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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Perhearvojen 
puolesta
puhuva päivä

Pikkulasten vanhemmille 
tekee hyvää kuulla, että elämä voi olla 

haastavaa muillakin perheillä 

Mukavakin arki 
voi uuvuttaa

Nykyäideillä saattaa ol-
la ulottuvillaan pienem-
pi sukulaisten tukiverk-
ko kuin aiempien vuosi-

kymmenten äideillä. Mutta aina-
kin Limingan Tupoksessa on yh-
teisöllisyyttä, jota pienten lasten 
äidit kiittävät. 

– Naapureihin on helppo tu-
tustua. Moni muukin on muual-
ta muuttanut, tietää Teija Auno.

Henna Lehtosaari on tehnyt 
tuttavuutta entuudestaan tun-
temattoman pikkulasten äidin 
kanssa esimerkiksi kaupan piha-
maalla.

Piia Laheniukselle tuposlais-
ten mutkattomuudessa tutustua 
uusiin ihmisiin on ollut opette-
lemista: 

– Muutimme tänne pääkau-
punkiseudulta, missä ei todel-
lakaan puhuta ventovieraille ei-
kä vaihdeta kuulumisia vieraiden 

kanssa.
– Omat vanhempani asuvat 

Vantaalla ja anopillekin on pa-
rin tunnin ajomatka. Oma mies 
on se arjen turvaverkko, Piia La-
henius sanoo.

Myös Henna Lehtosaari antaa 
tunnustusta puolisolleen. 

– Arki on tiimityötä. Yksin 
olisi paljon rankempaa. Miehen 
vanhemmatkin asuvat lähellä ja 
voivat silloin tällöin ottaa hoitoon 
pojistamme vanhempaa.

Teija Aunon mies tekee reis-
sutyötä, joten arjen sujuvuus on 
pääosin äidin vastuulla. 

– Huumorin avulla selviää pit-
källe, Auno toteaa.

Laheniuksen kokemuksen mu-
kaan pikkulapsen vanhemmalle 
on tärkeää välillä kuulla, että arki 
on ihan yhtä haastavaa muillakin. 

– Ja silti selviävät siitä hengis-
sä! Auno nauraa.

Tärkeäksi foorumiksi muiden 
vanhempien tapaamiseen äidit 
kokevat Limingan seurakunnan 
perhekerhon. 

Paljon puhuttua vertaistukea 
tarvitaan, koska lapsiperheen ar-
ki on toisinaan väsyttävää.

Jatkuva valmiustila
voi uuvuttaa 
Päivät ovat useimmiten täynnä 
pieniä ilonaiheita. On mukavaa 
huomata sisarusten välinen kiin-
tymys. On mukavaa kun pieni ot-
taa kaulasta kiinni ja sanoo: iha-
na äiti!

Mutta joskus arki imaisee voi-
mat. Voimia eivät vie lapset vaan 
ennemminkin jatkuva läsnäolo. 

– Palkkatyössä käyvillä on sen-
tään määritelty kahvitauot ja lo-
mat, Henna Lehtosaari sanoo.

– Koko ajan valmiudessa ole-
minen voi pitkän päälle uuvuttaa. 

Lapsella on luonn

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Ensi sunnuntaina on hyvä syy antaa herkkien 

tunteiden tulla pintaan, kun juhlitaan taas 

kaikkia äitejä ja isoäitejä. 

Äidin tehtävä on ainutlaatuinen. Hänen 

kohdussaan syntyy ja kasvaa uusi elämä. Äiti on 

monin tavoin hauraan ihmiselämän alkutaipaleella 

ensimmäinen ja tärkein hoivan ja turvan antaja. 

On onnellista, jos äidillä on rinnallaan ehyt 

perheyhteisö. Kirkko on omassa opetuksessaan 

perinteisesti puolustanut perhemallia, jonka 

perustana on avioliitto. 

Siinä äidin ja isän 

julkinen sitoutuminen 

kumppanuuteen on 

velvoittamassa yhteiseen 

vastuun kantamiseen. 

Tänä aikana moni äiti 

sovittaa yhteen pienten 

lasten kasvatusta, perhe- 

ja työelämää. Yhteiskunnan lastenhoitopalvelut 

ja sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistuminen 

ovat tuoneet tässä paljon hyvää äitien elämään. 

Usein perheiden arki on monenlaisissa 

ristipaineissa elämistä. Vanhemmat ja lapset 

tarvitsisivat aikaa yhdessä olemiseen ja 

kasvamiseen, mutta työ ja harrastukset repivät 

eri suuntiin. Joskus perheen pahoinvointi käy 

ahdistavaksi. Elämässä on vastoinkäymisiä. On 

itsekkyyttä, haluttomuutta ja kyvyttömyyttä 

ottaa vastuuta omasta ja toisten elämästä. 

Seurakunnat tekevät monin tavoin työtä 

perheiden hyvinvoinnin eteen. Vaikeuksissa 

kamppaileville kirkko saa tuoda armon ja toivon 

viestiä, ei syyllistää eikä tuomita. 

Elämän rikkinäisyys hajottaa perheitä. Ihmisten 

arvot ovat myllerryksessä. Perinteistä perhemallia 

ja perinteisiä perhearvoja on viime aikoina 

haastettu ja kyseenalaistettu radikaalistikin. 

Arvokkaana juhlapäivänä 

äitienpäivä nostaa esille 

niitä arvoja, joiden 

varaan on rakennettu 

paljon hyvää ja turvallista 

elämää. 

Hyvän ja ihmisiä 

rakastavan Jumalan 

siunausta kaikille 

äideille. 

HANNU 
OJALEHTO

Äitienpäivä nostaa 
esille niitä arvoja, 
joiden varaan on 
rakennettu paljon 
hyvää ja turvallista 
elämää.
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Tapahtuma 
pysäytti minut 
ajattelemaan 
elämän 
katoavaisuutta. 

Elämä on pienestä kiinni

Kolumni

Olimme huhtikuun lo-
pulla ukkoporukal-
la hiihtelemässä Koil-
liskairassa, Kemihaa-

rassa. Retki meni kaikin puo-
lin hyvin. Saimme hiihdon li-
säksi saunaterapiaa, lähdevettä, 
aurinkoa, irtautumista arjesta 
– sekä tietysti Luojan suurten 
luomistöiden ihastelua tuutin 
täydeltä. 

Retken kruunasi majapai-
kassa nautittu maanmainio po-
ronkäristys puolukkahillon ja 
pottumuusin kera. Pisteenä iin 
päällä oli tietysti myös sauna. 

Paluumatka sujuikin turi-
noidessa ja toipuillessa kova-

vauhtisen hiihdon rasituksista. 
Seuraavana päivänä saimme 

yllättävän tiedon. Karhu oli he-
rännyt talviuniltaan ja syönyt 
hirven mutkassa, johon aiem-
min oli pysäköity retkueemme 
jäsenen auto. Tuon paikan ohi 
olimme eilen hiihtäneet. Veri-
nen hirvenraato valokuvassa to-
disti tapausta.

Onneksi ”nalle” ei tullut jo 
eilen etsimään ravintoa samas-
ta tienmutkasta. Onneksi olen 
nyt kirjoittamassa tätä tekstiä 
enkä karhun raatelemana jos-
sakin aivan muualla, ehkä hen-
gettömänä. Joskus elämä on pie-
nestä kiinni.

Toki moni ihminen on va-
kuutellut, ettei karhu käy ihmi-
sen kimppuun, ellei sitä tahal-
laan ärsytä tai tilanne ole uh-
kaava suhteessa pentuihin. Sil-
ti tapahtuma pysäytti minut 
ajattelemaan elämän katoavai-
suutta. Varsinkin kun edellise-

nä vuonna olimme nähneet tuo-
reet karhunjäljet itärajalle suun-
tautuvalla retkellä. 

Karhu on mahtava petoeläin, 
eikä sen kanssa ole leikkimistä.

Vielä vaarallisempaa on lii-
kenteessä. Tästä sain opetuksen 
syksyllä 2001 hoitaessani Vi-
hannin kirkkoherransijaisuutta. 
Näppäilin syyspimeässä teksti-
viestiä, kun oikealta Ylivieskan-
tien yli tuli kaksi märkää, ojas-
ta noussutta hirveä. Autoni va-
sen etukulma ohitti hirvet noin 
10–20 sentin päästä. 

Ehkä sittenkin liikenne on se 
kaikkein suurin uhkatekijä – se-
kä viheliäinen kännykkä!

M inna Ko l i s t a ja

Teija Aunon arkeen tuovat vauhtia 3-vuotias Eevert sekä 1 vuoden 4 kuukauden ikäinen Aliisa. Hannele Aleniuksen Aleksandra on 2,5-vuotias, Lilianna 3 kuukauden ikäinen. 
Henna Lehtosaarella on kaksi poikaa: 1 vuoden 10 kuukauden ikäinen Akseli ja 5 kuukauden ikäinen Peetu. Piia Laheniuksen perheeseen kuuluvat 6 kuukauden ikäisen Siirin lisäksi 6-vuotias Pyry ja 4-vuotias Urho.

Tärkeää olisi ehtiä olla myös vai-
mona, ystävänä ja ihan omana it-
senään, ei vain äitinä. 

– Vaikka arki olisi pääsääntöi-
sesti kivaa, yksikin asia – esimer-
kiksi jatkuva univaje – voi ajaa 
uupumukseen, Lehtosaari sanoo. 

Kasvatustyöhön
kaivataan tukea
Perheet kaipaavat tukea kasvatta-
miseen. Ei ole hyvä jäädä mietti-
mään asioita kotiin yksin, kaveri-
na internetin hakukone Google, 
naiset tuumivat. 

– Olisi hyvä saada vanhem-
muuteen tukea jo ennen kuin 

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

PEKKA TUOMIKOSKI
Raahen seurakunnan kappalainen

kä itsellä ole kotoa saatuna hyvää 
kasvattamisen mallia, Lehtosaa-
ri sanoo. 

Jos ei koskaan ole saanut lä-
heltä seurata oman lähisukulai-
sen tai ystävän lapsiperhe-elä-
mää, voi lähteä esimerkiksi ker-
hoon katsomaan, miten muut 
vanhemmat lapsiensa kanssa toi-
mivat, äidit kannustavat.

Lehtosaaren mukaan vanhem-
pia ei saa turhaa leimata uusavut-
tomiksi.

 – Ensimmäisen lapsensa saa-
vat ovat uusia vanhemmuudessa. 
Arjessa on silloin paljon on uut-
ta, pelottavaakin: miksi vauva 

itkee, miten selviän, mistä saan 
tietoa…

Ei tullut yllätyksenä,
että lapsi muuttaa arjen
Hennalla, Piialla tai Teijalla ei ol-
lut epärealistisia kuvitelmia elä-
mästä lapsiperheenä. 

– Miehen kanssa asiasta etu-
käteen juteltiin ja todettiin, että 
saatamme olla tiukoilla kun lap-
set ovat pieniä – mutta sehän on 
vain väliaikainen elämänvaihe, 
Henna sanoo.

Naisten mielestä olisi erikoista 
edes kuvitella, että elämä jatkuisi 
täsmälleen samanlaisena lapsen 

syntymän jälkeen.
– Lapsi muuttaa kaiken. Kun 

ennen lähdettiin reppureissaa-
maan Balille, nyt korkeintaan Ka-
narian saarille, naiset nauravat.

Äitienpäivänä nämä äidit ei-
vät kaipaa paljonpuhuttua omaa 
aikaa.

– Parasta on yhdessäolo per-
heen kanssa. Ja mukava on, jos 
puolisoltakin tulee tunnustusta 
äitien tekemästä työstä. Mitään 
”Olet maailman paras äiti” -pu-
hetta ei sentään tarvitse pitää, 
Henna Lehtosaari hymyilee.

MINNA KOLISTAJA

uupumus on pitkällä. Neuvola 
tavoittaa kaikki odottavat per-
heet. Siellä voisi antaa kasvatus-
valmennusta samaan tapaan kuin 
synnytysvalmennustakin, äidit 
ehdottavat. 

– Tuki on tärkeää esimerkik-
si silloin, kun äidin tai isän oma 
lapsuus on ollut rikkinäinen ei-

Neuvola voisi antaa 
kasvatusvalmennusta 
samaan tapaan kuin 
synnytysvalmennusta.
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Oulun nuorten miesten 
kristillinen yhdistys pe-
rustettiin vuonna 1896 
turvaksi miehille, jotka 

kohtaavat kaupungissa monenlai-
sia vaaroja. Perustamisesta on ku-
lunut keväällä 120 vuotta.

Mutta mihin kristillistä mies-
liikettä tarvitaan maallistunees-
sa Suomessa? 

Ynniä ja koko NMKY-liiket-
tä tarvitaan yhä enemmän tuke-
maan erityisesti lasten ja nuorten 
kasvua ja kehitystä, Oulun yh-
distyksen toiminnanjohtaja Kari 
Mettovaara muistuttaa.

Järjestön tavoite on kehittää jä-
seniä niin hengellisesti, henkises-
ti kuin fyysisesti. Tavoite on eku-
meenista nuorisotyötä tekevän 
kansainvälisen NMKY-liikkeen 
asettama.  

Moni tuntee Oulun Ynnin ur-

Muut mediat

AIEMMIN SYYTIN epäonnistumisistani 
muita, kunnes oivalsin, ettei syy olekaan 
toisten vaan minun itseni. Ehkä ihmisen 
kovin oppi onkin se, että hän tunnistaa ja 
myöntää omat virheensä ja itsekkyytensä. Se 
edellyttää sitä, että oppii tunnistamaan ensin 
omat tunteensa, sillä tunteet ovat tietoa.

Kirkkoherra ja parisuhdeasiantuntija Kari Kanala 28.4. Anna-lehdessä 

SENKIN OLEN oppinut vähitellen, ettei 
iankaikkinen elämä ole vain hautakiven 
tai kuolinilmoituksen kaunis teksti, vaan 
se ulottuu elämän arkeen, vaikeuksiin ja 
sairauksiin. Jumala ei välttämättä vapauta 
kärsimyksestä eikä elämän hirveyksistä.

Suomen Merimieskirkon kunniapuheenjohtaja 
Antti Lemmetyinen Merimieskirkko-lehdessä 1/2016

Ynni on muutakin kuin  koripalloa

heiluseurana, jossa harrastetaan 
muun muassa koripalloa. Ynniin 
kuuluvat lisäksi Pohjan Veikot 
-partiolippukunta ja kolme kuo-

roa, ONMKY:n Mieslaulajat, Yn-
nin Pojat ja nuorisokuoro Fröö-
kynät. Myös puhallinyhtye Vaski-
veikot on Ynnin toimintaa.

Harvinainen  palvelu  tuli
Oulunsalossa tarpeeseen  
 Kaksi vuotta toiminut Följy kiirehtii   perheiden tueksi kriisitilanteissa    

Viime vuoden loppupuo-
lella oulunsalolaiselle 
Heli Impolalle tuli fluns-
sa, joka muuttui vauhdil-

la rajuksi poskiontelotulehduk-
seksi. Tauti ei taittunut, vaikka 
lääkäri määräsi antibioottikuu-
rin – lopulta useammankin.  

Joulukuu kului sairastellessa, 
ja pienen Hilla-tyttären äiti alkoi 
väsähtää. Pahimmillaan sairaste-
lu vei voimat niin vähiin, että pie-
nen lapsen pukeminen ulos alkoi 
tuntua ylivoimaiselta. 

– Istuessa meinasin nukahtaa 
paikoilleni, Heli Impola muiste-
lee.

Neuvolassa terveydenhoitaja 
otti äidin uupumuksen puheek-
si: onko kaikki hyvin, näytät vä-
syneeltä? 

Neuvolassa osattiin kertoa, et-
tä lapsiperheet voivat pyytää Ou-
lunsalon seurakunnan Följy-pal-
velusta apua arjesta selviytymi-
seen. 

Impolalle kynnys soittaa seu-
rakuntaan ei ollut korkea. Lasten-
ohjaajat olivat tuttuja niin vauva- 
kuin perhekerhosta. 

Nopea apu ehkäisi
tilanteen pahentumisen
Impolan perheen kotiin tuli seu-
rakunnasta käymään lastenoh-
jaaja Susanna Kairamo, Följyn 
päätoiminen työntekijä. Hän lu-
ki Hillalle satuja, jotta äiti saattoi 
laittaa vähin erin kotia kuntoon.

Kairamo kävi useamman ker-
ran Hillan seurana mutta helmi-

Soitto Följyyn oli 
yksikertaisempaa 
kuin avun saaminen 
kaupungilta, siellä on 
hurjasti byrokratiaa.

Heli Impola

kuun jälkeen käynnit loppuivat. 
Sitkeä tulehdus parani lopulta ja 
äidille alkoi tulla lisää voimia. 
Seinät eivät tuntuneet kaatuvan 
enää päälle.

– Nyt olo on jo erilainen, ihan 
jees -tunnelma itsellä, Impola ku-
vailee.

Hän kertoo, että seurakunnan 
ripeä apu tilanteeseen oli ter-
vetullut, vaikka palvelutarpeen 
kartoittamisen jälkeen tukea tu-
li myös kunnasta. 

– Soitto Följyyn oli yksikertai-
sempaa kuin avun saaminen kau-
pungilta, siellä on hurjasti byro-
kratiaa. Seurakunnan tuessa on 
kyse matalan kynnyksen palve-
lusta.

Heli Impola näkee Följyn ar-
von ennen muuta siinä, että no-
peasti saatu tuki estää usein kaa-
oksen syvenemisen. 

Oulunsalon seurakunnan las-
tenohjaajat Susanna Kairamo ja 
Heidi Lampela toteavat saman.

– Kun tukea saa pikaisesti, voi 
olla, että niin kutsuttuja järeäm-
piä keinoja tilanteen eteen ei edes 
tarvita, Lampela toteaa.

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

Ynniläiset järjestivät Oulussa niin kutsuttua lankkipoikatoimintaa vuosina 1986–
1987. Kenkien kiillotus oli poikien keino tienata omaa rahaa.  

 O u lu n N M K Y:n a r k i s t o

Heli Impola, Heidi Lampela ja Susanna Kairamo katselevat Hillan seurana satukirjaa. Susanna Kairamo on tottunut satujen lukija 
Impolan perheessä.

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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Kalevi Hämäläinen on ollut hevosmies koko ikänsä.

Ihmisiä

Hevosväki ilahdutti veteraaneja

Tämähän on iso tapahtuma, ryhdikkäästi hevoskärry-
jen kuskinpenkillä istuva Kalevi Hämäläinen tuumaa. 

Ouluhallissa on alkamassa kansallisen veteraani-
päivän valtakunnallinen juhla, ja väkeä kävelee sisään 

punaista mattoa pitkin yhtenä letkana. 
Toiseksi viimeistä kertaa järjestettävään valtakunnalli-

seen juhlaan veteraanit ovat toivoneet paikalle myös par-
haita ystäviään, suomenhevosia. Siksi Hämäläinenkin on 
paikalla yhdessä 22-vuotiaan suomenhevosoriin Hyvän 
Veljen kanssa.

– Tämä on niin kiltti ja rauhallinen, että sen kanssa voi 
lähteä minne vaan. Se pärjää liikenteenkin joukossa, Hämä-
läinen kehaisee.

80-vuotias Hämäläinen on pukeutunut armeijan harmaa-
seen asukokonaisuuteen. 

– Nämä asut haettiin teatterin varastosta, hän paljastaa.
Hämäläisen lisäksi harmaisiin ovat pukeutuneet myös 

Heikki Paakkari ja tyttärensä Veera Paakkari, joka istuu 
toisen suomenhevosen, 15-vuotiaan Roosan selässä. 

Moni juhlaan saapuvista poikkeaa taputtelemassa hevo-
sia ja kuvauttaa itsensä komeiden eläinten kanssa. Vuonna 
1877 valmistuneisiin kärryihinkin uskaltautuu muutama. 

Oulussa asuvalla Hämäläisellä on tallissa viisi hevosta. 
– Hyvä Veli on syntynytkin meillä. Se oli pitkään ravihe-

vosena, ja menestyikin mukavasti. 
Tulevana kesänä hevosten lukumäärä nousee kuuteen.
– Tästä Hyvästä Veljestä tulee nimittäin juhannuksena 

isä, ensimmäistä kertaa, Hämäläinen iloitsee.

ELSI SALOVAARA

Katso kuvia veteraanipäivän juhlasta www.rauhantervehdys.fi.

Ynni on muutakin kuin  koripalloa

Elsi Salo
vaara

Hampuri. Se tulee ensimmäise-
nä mieleen. Opiskelimme vai-
mon kanssa 70-luvulla Kielissä, 
josta oli lyhyt matka Hampuriin. 
Kerran olimme siellä suomalais-
ten tuttujen luona kylässä ja pää-
timme käydä merimieskirkossa. 
Oulun merimieskirkossakin olen 
käynyt pari kertaa moottoripyö-
räharrastajien kokouksessa.

Kimmo Ervasti, Oulu

Merimieskirkosta tulee mielen 
siskoni, joka työskenteli aikanaan 
muutaman vuoden Raahen me-
rimieskirkossa. Kävin siellä ker-
ran, ja huomasin että tilat olivat 
oikein kotoisat. Tuntui, että siel-
lä tehtiin todella työtä merimies-
ten hyväksi. Vapaaehtoisiakin oli 
paljon.

Anja Nummi, Oulu

Tiedän, että ne ovat meren lähellä 
olevia kirkkoja, jotka majoittavat, 
ruokkivat ja toimivat pitkälti va-
paaehtoisten voimin. Tietääkse-
ni sille on tarvetta ja vapaaehtoi-
sia etsitään mukaan toimintaan. 
Asun itse lähellä merta ja minua 
lähin merimieskirkko on Kalajo-
ella, mutta en ole siellä käynyt. 

Kirsti Nivala, Merijärvi

Gallup
Maanantaina Oulun keskustasta löytyi ihmisiä, joilla oli 
yllättävän paljon tietoa merimieskirkon toiminnasta.

TEKSTI  ELSI SALOVAARA 
KUVAT RIITTA HIRVONEN

Harvinainen  palvelu  tuli
Oulunsalossa tarpeeseen  
 Kaksi vuotta toiminut Följy kiirehtii   perheiden tueksi kriisitilanteissa    

Mettovaara kertoo, että Ynni ei 
kilpaile seurakuntien ja hengellis-
ten järjestöjen kanssa.

– Me keskitymme toiminnal-
lisuuteen. Kristillisyys näkyy ar-
vomaailmassamme. Toivoisin, 
että se näkyy jokaisen yksilön ja 
erityisesti valmentajien ja vetäji-
en arvoissa. 

– Urheiluseurana Ynni ei kui-
tenkaan ulkonaisesti poikkea 
suuresti muista seuroista.

Ynnin lajeja ovat koripallon 
lisäksi lentopallo, yleisurheilu ja 
suunnistus. Ynniläisiä urheilijoita 
on noin 500, partiolaisia lähem-
mäs 300 ja musiikinharrastajia 
reilu sata. 

Kaikkiaan Ynnissä on noin tu-
hat jäsentä, Mettovaara kertoo. 

Ynni on avoin kaikille. Vaikka 
nimi viittaa nuoriin miehiin, yh-
distykseen kuuluu myös tyttöjä ja 

naisia. Nuoria ja lapsia on yh-
distyksessä enemmistö.

Mettovaara painottaa, että 
Ynni on paljon muutakin kuin 
urheiluseura. 

– Kaikki kolme kuoroa 
avustavat esimerkiksi jumalan-
palveluksissa. Kuorojen ohjel-
mistossa on hengellisiä laulu-
ja, joita esitetään konserteissa. 

Ensimmäisen Nuorten 
Miesten Kristillisen Yhdistyk-
sen perusti George Williams 
Lontoossa 1844.

NMKY-liike toimii 135 
maassa ja sen toiminnassa on 
mukana yli 58 miljoonaa ih-
mistä.  

Viime vuosina liike on le-
vinnyt lähes kaikkiin Itä-Eu-
roopan maihin.

PEKKA HELIN

Mitä tulee mieleen merimieskirkosta?

Palvelua on 
jouduttu rajaamaan
Följy on toiminut Oulunsalossa 
parisen vuotta. Välillä yhteyden-
ottoja on ollut niin runsaasti, et-
tä kaikkeen tarpeeseen ei ole pys-
tytty vastaamaan. Useimmiten 
käynti kotona järjestyy viikon si-
sällä, tarpeen vaatiessa jo seuraa-
vana päivänä.

Palvelun kysynnän lisääntyes-
sä toiminnassa on tehty hienosää-
töä, Lampela kertoo.

– Saman perheen luona käym-
me vain kerran viikossa ja 2,5 
tuntia kerrallaan.

Seurakunnan tuki perheille on 
usein lasten kanssa olemista. Kun 
vanhemmalla on vaikkapa lääkä-

riaika eikä lapselle löydy muu-
toin hoitajaa, följyläinen voi tul-
la avuksi. 

Oulunsalossa asuu paljon per-
heitä, jotka ovat muuttaneet paik-
kakunnalle muualta. Tämä tar-
koittaa usein sitä, että tukiverkko 
kriisitilanteessa voi puuttua.

– Monet isät tekevät pitkiä työ-
päiviä ja äidit ovat lasten kanssa. 
Tällainen todellisuus tulee ko-
deissa vastaan, Lampela ja Kaira-
mo sanovat.

Keskustelutuokio
on hyvää apua
Oulunsalossa on runsaasti isoja 
perheitä, mutta lastenohjaajat to-
teavat, että avuntarvetta ei ole yk-
sin heillä. Myös yhden tai kahden 
lapsen perheessä voidaan tarvita 
tukea jaksamiseen.

Lastenohjaajat ovat huoman-
neet, että usein parasta apua on 
ollut tilaisuus keskustella kodin 
ulkopuolisen ihmisen kanssa. 
Keittiönpöydän ääressä on voitu 
selvittää, mistä kodin tilanteeseen 
olisi saatavissa lisäapua.

Seurakunta ja kunta tekevät 
Oulunsalossa yhteistyötä perhei-
den hyväksi. Seurakunnassa näh-
dään, että kanssakäyminen voisi 
olla nykyistä tiiviimpää. 

Diakoniatoimistosta saattaa 
lähteä työntekijä lastenohjaajan 
mukaan kotiin, mikäli perheestä 
on siihen lupa.

Oulunsalossa Följyyn ollaan 
tyytyväisiä, mutta seurakunnan 
työmuotona vastaavanlainen toi-
minta on harvinaista. 

Kirkon varhaiskasvatuksen 
asiantuntija Raija Ojell soisi per-
heille suunnatun avun kasvavan, 
mutta korostaa, että Följyn tapais-
ta työtä on hyvä tehdä yhteistyössä 
kunnan kanssa. 

– Kirkon työhön kuuluu 
muuntautumiskyky. Jos perheet 
tarvitsevat kotiin tulevaa tukea, 
miksi sitä ei seurakunnasta tar-
jottaisi.

 
RIITTA HIRVONEN  Äiti Heli Impola iloitsee siitä, että seurakunnasta voitiin auttaa heidän perhettään 

juuri silloin, kun avun tarve oliw suurinta.
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Lumijoelle rahaa
srk-talon 
laajennukseen
Kirkkohallitus on myöntä-
nyt Lumijoen seurakunnalle 
406 000 euroa seurakuntata-
lon laajennukseen.

Oulun hiippakuntaan tu-
li rakennusavustusta yhteensä 
983 000 euroa. 

Myös Oulujoen kirkon put-
kitöihin ja sprinklerijärjestel-
mään tuli 37 000 euroa raken-
nusavustusta.

Koko maahan kirkon ra-
kennusavustuksia myönnet-
tiin kaikkiaan 6,5 miljoonaa 
euroa. Avustuksista 4,7 miljoo-
naa osoitettiin suojelluille kir-
kollisille rakennuksille, loput 
1,8 miljoonaa euroa muille seu-
rakunnallisille rakennuksille.

Virsikirjan
lisävihko on 
valmis
Virsikirjan lisävihko on val-
mistunut. Vihko sisältää kir-
kolliskokouksen suomenkieli-
seen virsikirjaan hyväksymät 
79 uutta virttä.

Mukaan on seulottu sekä 
suomalaisten tekijöiden virsiä 
että hengellistä lauluperinnet-
tä eri puolilta maailmaa. Moni 
tuttu, rakastettu laulu on saa-
nut ”kirkollisen hyväksynnän”. 
Esimerkiksi P. J. Hannikaisen 
säveltämä Maan korvessa kulke-
vi lapsosen tie on nyt mukana 
lisävihkossa.

Virallisesti uudet virret ote-
taan käyttöön tulevana advent-
tina.

Kempeleeseen
kuorovieraita 
Ruotsista
Nederluleån kirkkokuoro pi-
tää konsertin Kempeleessä 6. 
toukokuuta. Ohjelmisto ra-
kentuu perinteiselle, kauniis-
ti soivan hengellisen musiikin 
pohjalle. Kuoromusiikin lo-
massa kuullaan urkusoolona 
Bachin Preludi ja ja fuuga D-
duurissa.

Kuoro aloitti nuorisokuoro-
na, mutta laajensi ohjelmiston-
sa 1980-luvulla suuriin kirkko-
musiikkiteoksiin ja kokoonpa-
no vakiintui aikuiskuoroksi.  

Kuoronjohtaja Andreas Sö-
derberg on monipuolinen 
kirkkomuusikko, jota säveltä-
misen ja sovittamisen lisäksi 
kiinnostaa uudistaa konsert-
tikäytäntöä erilaisilla ilmai-
sumuodoilla. Konsertin urku-
ri ja pianisti Kari Engesnes on 
konserttiurkuri, joka on esiin-
tynyt myös Norjassa ja Yhdys-
valloissa.

Kello 18 Kempeleen kirkos-
sa alkavaan konserttiin on va-
paa pääsy. Kolehti kerätään Yh-
teisvastuukeräykselle.

Vettä sataa ja maa on val-
keana, ei lumesta vaan 
talkista. Hollantilainen 
rahtilaiva Imke kelluu 

Oritkarin satamassa. Sataa reip-
paasti, mutta kannella voi havaita 
muutaman keltaisiin huomiolii-
veihin pukeutuneen hahmon.

Oulun merimieskirkon ainoa 
työntekijä, satamakuraattori Ant-
ti Härö nousee autosta ja heilaut-
taa heille kättään.

– Hello! hän huikkaa englan-
niksi. 

Härö kiipeää laivaan kaiteen yli 
ja vaihtaa muutaman sanan filip-
piiniläisten merimiesten kanssa. 

– Imken miehistö on siitä hie-
no porukka, että he tekevät jut-
tuja yhdessä, ilman rajanvetoja 
päällystön ja miehistön välillä. 
Eilenkin he olivat kaikki kahdek-
san kirkolla, Härö kertoo välillä 
suomeksi.

Kun lastaushommat kutsuvat 
miehistöä, Härö jatkaa kohti lai-
van keulaa. Vastaan tulee nuo-
ri mies, laivan kadetti Jaco Har-
denbol. 

– Tervetuloa, kamala ilma 
täällä. Menkäähän sisään, hän 
viittoo.

Hardenbol joutuu lähtemään, 
mutta komentosillalla ottaa Hä-
rön vastaan laivan kapteeni Ar-
jen Fransen. Oulun satama on 
Fransenille tuttu, sillä takana on 
17 vuotta töitä Itämeren alueella.

Härön ja Fransenin juttu pol-

veilee jäätilanteesta kielten mur-
teisiin ja suomalaisnimien han-
kalaan ääntämiseen sekä laivan 
arkeen. 

Kapteeni on kuullut, että Ant-
ti Härö on vaihtamassa työpaik-
kaa. Hän kysyykin suoraan: Jäät-
kö kaipaamaan työtäsi? 

– Joo. Ja nyt kun olen pääasi-
assa puhunut englantia, niin on-
han siinä pelkässä suomenkielessä 
opettelua, Härö naurahtaa.

Menossa on Härön viimeinen 
viikko merimieskirkon palveluk-
sessa. Toukokuussa hän aloittaa 
Rovaniemen seurakunnassa päih-
de- ja kriminaalityön diakonina. 

– Kai tämä jonkinlaista muu-
toksenkaipuuta oli, Härö toteaa. 

Syvemmälle aiheeseen ei eh-
ditä, sillä on aika suunnata meri-
mieskirkolle, jossa Härön pitäisi 
jo olla avaamassa ovia. Kapteeni 
Fransen kättelee ja toivottaa kaik-
kea hyvää. 

Vierailu jokaiseen  
sataman laivaan
– Tätä se on parhaimmillaan. Lai-
va, jossa ihmiset juttelevat ja jon-
ne on tervetullut, Härö toteaa au-
ton rattiin palattuaan.

Ajamme merimieskirkon lo-
golla varustetulla autolla pitkin 
konttirivistöjen välissä kierte-
leviä teitä. Taustapeilissä heiluu 
puisella enkelillä varustettu kau-
lanauha. 

Oulussa merimieskirkon ovet 

Tätä se on 
parhaimmillaan. 
Laiva, jossa ihmiset 
juttelevat ja jonne on 
tervetullut.

Antti Härö

Netti on kaventanut  
sosiaalisuutta laivalla
Merenkulun maailma on muut-
tunut Antti Härön mukaan pal-
jon vuosien varrella. 

Aiemmin väki tuli laivoilta 
kirkolle ja siellä vietettiin iltaa. 
Nykyisin merimiehet käyvät yhä 
useammin hakemassa vain pre-
paid-kortteja, joiden avulla he 
saavat nettiyhteyden kotimaahan. 

– Nyt heistä pitää monesti oi-
kein ällyyttää juttua irti, Härö 
naurahtaa.

Laivallakin sosiaalinen kans-
sakäyminen voi olla minimissä. 

– Otetaan se ruokatarjotin 
mukaan ja mennään omaan hyt-
tiin koneen äärelle.

Härö on havainnut tilanteen 
myös itse, sillä hänen työnku-
vaansa ovat kuuluneet myös sei-
laukset. 

Laivakuraattorina hän on 4–6 
kertaa vuodessa, reissujen pituus 
vaihtelee muutamasta päivästä 
pariin viikkoon. 

– Se, että saa yhteyden perhee-
seen ja sukulaisiin, on hyvä asia. 
Mutta netti tuo myös ne huonot 
uutiset kotoa. Niiden käsittelyyn 
kaivataan juttuseuraa. Sitä varten 
me olemme. 

ELSI SALOVAARA

Katso lisää kuvia Antti Härön 
viimeisestä työviikosta  
www.facebook.com/rauhantervehdys

ovat auki arki-iltaisin kello 18–22. 
Paikalla on joko työntekijä tai jo-
ku vapaaehtoisista. 

Suomen Merimieskirkolla on 
kahdeksan toimipistettä Suomes-
sa. Härön mukaan jokainen toi-
mipiste on hieman erilainen, kos-
ka toiminta muotoutuu pitkälti 
työntekijänsä näköiseksi. 

Merimieskirkon työntekijöi-
den, satamakuraattorien, tehtävä-
nä on olla tukena ja turvana laivo-
jen miehistöille ja sataman työn-
tekijöille. He ovat usein kirkon tai 
sosiaalialan ammattilaisia. 

Laivakäyntien lisäksi työhön 
kuuluu monenlaista asiakaspal-
velua merimieskirkolla. 

Härö toivoo, että hänelle löy-
detään pian seuraaja. Kuka iki-
nä hän onkin, joustavuutta tar-
vitaan.

Periaatteena on käydä jokai-
sessa laivassa, joka satamaan tu-
lee. Usein vasta iltapäivästä tietää, 
millainen työpäivä on tulossa.

– Tasapainon löytäminen työn 
ja vapaa-ajan välillä on ollut haas-
teellista, Härö myöntää. 

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

1.

Merimiesten kuuntelija
Oulun merimieskirkkoon etsitään uutta työntekijää



7Rauhan Tervehdys  |  Nro 16  |  4.–12.5.2016

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Metsolan Kartano Puolivälin-
kankaalla tarjoaa viihtyisää 

vuokra-asumista, palveluja omaan 
kotiin tarpeen mukaan sekä 

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

www.metsolakodit.fi
Soita 050 563 1551

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi.

Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

1. Merimieheksi opiskeleva kadetti Jaco 
Hardenbol antoi Antti Härölle kirjeitä pos-
titettavaksi. Hardenbol oli harjoittelunsa 
viimeisellä reissulla Suomessa ja halusi lä-
hettää siitä muistoja kotiin.

2. Merimieskirkon työntekijät liikkuvat 
satamissa autoillen. He kuskaavat me-
rimiehiä vapaaehtoista maksua vastaan 
esimerkiksi lähimpään ruokakauppaan.

3. Antti Härö ja hollantilaislaiva Imken 
kapteeni Arjen Fransen ovat vanhoja tut-
tuja, joten juttu luistaa.

4. Jonathan Ranada ja John Patrick Mon-
alastas ryhtyvät pussittamaan palloja pe-
lipöydällä, mutta sohvalle istahtanut Ro-
nald Arga on juttutuulella. Hän kertoo, 
että jatkossa Finnland-laivan filippiiniläis-
miehistö tulee käymään Oulussa kahden 
viikon välein. 

5. Oulun merimieskirkon toimipiste sijait-
see Oritkarin satamassa.

6. Antti Härön läksiäiskahveilla Oulun me-
rimieskirkossa häntä kävi tervehtimässä 
tuttuja vuosien varrelta.

2.

3.

4.

5. 6.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 8.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Tuiran kirkkoherra Niilo 
Pesonen kertoo Pyhän Hengen 
odotuksesta.
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 8.5. klo 10 Jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 8.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran kirkkoherra 
Niilo Pesonen kertoo Pyhän 
Hengen odotuksesta.
Oulun ev.lut. seurakun-
tien aluelähetys klo 9.55–12. 
Kuultavissa myös osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta. Virret: 124, 334:5-8, 
462, 467, 454, 224 ja Loppu-
virsi 446: 1, 4, 5.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa piipahdetaan 
Haukiputaalla jututtamassa 
Virsiveteraanit ja poika -jouk-
kuetta, joka osallistuu  Valta-
kunnalliseen Virsikisaan tou-
kokuussa.
 

taisin klo 18.
Helatorstaina 5.5. klo 10 Jazz-
jumalanpalvelus Viikin kir-
kosta, Helsingistä. Virret: 814: 
1,2,4; 728; 180; 516; 514.
Su 8.5. klo 10 jumalanpalve-
lus Viikin kirkosta, Helsingis-
tä. Virret: 128:2-4; 454; 484; 
451; 568.
Klo 11 Jumalanpalvelus Oulun 
Pelastusarmeijasta.
 
YLE TV1
Helatorstain Nojatuolikir-
kossa 5.5. klo 10  pohditaan 
taivaan ja sinne nousemisen 
mysteeriä. Artistivieraina ovat 
Maarit ja Sami Hurmerinta.
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05.

Muut seurakunnat

Yhdistykset

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

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

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

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

Sepän seurat: to 5.5 klo 10.00 messu Yli-Iin kirkossa ja seurat kirkossa
Herättäjän päivä: to 5.5 klo 10.00 messu Piippolan kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa
Siionin virsiseuroja: ti 10.5 klo 19.00 Tavastkengän koululla Pyhännällä, 
to 12.5 klo 18.00 Raahen seurakuntakodin pienessä salissa,  
pe 13.5 klo 18.00 Asta Valanteella, Tuulimyllyntie 7 A 5, Pudasjärvi, 
su 15.5 klo 14.00 Rovaniemen seurakuntakodin alasalissa. Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 
La 7.5. klo 18 Valo-nuortenilta. Su 8.5.  
klo 11 Jumalanpalvelus, Ritva Himanka,  
Hannu Orava, The Elders. Seimi ja lasten
kokoukset. Ke 11.5. klo 19 Jumalan kohtaami-
sen ilta / Davar, Hannu Orava, Arto Rukajärvi, 

Maruska ja Henry. To 12.5. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. 
www.uskotv.fi

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 7.5. klo 11-13 Leipää 
ja evankeliumia. TC. Ma 9.5. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 10.5. klo 18 
Majakka-ilta. Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
Su klo 11 radiojumalanpalvelus, suora lähetys YLE Radio1. 
Puhuu luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander. 
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto, miesten raamattu- ja keskusteluryhmä. 

Su 8.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Rauno Sipilä.
Su 15.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

8.5. klo 14:00 Seurat

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

Ke 4.5. klo 18 Varkkispesiaali, peli-ilta. (11-14 –vuotiaille). To 5.5. klo 19 Hela-
torstain rukousilta, Eija Soini, musiikki: Jukka Väliheikki. Pe 6.5. klo 19 Helmi 
(nuortenilta). Su 8.5. klo 11 Äitienpäivän perhekirkko, aihe: Jumalan huolen-
pito, nuorten näytelmä, kahvitarjoilu. Ke 11.5. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Varkki-ilta 
(11-14 –vuotiaille). Tervetuloa!

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Poika tulee kotiin
 Nuorisopastori Henna Salo kertoo
 helatorstaista jääkiekkovertauksin 

Helatorstai on monil-
le vielä vapaapäivä. Sen 
tarkoitus on jäänyt hie-
man vieraammaksi suu-

relle yleisölle. Silloin juhlitaan 
Suomen jääkiekkomaajoukku-
een menestyksestä riippumat-
ta sitä, että Poika on tullut ko-
tiin. Jumala oli Jeesuksessa maan 
päällä, ja kun Jeesus astui taivaa-
seen, Jumalan Poika tuli takaisin 
taivaan kotiin.

Poika on urheilussa vakiintu-
nut pokaalin nimeksi. On suuri 
ilo, kun Poika tulee takaisin ko-
tiin: kaupunkiin tai maahan, jos-
ta se on ollut pois. 

Vielä suurempi ilo on kristi-
tyille se, että Jeesus on kerran pa-
lannut taivaaseen. 

Voittosaunaan emme pääse 
kuin ehkä median kameroiden 
välityksellä. Jeesuksen paluu kui-
tenkin merkitsee sitä, että kerran 
mekin saamme istua taivaan ko-
din saunan lauteilla ja laulaa uut-
ta laulua.

Ilmassa on siis suuren urheilu-
juhlan tuntua. Voisiko helators-
tai muistuttaa meitä siitä, että 
odotamme joka hetki Jeesuksen 
paluuta maan päälle ja sitä, et-
tä hän noutaa meidätkin taivaa-
seen? Aina sitä ei arjessa muista. 
Elämä voi tuntua puuduttavalta, 
harmaalta tai jopa jostain syystä 
ajoittain epätoivoiselta. 

Ei tunnu, että odotamme 
suurta finaalia tai että olemme 
itse asiassa voittajajoukkueessa, 
jonka molari on jo seivannut tiu-
kimmankin syötön.

Urheilulliset vertauskuvat ei-
vät ole vieraita Raamatussakaan. 
Paavali kirjoittaa Filippin seura-
kunnalle: Juoksen kohti maalia 
saavuttaakseni voittajan palkin-

non, pääsyn taivaaseen. Sinne Ju-
mala kutsuu Kristuksen Jeesuk-
sen omat. 

Odotamme päivää, jolloin me-
kin voimme lähteä voitolla suu-
reen yöhön. Se aika ei ole vielä, 
mutta se on jo nyt.

Helatorstaita vietetään 
5. toukokuuta.
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Sinun kanssasi olen ymmälläni
Kolmiyhteisen Jumalan suhteen olen aina ollut eniten ymmälläni sinun kanssasi, Pyhä 
Henki. 

Jo rippileirillä opetettiin, että olet persoona. Usein rukoilen ja pyydän sinua sydämeeni, 
vaikka en ole varma, mitä silloin toivon tapahtuvan. 

Kun olen vaikutuspiirissäsi, pitäisikö minusta tuntua erilaiselta? Oletko silloin läsnä, 
kun oloni on kevyempi ja rukoukseni vapaampi?

Roomalaiskirjeessä lausutaan kaikkien niiden olevan Jumalan lapsia, joita Jumalan 
Henki johtaa. Kuitenkin se henki, jonka huomaan usein johtavan itseäni, on se, joka pel-
kää.  

Miten minä sinut valitsen, Pyhän Henki? Kuin hattuhyllyltä kuolettamaan syntiset 
tekoni? 

Ennen taivaaseen astumistaan Kristus kehotti meitä odottamaan Pyhän Hengen lupa-
usten täyttymistä. Mullistavinta lupauksessa on se, että Henki antaa meille lapsen oikeu-
den. 

Minäkin ymmärrän, millainen on suhde, jossa on oikeus huutaa toisen puoleen. Isä 
auttaa, sulkee syliin, lohduttaa ja puolustaa. Orjuuden henkeen sortuvan lapsenkin Isä 
tunnustaa omakseen. 

Vaikka pettyisin riitoihin, toisiin ja ennen kaikkea itseeni, oikeus huutaa Isää on niin 
suuri, että siitä en pysty luopumaan. 

Äitini sanoi isäänsä itkevälle lapselle, että sekä isä että Taivaan Isä ovat yhä läsnä, vaik-
ket sinä heitä enää näekään. Ehkä Pyhän Hengen työtä minussa onkin se, että sillä het-
kellä, kun mieleni tekisi luovuttaa, yhtäkkiä muistan tämän ajatuksen ja jatkan taas.

Pyhä Henki, sinä et ole se, josta minun tulisi olla huolissani. Maailman alusta saakka 
läsnä olleena et ole tarkoitettu ahdistamaan vaan rohkaisemaan.  

Kiitos Pyhä Henki, että olet sielläkin, jossa sinua ei ymmärretä. Kiitos, että toimit minusta 
huolimatta. 

JOHANNA RISSANEN
opiskelija

Sunnuntai 8.5.2016 
Psalmi: Ps. 27:1-3, 7-9
1. lukukappale: Jes. 44:1-5
2. lukukappale: Room. 8:12-17
Evankeliumi: Joh. 15:26-16: 4

Ps. 27: 1-3, 7-9 
Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä 
pelkäisin? Herra on minun elämäni turva, 
ketä siis säikkyisin?
Kun vainoojat käyvät minua kohti iskeäkseen 
hampaansa minuun, he itse kaatuvat, 
vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan.
Vaikka sotajoukko saartaisi minut,
sydämeni ei pelkäisi, vaikka minua vastaan 
nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää.
Herra, kuule, kun huudan sinua!
Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni.
Sydämeni muistaa sinun sanasi:
”Etsikää minun kasvojani.”
Herra, minä tahdon etsiä sinua,
älä kätke minulta kasvojasi!
Älä vihastu, älä torju palvelijaasi,
sinä olet aina ollut minun apuni.
Älä nytkään jätä minua, älä hylkää,
sinä Jumalani, sinä auttajani!

Room. 8: 12-17
Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei 
itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä 
elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, 
te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte 
syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita 
Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te 
ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi 
teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet 
Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, 
ja niin me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse 
todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, 
että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme 
lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä 
yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme 
yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös 
osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Joh. 15: 26-16: 4
Jeesus sanoi:
    ”Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet 
Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän 
luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun 
todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti.
    Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne 
koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan 
synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, 
joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa 
pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, 
koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Olen 
puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, 
te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.”

Sanan aika

iSto
ck
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Lapsettomien 
lauantai lohduttaa

Menot Oulun seurakunnissa 4.–12.5.2016

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

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

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

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

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

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

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Kasper Ant-
ti Oliver Kantomaa, Saaga 
Maarit Mikkonen, Veea Eve-
lia Mikkonen.
Haukipudas: Elena Aino 
Marja Keskisärkkä, Esko Tuo-
mas Aukusti Tähtinen, Heini 
Sofia Eveliina Salmi.
Karjasilta: Alissa Helmi Kat-
rina Ahola, Alisa Emilia Eno-
vaara, Lucas Daniel Fitzge-
rald, Viola Maria Heikkilä, 
Leevi Akseli Hemmi, Emi-
lia Anneliisa Kivimäki, Kas-
per Eemeli Korhonen, Pette-
ri Pentti Matias Korpi, Kert-
tu Kulta Inkeri Kurkela, Eeva 
Loviisa Nurmenniemi, Roosa 
Isla Aurora Oikarainen, Lilli 
Sirkka Amanda Puukka, Elli 
Aili Maria Siikanen.
Kiiminki: Arttur Milo Alek-
sander Mettovaara, Luka Sa-

Äitienpäivän aatto-
na, lauantaina 7.5., 
vietetään Lapset-
tomien lauantaita. 

Hintan seurakuntatalossa 
pidetään Tyhjän sylin har-
taus kello 16.

Tyhjän sylin hartaus jär-
jestetään tietoisesti äitien-
päivän alla. Äitienpäivä voi 
olla erityisen raskas päi-
vä heille, jotka tahdostaan 
huolimatta eivät ole äite-
jä tai ovat sitä lapselle, joka 
on menetetty. Vanhempien 
lisäksi tyhjä syli on myös 
sisaruksilla ja isovanhem-
milla. 

Tyhjän sylin hartaudes-
ta lohtua voivat löytää niin 
tahattomasti lapsettomat, 
lapsensa menettäneet kuin 
muutkin tyhjää syliä sure-
vat.

Leikkaa talteen!

muel Saukko, Hilda Maria 
Manninen, Linnea Aino Sofia 
Ahonen, Emma Aliina Koop-
man, Minka Unna Inari Kal-
lasjärvi.
Oulujoki: Peppi Anna Emilia 
Helin, Otso Onni Tapio Kle-
metti, Heini Varpu Valenti-
na Linnanmäki, Iina Orvok-
ki Mikkola, Miida Maria So-
fia Moilanen, Romeo Aarre 
Johannes Ronkainen.
Oulunsalo: Noora Josefiina 
Kiljander.
Tuira: Joel Matias Eskelinen, 
Aarni Ossian Hiltunen, Eino 
Ukko Erik Hokkanen, Ma-
tias Aale Johannes Hoppa-
ri, Miio Aukusti Karhukor-
pi, Linnea Aada Sofia Kokko, 
Tytti Alma Ilona Lehto, Li-
via Anna Kristiina Lehto, So-
fia Ellen Olivia Närhi, Niklas 
Johannes Markonpoika Oi-

Lapsettomien lauantain 
tilaisuudessa ovat yhteises-
ti mukana Oulujoen seura-
kunta, Lapsettomien yhdis-
tys Simpukka ry ja Käpy – 
Lapsikuolemaperheet ry. 

Hartauden jälkeen tarjo-
taan kahvit sekä tietoa yh-
distysten toiminnasta. 

 

Marika Säkkinen, Eeva-
Kaarina Sarastamo, Pirjo 
Kauppinen ja Juha Vähä-
kangas. 

Kanttorina runoillassa 
toimii Ilkka Järviö. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy.

Hintan seurakuntata-
lossa äitejä muistetaan Ai-
nutlaatuinen-taidekonser-
tissa kello 18. 

Konsertissa esiintyvät 
lapsikuoro Mido sekä lap-
si- ja nuorisokuorot aCorde 
johtajanaan Anna Haan-
pää-Vesenterä. 

Kuorojen säestäjänä toi-
mii Leena Poikela. Äitien-
päiväkonsertin ohessa on 
esillä kuvataiteilija Mari 
Jäälinojan töitä. 

Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu sisältää kakkukah-
vit.

Äitienpäivää runoillassa 
ja taidekonsertissa
Äitienpäivää juhlitaan Kas-
tellin kirkossa äitienpäivän 
runoillassa kello 18. 

Illan ohjelmistossa on 
Eeva Heilalan ja Risto 
Kormilaisen lyriikkaa, jo-
ta lausuvat Juho Sarkamo, 

Freeim
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Häämusiikkikonsertti 
pe 20.5. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.

Häämusiikkikonsertissa kerrotaan vihkitilaisuuden 
musiikista ja esitellään häämarsseja, sekä vihkitilai-
suuteen sopivia yksinlauluja ja virsiä. Tilaisuuteen 
kutsutaan erityisesti kaikki tulevan kesän vihkipa-
rit, mutta se on kaikille asiasta kiinnostuneille avoin. 
Tervetuloa!
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Eläköön! Juhlitaan kaikkia äitejä, mutseja 
ja emäntiä! Onni on äidin rakkaus! 

Runoja esittävät Juho Sarkamo, Marika Säkkinen, 
Eeva-Kaarina Sarastamo, Pirjo Kauppinen, 
Juha Vähäkangas. Kanttorina Ilkka Järviö. 

Vapaa pääsy!

Kuolleet
Tuomiokirkko: Leila Tuulikki 
Kasurinen 87, Eevi Iines Nis-
kanen 92.
Haukipudas: Anja Unelma 
Pennanen 91.
Karjasilta: Jaakko Henrik 
Koivisto 98, Vilho Matti Laa-
manen 86, Arto Antero Loh-
va 53, Iida Marjatta Ollikai-
nen 87.
Oulujoki: Aulis Valtter Karén 
71, Vilho Aleksanteri Petäjä-
kangas 88, Sanni Elina Uit-
to 87.
Oulunsalo: Lauri Jaakob San-
taniemi 93.
Tuira: Pirkko Leena Jämsä 
86, Seppo Toivo Olavi Kilju-
nen 69, Veikko Juhani Kulju 
77, Raimo Kalevi Lillberg 78.

karinen, Aava Ronja Kristel-
la Orava, Lauri Uuno Johan-
nes Räisälä, Louna Lidia Suo-
minen, Elli Isabella Uusiporti-
mo, Aslak Olavi Ylitalo, Hen-
rik Tapani Ylitalo.

Vihityt
Karjasilta: Antti Johannes 
Hemmi ja Heidi Johanna Hal-
metoja.
Kiiminki: Aki Kimmo Antero 
Korhonen ja Marjo-Riitta Jo-
hanna Kaiponen, Janne Ju-
hani Ahonen ja Heini Johan-
na Lehtoniemi.
Oulujoki: Jatro Kauko Tapio 
Klemetti ja Ronja Anniina 
Koivukangas.
Tuira: Jere Joonas Aleksi Vi-
helä ja Silja Maaria Tyni.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu to 5.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Urpo Luokkala. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Henna-Mari Sivula. 
Syntymäpäiväseurat, Mai-
ja-Liisa Lavanko 90 vuotta,  
helatorstaina 5.5. klo 14 Van-
hassa pappilassa. 
Messu su 8.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Sal-
la Autere ja avustaa Jouko 
Lankinen. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula ja urkurina 
Lauri-Kalle Kallunki. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi 
Messu su 8.5. klo 13 Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Salla Autere ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 4.5. klo 11–
12.15 Heinätorin srk-tatalo. 
Aterian hinta 2€. 

Päihdetyön aamukahavit to 
5.5. ja 12.5.  klo 9–10 Keskus-
tan srk-talon monitoimisali. 
Päihde- ja kriminaalityön dia-
konin aamukahavitilaisuus. 

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanan-
taisin 9–11 puhelimitse 044 
3161 419 tai käymällä paikan 
päällä Keskustan srk-talossa.
Diakonian aamu tiistaisin 
klo 9–11. Keskustan srk-talo. 
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ja kai-
kenikäisten juttutupa. Aa-
mupala tarjolla klo 10.30 asti. 

Musiikkitilaisuudet
Kuorokonsertti su 15.5. klo 
18–19, Oulun tuomiokirk-
ko. Sofia Magdalena kama-
rikuoro. Musiikinjohto Taru 
Pisto. Tapahtuman järjestä-
jänä Sofia Magdalena -ka-
marikuoro. 

TORSTAINA 12.5. KLO 18  
YLI-IIN SEURAKUNTATALOSSA

Yli-Iin kuorot ja lauluryhmät: 
kirkkokuoro •  miesten lauluryhmä • laulutrio 
Maariet • lapsi- ja varhaisnuorten-kuoro  johtajana 
ja kanttorina Anja Hyyryläinen.
Tilaisuudessa lauletaan myös yhdessä 

keväisiä lauluja.
Kahvitarjoilu.

Koko perheen konsertti

Rotuaarin lavalla la 14.5. klo 12, 13 ja 14

Esiintyjänä Pieni suuri seikkailu -lasten-

musiikkiyhtye. Lapsille monenlaista kivaa 

tekemistä. Mahdollisuus myös ilmoittau-

tua syksyllä alkaviin päiväkerhoihin.

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden porinapiiri ti 10.5. klo 13.15–14.15 Hei-
nätorin seurakuntatalo. Kerho kehitysvammaisille elä-
keläisille. Rupattelua, yhdessäoloa ja kahvittelua ke-
hitysvammaisille eläkeläisille. Lisätietoja diakonissa 
Christa,  p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 
12.5. klo 13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimes-
tarinkatu 2. Tule lukemaan maailman suosituinta ja vai-
kuttavinta kirjaa! Keskustelun lomassa juomme myös 
kahvit. Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pää-
oven läheisyydessä.

KUULOVAMMAISET
Kuurojentyön kesäkauden avaus to 5.5. klo 10 Hieta-
saaren leirikeskus. Aloitetaan kesä yhdessä ja haetaan 
voimia arkeen. Kaikki viittomakieliset tervetuloa yh-
teiseen kesäkauden aloitukseen Hietasaaren leirikes-
kukseen. Messu klo 10, ruokailu ja yhteistä ohjelmaa. 
Päätöskahvit klo 14. 
Viittomakielisten eläkeläisten päiväpiiri ke 11.5. klo 
13, Keskustan srk-talo. Eläkeläisten päiväpiiri. Hartaus, 
kahvit, ohjelmaa ja vierailijoita. 
Aabrahamin poppoo- kuulovammaisten päiväpiiri to 
12.5. klo 13.30 Keskustan srk-talo. Tekstitulkattu kerho. 
Kuulovammaisten ja kuuroutuneiden päiväpiirissä on 
hartaus, kahvit, ohjelmaa ja vierailijoita. Kahvitukses-
ta kerättävillä varoilla tuetaan Kuurojen Lähetyksen 
kautta kummilapsen koulunkäyntimahdollisuuksia.
 
PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 9.5. klo 10–12. Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä miehille ja 
naisille. 
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto ti 10.5. klo 9–11, Keskustan srk-talo. Myös 
luottamuksellisia keskusteluja ja sielunhoitoa varten. 
Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 tai tellervo.kian-
to@evl.fi.
Naistenryhmä pe 13.5. klo 13–15, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä naisille.

Kaatuneitten 
muistopäivän 
kansalaisjuhla 

sunnuntaina 15.5. klo 16 Karjasillan kirkossa

Juhlapuhe, Lintulammen koulun 
rehtori Jari Haapalainen

Kunniamerkit                                                Kahvitarjoilu

On kaunis synnyinmaamme 
-konsertti 

sunnuntaina 15.5. klo 18 
Keskustan srk-talon isossa seurakuntasalissa.

Aarre Tikkanen, laulu. Pasi Hiltula, piano.

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

Vierailemme mm. Raatteentiellä museossa, 
seilaamme oppaan johdolla Kianta-laivalla 
Ilmari Kiannon Turjanlinnaan ja käymme 

legedaarisessa Kalevan baarissa. 
Tutustumme myös Suomussalmen seurakuntaan.

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

Riku-Matti Järvi, p. 040 5157 315.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 

ma 16.5. klo 9–13 sekä ke 18.5. klo 9–11 
numerossa 044 3161 419.

Työttömien leiripäivä 
perjantaina 27.5. klo 9–15 Hietasaaren leirikeskuksessa. 

Leiripäivän hinta on 5 € (sis. ohjelman ja ruoat), joka ke-
rätään ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mu-
kaan 13.5. mennessä diakoniatyöntekijälle. Paikalle saa-
vutaan omin kyydein. Mukana diakoni Kaisa Jaakkola ja 
pastori Urpo Luokkala.
Ohjelmassa: klo 9 Aamuhartaus ja aamupala, 
lo 10 Liikuntatuokio, klo 12 Lounas ja kahvit, 
klo 13 Puutarhaterapiaa, klo 15 Päivän päätös.

Soppapäivä Kryptassa 
pe 13.5. klo 11–16. Kukan päivän iloksi pidämme 
myyjäiset, jossa tarjolla  mm. lohikeittoa ja ihania 
käsitöitä.  Meiltä löydät myös kauniita 
käsintehtyjä yo-kortteja. 
Tuotto lähetykselle.

Vasamon arvoitus – 
kesäleiri 2.–6.-luokkalaisille.
ti–to 7.–9. kesäkuuta Vasamon leirikeskuksessa
Leirillä opetellaan salapoliisitoiminnan alkeita, askar-
rellaan, leikitään, pelaillaan, saunotaan, uidaan ja hil-
jennytään yhdessä. Leirin hinta on 31 € / lapsi, sisar-
alennus -25%. Hinta sisältää matkat, majoituksen, oh-
jelman sekä vakuutuksen. Ilmoittautuminen 27.5. men-
nessä www.oulunseurakunnat.fi – Vasamon arvoitus. 
Mukaan mahtuu 20 lasta. Etusijalla Karjasillan ja Tuo-
miokirkkoseurakunnan lapset. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaajat Kaija Siniluoto, p. 050 5249 779 ja Juha Kivira-
si, p. 040 5752 713.

Puhallus –
konsertti
sunnuntaina 
15.5. klo 15
Madetojan salissa.

Puhallinorkesteri 
Viventi

Solistina Stefan 
Stanciu, panhuilu

Johtaa Markku Korhonen ja 
Kimmo Rantakeisu

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
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Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka Jäälin kappelil-
la on jäänyt kesätauolle, toi-
minta jatkuu syyskuus-
sa. 
Naisten kasvu-
ryhmä ti 10.5. 
klo 13 Jäälin 
kappelilla.
Naisten lenk-
kiryhmä lenk-
keilee maanan-
taisin klo 18–19. 
Lähtö Kiimingistä 
kirkon parkkipaikal-

ri Jari Flink. Halosenlahden 
kyläyhdistyksen järjestämä 
kahvitarjoilu. Tervetuloa lau-
lamaan virsiä keväisenä ilta-
na meren äärelle! 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Lisä-
tietoja: p. 040 5471 472, ou-
ti.palokangas@evl.fi. 
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa torstaisin klo 
13–15 Wirkkulassa järjestet-
tävää koulun jälkeistä toi-
mintaa ja tarkoitettu ala-
kouluikäisille tytöille ja po-
jille. Lisätietoja: Elisa Manni-
nen, p. 050 5133 225. 
Tervetuloa seurakunnan 

Menot Oulun seurakunnissa 4.–12.5.2016

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu to 5.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Marika Huttu, saar-
naa TM Arja Nerkko-Runtti, 
avustaa Seija Lomma, kant-
torina Sari Wallin, Ruskakööri 
johtajana Risto Ainali.
Messu su 8.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Marika Huttu, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Messu su 8.5. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Mari-
ka Huttu, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Raamattupiiri to 12.5. klo 10 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 12.5. 
klo 18 Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 040 7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu Jäälin kappelil-
la on jäänyt kesätauolle, toi-
minta jatkuu syyskuussa. 
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 9.5. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kolamäessä. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerho Kirkkopirtillä 
tiistaina 10.5. klo 9.30–11.  
Perhekahvila Jäälin kappelil-
la maanantaina 9.5. klo 9.30–
11.  
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Helatorstain messu to 5.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Mustakallio, avus-
taa Leena Brockman ja Tar-
ja Kainulainen. Messudiako-
nina Johanna Kerola. Kant-
torina Hannu Niemelä. Mu-
kana Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Messun jäl-
keen vapaaehtoisten kevät-
juhla ja Yhteisvastuu-keräyk-
sen päätös.
Messu su 8.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
avustaa Jari Flink. Messudia-
konina Heli Puuperä. Kant-
torina Eeva Holappa. Rauno 
Kinnunen, kantele. Messun 
jälkeen pystykahvit kirkossa. 
Raamattupiiri ke 4.5. ja ke 
11.5. klo 18 srk-keskuksessa.
Rukouspiiri ti 12.5. klo 15 
srk-keskuksessa.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten ilta pe 6.5. ja 13.5. 
klo 18 Wirkkulassa. Rippi-
koululaiset saavat merkin ol-
tuaan tunnin nuorten illassa. 
Illoissa aina jotain ohjelmaa. 
Tule ja katso, mitä milläkin 
kerralla tehdään! 
Lukupiiri ma 16.5. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuone 
Poijussa. Kirjana Lindgren, 
Minna: Kuolema ehtooleh-
dossa.

Musiikkitilaisuudet
Virsi-ilta ke 11.5. klo 18 Kol-
jun maja, Koljontie 83, Halo-
senniemi. Mukana kantto-
ri Hannu Niemelä ja pasto-

Varhais-
nuorten leirien 

isoshakukaavakkeita 
saa virastosta

 ja nuorisotyön-
ohjaajilta. Viimeinen 

hakupäivä 
on 6.5.

lastenleireille! Leireillä pela-
taan, leikitään, ulkoillaan, hil-
jennytään hartauksiin, askar-
rellaan ja vietetään aikaa yh-
dessä! Leirit järjestetään Iso-
niemen leirikeskuksessa ja ne 
ovat tarkoitettu ensisijaisesti 
haukiputaalaisille lapsille. Li-
sätietoja leireistä saat leirin 
työntekijöiltä. Lastenleireil-
le ilmoittaudutaan 25.4.–8.5. 
välisenä aikana osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat.  
Alle 10-vuotiaiden tyttölei-
ri 9.–10.6. Leirin hinta 15 €. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, 
p. 050 5133 225.
Yli 10-vuotiaiden tyttöleiri 
6.–8.6. Leirin hinta 26 €. Li-
sätietoja: Elisa Manninen, p. 
050 5133 225.
Alle 10-vuotiaiden poikalei-
ri 20.–21.6. Leirin hinta 15 €. 
Lisätietoja: Pekka Rintamäki, 
p. 040 5436 960. 
Perheleiri 17.–19.6. Isonie-
men leirikeskuksessa. Leirin 
hinta 38€ / aik, 4–18-v. 26€, 
alle 4-v. ilmaiseksi. Leiri on 
tarkoitettu ensisijaisesti hau-
kiputaalaisille perheille. Ilm. 
2.–8.5. osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat. Leiripaikan saaneille lä-
hetetään leirikirje.
Ilmoittautuminen syk-
syn päiväkerhoihin 2.–22.5. 
www.oulunseurakunnat.fi/
paivakerho.  
 

Apua ja tukea
tarvitseville

AamupuuroAkatemia ma 
9.5. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin aamupuuro ja -kah-

vi, jonka jälkeen keskustelua 
elämän eri alueilta.  Klo 9.50 
aamuhartaus, klo 10 tarjol-
la puuroa, leipää ja kahvia. 
Kauhan varressa Puttaan 
Martat. Syönnin jälkeen kes-
kustelua isovanhemmuudes-
ta luotsaa Sirpa Ervasti.
Vapaaehtoistoiminnan esit-
telyä to 12.5. klo 12–14 Ve-
si-Jatulin aulassa, Jokelantie 
20. Oulun kaupungin AVEK-
toiminnan, palveluasunnois-
sa tehtävän vapaaehtoistoi-
minnan ja seurakunnan dia-
koniatyön esittelyä. Paikalla 
toimintaa organisoivat hen-
kilöt ja esitteitä. Lämpimästi 
tervetuloa tutustumaan eri-
laisiin toiminnan ja avuksi-
olemisen mahdollisuuksiin.
Mielenterveyskuntoutu-
jien päiväretki ti 17.5 klo 
9.30–14.30 Isolleniemelle. 
Retken hinta 10 €. Ilm. kyy-
titarpeineen diakoni Minna 

Raamattu-
luentosarja

Kevään raamattuluentosarjan aiheena ovat 
erilaiset näkökulmat muukalaisuuteen.

Kahden maan kansalainen 
matkalla kohti parempaa elämää
keskiviikkona 4.5. klo 18 Kellon srk-kodilla. 

Kristittyinä ajattelemme, että olemme maailmassa mut-
ta emme maailmasta. Olemmeko muukalaisia maailmas-
sa, koska varsinainen määränpäämme on iankaikkisuu-
dessa? Pastori Pekka Mustakallio avaa Uuden testamen-
tin näköaloja muukalaisuuteen. Kahvitarjoilu.

Lappalaiselle ma 9.5 men-
nessä p. 040 5819 316 tai 
minna.j.lappalainen@evl.fi.
Diakonian ajanvaraus ja päi-
vystys maanantaisin klo 9–11 
srk-keskuksessa, p. 044 7310 
232. 

Muut menot
Seurakunnan vapaaehtois-
ten kevätretki Kemiin su 
22.5. Osallistumme klo 10 
Kemin kirkossa jumalanpal-
velukseen, lounas Puistopa-
viljongissa. Iltapäivällä tutus-
tumme Kemin taide- ja his-
torialliseen museoon. Hin-
ta 10 €/ hlö. Ilm. Johannal-
le to 12.5. mennessä, p. 045 
1393 993 tai johanna.kero-
la@evl.fi.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: äitienpäiväseurat su 8.5. 
klo 13 ry:llä. Kello: äitienpäi-
vämyyjäiset la 7.5. klo 16 Kel-
lon srk-kodissa.

ta. Lenkin kesto n. tunti. Tu-
le mukaan ja tuo kaverisikin.
Olkkarin rupatteluklupi ke 

11.5. klo 13–15 Seni-
oritalon olohuo-

neessa (Terve-
ystie 3, Kii-
minki). Tee-
mana: ”Ke-
vätjuhlan 
riemua”. 

Olkkarin ru-
patteluklu-

pi on tarkoitettu 
kaikenikäisille elä-

Mielenterveyskuntoutujien 

päiväretki 
Isoniemen leirikeskukseen 

Haukiputaalle tiistaina 17.5. 

Lähtö Kiimingistä klo 8.45 ja paluu noin klo 15.15. 
Päivän hinta 10 € sisältää 

kyydin Kiimingistä ja ruokailut. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 9.5. mennessä: 
Seija Lomma, p. 040 5793 247, seija.lomma@evl.fi.

Perhekerhojen, -kahviloiden ja 
esikkoryhmän yhteinen 

kevätjuhla 
torstaina 12.5. klo 9.30–11 Jäälin kappelilla.

Päätämme kauden yhteiseen kevätjuhlaan. 
Ohjelmassa hartaus, kahvi- ja mehutarjoilu

 sekä Liikkuvan laulurepun konsertti. 
Tervetuloa!

Oulun ev.lut. seurakuntien 
varhaiskasvatus 70 vuotta

Juhlistamme tätä koko perheen konsertilla Rotuaarin 
lavalla lauantaina 14.5. klo 12, 13 ja 14.

Esiintyjänä lastenmusiikkiyhtye Pieni suuri seikkailu. 
Lisäksi lapsille monenlaista kivaa tekemistä. 

Mahdollisuus myös ilmoittautua 
syksyllä alkaviin päiväkerhoihin. 

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

ma 9.5. klo 18–20 
Haukiputaan 

hautausmaalla. 

Talkoiden päätteeksi 
iltahartaus ja iltapala 
kahvin tai teen kera.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

keläisille. Ohjelmassa on tee-
mallista rupattelua, hartaus, 
yhteislaulua ja kahvittelua. 
Kauempana asuvilla on mah-
dollisuus tilata kyyditys Jaa-
na Kontiolta ma 9.5. klo 15 
mennessä, p. 040 5793 248. 

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 8.5. klo 
17 seurat ry:llä, Juhani Kallio-
ranta, Mikko Kälkäjä.

K i r ko n ku va p a n k k i  /  J u h o A la t a l o  /  G r e y s t o n e
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu  helatorstaina 5.5. 
klo 10,  Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Mirjami Dutton, 
avustavat Esa Nevala, Ni-
na Niemelä ja Asta Leino-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messun jälkeen vietämme 80 
-vuotiaiden juhlaa.
Viikkomessu helatorstaina 
5.5. klo 14,  Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustavat Esa Nevala, 
Nina Niemelä ja Asta Leino-
nen, kanttorina Ilkka Järviö. 
Viikkomessun jälkeen vie-
tämme 70 -vuotiaiden juh-
laa. Kolehti nimikkkolähet-
tien Heli ja Hannu Nokelai-
sen työhön Etu-Aasiassa, 
SEKL:n kauttakomessu.
Varikkomessu su 8.5. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa (ks. 
ilmoitus).
Arabiankielinen hartaus su 
8.5. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet
Raamattupiiri ke 4.5. ja ke 
11.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Hanna rukousryhmä ke 4.5. 
klo 18, Kastellin kirkon pap-
pilan kamarissa, huom. poik-
keuksellisesti keskiviikkona.
Lähetyspiiri ti 10.5. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.
Raamattupiiri to 12.5. klo 
18, Kastellin kirkko.
Maikkulan raamattupiiri to 
12.5 klo 18, Maikkulan kap-
peli. 

Harrastukset ja kerhot 
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 9.5. klo 13, Karjasil-
lan kirkko. Oletko kiinnostu-
nut toimimaan diakonian va-
paaehtoistehtävissä Karjasil-
lan seurakunnassa? Tule mu-
kaan yhteiseen kokoontumi-
seemme, jossa tapaat muita 
vapaaehtoisia ja saat tietoa 
ajankohtaisista tehtävistä. 
Diakoniaryhmä ti 10.5. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-
koniavapaaehtoisten avoin 
kohtaamispaikka.
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 12.5. klo 13 Kaukovai-
nion kappeli, to 12.5. klo 13 
Kastellin kirkko 

Lapsille ja
lapsiperheille

Donkkis Big Night pe 6.5. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Pappilan parkki to 12.5. klo 
13, Kastellin kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Kaakkurissa pe 
6.5. ja pe 13.5. klo 9. Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Diakonian ajanvaraus ma 
9.5.  klo 9–11 Karjasillan kirk-
ko p. 044 3161 579 tai Kar-
jasillan kirkolla, diakoniatoi-
mistolla, Nokelantie 39. Dia-
konian avustusvastaanotol-
le voi varata ajan silloin, kun 
tarvitset apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen tilan-
teeseesi. 
Aamupuuro Kaukovainiolla 
to 12.5. klo  9, Kaukovainion 
kappeli. 

Kirjavirtaa Pappilassa - kir-
jallisuuspiiri lukevaisil-
le ke 18.5. klo 18, Kastellin 
kirkko. Kevään viimeises-
sä kokoontumises-
sa keskustelem-
me Essi Kum-
mun Laste-
ni tarina -ro-
maanista ja 
Anja Lampe-
lan Lankarul-
latyttö -romaa-
nista. Kirjailija-
vieraana Anja Lam-
pela. Olet tervetullut mu-
kaan keskustelemaan luku-
kokemuksista ja jakamaan 
tuntemuksia. Kirjallisuuspii-
ri jatkuu myös syyskaudel-
la. Kirjalista saatavissa kesä-
kuun alussa. 

Musiikkitilaisuudet
Laulajien kevätkonsert-
ti su 15.5. klo 15, Maikku-
lan kappeli. Maija Laurin ja 
laulunoppilaiden Ohjelmas-
sa antiikin aarioita, liedejä ja 
suomalaisia yksinlauluja. Va-
paa pääsy.  
Oulun Laulun 95-vuotis-
juhlakonsertti su 15.5. klo 

sunnuntaina 8.5. klo 12 Pyhän  Andreaan kirkossa.

Tervetuloa Varikolle ja erityisesti tervetuloa kaikki äidit. 
Sunnuntain aiheena on "Pyhän Hengen odotus". Mes-
sun jälkeen on äitienpäivän kakkukahvit ja kukitus. Mes-
sun toimittaa Kimmo Kieksi yhdessä  seurakuntalaisten 
kanssa, avustajana Heikki Karppinen. Musiikista vastaa 
Varikkobändi. Kolehti lähetystyölle.

Kirjavirtaa 
Pappilassa – 

kirjallisuuspiiri 
lukevaisille 

ke 18.5. klo 18
Kastellin 
kirkossa. 

On aika kiittää 
Karjasillan seurakunnan yhteisvastuu-
kerääjien ja diakoniavapaaehtoisten kevätjuhla
maanantaina 16.5. klo 17 Kastellin kirkolla.
Ohjelmassa kahvit, musiikkia ja mukavaa yhdessä-
oloa. 
Tarjoilujen ja muistamisten takia ilmoittautumiset  
9.5. mennessä: anu.kontio@evl.fi tai 040 574 7162.

Reger-konsertti 
torstaina 12.5. klo 18 Karjasillan kirkossa. 

Oamk:n urkumusiikin opiskelijat esiintyvät 
lehtori Maija Lehtosen johdolla. 

Saksalaisen säveltäjän Max Regerin kuolemasta 
tulee kuluneeksi sata vuotta 11.5.2016. 

Tämä konsertti on omistettu hänen musiikilleen. 
Konserttiin on vapaa pääsy.

18, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Oulun laulu esittää urku-
säestyksellistä latinankielis-

tä kirkkomusiikkia joh-
tajanaan Kristian 

Heberg. Solisti-
na sopraano 
Mari Klemet-
tilä, uruissa 
Elias Nieme-
lä. Ohjelmas-
sa mm. Cheru-

binin, Lisztin se-
kä Elgarin musiik-

kia. Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 €. 

Mieskuoro Weljien kevät-
konsertti pe 20.5. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Joonas 
Vatjus, kuoronjohto, Joose 
Vähäsöyrinki, baritoni, se-
kä soitinryhmä. Ohjelmassa 
Weljien tuoreelle äänitteelle 
taltioituja kappaleita, kevät- 
ja kesäaiheisia lauluja. 

Muut tapahtumat
Äitienpäivän runoilta Ee-
va Heilalan ja Risto Kormilai-
sen lyriikasta su 8.5.  klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. ilmoitus 
s. 10.

Esiintymässä yhteensä yli 100 muusikon joukko, 
viulisteja, sellistejä, kitaristeja, pianisteja ja laulajia. 

Ohjelmassa kauniita keväisiä sävelmiä. 
Ohjelmamaksu (vapaaehtoinen) 5 €.

Järjestää Oulun Suzukisoittajien kannatusyhdistys r.y. 
ja Suzukikoulu Oktaavia sekä Karjasillan seurakunta. 

Äitienpäivän messut sunnuntaina 8.5.

Messu klo 10, Karjasillan kirkko. Toimittaa Liisa Karkuleh-
to, avustavat Esa Nevala, Heikki Karppinen ja Tiina Silo-
aho, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. Pyhän Andreaan naiskuo-
ro avustaa. Radio Dei. Messun jälkeen mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen. Äitienpäiväbrunssi messun jäl-
keen. Kolehti Lähetystyöhön. Äidit kukitetaan. 

Perhemessu klo 10, Kastellin kirkko. Toimittaa Maija Hy-
vönen, avustavat Sanna Pitkänen, Maria Pirkola ja Jorma 
Laapotti, kanttorina Ilkka Järviö. Äitienpäivän kakkukah-
vit ja ruusut. 

Messu klo 12, Kaukovainion kappeli. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Juha Vähäkangas, kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Äitienpäivän kakkukahvit ja ruusut. Kolehti lähetystyölle. 

Kirkkoväärtien kevätretki 
Lumijoelle ja Liminkaan  
sunnuntaina 15.5.
Retken aikana osallistumme messuun Lumijoen kir-
kossa, jonka jälkeen kirkkoherra Markku Tölli esitte-
lee kirkkoa ja kertoo muun muassa ehtoollisastioiden 
erikoisen tarina. Lumijoelta jatkamme Liminganlahden 
luontokeskukselle, jossa on ruokailu. Ruokailun jälkeen 
tutustumme luontokeskuksen näyttelyyn ja käymme 
oppaan johdolla lintutornilla bongaamassa kevään 
muuttolintuja.
Retki on ilmainen ja suunnattu ensisijaisesti Karjasillan 
seurakunnan kirkkoväärteille, messu- ja rukousavusta-
jille. Lähtö on Karjasillasillan kirkolta su 15.5. klo 9 ja 
paluu samaan paikkaan noin kello 14. 
Ilmoittautumiset 9.5. klo 14 mennessä Kimmo Kieksi, 
p. 050 3105001 tai kimmo.kieksi@evl.fi. 
Luontokeskusta varten kannattaa varata lämmintä ja 
tuulensuojaa antavaa vaatetta päälle. Omat kiikarit 
kannattaa myös ottaa mukaan.
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Kyläkamari 
maanantaina 9.5. klo 11 
Paikalla myös SPR:n 
Terveyspointti.

Diakonian 
aamupuuro 
tiistaina 10.5. klo 9–10.
Diakonian aamupuuro 
on tarkoitettu vähä-
varaisille ja yksinäisille 
oulunsalolaisille. Puuron 
lisäksi ateriaan kuuluu 
leipä lisukkeineen, 
kahvi tai tee.

Kässykerho 
keskiviikkona 11.5.  
klo 13–15
Ohjaja Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: Riitta, 
p. 044 7453 848.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu helatorstaina 5.5. klo 
10 Hintan srk-talo. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarna 
Riitta Kentala, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Messu helatorstaina 5.5. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Mirja-Liisa Lindström, 
saarna Sauli Typpö, kanttori-
na Anja Hyyryläinen, Oulun 
seudun virsikuoro johtajana 
Mervi Kyrki. Ruokailu ja kah-
vit. Sepän seurat kirkossa.  
Messu helatorstaina 5.5. klo 
12 Sanginsuun srk-koti. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
saarna Riitta Kentala, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kirk-
kokahvit.  
Motoristikirkko helators-
taina 5.5. klo 12 Ylikiimingin 
kirkko. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, avustajana Ari Savuoja. 
Mieskvartetti. Paraatiajo srk-
talolle kirkkokahveille. Lähe-
tyksen hyväksi myytävänä 
makkaraa. Ajokauden avaus.
Messu su 8.5. klo 10 Hintan 

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

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

Oulujoen 
seurakunta

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

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

Menot Oulun seurakunnissa 4.–12.5.2016

srk-talo. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, Pentti Kortesluo-
ma, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Sanna Komulaisen 
lähtösaarna. Kirkkokahvit. 
Ruusut äideille. 
Messu su 8.5. klo 10 Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula, kanttorina Anja Hyyry-
läinen, lapsikuoro. Äitienpäi-
väkahvit ja -ruusut. 
Messu su 8.5. klo 12 Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Vei-
jo Koivula, kanttorina Leo 
Rahko. Ruusut äideille. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 6.5. klo 
11 Ylikiimingin asukastupa, 
Harjutie 18.  Lähetyksen puo-

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu helatorstaina 5.5. klo 
10 Oulunsalon kirkko. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Riitta Markus-Wikstedt, kant-
tori Pirjo Mäntyvaara, lapsi-
kuoro, 70-vuotiaitten juhla, 
kirkkoväärti Tytti Hyvärinen.  
Seurakuntakerhoa ei ole he-
latorstaina to 5.5. 
Messu su 8.5. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Päi-
vi Liiti, avustaa Kirsi Järve-
lin, kanttori Anna-Kaisa Pit-
känen, Perheen sunnuntai. 
Hartaus ke 11.5. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Maija Sivula, An-
na-Kaisa Pitkänen. 
Seurakuntakerho to 12.5. klo 
11 Toimitalolla. Riitta Markus-
Wikstedt ja Maija Sivula. Rau-
no Laitila kertoo sanoin ja ku-
vin matkastaan Afrikan aurin-
gon alla.
Hartaus to 12.5. klo 11.30 
Teppola, Päivi Liiti, Anna-
Kaisa Pitkänen. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
9.5. klo 9.30 Toimitalolla. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 12.5. klo 
9 Toimitalolla. 
Repun perhekerho  to 12.5. 
klo 9.30. 
Lapsiparkki to 12.5. klo 
12.30–15 Varjakan kylätalol-
la. Ilmoittautuminen saman 
viikon keskiviikkoon mennes-
sä: Susanna Kairamo, p. 044 
3161 467 ja Anne-Mari Koivu 
p. 044 7453 869.

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten yökahvila pe 6.5. 
klo 17 yli 12-v. Repussa. 

Lähetys
Lähetysilta ke 11.5. klo 18 
Pysäkillä. Kahvitarjoilu. Va-
paaehtoinen maksu Jaider-
pojan kouluttamiseen Ko-
lumbiassa.
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta – matkaryhmän lähetys-

kahvila – kohtaamispaikka 
la 7.5. klo 18 Keskustan srk-
talolla. 

Muut
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä: La 7.5. klo 13 ruokailu ja 
tavaroiden vastaanotto. Klo 
14 äitienpäivämyyjäiset. Su 
8.5. klo 16 äitienpäiväseurat, 
Hannu Jaakkola.
Salonpää: Su 15.5. yhteinen 
kevätretki klo 11.

ti ja kahvila.
Eläkeläisten kerho ma 9.5. 
klo 12 Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 9.5. 
klo 13 Hintan srk-talo. 
Eläkeläiskerho ti 10.5. klo 10 
Ylikiimingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 10.5. klo 17 
Myllyojan srk-talo.  
Torstaikerho to 12.5. klo 11 
Yli-Iin srk-talo.  

Lapsille ja
lapsiperheille

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

Kahvilapuoti 
torstaina 12.5. klo 13–14.30 
Myllyojan seurakuntatalossa. 
Kahvittelupaikka keskellä kylää ker-
ran kuukaudessa.  Pienellä rahalla 
saa kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 
Lisäksi löytyy valikoima käsitöitä ja lah-
jatavaroita. Tuotto jaetaan puoliksi diako-
nian ja lähetyksen kesken. Kevään aikana otetaan 
nimiehdotuksia vastaan kahvilapuodissa.

Freeim
ag

es

Taidekonsertti 
Ainutlaatuinen
sunnuntaina 8.5. klo 18 
Hintan srk-talossa. 
Äitienpäiväkonsertissa 
esiintyvät  lapsikuoro Mido 
ja lapsi- ja nuoriskuoro 
aCorde johtajana Anna Haanpää-Vesenterä, säestää 
Leena Poikela. Esillä kuvataiteilija Mari Jäälinojan 
töitä. Vapaaehtoinen ohjelma sisältää kakkukahvit.

M
ari Jäälin

o
ja: Päiväkah

vit, 2
0

12

Ilta naisillle 
torstaina 12.5. klo 18.30 
Ylikiimingin srk-talossa. 
Yhdessäoloa ja keskuste-
lua pienen purtavan ke-
ra.  Iltahartaus. 
Vetäjinä Riikka Bäckman 
ja Kati Riipinen.

Hautausmaa-
talkoot Yli-Iissä

Kirkonkylällä 
ke 11.5. klo 17 alkaen

Jakkukylässä  
to 18.5. klo 17 alkaen

Tannilassa 
to 19.5. klo 17 alkaen

Talkoomakkarat ja kahvit!

Kirkkoherranvirasto on sul-
jettu ti 10.5. Päivystävä pap-
pi on tavattavissa klo 10–
14 Hintan sakastissa, p. 044 
7883 990.

Iltaperhekahvila – 
kohtaamispaikka lapsiperheille 
ke 11.5. klo 18 Hintan srk-talossa. Leikkiä, seurustelua ja 
yhteistä tekemistä. Mainio paikka tutustua muihin lapsi-
perheisiin. Voit tulla ja lähteä kotiin vapaasti iltakuuden 
ja -kahdeksan välillä. Tilaisuudessa tarjoillaan iltapala. Li-
sätietoja: Anu Suomalainen p. 040 5881 543.

Lähetyksen kevätmyyjäiset 
ke 25.5. klo 18–20 Yli-Iin srk-talossa. Myynnissä mm. ku-
kantaimia, arvontaa, kahvittelua. Lahjoituksia myytävis-
tä tuotteista otetaan vastaan.  

Kiitos Yhteisvastuukeräykseen eri tavoin 
osallistuneille – vapaaehtoisille tapahtumien 
järjestäjille, kerääjille ja lahjoittajille.

Perheretki PowerParkiin!
pe 10.6. klo 7.30–22. Retkelle ovat etusijalla Oulujoen 
seurakuntaan kuuluvat perheet ja varhaisnuoret. Vuon-
na 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset voivat läh-
teä mukaan retkelle myös ilman vanhempia. Sitä nuo-
remmat lapset voivat lähteä retkelle vain aikuisen huol-
tajan kanssa. Lähdemme bussilla Hintan srk-talolta klo 
7.30. Paluu n. klo 22. Retki maksaa 34 euroa (yli 130 cm 
pitkiltä) tai 23 euroa (alle 130 cm pitkiltä). Maksu sisältää 
kuljetuksen ja huvipuistorannekkeen. Ruokailut oma-
kustanteisia. Ilmoittautuminen avoinna 5.–27.5. osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Retkelle 
otetaan 63 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa manantai-
sin klo 9–11 p. 040 703 3690 
tai Myllyojan srk-talossa, Koi-
vumaantie 2. Keskustelu- ja 
muissa asioissa voi ottaa yh-
teyttä alueen diakoniatyön-
tekijään.

Kevään ihme -
Uusi Ääni -kuoron 

kevätkonsertti 
Helluntai-iltana 15.5. klo 18 Oulunsalon kirkossa.

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

Ohjelmamaksu 5 €
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Työttömien ja nuorten eläkeläisten 

retkipäivä Haaparantaan 
järjestetään ke 25.5. 
Retkelle lähdetään Tuiran kirkon (Myllytie 5) edestä 
klo 10 ja paluu samaan paikkaan on n. klo 18.30. 
Matkan aikana tutustumme Tornion pappilaan 
sekä käymme Taavolagårdenissa ja Ikeassa 
Haaparannan puolella. 
Retkipäivän hinta on 15 € / hlö ja se maksetaan 
linja-autossa retken aikana. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset retkipäivään 
25.4.–13.5. välisenä aikana diakoni 
Heli Mattilalle numeroon, 
p. 040 5747 145.

W
ikip

ed
ia

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

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

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu to 5.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, teol. yo Miikka 
Huuskonen, saarna, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Kastemessu to 5.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappe-
li. Toimittaa Pasi Kurikka, 
avustavat Liisa Kingma ja 
Tarja Oja-Viirret, Kirsti ja Ju-
hani Fiskaali, kanttori Tomi 
Heilimo.  
Messu to 5.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Soili 
Pitkänen, kanttori Anu Ar-
vola-Greus.  
Messu to 5.5. klo 12, Rajaky-
län srk-koti. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, teol. yo Miikka 
Huuskonen, saarna, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Messu su 8.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Soili Pitkä-
nen, Juha Valppu, kanttori 
Laura Räihä. 
Messu su 8.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Lauri Kujala, kanttori Tom-
mi Hekkala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.  
Sanajumalanpalvelus su 
8.5. klo 12, Rajakylän srk-ko-
ti. Toimittaa Jaakko Syyni-
maa, kanttori Laura Räihä. 
Kartanokuoro esiintyy ja 
kakkukahvit.
Messu su 8.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 8.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Päivi Jussila, 
kanttori Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 11.5. klo 
19, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, puhe teol. 
yo Miikka Huuskonen, kant-
tori Heikki Jämsä. 
Lähetystyön kerhojen ke-
vätrieha to 5.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ter-
vetuloa osallistumaan kas-
temessuun ja kirkkokahveil-
le. Tilaisuus on kaikille avoin. 
Hartaus pe 6.5. klo 14, Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros.  

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ke 4.5., ma 9.5. 
ja ke 11.5. klo 9, Siipi – lähe-
tyksen puoti ja paja. 
Käsityökerho ke 4.5. klo 15, 
Rajakylän srk-koti.  
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 4.5. klo 18–21, 
Tuiran kirkko. Avoi-
mien ovien toi-
mintaa keski-
viikko-iltai-
sin Tuiran kir-
kon nuoriso-
tilassa. Päih-
teettömät ja 
energiajuo-
mavapaat illat 
koostuvat yhdes-
sä pelailusta ja hyväs-
tä seurasta. Lisätietoja illois-
ta Anssi Putilalta, p.050 3408 
982 tai anssi.putila@evl.fi.
Käsityökerho pe 6.5. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökerho ma 9.5. klo 12, 
Tuiran kirkko Sumppu. 
Käsityökahvila ti 10.5. klo 

12–15, Koskelan srk-koti. 
Käsityökerho ke 11.5. 

klo 15, Rajakylän 
srk-koti.  

Tuiran seu-
rakunnan 
nuorten 
avarit ke 
11.5. klo 18–
21, Tuiran 

kirkko. Tui-
ran seurakun-

nan nuorten ava-
rit ovat päihteettömiä 

ja energiajuomavapaita il-
toja. Lisätietoja illoista Ans-
si Putilalta,  p. 050 3408 982 
tai anssi.putila@evl.fi.
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 12.5. klo 12.30 Tuiran kirk-
ko, Sumppu. Vetäjinä pasto-
ri Riitta Louhelainen ja Leo 
Tolonen. 

Lapsiperheiden 
Nallekahvila 
kokoontuu 
väliaikaisesti 21.4.–19.5. 
Pyhän Tuomaan kirkolla.      

Flickr / H
iro

aki M
aed

a

Sana-
jumalanpalvelus 

su 8.5. klo 12
Rajakylän srk-koti. 

Kartanokuoro. 
Kakkukahvit.

Virkistäytymispäivä 
Tuiran seurakunnan eläkeläisille 

torstaina 26.5. klo 9.30–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa. 

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

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

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

A
rkisto / R

aija K
u

rki

Lähetystyön 
kerhojen 

torstaina 5.5. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa.

 
Tervetuloa osallistumaan 

kastemessuun 
ja kirkkokahveille. 

Tilaisuus on kaikille avoin.

Tallinnaan

W
ikip

ed
ia

K
irko

n ku
vap

an
kki / E

ssi Tiittan
enkevätrieha

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian aamupala ke 
4.5. klo 10–11, Tuiran kirkko. 
18.5. viimeisen kerran tänä 
keväänä. 
Miesten juttutupa ke 4.5. klo 
16–17.30, Palokan srk-koti. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma 9.5. klo 
9–11, p. 044 3161 412. Muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamupala ma 9.5. 
klo 10–11 Rajakylän srk-koti.
Diakonian aamupala ke 
11.5. klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Diakonian ateria to 12.5. Ra-
jakylän srk-koti.

Linnanmaan olohuone 
yhden vanhemman perheille 

torstaina 12.5. klo 17.30–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Vieraana KM Essi Niemi Vanhempainakatemiasta. 
Alustus ja keskustelua aiheesta 

"Lapsen uhma haastaa vanhemman". 
Lisätietoa ryhmästä antaa diakoniatyöntekijä 

Raija Yrjölä, p. 040 5747 093. 

Retki  Tallinnaan
ma–ke 15.–17.8.

Lähdemme elokuiseen Tallinnaan, tutustumme 
kaupunkiin, Marjan Tilkkutaidetaloon ja käymme 
lanka-, nappi-, kangasostoksilla Karnaluksissa. 
Lähde mukaan!
Lähdemme matkaan maanantai-aamuna 
ja palaamme keskiviikko-iltana.
Matkan hinta 305 €, sis. linja-auto- ja laivamatkat,
yöpymiset puolihoidolla Tallinnassa ja Helsingissä,
opastetut kierrokset Taidetalossa ja Helsingin 
oopperatalossa sekä vakuutuksen Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille.
Matkalla tarvitaan passi.
Ilmoittautuminen 3.6. mennessä.
Matkalaisille lähetetään erillinen retkikirje.
Lisätietoja: Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 172 ja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, p. 040 5747 106.

Äitienpäiväjuhla
su 8. toukokuuta alkaen klo 13 
Terva-Toppilan yläkoululla, Koskelantie 49.

Ohjelmassa: äitien kukitus, 
puhe äideille, yhteislaulua 
ja täytekakkukahvit.
Tervetuloa!

Järjestäjät: 
Terva-Toppilan koulu, vanhempainyhdistys Vanne, 
Toppilan Toukokuu -työryhmä ja Tuiran seurakunta

A
d

o
b

e Sto
ck

Diakonian 
päivä 
pe 13.5. klo 10–13 
Pyhän Tuomaan 
kirkossa.
Mahottoman 
hyvä päivä 
vähävaraisille!
Päivä alkaa viikko-
messulla jonka jäl-
keen tarjotaan il-
mainen keittolou-
nas ja kahvit! Esil-
lä paljon lahjoi-
tustavaraa: vaat-
teita, astioita ym. 
joita jaetaan tar-
vitseville.
Tarjolla myös hiu-
kan hiusten leik-
kausta johon voit 
tiedustella aikaa 
diakonissa Sai-
la Luukkoselta, p. 
040 5747 092.
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Virsihetki ke 4.5. klo 12 Nes-
torissa.
Ehtoollishartaus su 8.5. klo 
13 Koivulehdossa ja su 8.5. 
klo 14 Siikalatvan vuode-
osastolla.
Lankapiiri ma 9.5. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa.
Porinapiiri ti 10.5. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.
Herättäjänseurat ti 10.5. 
klo 19. Tavastkengän koulul-
la, Ulla Säilä ja Merja Jyrkkä.
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 11.5. klo 18 Kestilän srk-
kodissa.
Kotiseurat to 12.5. klo 19 
Tuulikki Tuovisella, Väärän-
kuja 3 Piippola. Mukana 
Samuel Korhonen ja Juha 
Luokkala.
Kirpputori ti 24.5. asti ma ja 
ti klo 12–17 Pyhännän partio-
kololla. Tuotto diakoniatyöl-
le. Lahjoituksia otetaan vas-
taan.
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä, ke 11.5. klo 10 Py-
hännän, to 12.5. klo 12 Pulk-
kilan, to 12.5. klo 13 Rantsi-
lan ja pe 13.5. klo 10 Kestilän 

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 4.–12.5.2016

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

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

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

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 4.–12.5.2016

Helatorstain messu ja 
Minna Sangin ja Timo 
Huttusen morsiusmessu 
to 5.5. klo 10. Toimittaa 
Timo Juntunen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell, 
kuoro avustaa.
Sanajumalanpalvelus su 
8.5. klo 10. Äitienpäivä-
kahvit srk-salissa jumalan-
palveluksen jälkeen.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Lähetys

Kastetut:  
Roy Hugo Juhana 
Hokkanen (Piippola), 
Joonatan Aleksanteri 
Heide (Pyhäntä) ja 
Aava Lyydia Tissari 
(Pyhäntä)

Eläkeliitto ti 10.5. klo 11 
Koppakodalla.
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 12.5. klo 18.

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

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service, englanninkielinen hartaus 
su 8.5. klo 16 Pyhän Luukkaan kappeli Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathe-
ring for international people.  Service every Sun at 4 
pm in St. Luke’s Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu, Sun-
day school for children. Kirkkokahvit, coffee fellowship. 
Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Myllyojan seurakuntakoti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Motoristikirkko to 5.5. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa.
Luukas-messu pe 13.5. klo 21 
(huom. aika!) Pyhän Luukkaan kappelissa. Suunnittelu 
käynnissä Facebookissa ryhmässä "Luukas-messu". Par-
haiten vaikutat, kun tulet paikalle jo klo 19.30, jolloin 
alamme työstää messun osat valmiiksi. Itse messu start-
taa samana iltana klo 21! Messussa Ari Savuoja ja Saila 
Luukkonen. Juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 4.5. klo 18.30 Pyhän 
Luukkaan kappeli Yliopistokatu 7. Teemana: vieläkö on 
armolahjoja? Puhe: Mika Pouke. 
OPKOn opiskelijailta la 7.5. klo 18.30 Kaijonharjun nuo-
risotalo, Kalevalantie 5. Teemana: kaste. Puhe: Olavi 
Rimpiläinen. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 11.5. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli Yliopistokatu 7. Teemana: Postia 
veli Jaakobilta. Puhe: Samuel Korhonen.

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
ma, ti, ke ja pe klo 10–14, Noke-
lantie 48 B. Astioita, kirjoja, cd-
levyjä ym. kirpputoritavaraa, uu-
sia neuleita, leluja ja puutöitä se-
kä kahvila lähetyksen hyväksi. Kevätsiivous toukokuus-
sa: kaikki kirpputoritavarat -50 %! 
Lähetystovi pe 6.5. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö lisää talou-
dellista toimeliaisuutta. Kimmo Kieksi. 
Lähetystovi pe 13.5. klo 12–13 Siivessä. Laulamme yh-
dessä keväisiä lauluja. Mukana kanttori Tomi Heilimo. 

Hietasaaren  
kaupunkileirikeskuksessa

Hietasaarentie 19
ma 6.6. – to 30.6.2016

Lämsänjärven  
kaupunkileirikeskuksessa

Hiihtomajantie 2
to 9.6. – pe 15.7.2016

LASTENPÄIVÄT
2016

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

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

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

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

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

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

ilmoittautuminen

PÄIVÄKERHOON

Yhteystiedot seurakunnittain

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

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

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

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

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

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

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

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

Saarenkartanon asukkaat saivat ranteenläm   mittimiä ja säärystimiä lämmikkeeksi. Kiitos tikkuröijypiirin kutojien ahkerille 
käsille ja lankakerien lahjoittajille!

K a i s a ma r ja  St ö c ke l l



17Rauhan Tervehdys  |  Nro 16  |  4.–12.5.2016

 

  

A
rk

is
to  

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

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

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

eurakunnissa tapahtuu 4.–12.5.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Perinteiset laasutalakoot 
hautausmaalla ja kirkon 
ympäristössä keskiviikkona 
4.5. klo 9 alkaen. Talakoovä-
elle ruokaa ja kahvia srk-ta-
lossa. Jos sää pettää, vara-
päivä on pe 6.5. 
Yhteisvastuulounas hela-
torstaina 5.5. klo 11–13.30. 
Ks. ilmoitus. 
Päiväkerhoa ei ole to–pe 5.–
6.5. Lisätietoa kerhoista Sil-
jalta p. 044 7750 601.
Perhekerho seuraavan ker-
ran to 12.5. klo 10 srk-talos-
sa.
Raamattupiiri ti 10.5. klo 
18.30 srk-talossa, 2. Tess.2.
Kuoroharjoitukset seuraa-
van kerran ke 11.5. klo 18.30 
srk-talossa.
Rippikoulun aloitusjakson 
päätösillan ajankohta on 
muuttunut ja se pidetään to 
12.5. klo 16 kirkossa. Tutus-

srk-talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Pulkkilan 
kerhokodissa sekä ti 3.5. klo 
10 Pyhännän kerhotilassa.
Päiväkerho ma 9.5. klo 10 

Viikoittaiset kerhot
Päiväkerho (3–5-v.) 

keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 

keskiviikkoisin klo 13–14 Saarenkartanossa.
Koululaisten chimes-ryhmä 

keskiviikkoisin klo 14.30–15.30 kirkolla.
Kaverikerho 

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

torstaisin klo 17 kirkolla.

tumme kirkkoon, todistukset 
muualla leirinsä käyville sekä 
oman leirin väen viimeisten 
ulkoläksyjen suorittaminen 
ja leiri-info. Tähän iltaan tu-
levat kaikki rippikoululaiset!
Lakeuden laulumiesten il-
tamusiikki kirkossa pe 13.5. 
klo 18. Vapaa pääsy, ei ohjel-
mamaksua. Kuoron johto ja 
urut Pentti Korkiakoski.
Tulossa: Kehitysvammais-
ten keväinen messu Tyrnä-
vän kirkossa ke 25.5. klo 10. 
Messun toimittaa Elina-pap-
pi. Kirkkokahvit messun jäl-
keen kirkon pihalla. Ilmoit-
tautumiset ja ruoka-allergi-

ja pe 13.5. klo 9.30 Pulkki-
lan kerhokodissa, ti 10.5. klo 
10 Kestilän kerhokodissa, ti 
10.5. klo 10 Nuppulassa ja pe 
13.5. klo 13 Pyhännän kerho-
tilassa.

Jumalanpalvelukset
Helatorstain messu 5.5. klo 10 Piippolan kirkossa.  
Liturgi Merja Jyrkkä, saarna Matti Nuorala. Kanttorina 
Veijo Kinnunen. Messun jälkeen kirkkokahvit ja Herät-
täjän seurat seurakuntakodissa, Ritva ja Matti Nuora-
la, Merja Jyrkkä. 
Helatorstain juhlamessu to 5.5. klo 10 Rantsilan  
kirkossa. Liturgi Juha Luokkala, saarna Erkki Piri.  
Kanttorina Arja Leinonen, avustaa lapsikuoro Stellat. 
Rantsilan Rauhanyhdistyksen 90-vuotisjuhla. Ruokai-
lu ja juhla ry:llä. 
Helatorstain iltakirkko 5.5. klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Pasi Kurkinen, kanttorina Henry Yrjänä.
Sanajumalanpalvelus su 8.5. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 8.5. klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen.
Lasten kevätkirkko ma 9.5. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Johanna Hietala.
Lasten kevätkirkko ke 11.5. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. 
Avustaa Johanna Hietala ja Eeva-Liisa Kekkonen.
Lasten kevätkirkko ke 11.5. klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa Marketta Taipaleenmäki.

Helatorstaina to 5.5. sa-
najumalanpalvelus klo 10 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
on mahdollisuus osallistua 
yhteisvastuulounaalle srk-
talossa.
Sanajumalanpalvelus 
su 8.5. klo 10 srk-talossa 
(huom. paikka!). Toimit-
taa Markku Tölli, kantto-
rina Maili Muuttola-Junk-
konen. Kirkon jälkeen tar-
jolla kakkukahvit piknik-
tyyliin.

Perhetapahtuma
keskiviikkona 11.5. 
klo 10–14 Kestilässä
Lasten kevätkirkko klo 10 kirkossa.
Perhetapahtuma kirkon 
jälkeen seurakuntakodissa. 

• Ruokailu 
• Taikuri Kari esiintyy  

klo 11.30
• Toimintapisteitä
• Lasten laulutuokio, lau-

lattajana Arja Leinonen
• Tuote-esittelyitä; 
 Liisa Kylmänen  ja   

Aila Takalo.

Järjestää 
Kestilän kappelineuvosto

at viimeistään to 19.5. Mar-
jolle p. 045 6381 973. Mat-
ka omin kyydein. Järjestävät  
Lumijoen, Limingan ja Tyrnä-
vän seurakunnat.
Rauhanyhdistys: Pe 6.5. klo 
19  raamattuluokat Räihällä 
(pienet) ja Eskolalla (isot). Su 
8.5. klo 17  äitienpäiväseurat 
ry:llä. Ma 9.5. klo 10 puuro-
kerho Parkkilalla, klo 19 sisar-
piiri ry:llä. Ke 11.5. klo 19 om-
peluseurat Lääköllä. 

 

Rippikoulun 

ryhmäytysviikonloput 
lauantaisin klo 10–16 Pulkkilan srk-talossa

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

Kastettu: 
Viola Adalmiina Anttila

Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti klo 
14.30 Pyhännän kerhotilassa, 
ke klo 16.30 Piippolan srk-ko-
dissa, ti 10.5. klo 14.14 Kes-
tilän kerhokodissa, to 12.5. 
klo 15.30 Tavastkengän kou-
lulla ja to 12.5. klo 15.30 Ho-
vin koululla. Tyttökerho ma 
klo 15 ja poikakerho ti klo 15 
Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke klo 17 srk-talossa. Pulk-
kila: To 12.5. kirkkokuoro klo 
13.30 ja Stellat klo 15.15 srk-

talossa. Pyhäntä: To 12.5. 
nuorisokuoro klo 14.30 ja 
lapsikuoro klo 17.45 srk-ta-
lossa. Rantsila: Stellat ke klo 
15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Ke-
vätmyyjäiset la 7.5. klo 10–
11.30 vanhalla srk-talolla. Pulk-
kila: Myyjäiset la 7.5. klo 12–13 
ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 8.5 
klo 18 ry:llä. Hartaus su 15.5 klo 
11 Nestorissa.  Rantsila: Rau-
hanyhdistyksen 90-vuotisjuh-
la to 5.5. klo 10 juhlamessu kir-
kossa, ruokailu ja juhla ry:llä. 

Koko perheen luontoaamu 
lauantaina 14.5. Kivijärven lintutornilla.

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

mukana lintuasiantuntija Ante-
ro Autio. Perillä kahvitarjoilu 

ja mahdollisuus makkaran-
paistoon. Lähtö omilla au-

toilla klo 8 Piippolan kir-
kon parkkipaikalta.

Järjestää Piippolan 
kappelineuvosto

Mimmien päivä 
ma 16.5. alkaen klo 10 Ristironkkelissa.

Tuote-esittelyjä ja hierontaa. 
Hierontavaraukset Eeva-Liisa 

Kekkoselle, p. 044 5181 171. 
Ruokailuun ilmoittautuminen perhe-

kerhoissa tai viimeistään 
ke 11.5. kirkkoherran-

virastoon, 
p. 040 5528 989.

Yhteisvastuulounas 
helatorstaina 5.5. klo 11–13.30. 

Lounaan hinta 8 € aikuiset, 4 € lapset. 
Ruokana lihakeittoa, marjarahkaa sekä kahvit 
aprikoosivuokakakun kera. 
Lisäksi arvontaa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle!

Viisastenkerhossa 
keskiviikkona 11.5. klo 13 Saarenkartanossa 

vieraana pastori Hanna Fänrich.

Saarenkartanon asukkaat saivat ranteenläm   mittimiä ja säärystimiä lämmikkeeksi. Kiitos tikkuröijypiirin kutojien ahkerille 
käsille ja lankakerien lahjoittajille!
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Kokkokirppis peräkonttikirppiksenä 
la 21.5. klo 10–14 Kokkokankaan seurakunta-
keskuksen parkkipaikalla. Paikkamaksu 10 €. 
Myyntipaikkoja 40. Kahvi + pulla 2 €. Varaa 
paikkasi 13.5. mennessä: www.kempeleenseurakunta.
fi/ilmoittautuminen.

7790 037.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 9.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Hanna-rukousryhmä ti 10.5. 
klo 18 Keskustan seurakunta-
talon kokoushuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 11.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Seura-
kuntapiiri to 12.5. klo 13–14. 
Tutustumme lähetysnäytte-
lyyn  Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Ei kahvitarjoilua.
Kirkkokuoro to 12.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkovaltuuston kokous to 
12.5. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Pöy-
täkirjan nähtävilläolo 17.5.–
16.6.2016 kirkkoherranviras-
tossa klo 9–15, 1.6. alkaen 
klo 10–15.
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta.fi/koululaiset.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 Vanhassa pappilassa. Ei 5.5.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. 
Raamis ke 4.5. klo 18.

Seurakunnissa tapahtuu  4.–12.5.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

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

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

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Virasto suljettu ke 11.5.
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Seurakunnan työnteki-
jät päivystävät Zeppelinissä 
perjantaisin klo 10–18. Tartu 
rohkeasti hihasta ja tule jut-
telemaan!

Ehtoollishartaus to 5.5. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla. Toimittaa Aino Pies-
kä, avustaa Olli Seikkula, 
Kanttorina Hanna Korri.
Kierrätystori avoinna to 
5.5. klo 15 Lähetysvintin ala-
kerrassa. Voit hakea kierrä-
tystorilta tarvitsemaasi il-
maiseksi tai tuoda tarpeet-
tomaksi käynyttä vaatetta, 
kenkiä, astioita ym.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 6.5.srk-ta-
lolla. Aamupala tarjolla eu-
rolla klo 9–10.30. Kauppo-
jen lahjoittamaa ruokaa ja-
ossa klo 10 alkaen. Kierrätys-
tori avoinna klo 9.30–11.
Taize-laulujen ilta la 7.5. klo 
18–20 srk-talolla. Olli Seikku-
la ja Kirsi Junnonaho.
Lähetysvintti ma 9.5. klo 12 
Lähetysvintillä.
Ystävärengas Keväisiä laulu-
ja Jussilassa ma 9.5. klo 13–

Kastettu: 
Jeeli Viljam Korkiakoski 

Raamattu- ja rukouspiiri ke 
11.5. klo 18.30 ennakkotie-
doista poiketen Haverisilla, 
Linnukkatie 20. 
Neulekahvila to 12.5. klo 
17.30–20 Lähetysvintillä.
Kierrätystori avoinna to 
12.5. klo 15 Lähetysvintin 
alakerrassa. 
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 13.5. srk-ta-

lolla klo 9 alkaen. 
Partio:  Ke 4.5. päi-

vystys partiotoi-
mistossa klo 
14–16. La 7.5. 
Seikkailijoi-
den linturet-

ki. Sudenpen-
tujen pyörä-pt. 

13.–15.5. Jotos 16 
Tuhkasenjärven par-

tiokämpällä tarpojille, sa-
moajille ja vaeltajille.  Mär-
kämerkin suoritus.  Vetäjä-
nä Juulia. 12.–29.5. Markku 
Korhonen vuosilomalla. Tar-
kemmat tiedot toiminnasta 
löydät  www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys: Pe 6.5. klo 
18.30 raamattuluokka (5.–6.) 
ry:llä. La 7.5. äitien ilta ry:llä. 
Ke 11.5. varttuneidenkerhon 
retki Nivalaan.

14. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps.
Perhekerho ti 10.5. klo 9.30–
11 srk-talolla. Yhdessäoloa. 
Hyvän mielen päiväkahvit 
ti 10.5. klo 12 Kotikololla. 
Avoin mielenterveyskuntou-
tujien ryhmä.
Muualla käyvien rippikou-
lua ti 10.5. klo 17.30 srk-ta-
lolla.
Gospel Gym ti 10.5. klo 
19 Vanamon salis-
sa. Hikeä pintaan 
jumppaamal-
la gospelhittien 
tahtiin. Ohjaaja-
na Riitta Lielah-
ti. Vapaa pääsy.
Perhekerho ke 
11.5. klo 9.30–11 
Vanamon Olohuonees-
sa. Yhdessäoloa. 
Seurakuntakerhon retki 
Luontokeskukseen ke 11.5. 
Ruokailu ja tutustumista lin-
tujen elämään. Ilm. 6.5. men-
nessä, p. 044 7521 226. Lähtö 
klo 11.45 srk-talon pihalta ja 
Paluu 15. Hinta 10 € (ruoka).
Kuorot ke 11.5.: klo 17 Ce-
leste kirkossa ja Tähdet srk-
talolla, klo 18.30 Minka kir-
kossa  ja Kirkkolaulajat srk-
talolla.

Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot. 
Koko perheen bangladeshi-
läinen ilta to 19.5. klo 17.30 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. ilmoittautumi-
nen: www.kempeleenseura-
kunta.fi/ilmoittautuminen.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 4.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 4.5. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Versot su 8.5. klo 17 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 9.5. klo 
9–11.30. Hinta 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni, p. 
0400 279 881 ja Satu, p. 044 

Helatorstain messu 5.5. 
klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, 
avustaa Paulus Pikkarai-
nen, messudiakoni Saija 
Kivelä, kanttorit Marjo Ir-
jala ja Taru Pisto. Musiik-
kiavustus Kirkkokuoro ja 
Nederluleå kyrkokör, joht.  
Andreas Söderberg. Seu-
rakunnan uusien työnte-
kijöiden tehtävään siu-
naaminen.
Äitienpäivän kansanlau-
lumessu su 8.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, avustaa Teemu Rii-
himäki, messudiakoni Pia 
Rättyä, kanttori Marjo Ir-
jala. Musiikkiavustus: An-
ni Rantasuomela, harmo-
nikka, Olli Seikkula, viulu. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Kastetut: Fiona Kreeta
Aurora Hintsala
Kuollut: Anne Maarit 
Multasuo 58

Helatorstain gospelmes-
su to 5.5. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Olli Seikkula, 
nuorten jumalanpalvelus-
ryhmä ja nuorten bändi. 
Messu su 8.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Maisa Hautamäki, 
avustaa Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta, 
jumalanpalvelusryhmänä 
Kirkonkylä.

Haudanhoitosopimukset on tehtävä 20.5. mennessä
Haudanhoitoon kuuluu hautakummun kunnossapito, 
haudan pinnan hoito, kukat hoitoineen ja kasteluineen 
sekä kynttilät jouluna. Sopimuksen pituus yksi (1), viisi (5) 
tai kymmenen (10) vuotta. Tarkemmat tiedot ja sopimuk-
sen tekeminen www.limingaseurakunta.fi tai ottamalla 
yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Helatorstain 
gospelmessu 

torstaina 5.5. 
klo 12 

kirkossa.

Äitienpäivälounas 
su 8.5. klo 11.30–13 Kokkokankaan
srk-keskuksessa. Liput 12€ / 6€. Lippuja voi ostaa ennak-
koon kirkkoherranvirastosta tai tai www.kempeleenseu-
rakunta.fi/ilmoittautuminen. Tuotto lähetystyölle. Jäljelle 
jääneet liput myydään ovelta klo 12.15 alkaen. Maksu kä-
teisellä tai pankkikortilla. MENU: Porsaan file, lapsille li-
hapullia ja nakkeja, paistinkastike,  juustokermaperunoi-
ta, salaattilajitelma, täytekakkukahvit.

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Aikuisten illallinen la 7.5. klo 
18 ry:llä.

Konsertteja
Kuorokonsertti: Nederluleå kyrkokör pe 6.5. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. Kuoroa johtaa Andreas 
Söderberg.

Kairos-kvartetin konsertti su 8.5. klo 14 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Lapin sotilassoittokunnan maanpuolustusiltamat ke 
11.5. klo 19 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Vapaa pää-
sy /ohjelma 10 €

Sinetiksi sydäntä vasten – musiikkia yhteistä 
matkaa aloitteleville tai jo hetken aikaa taivaltaneille
la 7.5. klo 15 Vanhassa kirkossa. Vihkitoimituksen soitin- 
ja lauluohjelmistoa esittelevät Marjo Irjala ja Taru Pisto.

Arkunkantajien koulutus
to 12.5. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Etsimme vapaaehtoisia arkunkantajia omaisten avuksi 
tilanteisiin, jolloin vainajan omaisten joukosta ei löydy 
tarpeeksi kantajia. Koulutusillassa käydään läpi tehtä-
vään liittyvät asiat suntion opastuksella ja sovitaan käy-
tännön järjestelyistä.

Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 8.5. klo 16 
ry:llä.

Kouluikäisten kesätoimintaa
KESÄKERHOT 1.–3.-luokkalaisille

Kerhoissa vietetään mukavia kesäpäiviä 
yhdessä: pelataan, ulkoillaan, askarrellaan, 

leikitään, leivotaan ja retkeillään. 
Ohjaajina seurakunnan lastenohjaajat. 

Toimintaa on arkipäivisin klo 9.30–14. Kerho 
on maksuton ja sisältää pienen aamupalan. 

Lisäksi omat eväät mukaan.
Ikäjako kuluvan kouluvuoden mukaan. 

8.–17.6. Tupoksen Vanamossa
13.–17.6. Kirkonkylällä, seurakuntatalolla

8.6. Lakeuden koululla Ala-Temmeksellä  1.–6.-lk
9.6. Ketunmaan koululla 1.–6.-lk

10.6. Rantakylän koulullla 1.–6.-lk

MAHDOLLINEN TEHTÄVÄ –
leiri Siikajoella Törmälän tilalla. 

Meille on annettu tehtävä. Lähde mukaan leirille 
ja tehdään se yhdessä! Leirillä pelaillaan, askarrellaan, 

ulkoillaan, hiljennytään ja saadaan uusia ystäviä. 
Samalla opit, millaista elämä on muualla maailmassa 

ja miten eri tavoin lähetystyötä voi tehdä.    
8–10-vuotiaille 21.–23.6. Hinta 40 €.
11–14-vuotiaille 11.–14.7. Hinta 50 €.

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

Ilmoittautumiset 12.–26.5. www.liminganseurakunta.fi.

Kouluun lähtevien 
siunaaminen 
Ensi syksynä koulunsa aloittavat
ekaluokkalaiset siunataan koulu-
tielle kirkossa. Toim. Maisa Hau-
tamäki, kanttori Mika Kotkaran-
ta, lastenohjaaja Ari Natunen, 
mukana Tähdet-kuoro.
ma 9.5. klo 18 Tupoksen, Rantakylän, Ketunmaan ja 
Alatemmeksen ekaluokkalaiset
ti 10.5. klo 18 Limingan kirkonkylän ekaluokkalaiset
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
044 7372 612

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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Keskipäivänkerho  ke 4.5. 
klo 11.30 srk-talossa. Arvon-
ta! Ossi laulattaa äitienpäi-
vän kunniaksi.
Hartaus ke 4.5. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
4.5. klo 15 Rantakodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 4.5. ja 11.5. 
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Aikuisten raamattupiiri la 
7.5. klo 17 Simo Pekka Pekka-
lalla, Nipukantie 10. Huom! 
päivä. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ma 9.5. klo 18 seurakunta-
talossa.
Ompeluseurat ma 9.5. klo 18 
srk-talon kappelihuoneessa 
lähetys- ja diakoniatyön hy-
väksi. Tule mukaan seuruste-

Kastettu: Helinä Aune Eerika Mustonen, 
Ilari Anttoni Törrö
Kuollut: Marjo Hannele Hämeenkorpi 
s. Mäkelä 53, Timo Olavi Brunni 61

Kastettu: Jasmin Aurora Sarajärvi, Nelli 
Matilda Laurila, Janna Marja Esteri Pekkala

lemaan, kahvittelemaan ja 
jakamaan tekemisen ja aut-
tamisen iloa!
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 10.5. klo 12 rukoushuo-
neella, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 10.5. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Omaishoitajien ryhmä ti 
10.5. klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalossa, Leena Leske-
lä. Samanaikaisesti klo 13–
15 kokoontuu Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa toimin-
nallinen ryhmä hoidettaville. 
Hartaus ti 10.5. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 ryh-
mäkodissa, Jouni Heikkinen.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat ke 11.5. klo 13 seurakunta-
talossa huhti–kesäkuun aika-
na ”pyöreitä” vuosia täyttä-
ville. Tervetuloa yksin tai per-
heenjäsenen/ystävän kanssa. 
Koululaulutuokio to 12.5. 
klo 13.30 Mikevan palvelu-
kodeissa, Ossi Kajava. 
Hartaus to 12.5. klo 14 Hel-
minkodissa, Jouni Heikkinen. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. 
Lapset/perheet: Perheker-
hot seurakuntatalossa ti klo 
9.30–11.30, Päivärinteen seu-

Tuomasmessu to 5.5. klo 
18 srk-talossa. Toimittaa 
Soile Tuusa, saarnaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttori-
na Timo Ustjugov, laulu- 
ja soitinryhmät.
Sanajumalanpalvelus su 
8.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekka-
la, kanttorina Ossi Kajava. 

Nuttupiiri ke 4.5. klo 17–19. 
Tyrnävän srk-talolla.
Kirkkoherranvirasto sul-
jettu pe 6.5.
Timon päivän 
miesten sauna-
ilta ma 9.5. klo 
18 Kesäkodilla.
Ehtoollishar-
taus ke 11.5. 
klo 15 Villa Tyr-
nissä.
Hartaus to 12.5. 
klo 13 Mäntyrinteel-
lä. Temmeksen kappelin ky-
lätoimikunta tarjoaa kahvit.
Diakonian päivystys ma 

Maakirkko helatorstai-
na 5.5. klo 13 Röön Ret-
retissä, Kylmäläntie 135. 
Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttori Riitta Ojala.  
Arvontaa diakoniatyön 
hyväksi. 
Helatorstain messu 5.5. 
klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa, huom aika! Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Riitta Ojala. Musiikkiavus-
tus lauluryhmä Helke.
Sanajumalanpalvelus su 
8.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Sal-
me Kinnunen ja nuorten 
palveluryhmä, kanttori 
Heikki Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus su 
8.5. klo 12 Temmeksen 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Heikki 
Lumiaho.

2.5. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talon kokoushuonees-

sa. Käynti takapihan 
puolelta. Mahdol-

lisuus keskuste-
luun elämän 
eri tilanteissa.
Hartaus ma 
2.5. klo 14 Ko-
tolassa

Murto-Ojaky-
lä-Juurussuon 

diakoniapiiri ti 
3.5. klo 10.30 Mur-

ron kerhotilassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-

le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat to 5.5. klo 16 ry:llä. 
Myyjäiset la 7.5. klo 17 ry:llä, 
ruokailu klo 16.
Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 8.5. klo 16 
ry:llä.

Kaiken 
kansan aamupala 

ke 11.5. klo 7.30–9.30 
Tyrnävän srk-talolla. 

Puuroa, ym. ja kahvia. 
Vapaaehtoinen 

maksu yv-keräyk-
seen.

rakuntasalissa ti klo 10–12 ja 
Laitasaaren ry:n tiloissa ke 
klo 12.30–14.30 sekä Laita-
saaren rukoushuoneella to 
klo 10–12. Kylmälänkylän 
kappelissa perhekerho pe 
klo 9–11 vapaaehtoisvoimin. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Seurakuntapiiri ti 
10.5. klo 12. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 6.5. klo 19 nuortenilta 
Louhisalmi. La 7.5. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4–6 lk 
Hanhisuanto, 7–8 lk Urpilai-
nen. Ma 9.5. klo 18 päiväker-
hot ry:llä. Ti 10.5. klo 18.30 
veljesilta: retki Kallioselän 
kämpälle. To 12.5. klo 18.30 
ompeluseurat Aino ja Jouni 
Ylimartimolla sekä Katri ja 
Harri Pitkäsellä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
Pe 6.5. klo 19 nuortenilta Lou-
hisalmi. La 7.5. klo 10 päivä-
kerho ry:llä. Klo 19 raamattu-
luokka: isot Urpilainen.

Haudanhoito-
sopimuksia 
yhdeksi kesäksi sekä 
5 tai 10 vuodeksi teh-
dään seurakunnan ta-
loustoimistossa touko-
kuun loppuun saakka, 
p. 08 5331 174. 
Lisätietoja hoitohin-
noista ym. seurakun-
nan kotisivuilta.

Rakennettu 
Suomalaiseen messuun

ke 11.5. klo 18 
Tyrnävän srk-talo

Kuorot: Capella ja Helmikello
Viulu: Henna Nabb
Piano: Riitta Ojala

Runot: Tuula Länkinen
Ohjelma 5 € – Tervetuloa!

Musiikki- ja runoilta – 

Viimeiset venheet

Yhteisvastuu-pesisottelu
Jo perinteiseksi tullut pesismatsi Tempaus vastaan seu-
rakunnan ja kunnan yhteinen joukkue, pelataan tors-
taina 12.5. klo 18 Tyrnävän pesäpallokentällä. 
Tempauksesta ottelua pelaamaan tulee 
D-tyttöjen joukkue.
Tilaisuudessa on puffetti ja myytävänä myös arpoja. 
Lapsille järjestetään väliajalla omaa ohjelmaa. 
Tulkaahan kaikki pesäpallon ystävät 
katsomaan värikästä peliä, ostamaan 
arpoja ja nauttimaan puffetin antimista!

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

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

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

Hei kolmevuotias!
Kutsumme sinut ja perheesi 

3-vuotiaiden (v. 2013 syntyneet)
syntymäpäiväjuhlaan

tiistaina 17.5. klo 18 srk-talolle!

Voitte pukeutua juhlaan touhuvaatteisiin!
Pyydämme ilmoittautumaan juhlaan

pe 13.5. mennessä www.muhoksenseurakunta.fi/
sähköinen asiointi/kolmivuotiaidenjuhla 

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

Lauluyhtye Hoijakan konsertti 
su 22.5. klo 18 kirkossa.

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

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

 TERVETULOA 
toivottaa seurakunnan perhetyö.
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ILMOITUSTILAN MYYNTI 
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pirjo.teva@kotimaa.fi. 
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Seurakunnille 9,35 € + alv 10 % per kotitalous, 
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6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
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           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

JULKAISIJA Rauhan Tervehdys ry. 
ISSN 0356-2840. Perustettu 1907. 
KUSTANTAJA             
LEVIKKI noin 95 500 kpl, 14 seurakuntaa: 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos,  
Siikalatva ja Tyrnävä sekä Oulu (Haukipudas, 

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN  Lehti ilmestyy torstaisin  
40 kertaa vuodessa. 
JAKELU Posti Group Oyj:n jakamana osoitteetto-
mana ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Siikalatvan kanttori Arja Leinonen 
sai apua äänenavaukseen oravalta.

Herätys piipitti yö-
pöydällä seitsemältä. Laitoin vielä puoli tuntia 
lisää nukkuma-aikaa, kun kerrankin oli vain 
yksi jumalanpalvelus. Lopulta nousin 7.30 ylös, 

sitten aamiainen, koiran kanssa juoksulenkille ja ruu-
an laittoon. 

Perhekirkko alkaisi kello 13 Rantsilan kirkossa. Pyysin 
edellisenä iltana kaksi lapsikuorolaista meille syömään, et-
tä ehtivät kyydissäni esiintymään. 

Tulimme kahdentoista aikaan seurakuntatalolle ja 
haimme kansiot ja nuotit. Aurinko paistoi ja oli hyvin ke-
väinen ilma. 

Kirkossa pappi ja lastenohjaaja laittoivat pöydälle ja ym-
päri kirkkoa pehmolampaita, joita lapset saavat saarnan 
yhteydessä hakea. Lapsikuorolaisia tuli paikalle 12, yksi oli 
”lainassa” Ylivieskan lapsikuorosta. 

Menin sakastiin ja lapset jäivät kirkkosaliin. Pian sieltä 
alkoi kuulua kummaa hälinää ja eiköhän kohta sakastiin 
juossut orava! Ai, kuinka minä säikähdin ja kirkaisin – ei-
kä muuta äänen avausta tarvittukaan! 

Kurre-rukka säntäili pitkin kirkkoa ja lapset perässä. 
Avasimme ovet joka suuntaan, jotta orava olisi saanut juos-
ta ulos vapauteen. Se oli kuitenkin kadonnut. 

Sakastirukouksessa ennen jumalanpalvelusta pappi to-
tesikin: ”Rakas Taivaan Isä. Sinä tiedät kaiken, myös sen 
kuinka me juoksimme kuin päättömät lampaat ympäri 
kirkkoa…” 

Perhekirkko alkoi kuitenkin rauhallisissa merkeissä, 
ja lapset lauloivat kauniisti pianon ja viulun säestyksellä. 
Tekstien lukija hämmentyi sen verran, että luki kerralla 
kaikki tekstit, myös evankeliumin. Mutta se ei haitannut.

Kirkossa oli paljon väkeä, lapsikuorolaisia oli tullut 
kuuntelemaan koko suku. Lopuksi joimme kahvit ja me-
hut kirkossa. 

Kurren kohtalo selvisi maanantaina. Kun siivoja meni 
kirkkoon, hän näki kuinka joku oli levitellyt papereita lat-
tialle. Nähtävästi orava oli tullut tikan tekemistä rei’istä 
kirkon välikatolle ja sieltä kirkkosaliin. Viimeisillä voimil-
laan orava-rukka oli raahautunut alttarille ja kuollut sinne.

”Äidiltäni opin 
armeliaisuutta”

Rauhan Tervehdys kysyi lukijoilta, 
mitä tärkeitä asioita he ovat oppineet 

omalta äidiltään tai isoäidiltään. 

Äidiltä ja isoäidiltäni olen 
oppinut, että rakkaus ei 
kaadu riitoihin. Molem-
pia mahtuu suhteeseen.

Kiitollinen

Oma äitini sairastui muis-
tisairauteen 71-vuotiaa-
na minun odottaessa 
omaa ensimmäistä ja ai-

noaksi jäänyttä tyttölasta.
Vietimme tyttäreni kanssa 

paljon aikaa hoitovapaavuosina 
lapsuudenkodissani mummun ja 
papan luona. 

Minua usein suretti se, ettei äi-
tini osannut vastata kysymyksii-
ni hänen lapsuudestaan. Onneksi 
isäni osasi kertoa joitain asioita.

Myöhemmin oma perheeni 
muutti uuteen omakotitaloon, 
mutta iäkkäät vanhempani eivät 
ole kyenneet käymään meillä vä-
limatkan vuoksi.

Olen mielestäni saanut van-
hemmiltani hyvät eväät elämälle 
ja usein toivon, että voisinpa an-
taa edes murusen omaa rikasta 
lapsuuttani tyttärelleni.

Äiti oli taitava käsitöissä ja kä-
sillä tekeminen on periytynyt 
omalle tyttärelleni.

Onnellinen äiti yhdelle 

Vasta näin itse isoäiti-
nä huomaan, etten kos-
kaan äidin – tai isänkään 
– kanssa puhunut heidän 

isovanhemmistaan. 
Nyt sitä ihmettelee, mitä he 

ovat tehneet työkseen, millainen 
heidän lapsuudenkotinsa oli ja 
missä se sijaitsi.

Haluan korostaa omille aikui-
sille lapsilleni ja heidän lapsil-
leen, että ehdittäisiin kertoa mi-
nun isovanhempieni tarinat, siis 
heidän pappansa ja mummunsa 
vaiheista.

Äidin muistona on vahvasti 
hänen usein käyttämänsä lause: 
Minkä taakseen jättää, sen edes-
tään löytää. 

Ajatelma tulee mieleeni mo-
nessa tilanteessa, esimerkiksi lei-
poessani. Kun pullapeltin puh-
distaa heti, sitä ei tarvitse tiska-
ta, kun seuraavan kerran ryhtyy 
leipomaan.  

Äiti x 4 ja isoäiti x 8

Tämä on minun muisto-
ni 60-luvulta. Minulla oli 
kolme lasta, vuoden välein 
syntyneitä. Vanhin tytär, 

Airi, oli saanut naapurin isännäl-
tä lisänimen "talonmiesemäntä". 
Tyttö huolehti kaikista kotiin liit-

tyvistä asioista.
Itse ompelin kaikki lasten ja 

omat vaatteeni, vaikka olin töissä. 
Silloin saatiin lapsilisä vain neljä 
kertaa vuodessa. Jotta rahat olisi-
vat riittäneet, piti olla tarkkana. 

Kerran syksyllä sanoin naapu-
rin emännälle päiväkahvilla: taa-
sen pitää ostaa uudet kengät kai-
kille lapsille. Lapsilisä riittää juu-
ri ja juuri.

Siihen Airi reagoi kesken leik-
kinsä, nosti päätään ja huokaisi: 
on se harmillista, kun äiti ei osaa 
tehdä kenkiä, se tulee kalliiksi.

Isomummu 78 v.

Lasteni myötä olen oppinut 
säännöllisen ja kunnollisen 
elämäntyylin. Äitini vanhe-
nemisen myötä olen oppinut 

empatiaa ja armeliaisuutta.
Äitini äiti opetti minulle puo-

lison rakastamista puutteis-
ta huolimatta. Isäni äidiltä opin 
rakkauden Jeesusta kohtaan. 

Mirja 32 v.

Toimitus kiittää lukijoita viesteistä.

F r e e ima g e s


