
Ja
an

i 
Fö

h
r

Seurakuntalehti    104. vuosikerta    No 17    12.–19.5.2011

Uuden Oulun 
diakonia

Sivu 5



2    Nro 17    12.–19.5.2011

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Jos jättää viileän harkinnan sivuun, näyttää uskontokuntien välisten väkivaltaisten kon-

fliktien määrä lisääntyvän maailmassa. Egyptissä toistakymmentä ihmistä kuoli viime vii-

konloppuna kristittyjen ja muslimien välisissä mellakoissa. Samanlaisia yhteenottoja on 

ollut Nigeriassa, Indonesiassa ja Tšadissa. Afganistanissa murhattiin ihmisiä, kun amerikka-

lainen pastori poltti Koraanin. Intiassa äärihindut ovat ottaneet yhteen kristittyjen kanssa.

Nämä ja lukuisat muut väkivaltaisuudet eivät silti ole uskonnollisia konflikteja, vaikka 

osapuolet on vaivattominta määritellä uskonnollisten taustojensa perusteella. Väkivallan 

syyt ovat paljon monimutkaisemmat. Taustalla on etnisiä hankauksia, heimosotia, poliittis-

ta valtakamppailua, nationalismia, kaupallisia etuja, taistelua luonnonvaroista ja elintilasta.

Jotta väkivaltaisuuksia toistuvasti syntyisi, jonkun täytyy niistä hyötyä. On vaikeata osoit-

taa, että yksikään uskonto olisi niistä merkittävästi hyötynyt. Muita hyötyjiä sen sijaan riittää.

Uskonnot luovat maaperän, joihin kipinää iskemällä saa savua aikaan. Roihun syttymi-

seen tarvitaan polttoainetta.

Tapahtumista kerrottaessa taustojen tutkiminen ja ymmärtäminen on usein hankalaa. 

Siksi on kätevää oikaista ja kuvata konfliktit uskontojen välisiksi.

Uskonnon varjossa

Valitut
”Ongelma ei ole vapaa liikkuvuus, vaan py-
sähtyminen. Kerjäläiset eivät suinkaan tee 
sitä, mitä varten vapaa liikkuvuus on sää-
detty: työn etsimiseen tai turismiin.

He lähtevät Romaniasta ja suunnistavat 
määrätietoisesti Helsingin Kalasatamaan, 
mistä talonvaltaajien ryhmä on puolipa-
kottamalla vuokrannut kaupungin raken-
nuksen. Sitä he ovat ryhtyneet kutsumaan 
”sosiaalikeskukseksi”. Tämä oli viime vuo-
sikymmenen menestynein viestintätoimi: 
lähinnä itseä hyödyttävän vapaaehtoistyön 
varassa oleva ryhmä todella harjoittaa so-
siaalitointa, enimmäkseen toisten rahoilla 
itsensä ja ystäviensä hyväksi. Näihin valit-
tuihin on laskettu myös Suomeen saapuvat 
Romanian romanit.”

Hannes Mäntyranta
Lapin Kansa 10.5.2011

Itävallan    
kohtalo?
”Hakaristibanderolleinkin varustettu, vaa-
litulosta vastustanut mielenosoitus kerä-
si 500–1000 osallistujaa eduskuntatalol-
le. Sosiaalisessa mediassa paettiin maas-
ta. Mielenosoituksen puuhanaisen mieles-
tä suurimmat huolenaiheet ovat suomen-
ruotsalaisten seksuaalivähemmistöjen ja 
maahanmuuttajien tulevaisuus.

Vaikka sukupuolineutraalia ”avioliit-
toa” ei säädettäisi laiksi, vaikka suomen-
kielisen valtaväestön ei tarvitsisi opetella 
suomenruotsia tai maahanmuuton sään-
töjä kiristettäisiin, ei sukupuolineutraali-
en, ruotsinkielisten eikä maahan tulleiden 
nykyinen asema mitenkään huononisi.

Vaalitulos sinänsä on laillisempi kuin 
koskaan, sillä olivathan täällä ensi kertaa 
Etyjin vaalitarkkailijat. Tulosta sormeili 
vain kansa äänestyskopeissa.”

Erkki Teikari
Satakunnan Kansa 10.5.2011

Otsikko

Aatoksia

Kuka uskaltaa 
rukoilla?

Luostarielämä kuulostaa syvähen-
kiseltä, kiireettömältä ja stres-
sittömältä elämäntavalta. Kaik-
kea vielä! Tuntemani oregonilai-

nen munkkiveli Ezekiel kärsii elämäs-
sään eniten kiireestä ja stressistä. Ru-
koilun ja työnteon lisäksi munkillakin 
on nykyään hoidettavanaan sähköpos-
ti ja sen tuomat lukemattomat tehtävät.

Voi kun pääsisi joskus lomalle, 
Ezekiel huokailee, ja toki hän silloin  
tällöin pääseekin. Lomalle luosta-
rista, suomalainen ihmettelee, mut-
ta ymmärtää kiireisen munkin tus-
kan hyvin.

Ystäväni kaksi veljeä on suomalai-
sia luterilaisen kirkon pappeja. Ystävän 
kumpikin velimies on 
kiireinen ja usein ai-
van ylikuormitettu: 
töitä on liikaa, aikaa 
liian vähän. Perheasi-
oita on lapsiperheelli-
sillä hoidettavana lo-
puttomiin, ja joskus 
pitäisi kai periaattees-
sa harrastaakin jotain.

Miksette te hyvät 
miehet rauhoitu ja ru-
koile, kysyy sisarus-
ten äiti. Papit ovat hä-
nen käsityksensä mu-
kaan ammattikunta, jolle jopa mak-
setaan palkkaa rukoilemisesta. Rukoi-
luun voisi äidin mielestä aivan hyvällä 
omallatunnolla käyttää vaikka tunnin 
päivässä, työaikaa.

Pappipojat katsovat äitiä kummis-
saan: ihan epärealistinen ehdotus, mi-
tä kaikki työkaverit ja seurakuntalaiset 
tuommoisesta sanoisivat. Pappi rukoi-
lemassa! Työaikana! Ei sellainen käy. 
Sillä aikaa olisi kännykkäänkin tul-
lut varmasti monta viestiä, ja moni ih-

mettelisi, missä pappi luuraa. Viraston 
kanslisti ei kehtaisi kertoa kenellekään, 
että rukoilemassahan se.

Kanttori saa sentään joskus olla yk-
sin kirkossa, kun sanoo menevänsä 
harjoittelemaan. Mitähän pappi har-
joittelisi, että saisi saman ylellisyyden?

Pappien työaikaan kuuluu nykyään 
paljon sähköpostia, paljon palaverei-

ta, työryhmiä ja suun-
nitelmia. Näiden vä-
lissä kuuluu hoitaa ne 
tärkeimmät työtehtä-
vät: Jumalan rakkau-
den välittäminen, seu-
rakuntalaisten kohtaa-
minen kirkollisissa toi-
mituksissa ja muualla.

Työn tärkeimpien 
asioiden määrittämi-
nen ja jäsentäminen on 
paitsi esimiehen, myös 
jokaisen työntekijän 
oma tehtävä. Tarkem-

min ajateltuna ei ole ollenkaan hullu 
ajatus, että pappi – kuten myös kant-
tori, suntio, lapsityönohjaaja, emäntä 
tai diakoni - menisi kirkkoon tunniksi 
rukoilemaan.

Ulos voisi tulla levollinen ihminen, 
jolla on kirkas käsitys työnsä ytimestä.

JohaNNa KorhoNeN
Kirjoittaja on oululaissyntyinen, 

Vantaalla asuva toimittaja, kirkkolaulaja ja 
Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston jäsen.

Pappi rukoilemassa! 
Työaikana! 
Ei sellainen käy. 
Sillä aikaa olisi 
kännykkäänkin tullut 
varmasti monta 
viestiä, ja moni 
ihmettelisi, missä 
pappi luuraa. 

Sovintoa 
byrokratialla

Kirkon sisällä käytiin viime vuonna, kuten kaikkina 

aiempinakin vuosina, kiivasta mielipiteenvaih-

toa. Ilmeisesti tunnelma kirkolliskokouksen käy-

tävillä on päässyt välillä pahasti kuumentumaan eri ryh-

mien välillä. Nyt ei tiedetä, miten toisia tulisi tervehtiä.

Sovinnon hierominen on kaunis ja hyvä asia. Raamat-

tukin siihen kehottaa.

Kirkko vain vastaa tähän huutoon samalla tavalla kuin 

kaikkiin muihinkin ongelmiin: perustamalla työryhmän 

valmistelemaan sovintoa osapuolten välille.

Eikö sopua ja hyvää käytöstä voi kirkossa saada aikaan 

ilman työryhmää kokouspalkkioineen, matkakorvauksi-

neen ja hupsuine loppuraportteineen?
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jen houkuttaa firmoja enemmän 
kuin pelkkä rahan jakaminen.  

Pouta iloitsee liike-elämässä 
tapahtuneesta muutoksesta. Peh-
meät arvot kiinnostavat yrityksiä 
aiempaa enemmän, hän on huo-
mannut.

Poudan mukaan oululaisjär-
jestöt kokoontuvat seuraavan 
kerran heti loppukesästä. Silloin 
muun muassa pohditaan jälleen 
yhdessä, miten vapaaehtoiset voi-
sivat halutessaan toimia vaivatto-
masti eri järjestöissä.

TeKSTIT: rIITTa hIrVoNeN

Työelämästä potkua 
vapaaehtoistyöhön? 
Pouta kertoo, että jokaisen järjes-
tön tuhannen taalan kysymys on 
ennen kaikkea, mistä löytää vapaa-
ehtoisia. Tekijöistä on valtava pula.

Pouta muistuttaa, että suurin 
osa vapaaehtoisista on työssä käy-
vää väkeä, joiden toimimista ra-
joittaa ajan puute.

Osa työnantajista tarjoaa jo nyt 
työntekijöilleen mahdollisuutta 
osallistua työaikana hyvänteke-
väisyyteen, joka liittyy usein hen-
kilöstön erityisosaamiseen. Yh-
teistyö yleishyödyllisten järjestö-

Järjestöt hakevat potkua 
vapaaehtoistyöhön
Tehtäväkierto 
toisi jaksamista 
vapaaehtoistyöhön, Oulun 
kriisikeskuksen johtaja 
Tiina Pouta uskoo.

Alkuvuodesta julkais-
tu tutkimus paljasti, et-
tä neljän suuren järjes-
tön, Suomen Punaisen 

Ristin, Mannerheimin lasten-
suojeluliiton, Suomen 4H-liiton 
ja Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestön, tekemän vapaaehtois-
työn rahallinen arvo yhteiskun-
nalle on noin 130 miljoonaa eu-
roa vuodessa. 

Koko kolmannen sektorin va-
paaehtoistyö säästää yhteiskun-
nan varoja arviolta miljardeja eu-
roja. Sen verran valtion ja kuntien 
kustannukset kasvaisivat, jos va-
paaehtoistyö pitäisi korvata palk-
katyöllä.

Ei siis ole yhdentekevää, miten 
järjestöt organisoivat vapaaeh-
toistyönsä. Tämä tiedetään myös 
oululaisjärjestöissä, joiden edus-
tajat tapasivat viime viikolla toi-
sensa tehostaakseen yhteistyötä. 

Koolla on muun muassa väkeä 
SPR:stä, Hyvän mielen talosta, 
Ensi- ja turvakodista, Rikosuhri-
päivystyksestä sekä Pohjois-Suo-
men sovittelutoimistosta. 

Oulun seurakuntayhtymästä 
oli myös kutsuttu edustaja pai-
kalle, mutta kukaan ei päässyt 
kokoukseen.

Vapaaehtoisista 
ei saisi olla mustasukkainen
Tilaisuuden koollekutsujana toi-
mi Oulun kriisikeskuksen johta-
ja Tiina Pouta. Hänen mukaansa 
järjestöjen yhteistyön lisäämises-
sä on kyse ihmisten aiempaa pa-
remmasta palvelemisesta.

– Jos emme tiedä toistemme 
toiminnasta, emme osaa sanoa 
asiakkaillemme nopeasti ja täs-
mällisesti, mistä he saisivat par-
haan avun itselleen. Myös toi-
minnan päällekkäisyys on vaa-
rana.

Vaikka järjestöissä pidettäi-
siin mieluusti kynsin hampain 
kiinni omasta talkooväestä, Pou-
dan mukaan paras ratkaisu pi-
demmän päälle saattaisi olla sit-
tenkin huolehtia vapaaehtoisten 
mahdollisuuksista kiertää eri yh-
distysten vapaaehtoistyössä.

Muun muassa vapaaehtoiset 
kriisikeskuksessa ja rikosuhripäi-
vystyksessä työskentelevät vaikei-
den asioiden, kuten mielenterve-
ys- ja päihdeongelmien parissa. 

Pouta uskoo, että tehtäväkier-
to auttaisi ihmisiä jaksamaan. Se 
lisäisi todennäköisesti mielen-
kiintoa vapaaehtoistyöhön, antai-
si intoa ja halua tehdä työtä, jon-
ka suurin korvaus tulisi olla juuri 

hyvä mieli.
Poudan mukaan järjestöissä 

on hyvä muistaa, että talkoolai-
set ovat oikeasti vapaaehtoisia: he 
valitsevat itse, mitä haluavat teh-
dä vai tekevätkö yhtään mitään.

Koulutukseen kaivataan 
lisää yhteistyötä
Yhteisessä tapaamisessa todet-
tiin, että järjestöjen tulisi teh-
dä nykyistä enemmän yhteistyö-
tä vapaaehtoisten kouluttamises-
sa. Juuri koulutusten yhdistämi-
nen voisi helpottaa vapaaehtoisten 
liikkumista järjestöstä toiseen.

Tällä hetkellä Oulun seudun 
Setlementin hallinnoima Vares-
keskus järjestää vapaaehtoistyön 
perus- ja jatkokursseja, mutta 
yhdistykset ”täsmäkouluttavat” 
omia vapaaehtoisiaan.

– Pelkästään yhden koulutuk-
sen järjestäminen vapaaehtoisille 
on mahdotonta, mutta pohditta-
vana on nyt, mikä koulutuksessa 
voisi olla kaikille yhteistä.  

Poudan mielestä järjestöjen 
tulisi huolehtia siitä, että niissä 
riittää tekemistä myös sellaisil-

le vapaaehtoisille, jotka eivät ha-
lua tai pysty sitoutumaan koulu-
tukseen. 

– Järjestöistä olisi hyvä löytyä 
tehtäviä, joihin voi vain tulla. Pie-
ni on kaunista, sitä ei saa unohtaa.

Poudan mukaan vapaaehtois-
työstä puhuttaessa pitää muistaa 
myös se työ, jota ei tehdä min-
kään järjestön suojissa. Hän 
kannustaakin ihmisiä spontaa-
niin, kansalaisaktiivisuudes-
ta nousevaan hyvän tekemiseen 
esimerkiksi kaveriporukan tai 
samassa talossa asuvien ihmis-
ten kesken. 

 

Kirkossa on meneillään kaksi isoa trendiä: 
seurakuntien yhdistyminen ja vapaaehtois-
työn lisääntyminen, viestinnän ja vapaa-
ehtoistyön kouluttaja Karoliina Malmelin 

Kirkkopalveluista toteaa. 
Seurakunnissa vieraillut Malmelin on huo-

mannut kirkossa asennemuutoksen: työntekijät 
ovat aiempaa valmiimpia antamaan vapaaehtoisil-
le lisää vastuuta. Työntekijäkeskeisyys – ja erään-
lainen omavoimaisuuden tunne – ovat jäämässä 
taakse.

Seurakunnissa on oivallettu muun muassa se, 
etteivät parhaat köyhyyden asiantuntijat olekaan 
diakoniatyöntekijät, vaan heidän asiakkaansa, jot-
ka voivat antaa toisilleen tärkeää vertaistukea. 

Malmelin uskoo, että seurakunnissa syntyy 
jo lähiaikoina nykyistä enemmän kansalaisliike-

tyyppistä toimintaa, joka näkyy myös kirkon ul-
kopuolelle.

Kirkkopalvelujen koulutuskeskus Agricolan 
koulutusjohtaja Satu Kantola toteaa, että seura-
kunnissa on jo riittävästi puheissa arvioitu, kuin-
ka paljon ja millaisista tehtävistä vapaaehtoiset 
voivat ottaa vastuuta.

– Nyt on aika saada käytännön kokemuksia 
seurakuntalaisten yhä lisääntyvästä vastuunan-
tamisesta. Kirkon tulevaisuuden kysymys on se, 
miten seurakunnat löytävät vapaaehtoisille heidän 
osaamistaan kunnioittavia tehtäviä ja vastuuta. 

– Kun ihmiset toimivat vapaaehtoisina, he nä-
kevät kirkon jäsenyyden uudella tavalla. He arvos-
tavat yhteisöä, jonka toiminnasta ovat itse osallisia 
ja joka luottaa jäseniinsä, Kantola puhuu. 

Työntekijäkeskeisyys 
väistymässä kirkossa

Kirkon toiminta, muun muassa lähetystyön tukeminen, perustuu paljolti vapaaehtoisten varaan. Oulun seurakuntayhtymän lähetysaktiivit viettivät kevätretkeä kiitokseksi 
talven aherruksestaan.

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

Järjestöistä 
olisi hyvä 
löytyä tehtäviä, 
joihin voi vain 
tulla. Pieni on 
kaunista, sitä ei 
saa unohtaa.

Tiina Pouta
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Mikä kappeli 
valmistui vuonna 1995?

Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään 16.5.2011 
osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. Jos sinulla on 
paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä se vastaukseesi.
Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nume-
rossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden kes-
ken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Saarelan seurakunta-
koti

Viime viikon kuva 
osoittautui haasteelli-
seksi ja sen tiesi aino-
astaan oululainen Pek-
ka Hakaheimo. Onnea 
voittajalle.

Seurakuntakoti sijaitsee puurakenteisessa Saarelan monitoi-
mitalossa, jossa toimii myös päiväkoti. Vuonna 2001 käyttöön 
vihityssä seurakuntakodissa pidetään muun muassa perheker-
hoja ja nuorten avoimia ovia.
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Arvaa! Postia
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Pekka Helinin politiikasta kerto-
va Sinappia-kolumni sai palautetta.

• Tulen jostakin syystä aina hyväl-
le mielelle lukiessani Pekka Helinin 
"poliittisia" juttuja. Tämänpäiväinen 
oli myös yliveto! Neukut osasivat myös  
propagandasodan. Kotimaassa heillä oli 
agitaattorit omia neukkuja varten. Nämä oli-
vat ehkä jonkinlaisia paikallisia hurmoshenki-
siä uskonnollisia johtajia, ellei vertaus ala ontua... 
Kiitos ja eikun antaa palaa...

Palautetta

Jänis vaihtaa takkiaan vuoden-
ajoista riippuen. Puhtaanval-
koinen pupu olisi helppo saa-
lis ketulle kesäisessä maisemas-
sa. Suomalaiset ihailevat jäyk-
kää suoraselkäisyyttä. Ilman-
kos heillä on paljon niska- ja 
selkävaivoja. Jos kataja ei taivu, 
se murtuu.

Media keuhkoaa koko ajan 
mustavalkoisesti siitä, että ta-
kinkääntäminen on paha asia. 
Kuka arvostettu suomalainen 
olikaan melkoinen neuvottelija 
ja ”takinkääntäjä”? President-
timme Urho Kekkonen kannat-
ti ensin sangen äärioikeistolai-
sia aatteita, mutta myönsi sit-
ten, että kansaakin on kuun-
neltava ja että ”valtioelämässä 
joudutaan tinkimään ja komp-
romissaamaan”. 

Hän luotsasi valtakuntam-
me laivaa taitavasti läpi vaaral-
listen kuohujen 1900-luvun jäl-
kipuoliskolla. Uhkaavasta me-
renkäynnistä huolimatta saim-
me nauttia turvallisesta rau-
hanajasta hyvinvointivaltiona, 

kun maltoimme kuulostella, 
mitä suuri ja mahtava itänaa-
purimme halusi.

Maailmassa on aivan tar-
peeksi esimerkkejä jääräpäi-
sistä diktaattoreista ja hirmu-
hallitsijoista, jotka eivät anna 
piiruakaan myöten ja jotka ei-
vät lähde eläkkeelle kulumalla-
kaan, vaikka kansaa sortanutta 
hallintoa on saattanut kestää yli 
40 vuotta. 

Tälläkin hetkellä vallankah-
vassa roikkuvat kuin liimattui-
na Pohjois-Korean, Syyrian, Li-
byan, Tunisian, Egyptin ja mui-
den Afrikan valtioitten pää-
miehet. He ajattelevat kai sa-
malla tavalla kuin Adolf Hitler 
hävityn maailmansodan lop-
puvaiheessa. Saksan kansa ei 
ollut hänen arvoisensa, joten 
tuhoutukoon. On se vain kor-
nia maanisän toimintaa. 

Hengellisellä puolella jous-
tamattomuus on jopa hyve. Ve-
dotaan omaantuntoon, jonka 
ääni on kuitenkin monasti ym-
päröivän kulttuurin sanelemaa. 

Säälittäväksi sellainen ehdot-
tomuus muuttuu, kun hyväk-
sikäytetty pikkulapsi ei uskal-
la kertoa murheistaan kenelle-
kään, jottei hän joutuisi tuomi-
tuksi ilmiantajana ja siis syn-
nintekijänä kadotuksen tuleen.

1500-luvulla kuuluisa tiede-
mies Galileo Galilei joutui in-
kvisition painostuksesta tin-
kimään vakaumuksestaan, et-
tä maapallo kiertää aurinkoa. 
Jos hän olisi uppiniskaisesti 
pysynyt kannassaan, hänet oli-
si teloitettu eikä hän olisi voi-
nut enää jatkaa nerokasta tut-
kimustyötään.  

Osoittaa kehittynyttä tilan-
ne- ja suhteellisuudentajua, jos 
osaa mukautua vallitseviin olo-
suhteisiin. Saharan kuumuu-
dessa käytetään erilaisia va-
rusteita kuin Napapiirin pak-
kasissa. Albiinopupujussit ovat 
usein hengenvaarassa.

rITVa-LIISa harJUMaa 
kieltenopettaja

Rovaniemi

Takinkääntöä vai joustoneuletta? 

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

Viitaten viime viikon Rauhan 
Tervehdyksessä olleeseen Ka-
ri Tiirolan kirjoitukseen: Kos-
ka SRK ja sen jäsenyhdistykset 
(rauhanyhdistykset) ovat pii-
lotelleet, suojelleet, eivät ole il-
moittaneet poliisille tietämis-
tään rikoksista ja rikollisis-
ta yhteisössään, on selvää, et-
tä yhteisö ei voi nauttia yleistä 
arvostusta, eikä näin ollen ole 
avustuskelpoinen.

Tämähän on ylei-
nen käytäntö Suomessa, 
myös se, että avustukset 
voidaan periä takaisin.

Ehkä nyt, Kari Tiiro-
la, ymmärrät mistä on 
kysymys.

Seppo SaLo
Oulunsalo

Rauhan Tervehdys päättää aiheesta 
keskustelun tähän.

Terveiset Tiirolalle

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Kiitokset Tuiran seura-
kunnalle eläkeläisten leiristä 
4.–6. huhtikuuta. Leiri oli piristävä. 

Kiitokset Paula ja Aino-Liisa: Saisimmepa 
olla siellä tiheeseen, se saisi meidät elämän viree-

seen. Se antaisi kuntoa voimaa, eikä palatessa mikään 
soimaa. Hymyillään kun tavataan, arkea kiireeltä rava-

taan. Hyvää jatkoa kaikille mukanaolijoille. Ja voikaa hyvin 
ja voimia elämässä eteenpäin.

Hyvää kesän odotusta, ystävät.
paULa SarKKINeN

SIrpa VUoreLa
Oulu

Ruusuja
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Amerikan kirkot ovat usein jättiläisiä

Maata kiertelemässä

Amerikassa kaikki on isoa 
ja romuluista. Isoja tup-
paa olemaan kirkotkin. 
Niin sanotut megakir-

kot vetävät viikonloppuisin vä-
keä vähintään 2 000 seurakun-
talaisen verran. Megakirkot ovat 
suuria monitoimikeskuksia kaup-
poineen, kuntosaleineen ja muine 
harrastustiloineen.

Yhdysvalloissa on noin 13 000 
protestanttista megakirkkoa. Vii-
delläkymmenellä niistä on vii-
konloppuisin 10 000–47 000 kä-
vijää. Katolisia kirkkoja ei lasketa 
megakirkko-ilmiöön kuuluviksi.

Megakirkkoja on syntynyt 
myös muihin maihin. Esimerkik-
si Etelä-Koreassa on hyvin suuria 
megakirkkoja. 

Useimmat protestanttiset me-
gakirkot ovat evankelikaalisia 
eli herätyskristillisiä tai baptisti-
sia. Jotkut kirkoista eivät kuulu 
mihinkään suureen kristilliseen 
tunnustuskuntaan.

Ilmiö syntyi Yhdysvalloissa 
1950-luvulla. Maailmassa on to-
ki ollut tätäkin ennen suuria kirk-
koja, mutta ne ovat olleet harvi-
naisia. Esimerkiksi Charles Spur-
geonin baptistinen Tabernaakkeli 
kirkko Lontoossa keräsi 1800-lu-
vun lopussa noin 5 000 osallistu-
jaa viikoittain.

Maailman suuri megakirk-
ko on nykyään Yoido Full Gos-
pel Church Etelä-Koreassa, jolla 
vuonna 2007 oli noin 830 000 jä-
sentä.

Yksi megakirkkoja syntyyn 
vaikuttava tekijä oli 1950-luvulla 
tapahtunut television esiinmars-
si. Televisioidut jumalanpalve-
lukset houkuttelivat uskovia liit-
tymään seurakuntiin ja osallistu-
maan jumalanpalveluksiin. Inter-
net on vaikuttanut samalla taval-
la, sillä netissäkin voi seurata kir-
konmenoja.

Yhdysvalloissa noin puolet 
megakirkoista ei kuulu mihin-
kään erityiseen tunnustuskun-
taan. Etelän baptistiset megakir-
kot muodostavat noin 20 prosent-
tia kaikista Yhdysvaltojen mega-
kirkoista.

Valtava seurakuntalaisten 
määrää erityisiä vaatimuksia it-
se kirkkorakennuksille. Kaikkien 

on pystyttävä näkemään ja kuu-
lemaan kirkonmenot. Siksi kir-
koissa käytetään esimerkiksi vi-
deoesityksiä.

Useat megakirkoista ovat yk-
sittäisten pastorien perustamia. 
Pastorien on pitänyt osata saar-
nata sytyttävästi ja kyetä vaati-
vaan hallinnolliseen työhön.

Megakirkkoja kritisoidaan, et-
tä ne ovat enemmän viihdeteol-
lisuutta kuin aitoa uskovien yh-
teyttä. Niitä kutsutaankin usein 
Disney-kirkoiksi. Muuan kom-
mentaattori väittää, että mega-
kirkoissa keskitytään liikaa yksi-
löiden moraaliin eikä sosiaalisiin 
kysymyksiin.

peKKa heLIN

Lääkäri ei 
saa olla 
kuolemanenkeli

Terveydenhuollon eettisiin ky-
symyksiin perehtynyt teologian 
tohtori Simo Ylikarjula ihmet-
telee Härnösandin piispan Tuu-
likki Koivunen-Bylundin nä-
kemystä vapaaehtoisesta ja tah-
donalaisesta aktiivisesta euta-
nasiasta, jollaiseksi Koivunen-
Bylundin ehdotus ruotsalaisen  
Kyrkans Tidningin uutisen pe-
rusteella voitaisiin todennäköi-
sesti luokitella.

- Olen siitä aika paljon kir-
joittanut ja suhtaudun hyvin 
pidättyvästi tällaiseen ihmi-
sen puuttumiseen. Oma kanta-
ni liittyy nimenomaan työhöni 
sairaalapappina ja niihin koke-
muksiin. Voi olla, että on teo-
logeja jotka ovat tässä asiassa li-
beraalimpia, Ylikarjula sanoo. 

Tuulikki Koivunen-Bylund 
sanoi hiippakuntansa paimen-
kirjeessä, että hän haluaisi hy-
väksyä lääketieteellisesti avus-
tetun itsemurhan potilaille, jot-
ka kärsivät erityisen vakavista 
parantumattomista sairauk-
sista. Koivunen-Bylundin mu-
kaan kukin tapaus tutkittai-
siin erikseen ja potilaan omaan 
päätökseen tarvittaisiin kahden 
hoitavan lääkärin puolto.

Katolinen  
kirkko tarvitsee 
hoitoa

Katolinen kirkko on mahdolli-
sesti parantumattomasti sairas 
ja vain rehellinen diagnoosi se-
kä radikaali hoito voivat paran-
taa sen. Näin katsoo yksi paa-
vi Benedictus XVI:n kärkikrii-
tikoista, sveitsiläinen katolinen 
teologi Hans Küng.

Saksassa uutta kirjaansa esi-
tellyt Küng väitti katolisen kir-
kon sairauden juurien ulottu-
van nykyisiä hyväksikäyttö-
skandaaleja syvemmälle. Kir-
kon muutosvastarinta, salai-
lu, läpinäkyvyyden puute se-
kä naisviha ovat ongelman yti-
messä.

Kaikesta huolimatta Küng 
kertoo, ettei ole vielä menettä-
nyt toivoaan, että hänen kirk-
konsa selvityisi ongelmistaan.

J aan i  F ö h r

Yhdenvertaiset diakonian palvelut
turvattava uuteen Ouluun

Uuden Oulun seitsemässä 
seurakunnassa pitää olla 
kaikille tasavertaiset dia-
koniatyön palvelut, Hau-

kiputaan diakoniatyöntekijä He-
lena Seppänen toteaa.

Hän kertoo, että yhtenäisiä dia-
koniatyön käytäntöjä on jo ryh-
dytty räätälöimään diakoniatyön-
tekijöiden keskuudessa. 

Viime perjantaina Haukipu-
taan Isonniemen leirikeskukses-
sa kokoontuivat ensimmäistä ker-
taa kaikki laajentuvan Oulun seura-
kuntayhtymän diakoniatyöntekijät. 

Tilaisuudessa nousi yhdeksi ai-
heeksi nykyisen seurakuntayhty-
män diakoniatyön erityispalvelu-
jen turvaaminen koko yhtymän 
alueelle.

Erityspalveluilla tarkoitetaan 
diakoniatyötä kehitysvammais-
ten, kuulo- ja näkövammaisten 
sekä päihde- ja kriminaaliasiak-
kaiden parissa.

Kehitysvammaisdiakonialla 
suurin kysyntä
Helena Seppänen tietää, ettei eri-
tyisdiakonian palvelujen laajenta-
minen liittyviin seurakuntiin ole 
helposti toteutettavissa. 

– Nykyiset erityisdiakonian 
työntekijät yhtymässä eivät pysty 
ottamaan runsaasti uusia asiak-
kaita. Tästä huolimatta emme ha-
lua tinkiä siitä, että kaikille seura-
kuntalaisille kuuluu samat palve-
lut asuivatpa he sitten kaupungin 
ydinkeskustassa tai kaukana kau-
pungin laidalla. 

Kiimingin seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Erja Haho arvioi, 
että erityisesti kehitysvammais-
diakoniatyön järjestäminen vaa-
tii hyvää suunnittelua, sillä kehi-
tysvammaisia on Oulun alueella 
enemmän kuin esimerkiksi näkö- 

ja kuulovammaisia. 
Seppänen ja Haho kuuluvat 

diakoniatyöntekijöistä koottuun 
kahdeksan hengen ryhmään, jon-
ka tehtävänä on valmistella syk-
syyn mennessä uuden Oulun dia-
koniatyön palvelut.

avustuskäytännöt 
yhtenäistettävä
Diakoniatyöntekijöiden on luota-
va myös laajentuvaan seurakun-
tayhtymään yhtenäiset avustus-
käytännöt.

– Tällä hetkellä ne vaihtelevat 
suuresti muun muassa sen suh-
teen, minkä suuruisesta avustus-
summasta työntekijä voi päättää 
itsenäisesti. 

– Myös vastaanottoajoissa on 
eroavaisuuksia. Esimerkiksi meil-
lä Kiimingissä ei ole – kuten Ou-

lussa – erityisiä päivystysaikoja, 
jolloin ajanvaraus diakoniatyön-
tekijän vastaanotolle on mahdol-
lista, Haho kertoo.

Hänen mukaansa Kiimingin 
seurakunta haluaisi säilyttää uudes-
sa Oulussa tiiviit suhteet kuntaan.

Valmisteluryhmässä pohdi-
taankin muun muassa seurakun-
tien yhteydenpitoa kuntien asu-
kastupiin.

”omaleimaisuus diakoniassa 
ei saisi kadota”
Oulunsalon diakoniatyöntekijä 
Päivi Pulkkinen toivoo, että laa-
jentuvassakin seurakuntayhty-
mässä seurakuntien diakoniatyö 
voisi säilyttää omaleimaisuutensa.

– Oulunsalossa on paljon maa-
laispitäjän meininkiä. Me tun-
nemme täällä ihmiset. Meillä 

on kenties kaupunkiseurakuntia 
enemmän aikaa ihmisten yksilöl-
liseen kohtaamiseen. 

– Tällaisesta olisi harmillis-
ta luopua tulevaisuudessa, vaik-
ka meistä tuleekin kaupunkilai-
sia, Pulkkinen pohtii.

Oulun seurakuntayhtymän 
johtava diakoniatyöntekijä Liisa 
Rahkola kertoo, että jo nyt lähi-
seurakuntien ihmisiä on mukana 
erityisdiakonian toiminnassa, eri-
tyisesti kuulovammaistyössä.

– Valmisteluryhmässä meidän 
on punnittava mahdollisuuksia 
lisätä erityidiakonian palvelu-
ja. Kaikki uusi merkitsee kuiten-
kin helposti toiminnan rajaamista 
toisaalla, Rahkola toteaa. 

rIITTa hIrVoNeN

Diakoniaväki tapasi toisensa Haukiputaalla keskustellaakseen diakonian palveluista laajentuvassa seurakuntayhtymässä. 
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Yhdistykset

rauhan Tervehdys 
-lehden 

JaKeLU-
häIrIöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Palveluja tarjotaan

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

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

www.aarrearkku.fi

Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

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

Su 15.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Lähetysseurat Rauno Sipilä. Su 22.5. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Esko Leinonen. Tervetuloa!

Raamattutunti 15.5. klo 15. 
Pekka Siljander: Hengellinen 
päämäärä. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

   Kellonkartano  















Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

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.
Kaikki ovat tervetulleita.

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 15.5. klo 18.30 Leena ja Kalevi Laurilal-
la, Riekonmarjakuja 2, Oulunsalo.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 12.5. Metsäseurat Koitelinkoskella.

Puhelin: 0800 966 46
Internet: www.sellina.fi

kaikkiin elämäsi 
vaiheisiin siivouksesta koti-

sairaanhoitoon

Hoivaa 
ja Huolenpitoa

Muut seurakunnat

La 14.5. klo 10.00 SIIVOUSTALKOOT 
Rukoushuoneella

Su 15.5. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 18.5. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi

Ma 9.5.– Su 15.5. EVÄÄT ELÄMÄÄN – kampanja. 
Pe 13.5. klo 18 Liftjr. Pe 13.5. klo 20 LIFT, Mikko 
Saukkonen, Rock that doesn’t roll. Su 15.5. klo 11 
Jumalanpalvelus, Hannu Orava, Holy Wind. 
Su 15.5. klo 17 Church@78, Nicki Berry, Juan 
Castillo, Jiayi & group. Ma 16.5. klo 18 Sykarin 

kaivolla – ilta naisille. Ke 18.5. klo 19 Sana ja rukous (ehtoollinen), Pirjo Orava, 
Raili Harjula, Ahti Kurki. Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Su 15.5. klo 11.00 Jumalanpalvelus vieraana Gideonit Ilpo Kaisto ja Antero 
Rautio+pyhäkoulu. Ma 16.5. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00.

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT!

 RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN KOTISEUDUN PUOLESTA 

 Kristus yhdistää -iltapäivä  
Sunnuntaina 15.5. Kempeleen kirkossa 
 
 

Aiheena:  
Rukous ja elävä seurakunta 
 
 

Opetusta, ylistystä, rukousta ... 

 
 

Tilaisuudet klo 15 ja 17, tauolla kahvitarjoilu 

 
 

LISÄTIETOJA löydät mainoksesta Kempeleen 
seurakunnan sivulla lehden lopussa! 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

To 12.5. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Tuomo 
Kokko. Pe 13.5. klo 18 Varkki-ilta. La 14.5. Kotiko-
kous Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 15.5. 

klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Pentti Laamanen, Päivi ja Markus Koivu Perusta, 
kahvitarjoilu. Ti 17.5. klo 18 Tervetuloa vapaaseurakuntaan -ilta, uusille jäsenille ja 
toiminnasta kiinnostuneille. Ke 18.5. klo 18 Nuortenilta. To 19.5. klo 19 Lähde-ilta, 
kastejuhla, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God’s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, aihe: 
taivasten valtakunta. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Paikkoja avoinna

Karjasillan seurakunta on noin 34 000 

jäsenen seurakunta. Työntekijöitä 

seurakunnassa on noin 50.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

MUSIIKKIPAINOTTEINEN 
LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE

sijoituspaikkana Karjasillan seurakunta

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Hakuaika päättyy 3.6.2011 klo 15.00.

Ilmoitusmyynti Kotimaa-Yhtiöt
p. 040 729 2119, 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA
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Hiviin liittyy yhä 
runsaasti väärää tietoa 
ja syrjintää.

Tiedätkö sinä, miten hiv 
tarttuu? Viime vuon-
na tehdyn tutkimuksen 
mukaan joka neljäs pa-

rikymppinen suomalainen us-
koo, että hiv voi tarttua hyön-
teisen pistosta. 

– Yli 90 prosenttia hiv-tar-
tunnoista saadaan suojaamatto-
man seksin välityksellä. Hyön-
teisen pistosta hiv ei tartu, suun-
nittelija Anu Mällinen Oulun 
Hiv-tukikeskuksesta selventää.

Myös Oulussa on havahdut-
tu hiv-tietouden puutteisiin. 
Oulun yliopistollisen sairaalan 
infektiopoliklinikka, Hiv-tu-
kikeskus ja Oulun nnky järjes-
tetään ensi viikolla yleisötilai-
suus, jossa kerrotaan hivistä ja 
aidsista kansantajuisesti. 

Tilaisuudessa luennoi infek-
tiolääkäri Timo Hautala. Ylei-
söllä on mahdollisuus keskus-
tella ja esittää kysymyksiä asian-
tuntijoille. 

Luento on tarkoitettu kaikil-
le asiasta kiinnostuneille, esi-
merkiksi hiv-positiivisten lä-
heisille ja ystäville, terveyden-
hoidon opiskelijoille ja ammat-
tihenkilökunnalle.

– Yleisötilaisuudella pyritään 
saamaan ihmisiä koolle tämän 
arkaluonteiseksi koetun aiheen 
äärelle, Oulun nnky:n toimin-
nanohjaaja Maarit Peltoniemi 
kertoo.

hiv leimaa 
yhä sairastuneen
Yleisötilaisuuden yhteydes-
sä herätellään myös kysymys-
tä, olisiko Oulussa tarvetta hiv-

positiivisten läheisten vertais-
ryhmälle. nnky olisi valmis tar-
joamaan matalan kynnyksen 
paikan hiviin sairastuneen ys-
täville ja omaisille, jotka arkai-
levat puhua läheisensä sairastu-
misesta.

Luennolla voi antaa palau-
tetta kirjallisesti ja samalla on 
mahdollisuus kertoa yhteystie-
tonsa, mikäli on kiinnostunut 
vertaisryhmätoiminnasta. Kiin-
nostuksen perusteella kartoite-
taan, onko ryhmälle tarvetta. 

Tarkoituksena on, että ryh-
mässä olisi kaksi ohjaajaa, psyko-
terapeutti ja hiv-tukikeskuksen 
kouluttama vertaisryhmäohjaaja. 

– Ryhmä voisi tarjota tukea 
ja voimaa arkeen, Peltoniemi 
uskoo. 

Anu Mällisen mukaan hiv 
on Suomessa nykyisin erityises-
ti sosiaalinen sairaus, johon liit-
tyy syrjintää ja pelkoa. Osa sai-
rastuneista ei uskalla kertoa tar-
tunnastaan.

– Onkin tarpeellista lisätä 
tietoutta hiv-infektiosta ja tu-
kea sairastunutta, jotta hän pys-
tyisi elämään mahdollisimman 
kokonaisvaltaista elämää. Ihmi-
sillä on yhä paljon ennakkoluu-
loja ja vääriä käsityksiä hivistä, 
Mällinen toteaa.

haNNa KaLLUNKI

Hiv-iltapäivää vietetään 
kaupunginkirjastossa 17.5. Klo 
16 alkaen kirjaston ala-aulassa 
on kahvitarjoilua ja esillä on 
myös tietoa hivistä. Klo 18 
on yleisöluento, jossa puhuu 
infektiolääkäri Timo Hautala. 
Keskustelun puheenjohtajana toimii 
hiv-tukikeskuksen suunnittelija Anu 
Mällinen. Tilaisuus on maksuton, ei 
ennakkoilmoittautumista.

Oulussa kaavaillaan 
vertaisryhmää 
hiv-positiivisten läheisille

Laulutaito Virsivisan 
sivuroolissa
Liminkalaiset loistivat laulutaidossa 
Virsivisan sivuroolissa

Valtakunnallinen Virsivisa 
on edennyt finaalivaihee-
seen. 3.–4.-luokkalaisten 
joukkueet mittelevät vir-

sitietoudessa Turussa 26. touko-
kuuta. Oulun hiippakunnasta fi-
naaliin ylsi ylivieskalainen Laula-
jaliisat.

Oulun hiippakunnasta visaan 
oli runsas osanotto. Tämän vuok-
si karsinta järjestettiin samanai-
kaisesti kahdessa paikassa, Oulus-
sa ja Ylivieskassa. Pohjoisimmat 
joukkueet opettajineen saapuivat 
Pelkosenniemeltä ja Muoniosta.

Tuiran kirkossa pidetyn kar-
sinnan voittaja, Nissin laulajat 
-niminen joukkue Kuusamon 
Nissinrannan koulusta sijoit-
tui Oulun hiippakunnan tasolla 
neljänneksi. Hiippakunnan kär-
kijoukkueet tulivat Ylivieskasta 
Päivärinnan koulusta, Siikajoel-
ta Paavolan koulusta ja Kalajoel-
ta Mehtäkylän koulusta.

Silmiinpistävää oli osallistuji-
en tyttöpainotteisuus – mukana 
oli vain yksi poika.

pop kaventaa 
ääntä  
Virsivisan hiippakunnalliseen 
karsintaan kuului seitsemän teh-
tävää, joista vain kahdessa tarvit-
tiin laulutaitoa. Muissa tehtävis-
sä piti muun muassa tunnistaa 
rytmejä ja sävelmiä sekä arvioida 
väittämiä virren sisällöstä ja käyt-
tötarkoituksesta.

Laulutehtävät suoritettiin il-
man säestystä, ja lapset itse valit-
sivat sävelkorkeuden. Tuomaris-
ton puheenjohtaja, Tuiran kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki kiinnitti 
huomiota siihen, että vain harva 
joukkue lauloi puhtaasti ja pysyi 
sävellajissa. 

– Useimmat aloittivat aivan lii-
an matalalta ja joutuivat heti vai-

keuksiin, hän totesi.
Kallunki arveli lasten matki-

van liikaa poplaulajien äänen-
käyttöä. Hänen mukaansa äänia-
la jää kapeaksi, jos koulussakaan 
ei opeteta laajaa äänialaa vaativia 
kappaleita. 

– Toisaalta on myös koteja, 
joissa vielä lauletaan. Halusi tai 
ei, oppilaiden tausta kuuluu, Kal-
lunki sanoi.

Muoniolainen luokanopetta-
ja Elisa Heikkilä ei ole vastuus-
sa oppilaidensa musiikinopetuk-
sesta, mutta laulutaidon jääminen 

sivurooliin harmitti häntä. Hyvä 
muisti korostui kisassa. 

– Parhaat laulajat jäivät pulpet-
teihin, Heikkilä totesi.

Tuiran karsinnan parhaisiin 
laulajiin kuului liminkalainen 
joukkue Virsivarpuset. Annii-
nan, Inkan ja Hetan yhteislau-
lu kajahti voimakkaana ja heleä-
nä kuin trumpetti. Sävelpuhtaus 
oli moitteeton ja sävellaji sopival-
la korkeudella.

rIIKKa VUorIJärVI

Virsivisa on 3.–4.-luokkalaisten visailu, jolla tehdään virsikirjaa 

tutuksi mukaansa tempaavalla tavalla. Tavoitteena on innostaa 

koululaisia laulamaan yhdessä sekä välittää suomalaista hengel-

listä kulttuuriperintöä. Samalla harjoitellaan yhdessä toimimisen 

taitoja. 

Virsivisassa kisataan kolmen hengen joukkueina. Aluksi opetel-

tavana on 20 virttä, ja finaalin myötä 10 lisää. Virret kattavat kirk-

kovuoden keskeiset juhlat ja teemat. Mukana on sekä uusia että 

perinteisiä virsiä eri aikakausilta.

Virsivisa on järjestetty joka toinen vuosi 2003 lähtien. Järjestäjä-

nä on Seurakuntien Lapsityön Keskus ry yhdessä Poikien ja tyttö-

jen keskus ry:n, Kirkkohallituksen ja Opetushallituksen kanssa. Pai-

kallisesti visaa toteuttavat hiippakunnat, seurakunnat ja koulut.

Visa on otettu hyvin vastaan, mikä näkyy osanottajamäärässä. 

Tänä vuonna mukaan ilmoittautui 352 luokkaa ja 7 072 oppilasta.

Mikä Virsivisa? Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

R i i k ka Vu o r i j ä r v i

Yksi kisan vahvimmista laulajakolmikoista tuli Limingasta Linnukan koulusta.
Anniinan, Inkan ja Hetan veisuu kajahti heleänä kuin trumpetti.

Kaksi kirkkoa töhritty

Oulun tuomiokirkko 
joutui ilkivallan koh-
teeksi viikonloppuna, 
kun sen pääovea reu-

nustavat pylväät tahrittiin. Pyl-
väisiin oli piirretty spraymaa-
lilla joko pentagrammi tai Daa-
vidin tähti ja kirjoitettu teksti 
Ganja, joka viittaa kannabik-
seen.

Pentagrammi eli viisikanta 
on tähtimäinen kuvio, joka on 
vanha ja usein käytetty symbo-
li. Usein se on käsitetty taika-
merkiksi.

Pylväät puhdistettiin maa-
nantaina. Seurakuntayhtymä 
aikoo jättää asiasta rikosilmoi-
tuksen.

Myös Raahen kirkko on jou-

tunut ilkivallan kohteeksi. Ai-
nakin kaksi ikkunalasia on ri-
kottu. Paikalle oli myös jätetty 
töhritty liikennekyltti, jossa oli 
teksti RISTITYN KUOLEMA.

Raahen seurakunnan ta-
lousjohtaja Heikki Ilkko ker-
too, että vielä ei ole tiedossa, 
milloin teko on tapahtunut. Se 
on voinut tapahtua maanantai-
na tai viikonloppuna.

– On epäselvää, mitä on teh-
ty. Voi olla, että kirkon remont-
timiehet ovat rikkoneet vahin-
gossa ikkunat jo aikaisemmin. 

Ilkon mukaan töhritty lii-
kennekyltti on tuotu paikalle 
todennäköisesti maanantaina. 
Ilkko kertoo, että tekijöistä ei 
ole vielä tietoa. rT
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Lumijoen pelloilla tehdään 
jo ahkerasti töitä

Lumijoen suviseurojen kent-
tätalkoot ovat alkaneet. Tal-
koolaiset paiskivat jo työssä 
ja toimessa. 

Seija ja Erkki Tölli ovat seni-
oriväkeä. Seija oli viime viikolla 
keittiöllä niin sanotussa puhuji-
en ruokalassa, joka palvelee täl-
lä hetkellä talkoolaisten ruokala-
na. Ruokala on iso teltta, mutta ei 
läheskään päätel-
tan kokoinen, jo-
ka vetää yli 4 000 
sanankuulijaa.

Seijalta sai 
hernekeittoa ja 
pannaria. Puhu-
jien ruokalassa 
ylistettiin vanhaa 
perinnettä tarjo-
ta hernekeittoa ja 
pannaria torstai-
sin. Se on hyvä tapa armeijassa ja 
muuallakin eikä siitä pidä luopua.

Seijan mies Erkki Tölli raken-
si teltan ulkopuolella ravintolan 
pohjaa.

– Hyvällä mielellä olen muka-
na voimieni mukaan. Tapaan us-
konveljiä, juttelen välillä ja teen 
töitä.

Töllit ovat ministeri Tapani 
Töllin sukulaisia. Tapani Tölli oli 
ennen eduskuntaan valitsemis-
taan Tyrnävän kunnanjohtaja.

Suviseurakenttä 
lähellä kirkonkylää
Suviseurakenttä on lähellä Lumi-
joen kirkonkylää. Lumijoen kir-
kon tornin näkee seurakentältä.

Vuoden 2011 kenttätyöt aloi-
tettiin konevoimin huhtikuussa 
ja ne jatkuvat varsinaisilla kenttä-
talkoilla toukokuun alusta alka-
en. Kenttätalkoiden aikana muun 
muassa siirretään tavarat tarvitta-
ville paikoille, valmistellaan ties-
tö ja tarvittavat liittymät, vede-
tään juomavesiputkistot alueella 
ja  pystytetään 79 rakennusta.

Hannu Vanhala on toinen 
kenttämestareista. Hän kertoo 
ottaneensa tuntumaa tehtävään-
sä Liperin suviseuroissa viime 
vuonna, kun rakennelmia puret-
tiin. Oppi antaa eväitä pystytys-
työhön. 

Tavarat ajettiin Liperin su-
viseurojen päätyttyä Lumijoel-
le. Lumijoelta ne taas kuljetetaan  
seuraaviin suviseuroihin Lopel-
le. Sitä ennen Lopen organisaatio 
purkaa leirikentän.

Talkoita aloiteltiin 
viime vuonna
Lumijoella kenttätöitä aloiteltiin 
itse asiassa hieman jo viime syksy-
nä. Talvella tavaran purkaminen 
alkoi Vanhalan mukaan heti, kun 
lumi oli vähän sulanut.

Viime viikon lauantaina oli 
määrä kaivaa vessojen montut. 
Vanhala lupaa, että suviseurojen 

vessassa ei armei-
jan entiseen ta-
paan kyykitä ri-
vissä niin, että 
kaikki näkevät 
toisensa. Suviseu-
ralaiset saavat nä-
kösuojan muun 
muassa erotta-
van muoviverhon 
avulla. 

Talkoolaisista 
suurin osa on jo saatu värvättyä. 
Päivisin töissä on eläkeläisiä. Työ-
elämässä olevat tulevat töihin il-
taisin ja lauantaisin.

Kenttämestari Hannu Vanha-
la kiittelee maanomistajia hyväs-
tä yhteistyöstä. He ovat toimitta-
neet järjestäjille salaojakartat, jot-
ka ovat olennaisia rakennustöiden 
vuoksi. 

Rakennustöissä tarvitaan kai-
vinkoneita ja pyöräkoneita sekä 
paikallisten asukkaiden traktorei-
ta. Mitään erityisen hienoja vem-
peleitä ei käytetä, sillä jäljen ei tar-
vitse olla kotiolosuhteiden vertai-
sia, Vanhala huomauttaa.

peKKa heLIN

Pellolle kohoaa 60 000 asukkaan Suviseurakaupunki
• Suviseurat järjestetään Lumijoella 1.–4.7.2011. 

• Talkoita järjestetään touko- ja kesäkuun aika-

na seura-alueella joka arkipäivä klo 9–21 ja lau-

antaisin klo 9–19. 

• Suviseurojen budjetti on kolme miljoonaa eu-

roa. Lähes kaikki työ tehdään talkootyönä.

• Suviseura-alue on 170 hehtaaria. Pellolla on 

kolmen vuoden nurmi, jonka pitäisi kestää sa-

detta.

• Alueelle pystytetään 79 rakennusta.

• Suviseurakaupungissa asuu noin 60 000 ihmis-

tä. Seurojen aikana Lumijoen väkiluku 20-ker-

taistuu.

• Seuroihin odotetaan runsaat 76 000 vierasta, 

joista osa majoittuu alueen kouluihin, yksityis-

koteihin tai käy päiväseltään.

• Suviseuroja on järjestämässä kahdeksan pai-

kallista rauhanyhdistystä.

• Talkootöitä johtaa kaksi kenttämestaria. Tal-

kootöitä tehdään 40 miestyövuoden verran.

• Seurojen aikana työvuoroja tehdään 8 700.

• Alueella on muu muassa kaksi suurta myymä-

lää, kioskeja ja grilli.

• Puheet tulkataan yhdeksälle kielelle, joista yk-

si on viittomakieli. Seuroihin tulee vieraita Poh-

joismaiden lisäksi mm. Venäjältä, Virosta, Un-

karista, Saksasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista. 

• Valtaosa seuravieraista on nuoria ja lapsia. 

Tulkkeja on 50.

• Vesijohtoverkkoa on usean kilometrin verran. 

Verkko koostuu 12 metrin putkista, jotka hitsa-

taan seura-alueella yhteen.

• Myös teitä on useita. Tärkeimpien päällystee-

nä on kivimurska.

• Edellisistä suviseuroista on tuotu erilaista ta-

varaa 32 rekan voimin.

• Suihkuvettä tarvitaan 2 500 kuutiota. Muun 

veden tarve on samaa luokkaa.

• Alueella on noin 18 000 kalustoyksikköpaik-

kaa. Niihin ajetaan auto ja asuntovaunu-yksi-

köt, asuntoautot sekä auto- ja teltta -yksiköt. 

• Alueella palvelee hoitoyksikkö, jossa työsken-

telee muun muassa lääkäreitä ja erikoislääkärei-

tä. Myös sairasauto ja ambulanssi päivystävät.

• Viestiliikennettä hoitaa kaksi toisistaan riip-

pumatonta operaattoria. Alueelle pystytetään 

kaksi puhelinmastoa. Käytössä on myös viran-

omaisverkko Virve, joka koostuu radiovastaan-

ottimista. Radioliikenne ei kaadu huonoissa-

kaan olosuhteista, joten järjestäjien yhteydet 

on turvattu myös hätätilanteessa.

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Viime viikolla rakennettiin suviseurojen 
ravintolan pohjaa. Talkoolaisille ruokaa 
jakoivat  Anneli Niskasaari (vas.) ja Seija 
Tölli. 

Erkki Tölli teki töitä ja keskusteli 
uskonveljien kanssa. Taustalla oleva 

teltta on puhujien ruokala.

Talkoolaisista suurin 
osa on jo saatu 
värvättyä. Päivisin 
töissä on eläkeläisiä. 
Työelämässä olevat 
tulevat töihin iltaisin 
ja lauantaisin.
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Anu Johanna Ojala

vs. seurakuntapastori
Kempeleen seurakunta
Tärkeintä elämässäni ovat 
usko, perhe, lemmikit (olen 
kissahullu…), ystävät ja enti-
senä sairaanhoitajana sanon 
myös, että terveys.
Rakkain raamatunkohta-
ni on Vanhasta testamentista 
psalmi 90:12 ”Opeta meille, 
miten lyhyt on aikamme, että 
saisimme viisaan sydämen.”, 
sekä Uudesta testamentista 
Matt. 11:29 ”Ottakaa minun 
ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni 
lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.”
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska halusin vastata 
kutsumukseeni tekemällä seurakunnassa työtä, jolla on merki-
tystä.
Esikuviani ovat: kristittynä esikuvani on tietysti Jeesus. Sitten 
ovat omat vanhemmat – erityisesti isäni.
Harrastan Ragdoll-kissoja ja kirpputoreja, joista ostan melkein 
kaikki vaatteeni ja tavarani. Lisäksi kerään Arabian lastenasti-
oita 1960- ja 1970-luvuilta. Liikuntaa harrastan käymällä vesi-
juoksemassa.
Terveiset lukijoille: Siunausta kaikille sekä iloista kevään odo-
tusta!

aNNI JyrINKI

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo
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PL 54 / 00241 HELSINKI / p.010 838 6520 / www.bible.fi / www.pipliakauppa.fi  

PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA
 Laaja valikoima eri malleja ja värejä. 
Anna henkilökohtainen lahja ja tilaa 

ajoissa kultainen nimipainatus kanteen.

Suomen Pipliaseura       • saatavana kirjakaupoista • 

Lahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA
Koko perheen Raamattu sisältää yli 200  raama-
tunkertomusta. Lukijana Markus Bäckman. 
9 CD:n pakkaus.

Onnistunut perhekahvila
Kempeleen 
perhekahvilassa 
innostuttiin perheiden 
yhteisestä tekemisestä. 

Pikkuinen Valtteri ähisee 
mietteliäänä pöydällä ole-
van kivikasan edessä. Hän 
väsää materiaalista koko 

viisihenkisen perheensä, vaikka 
alun perin suunnitelmissa oli teh-
dä kivistä vain omakuva. 

Valtterista huomaa, että oulu-
laiset sosionomiopiskelijat Heidi 
Kuoppala ja Niina Hänninen on-
nistuivat puhaltamaan puhtia oi-
kein kunnolla Kempeleen Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton 
(MLL) perhekahvilan väkeen. 

Kevään neljänä maanantai-
na tempaistu luovan toiminnan 
kurssi toteutettiin Oulun Ammat-
tikorkeakoulun sosionomiopiske-
lijoiden opinnäytetyönä.

– Kaipasin toimintaamme jo-
tain uutta, toiminnasta vastaa-
va kempeleläinen Kerttu Hanni-
la kertoo. 

– Piiriyhdistyksestämme lai-
tettiin Oulun Ammattikorkea-
koulun opinnäytetyöpankkiin 
kysely, olisiko koululla tarjota jo-
tain kivaa meille. Opiskelijat nap-
pasivat yhteystietomme, ja kurs-
sia ryhdyttiin viilaamaan. Vuo-
den suunnittelun jälkeen pääsim-
me tositoimiin, Hannila kuvailee.

Kerttu Hannila viihtyy lasten parissa. 
Omien neljän lisäksi mummua ilahdutta-
vat 12 lastenlasta sekä lukuisat tukiper-
heen saaneet lapset.

perheiden yhteinen 
tekeminen vähentynyt
Luovan toiminnan kurssit aloi-
tettiin aina yhteisellä loruhetkel-
lä ja tunnelmaan virittäytymisel-
lä. Vasta sen jälkeen päästiin var-
sinaisen aiheen kimppuun. 

Kurssin ideana oli yhdistää äi-
dit ja 0–5-vuotiaat lapset touhua-
maan yhdessä. Toisena kantava-
na ajatuksena oli käyttää materi-
aalia, jota oli helppo saada ja joka 
oli hinnaltaan huokeaa.

Kivitöiden lisäksi kurssilla tai-
teiltiin muun muassa itse teh-
dyillä “värikiisseleillä“ omakuva, 
otettiin jalkatuntumaa, eli maa-
liin kastellut pikkuvarpaat saivat 
tanssia isolle paperille jalanjälkiä.

Äidit saivat kotiin kirjalliset 
ohjeet opiskelijoilta, kuinka mus-
tikoilla tai puolukoilla värjättyä 
maalarisoppaa valmistetaan. 

Ja kuten taiteilijoille konsanaan, 
myös Kempeleen perhekahvilan 
väelle järjestettiin kurssin lopuksi 
kaikkien töiden yhteisnäyttely. 

Kerttu Hannila ei usko, että 
yhdessä tekeminen perheissä olisi 
varsinaisesti mitään uutta. 

– Ehkä se on kuitenkin aika 
lailla vähentynyt viime aikoina. 
Vanhemmat toimittavat omia as-
kareitaan, ja lapset leikkivät kes-
kenään muualla.

Hannilan ja opiskelijoiden yhtei-
senä toiveena on, että kurssilta saa-
tu kokemus kannustaisi perheitä 

yhteisiin puuhatuokioihin, esimer-
kiksi leipomiseen ja ruoanlaittoon.

perhekahvilassa 
syntyy ystävyyssuhteita
Kempeleen MLL:n perhekahvila 
on toiminut 15 vuotta. Toiminta 
on osoittautunut tärkeäksi koh-
taamispaikaksi monelle nykyäi-
dille, sillä perheet ovat saattaneet 
lentää kauas kotiseuduiltaan työn 
ja opiskelun perässä. Kahvilasta 
on löytynyt kaivattuja uusia ystä-
viä ja kivaa toimintaa.

Kerttu Hannila kertoo, että 
perhekahvilan äidit pitävät yhtä ja 
keksivät yhteistä tekemistä myös 
kerhon ulkopuolella. 

Kempeleen perhekahvilassa on 
myös mahdollisuus ruokailuun 
muutamalla eurolla. 

– Kotona nirsoilevat lapsetkin 
syövät meillä hyvin, kun näkevät, 
että kaverille vieressä maistuu, 
Hannila on huomannut.

Kempeleen perhekahvilan kävi-
jämäärä on huima. Viime vuonna 
tilastoitiin 1 350 lasta ja 850 äitiä. 

– Keskimäärin kerhossa oli 25 
äitiä ja 30 lasta. Meillä on hyvät ti-
lat, ja tänne mahtuu, Hannila va-
kuuttaa.

Kansainvälisyyskasvatus hoituu 
perhekahvilassa kuin itsestään. 

– Meillä on ollut perheitä Un-
karista, Italiasta, Thaimaasta ja 
Saksasta, Hannila muistelee. 

MarJa BLoMSTer

Mar ja  B lo ms te rN i i na  Hänn in e n

Maalijalat tanssivat innoissaan luovan toiminnan kurssilla.
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Eetterissä

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien alue-
lähetys su 15.5. kello 9.55–
12. Klo 10 messu Oulujoen 
kirkosta. Messun toimittaa 
Pentti Kortesluoma, ja hän-
tä avustaa Ilkka Mäkinen. 
Kanttorina on Lauri Nurk-
kala. Messun aikana siuna-
taan tehtäväänsä Oulujo-
en seurakunnan uudet luot-
tamushenkilöt. Virret: 105, 
128, 162, 254, 365, 451 ja 629: 
säkeistöt 1,4 ja 9. Synnintun-
nustuksena luetaan virsikir-
jasta teksti 709. Klo 11.30 ra-
diopyhäkoulussa puhuu lap-
sityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää, aiheena 
on Jumalan kansan koti-ikä-
vä. Klo 11.45 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan 
Oulun körttiopiskelijoiden 
kuorosta, joka on yksi herät-
täjäjuhlien esiintyjistä. Esi-
makua voi hakea jo perjan-
taina 20.5., kun kuoro laulaa 
Cross Cafessa Elohuoneella. 
Kuoron toiminnasta kertoo 
Juho Peltoniemi.

Radio Dei Toivon päivä
Dein juttuarkisto 
www.toivonpaiva.fi
Ke 18.5. klo 15.40 Uskoma-
ton Mies -ohjelmassa aja-
tuksiaan kertoo pastori Juk-
ka Kolmonen Tuiran seura-
kunnasta.
To 19.5. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Unelmiensa kirkos-
ta kertoo Oulun seurakun-
tien aluelähetyksen juontaja 
Heli Lomu.

radio pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz
Su 15.5. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lapsityönoh-
jaaja Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää, aiheena on Jumalan 
kansan koti-ikävä.
Su 15.5. klo 10 radiojumalan-
palvelus Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 15.5. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Tiina Kinnunen, ja 
häntä avustaa Hanna-Maija 
Ollanketo. Saarnan pitää teo-
logian ylioppilas Jaakko Töl-
li. Musiikista vastaavat kant-
torit Raimo Paaso ja Elias 
Niemelä sekä Tuomiokirk-
kokuoro. 

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan järjestämä Py-
hiinvaellus-raamatun-
lukuohjelma jatkuu ju-

hannuksen jälkeen. Vanhan tes-
tamentin tavoin myös Uusi testa-
mentti luetaan järjestyksessä, joka 
poikkeaa sisällysluettelon mukai-
sesta. Ohjelmaan saavat osallistua 
kaikki halukkaat.

Raamatunlukuohjelman ve-
tää eläkkeellä oleva pastori Jaakko 
Lounela. Miksi ohjelmassa poike-
taan sisällysluettelon järjestyksestä?

Ohjelma lähtee Lounelan mu-
kaan siitä, että Uuden testamen-
tin tärkeimpien tekstien kirjoitta-
jat olivat niitä, jotka olivat lähellä 
Jeesusta. Esimerkiksi Matteuksen 
ja Johanneksen evankeliumit  ovat 
Lounelan mukaan ilmeisesti syn-
tyneet Jeesuksen puhekokoelmi-
en ympärille. 

Johanneksen evankeliumi pe-
rustuu silminnäkijän kertomuk-
seen. Tavallisesti Johanneksen 
evankeliumin uskotaan olevan 
paljon myöhäisempää perua.

Usein on oletettu, että ensin 
oli evankeliumien tarinat, joihin 
ympättiin Jeesuksen puheet. Asia 
saattaa olla juuri päinvastoin. 
Siksi ohjelma aloitetaan Jeesuk-
sen puheilla, vasta sitten seuraa-
vat evankeliumien kertomukset, 
Apostolien teot ja kirjeet. 

herran veli 
kunniaan
Perinteisesti Uuden testamentin 
tulkinnassa ovat olleet tärkeässä 
roolissa Paavalin laajimmat kir-

Uusi testamentti 
läpi uudella tavalla 

jeet eli pääkirjeet. Mikä ei pidä 
yhtä näiden kirjeiden kanssa, on 
ollut toisarvoista.

Lounela on yllättäen eri mieltä. 
Ohjelmassa lähdetäänkin liik-

keelle otaksumalla, että jotkut vä-
hän arvostetut kirjeet liittyvät to-
della niihin henkilöihin, joiden 
nimiin ne on pantu. 

Lounela ottaa esimerkiksi 
Herran veljen Jaakobin kirjeen. 
On väitetty, että se ei ole Jaako-
bin kirjoittama. Joka tapaukses-
sa kirjeessä on Jaakobin ajatuksia.

– Uudesta testamentista tulee 
hyvin toisennäköinen, jos lähde-
täänkin Jaakobista eikä Paavalis-
ta. Jaakob toimi juutalaisten kes-
kuudessa ja korosti Jumalan an-
tamaa lakia, Paavali toimi mui-
den kansojen keskuudessa ja ko-
rosti armoa. 

– Jaakob koki, että laki yhdis-
ti seurakunnan aikaisempaan Ju-
malan kansaan. 

Jaakobin ja Paavalin välillä on 

ristiriita, joka ratkeaa siten, että 
molemmat ovat omalla tavallaan 
oikeassa.

Paavalikin selitti lakia pää-
kirjeissään tavattuaan ilmeises-
ti lakiopettajan, joka piti tärkeä-
nä Mooseksen kirjoissa näkyvää 
pelastushistoriaa eikä käskyjä tai 
kieltoja. Lounelan mukaan Paava-
li on omimmillaan pienissä kir-
jeissään eikä pääkirjeissään.

Ihminen tarvitsee 
aina apua
Ohjelmassa käytiin ensin läpi Van-
ha testamentti, jonka käsittelyssä 
meni puolitoista vuotta. Uusi tes-
tamentti käsitellään vuodessa.

Osallistujat lukevat kotonaan 
päivittäin Uutta testamenttia ja 
kokoontuvat kerran kuudessa vii-
kossa käsittelemään lukemaansa 
Etapeiksi kutsutuissa tilaisuuk-
sissa. Eväitä luetun käsittelyyn saa 
myös netistä.

Anja-Riitta Virtanen on yksi 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan järjes-
tämään Pyhiinvaellus-raamatunluku-
kohjelmaan liittyy myös maksullinen 
matka Israeliin 29.4. – 6.5.2012. Siihen 

voivat osallistua nekin, jotka eivät ole olleet mu-
kana raamatunlukuohjelmassa.

Matkalaiset majoittuvat Jerusalemissa ja Tibe-
riaassa, joista tehdään retkiä historiallisiin kohtei-
siin. Esimerkiksi Tiberiaasta on lyhyt matka Ka-
pernaumiin, jossa Jeesuksen koti sijaitsi.

Matkalla käy selväksi, että Raamatun kerto-

mat asiat eivät sijoitu utuiseen maailmaan pilvi-
en päällä vaan ne ovat arkisia asioita, joita eletään 
todeksi vielä tänäkin päivänä.

Tähän mennessä ilmoittautuneita on vajaa 20. 
Kaiken kaikkiaan on mahdollista, että matkalle 
voi päästä jopa 40 osallistujaa.

Ilmoittautumiset: Jaakko Lounela, 0440 337 
275,  jaakko.lounela@suomi.net.

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen, matti.pik-
karainen@evl.fi.

Anja-Riitta Virtanen p. 040 7646 183.

Ensi keväänä matka Jeesuksen maisemiin

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n

Anja-Riitta Virtanen.

Jaakko Lounela johdattaa Raamatunlukijat suurten asioitten äärelle. Lounelan kotikirjastosta löytyy paljon hyödyllistä tietoa.

Pyhiinvaellus-raamatunlukuoh-
jelmaan osallistuneista ja kävi 
muiden kanssa läpi Vanhan tes-
tamentin.

– En aina jaksanut lukea kaik-
kia tekstejä. Lähestymistapa on 
kuitenkin mielenkiintoinen. Mi-
nulle on selvinnyt, että historian 
tapahtumat ovat menneet kuten 
on ollut tarkoituskin, aivan Juma-
lan ilmoituksen mukaan.

Virtanen on havainnut yhden 
Raamatun huomattavista juon-
teista.

– Ihminen ei jaksa yksin. Hän 
tarvitsee herätyksen ja apua yhä 
uudelleen ja uudelleen.

peKKa heLIN
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Sanan 
aika

Lauttarannan tuulimylly pyörii verkalleen. Laitteen huippu on kor-
kealla ja myllyn yläpäässä olevaa tekstiä on maasta käsin vaikea 
lukea. Yksi sana on kuitenkin kirjoitettu isommalla kuin muut – ja 
se näkyy: VOIMA.

Lauttajonossa on kahdella kaistalla kolmekymmentä autoa. Joku 
menee töihin, toinen palaa kotiin. Jos jollakin on kiire, hoppu on täy-
tynyt unohtaa hetkeksi. On pysähdyttävä, vedettävä henkeä, tyydyt-
tävä myllyn siipien verkkaiseen tahtiin.

Autonsa ratissa mies rummuttaa sormiaan, nainen vieressä lukee 
lehteä. Seuraavassa kulkuneuvossa kuski ottaa nokosia. Nuori tyttö 
nousee takapenkiltä jaloittelemaan; tupakoi kiihkeästi ja sormeilee kän-
nykkäänsä. Kauempana jonossa työhaalariin pukeutunut mies juttelee 
jollekin pakettiautossa istuvalle tutulle. Naureskelee, katsoo välillä kel-
loaan, vaihtaa jalkaa.

Joutsenpari kaulailee rannan tuntumassa. Isot linnut muistuttavat 
niistä, joiden elämä on yksinkertaista. 

Suuren farmariauton sivuikkuna aukeaa ja mies katselee merelle miet-
teissään.

Monella on kiire kotiin. Tai johonkin, mihin vaan. Vauhdilla etenemi-
nen on tapa elää. Joku ikävä ajaa jokaista. Pyritään parempaan – tai jäte-
tään menneet pettymykset ja aletaan alusta. 

Autoradiosta alkaa soida iskelmä: ”On mun sieluni likainen ja reunoil-
taan rypistynyt, ei sitä enää puhtaaksi saa. Mä tiedän mä oon yrittänyt. 
Monta kertaa väärin tehnyt oon, monta tekoani katua saan. Mutta sitä, että 
elämäni kanssas jaan, en katunut oo milloinkaan.”

Lauluntekijä on löytänyt pysäkkinsä. Koti, josta voima löytyy, on siellä 
missä rakkaat ovat. Kotia ei löydy maailmalta, vaikka kuinka etsisimme. Eikä 
vauhtia lisäämällä pääse pakoon itseään. Siksi Jeesus sanoi kerran: ”Mitä se 
hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sie-
lulleen vahingon?”

Suosikkielokuvassa Star Wars toivotettiin tiukoissa paikoissa: ”Voima kanssasi!” 
Samaa tarkoittavat sanat: ”Jumalan siunausta!”

Siunaus on Jumalan tarkoittaman hyvän toteutumista. Siunaus on sitä, että rakkaus 
kannattelee meitä. Jumala kutsuu luokseen meitä maailmalla ryvettyneitä. Hän kutsuu 
yhä uudelleen pysähtymään, palaamaan kotiin. Sinne mistä voima löytyy.

Rukoilemme:

Hyvä Jumala,

kiitän kodista,

omaisista perheestämme,

sinulta on elämämme.

Kaikki rakkaani

ovat lahjaasi. 

Amen.

TIMo JUNTUNeN
Kirkkoherra

Hailuodon seurakunta

Voima kanssasi

Sunnuntai 15.5.
Päivän Psalmi

Ps. 66: 3-9 tai Ps. 126
1. Lukukappale

Jes. 54: 7-10
2. Lukukappale

1. Piet. 1: 3-9
Evankeliumi 
Joh. 17: 11-17

- Hetkeksi minä sinut jätin, mutta suuressa 
rakkaudessani minä nyt haen sinut takaisin. Vain 
tuokioksi, vihani vimmassa, minä käänsin kasvoni 
sinusta pois, mutta minä armahdan sinua, minun 
uskollisuuteni on ikuinen, sanoo Herra, sinun 
lunastajasi.
- Minä vannon niin kuin Nooan päivinä.
Silloin minä vannoin, etteivät Nooan ajan vedet enää 
koskaan tulvisi maan yli, ja nyt minä vannon,
etten enää sinuun vihastu enkä sinua soimaa.
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun 
rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.

Jes. 54: 7-10

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan 
hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään 
ja antanut meille elävän toivon herättämällä 
Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me 
saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu 
eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, 
ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, 
niin että te saavutatte pelastuksen, joka on 
valmiina saatettavaksi ilmi lopunaikana. Siksi 
te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin 
aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. 
Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän 
uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. 
Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, 
ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä 
ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, 
vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, 
vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin 
kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te 
saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

 1. Piet. 1: 3-9

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

Joh. 17: 11-17 
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Kidutettu

Poliisi vaatii afganistanilaista Solai-
mania kertomaan nimiä. Ketkä jär-
jestivät mielenosoituksen? Keitä siel-
lä oli mukana? Nuorukainen ei pysty 
vastaamaan vaikka haluaisikin, sil-
lä hän ei tiedä juuri mitään. Poliisi 
ei kuitenkaan ole vakuuttunut. Kuu-
lustelun tehostamiseksi he kidutta-
vat nuorta miestä monilla eri tavoil-
la. He uhkailevat Solaimania, näyt-
tävät hänelle, kun hänen ystäväänsä 
kidutetaan, hakkaavat häntä ja polt-
tavat tupakalla jälkiä häneen. Ko-
vimpana nöyryytyksenä he raiskaa-
vat Solaimanin.

Solaiman ja hänen tarinan-
sa ovat keksittyjä, mutta 
ne voisivat yhtä hyvin olla 
elävästä elämästä. Tarinan 

kehittivät projektipäällikkö Riitta 
Alatalo ja psykiatriaan erikoistu-
nut sairaanhoitaja Nina Kekkonen 
Oulun diakonissalaitoksen Kidutet-
tujen kuntoutuspalveluista. Kuvaus  
on yhdistelmä niistä kertomuksista, 
joita he ovat kuulleet asiakkailtaan 
lukuisia kertoja.

Kidutettujen kuntoutuspalvelui-
den tehtävänä on auttaa Suomeen 
tulleita maahanmuuttajia, joita on 
kidutettu.

Yleisimmin asiakkaat ovat kotoi-
sin Lähi-Idästä, Itä-Afrikasta tai Ve-
näjältä – niistä maailman kolkista, 
joissa on sotaa ja levottomuuksia.

– Jotkut asiakkaistamme ovat 
esimerkiksi puolustaneet sananva-
pauttaan ja ovat siksi joutuneet vi-
ranomaisten kidutettavaksi, Alata-
lo kertoo.

– Toiset ovat kuitenkin vain ol-
leet väärässä paikassa väärään ai-
kaan. Yksi asiakas kertoi olleensa 
osoittamassa mieltään, koska hä-
nellä oli kova nälkä.

– Hän vain sattui olemaan lähellä 
poliisia, kun mielenosoitusta tultiin 
väkisin lopettamaan.

Solaiman syntyi Afganistanissa per-
heen esikoiseksi. Hän ehti elää onnel-
lista lapsuutta vain lyhyen ajan. Hä-
nen ollessaan 12-vuotias hänen isän-
sä kuoli.

Solaimanin äiti meni piakkoin 

uusiin naimisiin, eikä äidin uusi 
mies halunnut huolehtia toisen mie-
hen lapsista. Niinpä Solaiman joutuu 
lähtemään kodistaan kadulle, oman 
onnensa nojaan.

Pienen pojan ainoaksi avuksi tu-
li mattotehtaan omistaja, joka otti 
pojan töihin. Solaiman sai majapai-
kan tehtaan takahuoneesta. Pian ta-
kahuoneessa alkoi vierailla aikuisia 
miehiä, joille Solaimanin käskettiin 
tanssia ja jotka sitten käyttivät hän-
tä seksuaalisesti hyväkseen.

Solaiman on 16-vuotias, kun hän 
päättää liittyä suuren, nälkäisen jou-
kon mukaan vaatimaan, että halli-
tus ruokkisi nälkää näkevän kansan. 
Mielenosoittajien suuresta joukos-
ta poliisi saa kiinni vain muutaman. 
Solaiman on.

Kokonaisvaltaista 
hoitoa
Kidutettujen auttamiseen osallis-
tuvat muun muassa fysioterapeutti, 
lääkäri ja sairaanhoitaja. Hoitami-
nen onkin kokonaisvaltaista.

– Potilaidemme kotimaassaan 
kokema kidutus on sekä fyysistä et-
tä henkistä, Alatalo selittää.

Murskatut jalkapohjat aiheutta-
vat fyysisiä ongelmia, ja tarvitsevat 
hoitoa. Nöyryytys ja häpäiseminen 
eivät jätä näkyviä jälkiä, mutta ai-

heuttavat yhtä paljon vahinkoa kuin 
fyysinen vahingoittaminen. Henki-
sen vamman tunnistaminen vaatii 
toisenlaisten oireiden tuntemista. 

– Henkisiä oireita voivat olla kes-
kittymiskyvyttömyys, painajaiset ja 
unohtelu, Alatalo kertoo.

– Toisaalta trauma oireilee myös 
kehon kautta, esimerkiksi erilaisina 
kipuina.

Ihmisen mieli ja ruumis ovat tiu-
kasti kytköksissä toisiinsa. Mielen 
haava voi oireilla ruumiin kipuna, 
ja joissakin tapauksissa sitä voidaan 
myös hoitaa ruumiillisin keinoin.

Solaimanin matka kulkee salakul-
jettajien matkassa Pakistanin kaut-
ta Kreikkaan, jossa hänet jätetään 
jälleen pärjäämään omillaan. Pian 
Solaiman joutuu huomaamaan, et-
tei Kreikka ole yhtään kotimaata pa-
rempi. Hän löytää itsensä elämästä 
kadulla. Lopulta Kreikan poliisikin 
löytää hänet. Poliisin toiminta muis-
tuttaa kovasti Afganistanin poliisin 
tekoja. Laittomalle maahanmuutta-
jalle on luvassa jälleen nöyryytystä, 
kidutusta ja hyväksikäyttöä.

hoidon tarpeen 
tunnistaminen on haastavaa
Potilaaksi Kidutettujen kuntoutus-
palveluihin pääsee lähetteen kautta. 
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Kidutettu

Lähetteen voi kirjoittaa esimerkiksi 
turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
keskuksen viranomainen tai tervey-
denhuollon edustaja, joka huomaa 
hoidon tarpeen.

– Kidutuksen uhrien tunnistami-
nen on suuri haaste, Alatalo kertoo.

– Uhrit eivät välttämättä kerro 
kokemuksistaan. Kidutus voi tuntua 
uhrista häpeälliseltä, eikä sitä siksi 
haluta myöntää. Jotkut yksinkertai-
sesti unohtavat kauhean kokemuk-
sensa, ja kokevat vain epämääräistä 
ahdistusta esimerkiksi jostakin tie-
tystä hajusta.

Terveydenhuollossakaan ei välttä-
mättä ymmärretä, että pää- ja niska-
säryn tai keskittymisvaikeuksien ta-
kana onkin traumaattinen kidutus-
kokemus.

– Terveydenhuollossa pitäisi us-
kaltaa kysyä henkilön taustasta, jos 
epämääräisille kivuille ei löydy sel-
keää syytä, Alatalo huomauttaa.

Jo se, että ongelmien syy tunnis-
tetaan, on suuri askel eteenpäin pa-
ranemisessa.

– Monelle on helpotus tietää, et-
tä ei olekaan hullu, Kekkonen kuvaa.

Solaiman kulkee pitkän matkan uusi-
en salakuljettajien kyydissä. Lopulta 
hän löytää itsensä vieraan maan hä-
lisevän kaupungin loskaisilta kaduil-

ta. Täällä Suomessa hänen on käsket-
ty etsiä käsiinsä poliisi ja ilmoittaa ha-
kevansa turvapaikkaa.

Suomalaisessa vastaanottokeskuk-
sessa saa katon pään päälle ja ruokaa 
syödäkseen. Terveydenhuollon henki-
lökunta hoitaa pahimmat haavat kun-
toon. Vieläkään elämä ei tunnu Solai-
manista helpolta. Edessä on pitkä odo-
tus ja epävarmuutta. Solaiman ei tie-
dä yhtään, mitä hänelle tehdään. Saa-
ko hän turvapaikan, vai joutuuko hän 
ehkä lähtemään takaisin Kreikkaan tai 
Afganistaniin. Epävarmuudessa elä-
minen on kuin uusi painajainen rank-
kojen kokemusten jatkoksi.

yhdessä 
olo auttaa
Kun kidutuksen uhri on saanut lä-
hetteen kuntoutukseen, alkaa mo-
nivaiheinen prosessi. Ensin on arvi-
ointijakso, jolloin lääkäri, psykiat-
rinen hoitaja ja fysioterapeutti ar-
vioivat hoidon tarpeen. Sitten teh-
dään kuntoutussuunnitelma yhteis-
työssä lähetteen kirjoittajan kanssa. 
Vasta näiden jälkeen voidaan aloit-
taa itse kuntoutus, joka voi kestää jo-
pa vuosia.

Oman haasteensa kuntoutukseen 
antaa kielimuuri.

– Toimimme tulkin avulla, Kek-
konen kertoo.

– Tulkin saaminen ja yhteisen ajan 
löytäminen voi olla joskus haastavaa, 
hän harmittelee.

28-vuotias Manuel eli hyvän lap-
suuden kotimaassaan Angolassa. 
Hän jatkoi opintojaan yliopistos-

sa ja valmistui lääkäriksi erinomai-
sin arvosanoin. Arvostetussa asemas-
saan hän pystyi tarjoamaan vaimol-
leen ja kolmelle lapselleen hyvän toi-
meentulon.

Manuel itse pysyttäytyi kaukana 
politiikasta, mutta hänen enonsa oli 
aktiivinen vastarintaliikkeen jäsen. 
Eräänä päivänä poliisi tuli hakemaan 
Manuelia kuulusteltavaksi.

Virkavalta yritti kaikin tavoin saa-
da irti tietoja hänen enostaan. Manu-
elia kidutettiin pitkään.

Manuelin perheen ja sukulaisten 
keräämien rahojen avulla Manuel 
maksettiin ulos vankilasta. Sen jäl-
keen hän nopeasti möi kaiken omai-
suutensa ja etsi käsiinsä salakuljet-
tajia, jotka veisivät hänet toiseen 
maahan.

Angolassa hän ei olisi enää turvassa.
Manuelin matka Suomeen oli pit-

kä ja monivaiheinen. Perille päästy-
ään hänelle valkeni, miten paljon hän 
oli jättänyt jälkeensä. Hän ei tiennyt, 
mitä hänen perheellensä kuului, eikä 
hän uskaltanut ottaa heihin yhteyttä. 
Häntä pelotti kertoa tarinaansa, sillä 
joku saattaisi välittää tiedon hänestä 
Angolaan. Hänen koulutuksellaan tai 
lääkärinkokemuksellaan ei ollut mi-
tään virkaa tässä maassa ilman viral-
lisia todistuksia. Koko hänen elämän-
sä oli muiden ihmisten armeliaisuu-
den varassa.

Vuosikymmeniä hänen elämästään 
oli mennyt hukkaan. Hänen pitäisi 
aloittaa täysin alusta, täysin yksin.

Ihmisestä löytyy mielen ja ruumiin 
lisäksi suuri tarve yhteisöllisyyteen. 

Henkilökohtaisen hoidon ja terapian 
lisäksi Kidutettujen kuntoutuspal-
veluissa on paljon ryhmätoimintaa. 
Monelle voi olla hyödyksi esimerkiksi 
ryhmäterapia, kuten miesten toimin-
nallinen ryhmä.

Kuntoutuspalveluissa järjestetään 
juhlia useamman kerran vuodessa. 
Esimerkiksi joulu- ja kesäjuhliin se-
kä erilaisille retkille kootaan kaikki 
kuntoutettavat yhteen.

– Kuntoutukseen liittyy paljon 
sosiaalista toimintaa ja vertaistu-
kea. Yhteisöllisyys on erityisen tär-
keää asiakkaillemme, koska he tule-
vat yleensä hyvin sosiaalisista kult-
tuureista, Alatalo muistuttaa.

Kuntoutukseen voi kuulua myös 
taideterapiaa. Kuntoutettavien kans-
sa on harrastettu esimerkiksi erilai-
sia käsillä tekemisen taitoja ja valo-
kuvausta.

– Mielekäs tekeminen auttaa, Ala-
talo selittää.

Solaiman ja Manuel matkustavat sa-
malla junalla Oulua kohti. He ovat 
matkalla Kidutettujen kuntoutuspal-
veluiden järjestämään kesäjuhlaan. 
Solaiman on saanut käydä kuntoutuk-
sessa jo lähes vuoden ajan, Manuel on 
vasta äskettäin aloittanut.

Miehet odottavat innolla juhlia. 
Siellä ei tarvitse velloa ikävässä men-
neisyydessä eikä muistella kidutuksen 
kauhuja. Siellä saa parantua yhdessä 
muiden kanssa. 

KaISa aNTTILa
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 15.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Liturgia Tii-
na Kinnunen, saarna teol.yo 
Jaakko Tölli ja avustaa Han-
na-Maija Ollanketo. Kant-
toreina Raimo Paaso ja Elias 
Niemelä, Tuomiokirkkokuo-
ro. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kunniavartio tuomio-
kirkon kirkkopuistossa. Suo-
ralähetys osoitteessa www.
virtuaalikirkko.fi.
Messu su 15.5. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Saarna teol. yo Jaakko Tölli, 
toimittaa Anna-Mari Heikki-
nen, kanttorina Raimo Paaso.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 12.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Satu Saarinen, avustavat 
Auli Kipinä, Eveliina Korkea-
aho, kanttorina Riitta Piip-
po, Kappelin laulu. "Hänes-
sä me elämme, liikumme ja 
olemme". Viikkomessun jäl-
keen 18.30 lähdemme lenkil-
le, sauvakävelylle, kulttuuri-
kävelylle tai kirkonrotan ja 
siilin vetämälle tutkimusret-
kelle. Palaamme kirkolle, jos-
sa klo 19 lähtien on katettu-
na salaatti-iltapala. 
Konfirmaatiomessu iltarip-
pikoululaisille su 15.5. klo 
10 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avusta-
vat Esa Harju, Mirjami Dutton 
ja Päivi Rahja, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen.
Messu su 15.5. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, saarnaa teol. yo Mar-
ja-Liisa Hautamäki, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Messu su 15.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Mari Flink, avustaa Esa Neva-
la, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to, Pihtiputaan lapsikuoro. 
Kirkkokahvit. 
Messu su 15.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, saarna Iisalmen 
seurakunnan kappalainen 
Lauri Mattila, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Messussa mukana 
Iisalmen seurakunnan nuo-
ria ja kerhonohjaajia. Kirkko-
kahvit. 
Konfirmaatiomessu talvi-
rippikoululaisille su 15.5. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
saarna Anna Tausta, avusta-
vat Jussi Rinta-Jouppi ja Eli-
na Seppänen, kanttorina Riit-
ta Piippo.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 15.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 19.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Teehetki. 

Tuiran seurakunta
Gospelmessu la 14.5. klo 
13.30 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, avus-
tavat Jaakko Syynimaa ja 
Heikki Karppinen, Tuiran 
gospelryhmä, Sarastus-kuo-
ro ja YA1 Karjasilta/Kastelli, 
Esa Rättyän ja Tiina Vouti-
laisen johdolla. Messu aloit-
taa yhteisen isospäivän Tui-

ran kirkolla. 
Messu su 15.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Yhteisvastuukerä-
yksen kiitosjuhla messun jäl-
keen.
Messu su 15.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa yliopistopastori Sti-
ven Naatus, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Tommi 
Hekkala. Opiskelijoiden kirk-
kopyhä.
Messu su 15.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustavat 

Harri Fagerholm ja Tuulikki 
Ståhlberg, kanttorina Tommi 
Hekkala. Rippikouluryhmät 
osallistuvat messuun.
Sanajumalanpalvelus su 
15.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustaa Pekka Jarkko, 
kanttorina Laura Kumpula. 
Pateniemi 3 ja 4 -rippikoulu-
ryhmät osallistuvat jumalan-
palvelukseen.
Iltamessu su 15.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 18.5. klo 20 

Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 15.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Radio Dei.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
15.5. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko. 
Lauluryhmä avustaa. Juma-

Rukous
Jumala, taivaallinen Isämme,

valaise meitä totuutesi valolla,

kun harhailemme pimeässä.

Kuljeta meidät tietäsi perille ikuiseen elämään,

jonka olet luvannut omillesi.

Täytä meidät ilolla,

jota maailma ei voi antaa.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

lanpalveluksen jälkeen kun-
nianosoitus sankarihaudal-
la. Kirkkokahvit seurakunta-
talossa.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
15.5. Yli-Iin kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Anja Hyyryläinen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kun-
nianosoitus sankarihaudal-
la. Juhlakahvit ja juhla seura-
kuntatalossa.
 
Hailuoto
Messu su 15.5. klo 10. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell. Sep-
peleenlasku sankarihaudoille 
messun jälkeen ja kirkkokah-
vit srk-salissa. Erityisesti kut-
summe messuun sotaleskiä ja 
sotaorpoja.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
15.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Han-
nu Niemelä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kunniakäyn-
ti ja seppeltenlasku sankari-
haudoilla sekä kaatuneitten 
muistopäivän juhla srk-kes-
kuksessa.

Kempele
Messu su 15.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Juha Maalis-
maa, saarna Jaakko Lounela, 
avustaa Jaakko Tuisku ja Sirk-
ku Määttä, kanttorina Marjo 
Irjala, laulu Päivi Väänänen-
Riihiaho ja Marjo Irjala. 70- ja 
75 -vuotiaiden kutsujumalan-
palvelus. Kaatuneitten muis-
topäivä. Seppeleen lasku san-
karihaudalle.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 15.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopahka-
la, avustaa Sanna Karjalai-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo ja Jukka Jaakkola. 
Rantapohjan alueen kuoroja 
ja Kuusamon kirkkokuoro.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
15.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kun-
niakäynti ja seppelten lasku 
sankarihaudoille.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus ja kirk-
kopyhäkoulu su 15.5. klo 10 
kirkossa, toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen.  Kaatuneit-
ten muistopäivän seppeleen-
lasku sankarihaudoille.

Muhos
Messu su 15.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarna Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Timo Ustju-
gov, Eläkeliiton lauluryhmä 
johtajanaan Eila Oksa. Kun-
niakäynti sankarihaudoille.

Oulunsalo
Messu 15.5. klo 10 kirkossa.
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Tuomo Kangas. Mes-
sun jälkeen seppeleenlasku 
sankarihaudalle.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus kaa-
tuneitten muistopäivänä su 
15.5. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Arja Leino-
nen. Kunniakäynti sankari-
haudoilla.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus kaa-
tuneitten muistopäivänä su 
15.5. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kunniakäynti sanka-
rihaudoilla.
lasten kevätkirkko ke 18.5. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Unto Määttä. Tulevat eka-
luokkalaiset siunataan kou-
lutielle. 

PuLKKiLa
Iltakirkko kaatuneitten 
muistopäivänä su 15.5. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Kauko Kämäräinen, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla.

PyHänTä
Messu kaatuneitten muisto-
päivänä su 15.5. klo 13 Pyhän-
nän kirkossa. Vanhusten kirk-
kopyhä. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kunniakäynti sankari-
haudoilla. Kahvitilaisuus seu-
rakuntatalossa. Kirkkokyy-
deistä tiedustelut Irma Lei-
viskä p. 040 504 2941. 

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus kaa-
tuneitten muistopäivänä su 
15.5. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la. Kanttorina Arja Leino-
nen, avustaa veteraanikuo-
ro. Kunniakäynti sankarihau-
doilla. Kahvitilaisuus seura-
kuntatalossa. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus  su 
15.5 klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Jumalanpalvelus toteute-
taan virsikirkkona.
Messu su 15.5. klo 12 Tem-
meksen kirkossa, toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Messussa 
mukana Lumijoen kirkkokuo-
ro ja Temmeksen korsukuoro. 
Messu toteutetaan virsikirk-
kona. Messun jälkeen seppel-
ten lasku sankarihaudoille ja 
kirkkokahvit sekä päivätilai-
suus Temmeksen srk-talolla. 
Huom! Raamattu – ja tuumai-
lupiiri Raatuu osallistuu mes-
suun ja päivätilaisuuteen.

A r k i s to  /  E l s i  S a l ovaa ra
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
12.5. klo 14, Vanha pappila, 
Rovastisali. Anna-Mari Heik-
kinen. 
Hartaus to 12.5. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Matti 
Pikkarainen.
Raamattupiiri to 12.5. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 12.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Aamupiiri la 14.5. klo 10, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Sunnuntai seurat su 15.5. klo 
15, Vanha pappila, juhlahuo-
neisto. Jumalan kansan koti-
ikävä –miksi?
Opettajien raamattupiiri ma 
16.5. klo 16, Vanha pappila, 
Sipiläsali. 
Raamattupiiri ke 18.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 18.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Järjestäji-
nä myös Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Torstain raamattupiiri to 
19.5. klo 14, Vanha pappila, 
Rovastisali. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus to 19.5. klo 14, Sara-
Wacklin -koti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 19.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 12.5. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 12.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
12.5. klo 18, Kastellin kirkko. 
Ilosanomapiiri to 12.5. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. Li-
sätietoa Virpi 041 5244 424. 
Miesten raamattupiiri ke 
18.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Löydä oma näkökulmasi 
Raamattuun miesten raamat-
tupiirissä. 
Raamattupiiri to 19.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Ilosanomapiiri to 19.5. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. Li-
sätietoa Virpi 041 5244 424. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 12.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
12.5. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kokoonnumme Tuiran kir-
kolla tilassa nimeltä Sumppu.
Raamattupiiri to 19.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Pateniemi-Herukka suuralu-
een ja Rajakylän yhteinen 
raamattupiiri ke 25.5. klo 
18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Virsi-illat ti 17.5. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Ke-
vätvirsiä ja kiitosvirsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Konsertti pe 13.5. klo 20, Py-
hän Andreaan kirkko. Mies-
kuoro Weljet, johtaa Jussi Lin-
nanmäki, baritoni Jussi Juo-
la ja soitinyhtye. Ohjelmassa 
mm. Lauri Nurkkalan kanta-
esitys Misterioso. Ohjelma 5 €.
Konsertti su 22.5. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Musiikkia pia-
nolla, viululla ja saksofonilla. 
Säveltäjäniminä Poulenc, De-
bussy, Marc Eychenne ja Pas-
cal Proust. Musisoijina Olga Si-
dorova, viulu, Perttu Pannula, 
saksofoni ja Annica Nyberg, 
piano. Vapaa pääsy. 
Konsertti ke 25.5. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Karjasillan seura-
kunnan kuorojen kevätkon-
sertti. Kolehti yhteisvastuulle.
Konsertti la 28.5. klo 21, 
Karjasillan kirkko. Johannes 
Brahmsin (1833–1897) Saksa-
lainen Sielunmessu. Cantio 
Laudis -kuoro, sopraano Ann-
Sofie Ailovuo, baritoni Joose 
Vähäsöyrinki, pianistit Auroo-
ra Lahti ja Hannu Alasaarela 
sekä Leo Myllys, patarummut. 
Teoksen johtaa Olli Heikki-
lä. Ohjelma 10 / 5 € Merimaja-
kan Telakan toiminnan tuke-
miseen. Lisätietoa www.meri-
majakka.com.

Tuiran seurakunta
Tilkkutyönäyttely to 30.6. 
saakka, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Oululaisen Helena Li-
mingojan näyttelyyn voi tu-
tustua kappelissa järjestettä-
vien tapahtumien aikana. 
Kevätrallatus – kaikkien yh-
teinen lastenlauluilta to 
12.5. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ks. ilmoitus s. 18. 
Pertti Haipolan 50-vuotistai-
teilijajuhlakonsertti ke 18.5. 
klo 18.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 18. 
Tuiran Kirkon Naiskuoron 
kevätkonsertti pe 20.5. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kuoro esittää monipuolises-
ti ohjelmistoaan, joka koos-
tuu pääosin uudemmasta, 
monipuolisesta hengellises-
tä musiikista. Mukana on 
myös muutamia kansanlau-
luja. Kuoroa johtaa Tommi 
Hekkala, säestyksissä pianol-
la, uruilla ja huilulla avustaa 
Riitta Ojala. Konserttiin on 
vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 €.

Diakonia
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-

St u d io  I l p o  O k ko n e n

loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 
531 4616. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai ko-
tikäynnistä voi sopia oman 
alueen diakoniatyöntekijän 
kanssa.
Työttömien ruokailu pe 
13.5. klo 12–13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ruokailun hin-
ta 2 euroa. Lisätietoja Saila 
Luukkonen p. 040 5747 092.
Diakoniapiiri ma 16.5. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Dia-
konissa Päivi Moilanen p. 040 
5747 064.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
19.5. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.5. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Lisätietoja Heli Mat-
tila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KuulOVAMMAISET
Viittomakielinen messu su 
15.5. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Tallikirkon raamattutunti 
ma 16.5. klo 14–15, Tallikap-
peli. 
Ystäväilta to 19.5. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 12.5. klo 
13, Caritas-kodilla, Caritas-
sali. Opasystävä on vastassa 
pihalla pääoven läheisyydes-
sä klo 12.30 alkaen.

PäIHDETYö
Naistenryhmä pe 13.5. klo 
13, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 16.5. klo 
14.30, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. Puodista käytetty-
jä astioita, liinavaatteita, ko-
ruja, kirjoja, polkupyöriä, tar-
jolla myös kahvia yms. Lah-
joituksia otetaan vastaan, p. 
044 316 1720. Tervetuloa va-
paaehtoistoimintaan ja os-
toksille! 
lähetystovi pe 13.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Pyhiinvaellus, Paula Ros-
backa.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 12.5. klo 14, 
Vanha pappila.

Karjasillan seurakunta
Pääsiäisateria ti 17.5. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Juu-
talaisen perinteen tapainen 
pääsiäisateria eli seder, osal-
listumismaksu 10 euroa. Jär-
jestävät Mika Pouke, Anja 
Röpelinen ja lähetyspiiri. Il-
moittaudu ma 16.5. klo 10 
mennessä Jaakko Lounelalle 
p. 044 033 7275.

Lapset ja  lapsiperheet
Isä-lapsi-parkki maanantai-
sin 30.5. saakka klo 17–19, 
Avoin Päiväkoti Vihreä Talo, 
Uusikatu 27.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perhekerho to 12.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 15.5. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 17.5. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 19.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 15.5. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 16.5. klo 10–
11.30, Sarasuon monitoimita-
lon päiväkoti. 
Kouluun lähtevien siunaa-

minen ke 25.5. klo 17–18, Py-
hän Andreaan kirkko. Ks. il-
moitus s. 17.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen ke 25.5. klo 18–19, 
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoi-
tus s. 17.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen ke 25.5. klo 18.30–
19.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 17. 
Kouluun lähtevien siunaa-
minen to 26.5. klo 18–19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 17.

Tuiran seurakunta
Trillimuskarin ryhmät Sisa-
rusryhmä, Vauvat ja taape-
rot ja Viikarit osallistuu Ke-
vätrallatukseen to 12.5. klo 
18–19, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Muskarikauden päätös-
tapahtuma yhdessä Pyhän 
Tuomaan lapsikuoron ja Ryt-

mitassujen kanssa.
Pyhäkoulu su 15.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 12.5. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 15.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 15.5. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
16.5. klo 9, Myllyojan srk-ta-
lo. Ks. ilmoitus s. 16.
Oulujoen seurakunnan perhe-
kerhot retkellä ke 18.5. kukka-
ja eläinpuisto Escurialissa. 
Perhekerho to 19.5. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 

yLiKiiMinKi
Perhekerho ke 18.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Kaatuneita muistetaan 
juhlallisuuksilla

Kaatuneitten muistopäivän kan-
salaisjuhlaa vietetään sunnun-
taina 15. toukokuuta kello 16–
18 Keskustan seurakuntatalon 

juhlasalissa, Isokatu 17.
Tilaisuudessa juhlapuheen pitää 

ministeri Tapani Tölli. Juhlassa esiin-
tyvät Pohjan Sotilassoittokunta ja Ou-
lun Sotaveteraanikuoro, lisäksi kuul-
laan lapsiryhmän lauluja ja kanteleen 
soittoa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Sunnuntain ohjelmaan kuuluu 
myös seppeleenlaskutilaisuus sanka-
rimuistomerkillä. 

Kunnianosoitus toimitetaan Ou-
lun hautausmaan sankarihaudoilla 
kello 12.

Kaatuneitten muistopäivän kansa-
laisjuhlan järjestävät Oulun kaatuneit-

ten omaisten ry, Oulun seudun sotaor-
vot ry ja Oulujoen seurakunta.

Kaatuneitten muistopäivää on vie-
tetty toukokuun kolmantena sunnun-
taina vuodesta 1940 lähtien, kun piis-
painkokous ehdotti suru- ja muistoju-
malanpalvelusten pitämistä kaikissa 
kirkoissa vasta päättyneen sodan san-
karivainajien muistoksi 19.5.

Kaatuneitten muistopäivä on ollut 
liputuspäivä vuodesta 1974. Silloin li-
putetaan täyssalossa, ei suruliputuk-
sella.

Muistopäivän viettoon on alusta as-
ti kuulunut valtakunnallinen pääjuh-
la sekä pienempiä muistotilaisuuksia 
jumalanpalveluksineen ja sankarihau-
doilla käynteineen.

Vuosina 1939–1945 
sodissa kaatuneiden 
sankarivainajien 
muistoksi Oulun
hautausmaan 
sankarihauta-alueella 
seisoo komea, 
punagraniittinen 
Taistelu on päättynyt 
-muistomerkki. 
Muistomerkki kuvaa 
kolmea lumipukuista 
seisovaa sotilasta. 
Veistoksessa on 
kuutionmuotoinen jalusta, 
jonka lounaissivulla on
korkokuviona latinalainen 
risti. Jalustan luoteissivulle 
on kaiverrettu 
vuosiluvut 1939–1940 ja 
kaakkoissivulle 
1941–1944. Muistomerkin 
teki Oskari Jauhiainen 
vuonna 1952, jolloin 
muistomerkki myös 
paljastettiin ja vihittiin.
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enot oulussa 12.–19.5.2011

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Tuiran seurakunta
Avarit 1.–6.-luokkalaisille 
torstaisin klo 14–16, Tuiran 
kirkon nuorisotila. Koulu-
ikäisten avoimet ovet uudes-
sa nuorisotilassa. Lisätietoja 
voit nuorisotyönohjaaja An-
na-Leena Ylänteeltä, p. 040 
745 1469.

nuoret
Isospäivä la 14.5. klo 13–
18, Tuiran kirkko. Oululais-
ten isosten yhteisessä touhu-
päivässä on luvassa mm. uu-
sia lauluja ja leikkejä, askar-
telua, pientä purtavaa piha-
grillistä sekä isosten siunaa-
minen messussa. Aloitam-
me klo 13 ja päivä jatkuu klo 
18 asti. Lisätietoja päiväs-
tä saat Merjalta, p. 040 524 
5944 tai merja.oksman@evl.
fi tai omalta nuorisotyönoh-
jaajaltasi.
Nuorten livechat Church 
su 15.5. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 

Karjasillan seurakunta
Wanhojen Isosten Olohuo-
ne to 12.5. klo 18–20.30, Kas-
tellin kirkko. Lisätietoja saat 
Jenniltä p. 044 3161 452. 
Mennään metsään! 6.–7.6., 
Oulun lähiseutu. Ks. ilmoi-
tus s. 18.

Tuiran seurakunta
Päikkärit ke 18.5. klo 14–17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja Ter-
hi-Liisa Sutinen p. 040 7245 
446.
Nuorten ilta ke 18.5. klo 
18.30–20, Tuiran kirkko. 
Nuorten illat on yläkoulu-
ikäisille suunnattua illan 
viettoa hyvässä hengessä. 
Illat ovat päihteettömiä. Li-
sätietoja Anssilta p. 050 340 
8982 tai anssi.putila@evl.fi. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten retki Tampereelle 27.–
29.5. Hei sinä yläkouluikäi-
nen rippikoulun käynyt 
nuori, lähde nuorten elä-
mysmatkalle Tampereelle. 
Reissun hinta on 60 €, sisäl-
täen majoituksen, ruokai-
lut, Särkänniemen elämysa-
vaimen sekä  matkan linja-
autolla Oulu-Tampere-Ou-
lu. Majoittautuminen Tam-
pereen seurakunnan leiri-
keskuksessa Torpassa. Yh-
den ruokailun Särkännie-
messä joutunee jokainen 
kustantamaan itse. Muut 
ruokailut kuuluvat hintaan. 
Kaikki Oulun ev.-lut seura-
kuntien jäsenet ovat vakuu-
tettuja matkan ajan. Jos et 
pääse mukaan vaikka olet il-
moittautunut, muista perua 
oma osallistumisesi tai sinul-
ta peritään järjestelymaksu 
jonka hinta on 60 €. Osallis-
tujille tulee retkikirje. Lisä-
tietoja antaa Anssi Putila p. 
050 340 8982 tai anssi.puti-
la@evl.fi. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 13.5. klo 19–
0.30, Elohuone. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvila 
tarjoilee evankeliumia, elä-
vää musiikkia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. Taivas-
Klubi-illat alkavat klo 21. La-
valle nousee +++. 
Aalef-ilta su 15.5. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Illan 
aihe on Joona – tunarista 
totuuden torveksi, aiheesta 
alustaa Juuso Mäkinen. Aa-
lef on heprealaisten aakkos-
ten ensimmäinen kirjain eli 
Aalef- iltojen aiheena ovat 
uskon perusjutut: Raamat-
tu, rukous, lähetys & yhteys. 

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 12.5. klo 19. Metsäseurat 
Koitelinkoskella. Lisätieto-
ja myöhemmin Oulun kört-
tiopiskelijoiden sähköposti-
listalla.
OPKOn ilta la 14.5. klo 19, 
Öbergin talo. Itämaisen us-
konnollisuuden vyörytys län-
simaissa, Tapio Pokka.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 12, Kajaanintie 1. 
Tarinatupa ke 18.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 16.5. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Kohtaamispaikka eläkeläi-
sille. Keskustellaan, juodaan 
kahvit ja lauletaankin välillä. 
Kokoonnutaan ruokasalissa.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 19.5. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Lisätietoja diakonissa Ee-
va-Marja Laitinen p. 040 5157 
267.
Seniorien laulupiiri to 12.5. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Yh-
teislaulua, musiikkia, hiljen-
tymistä ja yhdessäoloa kah-
vittelun lomassa. Mukana 
kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki ja diakoni Paula Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 19.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen, p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 19.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Yhte-
yshenkilö Aino-Liisa Ilkko, p. 
040 7510 064.
Seniorien laulupiiri to 19.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa kahvitarjoilu, 
yhteislaulua ja hartaus. Mu-
kana kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki ja diakoni Päivi Moila-
nen.
Rajakylän seurakuntakerho 
to 19.5. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Dia-
koni Sami Riipinen, p. 040 
5747 149.
Tuiran seurakunnan eläke-
läisten kevätretki ke 25.5. 
Kalajoelle. Ohjelmassa kirk-
kovierailu, SaniFanissa ruo-
kailu, Meriluontokeskuk-
seen tutustuminen ja ulkoi-

lua, päiväkahvit Tyngän Myl-
lyllä. Lähtö klo 8, paluu n. klo 
17.50. Retki maksaa 30 euroa 
(sis. matkat, ruokailun ja kah-
vit). Maksu kerätään linja-au-
tossa. Mukana diakoniatyön-
tekijät Päivi Moilanen p. 040 
574 7064 ja Paula Kyllönen p. 
040 723 5880. Ilmoittautumi-
set kerhoissa diakoniatyönte-
kijöille tai ke 11.5. ja 18.5. klo 
9–11 p. (08) 531 4616. Linja-
auton reitti: klo 8.00 Pate-
niemen kirkko, klo 8.05 Hau-
kiputaantie (ottaa pysäkeil-
tä), klo 8.15 Rajakylän seura-
kuntakoti, klo 8.20 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, klo 
8.25 Pyhän Tuomaan kirkko, 
klo 8.30 Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 14, Metsolanhovi. 
Eläkeläisten kerho ma 16.5. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 

yLi-ii
Yli-Iin torstaikerho to 12.5. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

Leirit ja retket
Matka valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille Poriin 10.–12.6.
Ks. ilmoitus s. 17.

Karjasillan seurakunta
Saaren sankarit -eräleiri 
1.–6.-luokkalaisille 13.–15.6. 
Simon seurakunnan Montajan 
leirikeskus. Ks. ilmoitus s. 17.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan Juttu-
tupien ja työttömien kevät-
retki Kuusamoon pe 20.5. 
klo 8.30–19. Aluksi kirkon 
esittely, hartaus ja ruokai-
lu. Jatkamme Suurpetokes-
kukseen Vyöti-karhua katso-
maan. Paluumatkalla tutus-
tumme Kalle Päätalon synty-
mäkotiin. Hinta on 15 euroa. 
Ilmoittautumiset 13.5. men-
nessä Juttutuvassa tai Saila 
Luukkoselle p. 040 5747 092.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan per-
heleiri 4.–6.7. Rokuan leirikes-
kus. Ks. viereinen ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät 
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12–13, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Aterian hinta 2 € 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen, p. 040 5747 149.
Wanted mattoja! to 12.5. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Mattojen keräys polkais-
taan käyntiin kesän Herättä-
jäjuhlien nuorten toimintaa 
varten! Mikäli sinulla on yli-
määräisiä, puhtaita mattoja 
jemmassa, jotka haluaisit lah-
joittaa eteenpäin, niin otam-
me niitä mielellämme vas-
taan. Voit toimittaa matot 
toukokuussa torstaisin Hei-
nätorin seurakuntatalolle 

klo 17–19. Päivämäärät ovat: 
12.5., 19.5. ja 26.5. Nyt sinul-
la on siis mahdollisuus päästä 
ylimääräisistä matoista näp-
pärästi eroon ja tehdä varas-
toon tilaa. Kiitos jo etukä-
teen! Lisätietoja mari.tuok-
kola@evl.fi tai jouni.heikin-
heimo@evl.fi.
Kevätkonsertti to 12.5. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 18.
Tuomiokirkkoseurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla su 15.5. klo 10–13, 
Vanha pappila. Messu tuo-
miokirkossa klo 10, sen jäl-
keen kahvihetki Vanhassa 
pappilassa. Tervetuloa kaik-
ki keräyksen toteuttamiseen 
osallistuneet!
Kunnianosoitus sankarihau-
doilla su 15.5. klo 12, Oulun 
hautausmaa. Seppeleenlas-
kutilaisuus sankarimuisto-
merkillä.
Kaatuneitten muistopäivän 
kansalaisjuhla su 15.5. klo 16, 
Keskustan seurakuntatalon 
juhlasali. Ohjelmassa muun 
muassa juhlapuhe ministeri 
Tapani Tölli, Pohjan Sotilas-
soittokunta, Oulun Sotavete-
raanikuoro, lapsiryhmän lau-
luja, kanteleen soittoa. Kah-
vitarjoilu. Järjestäjinä Oulun 
kaatuneitten omaiset ry, Ou-
lun seudun sotaorvot ry ja 
Oulujoen seurakunta.
Kaatuneitten omaiset ma 
16.5. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
10-leirin infotilaisuus ti 17.5. 
klo 18–19, Karjasillan kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 17.
Oulun seudun papinpuoli-
soiden kevätretki ti 17.5. klo 
18. Kokoontuminen Siikajoen 
kirkossa klo 18. Illan aikana 
Reino Tanjunen kertoo Siika-
joen kirkon ja pappilan histo-
riasta. Ilmoittautumiset Mai-
ja-Liisa Pikkaraiselle p. 040 
5301 837 (iltaisin). Ilmoittau-
tumisen yhteydessä sovitaan 
myös kyytitoivomukset.
Työttömien ruokailu to 19.5. 
klo 12–13, Rajakylän seura-
kuntakoti. Tarjolla herkullista 
kotiruokaa. Aterian hinta 2 €. 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen, p. 040 5747 149.
Raitin remmi to 26.5. klo 13–
15, Maikkulan kappeli. Tule 
porisemaan kahvikupposen 
ääreen Maikkulan kappelin 
takkahuoneeseen. Tilaisuus 
on kaikille avoin!
Sinkkuilta pe 27.5. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakunta-
talo. Keväistä ohjemaa. Sink-
kuilta on aikuisten yksineläji-
en tapaamispaikka.
liikuntavammaisten leiri 
13.–16.6. Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittautuminen pe 27.5. 
mennessä Yhteisten seura-
kuntapalvelujen toimistoon 
p. (08) 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lei-
rin hinta on 62 €. Leirinvetä-
jänä toimivat Sirpa Kemppai-
nen, Anna-Maija Sälkiö ja Päi-
vi Moilanen. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje.

Hölkkäkirkossa 
seikkailevat myös 
siili ja kirkonrotta

Hölkkäkirkko järjestetään torstaina 12.tou-
kokuuta kello 18–20.30 Karjasillan kirkossa 
(Nokelantie 39). Viikkomessun jälkeen kel-
lo 18.30 lähdetään lenkille, sauvakävelylle, 

kulttuurikävelylle tai kirkonrotan ja siilin vetämäl-
le tutkimusretkelle.

Reittivaihtoehtoja löytyy moneen makuun: his-
toriallinen Karjasillan kulttuurikierros tarjoaa rau-
haisamman kävelyn, kun sykettä taas voi nostaa 
hölkkälenkillä.

Leikki-ikäiset voivat seikkailla ulkoilun ajan 
Karjasillan kirkossa kirkonrotan ja siilin kanssa.

Lenkin jälkeen palataan kirkolle, jossa on tarjol-
la kello 19 alkaen salaatti-iltapala.

Hölkkäkirkon toimittaa Karjasillan kappalainen 
Satu Saarinen ja siinä avustavat lastenohjaajat Au-
li Kipinä ja Eveliina Korkea-aho. Kanttorina toimii 
Riitta Piippo.

Tuiran seurakunnan 
vanhustyön linja

vastaa keskiviikkoisin
klo 9–11 puhelinnumerossa 

08 5314 616.
Numeroon voit soittaa kun olet yksin tai 
kaipaat kuuntelija, tai kun haluat pyytää 

kotikäyntiä / jättää soittopyynnön.

Oulujoen seurakunnan perheleiri 
4.–6.7. Rokuan leirikeskuksessa 

Etusijalla Oulujoen seurakuntalaiset. Hinta aikuiset 46 
euroa, 4–18-v. 23 euroa ja alle 4-v. ilmaiseksi. Hintaan 
sisältyy matkat, majoitus täysihoidolla ja vakuutukset 
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Ohjelmassa ulkoi-
lua, yhdessäoloa, lepoa, uintia ja musiikkia. 

Leirillä mukana Oulujoen seurakunnasta diakonia-
työntekijät Anna-Maija Sälkiö ja Eija Röning, sekä va-
paaehtoisia avustajia. Ilmoittautuminen yhteiseen 
seurakuntapalveluun 9.6. mennessä p. (08) 3161 340.

Vapaita paikkoja Oulujoen seurakunnan 
musiikkileikkikoulu Trillin ryhmissä

Ryhmät kokoontuvat maanantaiaamuisin ja torstai-
iltaisin Myllyojan seurakuntatalossa. Tiedustelut 
Anna Haanpää-Vesenterä p. 040 5832 368.

Sinä joka voitit Raa-
tin vapputapahtumas-
sa 1.5. risteilylahjakor-
tin, ota yhteyttä Yhteis-
ten seurakuntapalvelu-
jen toimistoon, p. 044 
3161 550.
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Talkoolaisia kaivataan 
herättäjäjuhlille 8.–10.7.

Tarvitsemme vielä runsaasti talkoolaisia! Tarjolla on 
monenlaista tehtävää juhla-alueen rakentamisesta 
pöytien siistimiseen ja liikenteenvalvontaan. Ilmoit-
tautuminen joko nettisivujen kautta www.oulunhe-
rattajajuhlat.fi/ilmoittaudu_talkoisiin tai puhelimit-
se Heikki Kaikkoselle, p. 040 5025 010.

Oulun herättäjäjuhlien juhlaoppaita voi ostaa en-
nakkoon Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän keskus-
rekisteristä kolmen euron hintaan. Keskusrekisteri 
sijaitsee osoiteessa Isokatu 9 ja on avoinna maanan-
taista perjantaihin klo 9–16.

Juhlien aikaan opasta myydään juhla-alueella.

Matka valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Poriin 

10.–12.6. 

Arki @ Pyhä, Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat. Läh-
tö pe 10.6. klo 9.30 linja-autoaseman tilausajolaitu-
rista, paluu sunnuntai-iltana 12.6. n. klo 22. Yöpymi-
nen 2 hh:ssa 150 € tai 1 hh:ssa 190 € hotelli Scandicis-
sa. Hinta sisältää matkan, majoituksen sekä vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Osallistujil-
le lähetetään retkikirje. Lisätietoja ohjelmasta www.
lahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta: Raija Nissinen, 
040 574 7105 ja Ulla Mäkinen 040 506 5511. Ilmoit-
tautuminen viimeistään ke 25.5. Yhteiseen seurakun-
tapalveluun, p. (08) 316 1340 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo.

Kouluun lähtevien 
siunaamiset 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
ke 1.6. klo 18 Oulun tuomiokirkossa
Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pienille koulu-
laisille turvallista koulutietä ja rauhallista mieltä. Ti-
laisuuteen on tervetullut koko perhe, niin vanhem-
mat ja sisarukset kuin isovanhemmat ja kummit.

Kouluunlähtevien siunaus Karjasillan seurakunnassa
Ensi syksynä ekaluokalle lähtevät perheineen ja 
isovanhempineen ovat tervetulleita juhlaan. 
ke 25.5. klo 17–18 Pyhän Andreaan kirkossa 
ke 25.5. klo 18–19 Maikkulan kappelissa 
ke 25.5. klo 18.30–19.30 Pyhän Andreaan kirkossa.
to 26.5. klo 18–19 Karjasillan kirkossa

Tuiran seurakunnassa 
Tuiran seurakunnassa kouluun lähtevät esikoululaiset 
kutsutaan siunattaviksi päiväkodeittain. 
Jos oman päiväkodin tilaisuuteen ei pääse, voi tulla
Pyhän Tuomaan kirkolle keskiviikkona 25.5. klo 18 al-
kavaan tilaisuuteen.

Oulujoen seurakunnassa
su 22.5. klo 14 Oulujoen kirkossa
Oulujoen seurakunta Riitta Kentala ja Jouni Riipinen.

Saaren sankarit -eräleiri 
1.–6.-luokkalaisille 
13.–15.6. Simon seurakunnan Montajan 
leirikeskuksessa.

Lähde mukaan saaren sankariksi! Saari sijaitsee 
Perämerellä Simon kunnan edustalla noin 2 
kilometrin päässä mantereesta. Leirin hinta on 30 
euroa ja se sisältää matkat, majoituksen, ruoat ja 
ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 
 Leirille tulee ilmoittautua pe 27.5. mennessä 
osoitteen www.oulunseurakunnat.fi/ilmo kautta. 
Leirille ilmoittautuneet saavat leirikirjeen ennen 
leirille lähtöä. Lisätietoja leiristä Atte Kääriäiseltä 
p. 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi ja Jukka 
Kärkkäiseltä p. 040 5747 183, jukka.karkkainen@
evl.fi.

10-leirin infotilaisuus 
ti 17.5. klo 18–19 Karjasillan kirkossa. 

10-leirin infotilaisuudessa kerrotaan leiristä, 
ohjelmasta ja muista käytännön asioista. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita leiriläiset vanhempineen. 10-leiri 
pidetään Rokuan leirikeskuksessa 28.6.–1.7.

8.6.–28.7.2011 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa ja 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotiaille oululaisille 
(syntyneet 1999–2004) joka arkipäivä klo 10–15, lukuun 

ottamatta juhannusaattoa. Lasten kesäpäivät kuluvat rattoisasti 
seurakunnan lastenohjaajien suunnitteleman toiminnan parissa. 
Ohjelmassa on hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista ja 
retkeilyä. Sään salliessa myös uintia. Toiminta on ilmaista, lapset 

saavat päivittäin aterian.

 Ilmoittautuminen lastenpäiville:
Osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 2.5.–31.5., minkä 

jälkeen voi ilmoittautua kesän aikana paikan päällä lapsen 
ensimmäisenä leiripäivänä. Lastenpäiville ilmoittautuminen ei 

edellytä joka päivä paikallaoloa.

Lisätietoa lapsityönohjaajilta:
Lämsänjärvi: Marjaana Lassi, s-posti: marjaana.lassi@evl.fi

Hietasaari: Kirsi Merenheimo-Mäenpää, s-posti:
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Tapahtumia 
lapsille

Syksyn päiväkerhot
OULUJOEN SEURAKUNTA
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59
Ylikiiminki
Yli-Ii

3-vuotiaiden kerhot
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
Kastellin kirkko, Töllintie 38
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Kerhopaikat:
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
Sarasuon monitoimitalo, Sarasuontie 5
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39

TUIRAN SEURAKUNTA
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2

Ilmoittautuminen
Kerhot alkavat Tuirassa ja Karjasillalla 11. ja 12.8.2011, sekä Oulujoella 15. ja 16.8.2011. Päiväkerhoon voivat 
ilmoittautua 2006–2007 syntyneet lapset sekä Karjasillan seurakunnan kolmivuotiaidenkerhoon heinäkuun 
loppuun mennessä kolme vuotta täyttäneet. Vanhat kerholaiset ilmoittautuvat kerhoaikana omissa kerhois-
saan. Uudet kerholaiset ilmoittautuvat 31.5. mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Syksyn 
päiväkerholaisille lähetetään elokuun alussa postia. Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu 
vähintään kahdeksan lasta. 

Lisätietoa voit kysyä lapsityönohjaajilta:
• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi
• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi 
• Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353, saara.hietava@evl.fi.  
  - Ylikiimingin alue, Mervi Holmi 044 3161 721, mervi.holmi@evl.fi
  - Yli-Iin alue, Elisa Klasila 044 3161 456, elisa.klasila@evl.fi

TaivasKlubi -illat
13.5. +++

20.5. Körttikuoro 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.  
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.

Vihkimusiikkituokio 
tuomiokirkossa 
sunnuntaina 29.5. klo 15.

Oulun seurakuntien kanttorit järjestävät häämusiikin 
esittelytilaisuuden Oulun tuomiokirkossa. Tilaisuudes-
sa esitellään keskeinen vihkitilaisuuksien ohjelmisto si-
sältäen häämarssit, yksinlaulut ja virret. Tilaisuus on 
avoin kaikille, mutta erityisesti tulevan kesän hääparit 
ovat tervetulleita.
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enot oulussa 12.–19.5.2011M

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

Neuvonta ja vaihde 
p. (08) 316 1300
 
etunimi.sukunimi@evl.fi
www.oulunseurakunnat.fi

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

Kirkolliset toimitukset

Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

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

Palveleva puhelin
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Diakoniakeskus 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Elämän polku

Musiikkia

Kevätrallatus – kaikkien yhteinen 
lastenlauluilta 
to 12.5. klo 18 Pyhän Luukkaan kappelissa.
Mukana Tuiran seurakunnasta Pyhän 
Tuomaan lapsikuoro, Musiikkileikkikoulu 
Trilli ja Rytmitassut. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja laululeikkejä. Mehu- ja keksitarjoilu, josta 
vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. 
Vapaa pääsy. 

Kevätkonsertti 
to 12.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Sekakuoro johtajanaan Elisa Silver esittää lasten 
hengellisiä lauluja ja virsiä. Vapaa pääsy. 

Konsertti 
pe 13.5. klo 20 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Mieskuoro Weljet, johtaa Jussi Linnanmäki, 
baritoni Jussi Juola ja soitinyhtye. Ohjelmassa 
mm. Lauri Nurkkalan kantaesitys Misterioso. 
Ohjelma 5 euroa.

Pertti Haipolan 
50-vuotistaiteilijajuhlakonsertti 
ke 18.5. klo 18.30 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Pertti Haipola haitari ja urut, Lassi Makkonen 
laulu ja kitara, Ylikiimingin kvartetti, johtaa Leo 
Rahko. Vapaa pääsy, ohjelma 10 / 5 euroa.

Mennään metsään! 
6.–7.6., Oulun lähiseutu. 

Hei sinä rippikoulun käynyt nuori, lähde kanssamme 
metsään! Tule rentoutumaan luonnon helmaan. 
Yöpyminen tapahtuu valintasi mukaan joko teltassa 
tai autiokämpässä. Ruoat teemme ruokaryhmittäin 
retkikeittimillä. Ohjelmassa on leppoisaa eräilyä ja 
oleilua hyvässä seurassa. 
Retken hinta 15 euroa. Mukaan mahtuu 20 
ensimmäiseksi ilmoittautuvaa. Ilmoittaudu mukaan 
20.5. mennessä. Lisätietoja Atte Kääriäinen, 
p. 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi ja 
Jenni Koskenkorva, 044 3161 452, 
jenni.koskenkorva@evl.fi.

w w w.sxc . hu /  A nn e S ää k s i l a h t i

Kastetut: 
Tuomiokirkko: Kaapo Olavi 
Valdemar Heino, Tomas Ta-
pani Henrik Hutri, Tuure Il-
mari Lappalainen, Reino Elis 
Niska, Taika-Sofia Katarina 
Westman.
Karjasilta: Ella Aleksandra 
Alenius, Niklas Eeli Kustaa 
Arposalo, Niilo Pekka Iisakki 
Kreivi, Vilho Veikko Antero 
Nokela, Eevi Katariina Olkko-
nen, Aada Emilia Pulkkinen, 
Reetta Linnea Seppälä.
Tuira: Lenni Frans Eerik Halu-
nen, Paavo Kalle Olavi Kan-
tala, Leevi Elmeri Kellokum-
pu, Moona Alina Magdalee-
na Lahti, Peetu Tatu Petteri 
Lahti, Severi Antti Eliel Lat-
va-Ranta, Jere Antero Mar-
tikkala, Niilo Samuel Saloran-
ta, Inari Sanni Tuulia Vartio.
Oulujoki: Mira Pauliina Haa-
panen, Pihla Marianne Ilk-
ko, Veera Marjaana Kiiskilä, 
Roosa Liina Lyydia Siltakoski, 
Arttu Ville Verneri Torvinen, 
Jonne Elmeri Tukiainen.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Antti Ola-
vi Sarkkinen ja Tiina Kaarina 
Mällinen.
Karjasilta: Antti Joonas Ter-
vakangas ja Sallamaari Tere-
sa Aittakumpu.

Tuira: Kari Kalle Kantala ja 
Tiina Hannele Puhakka, Ant-
ti Oskari Försti ja Anna-Kaisa 
Heikkinen.
Oulujoki: Markus Antero 
Peltokorpi ja Sinikka Mirjami 
Partanen, Ilkka Tapani Ra-
pinoja ja Sanna Helinä Salo-
maa.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Valma Annik-
ki Alatalo s. Kärki 91, Vappu 
Inkeri Ervast s. Jurvalahti 75, 
Rauni Emilia Itkonen s. Ant-
tila 86, Saara Marjatta Mus-
tonen 87, Rauni Esteri Niku-
nen s. Paavola 85, Olli Pöyhö-
nen 86.
Karjasilta: Arja Helena Ran-
takangas s. Luttinen 62.
Tuira: Aino Kaarina Herrala 
s. Vuoti 93, Tekla Maria Ja-
lonen s. Kalliomäki 84, Rai-
mo Aimo Juhani Kemppai-
nen 57, Aimo Einari Lehtomä-
ki 67, Fanni Margareeta Nis-
kanen s. Siltakoski 87, Erkki 
Johannes Parkkinen 85, Elli 
Maija Kaarina Saastamoinen 
s.Heikinheimo 84, Veli Olavi 
Tyvelä 89.
Oulujoki: Viljo Aukusti Hut-
tunen 73.
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Nuortenilta 
seurakuntatalolla 

- musiikkia, sanaa ym. 
pe 13.5 klo 18, 

mukana Samuel 
Lindell. Tarjolla 
pitsaa ja teetä.

Kirkkokuoro to 12.5. klo 
18.30.
Pyhäkoulu su 15.5. klo 12.
Raamattu- ja rukousilta ti 
17.5. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Päiväpiiri ke 18.5. klo 10 Saa-

Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi  5-vuotiaiden päivä-
kerhoa ei ole 19.5. pikkukir-
kon vuoksi.
Pikkukirkko to 19.5. kirkos-
sa klo 10.
Perhekerho to 
12.5. klo 10 srk-
talolla, to 19.5. 
klo 10 osallis-
tumme ke-
väiseen pik-
kukirkkoon. 
Kokkikerho 
to 12.5. klo 
14, ryhmä B.
Ystävyyden talo 
pe 13.5. klo 10 srk-
talolla. 
Nuortenilta seurakuntatalol-
la - musiikkia, sanaa ym. pe 
13.5 klo 18, mukana Samuel 
Lindell. Tarjolla pitsaa ja tee-
tä.
Matalakynnys  su 15.5. Kor-
suhovilla klo 16, mukana Pek-
ka Siitonen ja Markku Tölli
limingan musiikkiopiston 
kevätkonsertti Lumijoen 
seurakuntatalolla ma 16.5. 
klo 18.
Perinteinen toukosiunaus 
Kyrön myllyn lähettyvillä ti 
17.5. klo 12, Eläkeliiton ker-
ho tarjoaa toukokahavet srk-
talolla.
Hartaushetki lumilyhdyssä 
ke 18.5. klo 14.
Kehitysvammaisten mes-
su ke 18.5. klo 10 Limingan 
kirkossa. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit kir-
kon pihalla, sateen sattues-
sa kirkossa. Ilmoittautumiset 
Marjolle p. 045 6381 973 13.5 
mennessä.

Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talolla.
Seurakuntailta to 19.5. klo 
18.30 srk-talolla. Tietopaket-
ti suviseuroista: mitkä tiet 

ruuhkautuvat, mitä su-
viseuroissa tapah-

tuu, mihin kaik-
keen suviseu-
rat Lumijoel-
la vaikutta-
vat. Terve-
tuloa kuule-
maan ja ky-

selemään.
Rippikou-

lu: Omalle leiril-
le tulevat osallistuvat 

nuorten iltaan pe 13.5. klo 18 
srk-talolla.
Diakonia: Jos olet kiinnos-
tunut Isovanhempi-lapsen-
lapsi leiripäivästä, ota pi-
kaisesti yhteyttä Marjoon 
p.045 6381 973. Leiri pide-
tään Utajärvellä Luurinmut-
kassa la 28.5. Hinta 15 € / iso-
vanhempi ja 5 € / lapsenlap-
si (sis. kuljetuksen, ruuan ja 
ohjelman). Leiripäivä on yh-
teinen Kempeleen, Tyrnävän, 
Limingan ja Lumijoen seura-
kuntien kanssa ja siksi paik-
koja rajoitettu määrä.
Rauhanyhdistys: Rauhanyh-
distys: Pe 13.5. klo 19 alueel-
linen nuortenilta suviseura-
kentällä. Su 15.5. klo 16 seurat 
Lumilyhdyssä. Ti 17.5. klo 17 
miestenilta suviseurakentällä.
Kastettu: Eelis Olavi Mäki-
talo.
Kuolleet: Kyllikki Loviisa Jak-
kula 93 v, Salli Prokkola, 80 v.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

renkartanossa.
Kaverikerho to 19.5. klo 10 
srk-salissa.
Saarenkartanon hartaus to 
19.5. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 19.5. klo 
18.30.

Oulun seurakuntayh-
tymän laajentumista 
ja siihen liittyviä asi-

oita voi seurata myös Ou-
lun seurakuntien kotisivul-
ta, josta löytyy kattavasti 
ajankohtaista tietoa muun 
muassa valmistelusta ja ai-
kataulusta, sekä kokouksis-
ta ja päätöksistä. Laajentu-
mista käsittelevät asiat löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/laajen-
tuminen ja myös heti etu-
sivulta löytyy linkki eteen-
päin.

Laajentumissivustolla on 
myös osallistumismahdol-
lisuus. Sieltä löytyy loma-
ke, jolla voi ottaa kantaa tai 
kysyä laajentumiseen liitty-
vistä asioista. Kysymyksiin 
vastataan aina mahdolli-
simman pian.

 – Muutokset voivat he-
rättää tunteita ja mielipi-
teitä, joista kannattaa ja-
lostaa kysymyksiä ja kom-
mentteja. Sillä tavalla ne 
saattavat palvella myös 
muita samoja asioita poh-
tineita, kertoo Oulun seu-
rakuntayhtymän tiedotta-

ja Rebekka Naatus.
Uuden Oulun myötä 

seurakuntayhtymä laaje-
nee, kun Oulun, Oulun-
salon, Haukiputaan, Kii-
mingin ja Yli-Iin kunnat 
muodostavat uuden Ou-
lun kaupungin 1.1.2013. 

Kirkkolain mukaan yh-
dessä kunnassa voi olla 
vain yksi seurakunta tai 
seurakuntayhtymä. Kun-
taliitoksen myötä Oulun 
seurakuntayhtymään tu-
lee kuulumaan seitsemän 
seurakuntaa, kun Yli-Ii-
tä lukuun ottamatta seu-
rakunnat säilyvät itsenäi-
sinä. Yli-Iin seurakunnas-
ta tuli Oulujoen seurakun-
nan seurakuntapiiri vuo-
den 2011 alussa.

Seitsemän seurakunnan 
muodostamassa Oulun seu-
rakuntayhtymässä tulee ole-
maan noin 149 000 jäsen-
tä ja 400 työntekijää. Seu-
rakuntayhtymässä pää-
töksenteosta huolehtivat 
seurakuntaneuvostot, yh-
teinen kirkkovaltuusto ja 
yhteinen kirkkoneuvos-
to. (RT)

Kaatuneitten 
muistopäivänä 

su 15.5. kutsumme erityisesti sotaorpoja 
ja sotaleskiä messuun klo 10. 

Seppeleenlasku ja kirkkokahvit messun jälkeen.

Kirkon ympäristön ja 
hautausmaan kevättalkoot 

pe 20.5. kahvit ja purtavaa tarjolla 
srk-salissa klo 10–13 välillä.

Kuusamolainen naiskuoro 
Ainot konsertoi 

Hailuodon kirkossa la 21.5. klo 17 
Alla Kourun johdolla.

Tasauskeräyksen 
Nepal-päivä 

su 22.5. sanajumalanpalvelus klo 10. 
Tasauslounas klo 11–12 ja diakonissa 

Marja Rantasuomelan 
Nepal-matkakertomus klo 12.

Ilmainen tila kiinnostaa seurakuntalaisia

Miten paljon seurakuntalai-
set ovat innostuneet käyt-
tämään esimerkiksi Asema-

katu 5:ssä sijaitsevaa, vasta remon-
toitua Vanhaa pappilaa omiin juh-
liinsa, tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen?

– Vanhan pappilan osalla varauk-
sia on tehty runsaasti. Kiinnostus on 
ollut yllättävän suurta.
Tilat ovat käytössä nimenomaan 
perhejuhlien järjestämiseksi. Tar-
koitetaanko perhejuhlilla pelkäs-
tään hää- ja kastejuhlia sekä muis-
totilaisuuksia? 

– Päätöksen mukaan tilat ovat va-
paasti käytettävissä kristillisiin per-
hejuhliin.
Voiko tiloja, esimerkiksi juuri Van-
haa pappilaa, varata esimerkiksi
syntymäpäiväjuhliansa varten? 

– On kyse seurakunnan juhlahuo-
neistosta, jonka tavoite on palvel-
la seurakuntalaisia kristillisen sano-
man hengessä. Syntymäpäivät eivät 

sinänsä ole kristillinen perhejuhla.
Oulun seurakuntien verkkosivuil-
la julkaistuissa ohjeissa todetaan: 
"Seurakuntien toimitiloissa järjes-
tettävien perhejuhlien tulee sisällöl-
tään olla sopusoinnussa kirkon toi-
mintaperiaatteiden kanssa." Millai-
set juhlat eivät sovellu seurakunnan 
tiloihin?

– Juhlat eivät voi sisältönsä puo-
lesta toimia kirkon sanomaa vastaan. 
Tämä linjaus ei ole mikään moralisti-
nen linjanveto.
Toimitilojen ohjeissa todetaan 
myös: "Juhlamaljan kohottaminen 
seurakunnan tiloissa on mahdollis-
ta, muutoin alkoholitarjoilua ei sal-
lita." Onko alkoholin käytöstä tul-
lut keskustelua tiloista kiinnostu-
neiden seurakuntalaisten kanssa?

– Joitakin kyselyjä vapaasta alko-
holitarjoilusta on ollut, mutta olem-
me korostaneet edellä mainittua koh-
taa järjestettävien tilaisuuksien sisäl-
löstä.

Miltä kesä näyttää tilavarauksien 
suhteen?

– Joitain yksittäisiä viikonloppuja 
on vielä osittain vapaana.
Miksi seurakunta haluaa tarjota ti-
loja seurakuntalaisten käyttöön?

– Haluamme tarjota seurakun-
talaisille hyvät puitteet heille tärke-
än kristillisen juhlahetken viettämi-
seen.
Ovatko seurakuntalaiset löytä-
neet juhlilleen myös Oulun seura-
kuntien leirikeskukset esimerkiksi 
Kuusamon Juumassa tai Rokualla, 
seurakuntayhtymän kiinteistöjoh-
taja Jaana Valjus?

– Leirikeskuksissa ei ole juurikaan 
järjestetty perhejuhlia lukuun otta-
matta joitakin yksittäisiä tilaisuuk-
sia. Poikkeuksena on Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Siellä pidetään 
kristillisiä perhejuhlia suunnilleen 
yhtä usein kuin seurakuntakodeilla.

rIITTa hIrVoNeN

Laajentumista voi 
seurata myös verkossaOulun seurakuntien jäsenet ovat saaneet 

käyttää maksutta viime vuosien ajan 
seurakuntayhtymän tiloja kristillisten 
perhejuhlien järjestämiseen. 
–  Syntymäpäivät eivät sinänsä ole kristillinen 
perhejuhla, tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
linjaa Vanhan pappilan käyttöä.

Vanha pappila on tyylikäs juhlatila.

A r k i s to
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.5.2011S

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Naisten piiri to 12.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Diakonian palveluryhmä 
osallistuu liikuta minua-ta-
pahtumaan pe 13.5. Kokoon-
tuminen palvelukoti Hovilas-
sa klo 12.30. Tervetuloa!
Askeleet pe 13.5. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
70- ja 75 -vuotiaiden kutsu-
jumalanpalvelus su 15.5. klo 
10 kirkossa. Messun jälkeen 
siirrytään juhlaan Kirkonky-
län srk-kotiin.
Nuttukerho toukokuun ajan 
ma klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti ks. 
kotisivut. Perhekerhojen ret-
ki Luurinmutkaan 27.5. lähtö 
klo 9 paluu klo 14 mennes-
sä. Srk tarjoaa kahvit, mehut 
ja pullat. Mahdollisuus pais-
taa makkaraa ja syödä omia 
eväitä. Hinta 5 € / perhe. Il-

moittautumiset kerhopistei-
siin viimeistään 20.5. 
Eläkeläisten piirien kevät-
juhlat: Päiväpiiri ke 18.5. klo 
12 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja Seurakuntapii-
ri to 19.5. klo 12 Kirkonkylän 
srk-kodissa. Juhlassa mukana 
rovasti Veikko Kärnä.
Kirkkokuoro ke 18.5 klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa to klo 
15.30–16.15 ja Kokkokankaan 
srk-keskuksessa pe klo 15–16. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
12.5. klo 13 srk-keskuksessa.
Rukouspiiri to 12.5. klo 18 
Puttaan Tuvassa.
lähetyspiirin ja Haukipu-
taan tiistaiseuran yhteinen 
kevätkauden päätös ti 17.5. 
Isoniemen leirikeskuksen ko-
takirkossa. Lähtö henkilöau-
toilla kirkkopihasta klo 12.30. 
Tarjoilu nyyttikestinä. Kahvit 
on valmiina. Hiillos kuumana 
makkaroille tms.
Hautausmaan siivous-
talkoot ti 17.5. klo 
18-20. Iltaharta-
us ja kahvitar-
joilu. 
Seurakun-
takerho elä-
keläisille to 
19.5. klo 13 
srk-keskukses-
saa. Kuljetus-
pyynnöt diakonia-
toimistoon perjantai-
sin klo 9-11 p. 08 5472 636.
Joel Hallikaisen konsertti 
pe 20.5. klo 18 srk-keskuk-
sen isossa salissa. Vapaa pää-

sy, kolehti lähetystyölle. Tilai-
suuden jälkeen kah-

vitarjoilu lähetys-
työn hyväksi.
Diakonian ja 
lähetyksen 
vapaaehtois-
väen kevät-
retki la 21.5. 
Liminkaan ja 

Lumijoelle. Ilm. 
viim. 12.5. Hele-

na Ylimaulalle p. 
040 5014 764 tai Johan-

na Kerolalle p. 045 1393 993.
Pyhäkoulu- ja perheleiri 
10.–12.6. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Ilm. 2.5.–27.5.  p. 

040 5471 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi. Leirille voi tul-
la koko perheellä tai vaikka 
isovanhempien tai kummin 
kanssa. 
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: pyhäkou-
lulaisten ja päiväkerholais-
ten retki la 14.5. klo 9.45 Kie-
rikissä, omat kyydit ja eväät, 
seurat su 15.5. klo 17 ry:llä, 
eläkepiiri ti 17.5. klo 13 srk-
keskuksessa. Kello: pitsailta-
pala ja puheenvuoro arkirak-
kaudesta pe 13.5. klo 18.30 
ry:llä, päiväkerho ma 16.5. 
klo 17.30 ry:llä. Jokikylä: iso-
jen ja pienten raamattuluok-
ka pe 13.5. klo 17.30 ry:llä, 
nuortenilta la 14.5. klo 19 
ry:llä, kevätjuhla su 15.5. klo 
14 ry:llä.
Kastettu: Arttu Juhani Al-
fred Roivainen, Aino Marika 
Virtanen, Oona Sofia Alek-
sandra Tuomaala, Hilma Ilo-
na Tiri, Anneli Rauha Katarii-
na Heino, Nelli Olivia Kontta-
niemi, Joonas Niilo Ilmari Ui-
monen.

kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Aamukah-
vilan retkipäivä Luurinmut-
kaan ma 16.5.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm.  
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 13.5. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kirkon-
kylän koululla. Päivystys Zep-
pelinissä pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kastetut: Weeti Oiva Juhani 
Koskela, Ville-Valtteri Mika-
el Korhonen, Bettiina Anna 

Taloustoimisto 
suljettu to 12.5. 

Esikoululaiset huomio! 
Ekaluokkalaisten leiri 13.–14. elokuuta. 
Isoniemen leirikeskuksessa. 

Ilmoittautuminen www.alakkonäämua.fi/> => 
leireille ilmoittautuminen -sivuston kautta 
2.–13.5. välisenä aikana. Osallistujille lähetetään 
leirikirje ja osallistujakortti. Tarkemmat tiedot 
leiristä löytyvät www.alakkonäämua.fi -sivuilta.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 

kevätkonsertti 
sunnuntaina 22.5. klo 19 srk-keskuksessa. 

Mukana Oulunsalo Ensemble. Johtaa Hannu Niemelä 
ja Else Piilonen. Yksinlaulu Maija Lauri. 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Häämusiikki-ilta 
perjantaina 13.5. klo 19 kirkossa. 

Tilaisuudessa esitellään perinteiset häämarssit 
ja myös muuta urkumusiikkia, jota kirkkohäissä 

yleisesti käytetään. Laulamme yhdessä vihkimisessä 
käytettäviä virsiä ja esitämme yksinlauluja, jotka 

sopivat kirkolliseen vihkitoimitukseen. 
Musiikista vastaavat kanttorit Hannu Niemelä, 

Else Piilonen ja Kaisa Säkkinen. 
Häämusiikki-iltaan on vapaa pääsy ja sinne 

ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. 
Tilaisuudessa mukana seurakuntapastori Jari Flink 

sekä suntio.

Infotilaisuus 
vihkipareille 

lauantaina 14.5. 
klo 15 Vanhassa kirkossa. 

Tilaisuudessa kerrotaan 
toimituksesta, 

kaavavaihtoehdoista 
sekä esitellään 

vihkitilaisuuden 
musiikkia. 

 

 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

Kristus yhdistää -iltapäivä  
Sunnuntaina 15.5. Kempeleen kirkossa 
 
 

Aiheena:  
Rukous ja elävä seurakunta 
 
 

OHJELMA: 

 

Klo 15: Opetusta, musiikkia  
- Avaus (Paulus Pikkarainen, Kempele) 
- ”Rukous ja minä” (Kai Similä, Kempele) 

- ”Rukous ja seurakunta” (Ari Kauppila, Kiiminki) 
 

Klo 16.30: Kahvitarjoilua 

 

Klo 17: Yhteinen rukousilta - ylistystä, rukousta 
- ”Vapautettuna” (Raimo Karhu, Kempele) 
 
 

Musiikkivastuu: - ylistysryhmä Versot  
     - Jukka Kauppila, Mikko Tuohimaa 

 
 

Tervetuloa mukaan rakentumaan ja rukoilemaan!  

 
 

Järjestää: Kempeleessä toimivat seurakunnat ja  
Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto  
(entinen Oulun Kristus-päivä –verkosto) 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

Yhteisvastuun 
kiitosilta ti 17.5. 
klo 18.30 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 
Jos tarvitset kyytiä, 
ota yhteyttä diakonissa 
Leena Hintsalaan 
040 7790365.

Aurora Ahola, Olivia Anna-
bella Ahola, Lenni Herman-
ni Kyllönen.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokat pe 13.5. klo 18 
pienemmät: Haukipuro, Salmi-
kuja 3. Isommat: Myllylä, Niit-
tyrannantie 91, iltakylä. Kevät-
juhla su 15.5. klo 16 ry:llä. Mur-
ron rauhanyhdistys: Seurat su 
15.5. klo 16 ry:llä.

Sydämellinen kiitos 
aktiivisesta 

osallistumisesta 
hautausmaan

siivoustalkoisiin!

Kempeleen seurakunta

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

ti 17.5. 
klo 18-20. 

Iltahartaus ja 
kahvitarjoilu. 

w w w.sxc . hu /  Tra c y  To h
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Rovastikunnallinen retki 
LÄHETYSJUHLILLE PORIIN 

10.-12.6. 
Lähtö pe 10.6. aamulla,  
paluu su 12.6. illalla. 
 

Hinta: 100e, sis. Bussikuljetukset, majoi-
tus ja aamiaiset Hotelli Amadossa 2hh. 
Lähetysjuhlien ohjelma on pääosin ilmai-
nen. Ruokailut omakustanteisesti. 
 

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä  
lähetyssihteerille p. 040 7797705 tai  
minna.sorvala@evl.fi 

Hartaus to 12.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kuorot: Tähdet to 12.5. klo 
16–17 srk-talolla.
lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 16.5. klo 12–14 yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä.
Seurakuntakerho ke 18.5. klo 
12 Rantakylän hautausmaa-
kierrokselle. Oppaana Mikko 
Ihalainen. Kahvit seurakunta-
talolla ennen lähtöä linja-au-
tolla. Ei ilmoittautumisia.
Varhaisnuoret: Päiväleirit 
6–9-v. 6.-10.6. Tupoksen Va-
namolla klo 10-14. Hinta 10 
€ / vk (4H:n jäsenet 8 €) sis. 
lämpimän ruuan ja kaikki tar-
vittavat materiaalit. Ilm. 27.5. 
menn. Helille p. 0400 803 837.
Toiminnallinen kesäleiri 9–13 
-v. 27.–29.6. Rantakylän kou-
lulla. Hinta 15 € (4H:n jäsenet 
12 € ). Ilm.17.6.menn. Helille.
Nuoret: Nuorten raamis to 
12.5. klo 16.30–18 pappilan 
vintillä. Nuortenilta to 12.5. 
klo 18–20 Tupoksen nuok-
karilla. Isosleiri 13.–15.5. Tyr-
nävän kesäkodilla. Nuorte-
nilta pe 13.5. klo 18 Lumi-

joen kirkossa. Mukana Sa-
muel Lindell. Palveluryhmä 
ke 18.5. Alatemmeksen van-
hainkodilla. Lähtö Nuoriso-
Nurkasta klo 15.15.
Rippikoulutyö: Kesä 1-rippi-
leirin leiri-info ja rippikoulu-
korttien tarkistus ke 18.5. klo 
18–20 Lähetysvintillä. Kesä 
2-rippileirin kirkkomusiikki-
opetus ke 18.5. klo 17–20 srk-
talolla. Kesä 2-rippileirin van-
hempainilta ke 18.5. klo 17–
18.30 NuorisoNurkassa (srk-

talon päässä toinen ovi).
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 17.5. klo 9.30–11. Yhdessä-
oloa. Vanamossa ke 18.5. klo 
9.30–11. Nyyttärit.
Perhekerhojen kevätretki 
Ouluun Ainolan puistoon ja 
Pohjois-Pohjanmaan muse-
oon keskiviikkona 25.5. Linja-
auto lähtee seurakuntatalon 
pihasta klo 9.30 ja Vanamos-
ta klo 9.45. Paluu Vanamoon 
klo 12.45 ja seurakuntatalol-
le klo 13. Retki on ilmainen. 
Seurakunta tarjoaa eväät. Il-
moittautuminen 18.5. men-
nessä Tuijalle 044 7521230 tai 
Ritvalle 044 7521 229.
Perhemuskari TRuMPElI 
PuM! Su 15.5. klo 13 seura-
kuntatalolla.
leikkipuistopyhäkoulu: Lin-
nukan leikkipuistossa (Kir-
konkylä) to 12.5. klo 10, oh-
jelmassa Raamatun kertomus 
ja leikkilauluja.
Partio: 12.5. Perhepartio klo 
17.30–19.30 partiokämpäl-
lä. 13.5. Ko-Gi tapaaminen 
Liisanlinnassa alkaen klo 18. 
Omat eväät. 13.–15.5. Jotos 11 
(Märkämerkin suoritus) Par-
tiokämpällä tarpojille, samo-
ajille ja vaeltajille. Tarkemmat 
tiedot kotisivulla. 14.5. Partio-
piirin sudenpentu- ja seikkai-
lijakisat. Lisätietoa akeloil-
ta. 16.5. Sudenpentujen lin-
turetki Liminganlahdelle. Li-
sätietoa kotisivulla ja akeloil-
ta. 21.5. Tarpojien, samoajien, 
vaeltajien ja aikuisten johtaji-
en retki Ruotsiin Storforssiin. 
Hintan. 30 €. sis. kuljetuksen. 

Haudanhoitosopimuksista
Vaihtoehtoina pitkäaikaiset viiden (5) tai kymmenen (10) 
vuoden sopimukset sekä kesähoito. Kesähoito on tilat-
tava kirkkoherranvirastosta kunkin vuoden toukokuun 
loppuun mennessä, jonka jälkeen kesähoitosopimuksia 
ei enää tehdä kyseiselle kesälle.
Hoitosopimuksen sisältö (kaikissa sama): haudan perus-
kunnostus, haudan pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat, 
kukkien hoito ja kastelu, syksyllä havutus, jouluna kynt-
tilät. Kukkia/kynttilöitä yksi / hautasija, kuitenkin enin-
tään kolme / hautakivi.
Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäaikaissopimukset hoidetaan 
tehtyjen sopimusten mukaisesti.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      08 562 1200
         044 752 1220
fax.   08 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Miesten saunailta to 12.5. 
klo 19 Suvelassa. Lentopalloa 
ja saunomista. Löylynheittä-
jänä Eino Alila.
Messu su 15.5. 
klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa 
Harri Isopah-
kala, avus-
taa San-
na Karjalai-
nen, kanttori-
na Jarkko Met-
sänheimo ja Juk-
ka Jaakkola. Ranta-
pohjan alueen kuoroja ja 
Kuusamon kirkkokuoro.
Pyhäkoulu su 15.5. klo 12 
kirkkopirtti
uusien messulaulujen kirk-
ko su 15.5. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodissa, Harri Isopah-
kala ja Marja Ainali

uusien messulaulujen kirk-
ko su 15.5. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodissa, Harri

Isopahkala ja Mar-
ja Ainali ja Jou-

ni Kokkoniemi, 
laulu ja kitara.
Juttunurkka 
ma 16.5. klo 10-
13. Jäälin seu-
rakuntakodil-
la. Kaikenikäi-

sille tarkoitettu 
juttupaikka.

Työttömien ja pie-
nituloisten eläke-

läisten ruokailu 
ma 16.5. klo 
11–12 Jäälin 
seurakun-
takodil-
la. Aterian 
hinta 2 €. 

Kastetut: Saana Maria Sallinen. Joanna Lumikukka Nevalai-
nen. Esko Tapani Moilanen. Emilia Adeline Leskelä. Lennu 
Aapo Hermanni Tuohino. Ada-Maria Kaarina Isola. Tuuk-
ka Iisakki Sarias. Emilia Iina Maria Vuorma. Viljami Juhani 
Aleksanteri Kuusisto. Inka Katariina Honkanen.
Vihityt: Heikki Olli Sakari Uusitalo ja Jenni Kaisa Johan-
na Lehtinen. Mikko Johannes Vuorma ja Johanna Anne-
li Tauriainen.
Kuolleet: Ritva Kyllikki Vesa e Pentinpuro 62 v.

Diakoniapiiri ma 16.5. klo 13–
14.30 Jäälin seurakuntakodilla.
Esikkoryhmä ti 17.5. klo 10–
12 Jäälin seurakuntakoti. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 17.5. klo 13–14.30 Hut-
tukylässä Aino Kokolla. Kul-
jetuspyynnöt ma klo 12 men-
nessä Erjalle 0400 775 164.
Naisten Kasvuryhmä ei ko-
koonnu 18.5. Seuraavan ker-
ran 25.5., jolloin Kesän aloi-
tusretki Ouluun.
Seurakunnan kaikkien elä-

keläiskerhojen yhteinen 
kevätkerho ti 24.5. 

klo 13–15 seura-
kuntakeskuk-
sessa. Kerhoon 
tulee vieraita 
Haukiputaal-
ta. Mahdolli-
suus ruokai-
luun klo 12.30, 

aterian hinta 7 
€. Kuljetuspyyn-

nöt ja ilmoittautu-
minen ruokailuun pe 

20.5. mennessä Seijalle 040 
579 3247.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio (Jää-
li) 040 579 3248. 
Naisten saunailta to 26.5. 
klo 18–20 Suvelassa. Kevään 
viimeisessä saunaillassa Seijat 
saunottaa ja laulattaa. Tule 
viettämään iltaa yhdessä ren-
toutuen!
Perhekerhot Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla tors-

Rovastikunnallinen 
säveljuhla kiimingissä
Sunnuntaina 15.5. klo 14 on Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa kuultavana rovastikuntamme seurakuntien 
Kirkkokuorojen sekä lapsi-ja nuorisokuorojen esityk-
siä. Rovastikunnan seurakuntiin kuuluvat Ii, Haukipu-
das, Kiiminki, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo. Tu-
lonsa ovat varmistaneet useiden Kiimingin kuorojen li-
säksi Kuusamon Kirkkokuoro Raimo Heikkilän johdol-
la ja Pudasjärven nuoriso- ja kirkkokuoro Jukka Jaak-
kolan johdolla. Kiimingin kuoroja johtavat Marja Ainali 
ja Jarkko Metsänheimo. Konsertin urkurina toimii dip-
lomiurkuri Risto Ainali. Kuorojen ohjelmistossa on pal-
jon kiitosaiheisia kuoroteoksia. Pudasjärven nuoriso- ja 
kirkkokuoro esittävät Tuomo Nikkolan tunnetun "Hyvä 
paimen"-kantaatin. 

Syksyn 2011 
päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
puhelimitse viikolla 20 
p. 040 7008 151 
(ma 16.5. klo 9–12, ti 17.5. klo 9–12, ke 18.5. klo 9–12 ja 
17–18, to 19.5. klo 9–12, pe 20.5. klo 9–12 ja 17–18)

Päiväkerhot järjestetään 3–5-v. lapsille (2006–2008 
syntyneille) Kirkkopirtillä, Jäälin seurakuntakodilla, Ala-
kylän koululla sekä Huttukylän koululla. 

Perinteiset kesäkerhot pidetään Kiimingissä Kirkkopir-
tillä ja Jäälissä Jäälin seurakuntakodilla 6.–23. kesäkuu-
ta välisenä aikana klo 10–15. Lapsi on enimmillään kol-
me tuntia / päivä kesäkerhossa. Toiminta on tarkoitettu 
vuosina 2004–2007 syntyneille lapsille. Omat eväät mu-
kaan. Toiminnasta vastaavat seurakunnan lastenohjaa-
jat sekä nuoret avustajat. Kyselyihin vastaavat lasteno-
hjaajat puhelin 040 7431 902 (Kirkkopirtti) ja 0400 835 
374 (Jäälin seurakuntakoti).

omat eväät. Tiedustelut Ma-
kelta 22.–27.7. Partioleiri Pök-
kelö-city 11, villinlännenleiri, 
Hossan Seipiniemessä seikkai-
lijoille, tarpojille, samoajille 
ja vaeltajille. Hinta 75€ I per-
heenjäsen, 70 € II perheenjä-
sen. Tarkemmat tiedot tule-
vat kotisivuille ja jakoon Koti-
kololle. Vanhempia toivotaan 
leirille mukaan erityisesti ter-
veys, turvallisuus ja muonitus-
tehtäviin. Jos olet kiinnostu-
nut ota yhteys Makeen (mark-
ku.korhonen@evl.fi). Ilmoit-
tautuminen Makelle lomak-
keella 13.5. mennessä. Perhe-
partiotoiminta on suunnattu 
3–7 -vuotiaille lapsille ja hei-
dän perheilleen. Mukaan saa-
vat tulla vanhemmat, huolta-

liikuta 
minua 
ulkoilupäivä 
ikäihmisille 
pe 13.5. klo 10–12
urheilukentällä, 
sateen sattuessa 
liikuntahallilla. Kaikki 
mukaan, tarjoa 
apuasi! Kahvitarjoilu, 
makkaraa 2 €, arvonta 
osallistujien kesken 
ym. mukavaa. 
Lisätietoja 055 5750 
822 tai 044 7521 226. 

Seurakunnan kesäkerhot
2005–2007 -syntyneille Vanamossa sekä Koti-pietilässä
viikolla 23 (6.–10.6.) ja viikolla 24 (13.–17.6.).
Voit siis valita viikon sekä haluatko lapsesi aamu- vai 
iltapäiväkerhoon.
Aamukerho klo 9–11.30. Iltapäiväkerho klo 12.30–15
Joka ryhmään mahtuu 15 lasta. Etusijalla 
päiväkerholaiset. Omat eväät mukaan!
Ilmoittautumiset 18.5. mennessä Vanamoon Tuijalle 
p. 044 7521 230 ja Koti-pietilään Ritvalle p. 044 7521 229. Koko ilmoitus Oulunsalon kirkollisissa ilmoituksissa s. 22

Jäälin 
hautausmaan 

iltatalkoot 
torstaina 

19.5 klo 17 alkaen. 
Tervetuloa!

jat, sisarukset, isovanhem-
mat, kummit tai vaikka naa-
purit. Tärkeää perhepartiossa 
on, että lapset ja aikuiset toi-
mivat yhdessä leikkien, oppi-
en ja seikkaillen luonnon ää-
ressä. Perhepartiota vetää 
Anna-Riikka "Ansku" Litho-
vius.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (5.–6.) pe 13.5. klo 
18.30 kodeissa ja raamattu-
luokka (7.–8.) ry:llä. Nuorte-
nilta klo 18.30 Tiina ja Mar-
ko Laurilalla. Pyhäkoulut su 
15.5. klo 11.30 ja seurat klo 
14 Niittypirtin palvelutalolla 
ja ry:llä sekä klo 17 ja 18.30 
seurat ry:llä. Varttuneiden-
kerho to 19.5. klo 12 seura-
kuntatalolla.

taisin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä ja Jäälin seurakuntakodilla 
perjantaisin klo 9.30–11.
lasten parkki: Lastenparkki 
Jäälin seurakuntakodilla tiis-
taisin klo 12–15. Ilmoittautu-

Hautain-
hoitosopimuksia 
kaudelle 1.6.2011 - 
31.8.2011 voi tehdä 

31.5.2011 asti.
Taloustoimisto

040 576 2178 Pekka 
Vähänen.

miset parkkiin maanantaisin 
klo 15 mennessä p. 0400 835 
374 / Lastenohjaajat.
Nuorisotyö: Nuorten ilta 
”maailman kaikissa kylis-
sä” to19.5. klo 18–19.30 Jää-
lin seurakuntakoti.
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SEuRAKuNTA-
RETKI

26.–27.5.2011
uuTEEN 

VAlAMOON
Ilmoittautuminen 

18.5. mennessä 
kirkkoheranvirastoon 

p. 08 5142 700.
Matkaohjelma 

lähetetään 
ilmoittautuneille.

Omavastuu 
retkestä 50 €.

Retkellä mukana 
diakonissat Päivi ja 

Riitta, sekä kappalai-
nen Vesa Äärelä.

Tervetuloa mukaan!

Pyhäkoulut su 15.5. klo 12 
Salonpäässä ja Repussa.
Herännäisseurat su 15.5. klo 
18.30 Leena ja Kalevi Lauri-
lalla, Riekonmarjakuja 2 Ou-
lunsalo.
Seurakuntatalolla lähetys-

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.5.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus 
pyynnöt
sähköposti-
osoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai 
numerosta 
(08) 5142 700

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174

Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 12.5. klo 13 seurakun-
tatalossa huhti–kesäkuun ai-
kana ”pyöreitä” vuosia täyt-
täville. Kutsun saaneet, ter-
vetuloa yksin tai 
perheenjäsenen 
tai ystävän 
kanssa. 
Omaishoita-
jien ryhmä 
to 12.5. klo 
13 Päiväkes-
kuksen takka-
huoneessa.
Hartaus to 12.5. klo 
14 Vire Kodissa, Pekka Kyl-
lönen. 
Hartaus pe 13.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Salme Kui-
vala.
Kaatuneiden muistopäivä-
nä su 15.5. klo 10 messu kir-
kossa, jonka jälkeen ruokai-
lu srk-talossa. Klo 12.30 juh-
la Koivu ja tähti -kulttuuri-
keskuksessa. Tervehdyssanat 
kansanedustaja Pirkko Mat-
tila, juhlapuhe rehtori Ilk-
ka Pöyry, päätössanat Jouni 
Heikkinen. 
Hartaus ma 16.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.

Hartaus ti 17.5. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ti 17.5. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 

ryhmäkodissa, Jouni 
Heikkinen.

Kirkkovaltuus-
ton kokous ti 
17.5. klo 18 seu-
rakuntatalossa.
Ikäihmisten 
kerhojen retki 

ke 18.5. Rokual-
le. Linja-autokyy-

dit seuraavasti: En-
simmäinen auto lähtee klo 
8.30 Sanginjoelta ja ajaa 
Laitasaaren rukoushuoneen 
kautta. Toinen auto lähtee 
klo 9 srk-talon pihalta ja ajaa 
Kylmälänkylän kautta. Paluu 
n. klo 17.30. Varatkaa kyytei-
hin tasaraha. 
Rukouspiiri ke 18.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Hartaushetket to 19.5. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 seurakuntatalossa ja 

Päivärinteen seurakuntasa-
lissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. 
Partio: Herätys 2011 – Ou-
lun ja Muhoksen Metsän-
kävijöiden kevätretki 13.–
15.5. Oulun Metsänkävijöi-
den kämpällä Myllykarhulla. 
Lähtö Muhoksen srk-talolta 
pe 13.5. klo 18, paluu alkaa 
su 15.5. klo 12. Ohjelmassa  
kädentaitoja ja perinteistä 
partiointia, mukaan kunnon 
partiovarusteet! Leirin hinta 
15 € /henkilö. Lisätietoja Kat-
ja Kilpualta p. 040 5543 798. 

Ikäihmisten 
kerhojen retki 

ke 18.5. 
Rokualle.

Perheiden 
saunailta 
umpimähkässä 
pe 13.5. klo 18.30–
22. Ohjelmassa: 
Saunomista, 
makkaran paistoa, 
yhteislaulua ja 
vapaata oleskelua. 
Varaamme jonkin 
verran evästä, mutta 
voit ottaa myös 
varalta omatkin 
eväät. 
Tervetuloa!

Päiväkerhoihin 
kaudelle 2011–2012 ilmoittautuminen 
käynnissä osoitteessa: www.oulunsalonseurakunta.fi, 
kohdassa sähköinen ilmoittautuminen. 
Mikäli perheen käytössä ei ole nettiyhteyttä, 
ilmoittautua voi myös soittamalla numeroon
044 7453 850 / Hannele. 
Kerhoihin ilmoittautuvat vuonna 2006 (5-v. ryhmiin) 
ja 2007 (4-v. ryhmiin) syntyneet lapset. 
Kerhopaikkoina ovat Reppu, Salonpää ja Vattukuja.

Rovastikunnallinen retki 
LÄHETYSJUHLILLE PORIIN 

10.-12.6. 
Lähtö pe 10.6. aamulla,  
paluu su 12.6. illalla. 
 

Hinta: 100e, sis. Bussikuljetukset, majoi-
tus ja aamiaiset Hotelli Amadossa 2hh. 
Lähetysjuhlien ohjelma on pääosin ilmai-
nen. Ruokailut omakustanteisesti. 
 

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä  
lähetyssihteerille p. 040 7797705 tai  
minna.sorvala@evl.fi 

aiheinen näytelmä ke 18.5. 
klo 9.30 ja klo 11 REPE ROPEL-
LI. Sinne ovat erittäin terve-
tulleita kaikki lapsityön ker-
holaiset! Ei muuta kerhotoi-
mintaa ko. viikolla.
KyläKamarin lauluhetki ke 
18.5. klo 12.
Hartaus ke 18.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho to 19.5. 
klo 11 seurakuntatalolla, en-
si kesän srk:n suviseurat Lu-
mijoella. Seurajärjestelyis-
tä kertoo Aarno Sassi. Arki-
lounas.
Pyhäkoululaisten retki Haa-
parantaan  su 22.5.Lisätiedot 
srk:n nettisivuilta.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Salonpää ry: Aikuistenil-
ta la 14.5. klo 18 ry:llä. Seurat 
su 15.5. klo 16 ry, Erkki Moi-
lanen, Aarno Sassi. Kirkonky-
län ry:  Su 15.5. klo 12  raa-
mattuluokka I ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli Keskiky-

lä ry: Karhuoja: Aarno Karvo-
nen klo 16 seurat Antti Lau-
hikari, Pertti Lahtinen ry. Ke-
vätjuhla ja seurat su 22.5. klo 
13 Toivo Määttä ry. Seurat su 
29.5. klo 16 Matti Lääkkö, Ja-
ri Kupsala ry.
Kastetut:  Noora Helmi Mar-
jatta Haikola, Sisu Helmeri 
Pakaslahti, Ilona Anni Matil-
da Peltola, Linnea Elena Yr-
jänä.

Yhdessä maailmassa
Lähetysnäyttely yläaste- ja lukioikäisille 
Muhoksella 18.–20. toukokuuta srk-ta-
lossa.
Näyttely haastaa nuoret pohtimaan vas-
tuutaan maailman kehityksestä. He saa-
vat myös tehdä valintoja, joilla kehityk-
sen suunta ratkeaa. ”Yhdessä maailmas-
sa” -näyttely on eräänlainen peli, jo-
ka edellyttää näyttelykävijöiltä aktiivis-
ta osallistumista ja tiimityötä. Pelissä on 
neljä teemaa: vesi, ruoka, ihmisoikeudet 
ja koulutus.
Näyttelyssä nuoret saavat tietoa Suomen 
ja muun maailman kehityshistoriasta se-
kä Suomen Lähetysseuran työstä. Näyt-
telyn sivutuotteena nuoret syventävät 
vuorovaikutustaitojaan. Näyttely on työ-
kalu yhteistyön oppimiseen.
Näyttelyn avoin tutustumisilta Muhok-
sen srk-talossa to 19.5. klo 18.

laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 12.5. klo 19 ompeluseu-
rat ry:llä. Pe 13.5. klo 19 si-
sarpiirin kevätretki. La 14.5. 
klo 19 nuortenilta Lehtolal-
la, raamattuluokka 4–6-lk 
Karjulalla, raamattuluokka-
iltakylä 7.–8.-lk Kiviahteella. 
Su 15.5. klo 17 seurat ry:llä. 
To 19.5. klo 19 ompeluseurat 
H. Pitkäsellä, Aholantie 29 ja 
Kallungilla, Rantatie 5.
laitasaaren rauhanyhdis-

tys: Pe 13.5. klo 19 sisaril-
ta. La 14.5. klo 19 raamat-
tuluokka 7.–8.-lk Kiviahde, 
Muhos ja nuortenilta Leh-
tola, Muhos. Su 15.5. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Kinnu-
nen, Tarmontie 13, Laita-
saari Saartoala, Takatalon-
tie 19, Huovila Parviainen, 
Lampelankuja 2. Klo 17 seu-
rat ry:llä. 
Kastettu: Henna Vilma Han-
nele Asikainen, Suvi Tuulik-
ki Väärälä.
Kuollut: Sini Susanna Länki-
nen 19, Aarno Tapani Kassi-
nen 38.

Haudanhoitosopimuksia
tehdään toukokuun loppuun saakka seurakunnan ta-
loustoimistossa p. (08) 533 1174. Sopimuksen voi teh-
dä 1, 5 tai 10 vuodeksi. Hoitokausi 1.6.–31.8. Kastelus-
opimuksia tehdään 10.6. saakka. Lisätietoa haudanhoi-
don sisällöstä ja maksuista löytyy myös kotisivuiltamme 
www.muhoksenseurakunta.fi. 
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www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

Kirkkovaltuuston kokous 
ma 16.5. klo 18 Tyrnävän seu-
rakuntatalolla. Kokouksen 
pöytäkirja on yleisesti näh-
tävänä muutoksenhakuoh-
jeineen kirkkoherranvirastos-
sa 18.5.–18.6.2011 sekä seura-
kunnan kotisivuilla.
Kylvön siunaaminen Tem-
meksen koululla ma 16.5 klo 
9. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Seurakuntakerho ti 17.5. klo 
12.30 seurakuntatalolla.
YV-kuntotempaus ti 17.5 klo 
18 alkaen seurakuntatalolla.
Hartaus Villa Tyrnissä ke 18.5 
klo 15.
Aikuisten Raamis ke 18.5. 
klo 18 seurakuntatalon ker-
hohuoneessa.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen to 19.5. klo 15 seura-
kuntatalolla.
Nuttuja neulotaan taas ah-
kerasti to 12.5. klo 17–19 Tyr-
nävän seurakuntatalon tak-
kahuoneessa.

Sydämelliset kiitokset kai-
kille teille, jotka osallistuit-
te hautausmaiden siivoustal-
koisiin!

KESTIlä
Kirkkokuoro to 12.5. klo 19 
srk-kodissa. 
Seurakuntakerho pe 13.5. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 13.5. klo 
19 ry:llä.
Keskusteluilta pe 20.5. klo 
19 ry:llä. Aiheena Kodin hy-
vinvointi.
Ehtoollishartaus pe 13.5. klo 
13 Pihlajistossa.
Seurat su 15.5. klo 12 ry:llä, 
Erkki Nukari ja Esko Remes.
Ystävänkammari ke 18.5. klo 
10 kerhokodissa.
Järvikylän diakoniakylätoi-
mikunnan vierailu ke 18.5. 
klo 13 Pihlajistoon.
Nuortenilta to 19.5. klo 17 
kerhokodissa. 
Keskusteluilta pe 20.5. klo 
19 ry:llä. Aiheena Kodin hy-
vinvointi. 
Seurakuntakerhon retki pe 
27.5. Runnille. Lähtö klo 9 srk-
kodilta. Ilmoittautumiset vii-
meistään ke 25.5. kirkkoher-
ranvirastoon p. 020 7109 860.
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15 ja päiväkerho to klo 11 

kerhokodissa.  
Kuollut: Tauno Antero Suor-
sa 79.

PIIPPOlA
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 15.5. klo 19 srk-kodissa. 
Varhaisnuoret ti klo 16 srk-
kodissa.
Kylvön siunaaminen to 19.5. 
klo 12 Hyvärisillä Lassilanku-
jan varrella.
Veteraanikuoro to klo 11 srk-
kodissa.

PulKKIlA
Seurakuntakerho to 12.5. klo 
12 srk-talossa. 
Raamattuluokka pe 13.5. ja 
20.5. klo 19 ry:llä.
Seurat la 14.5. klo 19.30 
ry:llä.
Pyhäkoulu su 15.5. klo 11 
ry:llä.
Perhekerho ma 16.5. klo 10 
srk-talossa. 
Ehtoollishartaus pe 20.5. klo 
13 Koivulehdossa.
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16 ja päiväkerho pe klo 10 
kerhotilassa. 
Kuollut: Sirkka Marjatta Tör-
mä s. Rantonen 66.

PYHäNTä
Perheiden "suomalainen 
vaellus" to 12.5. klo 17 srk-
kodin lähettyvillä. Järjes-
tää kunnan vapaa-aikatoimi, 
MLL, 4H ja seurakunta. 
Hartaus su 15.5. klo 10.30 
Nestorissa.
Vanhusten kirkkopyhä su 
15.5. Sanajumalanpalvelus 

klo 13 kirkossa, kirkkokahvit 
srk-talossa. Kirkkokyydeistä 
tiedustelut Irma Leiviskä p. 
040 504 2941.
Seurat su 15.5. klo 16 ry:llä, I. 
Antila ja H. Saarela. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja kirk-
kokuoro to klo 18 srk-talossa.
Päiväkerho pe klo 10 kerhoti-
lassa, pe 13.5. kirkonkylän ja 
Tavastkengän yhteinen ker-
ho isovanhempien kanssa. 
Tavastkengän päiväkerho 
ke 18.5. klo 10. 
Puuhakerho to klo 12.15 kou-
lulla ja varhaisnuoret to klo 
14.30 (ei 12.5.) kerhotilassa. 
Kastettu: Jeemi Kaspian Lim-
ma. 

RANTSIlA
Seurakuntakerho to 12.5. 
klo 13 Rauhalassa.

Ompeluseurat pe 13.5. klo 
19 ry:llä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 15.5. klo 18.30 srk-talossa, 
Aimo Hautamäki.
Pallerokerho ma 16.5. klo 10 
Nuppulassa.
Eläkeliitto ti 17.5. klo 11 srk-
talossa.
Nuortenilta ke 18.5. klo 17 
Nuppulassa. 
Rantsilan seurakuntaker-
hon retki to 19.5. Pihkalaan. 
Lähtö klo 10 Rauhalan park-
kipaikalta. Omavastuu ker-
holaisilta 10 €, muut 20 eu-
roa. Ilmoittautuminen vii-
meistään 16.5. kerhossa tai 
kirkkoherranvirastoon p. 020 
7109 860.
lauluhetki to 19.5. klo 14 
Pohjantähden päiväsalissa, 
Arja Leinonen.

Retki lähetysjuhlille Haukiputaalle 
lauantaina 4.9.
Tyrnävän seurakunta tarjoaa meno-paluubussikuljetuksen. 
Lähtö Temmekseltä klo 11.30 -Tyrnävä -Murto 
-Haukipudas. Paluumatka takaisin alkaa klo 22. 
Monipuolinen ohjelma. Lisätietoja ohjelmasta 
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.
Ruokailut maksetaan itse: Aik. 8 € / ateria, 4–14-v. 4 
€ / ateria, nuoremmat ilmaiseksi. Retkelle lähtijän on 
pystyttävä liikkumaan itsenäisesti kirkonkylällä eri 
tapahtumapaikkojen väliä. Seurakunta on varannut 
Pekka Simojoen Majatalo-iltaan 10 lippua (10 €, sis. 
iltapalan). Tiedustelut ja alustavat ilmoittautumiset 
Outi Pohjaselle 5.7. mennessä ma–ti p. 044 7372 612
tai outi.pohjanen@evl.fi. 

Tervetuloa luontokerhoon 2011
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesäkuussa 
luontokerhon vuosina 2004–2006 syntyneille lapsille. 
Kerhojen alussa kokoonnumme aina srk:n kerhotilassa. 
Murrossa (Kauttaranta 12 A 2)  ja kirkonkylällä srk- 
talossa. Temmeksen kerhoilupaikka tarkentuu vielä 
ilmoittautumiseen mennessä.

Kerhoajat ovat seuraavat: 
Murto 6.6.–9.6.2011
aamuryhmä kello 9–12.  
iltapäiväryhmä kello 13–16.
Kirkonkylä 13.6.–16.6.2011
aamuryhmä kello 9–12.  
iltapäiväryhmä kello 13–16.
Temmes/kirkonkylä 20.6.–23.6.2011
aamuryhmä Temmes kello 9–11.30. 
iltapäiväryhmä kirkonkylä kello 13–16.

Ilmoittautumiset Tyrnävän seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon perjantaina 20.5. kello 9–14. 
Puhelinnumero virastoon on (08) 5640 600. 

Yhteisvastuu-kuntotempaus 
ti 17.5. klo 18–20 Tyrnävän seurakuntatalolla
Ohjelma:
klo 17 Pihasählyturnaus alkaa. 
klo 18 Tapahtuman avaus.
klo 18.15 Alkulämmittely ja lenkille lähtö joko kävellen 
(esim. Tonilan lenkki n. 5 km) tai pyöräillen ohjatusti hy-
vässä seurassa (n. 8 km) tai omaan tahtiin.
Tempauksen aikana on myytävänä kahvia, vohveleita 
ja makkaraa sekä arpoja. 
Osallistumismaksun 2 € / henkilö tai 10 € / joukkue voi 
maksaa Yhteisvastuukeräystilille Op 548301-28052 tai 
kuntotapahtumassa.
Hox! Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös 
kirpputori. Myyntiin voi tuoda käyttämättömäksi 
jääneitä vaatteita/tavaroita. Tuotto yhteisvastuulle.
Kukin myyjä hoitaa oman pöytänsä myynnin. Pöytäva-
raukset 13.5. mennessä Riitalle p. 044 7372 630.

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.
Nuortenilta to 12.5. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 
13.5. klo 18 Tyrnävän seura-
kuntatalolla. 
Seurakuntakerhon retki  
ma 23.5. Kuivaniemelle ja 
Koitelin koskille. Lähtö klo 
9 Tyrnävän seurakuntatalol-
ta ja paluu klo 18 mennessä. 
Vierailemme Kuivaniemel-
lä seurakunnan kerhossa ja 
paluumatkalla käymme kat-
sastelemassa Koitelin koskia. 
Sään mukainen vaatetus. 
Osallistumismaksu 5 € / ker-
holainen ja 20 € / muut sisäl-
tää kyydin, ruoan ja kahvin. 
Ilmoittautumiset 16.5. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. (08) 5640 600.
Temmes: Hartaus pe 13.5. klo 
11 Eläkeliiton kerhossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To 12.5 klo 19 lauluseurat 

Eu-kuivaelintarvikkeita 
on tulossa jaettavaksi 
ruoka-apua tarvitseville 
perheille. Jakopäivät 
seuraavan viikon lehdessä.

Susanna ja Pauli Kinnusella, 
Hankomiehenkuja 4. Su 15.5. 
klo 13 kevätjuhla Tyrnävän 
kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 15.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Darius Ohto Ansel-
mi Tuohimaa, Eemeli Aarne 
Junttila.

lIIKuTA MINuA –
tapahtuma
perjantaina 13.5. 
klo 13–15 Tyrnävän torilla

Tapahtuman yhteydessä
kävellään esteettömyys-
kävely, jonka vetää Plaana
Oy:sta Leena Joensuu
Ohjelmassa: 
alkujumppa
ohjattu kävelykierros
kansanedustaja 
Tapani Töllin puhe
musiikkiesitys
mukavaa yhdessäoloa 
makkaran ja mehun 
merkeissä
Tapahtuman juontaa 
Minna Matinlauri
Järjestää Tyrnävän kunta, 
Tyrnävän seurakunta,  
Lakeuden Palveluyhdistys ry 
ja Villa Tyrni
www.vareskeskus.fi 

Kangasjärven kesäleirit 
6–9-vuotiaille (s. 2002–2005) ma 27.6. – ti 28.6. 
Leiri alkaa ma klo 12 ja päättyy ti klo12. 
Leirin hinta 10 €, sisaralennus 3 €. 
10–13-vuotiaille (s.1998–2001) ti 28.6.–to 30.6. 
Leiri alkaa ti klo 15 ja loppuu to klo 12. 
Leirin hinta 20 €, sisaralennus 5 €. 
Ilmoittautumiset Kestilän viraston keskukseen 
viimeistään 6.6. p. 044 5118 205. 

Ristironkkelin kesäleirit 
6–9 -vuotiaille (s. 2002–2005) ma 27.6. – ti 28.6. 
Leiri alkaa ma klo 12 ja päättyy ti klo12. 
Leirin hinta 10 €, sisaralennus 3 €. 
10–13-vuotiaille (s.1998–2001) ti 28.6. – to 30.6. 
Leiri alkaa ti klo 13 ja loppuu to klo 12. 
Leirin hinta 20 €, sisaralennus 5 €. 
Ilmoittautumiset Tanjalle viimeistään 8.6. 
p. 0207 109 734 tai sähköpostilla tanja.helenius@evl.fi. 

Käsikellomusiikkia
Pe 13.5. klo 19 

Piippolan kirkossa
Käsikellokuoro Dolce, 
johtaa diplomi urkuri 

Seppo Kirkinen

Sävelhartaus
To 19.5. klo 19 

Pulkkilan kirkossa
Kestilän ja Pulkkilan 

kirkkokuorot

Mimmien päivä
Ristironkkelissa
Ma 23.5. klo 10–14 perhe-
kerholaiset ja klo 16 päivä 
jatkuu naisteniltana klo 
20 saakka. Hierontoja, eri-
laisia esittelyitä yms. Hie-
ronta-aika varattava dia-
konissa Eeva-Liisa Kekko-
selta p. 0207 109 733.

Mankilan Rukoushuoneyh-
distyksen vuosikokous to 
19.5. klo 18 Rukoushuoneella.
Projektikuoro to 19.5. klo 19 
srk-talossa.
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10, Pikku Nuput to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa. Hovin 
Nuput pe 13.5. klo 11 (huom. 
kelloaika) Hovin koululla. 
Varhaisnuoret ti klo 14.30 
Mankilan koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerhot ma klo 13.15 ja klo 
15.15 Nuppulassa.
Kastettu: Heta Annikki Nie-
melä.
Avioliittoon kuulutettu: Jo-
ni Mikael Saukko ja Sirkka 
Mirjami Myllykoski. 
Kuollut: Seppo Juhani Lämp-
sä 51.
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Havannoi, pohdi ja toimi

Lukunurkka

Wikström, Owe: 
Vasta rakkaus 
antaa merkityksen. 
Suomentanut Oili 
Räsänen. Kirjapaja 
2011.

Mistä me puhumme kun puhumme uskos-
ta? Mitä sanoilla usko, hengellisyys oike-
astaan tarkoitetaan? Owe Wikströmin 
uusi kirja on oivaltava matkaopas kohti 

syvempää hengellisyyttä. Kirjan seitsemän teemaa 
pyrkivät kuvaamaan etenevää hengellistä prosessia, 
ihmisen kulkua vastauksesta, epäilystä, ihmettelys-
tä, kaipauksesta, aavistuksesta ja etsinnästä henki-
lökohtaiseen kristilliseen luottamukseen ja toivoon. 
Owe Wikström antaa ohjeen kirjansa lukijalle: ” lue 
hitaasti, anna kirjan laskeutua syliisi, kun ajatukset 
vaeltavat”. Uusin kirja on kuin virvoittava lähde, tuu-
lahdus aurinkoisena kesäpäivänä.

Mikä elämässäsi ilahduttaa sinua syvimmin? Käy-
tätkö tai oletko käyttänyt ristiä? Pue kiitollisuus tai 
valitus elämästä yksinkertaisiksi sanoiksi. Lausu ne 
ääneen –vaikket uskoisikaan – niin kuin ”joku” ot-
taisi ne vastaan. Kirja sisältää päivittäiset tekstit seit-

semän viikon ajaksi. Kullakin päivällä on oma tee-
mansa ja sen mukaiset harjoitukset, havainnointi, 
pohdinta ja toiminta. Jokaisen päivän teemaa sisäl-
tyy keskipiste, jonka lähtökohta on aivan konkreetti-
sissa esineissä tai tilanteissa. Owe Wikström nimeää 
sunnuntain Kasvojen päiväksi, maanantain Luonnon 
päiväksi, tiistain Ilon päiväksi, keskiviikon Tulen päi-
väksi, torstain Pyhän huoneen päiväksi, perjantain 
Kärsimyksen päiväksi ja lauantain Levon päiväksi. 

Seitsemän viikon aikana käsitellään elämänvoi-
man ja hengellisen ihmettelyn kysymyksiä, Jeesuksen 
Kristuksen kohtaamisen vaikutuksia, Jumalakeskeis-
tä näkökulmaa sekä uskon löytämistä ja  siinä vah-
vistumista.

Owe Wikströmin uusin kirja pohjautuu hänen 
kahteen aiemmin julkaistuun teokseensa, Häikäise-
vä pimeys – näkökulmia  hengelliseen ohjaukseen  ja 
Kaipauksen puolustus. Uusin kirja sisältää käytän-

nön harjoitteita näistä teoriakirjoista. Owe Wikström 
kirjoittaa eheästi, viisaasti ja sydämellä. Hän onnistuu 
ilahduttamaan, elähdyttämään, innostamaan etsijää 
yhä syvempään oman itsensä tutkimiseen, pohtimaan 
mihin minä uskon ja mistä en tingi. Wikströmin uusi 
kirja on aina tapaus, eikä tämäkaan petä odotuksia. Se 
inspiroi, antaa paljon. Kirja ei aukea yhdellä lukuker-
ralla, vaan vaatii aikaa, sydäntä, ymmärrystä.

JUha VähäKaNgaS

Ismo Leikola kasvaa 
ihmisenä – elämän 

mittainen stand up -show 
Teatteri Riossa 

20.5 ja 21.5.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Antti Putkosen mielestä kaikelle voi nauraa.

Harvaa ihmistä jaksaa 
tuijottaa intensiivisesti 
puolitoista tuntia. Stand 
up -koomikon, Ismo 
Leikolan katsominen ei 
puuduta vaan pelkästään 
viihdyttää.

Oululainen yrittäjä Ant-
ti Putkonen kävi kat-
somassa Teatteri Rios-
sa Ismo Leikola kasvaa 

ihmisenä – elämän mittainen 
stand up -show’n. Puolentois-
ta tunnin esityksessä käydään 
läpi ihmisen elinkaari vauvas-
ta hautaan, kehdosta vaariin ja 

ikärajoista ikäkriiseihin.
– Mietin ennen esitystä, että 

onkohan tulossa liian pitkä pa-
ketti. Esitys oli kuitenkin häm-
mästyttävän hyvä. Tarina kulki 
eteenpäin. Se oli erittäin tarkka-
silmäistä tulkintaa ihmiselämäs-
tä, Putkonen kertoo.

Erityisesti esityksen ensim-
mäinen puoliaika viihdytti Put-
kosta. Hän arvelee sen johtuvan 
siitä, ettei ole vielä itse kokenut se-
niorivaihetta elämässään.

Putkonen on mustan huumo-
rin ystävä. Hän ei tunnusta mi-
tään asiaa elämässä niin koske-
mattomaksi, ettei sitä voisi tar-
kastella komiikan avulla. Kaikel-
le voi nauraa.

persut 
puuttuivat
Leikola käsittelee esityksessään 
elämän arkisia tapahtumia ja il-
miöitä. Naurun kohteena ovat 
niin eläkesäästäminen, synny-
tysvalmennus, kyläileminen, tei-
ni-iän finnit kuin kuoleman raja-
kokemukset.

Yhdysvalloissa syntynyt viih-
teenlaji, Stand up -komiikka, so-
pii Putkosen mukaan myös suo-
malaiseen kulttuuriin.

– Vaikka konsepti on amerik-
kalainen, vitseissä kerrotaan ni-
menomaan suomalaisesta pa-
risuhteesta. Jokainen tunnistaa 
niistä itsensä tai läheisensä. 

Leikolan komiikan yhteiskun-

takritiikki sulautuu nykytodelli-
suuteen.

– Esityksessä oli positiivista 
piikkiä nykyaikaiseen järjestel-
mään, jossa kaikki pitää olla las-
kelmallista tai sanallisesti loke-
roitavissa. Lapsikin pisteytetään 
elämän ensimmäisten minuutti-
en aikana, Putkonen hymähtää.

Putkonen löytää sooloshow’sta 
vain yhden miinuksen.

 – Vaaleihin mentiin ja hyvin 
se lähti. Perussuomalaiset-kes-
kustelusta olisi hyvällä maulla 
voinut ottaa enemmän irti.

oivallusten 
sulattelua pitkään
Putkonen ei ole ennen käynyt Lei-

kolan keikoilla, mutta on nähnyt 
hänet televisiossa ja videoissa. 
Hän yllättyi taiteilijan uudistu-
miskyvystä. Ärsyttävät maneerit 
olivat onneksi kadonneet.

– Esityksessä oli kaikki kohdal-
laan, karikatyyrit ja kärjistykset. 
Oli selkeä äänenkäyttö ja oma tyy-
li, Putkonen pohtii näkemäänsä.

Pitkässä komediapaketissa 
oli paljon oivalluksia, joiden pu-
reskelu jatkuu Putkosen mieles-
sä pitkään. Hän arveleekin, että 
Leikolan suorituksen arvo kasvaa 
ajan kuluessa.

– Hyvä elokuvanloppu jää 
päässä kesken. Tämä oli sellainen.

MarJo häKKINeN

Tarkka komiikka osuu elämään


