10–15 ja se 
palvelee osoitteessa Isokatu 6, Oulun tuomiokirkon 

kivijalassa. Kahvilassa myytävänä joka päivä 
tuoreita leivonnaisia sekä upeita käsitöitä.

Kirkon oppaat aloittavat myös työnsä 29.5. 
Kirkko avoinna ja opas paikalla joka päivä klo 10–20.

Lasten kesäpäivät 
5.–9.6. ja 12.–16.6. klo 10–15 Keskustan seurakuntatalossa. 
Kesäpäivillä askarrellaan, leikitään, pelaillaan, hiljennytään – 
touhutaan kesäisiä juttuja yhdessä toisten lasten kanssa sisäl-
lä ja ulkona. Lapsille tarjotaan lämmin ruoka. 
Kesäpäivät on suunnattu Tuomiokirkkoseurakunnan 8–12- 
vuotiaille lapsille, mukaan mahtuu 20 lasta ilmoittautumis-
järjestyksessä. Sama lapsi ei voi osallistua kumpaankin Las-
ten kesäpäivät -viikkoon. 
Kesäpäivät ovat osallistujille maksuttomia. Ilmoittautumiset 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 1.6. ja 8.6 klo 10–
11.30 Keskustan srk-talo. Per-
hekerho on lasten ja aikuisten 
kohtaamispaikka, johon lap-
si tulee yhdessä huoltajansa 
kanssa. 

Heinätorin perhekahvila 
ti 30.5. ja 6.6 klo 10–11.30 
Heinätorin srk-talo. Perhe-
kahvilaan voit tulla tapaa-
maan vanhoja ja uusia ys-
täviä. Seurakunta tarjoaa 
mehut ja kahvit kahvipul-
lan kera. 

Sanna Krook
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Rotuaarilla 25.5.2017
Klo 9.45 Urkupreludi

Urkurina Lauri-Kalle Kallunki.

Klo 10 Helatorstain messu
Messun toimittaa Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi, ja siihen kuuluu ehtoollinen.  

Urkurina Juha Soranta.  
Avustajina  Samu Forsblom (trumpetti),  
Haukiputaan seurakunnan lapsikuoro  

(johtaa Laura Alasaarela) ja Oulun seurakuntien  
kanttorikuoro (johtaa Pirjo Mäntyvaara).

Klo 11 Kirkkokahvit ja musiikkimatinea
Haukiputaan seurakunnan lapsikuoro  

(johtaa Laura Alasaarela) ja Pohjankartanon  
tyttökuoro (johtaa Henna-Mari Sivula). 

Tule laulamaan Suvivirttä! 

Oulun ev.lut. seurakuntien kirkoissa ei järjestetä  
muita jumalanpalveluksia päivällä. 

Oulun 
tuomiokirkon 

opastetut  
kierrokset 
29.5. alkaen 

ma klo 18 
ja to klo 14.
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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
Suvivirren messu su 28.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Marika Hut-
tu, avustaa Erja Haho, kanttori-
na Sari Wallin. Messun jälkeen 
juhlapuiden istutus ja kirkko-
kahvit srk-keskuksessa.
Suvivirren messu su 28.5. klo 13 
Jäälissä. Toimittaa Marika Hut-
tu, avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin, lauluryhmä 
Vanamot. Ennen messua klo 
12.45 juhlapuun istutus Jäälin 
kappelin pihaan. Messun jäl-
keen tänä vuonna 70, 75, 80 ja 
85 vuotta täyttävien syntymä-
päiväjuhla. 
Messu su 4.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppänen, avus-
taa Seija Helomaa, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Naisten rukouspiiri ke 31.5. klo 
19, Jäälin kappelilla. Rukousta, 
musiikkia, evääksi ajatus Lut-
herin Mannaa Jumalan lapsil-
le- kirjasta.

Lapsille ja lapsiperheille
Esikkoryhmä tiistaisin ja per-
jantaisin klo 10–12 Jäälin kap-
pelissa.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloud ellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7008 151. 
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu Jäälin kappelilla on 
jäänyt kesätauolle. Toiminta 
jatkuu syyskuussa.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 29.5. klo 9.30–
10.30 Kiimingin Vanhustenta-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Reformaatio 500 v juhlamessu 
helatorstaina 25.5. klo 10 Ro-
tuaarilla. Maksuton kirkkokyy-
ti Haukiputaalta, ei ennakkoil-
moittautumista. Auto 1: klo 8.45 
Martinniemi, klo 8.50 ABC-huol-
toasema, klo 9 kirkkopiha. Au-
to 2: klo 9 Kiviniemi, Lohitien py-
säkki, klo 9.05 Kellon ostoskes-
kuksen pysäkki. Matkan varrel-
ta voi tulla kyytiin, Ouluun päin 
Haukiputaantietä. Paluu tapah-
tuman päätyttyä. Helatorstai-
na 25.5. ei messua Haukipu-
taan kirkossa.
Messu su 28.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Pekka Mustakallio, saarna 
Jaakko Kaltakari, messudiakoni 
Pekka Rintamäki, kanttori Lau-
ra Alasaarela. Kirkkokahvit srk-
keskuksessa messun jälkeen. 
Sanajumalanpalvelus su 28.5. 
klo 16 Kellon srk-kodilla. Toimit-
taa Martti Heinonen, messudia-
konina Pekka Rintamäki, kant-
torina Laura Alasaarela.
Messu su 4.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Mustakal-
lio, avustaa Jari Flink, kanttori 
Hannu Niemelä. Kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. 
Raamattupiirin kevätkauden 
viimeinen kokoontuminen ke 
24.5. klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Musiikki
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron kevätkonsertti to 25.5. 
klo 19 srk-keskuksessa. Johtaa 
Hannu Niemelä. Mukana myös 

seurakunnan nuorisokuoro El-
se Sassin johdolla. Yksinlau-
lu Maija Lauri. Säestykset Lau-
ri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €. 

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerholaisten ja perhe-
kerholaisten kevätjuh-
la ke 24.5. klo 17.30 
srk-keskuksessa.
Telttaleiri yli 10-
v. pojille 3.–4.8. 
Isoniemen leiri-
keskuksen maas-
tossa. Ks. ilmoi-
tus.

Muut menot
Miesten ilta ke 24.5. klo 17 Iso-
niemen kodalla. Sauna lämpi-

mänä.
Kirkkoherranvirasto avoinna to 
8.6. klo 9–13.
Työnhakijoiden lapsiperheille 
tivoliretki Ouluun to 8.6. Ks. il-
moitus.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 

kevätjuhla to 25.5. klo 15 
ry:llä seurat su 28.5. 

klo 14 Kultasim-
pussa ja klo 17 

kirkossa. Kel-
lo: helluntai-
seurat su 4.6. 
klo 13 ry:llä, 

viikkomessu 
su 4.6. klo 18 Kel-

lon srk-kodilla. Jo-
kikylä: kevätjuhlat to 

25.5. klo 14 ry:llä, seurat su 28.5. 
klo 17 ry:llä.

loyhdistyksen kerhohuoneella, 
viimeinen kerta tälle keväälle. 
Toiminta jatkuu syksyllä. 
YV-keräys on päättynyt. Kii-
tos kaikille kerääjille ja osallis-
tuneille! YV-arpajaisten voit-
tajat: 1. Roskakatos: Anne Kyl-
lönen; 2. Kahvinkeitin ja ve-
denkeitin: Sanna Korteniemi; 
3. Teekannu: Aarne Paavola; 4. 
Matto: Maija-Liisa Vesa; 5. Mat-
to: Pentti Honkanen; 6. Valoko-
riste: Emilia Vuorma; 7. Arabian 
mukit: Airi Pelkonen; 8. Leivän-
paahdin: Matti Huttula; 9. Yv-
teepaita: Marja Ainali; 10. Kynt-

tilänjalka: Jonne Haho; 11. Suk-
laalevyjä: Mirja Heikkala; 12. 
Huopa: Markku Inkala; 13. Pa-
lapeli: Tuulikki Pennanen; 14. 
Kynttilälyhty: Irja-Liisa Kaaki-
nen; 15. Suklaarasia: Aarne Sil-
lanpää. Lämpimät onnittelut 
voittajille! Lämmin kiitos myös 
arpavoittojen lahjoittajille: Hal-
pa-Hallille sekä yksityisille lah-
joittajille!

Harrastukset ja kerhot
Hyvillä mielin kohti kesää – il-
tapäivä omaishoitajille ja hei-
dän hoidettavilleen ti 30.5. klo 

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan 

Kirkon 

Kamarikuoron 

kevätkonsertti 

torstaina 25.5. klo 19 

seurakunta-

keskuksessa. 
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Kesäkerhot 
Perinteisiä kesäkerhoja järjestetään Kiimingissä Kirkkopirtillä 

ja Jäälissä Jäälin kappelilla. Kesäkerhoon ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon, vaan ilmoittautuminen tapahtuu paikanpäällä lasta 

tuotaessa ja toiminta on maksutonta.
Kesäkerho toimii arkipäivisin 5.–15.6. Tällä  aikavälillä 
voitte valita joko aamu- tai iltapäivän ryhmän. 
Aamupäivän ryhmä kokoontuu klo 9–11.30 ja 
iltapäivän ryhmä klo 12.30–15. 
Kesäkerhoon voivat osallistua lapset, jotka ovat syntyneet 
vuosina 2010–2014. 
Omat eväät kannattaa ottaa mukaan.  
Toiminnasta vastaavat seurakunnan lastenohjaajat sekä 
nuoret avustajat. Kyselyihin vastaavat lastenohjaajat, p. 
040 7431 902 (Kirkkopirtti) ja p. 0400 835 374 (Jäälin kappeli).

Augsburgin tunnustus-oratorion ensiesitys 
torstaina 25.5. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Kiimingin seurakunnan kamarikuoro ja Tuiran seurakunnan 
Tuike-kuoro, Satakielet-tyttökuoro sekä soitinryhmä esiinty-
vät, johtaa Jarkko Metsänheimo, säestys Raakel Pöyhtäri, so-
listeina Raimo Paaso, baritoni ja Henna-Mari Sivula, sopraa-
no, teoksen on säveltänyt musiikin lehtori Risto Ainali, Augs-
burgin tunnustuksen runomuotoon kirjoittanut pastori Sa-
tu Kreivi-Palosaari.

13–15, Jäälin majan nuotiopai-
kalla (Rantakuja 10). Leppoisaa 
yhdessäoloa ja verratonta ver-
taistukea. Tied. Jaana, p. 040 
5793 248. Järj. seurakunta ja 
Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry. Tervetuloa mukaan.
Juttunurkka kesätauolla. Toi-
minta jatkuu syyskuussa.
Naisten kasvuryhmä kesätauol-
la. Toiminta jatkuu syyskuussa.
Valmistuvien ilta ma 29.5. klo 
18 Suvelassa. Iltaan kutsutaan 
kaikki aktiivisesti seurakunnan 
nuorisotyössä mukana olleet 

ylioppilas- tai ammatillisen tut-
kinnon suorittaneet.
Kamraatti-toiminnan ajanva-
raus maanantaisin klo 9–11, p. 
040 7008 151. Kamraatti-toi-
minta päättyy kesäkuun alus-
ta. Lämmin kiitos kaikille ja siu-
nausta kesään!

Muut menot
Rauhanyhdistys: Su 28.5. klo 17 
Kevätjuhla, Kiimingin ry, Pekka 
Aittakumpu. Su 4.6. klo 17 seu-
rat Kiimingin ry, Ilkka Alakärppä.

Retki lähetyksen kesäpäiville Raaheen 
lauantaina 17.6. 
Raamattuopetusta, musiikkia, lähetystyöntekijöitä, tietoa lä-
hetyskentiltä. Kutsumme seurakunnan vapaaehtoistyötä te-
keviä mukaan kesäretkelle. Retken hinta 15€ sisältää kulje-
tuksen ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Maksu 
käteisellä kerätään linja-autossa.
Lähtö Haukiputaan seurakuntatalolta klo 7.30.
Tuiran kirkolta klo 8 ja klo 8.10 linja-autoaseman 
tilausajolaiturilta. Paluukyyti lähtee Raahesta klo 20.30.
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä tekstiviestillä, p. 040 5747 
172. Kiimingistä mukaan lähtee Seija Helomaa.

Telttaleiri yli 10-v pojille 
3.–4.8. Isoniemen leirikeskuksen maastossa. 

Majoittuminen puolijoukkueteltoissa. Ateriat 
valmistetaan itse retkikeittimillä tai kotakeittiöllä. 

Leirin hinta 18 €. 
Ilm. 9.6. mennessä www.oulunseurakunnat.fi. 

Lisätiedot: Pekka Rintamäki, 
pekka.rintamaki@evl.fi, p. 040 5436 960. 

Työnhakijoiden lapsiperheille 
tivoliretki Ouluun 
torstaina 8.6. 
Lähtö Linkin pihasta, Kauppakuja 2, klo 14.30. 
Paluu n. klo 19. 
Retken hinta 15 €. Hinta sis. matkat, rannekkeen ja ruoan. 
Ilman ranneketta hinta 5 €. 
Alle 18-vuotiailla oltava huoltaja mukana. 
Mukaan mahtuu ensimmäiset 48 ilmoittautunutta. 
Ilm. ja maksu ti 30.5. mennessä Linkki-kirppikselle 
arkisin klo 10–12.30. 
Järj. Haukiputaan Työnhakijat ry ja Haukiputaan 
seurakunta. Lisätietoja: Minna Similä, p. 040 8668 319. 

Nuotioillat 
kesällä joka toinen keskiviikko klo 18. 

7.6. Kirkkoranta, 
21.6. Sarkaranta, uimaranta SF-caravan-alueen takana, 

5.7. Rivinnokka, 
19.7. Onkamon uimaranta, 

2.8. Kalimenkylä, 
16.8. Ukkolanranta. 

Yhteislaulua, hartaus, kahvitarjoilu 
ja makkaranpaistoa. 

Oman istuimen voi ottaa mukaan. 

Arkisto / Minna Kolistaja
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Kirkkokyyti Oulun seurakuntien 
yhteiseen messuun Rotuaarille 

helatorstaina 25.5. klo 10. Lähtö Kiimingin kirkon 
edestä klo 9.15, Jäälistä otetaan kyytiin Kuusamontien varrel-

ta (n. klo 9.25). Kulkue lähtee Rotuaarille 
tuomiokirkolta klo 9.50. Paluu kirkkokahvien jälkeen.

Helatorstaina ei ole messua Kiimingin kirkossa.
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KARJASILLAN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset
Helatorstain Iltakirkko to 25.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyyssö-
nen, avustaa Mirjami Dutton, 
kanttorina Riitta Piippo. Kap-
pelin laulu. Kolehti nimikko-
lähetystyölle; Saara Kalaluka, 
Sambia Suomen Lähetysseu-
ran kautta.
Messu su 28.5. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Liisa Karku-
lehto, Sirpa Kemppainen ja Päi-
vi Rahja, kanttorina Juha So-
ranta. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Messun jälkeen mahdolli-
suus keskusteluun ja rukouk-
seen. 80-vuotiaiden juhla mes-
sun jälkeen.
Messu su 28.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vähä-
kangas, avustaa Juha Kivirasi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Muskarikirkko su 28.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Maija Hyvönen, avustaa 
Mari Liukkonen ja Hanna Par-
tanen, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 28.5. klo 14, Caritas-
Koti, Kapellimestarinkatu 2. 
Messun toimittaa Esa Nevala 
Karjasillan seurakunnasta. 
Messu su 28.5. klo 14, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Liisa Karkuleh-
to, Sirpa Kemppainen ja Päivi 
Rahja. Kanttorina Juha Soran-
ta. 70-vuotiaiden juhla messun 
jälkeen. Kolehti nimikkolähe-
tystyölle; Anna-Maija ja Miikka 
Kallio, Viro ja Venäjä, Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Messu su 4.6. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Kimmo Kiek-
si, avustavat Ville Vakkuri ja Jen-
ni Honkanen kanttorina Heidi 
Heikkala. 
Messu su 4.6. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Oika-
rinen, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 4.6. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa Erja 
Oikarinen, avustaa Ville Vakku-
ri, kanttorina Riitta Piippo. Ko-
lehti lähetystyöhön Suomen 
Lähetysseuran kautta teemal-
la "Rakennamme yhdessä rau-
haa ja sovintoa". Kolehti käyte-
tään Lähi-idän rauhan ja sovin-
non työhön. 

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri ke 24.5. ja 31.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Aamupuurot Karjasillalla ja 
Kaakkurissa ovat loppuneet 
tältä keväältä. Jatkamme syys-
kuussa. Hyvää kesää.

Augsburgin tunnustus -orato-
rio on sävelletty luterilaisen us-
kontunnustuksen 21 artklasta  
kirjoitettuun runoon. Kuoron, 

solistien ja urkujen lisäk-
si esityskokoonpa-

noon sisältyy viu-
lu ja sello. Augs-

burgin tunnus-
tus -oratorioon 
nivoutuu mu-
kaan joitakin 

tuttuja virsisä-
veliä ja -toisinto-

ja  1500-luvulta.  Sä-
veltäjä kuvaa musiikkia 

perinteiseksi, soivaksi. Vapaa 
pääsy, vapaaehtoinen ohjelma-
maksu. Augsburgin tunnustus 
(Confessio Augustana) on evan-
kelis-luterilaisen kirkon tärkein 
tunnustuskirja. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 1.6. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
MessuBussi Karjasillan kirk-
koon liikennöi viimeisen kerran 
tälle keväälle su 28.5. Lähtö klo 
9.20 Kaukovainion ostoskeskuk-
sesta.
 

Musiikkitilaisuudet
Sulle kiitos soikoon ke 24.5. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Konsertissa esiintyy Pyhän An-
dreaan Naiskuoro ja chi-
meskäsikello -yhtye, 
johtajanaan Sir-
pa Ilvesluoto se-
kä urkuri, urku-
musiikin lehtori 
Risto Ainali. Ke-
väisessä illas-
sa kuullaan se-
kä hengellisen et-
tä maallisen musii-
kin helmiä, mm. Elgar, 
Schütz, Kuula ja muita tuttu-
ja suomalaisia säveltäjiä. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. Ohjel-
ma 5e yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 
Augsburgin tunnustus -ora-
torio su 28.5. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Risto Ainalin säveltämä, 
Satu Kreivi-Palosaaren sanoit-
tama oratorio. Kiimingin seu-
rakunnan kamarikuoro, tyttö-
kuoro Satakielet ja sekakuoro 
Tuike esiintyvät Risto Ainalin 
johdolla. Solistiosuuksista vas-
taavat Henna-Mari Sivula sekä 
Raimo Paaso. Urkurina toimii 
Raakel Pöyhtäri. Helatorstaina 
2017 Kiimingissä kantaesitetty 

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.

Perheretki Ranuan eläinpuistoon
tiistaina 6.6.
Hinta aikuiset 20 € ja lapset 4–14-v. 15 € alle 4-v. 
ilmaiseksi (sis. pääsylipun ja bussikyydin,
ruokailu omakustanteisesti.)
Retkelle ovat etusijalla 
Karjasillan seurakunnan jäsenet.
Ilmoittautuminen 15.–28.5. 
www.oulunseurakunnat.fi
Lisätiedot: Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109.

Päiväkotien kevätkirkot 2017
ke 24.5. klo 9 ja 10

Kastellin alueen päiväkotien kevätkirkot
Kastellin kirkossa  

ke 24.5. klo 9, 9.40 ja 10.20 
Kaakkurin alueen päiväkotien kevätkirkot

Pyhän Andreaan kirkossa 
ke 31.5. klo 9.15 ja 10

Maikkulan alueen päiväkotien kevätkirkot
Maikkulan kappelissa

to 1.6. klo 10
Maikkulan alueen päiväkotienkevätkirkot 

 Maikkulan kappelissa

KEVÄÄN SOLINAA
-kevättapahtuma perheille
maanantaina 29.5. klo 18 Kastellin kirkolla

• Seppo Sammakon konsertti
• pieni hiljentymishetki
• pientä purtavaa
• mukavaa yhteistä tekemistä 
keppihevosrata, ongintaa ja 
kasvomaalausta. 
Samalla juhlimme 
kerhokauden päätöstä. 
Tervetuloa!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39
Kastellin kirkko
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.
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Augsburgintunnustus -oratorio sunnuntaina 28.5. klo 19 Karjasillan kirkossa.

KOULUJEN KEVÄTKIRKOT 2017
Karjasillan kirkossa: 

to 1.6. klo 9 Kaukovainion koulu
to 1.6. klo 12 Pohjankartanon koulu
pe 2.6. klo 8 Teuvo Pakkalan koulu
pe 2.6. klo 11 Madetojan musiikkilukio

Kastellin kirkossa:
pe 2.6. klo 9 Lämsänjärven koulu

Pyhän Andreaan kirkossa:
ma 29.5. klo 9 Metsokankaan koulu 1.–3. lk, 
klo 10 Metsokankaan koulu 4.–5. lk.
to 1.6. klo 8.30, 9,  9.40 ja 11 Kaakkurin koulu
pe 2.6. klo 9 Sarasuon ja Oulunlahden koulu

Maikkulan kappelissa:
pe 2.6. klo 8.30 Maikkulan koulun 5. lk, 6. lk, 9. lk, 
klo 9.15 Maikkulan koulun 7. lk, 1.–2. lk, 
klo 10 Maikkulan koulun 8. lk, 3.–4. lk.

Ave Maria -konsertti
perjantaina 9.6. kello 19 Karjasillan kirkossa.

Heikki Rainio, tenori, Kalevi Kiviniemi, urut, 
sekä Kirsi-Maria Perkkiö, taidemyyntinäyttely.

Konsertissa kuullaan mm. tunnetut Bach-Gounod ń 
ja Caccinin Ave Mariat sekä urkusooloja.

Ohjelma 15 €.

80- ja 70-vuotiaiden juhlat 
Karjasillan kirkossa
sunnuntaina 28.5. vietämme Karjasillan kirkossa
tänä vuonna 70 ja 80 vuotta täyttävien juhlia.
80 vuotta täyttävät tervetuloa klo 10 ja 70 vuotta 
täyttävät klo 14. Aloitamme molemmat juhlat messulla 
ja jatkamme juhlaa sen jälkeen seurakuntasalissa.

Tervetuloa muskarikirkkoon
su 28.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkkoon Kaakkuriin.

Muskarikirkko on perhemessu, jossa lauletaan 
Lasten virsiä ja lauluja leikkien, liikkuen ja soittaen.

Kirkkokahvit ja -mehut sekä jäätelöt 
tarjolla messun jälkeen!

Tervetuloa kaikenikäiset vauvasta vaariin!

Karjasillan kirkon 
viljelylaareja voi varata
taas tulevaa kesää varten
Lähetä varauksesi 31.5. mennessä os. kimmo.kieksi@evl.fi.
Viljelylaareja on rajattu määrä ja ensisijaisesti niitä vara-
taan viimevuotisille viljelijöille, mutta myös uusia mahtuu 
joukkoon. Tarkempi tilanne selviää 1.6. 
Viljelylaari on ilmainen ja jokainen hankkii tarvittavat vil-
jeltävät (taimet, siemenet yms.sekä mullan) itse.

Arkisto /  M
inna Kolistaja
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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
Suvivirren messu su 28.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Marika Hut-
tu, avustaa Erja Haho, kanttori-
na Sari Wallin. Messun jälkeen 
juhlapuiden istutus ja kirkko-
kahvit srk-keskuksessa.
Suvivirren messu su 28.5. klo 13 
Jäälissä. Toimittaa Marika Hut-
tu, avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin, lauluryhmä 
Vanamot. Ennen messua klo 
12.45 juhlapuun istutus Jäälin 
kappelin pihaan. Messun jäl-
keen tänä vuonna 70, 75, 80 ja 
85 vuotta täyttävien syntymä-
päiväjuhla. 
Messu su 4.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Miia Seppänen, avus-
taa Seija Helomaa, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Naisten rukouspiiri ke 31.5. klo 
19, Jäälin kappelilla. Rukousta, 
musiikkia, evääksi ajatus Lut-
herin Mannaa Jumalan lapsil-
le- kirjasta.

Lapsille ja lapsiperheille
Esikkoryhmä tiistaisin ja per-
jantaisin klo 10–12 Jäälin kap-
pelissa.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus 
taloud ellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7008 151. 
Työttömien ja pienituloisten 
ruokailu Jäälin kappelilla on 
jäänyt kesätauolle. Toiminta 
jatkuu syyskuussa.
Työttömien ja pienituloisten 
aamupuuro ma 29.5. klo 9.30–
10.30 Kiimingin Vanhustenta-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Reformaatio 500 v juhlamessu 
helatorstaina 25.5. klo 10 Ro-
tuaarilla. Maksuton kirkkokyy-
ti Haukiputaalta, ei ennakkoil-
moittautumista. Auto 1: klo 8.45 
Martinniemi, klo 8.50 ABC-huol-
toasema, klo 9 kirkkopiha. Au-
to 2: klo 9 Kiviniemi, Lohitien py-
säkki, klo 9.05 Kellon ostoskes-
kuksen pysäkki. Matkan varrel-
ta voi tulla kyytiin, Ouluun päin 
Haukiputaantietä. Paluu tapah-
tuman päätyttyä. Helatorstai-
na 25.5. ei messua Haukipu-
taan kirkossa.
Messu su 28.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Pekka Mustakallio, saarna 
Jaakko Kaltakari, messudiakoni 
Pekka Rintamäki, kanttori Lau-
ra Alasaarela. Kirkkokahvit srk-
keskuksessa messun jälkeen. 
Sanajumalanpalvelus su 28.5. 
klo 16 Kellon srk-kodilla. Toimit-
taa Martti Heinonen, messudia-
konina Pekka Rintamäki, kant-
torina Laura Alasaarela.
Messu su 4.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Mustakal-
lio, avustaa Jari Flink, kanttori 
Hannu Niemelä. Kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. 
Raamattupiirin kevätkauden 
viimeinen kokoontuminen ke 
24.5. klo 18 srk-keskuksen Poi-
jussa. 

Musiikki
Haukiputaan Kirkon Kamari-
kuoron kevätkonsertti to 25.5. 
klo 19 srk-keskuksessa. Johtaa 
Hannu Niemelä. Mukana myös 

seurakunnan nuorisokuoro El-
se Sassin johdolla. Yksinlau-
lu Maija Lauri. Säestykset Lau-
ri-Kalle Kallunki. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €. 

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerholaisten ja perhe-
kerholaisten kevätjuh-
la ke 24.5. klo 17.30 
srk-keskuksessa.
Telttaleiri yli 10-
v. pojille 3.–4.8. 
Isoniemen leiri-
keskuksen maas-
tossa. Ks. ilmoi-
tus.

Muut menot
Miesten ilta ke 24.5. klo 17 Iso-
niemen kodalla. Sauna lämpi-

mänä.
Kirkkoherranvirasto avoinna to 
8.6. klo 9–13.
Työnhakijoiden lapsiperheille 
tivoliretki Ouluun to 8.6. Ks. il-
moitus.
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 

kevätjuhla to 25.5. klo 15 
ry:llä seurat su 28.5. 

klo 14 Kultasim-
pussa ja klo 17 

kirkossa. Kel-
lo: helluntai-
seurat su 4.6. 
klo 13 ry:llä, 

viikkomessu 
su 4.6. klo 18 Kel-

lon srk-kodilla. Jo-
kikylä: kevätjuhlat to 

25.5. klo 14 ry:llä, seurat su 28.5. 
klo 17 ry:llä.

loyhdistyksen kerhohuoneella, 
viimeinen kerta tälle keväälle. 
Toiminta jatkuu syksyllä. 
YV-keräys on päättynyt. Kii-
tos kaikille kerääjille ja osallis-
tuneille! YV-arpajaisten voit-
tajat: 1. Roskakatos: Anne Kyl-
lönen; 2. Kahvinkeitin ja ve-
denkeitin: Sanna Korteniemi; 
3. Teekannu: Aarne Paavola; 4. 
Matto: Maija-Liisa Vesa; 5. Mat-
to: Pentti Honkanen; 6. Valoko-
riste: Emilia Vuorma; 7. Arabian 
mukit: Airi Pelkonen; 8. Leivän-
paahdin: Matti Huttula; 9. Yv-
teepaita: Marja Ainali; 10. Kynt-

tilänjalka: Jonne Haho; 11. Suk-
laalevyjä: Mirja Heikkala; 12. 
Huopa: Markku Inkala; 13. Pa-
lapeli: Tuulikki Pennanen; 14. 
Kynttilälyhty: Irja-Liisa Kaaki-
nen; 15. Suklaarasia: Aarne Sil-
lanpää. Lämpimät onnittelut 
voittajille! Lämmin kiitos myös 
arpavoittojen lahjoittajille: Hal-
pa-Hallille sekä yksityisille lah-
joittajille!

Harrastukset ja kerhot
Hyvillä mielin kohti kesää – il-
tapäivä omaishoitajille ja hei-
dän hoidettavilleen ti 30.5. klo 

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan 

Kirkon 

Kamarikuoron 

kevätkonsertti 

torstaina 25.5. klo 19 

seurakunta-

keskuksessa. 
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Kesäkerhot 
Perinteisiä kesäkerhoja järjestetään Kiimingissä Kirkkopirtillä 

ja Jäälissä Jäälin kappelilla. Kesäkerhoon ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon, vaan ilmoittautuminen tapahtuu paikanpäällä lasta 

tuotaessa ja toiminta on maksutonta.
Kesäkerho toimii arkipäivisin 5.–15.6. Tällä  aikavälillä 
voitte valita joko aamu- tai iltapäivän ryhmän. 
Aamupäivän ryhmä kokoontuu klo 9–11.30 ja 
iltapäivän ryhmä klo 12.30–15. 
Kesäkerhoon voivat osallistua lapset, jotka ovat syntyneet 
vuosina 2010–2014. 
Omat eväät kannattaa ottaa mukaan.  
Toiminnasta vastaavat seurakunnan lastenohjaajat sekä 
nuoret avustajat. Kyselyihin vastaavat lastenohjaajat, p. 
040 7431 902 (Kirkkopirtti) ja p. 0400 835 374 (Jäälin kappeli).

Augsburgin tunnustus-oratorion ensiesitys 
torstaina 25.5. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 
Kiimingin seurakunnan kamarikuoro ja Tuiran seurakunnan 
Tuike-kuoro, Satakielet-tyttökuoro sekä soitinryhmä esiinty-
vät, johtaa Jarkko Metsänheimo, säestys Raakel Pöyhtäri, so-
listeina Raimo Paaso, baritoni ja Henna-Mari Sivula, sopraa-
no, teoksen on säveltänyt musiikin lehtori Risto Ainali, Augs-
burgin tunnustuksen runomuotoon kirjoittanut pastori Sa-
tu Kreivi-Palosaari.

13–15, Jäälin majan nuotiopai-
kalla (Rantakuja 10). Leppoisaa 
yhdessäoloa ja verratonta ver-
taistukea. Tied. Jaana, p. 040 
5793 248. Järj. seurakunta ja 
Oulun seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry. Tervetuloa mukaan.
Juttunurkka kesätauolla. Toi-
minta jatkuu syyskuussa.
Naisten kasvuryhmä kesätauol-
la. Toiminta jatkuu syyskuussa.
Valmistuvien ilta ma 29.5. klo 
18 Suvelassa. Iltaan kutsutaan 
kaikki aktiivisesti seurakunnan 
nuorisotyössä mukana olleet 

ylioppilas- tai ammatillisen tut-
kinnon suorittaneet.
Kamraatti-toiminnan ajanva-
raus maanantaisin klo 9–11, p. 
040 7008 151. Kamraatti-toi-
minta päättyy kesäkuun alus-
ta. Lämmin kiitos kaikille ja siu-
nausta kesään!

Muut menot
Rauhanyhdistys: Su 28.5. klo 17 
Kevätjuhla, Kiimingin ry, Pekka 
Aittakumpu. Su 4.6. klo 17 seu-
rat Kiimingin ry, Ilkka Alakärppä.

Retki lähetyksen kesäpäiville Raaheen 
lauantaina 17.6. 
Raamattuopetusta, musiikkia, lähetystyöntekijöitä, tietoa lä-
hetyskentiltä. Kutsumme seurakunnan vapaaehtoistyötä te-
keviä mukaan kesäretkelle. Retken hinta 15€ sisältää kulje-
tuksen ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Maksu 
käteisellä kerätään linja-autossa.
Lähtö Haukiputaan seurakuntatalolta klo 7.30.
Tuiran kirkolta klo 8 ja klo 8.10 linja-autoaseman 
tilausajolaiturilta. Paluukyyti lähtee Raahesta klo 20.30.
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä tekstiviestillä, p. 040 5747 
172. Kiimingistä mukaan lähtee Seija Helomaa.

Telttaleiri yli 10-v pojille 
3.–4.8. Isoniemen leirikeskuksen maastossa. 

Majoittuminen puolijoukkueteltoissa. Ateriat 
valmistetaan itse retkikeittimillä tai kotakeittiöllä. 

Leirin hinta 18 €. 
Ilm. 9.6. mennessä www.oulunseurakunnat.fi. 

Lisätiedot: Pekka Rintamäki, 
pekka.rintamaki@evl.fi, p. 040 5436 960. 

Työnhakijoiden lapsiperheille 
tivoliretki Ouluun 
torstaina 8.6. 
Lähtö Linkin pihasta, Kauppakuja 2, klo 14.30. 
Paluu n. klo 19. 
Retken hinta 15 €. Hinta sis. matkat, rannekkeen ja ruoan. 
Ilman ranneketta hinta 5 €. 
Alle 18-vuotiailla oltava huoltaja mukana. 
Mukaan mahtuu ensimmäiset 48 ilmoittautunutta. 
Ilm. ja maksu ti 30.5. mennessä Linkki-kirppikselle 
arkisin klo 10–12.30. 
Järj. Haukiputaan Työnhakijat ry ja Haukiputaan 
seurakunta. Lisätietoja: Minna Similä, p. 040 8668 319. 

Nuotioillat 
kesällä joka toinen keskiviikko klo 18. 

7.6. Kirkkoranta, 
21.6. Sarkaranta, uimaranta SF-caravan-alueen takana, 

5.7. Rivinnokka, 
19.7. Onkamon uimaranta, 

2.8. Kalimenkylä, 
16.8. Ukkolanranta. 

Yhteislaulua, hartaus, kahvitarjoilu 
ja makkaranpaistoa. 

Oman istuimen voi ottaa mukaan. 

Arkisto / Minna Kolistaja
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Kirkkokyyti Oulun seurakuntien 
yhteiseen messuun Rotuaarille 

helatorstaina 25.5. klo 10. Lähtö Kiimingin kirkon 
edestä klo 9.15, Jäälistä otetaan kyytiin Kuusamontien varrel-

ta (n. klo 9.25). Kulkue lähtee Rotuaarille 
tuomiokirkolta klo 9.50. Paluu kirkkokahvien jälkeen.

Helatorstaina ei ole messua Kiimingin kirkossa.
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KARJASILLAN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset
Helatorstain Iltakirkko to 25.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Ulla Mitrunen-Nyyssö-
nen, avustaa Mirjami Dutton, 
kanttorina Riitta Piippo. Kap-
pelin laulu. Kolehti nimikko-
lähetystyölle; Saara Kalaluka, 
Sambia Suomen Lähetysseu-
ran kautta.
Messu su 28.5. klo 10, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Liisa Karku-
lehto, Sirpa Kemppainen ja Päi-
vi Rahja, kanttorina Juha So-
ranta. Karjasillan kirkkokuo-
ro. Messun jälkeen mahdolli-
suus keskusteluun ja rukouk-
seen. 80-vuotiaiden juhla mes-
sun jälkeen.
Messu su 28.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vähä-
kangas, avustaa Juha Kivirasi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Muskarikirkko su 28.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Maija Hyvönen, avustaa 
Mari Liukkonen ja Hanna Par-
tanen, kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 28.5. klo 14, Caritas-
Koti, Kapellimestarinkatu 2. 
Messun toimittaa Esa Nevala 
Karjasillan seurakunnasta. 
Messu su 28.5. klo 14, Karjasil-
lan kirkko. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Liisa Karkuleh-
to, Sirpa Kemppainen ja Päivi 
Rahja. Kanttorina Juha Soran-
ta. 70-vuotiaiden juhla messun 
jälkeen. Kolehti nimikkolähe-
tystyölle; Anna-Maija ja Miikka 
Kallio, Viro ja Venäjä, Suomen 
Lähetysseuran kautta. 
Messu su 4.6. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Toimittaa Kimmo Kiek-
si, avustavat Ville Vakkuri ja Jen-
ni Honkanen kanttorina Heidi 
Heikkala. 
Messu su 4.6. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Oika-
rinen, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 4.6. klo 12, Pyhän An-
dreaan kirkko. Toimittaa Erja 
Oikarinen, avustaa Ville Vakku-
ri, kanttorina Riitta Piippo. Ko-
lehti lähetystyöhön Suomen 
Lähetysseuran kautta teemal-
la "Rakennamme yhdessä rau-
haa ja sovintoa". Kolehti käyte-
tään Lähi-idän rauhan ja sovin-
non työhön. 

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri ke 24.5. ja 31.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Aamupuurot Karjasillalla ja 
Kaakkurissa ovat loppuneet 
tältä keväältä. Jatkamme syys-
kuussa. Hyvää kesää.

Augsburgin tunnustus -orato-
rio on sävelletty luterilaisen us-
kontunnustuksen 21 artklasta  
kirjoitettuun runoon. Kuoron, 

solistien ja urkujen lisäk-
si esityskokoonpa-

noon sisältyy viu-
lu ja sello. Augs-

burgin tunnus-
tus -oratorioon 
nivoutuu mu-
kaan joitakin 

tuttuja virsisä-
veliä ja -toisinto-

ja  1500-luvulta.  Sä-
veltäjä kuvaa musiikkia 

perinteiseksi, soivaksi. Vapaa 
pääsy, vapaaehtoinen ohjelma-
maksu. Augsburgin tunnustus 
(Confessio Augustana) on evan-
kelis-luterilaisen kirkon tärkein 
tunnustuskirja. 

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 1.6. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Muut menot
MessuBussi Karjasillan kirk-
koon liikennöi viimeisen kerran 
tälle keväälle su 28.5. Lähtö klo 
9.20 Kaukovainion ostoskeskuk-
sesta.
 

Musiikkitilaisuudet
Sulle kiitos soikoon ke 24.5. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Konsertissa esiintyy Pyhän An-
dreaan Naiskuoro ja chi-
meskäsikello -yhtye, 
johtajanaan Sir-
pa Ilvesluoto se-
kä urkuri, urku-
musiikin lehtori 
Risto Ainali. Ke-
väisessä illas-
sa kuullaan se-
kä hengellisen et-
tä maallisen musii-
kin helmiä, mm. Elgar, 
Schütz, Kuula ja muita tuttu-
ja suomalaisia säveltäjiä. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. Ohjel-
ma 5e yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. 
Augsburgin tunnustus -ora-
torio su 28.5. klo 19, Karjasillan 
kirkko. Risto Ainalin säveltämä, 
Satu Kreivi-Palosaaren sanoit-
tama oratorio. Kiimingin seu-
rakunnan kamarikuoro, tyttö-
kuoro Satakielet ja sekakuoro 
Tuike esiintyvät Risto Ainalin 
johdolla. Solistiosuuksista vas-
taavat Henna-Mari Sivula sekä 
Raimo Paaso. Urkurina toimii 
Raakel Pöyhtäri. Helatorstaina 
2017 Kiimingissä kantaesitetty 

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.

Perheretki Ranuan eläinpuistoon
tiistaina 6.6.
Hinta aikuiset 20 € ja lapset 4–14-v. 15 € alle 4-v. 
ilmaiseksi (sis. pääsylipun ja bussikyydin,
ruokailu omakustanteisesti.)
Retkelle ovat etusijalla 
Karjasillan seurakunnan jäsenet.
Ilmoittautuminen 15.–28.5. 
www.oulunseurakunnat.fi
Lisätiedot: Mari Jääskeläinen, 
p. 040 5747 109.

Päiväkotien kevätkirkot 2017
ke 24.5. klo 9 ja 10

Kastellin alueen päiväkotien kevätkirkot
Kastellin kirkossa  

ke 24.5. klo 9, 9.40 ja 10.20 
Kaakkurin alueen päiväkotien kevätkirkot

Pyhän Andreaan kirkossa 
ke 31.5. klo 9.15 ja 10

Maikkulan alueen päiväkotien kevätkirkot
Maikkulan kappelissa

to 1.6. klo 10
Maikkulan alueen päiväkotienkevätkirkot 

 Maikkulan kappelissa

KEVÄÄN SOLINAA
-kevättapahtuma perheille
maanantaina 29.5. klo 18 Kastellin kirkolla

• Seppo Sammakon konsertti
• pieni hiljentymishetki
• pientä purtavaa
• mukavaa yhteistä tekemistä 
keppihevosrata, ongintaa ja 
kasvomaalausta. 
Samalla juhlimme 
kerhokauden päätöstä. 
Tervetuloa!

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39
Kastellin kirkko
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.
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Augsburgintunnustus -oratorio sunnuntaina 28.5. klo 19 Karjasillan kirkossa.

KOULUJEN KEVÄTKIRKOT 2017
Karjasillan kirkossa: 

to 1.6. klo 9 Kaukovainion koulu
to 1.6. klo 12 Pohjankartanon koulu
pe 2.6. klo 8 Teuvo Pakkalan koulu
pe 2.6. klo 11 Madetojan musiikkilukio

Kastellin kirkossa:
pe 2.6. klo 9 Lämsänjärven koulu

Pyhän Andreaan kirkossa:
ma 29.5. klo 9 Metsokankaan koulu 1.–3. lk, 
klo 10 Metsokankaan koulu 4.–5. lk.
to 1.6. klo 8.30, 9,  9.40 ja 11 Kaakkurin koulu
pe 2.6. klo 9 Sarasuon ja Oulunlahden koulu

Maikkulan kappelissa:
pe 2.6. klo 8.30 Maikkulan koulun 5. lk, 6. lk, 9. lk, 
klo 9.15 Maikkulan koulun 7. lk, 1.–2. lk, 
klo 10 Maikkulan koulun 8. lk, 3.–4. lk.

Ave Maria -konsertti
perjantaina 9.6. kello 19 Karjasillan kirkossa.

Heikki Rainio, tenori, Kalevi Kiviniemi, urut, 
sekä Kirsi-Maria Perkkiö, taidemyyntinäyttely.

Konsertissa kuullaan mm. tunnetut Bach-Gounod ń 
ja Caccinin Ave Mariat sekä urkusooloja.

Ohjelma 15 €.

80- ja 70-vuotiaiden juhlat 
Karjasillan kirkossa
sunnuntaina 28.5. vietämme Karjasillan kirkossa
tänä vuonna 70 ja 80 vuotta täyttävien juhlia.
80 vuotta täyttävät tervetuloa klo 10 ja 70 vuotta 
täyttävät klo 14. Aloitamme molemmat juhlat messulla 
ja jatkamme juhlaa sen jälkeen seurakuntasalissa.

Tervetuloa muskarikirkkoon
su 28.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkkoon Kaakkuriin.

Muskarikirkko on perhemessu, jossa lauletaan 
Lasten virsiä ja lauluja leikkien, liikkuen ja soittaen.

Kirkkokahvit ja -mehut sekä jäätelöt 
tarjolla messun jälkeen!

Tervetuloa kaikenikäiset vauvasta vaariin!

Karjasillan kirkon 
viljelylaareja voi varata
taas tulevaa kesää varten
Lähetä varauksesi 31.5. mennessä os. kimmo.kieksi@evl.fi.
Viljelylaareja on rajattu määrä ja ensisijaisesti niitä vara-
taan viimevuotisille viljelijöille, mutta myös uusia mahtuu 
joukkoon. Tarkempi tilanne selviää 1.6. 
Viljelylaari on ilmainen ja jokainen hankkii tarvittavat vil-
jeltävät (taimet, siemenet yms.sekä mullan) itse.

Arkisto /  M
inna Kolistaja
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14,
1.6.–30.8. ma–ke klo 9–11,
Hintan sakastissa.

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

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

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 28.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt ja Maija Si-
vula, kanttori Pirjo Män-
tyvaara, musiikkiavusta-
ja Eero Blomberg huilu, 
kirkkoväärti Tytti Hyvä-
rinen ja Marko Saxholm. 
Luomakunnan sunnuntai, 
70-vuotiatten juhla mes-
sun jälkeen Toimitalon 
Yläsalissa. Messun jälkeen 
omenapuun istutus Toimi-
talon sisäpihalle.

Hartaus to 1.6. klo 13.30 Teppo-
la, Anna-Kaisa Pitkänen. 
Messu su 4.6. klo 10 kirkossa. Ks. 
ilmoitus.
Kyläkamarin ja seurakunta-
kerhon kevätkauden päättä-
jäiset ma 5.6. klo 11 seurakun-
nan Toimitalolla. Ks. ilmoitus.
Hartaus ke 7.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus to 8.6. klo 13.30 Teppo-
la, Maija Sivula, Anna-Kaisa Pit-
känen. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus 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
Piispanmessu helatorstaina 
25.5. klo 10 Rotuaarilla. Piispa 
Samuel Salmi, oululaiset papit, 
kanttorit, diakonissa ja seura-
kuntalaiset.
Messu su 28.5. klo  10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, avustaa Anna-Maria Veijo, 
kanttorit Sanna Leppäniemi ja 
Leo Rahko, Hohde-kuoro. Teks-
tinlukijat Tuomo Kristo, Heimo 
Kuha ja Julia Toppi. Esirukouk-
sessa avustavat. Titta Pirkola, Ii-
ris Leppävuori ja Pirkko Leppä-
vuori. Yle-radiointi. 
Messu su 28.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Matti Jurve-
lin, kanttori Anja Hyyryläinen, 
miesten lauluryhmä. Vanhus-
ten kirkkopyhä. 
Messu  su 28.5. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttori Lauri 
Nurkkala. 
Messu  su 4.6. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Satu Krei-
vi- Palosaari, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Radio Dei.
Kansanlaulukirkko su 4.6. klo 
12, Turkansaaren kirkko. Toimit-
taa Satu Kreivi-Palosaari, kant-
torina Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus  su 4.6. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Matti Jurvelin, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus  su 4.6. 
klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoksi, kanttori-
na Leo Rahko.  
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.5. klo 19, Myllyojan 

Kauppiaantie 5
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Sinun rauhasi
anna mulle -konsertti 
sunnuntaina 28.5. klo 19 kirkossa. 
A cappella laulumusiikkia, duettoja ja yhteislauluja
Lauluyhtye Lumoa.
Säestys Pirjo Mäntyvaara.
Huilu Marja-Leena Tahkola.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.

Kesäperhe-ja parkkikerho
ti 6.6., to 8.6., ti 13.6. ja to 15.6. klo 9.30–11.30 
seurakunnan Toimitalolla. Kesäistä oleilua ja puuhastelua 
pihalla ja sisällä. Kerhoon voivat osallistua kaikenikäiset. 
Tarjolla aamukahvit ja mehut. 

1.–6. luokkalaisten telttaleiri 
ti–ke 20.–21.6. Umpimähkässä. Leirillä majoitutaan puolijouk-
kueteltoissa. Leiri on ilmainen. Ilmoittautuminen 7.6. mennes-
sä: oulunseurakunnat.fi/oulunsalonseurakunta. Lisätiedot: 
Jussi Saviharju, p. 044 7453 852, jussi.saviharju@evl.fi.

Lasten kesäkerho 
v. 2011–2014 syntyneille lapsille
ma 5.6., to 8.6., ma 12.6. ja to 15.6. klo 12.30–15 seurakunnan 
Toimitalolla. Mukaan tarvitset pienet eväät ja ulkoiluvaat-
teet. Mukaan mahtuu 17 ensimmäistä. Kerhot ovat ilmaisia. 

Alakouluikäisten leiripäivät 
Umpimähkässä ma–ti 5.–6.6. klo 9–16.30. Ohjelmassa leik-
kiä, pelejä, askartelua ja paljon  yhdessäoloa. Välipala. Lei-
ripäivät ovat ilmaisia.  Ilmoittautuminen to 1.6. saakka: 
www.oulunseurakunnat/oulunsalonseurakunta. Lisätieto-
ja: Jussi, p. 044 7453 852,  jussi.saviharju@evl.fi.

Kyläkamarin ja seurakuntakerhon 
yhteinen kevätkauden päätöskahvitus
maanantaina 5.6. klo 11 Toimitalolla.
Sään salliessa olemme sisäpihalla. 
Kyläkamari aloittaa syyskauden ma 4.9. 
ja seurakuntakerho to 7.9.

Kevään viimeinen diakonian aamupuuro 
tiistaina 30.5. klo 9–10 Pysäkillä.
Diakonian aamupuuro on tarkoitettu vähävaraisille 
oulunsalolaisille.
Aamupuurotoiminta jatkuu syksyllä ti 5.9.

Neulontaa ja matkakumppanuutta ei ole ti 6.6.

www.peuhu.net

Omaishoitajien virkistyspäivä Peuhussa 
keskiviikkona 7.6. klo 11–16.
Ruokailu, virkistävää ohjelmaa ja ulkoilua. 
Lähtö yhteisötalon pysäkiltä klo 11.  Omavastuu 10 €. 
Ilmoittautumiset ja kyydintarve ma 5.6. mennessä
diakoniatyöntekijä Maija Sivulalle, p. 044 7453 853.

Järj. Oulunsalon seurakunta, SPR, Omaishoitajat ja läheiset ry, Salottaret 

Haluatko auttaa vähäva-
raisten lapsiperheiden vir-
kistäytymistä kesälomal-

la diakoniatyön kautta?
Voit ostaa lipun esim. 

kylpylään, uimahalliin, 
seikkailupuistoon, 

sisäaktiviteettipuistoon.
Lisätietoja: Riitta Markus-

Wikstedt, p. 044 7453 848 tai 
Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Arkisto / Elsi Salovaara

Freeimages / Armin Hanisch 

Helluntain messu ja kappalainen 
Jukka Joensuun virkaan asettaminen
sunnuntaina 4.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Juhani Lavanko, liturgi Petri Satomaa, 
saarna Jukka Joensuu, kanttori Anna-Kaisa Pitkänen. 
Uusi Ääni -kuoro, kirkkoväärtit Markku Kärkkäinen 
ja Irina Suominen. Virtuaalikirkko. 
Juhlakahvit messun jälkeen Kirkonkylän 
rauhanyhdistyksellä, Pappilantie 21.

Hautausmaiden puhdistustalkoot 
Yli-Iissä

Kirkonkylällä ma 29.5. klo 17 alkaen. 
Jakkukylällä ke 31.5. klo 17 alkaen. 

Tannilassa to 1.6. klo 17 alkaen.
Kahvit ja makkarat tarjotaan talkoolaisille.

Ylikiimingissä
Ylivuotolla ma  22.5. alkaen klo. 9. Talkookahvit.
Kiviharjulla ke 24.5. alkaen klo. 9. Talkookahvit.

Suvenjuhla
torstaina 8.6. klo 17 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5.
Klo 17 kahvitarjoilu, karkkiarvaus, arpoja ja tarjouslippu-
ja Yrjänäisen puutarhalle. Klo 17.30 mahdollisuus tutustua 
Yrjänäisen pihapiirissä opastetusti Suomen kenttätykistön 
ensimmäisten laukausten muistomerkkiin ja asekätkennän 
purkautumisen alkupisteeseen. Klo 18 puheita, runoja -mu-
siikkiesityksiä sekä yhteislauluja. Jos on vain mahdollista 
niin tulethan kävellen tai pyörällä, koska parkkipaikkoja on 
rajoitetusti. 
Järjestää: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, Yrjänäi-
sen puutarha, Hintan Martat, Tuvan seniorisoittajat ja Ou-
lujoen seurakunta

Lasten ja perheiden 
kesä Oulujoen seurakunnassa   

Kesäkerho Hintan seurakuntatalolla: 12.–21.6. klo 10–14. Ke-
säkerho on tarkoitettu 2011–2013 -syntyneille. Mukavaa teke-
mistä alle kouluikäisille. Omat eväät mukaan. Lastenohjaajat 
Kaija ja Anja. Ilmoittautuminen maanantaina 29.5. klo 8–16 
Anulle, p. 040 5881 543.
Kirkon Nalle reppureissulla: Toimintapäivät 6–8-vuotiaille 
srk-kodeilla klo 10–14. Nallen repusta löytyy aarteenetsintää, 
askartelua, leppoisaa yhdessäoloa. Välipala tehdään yhdessä. 
Lastenohjaajat Päivi ja Merja. Ma 12.6. Heikkilänkankaan srk-
koti, ke 14.6. Huonesuon srk-koti, ma 19.6. Hintan srk-talo. Il-
moittautuminen 1.6. klo 8–16 Anulle, p. 040 5881 543.
Kirkon Nallen reissaava perhetupa: Avoinna perheille klo 10–
14. Ohjelmassa mm. salaatinistutusta, vohvelinpaistoa, askar-
telua, liikuntaa ja rukouspolku. Lastenohjaajat Merja ja Päivi. 
Ei ilmoittautumista. Ti 13.6 Heikkilänkankaan srk-koti, to 15.6 
Huonesuon srk-koti, ti 20.6 Hintan srk-talo. 
Kesäleiri 2.–6. lk tytöille ja pojille!  5.– 7.6., Vasamon leirikes-
kus. Tule mukaan aloittamaan kesäloma yhdessä toisten kans-
sa!  Askarrelllaan, leikitään, ulkoillaan ja toimitaan yhdessä. 
Mukaan mahtuu 20 lasta. Ilm. viimeistään 26.5. Leirin hinta 
on 30 €. Hinta sisältää matkat, majoituksen, ruuat ja leirioh-
jelman sekä tapaturmavakuutuksen. Lähtö ma klo 9 Oulun lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturilta ja paluu ke n. klo 13 Hintan 
srk-keskukseen. Tarkempi aikataulu leirikirjeen mukana. Lei-
riterveisin nuorisotyönohjaajat Kaija, kaija.siniluoto@evl.fi, p. 
050 5249 779 ja Sanna, sanna.nissinen@evl.fi, p. 040 7186 925. 

srk-talo. Keijo Nissilä, Pentti 
Kinnunen. 

Apua ja tukea tarvitseville
Pikku Putiikki ti 30.5. klo 9–12, 
Myllyojan srk-talo. Diakonian 
hyväksi myytävänä sukkia, la-
pasia ja pieniä lahjatavaroita. 
Ostokset voi maksaa käytäväl-
lä olevaan lippaaseen.
Diakonian ajanvaraus talou-

dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa ota yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään. 

Harrastukset ja kerhot 
Lähetyksen kevätmyyjäiset pe 
26.5. klo 17–18.30, Yli-Iin srk-ta-
lo. Myytävänä taimia ja kukkia 
lähetyksen hyväksi. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16.
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14,
1.6.–30.8. ma–ke klo 9–11,
Hintan sakastissa.

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

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

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 28.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustaa Riitta Mar-
kus-Wikstedt ja Maija Si-
vula, kanttori Pirjo Män-
tyvaara, musiikkiavusta-
ja Eero Blomberg huilu, 
kirkkoväärti Tytti Hyvä-
rinen ja Marko Saxholm. 
Luomakunnan sunnuntai, 
70-vuotiatten juhla mes-
sun jälkeen Toimitalon 
Yläsalissa. Messun jälkeen 
omenapuun istutus Toimi-
talon sisäpihalle.

Hartaus to 1.6. klo 13.30 Teppo-
la, Anna-Kaisa Pitkänen. 
Messu su 4.6. klo 10 kirkossa. Ks. 
ilmoitus.
Kyläkamarin ja seurakunta-
kerhon kevätkauden päättä-
jäiset ma 5.6. klo 11 seurakun-
nan Toimitalolla. Ks. ilmoitus.
Hartaus ke 7.6. klo 13.30 Salon-
kartano, Riitta Markus-Wik-
stedt, Pirjo Mäntyvaara. 
Hartaus to 8.6. klo 13.30 Teppo-
la, Maija Sivula, Anna-Kaisa Pit-
känen. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus 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
Piispanmessu helatorstaina 
25.5. klo 10 Rotuaarilla. Piispa 
Samuel Salmi, oululaiset papit, 
kanttorit, diakonissa ja seura-
kuntalaiset.
Messu su 28.5. klo  10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, avustaa Anna-Maria Veijo, 
kanttorit Sanna Leppäniemi ja 
Leo Rahko, Hohde-kuoro. Teks-
tinlukijat Tuomo Kristo, Heimo 
Kuha ja Julia Toppi. Esirukouk-
sessa avustavat. Titta Pirkola, Ii-
ris Leppävuori ja Pirkko Leppä-
vuori. Yle-radiointi. 
Messu su 28.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Matti Jurve-
lin, kanttori Anja Hyyryläinen, 
miesten lauluryhmä. Vanhus-
ten kirkkopyhä. 
Messu  su 28.5. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Satu 
Kreivi-Palosaari, kanttori Lauri 
Nurkkala. 
Messu  su 4.6. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Satu Krei-
vi- Palosaari, avustaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurkka-
la. Radio Dei.
Kansanlaulukirkko su 4.6. klo 
12, Turkansaaren kirkko. Toimit-
taa Satu Kreivi-Palosaari, kant-
torina Sanna Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus  su 4.6. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Matti Jurvelin, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. 
Sanajumalanpalvelus  su 4.6. 
klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoksi, kanttori-
na Leo Rahko.  
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.5. klo 19, Myllyojan 

Kauppiaantie 5

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 24.5.–8.6.2017

Sinun rauhasi
anna mulle -konsertti 
sunnuntaina 28.5. klo 19 kirkossa. 
A cappella laulumusiikkia, duettoja ja yhteislauluja
Lauluyhtye Lumoa.
Säestys Pirjo Mäntyvaara.
Huilu Marja-Leena Tahkola.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.

Kesäperhe-ja parkkikerho
ti 6.6., to 8.6., ti 13.6. ja to 15.6. klo 9.30–11.30 
seurakunnan Toimitalolla. Kesäistä oleilua ja puuhastelua 
pihalla ja sisällä. Kerhoon voivat osallistua kaikenikäiset. 
Tarjolla aamukahvit ja mehut. 

1.–6. luokkalaisten telttaleiri 
ti–ke 20.–21.6. Umpimähkässä. Leirillä majoitutaan puolijouk-
kueteltoissa. Leiri on ilmainen. Ilmoittautuminen 7.6. mennes-
sä: oulunseurakunnat.fi/oulunsalonseurakunta. Lisätiedot: 
Jussi Saviharju, p. 044 7453 852, jussi.saviharju@evl.fi.

Lasten kesäkerho 
v. 2011–2014 syntyneille lapsille
ma 5.6., to 8.6., ma 12.6. ja to 15.6. klo 12.30–15 seurakunnan 
Toimitalolla. Mukaan tarvitset pienet eväät ja ulkoiluvaat-
teet. Mukaan mahtuu 17 ensimmäistä. Kerhot ovat ilmaisia. 

Alakouluikäisten leiripäivät 
Umpimähkässä ma–ti 5.–6.6. klo 9–16.30. Ohjelmassa leik-
kiä, pelejä, askartelua ja paljon  yhdessäoloa. Välipala. Lei-
ripäivät ovat ilmaisia.  Ilmoittautuminen to 1.6. saakka: 
www.oulunseurakunnat/oulunsalonseurakunta. Lisätieto-
ja: Jussi, p. 044 7453 852,  jussi.saviharju@evl.fi.

Kyläkamarin ja seurakuntakerhon 
yhteinen kevätkauden päätöskahvitus
maanantaina 5.6. klo 11 Toimitalolla.
Sään salliessa olemme sisäpihalla. 
Kyläkamari aloittaa syyskauden ma 4.9. 
ja seurakuntakerho to 7.9.

Kevään viimeinen diakonian aamupuuro 
tiistaina 30.5. klo 9–10 Pysäkillä.
Diakonian aamupuuro on tarkoitettu vähävaraisille 
oulunsalolaisille.
Aamupuurotoiminta jatkuu syksyllä ti 5.9.

Neulontaa ja matkakumppanuutta ei ole ti 6.6.

www.peuhu.net

Omaishoitajien virkistyspäivä Peuhussa 
keskiviikkona 7.6. klo 11–16.
Ruokailu, virkistävää ohjelmaa ja ulkoilua. 
Lähtö yhteisötalon pysäkiltä klo 11.  Omavastuu 10 €. 
Ilmoittautumiset ja kyydintarve ma 5.6. mennessä
diakoniatyöntekijä Maija Sivulalle, p. 044 7453 853.

Järj. Oulunsalon seurakunta, SPR, Omaishoitajat ja läheiset ry, Salottaret 

Haluatko auttaa vähäva-
raisten lapsiperheiden vir-
kistäytymistä kesälomal-

la diakoniatyön kautta?
Voit ostaa lipun esim. 

kylpylään, uimahalliin, 
seikkailupuistoon, 

sisäaktiviteettipuistoon.
Lisätietoja: Riitta Markus-

Wikstedt, p. 044 7453 848 tai 
Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Arkisto / Elsi Salovaara

Freeimages / Armin Hanisch 

Helluntain messu ja kappalainen 
Jukka Joensuun virkaan asettaminen
sunnuntaina 4.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Juhani Lavanko, liturgi Petri Satomaa, 
saarna Jukka Joensuu, kanttori Anna-Kaisa Pitkänen. 
Uusi Ääni -kuoro, kirkkoväärtit Markku Kärkkäinen 
ja Irina Suominen. Virtuaalikirkko. 
Juhlakahvit messun jälkeen Kirkonkylän 
rauhanyhdistyksellä, Pappilantie 21.

Hautausmaiden puhdistustalkoot 
Yli-Iissä

Kirkonkylällä ma 29.5. klo 17 alkaen. 
Jakkukylällä ke 31.5. klo 17 alkaen. 

Tannilassa to 1.6. klo 17 alkaen.
Kahvit ja makkarat tarjotaan talkoolaisille.

Ylikiimingissä
Ylivuotolla ma  22.5. alkaen klo. 9. Talkookahvit.
Kiviharjulla ke 24.5. alkaen klo. 9. Talkookahvit.

Suvenjuhla
torstaina 8.6. klo 17 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5.
Klo 17 kahvitarjoilu, karkkiarvaus, arpoja ja tarjouslippu-
ja Yrjänäisen puutarhalle. Klo 17.30 mahdollisuus tutustua 
Yrjänäisen pihapiirissä opastetusti Suomen kenttätykistön 
ensimmäisten laukausten muistomerkkiin ja asekätkennän 
purkautumisen alkupisteeseen. Klo 18 puheita, runoja -mu-
siikkiesityksiä sekä yhteislauluja. Jos on vain mahdollista 
niin tulethan kävellen tai pyörällä, koska parkkipaikkoja on 
rajoitetusti. 
Järjestää: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, Yrjänäi-
sen puutarha, Hintan Martat, Tuvan seniorisoittajat ja Ou-
lujoen seurakunta

Lasten ja perheiden 
kesä Oulujoen seurakunnassa   

Kesäkerho Hintan seurakuntatalolla: 12.–21.6. klo 10–14. Ke-
säkerho on tarkoitettu 2011–2013 -syntyneille. Mukavaa teke-
mistä alle kouluikäisille. Omat eväät mukaan. Lastenohjaajat 
Kaija ja Anja. Ilmoittautuminen maanantaina 29.5. klo 8–16 
Anulle, p. 040 5881 543.
Kirkon Nalle reppureissulla: Toimintapäivät 6–8-vuotiaille 
srk-kodeilla klo 10–14. Nallen repusta löytyy aarteenetsintää, 
askartelua, leppoisaa yhdessäoloa. Välipala tehdään yhdessä. 
Lastenohjaajat Päivi ja Merja. Ma 12.6. Heikkilänkankaan srk-
koti, ke 14.6. Huonesuon srk-koti, ma 19.6. Hintan srk-talo. Il-
moittautuminen 1.6. klo 8–16 Anulle, p. 040 5881 543.
Kirkon Nallen reissaava perhetupa: Avoinna perheille klo 10–
14. Ohjelmassa mm. salaatinistutusta, vohvelinpaistoa, askar-
telua, liikuntaa ja rukouspolku. Lastenohjaajat Merja ja Päivi. 
Ei ilmoittautumista. Ti 13.6 Heikkilänkankaan srk-koti, to 15.6 
Huonesuon srk-koti, ti 20.6 Hintan srk-talo. 
Kesäleiri 2.–6. lk tytöille ja pojille!  5.– 7.6., Vasamon leirikes-
kus. Tule mukaan aloittamaan kesäloma yhdessä toisten kans-
sa!  Askarrelllaan, leikitään, ulkoillaan ja toimitaan yhdessä. 
Mukaan mahtuu 20 lasta. Ilm. viimeistään 26.5. Leirin hinta 
on 30 €. Hinta sisältää matkat, majoituksen, ruuat ja leirioh-
jelman sekä tapaturmavakuutuksen. Lähtö ma klo 9 Oulun lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturilta ja paluu ke n. klo 13 Hintan 
srk-keskukseen. Tarkempi aikataulu leirikirjeen mukana. Lei-
riterveisin nuorisotyönohjaajat Kaija, kaija.siniluoto@evl.fi, p. 
050 5249 779 ja Sanna, sanna.nissinen@evl.fi, p. 040 7186 925. 

srk-talo. Keijo Nissilä, Pentti 
Kinnunen. 

Apua ja tukea tarvitseville
Pikku Putiikki ti 30.5. klo 9–12, 
Myllyojan srk-talo. Diakonian 
hyväksi myytävänä sukkia, la-
pasia ja pieniä lahjatavaroita. 
Ostokset voi maksaa käytäväl-
lä olevaan lippaaseen.
Diakonian ajanvaraus talou-

dellisissa asioissa maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 7033 690. Muis-
sa asioissa ota yhteys oman alu-
een diakoniatyöntekijään. 

Harrastukset ja kerhot 
Lähetyksen kevätmyyjäiset pe 
26.5. klo 17–18.30, Yli-Iin srk-ta-
lo. Myytävänä taimia ja kukkia 
lähetyksen hyväksi. Lahjoituk-
sia otetaan vastaan. 
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Eläkeläisten kesäkerhot 
kokoontuvat kesäkuussa keskiviikkoisin klo 13–14.30

7.6. Pyhän Tuomaan kirkko, srk-sali
14.6. Tuiran kirkko, suvantosali

21.6. Koskelan srk-koti.
Tule mukaan viettämään päivähetki 

kahvitellen ja keskustellen! 

Arkisto / Raija Kurki

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
Helatorstain iltamessu to 25.5. 
klo 18, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Soili Pitkänen, avustaa Anu Oja-
la, kanttori Anna Kälkäjä.
Messu su 28.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Valppu, 
ehtoollisavustaja Anna-Liisa 
Lämsä, kanttori Anna Kälkäjä.  
Suvivirren sunnuntain messu 
su 28.5. klo 10,  Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Päivi Jussi-
la, avustaa Anu Ojala, kantto-
ri Raakel Pöyhtäri. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. 
Messu su 28.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimit-
taa Jonna Piirainen, 
avustaa Soili Pit-
känen, kant-
tori Anna 
Kälkäjä. 
Sanajuma-
lanpalvelus 
su 28.5. klo 
12, Palokan 
srk-koti. Toimit-
taa Juha Valppu, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Messu su 28.5. klo 15.30, Cari-
tas Matriiti. Messun toimittaa 
Esa Nevala Karjasillan seura-
kunnasta. 
Iltamessu su 28.5. klo 18,  Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jaakko Syyni-
maa, avustaa Soili Pitkänen, 
kanttori Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 31.5. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu Ojala, 
kanttori Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 4.6. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Pasi Kurikka, 
avustaa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttori Anu Arvola-Greus. 
Messu su 4.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Soili Pitkänen, avustaa Jonna 
Piirainen, kanttori Raakel Pöyh-
täri. 
Iltamessu su 4.6. klo 18, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Niilo Peso-
nen, avustaa Päivi Jussila, kant-
tori Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 7.6. klo 19, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, puhe ja avustus teol. 
yo Kaisa Rahko. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ajanvaraus ma klo 
9–11 p. 044 3161 412.

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ma 29.5. klo 9–13, 
Siipi, kellaritilat. Kerho kokoon-
tuu Siiven kellaritiloissa maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin. 
Käsityökerho ma 29.5. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. 
Eläkeläisten kerho Tuiran pal-
velukeskuksessa ti 30.5. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kangas-
tie 1. Ohjelmallinen päivätuo-
kio eläkeläisille. Mukana Tuiran 
seurakunnan vapaaehtoisten 
lauluryhmä ja diakoniatyönte-
kijä Sirpa Vähäaho-Kuusisto. 
Pateniemen ja Herukan diako-
niapiiri ke 24.5. klo 13, Palokan 
srk-koti. Lisätietoja: Heli Matti-
la, p. 040 5747 145. 
Miesten juttutupa ke 7.6. klo 16, 
Palokan srk-koti. 
Kohti kesää to 8.6. klo 17,  Kos-
kelan srk-koti. Illan teemana: 
Hiljaisuus ja lepo hoitavat miel-
tä ja sielua. Ryhmä on avoin eli 
siihen ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoja: Heli Mattila, p. 040 
5747 145. 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa
 
pe 26.5.  Room.8
ma 29.5. Room. 9
ti 30.5. Room. 9:19-33-  
 Room.10:1-13
ke 31.5. Room. 10- 
 Room. 11:1-24
to 1.6.  Room. 11
pe 2.6.  Room 11:25-36- 
 Room.12 
ma 5.6.  Room.13-14:1-12
ti 6.6.  Room. 14- 
 Room.15:1-13
ke 7.6.  Room. 15
to 8.6.  Room. 15: 14-30- 
 Room. 16:1-16

Ilmoittaudu lukijaksi!
www.oulunseurakun-
nat. fi/tuiran-seurakun-
ta/raamatunlukuhetket 
tai www.vapaaehtoistyo.
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.
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Retki Lähetyksen kesäpäiville 
lauantaina 17.6. Raaheen
Raamattuopetusta, musiikkia, lähetystyöntekijöitä, tietoa lä-
hetyskentiltä. Kutsumme seurakunnan vapaaehtoistyötä te-
keviä mukaan kesäretkelle. Retken hinta 15€ sisältää kulje-
tuksen ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Maksu 
käteisellä kerätään linja-autossa.
Lähtö Haukiputaan seurakuntatalolta klo 7.30.
Tuiran kirkolta klo 8 ja klo 8.10 linja-autoaseman 
tilausajolaiturilta. Paluukyyti lähtee Raahesta klo 20.30.
Ilmoittautumiset 5.6. mennessä tekstiviestillä, p. 040 5747 
172. Mukana Eeva-Marja Laitinen ja Tarja Oja-Viirret.

Lapsille ja lapsiperheille
Perheiden nuotioilta ma 5.6. klo 18–20 Hietasaaren lei-

rikeskuksessa. Tule viettämään iltaa nuotion ääreen yhdes-
sä muiden perheiden kanssa. Mukavaa yhdessäoloa kesäi-
sessä Hietasaaressa. Nuotiolla voi paistaa omia makkaroi-
ta. Seurakunta tarjoaa mehut ja pientä naposteltavaa. Sau-
nat ovat lämpimänä (omat saunomisvarusteet mukaan). 
Mahdollisuus uida Mustasalmessa ja pelata pihapelejä. 
Mukana Tiina ja Anu varhaiskasvatuksesta. 
Pikkulapsiperheiden retki Kukka- ja eläinpuisto Escuria-
liin Liminkaan  ke 14.6. klo 10–14.30. Ilmoittautumiset 4.6. 
mennessä ja lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi
Koko perheen retki Jukuparkiin Kalajoelle ke 21.6. klo 
9–19. Ilmoittautumiset 11.6. mennessä ja lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi.
Nallen iloinen kesäkirkko ke 7.6. klo 10–10.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Tervetuloa kirkkoon kaikki lapset! Tähän las-
ten omaan kirkkoon kutsutaan kaikkia lapsia. Mukaan voit 
ottaa oman nallen. Kirkon jälkeen mahdollisuus siirtyä ke-
säperhekahvilaan seurakuntasaliin. Kirkossa mukana Jonna-
pappi, Anu-kanttori sekä Tiina ja Anu varhaiskasvatuksesta. 

Palokan kevään 
viimeinen jumalanpalvelus 

on sunnuntaina 28.5. klo 12.
Kesätauon jälkeen aloitetaan 

perhemessulla 27.8. klo 12. 

Freeimages / John Siebert

Lähetystyön ilta ja 
-kerhojen päättäjäiset 

maanantaina 29.5. klo 18 Tuiran kirkossa. 
Suomen Lähetysseuran lähetit Ari Muttonen ja 
Tapani Haapala kertovat nuorten syrjäytymistä 

ehkäisevästä hankkeesta Kambodzassa, 
joka on yksi Tuiran seurakunnan nimikkokohde.

Suomen Lähetysseura / Ari Vitikainen

Eläkeläisten leiri
ma–to 14.–17.8. Rokuan leirikeskuksessa
Tule virkistäytymään, nauttimaan yhdessäolosta 
ja Rokuan kauniista luonnosta.
Leiri on tarkoitettu Tuiran seurakuntalaisille 
ja etusijalla ovat leirille ensi kertaa osallistuvat.
Leirin hinta 67 €, sisältää matkat, täyshoidon ja 
tapaturmavakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset:  5.–9.6. Päivi Moilaselle, p. 040 5747 064,
12.–16.6. Sirpa Vähäaho-Kuusistolle, p. 040 7235 880
Sähköisesti osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje.

Sinun rauhasi
anna mulle -konsertti 
lauantaina 27.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
A cappella laulumusiikkia, duettoja ja yhteislauluja
Lauluyhtye Lumoa: Sanni Salo, Tiina Saukkoriipi-Haapala, 
Kaisa Kauppinen. Säestys Tommi Hekkala.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €.

Freeimages / Armin Hanisch 

Retki lapsiperheille 
Ranuan eläinpuistoon    
lauantaina 10.6.
Ritaharjun asukasyhdistys ja Tuiran  seurakunta järjestävät 
yhteistyössä  retken lapsiperheille Ranuan 
eläinpuistoon. Yli 10-vuotiaat voivat 
lähteä halutessaan mukaan ilman 
vanhempaakin. Ryhmäliput: 
aikuiset 14,50 € ja lapset 4–14v. 13 €. 
Matka kustannetaan Oulun kaupungin 
yhteisötoiminnan toimintarahalla. 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä: 
ritaharjun.asukasyhdistys@gmail.com
Lähtö Ritaharjun koulun edestä klo 8, 
paluu koululle klo 18.
Matkanjohtaja Katriina Sipilä, 
p. 044 9591 292.  

Tuiran seurakunnan 
messubussikuljetukset 

Avaran taivaan alla –
helatorstain klo 10 messuun Rotuaarille 

(Huom! Muuttunut kellonaika)
Messubussit kuljettavat osallistumaan Avaran taivaan alla- 
helatorstain messuun torstaina 25.5. klo 10 Rotuaarille. 
Heilauta kättäsi bussille reitin varrella olevilta pysäkeiltä, ja 
messubussi pysähtyy ottamaan sinut kyytiin! Busseilla on 
vain lähtöaika ensimmäiseltä pysäkiltä, joten olethan ajoissa 
omalla pysäkilläsi. Lähtöajat löydät alla olevasta reittilistasta. 
Bussin tunnistat kyltistä "Messubussi" bussin etuikkunassa.
 
Bussien reitit ovat seuraavat:
Bussi 1) Lähtö entisen Pateniemen kirkon viereiseltä pysäkiltä "He-
rukka E"  klo 9.05  ajaen reittiä Haukiputaantie - Koskelantie - Bertel 
Jungin tie - Hartaantie - Valtatie - Merikoskenkatu - Rotuaari (Tori-
pakka E). Lähtö takaisin klo 12.00 samaa reittiä pysäkiltä Toripakka P.
 
Bussi 2) Lähtö Ritaharjusta Ritaväylältä pysäkiltä "Saalistajantie E" 
klo 8.55 ajaen reittiä Ritaväylä - Ritakierros - Rita-aukiontie - Rita-
harjuntie - Kuivasrannantie - Versotie - Raitotie - Alakyläntie - Kai-
jonlahdentie - Kaitoväylä - Yliopistokatu - Linnanmaantie - Alakylän-
tie - Kemintie - Merikoskenkatu -Rotuaari (Toripakka E). Lähtö takai-
sin klo 12.00 samaa reittiä pysäkiltä Toripakka P.

Tuiran 

kirkon kello-

tapulin remontista 

johtuen 

kirkonkelloja ei 

voida soittaa 

15.5. –7.8.2017. 
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Isä–lapsi-parkki 
Sinulle isä, jolla on alle kouluikäisiä lapsia. 

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

Ma 29.5. klo 14–16 
Kaijonharjun kirjastossa, 
Kalevalantie 5
Ma 29.5. klo 17–19 
Mellenius-talossa, 
Peltolankaari
Parkkiin ei tarvitse ilmoittautua. 

Parkkien kevätkauden yhtei-
nen päätöstapaaminen ke 7.6. 
klo 17, Hietasaaren leirikeskuksessa Oulussa. 
Ilmoittaudu ja kerro mahdolliset ruoka-aine-allergiat: 
kari.rekila@evl.fi, tiedustelut, p. 050 5211 065.

Sanna Krook

klo 17, Hietasaaren leirikeskuksessa Oulussa. 

Sanna Krook

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.

Siipi suljettuna 18.5.–2.6.2017.
www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

ERITYISDIAKONIA

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 29.5. klo 10–12, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja naisille.

KUULOVAMMAISTYÖ
Kesäkauden avaus ja viittomakielinen messu su 28.5. klo 10 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. Toimittaa kuurojenpappi 
Päivi Liiti. Keittolounas ja kahvit.
Vielä ehdit ilmoittautua kuurojen kesäretkelle Jyväskylään 
12.–15.6. Matkalla tutustumme Keski-Suomen nähtävyyksiin 
ja vietämme aikaa Jyväskylän alueen kuurojen kanssa. Matkan 
hinta 154,50 € sisältäen matkan, majoituksen ja ruokailun. Sitovat 
ilmoittautumiset mahdollisimman pian: anne-mari.kyllonen@
evl.fi tai p. 040 5912 657.

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

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in English
su 28.5. klo 16 ja su 4.6. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli.
Kansainvälisten ihmisten viikoittainen kokoontuminen.
Weekly gathering for international people. Service on every
Sun at 4 pm. in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu,
Sunday school for children. Kirkkokahvit, cof fee fellowship.
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Pyhän Luukkaan
kappelin muistojen ja
historian keruu 31.5.
saakka. Kuvat ja tekstit
voi lähettää soile.kontio@
evl.fi tai Soile Kontio,
Myllytie 5, 90500 Oulu.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten kesätoimintaa voi seurata
ja ilmoitella Facebookissa Ryhmässä ”Kristitty kesä 2017”. Laita
tänne rohkeasti pienet ja isot menovinkit! Liity ryhmään, jos
haluat julkaista!
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KESÄMUSIIKKIA KIRKOISSA 2017

Kuvaa kirkko!
Osallistu Oulujoen kirkon 

valokuvauskilpailuun
Kaatosade, aikaisen aamun valo, kesäyön hämy... Ota kesän 
aikana kuva kauniista Oulujoen puukirkosta! Lähetä meille 
ottamasi valokuva ja osallistu kilpailuun! Raadin valitsemat 
kolme parasta valokuvaa palkitaan 200 euron, 150 euron ja 
100 euron lahjakorteilla oululaiseen Digitarvikkeeseen. Ku-
via voi ladata kilpailuun 31.8.2017 asti.

Oulujoen seurakunta järjestää valokuvakilpailun, jossa ha-
lutaan kuvia Oulujoen upeasta puujuugendkirkosta. Kuvas-
sa tulee näkyä Oulujoen kirkko tai osia siitä, kuva voi olla kir-
kon sisältä tai ulkoa. Kilpailu on avoin kaikille. 

Kuvan tulee olla otettu 1.1.2016–31.8.2017 välillä. Siis jos pöy-
tälaatikossa tai muistikortilla odottaa jo valmiiksi upea otos, 
silläkin voi osallistua kilpailuun.

Voittajan valitsee raati, jonka jäseninä ovat Pohjoisen valo-
kuvaskeskuksen toiminnanjohtaja Alla Räisänen, arkkiteh-
tuurivalokuvaaja llpo Okkonen, pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri, valokuvaaja ja tiedottaja Sanna Krook sekä diakoniatyön-
tekijä Anu Fedotof f. 

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvan sähköpostilla 
osoitteeseen oulujoki.diakonia@evl.fi 31.8.2017 mennessä. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi.

Alun perin tarve upealle kuvalle lähti halusta tehdä kaunis 
adressi Oulujoen seurakunnan käyttöön. Voittajakolmikon 
kuvista (ainakin yhdestä) tehdään adressi Oulujoen seura-
kunnalle, adressia myydään diakonian ja lähetystyön hyväk-
si. Voittajakuvia voidaan käyttää myös muuhun Oulun seu-
rakuntien viestintään.

Valokuvauskilpailun ohjeet löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/kuvakisa

Rento kesäillan vietto 
Oulujoen seurakunnan vapaaehtoisille 
ke 31.5. 18–20 Hietasaaren leirikeskus Oulujoen seurakun-
ta järjestää kaikille vapaaehtoisille rennon illanvieton kes-
kiviikkona 31.5. klo 18–20 
Oulujoen seurakunnan vapaaehtoiset relaavat Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskuksessa (Hietasaarentie 19). Iltaan 
kutsutaan kaikkia seurakunnan vapaaehtoisia ja mukana 
ovat myös yhtymän alueella toimivat vapaaehtoiset arkun-
kantajat.
- Illanvietto on kiitos vapaaehtoisille ja eri tehtävissä toimi-
ville myös oiva mahdollisuus vaihtaa kuulumisia, kappalai-
nen Ilkka Mäkinen kertoo.
Mukaan odotetaan kymmeniä toimijoita. Gaudiate-kuoro 
laulaa tilaisuudessa. Tarjolla on mukavaa iltapalaa, mak-
karanpaistoa, yhteislauluja, pelejä ja vapaata seurustelua. 
Ilkka Mäkinen pitää iltahartauden ja Satu Kreivi-Palosaari 
juontaa. Mukana on muun muassa kirkkoväärtejä, kuoro-
laisia, diakonian vapaaehtoisia ja arkunkantajia sekä seu-
rakunnan työntekijöitä. 

Auta tulipalossa kotinsa menettäneitä 
https://www.lahjoitaapua.fi/kohde/

auta_tulipalossa_kotinsa_menettaneita_oulussa

Auta tulipalossa kotinsa menettäneitä 

TOUKOKUU
”Sulle kiitos soikoon” ke 24.5. klo 19 Pyhän Andreaan kirkossa.
Pyhän Andreaan naiskuoro. Ohjelma 5 € YV-keräyksen hyväksi.
Kevätkonsertti to 25.5. klo 19 Haukiputaan srk-keskuksessa. 
Haukiputaan kirkon kamarikuoro, sekä mezzosopraano 
Maija Lauri. Ohjelma 5 €.
Augsburgin tunnustus -kantaatti to 25.5. klo 19 Kiimingin 
srk-keskuksessa, su 28.5. klo 19 Karjasillan kirkossa. Kiimingin 
seurakunnan kamarikuoro, Satakielet ja Tuike,  johtaa Jarkko 
Metsänhemo. Solistit Henna-Mari Sivula ja  aimo Paaso, urkuri 
Raakel Pöyhtäri. Säv. Risto Ainali,  san. Satu Kreivi-Palosaari.
”Sinun rauhasi anna mulle” la 27.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa, 
su 28.5. klo 19 Oulunsalon kirkossa. Lauluyhtye Lumoa. Ohjelma 5 €.
Maamme ke 31.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Cappella pro Vocale. Ohjelma 15 €.

KESÄKUU
Ave Maria -konsertti pe 9.6. klo 19 Karjasillan kirkossa.
Heikki Rainio, tenori ja Kalevi Kiviniemi, urut,  
sekä Kirsi-Maria Perkkiö, maalaukset. Ohjelma 15 €.
Kesäillan Sävelhartaus ke 14.6. klo 19 Kiimingin 
 srk-keskuksessa. Elias Niemelä, urut.
Nuotiolauluilta  – Yhteislaulutilaisuus to 15.6. klo 18 Koskelan 
seurakuntakodin nuotiolla  (sateen sattuessa sisätiloissa). 
Kesäillan musiikkia to 15.6. klo 19 Yli-Iin kirkossa. 
Virpi Räisänen, mezzosopraano ja Virve Räisänen, piano
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Kastettu: 
Liana Kaisla Tuulia Ojala,
Lenni Viljami Kautto
Avioliittoon vihitty:
Juho Antero Paaso ja 
Jenniina Maarika Tokola.
Kuollut: 
Sirkka Liisa Keskisärkkä 
s. Niemeläinen 86, 
Myllylahden poikavauva

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 seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

MUHOS |  www.muhoksenseurakunta.fi/

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

Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat ke 24.5. klo 13 
seurakuntatalossa 
touko–elokuun 
aikana pyöreitä 
vuosia täyttä-
ville. Kutsutut, 
tervetuloa yk-
sin tai perheen-
jäsenen tai ystä-
vän kanssa. 
Hartaus ke 24.5. klo 
13.30 Laurinkodissa ja klo 14 
Matinkodissa, Soile Tuusa. 
Ikäihmisten kerhojen retki ke 
31.5. Ranualle. Lähtö  klo 8 seu-
rakuntatalolta ja paluu n. klo 18.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Leena p. 040 5470 785 tai Han-
na 040 5470 784. 
Hartaus ja ehtoollinen ke 31.5. 
klo 15 Rantakodissa, Jouni Rii-
pinen.
Hartaus to 1.6. klo 13 Onnenrin-
teellä, Jouni Heikkinen.
Hartaus pe 2.6. klo 13 Päiväkes-
kuksessa.
Ekumeeninen hautausmaa-
praasniekka la 3.6. klo 13, isä 
Marko Patronen, Jouni Heikki-
nen. 
Hartaus ma 5.6. klo 13 Päivä-
keskuksessa.
Hartaus ti 6.6. klo 13 Päiväkes-
kuksessa teemalla ”Laula kans-
samme”, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 6.6. klo 14 tk-sairaa-
lan b-osastolla ja klo 14.30 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 7.6. 
klo 14 Koivu- ja Tähtikodeissa, 
Jouni Heikkinen. 
Hartaus to 8.6. klo 14 Helmin 

kodissa, Jouni Heikkinen.
Ruokakassien jake-

lu vähävaraisil-
le maanantaisin 

klo 10–11 seu-
rakuntatalon 
alakerrassa.
Nuoret/rippi-

koulut: Päivä-
rippikoulun oppi-

tunnit ma 5.6. – pe 
9.6. päivittäin klo 9–15 

Koortilassa ja konfirmaatio su 
11.6. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. 

Muhoksen rauhanyhdistys: Su 
28.5. klo 14 kevätjuhla ry:llä. To 
8.6. klo 18.30 nuotioilta Jenna ja 
Kerkko Hopposella.

Messu helatorstaina 25.5. klo 
10 Tyrnävän torilla. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna Teemu 
Isokääntä, kanttori Pentti 
Korkiakoski. Isosten tehtävään 
siunaaminen.
Perhekirkko su 28.5. klo 12 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttori Heikki 
Lumiaho.
Perhekirkko su 28.5. klo 14 
Murron rukoushuoneella. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Heikki Lumiaho.
Messu su 4.6. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski. Vuoden 
1967 rippikoululaisten 
kirkkopyhä. Ruokailu ja 
rippikoulutapaaminen 
srk-talolla.

Helatorstain 
kansanlaulukirkko to 25.5. 
klo 10 Muhoksen torilla. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
puhe Jouni Riipinen, 
kanttorina Ossi Kajava.
Messu su 28.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Riipinen, 
saarnaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro, Vaskiveikot. 
Oulun seudun Sotilaspoikien 
perinnekilta ry:n kirkkopyhä. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja juhla seurakuntatalossa. 
Juhlapuhe sosiaalineuvos 
Marja Irjala.
Messu su 4.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Riipinen, 
saarnaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava.
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja Toivon puu istutus 
Koortilassa.

Nuttupiiri ei kokoonnu hela-
torstaina. Viimeinen nuttupiiri 
tälle keväälle torstaina 1.6. Sen 
jälkeen pidämme kesä-
loman ja huilailem-
me muutaman 
kuukauden kä-
sitöistä.
3-vuotiaiden 
synttärit (v. 
2014 syntyneet) 
ti 30.5. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla.
Kaiken kansan aa-
mupala ke 31.5. klo 
8–9.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Tarjolla puuroa, leipää ym. sekä 
kahvia. Vapaaehtoinen maksu.
Elintarvikkeiden jako ja puuro-

 
Haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee viiden ja kymmenen 
vuoden haudanhoitosopimuksia sekä ke-
sähoitosopimuksia. Sopimuksia voi teh-
dä 9.6. saakka taloustoimistossa tiistai-
sin ja torstaisin klo 12–15 sekä keskiviik-
koisin 9–12, p. 044 7372 622 ja 044 7372 
621. Hoitosopimus sisältää haudan pin-
nan hoidon, kukat ja niiden hoidon.

tarjoilu vähävaraisille tyrnävä-
läisille maanantaisin klo 8.30–
9.30 Pömilässä. Elintarvikkei-

ta jaetaan niin kauan kun 
kasseja riittää.

Aamukammari 
keskiviikkoisin 

klo 9–10.30 Tyr-
nävän srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rau-

hanyhdistys: Su 
28.5. seurat klo 14 

Lepolassa ja klo 16 
ry:llä. Seurat su 4.6. klo 

16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Seurat 
su 28.5. klo 13 ry:llä.

Vanhusten leiripäivä 
torstaina 1.6. klo 10–16 Kesäkodilla.

Lähtö Tyrnävän srk-talon pihalta klo 9.30. 
Temmesläisille järjestetään tarvittaessa oma kyyti.

Hinta 5 €, joka sisältää matkan, ohjelman ja ruokailun.
Ilm. kirkkoherranvirastoon 29.5. mennessä, p. 044 7372 610.

Kastettu: 
Aale Mattias Jokitalo, 
Elli Maria Tuulikki 
Kaiponen,
Nelli Isabella, 
Nella Camilla ja 
Neela Miranda Jaukka.
Kuollut: Aino Katariina 
Pesola s. Leskelä 88, 
Maila Irene Etelä-Aho s. 
Parkkinen 79, 
Sylvi Siiri Sofia Juntunen 
s. Kolehmainen 84, 
Paula Anna Orvokki Grip 
s. Kinnunen 81.

Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Kevätseurat: La 27.5. klo 19 seu-
rat ry:llä. Su 28.5. klo 12 ruokailu 
ja klo 13 seurat ry:llä. Klo 18 ke-
vätseurat jatkuvat.

Haudan-

hoitosopimuksia 

tehdään

taloustoimistossa 

toukokuun loppuun 

saakka. Lisätietoja 

p. 08 533 1174. 

Siivoustalkoot keskiviikkona 31.5. klo 10–14 Temmeksen hautausmaalla.
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Messu ja helahulina 
Helatorstaina 25.5. klo 10–14 Tyrnävän torilla.
Messu klo 10 torilla.
Veikko Saksio soittaa haitaria. 
Suutarinkylän diakoniapiiri myy lettuja
 diakonian hyväksi.
”Syödään yhdessä”  – ilmainen ruokailu 
klo 11.30–14 Seurojentalolla.
YV-arpajaiset, ym. muuta 
ohjelmaa kaiken ikäisille sekä 
mukavaa yhdessäoloa. 
Sateella tapahtuma on 
Seurojentalolla. Temmesläiset 
voivat tilata torimessuun 
ja lounaalle kyydin 
seurakunnan laskuun 
Olavi Savelalta, 
p. 0400 280 678.

EU-kuivaelintarvikkeita 
jaetaan vähävaraisille 
perheille ja yksineläjille
keskiviikkona 24.5 klo 16–18 
Tyrnävän srk-talon 
kerhohuoneessa.

Arkisto / M
inna Kolistaja

Freeim
ages /D

ieter Joel Jagnow
 

Sanna Krook

Reformaation 500 v. merkkivuoden 
TOIVON PUU
Istutus Koortilan pihamaalla
(os. Koortilantie 30 ) sunnuntaina 4.6. klo 12. 
Kahvitarjoilu – tervetuloa!
Reformaation merkkivuonna 2017 Puuntaimi-lahjan tuotoil-
la kasvatetaan metsää Tansaniaan. Voit tehdä lahjoituksen 
puunistutusta varten Muhoksen seurakunnan tilille:  FI51 
5274 0010 0013 27 viesti ISTUTA PUU. Istuta puu -kampan-
jan tulot tilitetään kampanjan päätyttyä touko–kesäkuun 
vaihteessa Suomen Lähetysseuralle. 

Muhoksen srk / lähetys

Helatorstain   
”Helahulinat” 
-kevätjuhla
25.5. klo 10–12  
Muhoksen torilla

• Kansanlaulukirkko
Yhteislaulua, laulu- ja
soitinryhmä.
• Kirkkokahvit
• Huutokauppa 
Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi, meklarina Muhok-
sen Mimmi Hannele Repo.
Tervetuloa!

Järjestää: Muhoksen
seurakunta / työntekijät 

ja luottamushenkilöt

Lähde mukaan 
hiippakunnan lähetysjuhlille
pe–su 8.–10.9. 
Muonioon / Olokselle. 
Matkan ja majoituksen hinta 190 
€ / henkilö.  Ilmoittautumiset 31.5. 
mennessä Limingan seurakunnan  
nettisivujen kautta www.limin-
ganseurakunta.fi. tai lähetyssih-
teeri Anja Hämäläiselle p. 040 5629 
131.  Tiedustelut Aino Pieskä, p. 044 7521 224. 
Lue lisää Limingan kirkollisista ilmoituksista s. 26. 
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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 

Järvikylä-Rivinperän diakonia- 
ja lähetyspiirin vierailu ke 24.5. 
klo 13 Pihlajistossa. Tilaisuudes-
sa seurakunnan hartaus.
Rantsilan Stellojen vierailu ke 
24.5. klo 15.15 Pohjantähdessä.
Pulkkilan Stellojen vierailu to 
25.5. klo 15.15 Koivulehdossa.
Ehtoollishartaudet: ma 29.5. 
klo 13.30 Pohjantähdessä, ti 
30.5. klo 13 Vaarintalossa ja klo 
13.30 Ainolassa.
Lauluseurat ke 31.5. klo 18 Anita 
ja Jari Ojalla, Vanhanpappilan-
tie 30, Rantsila. Hannu Lauriala.
Kylvön siunaus ke 31.5. klo 19 
Auvo ja Virpi Taipaleenmä-
en pellolla Kestilässä Vaalan- 
ja Temmestien kulmauksessa. 
Siunauksen jälkeen Eläkeliiton 
Kestilän osaston tarjoamat ilta-
kahvit srk-kodissa.
Kylvönsiunaus to 1.6. klo 19 Lii-
sa ja Jukka Ojantakasen pellol-
la Rantsilassa, Gananderin taloa 

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600
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

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

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

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
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. 

Kastettu: Saana Olga 
Amanda Sormunen (Kestilä), 
Joose Verneri Mällinen 
(Kestilä), Greta Olivia Alanko 
(Rantsila), Kaisla Maaria 
Aitto-oja (Pyhäntä)
Kuollut: Irja Vappu 
Lyytikäinen 80 (Kestilä), 
Timo Juhani Lämpsä 51 
(Kestilä), Eeva Sirkka 
Heleena Tuomaala e. 
Lehtosaari 83 (Piippola), 
Antti Einari Oja 75 (Pulkkila), 
Elma Johanna Partanen 
89 (Pyhäntä), Elma Iida 
Johanna Kärsämä s. Hyväri 
77 (Rantsila)

Kastettu: 
Aida Eveliina Laurila, 
Alvar Heikki Nissilä, 
Nilla Veera Villiina 
Paananen, 
Viena Linnea Takkinen
Kuollut: 
Pentti Eino Henrik 
Järvelin 90, 
Tuula Anniki Kokko 71

Euron aamupala, kierrätystori 
ja ruokajakelu pe 26.5. klo 9 al-
kaen seurakuntatalolla. Kevään 
viimeinen kerta. Aamupuuro, 
ruokajakelu ja kierrätystori jat-
kavat toimintaansa taas 25.8.
Esikoiset ry:n seurat su 28.5. klo 
14 seurakuntatalolla. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
30.5. Kesäretki Turkansaaren 
ulkomuseoon, lähtö klo 12 pap-
pilan pihalta. Mukana esh Mai-
re Taikina-Aho, p. 050 4302 
023, sekä diakonissa 
Marika Kamps.
Jussilan porina-
ryhmä ti 30.5. 
klo 13. Kahvi-
tarjoilu, muka-
na diakonissa 
Antti Härkönen.
Niittypirtin seu-
rat ma 5.6. klo 13. 
Maisa Hautamäki ja Mi-
ka Kotkaranta.
Partio: Markku Korhonen vuosi-
lomalla 15.5.–4.6. Ke 7.6. Päivys-
tys partiotoimistossa klo 15–17, 

Messu, 50 vuotta sitten 
konfirmoidut to 25.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Aino Pieskä, avustava 
pappi Ilkka Tornberg, 
jumalanpalvelusryhmänä 
jumalanpalvelus- ja 
musiikkityön johtokunta
Messu su 28.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta, avustamassa 
Helena Ylimaula, 
jumalanpalvelusryhmä 
Kedonperä, Musiikkiryhmä: 
Ari Natunen, Ismo Rönkkö, 
Joona Pengerkoski.
Helluntain messu 
su 4.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Maisa 
Hautamäki, avustava pappi 
Olli Seikkula, kanttorina 
Hanna Korri, Lähetystyön 
jumalanpalvelusryhmä. 
Kaikenikäisten kesäkirkko 
to 8.6.  klo 13.30 Vanamon 
pihalla tai sateen sattuessa 
sisätiloissa. Puolen tunnin 
kirkkohetken toimittaa Maisa 
Hautamäki, Ari Natunen ja 
kesäkerhon lapset.

Hamina 17 -ryhmät ja Pökkelö-
leiriläiset seurakuntatalolla klo 
17–18, Pökkelön johtajat seura-
kuntatalolla klo 18–20 ja  Hami-

na johtoryhmä seurakunta-
talolla klo 20–21. Tar-

kemmat tiedot toi-
minnasta löydät 

www.niittykar-
pat.fi
Rauhanyhdis-
tys: La 27.5 klo 

13 vierasmyy-
jäiset Oulun ry:llä 

ja klo 19 seurat ja 
myyjäisten iltaohjel-

ma Oulun ry:llä. Su 28.5 klo 14 
seurat Niittypirtin palvelutalol-
la ja klo 17 seurat ry:llä, radioin-
ti radio Pookiin.

Sanajumalanpalvelus 
helatorstaina 25.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Metsäkirkko su 28.5 klo 14 
Koppakodalla.
Koulun kevätkirkko la 3.6 
klo 8.45.
Helluntain messu su 4.6 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttorina 
Timo Ustjugov, kirkkokuoro. 
Nettilähetyswww.
virtuaalikirkko.fi. 

Päiväkerhoon 

kaudelle 2017–18

 ilmoittautuminen 

2.–31.5. netissä 

www.limingan-

seurakunta.fi
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HAILUOTO  |      www.hailuodonseurakunta.fi

SIIKALATVA  |     www.siikalatvanseurakunta.fi

LIMINKA |  www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Limingan rovastikunnan 
retki hiippakunnan 
lähetysjuhlille Muonioon
Lähtö Limingan seurakuntatalolta pe 8.9. klo 13 ja Kempe-
leen seurakuntatalolta klo 13.20. Majoitumme huoneistois-
sa Olos-hotellissa kahden hengen huoneissa (sisältää aa-
mupalan). Huoneistossa on yhteinen keittiötila. Juhlat ovat 
pääasiallisesti Olos-hotellin auditoriossa. Paluu sunnuntai-
na juhlien jälkeen klo 15 Muoniosta ja takaisin Limingas-
sa noin klo 21.
Matkan ja majoituksen hinta 150 € / henkilö. 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä seurakunnan nettisivujen 
kautta www.liminganseurakunta.fi. 
Tiedustelut Aino Pieskä, p. 044 7521 224. 
Retkikirje lähetetään ilmoittautuneille elokuussa.

Haudanhoito-
sopimukset 
on tehtävä viimeistään 
31.5. joko nettisivuilla 
www.liminganseurakunta.fi,
soittaen 044 7521 220 tai 
kirkkoherranvirastossa.

Hoitohaudoilla 
kokeillaan 
uusia kukkia
Rantakylän hautausmaalla 
kokeillaan tänä vuonna 
hoitohaudoilla erilaisia 
kukkia. 
Kukkalaji määräytyy 
hautausmaan osaston 
mukaan. Tarkoituksena 
on löytää  hautausmaalle 
parhaiten soveltuvat 
kukat. 

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Arkisto / Satu Lapinlampi
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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 

Järvikylä-Rivinperän diakonia- 
ja lähetyspiirin vierailu ke 24.5. 
klo 13 Pihlajistossa. Tilaisuudes-
sa seurakunnan hartaus.
Rantsilan Stellojen vierailu ke 
24.5. klo 15.15 Pohjantähdessä.
Pulkkilan Stellojen vierailu to 
25.5. klo 15.15 Koivulehdossa.
Ehtoollishartaudet: ma 29.5. 
klo 13.30 Pohjantähdessä, ti 
30.5. klo 13 Vaarintalossa ja klo 
13.30 Ainolassa.
Lauluseurat ke 31.5. klo 18 Anita 
ja Jari Ojalla, Vanhanpappilan-
tie 30, Rantsila. Hannu Lauriala.
Kylvön siunaus ke 31.5. klo 19 
Auvo ja Virpi Taipaleenmä-
en pellolla Kestilässä Vaalan- 
ja Temmestien kulmauksessa. 
Siunauksen jälkeen Eläkeliiton 
Kestilän osaston tarjoamat ilta-
kahvit srk-kodissa.
Kylvönsiunaus to 1.6. klo 19 Lii-
sa ja Jukka Ojantakasen pellol-
la Rantsilassa, Gananderin taloa 

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600
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

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

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

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Vt. kanttori 
Timo Ustjugov 
p. 040 7430 381
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
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. 

Kastettu: Saana Olga 
Amanda Sormunen (Kestilä), 
Joose Verneri Mällinen 
(Kestilä), Greta Olivia Alanko 
(Rantsila), Kaisla Maaria 
Aitto-oja (Pyhäntä)
Kuollut: Irja Vappu 
Lyytikäinen 80 (Kestilä), 
Timo Juhani Lämpsä 51 
(Kestilä), Eeva Sirkka 
Heleena Tuomaala e. 
Lehtosaari 83 (Piippola), 
Antti Einari Oja 75 (Pulkkila), 
Elma Johanna Partanen 
89 (Pyhäntä), Elma Iida 
Johanna Kärsämä s. Hyväri 
77 (Rantsila)

Kastettu: 
Aida Eveliina Laurila, 
Alvar Heikki Nissilä, 
Nilla Veera Villiina 
Paananen, 
Viena Linnea Takkinen
Kuollut: 
Pentti Eino Henrik 
Järvelin 90, 
Tuula Anniki Kokko 71

Euron aamupala, kierrätystori 
ja ruokajakelu pe 26.5. klo 9 al-
kaen seurakuntatalolla. Kevään 
viimeinen kerta. Aamupuuro, 
ruokajakelu ja kierrätystori jat-
kavat toimintaansa taas 25.8.
Esikoiset ry:n seurat su 28.5. klo 
14 seurakuntatalolla. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
30.5. Kesäretki Turkansaaren 
ulkomuseoon, lähtö klo 12 pap-
pilan pihalta. Mukana esh Mai-
re Taikina-Aho, p. 050 4302 
023, sekä diakonissa 
Marika Kamps.
Jussilan porina-
ryhmä ti 30.5. 
klo 13. Kahvi-
tarjoilu, muka-
na diakonissa 
Antti Härkönen.
Niittypirtin seu-
rat ma 5.6. klo 13. 
Maisa Hautamäki ja Mi-
ka Kotkaranta.
Partio: Markku Korhonen vuosi-
lomalla 15.5.–4.6. Ke 7.6. Päivys-
tys partiotoimistossa klo 15–17, 

Messu, 50 vuotta sitten 
konfirmoidut to 25.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa ja 
saarnaa Aino Pieskä, avustava 
pappi Ilkka Tornberg, 
jumalanpalvelusryhmänä 
jumalanpalvelus- ja 
musiikkityön johtokunta
Messu su 28.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta, avustamassa 
Helena Ylimaula, 
jumalanpalvelusryhmä 
Kedonperä, Musiikkiryhmä: 
Ari Natunen, Ismo Rönkkö, 
Joona Pengerkoski.
Helluntain messu 
su 4.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa ja saarnaa Maisa 
Hautamäki, avustava pappi 
Olli Seikkula, kanttorina 
Hanna Korri, Lähetystyön 
jumalanpalvelusryhmä. 
Kaikenikäisten kesäkirkko 
to 8.6.  klo 13.30 Vanamon 
pihalla tai sateen sattuessa 
sisätiloissa. Puolen tunnin 
kirkkohetken toimittaa Maisa 
Hautamäki, Ari Natunen ja 
kesäkerhon lapset.

Hamina 17 -ryhmät ja Pökkelö-
leiriläiset seurakuntatalolla klo 
17–18, Pökkelön johtajat seura-
kuntatalolla klo 18–20 ja  Hami-

na johtoryhmä seurakunta-
talolla klo 20–21. Tar-

kemmat tiedot toi-
minnasta löydät 

www.niittykar-
pat.fi
Rauhanyhdis-
tys: La 27.5 klo 

13 vierasmyy-
jäiset Oulun ry:llä 

ja klo 19 seurat ja 
myyjäisten iltaohjel-

ma Oulun ry:llä. Su 28.5 klo 14 
seurat Niittypirtin palvelutalol-
la ja klo 17 seurat ry:llä, radioin-
ti radio Pookiin.

Sanajumalanpalvelus 
helatorstaina 25.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Metsäkirkko su 28.5 klo 14 
Koppakodalla.
Koulun kevätkirkko la 3.6 
klo 8.45.
Helluntain messu su 4.6 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttorina 
Timo Ustjugov, kirkkokuoro. 
Nettilähetyswww.
virtuaalikirkko.fi. 

Päiväkerhoon 

kaudelle 2017–18

 ilmoittautuminen 

2.–31.5. netissä 

www.limingan-

seurakunta.fi
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Limingan rovastikunnan 
retki hiippakunnan 
lähetysjuhlille Muonioon
Lähtö Limingan seurakuntatalolta pe 8.9. klo 13 ja Kempe-
leen seurakuntatalolta klo 13.20. Majoitumme huoneistois-
sa Olos-hotellissa kahden hengen huoneissa (sisältää aa-
mupalan). Huoneistossa on yhteinen keittiötila. Juhlat ovat 
pääasiallisesti Olos-hotellin auditoriossa. Paluu sunnuntai-
na juhlien jälkeen klo 15 Muoniosta ja takaisin Limingas-
sa noin klo 21.
Matkan ja majoituksen hinta 150 € / henkilö. 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä seurakunnan nettisivujen 
kautta www.liminganseurakunta.fi. 
Tiedustelut Aino Pieskä, p. 044 7521 224. 
Retkikirje lähetetään ilmoittautuneille elokuussa.

Haudanhoito-
sopimukset 
on tehtävä viimeistään 
31.5. joko nettisivuilla 
www.liminganseurakunta.fi,
soittaen 044 7521 220 tai 
kirkkoherranvirastossa.

Hoitohaudoilla 
kokeillaan 
uusia kukkia
Rantakylän hautausmaalla 
kokeillaan tänä vuonna 
hoitohaudoilla erilaisia 
kukkia. 
Kukkalaji määräytyy 
hautausmaan osaston 
mukaan. Tarkoituksena 
on löytää  hautausmaalle 
parhaiten soveltuvat 
kukat. 

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Arkisto / Satu Lapinlampi
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Lasten päiväkerhot ja perhe-
kerho ovat jääneet kesätauolle. 
Uusien päiväkerholaisten il-
moittautuminen 24.5. klo 10–14 
Siljalle, p. 044 7750 601 tai silja.
pihlajaniemi@evl.fi.
Hartaushetki Lumilyhdyssä ke 
24.5. klo 14.
Kirkkovaltuuston ko-
kous ti 30.5. klo 19 
srk-talossa.
Haudanhoi-
tosopimuk-
set tulee teh-
dä toukokuun 
aikana soitta-
malla virastoon, 
p. 044 7750 600 tai 
käymällä virastossa 
Ylipääntie 11, uusi toimitilara-
kennus. 

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

vastapäätä.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Kevät-
juhla su 28.5. klo 12 ry:llä. Pulkki-
la: Kevätjuhla su 28.5. klo 13 ry:llä. 
Helluntaiseurat su 4.6. klo 19 Piip-

polan srk-kodissa. Pyhäntä: Seu-
rat su 28.5. klo 16 ry:llä. Seurat su 
4.6. klo 16 ry:llä. Rantsila: Kevät-
juhla to 25.5. klo 13 ry:llä. Seurat 
su 28.5. klo 18.30 ry:llä.

Helatorstain messu to 25.5. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, kanttorina Arja Leinonen.
Helatorstain messu to 25.5. klo 10 Piippolan kirkossa. Liturgi 
Merja Jyrkkä, saarna Matti Nuorala, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Herättäjän päivä. Kirkkokahvit ja seurat srk-kodissa.
Sanajumalanpalvelus su 28.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 28.5. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, kanttorina Ulla Koskelo.
Sanajumalanpalvelus su 28.5. klo 13 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Sirkku Palola. Isosten tehtävään siunaaminen.
Helluntaiaaton messu la 3.6. klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen.
Helluntain messu su 4.6. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Ulla Koskelo.
Helluntain messu su 4.6. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.
Helluntain messu su 4.6. klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen. Kirkkokuoro avustaa.
Helluntain messu su 4.6. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Ulla Koskelo. 

Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelusta voit seurata suorana 
lähetyksenä osoitteessa www.siikalatvanseurakunta.fi

Rippileiri Taivalkoskella 5.–
9.6. Heti leiriltä paluun jäl-

keen perjantaina il-
tapäivällä pidäm-

me konfirmaa-
tioharjoitukset 
kirkossa ja su 
11.6. klo 12 on 
konfirmaatio-

messu kirkossa.
Viikolla 23 eli  5.–

9.6 viraston ovet 
ovat suljettuina, mut-

ta puhelimitse meidät tavoit-
taa koko viikon ajan, soita p. 

Kastettu: 
Määttä Neelia Emmiina

 Kuollut: 
Aulis Aatos Ilmari 

Laitinen 11

044 7750 600.
Tulossa: Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat 8.–10.9. Muoni-
ossa / Oloksella. Ks. ilmoitus.
Rauhanyhdistys: Su 28.5. klo 13 
kevätseurat ja laulukirjojen luo-
vutus ry:llä.

Helatorstain messu to 25.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
MarkkuTölli, kanttorina Tiina 
Saukkoriipi-Haapala, tiimi 
avustaa. Messun jälkeen 
istutamme kirkon pihamaalle 
juhlavuoden kunniaksi Toivon 
puun ja juomme kirkkokahvit 
ulkona tai kirkossa.
Sanajumalanpalvelus 
su 28.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Tiina Saukkoriipi-
Haapala.
Helluntaipäivän messu su 
4.6. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, tiimi 
avustaa.  

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Jumalanpalvelukset
Koululaisten kevätkirkot
To 1.6. klo 9.15 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen, avustaa 
Johanna Hietala ja Stellat.
To 1.6. klo 12 Pulkkilan kirkossa alakoululaisille. Toimittaa 
Hanna Vapaavuori, kanttorina Arja Leinonen, avustaa Stellat.
Pe 2.6. klo 8.20 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa 
Johanna Hietala ja lapsikuoro.
Pe 2.6. klo 9.30 Pulkkilan kirkossa yläkoululle ja lukiolaisille. 
Toimittaa Hanna Vapaavuori, kanttorina Arja Leinonen, avustaa 
Marketta Taipaleenmäki.
Pe 2.6. klo 12 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Veijo Kinnunen, avustaa 
Marketta Taipaleenmäki.

Mimmien  päivä
torstaina 1.6. alkaen klo 10 Selkälässä

Tuote-esittelyjä, askartelua.
Ruokailuun tulevat ilmoittautuminen viimeistään 

ma 29.5. kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.

Kirkkovaltuuston kokous ti 6.6 
klo 18 seurakuntasalissa.
Kirkko on avoinna Hailuodon 
kesäkauden avajaispäivänä la 
10.6. klo 11–15. Musiikkia, kir-

kon historian esittelyä. Myynti-
pöydillä kortteja, kirjoja ja kä-
sitöitä seurakunnan työn hy-
väksi. 

Haudan-
hoitosopimukset 

tulee tehdä toukokuun 
aikana soittamalla, 

p. 044 7750 600 
tai käymällä 
virastossa. 
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Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
8.–10.9. Muoniossa / Oloksella. 

Limingan rovastikunta järjestää yhteisen retken lähetysjuh-
lille. 
Lähtö Limingan srk-talolta pe 8.9. klo 13. Majoitus Olos-hotel-
lissa 2 hengen huoneissa (sis. aamupalan). Huoneistossa on 
yhteinen keittiötila. Juhlat ovat pääasiallisesti Olos-hotellin 
auditoriossa. Paluu sunnuntaina juhlien jälkeen klo 15 Muo-
niosta ja takaisin Limingassa n. klo 21. Matkan ja majoituk-
sen hinta 150 € / hlö. 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä omaan seurakuntaan, 
Lumijoella Marjolle, p. 045 6381 973. 

Tulossa

Seurakuntaretki Ouluun  tiistaina 6.6.
Kohteina ovat Pohjois-Pohjanmaan museo,  Ravintola Hilik-
ku ja Turkansaari. Hinta 25 € /hlö. Ilmoittaudu mukaan vii-
meistään 1.6. kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. Lähtö-
ajat kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Omenapuujuhla
torstaina 25.5. klo 15 alkaen
Turulassa Pulkkilassa. 

Kaiken ikäisten yhteinen 
omenapuujuhla.

Ohjelmassa mm. 
hartaus
yhteislaulua
omenapuun istutus
piknik-ruokailu

Pulkkilan kappeliseurakunta 
tarjoaa makkaraa, 
mehua ja kahvia. Yhteiseen 
nyyttikestipöytään voi tuoda tarjottavaa.

Tavataan Turulassa!

Linturetki 
lauantaina 27.5.

lähtö klo 9 Piippolan kirkon parkkipaikalta 
yhteiskyydein ja paluu noin klo 12.

Piippolan kappeliseurakunta tarjoaa mehua 
ja makkaraa. Retken vetäjänä on Antero Autio.

Arkisto Freeimages

Fr
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W
ikipedia

Euron aamiainen  
perjantaina 26.5. klo 7.30–9.15 srk-salissa. 

Hautausmaan siivoustalkoot 
perjantaina 26.5 aamiaisen jälkeen.

Uusia haudanhoitosopimuksia 
tehdään kesäkaudelle
Yhteydenotot to 8.6. mennessä 
Sopimus sisältää kukkien istutuksen, kastelun ja 
hoidon sekä haudan siistinä pitämisen kesäkauden ajan. 
Sopimuksen voi tehdä vuodeksi 
tai viideksi vuodeksi. 

hoidon sekä haudan siistinä pitämisen kesäkauden ajan. 
Sopimuksen voi tehdä vuodeksi 
tai viideksi vuodeksi. 
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Mitä tehdä kuorosta  
ulos pullautetuille?

Aina silloin tällöin kuulee tarinoita kirkkokuorojen 
vetäjistä, jotka kertovat ikääntyneille laulajille, et-
tä näiden on aika väistyä syrjään. Syynä on se, että 

ikääntyneen lauluääni ei ole enää entisensä. Kuorolainen 
pahoittaa mielensä ja miettii miksi ei enää kelpaa.

Kuoron vetäjän ehdotus siirtymisestä toiseen, vähän 
vaatimattomampaan kuoroon tai laulutoimintaan voi kui-
tenkin olla oikeaan osunut. Laulaminen ei yksinkertaises-
ti enää suju riittävän hyvin. 

Mutta mitä ikääntyneille kuorolaisille on tarjolla?
Suomen Kirkkomusiikkiliiton toiminnanjohtajan Jonna 
Aakkulan mukaan seurakunnissa on paljon lauluporu-
koita, joissa seniorit voivat laulaa. 

– Ryhmät ovat usein vapaamuotoisia. Ihmiset kokoontu-
vat laulamaan esimerkiksi virsiä, Aakkula toteaa.

Joissakin kuoroissa porukka kulkee Aakkulan mukaan 
yhdessä vuosikymmenestä toiseen. He laulavat ja vanhene-
vat yhdessä. Tällaisista kuoroista ei hevin pullauteta pihalle.

Kyseisissä seurakunnissa on kenties syntynyt myös nuo-
rempien kokoonpanoja, kamarikuoroja, lauluyhtyeitä ja 
muita kuoroja. 

– Toisissa kuoroissa väki uusiutuu koko ajan ja pysyy 
suunnilleen samanikäisinä. Näistä ryhmistä kuorolaiset 
siirtyvät tietyn ikärajan ylittämisen jälkeen esimerkiksi 
seniorikuoroihin tai vapaampiin lauluryhmiin.

Aakkulan mukaan äänen ikääntyminen on yksilöllistä. 
Usealla laulajalla esimerkiksi korkeat sopraanot eivät enää 
ole yhtä korkeita kuin ennen, mutta matalampaa laulaval-
la ääni toimiikin moitteetta. 

– Monilla on erinomainen ääni, vaikka tietty ikäraja on-
kin ylittynyt. Ihmiset pysyvät hyvässä kunnossa yhä pitem-
pään, jolloin laulukykykin säilyy hyvänä. 

Kansallisoopperassa laulajan eläkeikä on 55 vuotta, mi-
tä Aakkula pitää matalana. Monen ääni on tässä iässä vie-
lä rautaa.

Pekka Helin

 ʝ Kaikkiin kuoroihin ikääntyneet eivät sovellu.”Mikä tahansa 
luontoon kuulumaton 
roska voi olla 
hengenvaarallinen.
Tuula-Maria Ahonen

Kutsu kirkoille Suomi 100 
-roskakävelyille

 » Roska päivässä -liike järjestää 
tänä vuonna Suomi 100 -roskakä-
velyjä ja kutsuu muitakin järjestä-
mään sellaisia. Kutsun ovat vas-
taanottaneet jo erilaiset toimijat. 
Kirkko loistaa toistaiseksi vielä 
poissaolollaan, siksi tämä julki-
nen kutsu. 

Suomessa on muodostunut 
vallitsevaksi tavaksi roskata ym-
päristöä. Tutkimusten mukaan 
roskat kuitenkin herättävät ihmi-
sissä masennuksen ja ärtymyksen 
tunteita. 

Mikä tahansa luontoon kuulu-
maton roska voi olla hengenvaa-
rallinen: pienet lapset, koiranpen-
nut, kalat, linnut ja jotkut kehi-
tysvammaiset panevat suuhunsa 
maailman yleisintä roskaa, myr-
kyllisiä tupakantumppeja. Eläin-
lääkärit ompelevat harva se päivä 
koirien tassuhaavoja, joita ympä-
ristöön rikottu lasi tuottaa. 

Raamattu kehottaa meitä var-
jelemaan luontoa. Suomi 100 -ros-
kakävelyt konkretisoivat keho-
tuksen.  

Tuula-Maria Ahonen
toimittaja, Roska päivässä 

-liikkeen perustaja 

Sote haastaa kirkon?
 » Hämmästelen kirkon luotta-

mushenkilönä toimivan lääkäri 
Ulla Puistolan kommenttia haas-
tattelussaan (RT 11.5.)

Puistola epäili, että sote-uu-
distuksen myötä tullaan säästä-
mään vanhusten ja vammaisten 
palveluista. Hän ennakoi kirkon 
diakoniatyölle tulevan pyyntöjä 
vanhusten ja vammaisten autta-
miseksi ja korosti yhteiskunnan 
tarvitsevan kolmannen sektorin 
ja kirkon vapaaehtoistyön työpa-
nosta aiempaa enemmän. 

Ei sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tehtäviä voi sälyttää vapaaeh-
toisten eikä edes virassa olevien 
diakoniatyöntekijöiden harteil-
le. Kirkkomme tehtävä on en-
nen kaikkea ihmisten hengelli-
nen ja henkinen tukeminen. Ku-
ka kantaisi vastuun, jos vapaa-

ehtoiset tai virassa olevat kirkon 
työntekijät tekisivät jonkun hoi-
tovirheen? 

Kirkon työntekijät ovat hengel-
lisen työn ammattilaisia ja lääkä-
rit ja terveydenhuollon työntekijät 
terveyden ammattilaisia. Molem-
pien osaamista tarvitaan, mut-
ta perustehtävät ovat erilaisia ja 
näin täydentävät toisiaan. 

Eihän kirkon puoleltakaan 
odoteta, että esimerkiksi teologi-
aa tunteva lääkäri alkaa tehdä sie-
lunhoitotyötä oman työnsä ohella 
ja vaikkapa siunaamaan haudan 
lepoon omia potilaitaan. Meidän 
kaikkien ammattiryhmien osaa-
mista tarvitaan yhdessä myös 
vanhusten ja vammaisten hyväk-
si jatkossakin. 

Jaana Helisten-Heikkilä
Oulu

Toimitukselta:
Jaa lomavinkkisi!

 » Keksitkö viime kesänä kivaa 
tekemistä, josta haluaisit vinka-
ta muillekin? Koostamme vink-
kien perusteella jutun ”lompak-
koystävällisestä” kesälomaohjel-
masta kotimaassa. 

Millä torilla sai maistuvimmat 
munkkikahvit? Mikä on idyllisin 
kesäkirkko? Missä lapset viihtyi-
vät niin, etteivät olisi malttaneet 
jatkaa matkaa? Löysitkö idyllisen 
kylätien tai osuiko eteen persoo-
nallinen kotimuseo?

Mikäli haluat jakaa hyviä löy-
töjäsi ja ideoitasi, ole yhteydessä 
toimitukseen. Kerro muutamalla 
rivillä kohteesta sekä omakohtai-
sia kokemuksia. 

Liitä mukaan myös yhteys-
tietosi (puhelinnumero tai säh-
köpostiosoite). Jos et halua, että 
vinkkisi julkaistaan omalla ni-
melläsi, luo itsellesi nimimerkki 
(esim. Nainen 38 v, Oulu) mutta 
liitä siitä huolimatta mukaan yh-
teystietosi. Ne jäävät toimituksen 
tietoon.

Vinkkauksia voi laittaa 31.5. 
saakka toimitus@rauhanterve-
hdys.fi, postitse Rauhan Terveh-
dys, PL 122, 90101 Oulu ja Face-
book-sivullamme.

 ʝ Kesätukka 2017 -tapahtumassa Oulun seudun ammattiopiston hiusalan 
opiskelijat leikkasivat hiuksia Yhteisvastuun hyväksi 11.5. Karjasillan kirkossa.
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