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MINNA KOLISTAJA
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Kuvitellaan, että bussimatkustaja havahtuu yhtenä 

aamuna työmatkallaan: häh, edessä olevan istui-

men selkänojaan on liimattu rukous! Iso haloo sii-

tä nousisi. Alkaisi keskustelu siitä, loukkaako teksti jonkun 

uskonnollista vakaumusta ja mahtaako se olla lisäksi mark-

kinoinnin hyvän tavan vastainen.

Ruotsin pääkaupungissa pidettiin vastikään parin viikon 

ajan julkisissa liikennevälineissä esillä tavallisten ruotsalais-

ten kirjoittamia rukouksia. Pohjois-Suomen pääkaupungis-

sa tällaista kirkkotaustaista kampanjaa ei ihan heti nähdä, 

koska matkustajat ovat ilmaisseet halunsa matkata ilman 

mainosviestejä ja muuta kampanjointia.

Mutta voisiko rukouksia julkaista esimerkiksi kävelyka-

dun näytöillä?

Kuluttajansuojalaissa kielletään hyvän tavan vastainen 

markkinointi. Kuluttajaviraston mukaan mainoksen hyvän 

tavan mukaisuus riippuu muun muassa siitä, keitä mainos 

todellisuudessa tavoittaa. Mainokset ulkona ja liikennevä-

lineessä saatetaan tästä syystä tavallista herkemmin tulki-

ta  hyvän tavan vastaisiksi.

Markkinatuomioistuin puolestaan on määritellyt, että 

vaikka jokin yksittäinen ryhmä kokee mainonnan loukkaa-

vaksi, ei se tee mainoksesta automaattisesti hyvän tavan 

vastaista. 

”Kiitän sinua, taivaallinen Isä, että keskellä tätä /surua/

vihaa/epävarmuutta/tuskaa/voin puhua sinulle./ Kuule, 

kun huudan sinulle tästä hämmennyksestäni, auta minua 

ajattelemaan selkeästi/ ja rauhoita sieluni/ Mutta elämä 

vie eteenpäin/ Siksi toivon, että tuntisin sinun läsnäolo-

si sydämessäni tänään ja joka päivä./ Ja kun katson tule-

vaisuuteen, auta minua etsimään uusia suuntia, tuoreita 

mahdollisuuksia.” 

Tämä on katkelma alun perin anglikaanisesta runosta. 

Pahastuisitko sinä lukiessasi esimerkiksi tämän rukouksen 

vaikkapa sieltä kävelykadun jättinäytöltä?

Tavallisten ihmisten rukouksia Rotuaarille?

KOLME VUOTTA Tansaniassa avasivat sy-
däntäni Afrikalle. Suunnaton elintaso-
kuilu välillämme tuntui ahdistavalta. Toi-
saalta afrikkalaisten elämänilo ja tyyty-
väisyys meinasivat tarttua. Ihmisiä kuo-
lee kuin heinää, mutta asiat otetaan Ju-
malan kädestä ja elämä jatkuu.

Arkeologi ja pappi Eero Junkkaala blogissaan 
www.seurakuntalainen.fi-sivustolla 18.4.

KIRKKO EI VOI eikä saa yrittää suojau-
tua journalistien työltä, päinvastoin. On 
hyvä, että toimittajat tutkivat asioita, joi-
ta emme kirkossa ehkä itse kykene näke-
mään. Se on journalismin tehtävä, eikä 
kirkko voi olla itseriittoinen siinä, mitä 
kerrotaan ja miten kerrotaan. Reagoinnis-
sa median esille nostamiin asioihin sen si-
jaan on aina kehitettävää.

Tampereen hiippakunnan viestinnän 
hiippakuntasihteeri Tuulia Matilainen 

Kirkonkello-verkkojulkaisussa 18.4.

KIRKKO EI SAA kokea journalisteja uhak-
si. Mitä se merkitsee?  Journalistien tulee 
niin pelätä ja rakastaa kirkkoa, että eivät 
väheksy eivätkä vihastuta kirkon johtoa, 
työntekijöitä eivätkä kirkkokansaa, vaan 
kunnioittavat, palvelevat, tottelevat, ra-
kastavat ja arvostavat heitä.

Pastori Hannu Kiuru blogissaan 
www.kotimaa24.fi-sivustolla 18.4.

KOHTUULLISEN USEIN kuulee, että lapsi, 
joka on tottunut käymään vanhempiensa 
kanssa ehtoollisella, joutuukin papin pak-
kosiunaamaksi, vaikka odottaa käsi ojos-
sa leipää. Joskus taas lapsi ei ole ehtoolli-
sesta kuullutkaan, ja sitten kädessä on pa-
la outoa keksiä ja aikuinen tarjoaa oudon 
makuista juomaa.

Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kouluttaja, 
pastori Anita Ahtiainen 

www.kirkonkellari.fi-sivustolla 18.4.

 
Aatoksia

Mietteitä 
veteraanipäivänä

Jatkosota päättyi 27.4.1945, kun vii-
meisetkin saksalaiset sotilaat ajet-
tiin pois Lapista. Samana päivänä 
sotilaspartio pystytti Suomen li-

pun kolmen valtakunnan rajapyykille 
Kilpisjärvellä. 

1 000 kaatunutta ja 2 900 haavoit-
tunutta sotilasta vaatinut sota entistä 
aseveljeä Saksaa vastaan oli päättynyt. 

Lapin sotaa kutsuttiin ”lasten risti-
retkeksi”, koska nuorimmat ikäluokat, 
18–20-vuotiaat nuorukaiset, komennet-
tiin rintamalle. Vanhemmat ikäluokat 
nimittäin kotiutettiin en-
nen sotatoimia. Lapin so-
dan päättymispäivä julis-
tettiin myöhemmin kan-
salliseksi veteraanipäiväksi.

Suomi taisteli marras-
kuun viimeisenä päivänä 
1939 alkaneessa talvisodas-
sa olemassaolostaan kun-
niakkaat 105 päivää. Jat-
kosota Neuvostoliittoa vas-
taan alkoi kesäkuussa 1941 
päättyen Lapin sotaan. 

Sotien hinta oli kova. 
Taisteluissa kaatui 90 000 
sotilasta, rintamilta palasi 150 000 so-
tainvalidia. Sotaleskeksi jäi 30 000 naista,  
55 000 lasta jäi kaipaa-
maan isää. Lisäksi noin  
430 000 evakkoa joutui jättämään koti-
kontunsa. 

Sotiemme veteraaneja on jäljellä va-
jaat 40 000. Heidän keski-ikänsä on 
noin 90 vuotta. Veteraanien, heidän 
puolisoidensa sekä leskien kunto heik-
kenee nopeasti. 

Veteraaniliittojen, piirien ja yhdis-
tysten toiminta-ajatuksena on, että ve-
teraaneja ei jätetä. Veteraanipareja ja 
leskiä tuetaan, jotta he voisivat asua 
mahdollisimman pitkään omassa ko-
dissa.  Myös valtiovalta on huomioinut 

tämän myöntämällä kuluvana vuonna 
kunnille 55,6 miljoonaa euroa kotona 
selviytymisen tukemiseen. 

Sota-aika kosketti myös 
minua: isäni kaatui talvi-
sodassa Tolvajärvellä. Äi-
ti jäi leskeksi 26-vuotiaa-
na kolmen lapsen kanssa. 
Itse olin 2,5-vuotias. Sota-
orpouden aiheuttamat sie-
lunhaavat ovat jo arpeutu-
neet. Joskus kuitenkin tuo 
traaginen tapahtuma tul-
vahtaa mieleeni. 

Työhuoneeni seinällä on 
suurennettu isän sotilas-
kuva. Kuvan alla on Man-
nerheimin allekirjoitta-

ma virallinen suruviesti: ”8.12.39 Vel-
vollisuuteni on ilmoittaa, että Alek-
sei Marttinen on kaatunut taistelussa 
Isänmaan vapauden ja kaiken sen puo-
lesta, mikä meille on pyhää ja kallista. 
Valitan syvää suruanne, mutta lohdut-
takoon Teitä tietoisuus, että olette saa-
neet antaa Suomelle kalleimman uh-
rin. Vahvistakoon Teitä kaikkivaltias 
ja armollinen Jumala.”                                                                                         

Istuessani pöydän ääreen luen 
vaistomaisesti taulun tekstin, vaikka 
muistankin sen sisällön. Ja joka kerta 
pusertuu kyynel silmänurkkaan.                                                                                                  

Pertti MarttiNeN
Kirjoittaja on Muhoksen 

Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja 

Sotaorpouden 
aiheuttamat 
sielunhaavat 
ovat jo 
arpeutuneet. 
Joskus kuitenkin 
tuo traaginen 
tapahtuma 
tulvahtaa 
mieleeni. 
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Rukouksista voisi saada  
julkisen voimavaran
Tukholmassa toteutettiin 
kampanja, jossa bussien ja 
metrojen mainospaikoille 
laitettiin esille tavallisten 
ihmisten kirjoittamia 
rukouksia. Oulussa 
rukouskampanja ei 
onnistuisi busseissa – 
ainakaan vielä.

Oulun joukkoliikentees-
tä vastaavan Koskilin-
jojen busseissa ei seura-
kunnan – tai kenenkään 

muunkaan – mainoksia tulla nä-
kemään ainakaan toistaiseksi.

– Matkustajilta on tullut toi-
veita, että he haluavat matkustaa 
rauhassa ilman liiallista mainon-
taa tai muuta bussin sisällä tapah-
tuvaa kampanjointia. Samalla, 
kun uusimme bussien ulkoväri-
tyksen, jäivät ulkomainokset ko-
konaan pois, kertoo Koskilinjojen 
toimitusjohtaja Esko Kangas.

– Meiltä kysellään paljon mai-
nospaikkoja, mutta meillä on täl-
lä hetkellä linjaus, ettemme ota 
mainoksia busseihin sisälle em-
mekä ulkopuolelle.

Kankaan mukaan Koskilinjo-
jen liikennöintisopimus on voi-
massa vielä noin reilun vuoden.

– Vielä ei voi tietää, mitä sopi-
muksen päätyttyä tapahtuu. Se, 
joka palveluja ostaa, määrää jat-
kossa myös menettelystä mainos-
ten suhteen.

Voisi herättää
keskustelua
Oulun tuomiorovasti Matti Pik-
karainen ei tyrmää ajatusta ru-
kouskampanjasta.

– Tällainen hanke olisi sinänsä 
ihan hyvä. Sen kautta revittäisiin 
auki vähän tätä perisuomalaista 
ajatusta uskon yksityisluontees-
ta. Usko on aina yhteisöllinen asia 
ja erityisesti esirukous on seura-
kunnan yhteinen rukous.

Pikkarainen uskoo, että kam-
panjan järjestäminen nostattaisi 
monenlaisia tunteita.

– Keskustelua se varmaankin 
herättäisi, ja se on hyvä. Sanava-
linnat ovat ensisijaisen tärkeitä, 
sillä juuri tällaisessa sanojen mer-
kitys korostuu.

Tuomiorovasti kertoo, et-
tä menneinä vuosikymmeninä 
kirkko on hyödyntänyt julkisia 
mainospaikkoja.

– Viime aikoina vastaavasta ei 
ole ollut puhetta muutoin kuin 
niin sanottujen sähköisten mai-
nostaulujen osalta. Yksi kysymys 
on sitten taas kustannuspuoli.

Voisi toimia sähköisissä
mainostauluissa
Oulun kaupungin viestintäjohta-

ja Sirkka Keränen suhtautuu aja-
tukseen myönteisesti.

– Vaikuttaisi mukavalta aja-
tukselta. Varmasti koskettaisi ta-
vallisia ihmisiä, Keränen pohtii.

Hän kertoo, että Oulun kau-
pungilla on omia mainospaikko-
ja aika vähän. Esimerkiksi kadun-
varsilla sijaitsevista valolla varus-
tetuista mainoskaapeista, joiden 
sisällä on paperiset mainosjulis-
teet, vain toinen puoli on kau-
pungin hallinnassa. 

– Toinen puoli on ulkomainos-
yhtiön omistuksessa. Kaupun-
ki on saanut toisen puolen käyt-
töönsä korvauksena katualueen 
käytöstä, Keränen kertoo.

– Omat puolikkaamme jaam-
me vuodeksi eteenpäin mainos-

paikkojen hakijoille loppuvuodes-
ta. Kukin saa tietynpituisen ajan.

Keräsen mielestä rukousaihei-
seen kampanjaan sopisivat tien-
varsimainoksia paremmin säh-
köiset ubi-näytöt ja Rotuaarin la-
valla oleva suuri loistonäyttö.

– Ne on sijoitettu niin, että ih-
misten olisi helpompi pysähtyä 
lukemaan rukouksia, ja hiljentyä 
ajattelemaan. Tienvarsimainokset 
ovat yleensä sellaisia, jotka myös 
liikennevälineistä ehtii havaita. 
Siksi rukoukset eivät niissä ehkä 
niin hyvin toimisi.

– Ubi-näyttöjä meillä on jon-
kin verran. Rotuaarin lavalla ole-
va loistonäyttö kuuluu oululai-
selle firmalle, mutta kaupunki 
saa käyttää ei-kaupalliseen vies-
tintään näyttöajasta noin puolet 
korvauksena paikasta.

Keränen toteaa, että täytyisi 
toki ensin varmistaa, että kaikki 
menisi sääntöjen mukaan.

– Olisi syrjivää, jos vain yhden 
kirkkokunnan kanssa tehtäisiin 
yhteistyötä. Kaikkia täytyy koh-
della tasapuolisesti.

”ihmisiä pitäisi
kannustaa rukoilemaan”
Oulun seurakuntien mediatoimi-
tus Rauhan Asema kerää ihmis-

ten lähettämiä esirukouksia, joi-
ta luetaan Radio Dein Rukousra-
dio-ohjelmassa. 

Voisiko esimerkiksi näitä esi-
rukouksia hyödyntää Oulun seu-
rakuntien kampanjassa, jos sellai-
nen joskus järjestettäisiin?

– Ihan ensiksi täytyisi tieten-
kin olla esirukouksen lähettäji-
en suostumus siihen. Aivan ku-
ten kysymme lähettäjiltä luvan 
lukea rukouksia radiossa, sanoo 
Rauhan Aseman mediatoimittaja 

Rukousradioon voi lähettää postia

• Rukousradio alkoi 

maanantaina Ra-

dio Dein Oulun taa-

juudella 106,9MHz, 

kaapeliverkossa 94,1 

MHz.

• Lähetykset jatkuvat 

maanantaisin kesä-

kuun loppuun saak-

ka. Ohjelmat julkais-

taan myös verkossa lähetyksen jälkeen: www.oulunseurakunnat.

fi/kuunteleohjelmia.

• Esirukouksia voi lähettää osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi, 

sähköpostilla: radiostudio.oulu@evl.fi tai postitse: Oulun seurakun-

tayhtymä, Rauhan Asema, PL 122, 90101 Oulu.

Tältä rukousaiheinen kampanja voisi näyttää. Oulun busseissa rukousaiheisia tai muitakaan kampanjoita ei ainakaan toistaiseksi tulla näkemään.

Mervi Päivärinta.
– Mielestäni on hyvä asia, et-

tä rukouksista tehdään yhteinen 
asia ja niitä jaetaan. Seurakun-
nissa pitäisi muutenkin kannus-
taa ihmisiä rukoilemaan. Se on 
voimavara, jonka avulla voimme 
luoda yhteyttä toistemme välille, 
Päivärinta toteaa.

KatJa KiiSKiNeN
 

Usko on aina 
yhteisöllinen 
asia ja erityisesti 
esirukous on 
seurakunnan 
yhteinen rukous.

Matti Pikkarainen
Oulun tuomiorovasti

Herra,
kiitos tästä uudesta aamusta.
Anna minulle voimia olla 
tänään hyvä itselleni ja muil-
le sinun kunniaksesi.

Aamen

Herra,ravitse minua joka 
aamu armollasi, ilollasi ja 
läsnäolollasi, niin että tiedän
aloittavani jokaisen päivän
sinun kanssasi. Aamen.

E l s i  S a l ovaa ra
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• On käynyt muodikkaaksi pi-
tää eräitä Raamatun ohjeita ai-
kansa eläneinä. Selvä on epis-
toloiden kielto homoseksuaali-
suudesta, ja ettei puolisoakaan 
saisi vaihtaa molempien vielä 
eläessä. Homoudesta on lehdis-
sä kiistelty ennenkin ja biologit 
puolustavat suuntausta, koska 
se riippuu geeneistä. Eräs lää-
käri keksi kysyä: ”Entä jos jol-
lain on himomurhaajan geeni?” 
Moisesta syntien karsimisesta 
on vain pieni harppaus toiseen 
kieltämiseen – muoti-ilmiö se-
kin ja vanhastaan tunnettu: 
”Tyhmä sanoo sydämessään: ei 
Jumalaa olekaan.” 

(Postipalaute 17.4.)

• Vastaus mielipidekirjoituk-
seen: ”Raamatussa ei ole perus-
teita tasa-arvoiselle avioliitto-
laille” (RT 14/2013, s.4): Jos Jee-
sus eläisi nyt 2000-luvulla ja tie-
täisi tosiasiat ihmisen kehityk-
sestä, hän varmasti kannattai-
si tasa-arvoista avioliittolakia! 
Vrt. Sanomalehti Keskisuoma-
laisen juttu 30.3.”Sukupuolta 
on vaikea määritellä yksiselit-
teisesti”. Raamatun kirjoitta-
misen aikoihin tietoa ei ollut!

(Postipalaute 19.4.)

• RT 15/2013 sivun 7 juttu Ag-
nostikkoilloista: Eivätkö agnos-
tikkoiltojen vetäjät riko papin 
valaa? Miksi te tarjoatte lehten-
ne tämmöisen jumalanpilkan 
mainostamiseen? Meinaatteko, 
ettei tämä satu niihin Jeesuksen 
seuraajiin, jotka lehteä lukevat? 

(Nettipalaute 22.4)

• Kuulostaa 23-vuotiaan  kristi-
tyn nuoren miehenkin korvas-
sa aika pahalle, kun sanotaan 
Jumalan olevan joku seksihul-
lu tai ties mitä muuta pilkkaa. 

(Facebookpalaute 22.4.)

• Juttunne agnostikkoillasta on 
ihan uskomaton. Kait sellainen 
on pidetty, koska siitä on ku-
vakin ja puheenvuoroja on si-
teerattu. Ilman niitä tulkitsi-
sin jutun täydeksi provoksi, jo-
ka on vahingossa päässyt julki-
suuteen. Jos kirkon papisto on 
tuollaista mieltä asioista, saman 
tien voi koko kirkon lakkauttaa. 

(Nettipalaute 22.4.)

•  Agnostikkoiltojen herättä-
män keskustelun pohjalta Rau-
han Tervehdyksen olisi var-
maankin hyvä kysyä piispa Sa-
muel Salmelta, mikä on hänen 
suhtautumisensa on asiaan. 
Hyväksyykö piispa, että hä-
nen alaisenaan toimivat pasto-
rit kieltävät Jumalan olemassa-
olon ja kirkon voimassaolevan 
tunnustuksen? 

(Nettipalaute 22.4.)

• Saarnapuheet pois ja seura-
kuntalaisille valta valita pap-
pinsa ns. kuulustelun kautta.  

Palautetta www.rauhantervehdys.fi |  facebook.com/rauhantervehdys

Nyt ihmiset 
tunnut

Olisi oltava mahdollisuus etu-
käteen kuulustella eri ehdok-
kaita heidän omasta uskostaan 
ja siitä, miten he todellisuudessa 
kunnioittavat Jumalaa, Jeesusta 
Kristusta ja Pyhää Henkeä. 

(Nettipalaute 21.4.)

• Luin näkövammaisel-
le 86-vuotiaalle äidilleni tuon 
Rauhan Tervehdyksen kirjoi-
tuksen. Äitini sanoi kyyneleet 
silmissään: "Vaikka nuo papit 
opettavat toisin, niin minun 
uskoni Jumalaan ei muutu. Mi-
ten tuollaiset voivat olla pappe-
ja kirkossa?" 

(Facebookpalaute 21.4.)

• Haittaako se, että "agnostik-
ko ja ateisti" saadaan kirkkoon?

Eivätkö kaikki saa tulla kirk-
koon? Eikö evankeliumia pitäi-
si julistaa juuri niille, jotka ei-
vät siitä vielä tiedä tai ovat epä-
varmoja, epäilijöitä, etsijöitä. 
Ja miksi pappi ei voisi olla yhtä 
lailla epäilijä? Valitsihan Jeesus-
kin joukkoonsa Tuomaan.

(Facebookpalaute 20.4.)

Stiven Naatus alustaa torstaina 25.4. 
kello 18 Oulun Vanhan pappilan 
Agnostikkoillassa aiheesta Ristin 
kuolema oli turha. Kuva: Sanna Krook.

• 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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

ISÄT, ÄIDIT JA ISOVANHEMMAT  TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
ITSEEMME VANHEMMUUDEN ÄÄRELLÄ! 
Minä Isänä, Minä Äitinä - seminaari la 4.5.klo 11-15 
Heinätorin seurakuntatalolla, Aleksanterink. 71, Oulu.
Vapaa pääsy, ei lastenhoitopalvelua. Kouluttajina: psyk.SH Hanna Tapiala 
ja psykoterapeutti Kimmo Tapiala. Ilm. 09-1351 268 toimistoaikana sekä 
nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi . Järj. Oulun Valkonauha ry ja 
Agricola-opintokeskus. Etsimme yhdessä voimavaroja arkeen ja tilanteisiin, 
joissa ”kuppi meinaa kaatua” ja tutustumme omien toimintamalliemme 
vahvuuksiin ja heikkouksiin.
Oulun Valkonauha ry on vuonna 1906 perustettu kristillis-yhteiskunnallinen 
naisjärjestö. Yhdistys on Suomen Valkonauhaliiton jäsenyhdistys.
Voit tutustua toimintaamme osoitteessa www.suomenvalkonauhaliitto.fi .

ISÄT, ÄIDIT JA ISOVANHEMMAT  TERVETULOA TUTUSTUMAAN 

Heinätorin seurakuntatalolla, Aleksanterink. 71, Oulu.

Kaikki kodin remontit.
Kylpyhuoneet, maalaukset, tapetoinnit ja rakentamiset. Laatutakuu.

Pohjolan Talomestarit. Puh 045 866 7774.

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 

laitto, pihatyöt, kuljetus ja  
muutot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu.fi

Palveluja tarjotaan

• Yleensä kirkossa julistetaan, 
että Jumala ON... no ehkä tuol-
la tavalla saadaan agnostikot ja 
ateistit kirkkoon.

(Facebookpalaute 19.4.)

• En valitettavasti ole pääs-
syt seuraamaan yhtään iltaa. 
Myönteistä palautetta keittiön 
pöydän ääressä sen sijaan kuu-
lin. Itsekin ajattelen niin, ettei 
pidä pelätä keskustelua ja ky-
symyksiä ilman tietämisen tai 
oikeassa olemisen pakkoa. Asi-
oita voi avoimesti pohtia. Sil-
lä tavallahan tulee itselleenkin 
perustelleeksi, miksi uskoo si-
ten kuin uskoo. Jos pelkää kes-
kustelua, ei ehkä olekaan kovin 
varma...?

(Facebookpalaute 19.4.)

• Näkisin, että tällaiset pappi-
en henkilökohtaiset heittäyty-
miset ja osallistavat tilaisuu-
det avaavat esimerkiksi kir-
kosta vieraantuneelle tai sen 
merkitystä elämässään pohti-
valle henkilölle uskoa paljon 
syvemmin ja yksilöllisemmin 
kuin virallisemmat tilaisuu-
det, joiden sisältö saattaa jäädä 
hyvinkin hämäräksi. 

(Facebookpalaute 19.4.) 

• Ainakin omasta mielestäni 
tunnelma keskusteluissa on ol-
lut myönteinen ja innostunut. 
Uskon myös, että tällaiseen ti-
laisuuteen osallistuvat nekin, 
jotka muutoin kenties vieras-
tavat osallistua seurakunnan 
toimintaan. Pidän avauksen 
tehneitä pappeja ainutlaatui-
sen rohkeina ja olen erityisen 
ylypiä siitä, että meillä Oulus-
sa tapahtuu jotain näin säväyt-
tävää!

(Facebookpalaute 19.4.)

Postia hartaustekstin pohjalta
Hei, en voinut olla kirjoittamatta kommenttiani pastori Mikko 
Salmen tekstistä (RT 15/2013 sivu 11). Toivon, että tekstini pääse-
vät lukemaan myös muut masennusta sairastavat ihmiset. 

Äitini ja isäni ovat kasvaneet sodan aikana ja sen jälkeisellä 
ajalla. Tiedän edesmenneen isäni olleen sotalapsena Ruotsissa ja 
äitini kasvaneen ison lapsilauman keskellä leskeksi jääneen äitin-
sä kanssa. Äitini on lapsesta asti katsonut pienempiensä perään, 
kun hänen äitinsä on hoitanut maalaistalossa sekä miesten että 
naisten työt. Ajat ovat olleet kovat.

Välittämiselle ja läsnäololle ei äitini äidillä kuulemma ollut ai-
kaa ja voimavaroja.

Itse olen kasvanut perheessä jossa käytettiin voimakasta psyyk-
kistä, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa. Vasta aikuisiässä olen 
päässyt avun piiriin ja olen psykoterapiassa.

Toivonkin, että te muut masennuspotilaat ette vain syyllistäisi 
itseänne hyvin kapea-alaisesti masennuksen syistä kirjoitetusta 
tekstistä. Masennuksen syyt ovat moninaiset ja terapeutit tekevät 
tärkeää työtä meidän kanssa asioiden läpikäymisessä. Myös mo-
net heistä tekevät heille Jumalan ohjaamaa työtä.

Kiitos Taivaan Isä kaikesta avusta ja suojeluksesta. Kiitos myös 
meidän ihanille enkeleille. Anna eheytymisemme alkaa, kun  
Sinä sen suot. 

 työSSäKäyVä MaSeNNuSPotilaS
Julkaisemme tekstin poikkeuksellisesti nimimerkillä.
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Dalai-laman
seuraajaksi
nainen?
Buddhalaisten henkinen johta-
ja, neljästoista dalai-lama, oi-
kealta nimeltään Tenzin Gyat-
so, totesi epäröimättä Channel 
4 News -kanavan haastattelus-
sa olevansa mielissään, mikäli 
hänen seuraajansa olisi nainen.

– Biologisesti naisilla on 
enemmän mahdollisuuksia 
luoda kiintymyksen ja rakkau-
den tunteita lähimmäiseen. 
Heidän pitäisi ottaa aktiivi-
sempi rooli koskien inhimilli-
sen myötätunnon edistämistä, 
dalai-lama sanoi.

Buddha hyväksyi naiset vel-
jeskuntaansa kaksi ja puoli tu-
hatta vuotta sitten. Käytännös-
sä naisilla ei kuitenkaan ollut 
miehiin verrattuna yhtäläis-
tä mahdollisuutta sivistää it-
seään, joten ajatus naisesta 
Buddhan seuraajana oli enem-
mänkin kuvitteellinen.

Ehkä nykyisen, neljännen-
toista dalai-laman kommentit 
merkitsevät kuitenkin todelli-
sen muutoksen mahdollisuutta.

Elossa olevalle
yksityinen
hautapaikka
Kuopion hallinto-oikeus hy-
väksyy yksityisen hautapaikan 
perustamisen, kertoo Savon 
Sanomat. Itä-Suomen aluehal-
lintovirasto (avi) katsoi aiem-
min, ettei yksityistä hautapaik-
kaa voi perustaa elossa oleval-
le henkilölle.

Kuopion hallinto-oikeuden 
päätös on eräänlainen ennak-
kotapaus.

Lapinlahtelainen pariskun-
ta oli valittanut avin päätök-
sestä Kuopion hallinto-oikeu-
teen. Hallinto-oikeus katsoo, 
että pariskunnan tahto tulla 
haudatuksi sukutilan maille on 
vainajan katsomusta hautaus-
toimilain mukaisesti edistävä 
asia ja tukee myös hakijaparis-
kunnan kirkkoon kuulumatto-
man miehen vakaumusta.

Asia palaa Itä-Suomen alue-
hallintoviraston pöydälle.

Vainajan tuhkan voi si-
rotella tai uurnan haudata 
maanomistajan luvalla. Kaik-
ki muuttuu, jos hautapaikka 
merkitään eli jos paikalla on 
muistomerkki. Silloin tarvi-
taan aluehallintoviraston lu-
pa. Hautausasiat on Suomessa 
keskitetty Itä-Suomen aluehal-
lintovirastoon.

Maata kiertelemässä

Maraton jakaa tunteita 
Yhdysvalloissa. Olym-
piaurheilija Ryan Hal-
lille maraton on lähes 

raamatullinen tapahtuma.
– Olen tuntenut vahvasti, että 

Jumala on ollut juoksussani mu-
kanani, evankelikaalinen Hall on 
todennut. 

Jotkut amerikkalaiset taas 
ajattelevat Religious News Servi-
cen toimittajan Daniel Burken 
mukaan, että juoksu pilaa tus-
kaisella tavalla mukavan päivän.

– Juoksemisen kirkossa istun 
jossain takapenkeillä. Olen juos-
sut neljä maratonia, mutta tree-
naamiseni ei ole kaksista. Se on 
kuin seitsemän kuolemansyntiä. 
Ryystän olutta juoksua edeltävä-
nä ilta, mikä on ylensyöntiä, Bur-
ke kirjoittaa

– En venyttele. Se on laiskuut-
ta.  Joskus tunnen halua kampa-
ta nopeammat kilpakumppanini, 

Bostonin maraton on pyhä
mikä on kateutta, Burke veistelee.

– Huolimatta puutteistani ja 
lättäjaloistani tavoitteeni on juok-
semisen Mekassa, Bostonin ma-
ratonissa, Burke lisää.

Bostonin maratonille ei ote-
ta ketä tahansa vaan juoksijoil-
ta vaaditaan ankarat tulosvaati-
mukset. Oikeus juosta Bostonis-
sa on Burken mukaan ansaittava.

Toivoa on kuitenkin vaikea 
tappaa. Samalla tavalla kuin juu-
talaiset haluavat juhlia pääsiäistä 
Jerusalemissa ja muslimit päästä 
Mekkaan, maratoonarit haluavat 
juosta Bostonissa.

Maraton palauttaa  
uskon ihmisiin
Viimeviikkoiset pommit merkit-
sevät iskua pyhään maastoon. 

– Bostonin maratonin reitti on 
monelle pyhä.  Se on pyhä myös 
meille, jotka eivät ole juosseet si-
tä. Tiedämme mitä Bostonin ma-

ratoniin pääseminen merkitsee, 
kirjoittaa pastori Katie Norris.

Edesmennyt  George Sheehan 
on Burken mukaan maratonhei-
mon filosofipyhimys. Hän sanoi 
kerran, että asiat, jotka tekevät 
elämän elämisen arvoiseksi eivät 
ole järjellisiä. Näitä asioita ovat 
esimerkiksi runous ja taide – ja 
Bostonin maraton.

– Juoksijan tie Bostoniin on 
päällystetty ikävillä vammoilla ja 
vieläkin ikävimmällä itse-epäi-
lyillä. Tämä on pitkän matkan 
juoksun likainen salaisuus: Hen-
kesi haluaa luovuttaa kauan en-
nen kuin jalkasi, Burke paljastaa.

Juoksijat pääsevät ”korkeuk-
siin” yrittäessään puskea seinän 
läpi. Juoksu hiljentää egon. Jotkut 
tuntevat Burken mukaan harvi-
naisen vapauden tunteen.

George Sheehan vertasi juok-
semista luostarielämään. Se on 
paikka, jossa ihminen kohtaa Ju-

malan ja itsensä. Juokseminen 
merkitsee psykologista ja hengel-
listä uudistumista.

– 42 kilometriä on aina liian 
pitkä kerralla nielaistavaksi. Mat-
ka on parempi juosta askel aske-
leelta, tuuma tuumalta, hetki het-
keltä. Kun henkesi hiipuu, täytyy 
keskittyä ihmisiin, jotka ovat ym-
pärilläsi, Burke hehkuttaa.

– Bostonin maratonin ensim-
mäisenä naisena juossut Kathri-
ne Switzer on sanonut, että jos 
joskus menetät uskosi ihmiseen, 
mene ja katso maraton. 

– Enemmän kuin kerran sil-
mäni ovat kyynelöityneet kuul-
lessani minulle tuntemattomien 
ihmisten hurraahuudot. Aivan 
kuin he rukoilisivat puolestani, 
Burke toteaa.

PeKKa HeliN
Lähde: Religious News Service

Oulun seurakunnille lisää 
pikkukouluja syksyllä

Ensi syksynä alkaviin Ou-
lun seurakuntien päiväker-
ho- ja pikkukouluryhmiin 
voi ilmoittautua ensi viikon 

tiistaihin saakka.
Oulussa ensimmäinen seura-

kunnan pikkukoulu aloitti vii-
me syksynä Saarelassa. Syksyllä 
on tarkoitus aloittaa pikkukoulu 
myös Heikkilänkankaalla, Hin-
tassa, Ylikiimingissä ja Yli-Iissä.

Mutta mitä eroa on päiväker-
hoilla ja pikkukoululla? Ovatko 
ne keskenään kilpailevaa toimin-
taa? 

– Ei missään tapauksessa, sa-
noo Oulujoen seurakunnan lap-
sityönohjaaja Saara Hietava. 

Pikkukoulussa  
ei nukuta päikkäreitä
Pikkukouluryhmä kokoontuu 
kolmesti viikossa kolme tuntia 
kerrallaan. Lapset ovat siis pikku-
koulussa viikossa viisi tuntia pi-
dempään kuin perinteisessä, kah-
desti viikossa pidettävässä päivä-
kerhossa. 

– Lapsilla on enemmän aikaa 
leikkiä ja myös ohjaajat pystyvät 
tutustumaan lapsiin paremmin. 
Ajattelisin, että pikkukoulus-
sa pystymme palvelemaan seu-
rakuntalaisia paremmin, Hieta-
va sanoo.

Oulujoen seurakunnassa on 
Hietavan mukaan haluttu kehit-
tää pikkukoulua vaihtoehdoksi 
perheille, jotka eivät tarvitse lap-
silleen kokopäiväistä paikkaa päi-
väkodissa. 

– Pikkukoulu on yhteiskun-
nan järjestämää avointa var-
haiskasvatuspalvelua, jossa seu-
rakunta on mukana, Hietava 
määrittelee.

Pikkukoulun sisältö on sama 
kuin päiväkerhoissa. Tavanomai-
sen pikkukoulupäivän aikana lei-
kitään, lauletaan, askarrellaan, 
jutellaan ja liikutaan. 

– Vähän kuin päiväkodissa, 
mutta nukkumaan ei mennä ja 
ruokailua ei ole. Pikkukerholai-
set tuovat mukanaan eväät.

Perheille pikkukoulu on mak-
sutonta. 

– Toteutamme pikkukoulua 
yhteistyössä Oulun kaupungin 
kanssa. Kaupunki ostaa palvelua 
meiltä. Pikkukoulua pitävät kui-
tenkin seurakunnan omat, kou-
lutuksen saaneet lastenohjaajat.

Nimestä huolimatta toiminta 
ei ole koulumaista. Nimi halut-
tiin säilyttää, koska kuntapuolel-
la pikkukoulutoimintaa on ollut 
jo aikaisemmin. 

– Oulujoella pikkukouluryh-
miä on kolme. Vastaavanlaista 
kaupungin ja seurakunnan yh-
teistyössä toteuttama pikkukou-
lua ei tietääkseni ole muualla 
Suomessa.

ylikiimingissä auki 
vielä tila ja työntekijä
Lastenohjaaja Mervi Holmi ker-
too, että ennen kuin pikkukou-
lu voi aloittaa Ylikiimingissä, on 
selvitettävänä tila- ja työntekijä-
kysymys.

Myös Holmi pitää päiväkerhon 
kahden tunnin mittaista kokoon-
tumiskertaa aika lyhyenä. Yli-
kiimingissä kerhokertaan sisäl-
tyy poikkeuksellisesti myös pie-
ni eväshetki.

– Jos pikkukoulu ei jostain 
syystä ala täällä syksyllä, olen 
ajatellut päiväkerhon kokoontu-
miskertoja pidennettäväksi vaik-
ka puolella tunnilla.

Holmin näppituntuman mu-
kaan seurakuntalaiset aika hyvin 
tietävät,  mitä päiväkerhossa teh-
dään. Esimerkiksi pieni hartaus 
kuuluu joka kokoontumiseen. 

– Aina ei välttämättä olla sisä-

tiloissa alttarin ääressä, vaan har-
taus saatetaan pitää luonnossa tai 
toteuttaa laulutuokion muodossa, 
Holmi kuvailee.

Holmi on vetänyt päiväker-
hoja 1990-luvun loppupuolelta 
saakka.

– Takavuosina päiväkerhon 
kokoontumiset toteutettiin ehkä 
kaavamaisemmin, ennalta teh-
dyn suunnitelman mukaisina. 

– Nykyään mennään enem-
män lasten ehdoilla. Jos lapset ha-
luavat leikkiä kauppaa niin sitten 
leikitään. 

MiNNa KoliStaJa

Leikkiä, laulua, askartelua, liikkumista. Päiväkerhon ja pikkukoulun puuhat ovat 
samankaltaiset, vain kerhokertojen kestossa ja määrässä on eroja. Kuva on Koskelan 
seurakuntakodilla pidettävästä päiväkerhosta.

S anna K r o o k
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Linnankatu 31, 90100 OULU
Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15
 www.biblia.fi    puh. 08 372 732

Biblia
Tutustu 

tarjouksiimme 
ja tule 

hakemaan hieno 
puinen ristikoru
ILMAISEKSI

tällä kupongilla 
1.6. mennessä!

(jaossa 200 kpl!)

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Yhdistykset

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

Herättäjän päivä: Maakunnallinen Herättäjän päivä: su 5.5. klo 10.00 
messu Raahen kirkossa, seurat seurakuntakodissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 25.4. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
su 28.4. klo 18.30 Marja-Liisa ja Martti Kauhasella, Honkakuja 19, Oulunsalo
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 2.5. klo 19.00 seurat Anna-Leena 
Peltoniemellä, Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu
Tervetuloa!

To 25.4. klo 19:00 NA- ja opiskelijailta, 
Jukka Malinen.
Su 28.4. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Lähetysseurat Timo Kontio.
Tervetuloa!

Su 28. 4. Seurat klo 14. Ossi Kantola, 
Niilo Karjalainen.
Ma 29.4. Raamattupiiri klo 14.
Ma 29.4. klo 18.30. 3K, Kai Niemelä: 
Valona maailmassa.
La 4.5. Perheiden askartelupäivä 
Ruksalla. Ilmoittaudu 29.4. men-
nessä, p 040 2722 411.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

KERRO LAPSILLE
JEESUKSESTA!

Raamatun opettaminen lapsille 1 
-kurssi Oulussa 3.-7.6.2013

Lisätietoja: www.lastenmissio.fi,
pekka.siitonen@lastenmissio.fi,
040 535 7567

Su 28.4 klo 11.00  
JUMALANPALVELUS
mukana GIDEONIT
Ma 29.4.klo 12.00  

PÄIVÄRUKOUSTILAISUUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 27.4. klo 18 Jumalan kohtaamisen ilta, Mar-
ko Selkomaa, Pasi Markkanen, ylistysryhmä. Su 
28.4. klo 11 Jumalanpalvelus, Marko Selkomaa, 
Markku Tossavainen, Holy Wind. Pyhäkoulu ja 
lastenkokous. Su 28.4. klo 18 Jumalan kohtaa-
misen ilta, Marko Selkomaa, Pasi Markkanen, 

ylistysryhmä. Ke 1.5. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Katja Castillo, Aila 
Pyörälä, Päivi Niemi. To 2.5. klo 13 Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 28.4. Jumalanpalvelus + lastentunti klo 11.00. 
KANNATUSRYHMÄ klo 13.00.

Ma 29.4. Ei ole Koti- ja veljesliittoa.
1.5. VAPPUMYYJÄISET klo 11.00- 14.00.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !!!

To 25.4. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu Neu-
vonen. Pe 26.4. klo 18 Varkki-ilta, 10-14-vuoti-
aille. La 27.4. klo 18 Israel-rukousilta Martin-

mäellä, Karihaka 21 Liminka. Su 28.4. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, 
Saints`club, Pekka Packalén, Juha Pätsi. Ke 1.5. klo 16 ja 19 VAPPU VAPIK-
SELLA nuortentapahtuma, Manuel Rautalahti Kuopiosta.   www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Hautauspalveluja

 www.kiviliikeheikkinen.fi

 yritys@kiviliikeheikkinen.fi

 Intiöntie 7, 90130 Oulu, p. (08) 311 3706
 Posantie 5, 90620 Oulu, p. (08) 530 3720

Kiviliike Heikkinen Oy
Oululaista osaamista vuodesta 1945

Uudet kivet • Entisöinnit • Asennukset • Nimien kaiverrukset

Iloista opiskelijatoimintaa 
evankeliumin pohjalta
On keskiviikkoilta ja 
Pyhän Luukkaan kappeliin 
virtaa monipuolinen 
joukko opiskelijaikäisiä. 
Ilta sykähtää käyntiin 
innokkaalla laululla 
ja tilan valtaa iloinen 
ilmapiiri. 

Juontaja johdattelee porukan 
illan aiheeseen, jonka jälkeen 
on opetuksen vuoro. Lopuk-
si vielä keskustellaan kahvi-

kupposen ääressä. Illan päättää 
yhden EO:laisen pitämä harta-
us. Lopuksi porukka hajaantuu 
tai lähtee jatkoille jonkun luokse. 

Evankeliset opiskelijat, tutta-
vallisesti EO, on opiskelijoiden ja 
kahden työntekijän järjestämää 
hengellistä toimintaa. 

Toiminnan keskipisteessä ovat 
keskiviikkoisin järjestettävät tee-
maillat. Niiden sisältö koostuu 
laulusta, opetuksesta sekä yh-
dessäolosta. Muutakin toimin-
taa järjestetään runsaasti, kuten 
raamattupiirejä ja peli-iltoja sekä 
sählyn pelaamista.

Kävijät ovat tavallisia suoma-
laisia nuoria aikuisia, jotka saa-
puvat paikalle kuuntelemaan 
opetusta ja tapaamaan toisiaan. 

EO:n toiminta kuuluu evan-
kelis-luterilaiseen kirkkoon osa-
na evankelista herätysliikettä 
(SLEY), mutta suurin osa kävi-
jöistä on evankelisen liikkeen ul-
kopuolelta. 

Iltoihin saapuva väkijoukko 
tulee monenlaisista taustoista; 
osa opiskelee, osa on työelämäs-
sä. Tavallinen kävijämäärä vaih-
telee 30–60 välillä. 

22-vuotias Elina kertoo toi-
minnasta omin sanoin:

”Löysin EO:lle kaverin kutsu-
mana ensimmäisenä opiskeluvuo-
tenani. Illat ovat hauskoja ja po-
rukka on samanhenkistä. Saavun 
paikalle aina, kun vain opiskelu-
kiireiltäni ehdin. Opetus on ollut 
ajatuksia herättävää ja mielen-
kiintoista, joten sitä on jaksanut 
kuunnella opiskelupäivän päät-

Sävelten Siivin

Evankeliset opiskelijat jär-
jestää lähetysaiheisen kon-
sertin 28.4. klo 13 Heinäto-
rin seurakuntatalolla (Alek-
santerinkatu 71). 
Esiintymässä ovat EO:laiset 
sekä Cedrik, joka on kris-
tillistä rokkia tällä kertaa 
akustisesti soittava trio Kes-
ki-Pohjanmaalta. Konsertis-
sa kerättävä kolehti menee 
Suomen luterilaisen evan-
keliumiyhdistyksen (SLEY) 
kautta tehtävään lähetys-
työhön. 

teeksikin. EO-illat katkaisevat vii-
kon arkirutiinit sopivasti.

Erityisen mukavaksi koen va-
paa-ajan toiminnan, jossa voi tu-
tustua uusiin ihmisiin. Myös vap-
puna yhteistyössä Oulun muiden 
kristillisten opiskelijajärjestöjen 
kanssa järjestetyt vappujuhlat ovat 
olleet mukava vaihtoehto verrattu-
na tavallisiin opiskelijarientoihin.”  

Jokainen iltaan saapuja pyri-

tään kohtaamaan henkilökohtai-
sesti. Mukaan voi tulla missä vai-
heessa vuotta tahansa. 

outi aKSela
JooNaS liNdell

Opiskelijaillat Pyhän Luukkaan 
kappelilla (Yliopistokatu 7) joka 
keskiviikko alkaen kello 18.30. Li-
sätietoa: http://eo.sley.fi/oulu.

J ann e H e n r i k s s o n

Evankelisten opiskelijoiden porukka pelaa viikoittain myös sählyä.
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Sinappia

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

Hommasta katoaa 
kyllä hohto siinä 
vaiheessa, kun se 
konkreettisesti 
tippuu pois 
omasta lapasesta.

PIPLIAN VIRSIKIRJA
Keskikokoinen, kaikki virret 
soinnutettu, katekismus. 
2 upeaa kansivaihtoehtoa. 
17,90 €

KEVÄT HERÄÄ 
Arabian teemamuki

Arkeen ja juhlaan. Tunnelmallinen  
maalaus Heljä Liukko-Sundströmin. 26 €

PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi  |  myynti@piplia.fi  |  www.pipliakauppa.fi

Tilaukset: myynti@piplia.fi, puh. 010 838 6520  

SUVIVIRREN VoImAA 

KULTAINEN NImIPAINATUS
Raamatun tai virsikirjan kanteen.  
Tutustu tuotevalikoimaan netissä. 

RAAmATTU
Keskikokoinen, pehmeät 

nahkajäljitelmäkannet. 
3 tyylikästä kansi-
vaihtoehtoa. 26 €

UUTUUS!

IKImUISToINEN LAHJA!

ARAbIA-LAATUA!

Meänkielinen messu veti 
kirkkosalin täytheen

ARVOSTELE 
MUN MESSU
Meänkielinen messu Pyhän 
Andreaan kirkossa sunnuntaina 
21.4. kello 12. 
Toimitti Satu Kreivi-Palosaari, 
avusti Markku Palosaari, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto.

Pyhän Andreaan kirkos-
sa pidetyssä messussa oli 
käytössä suomenpuoli-
nen meänkieli, jota väylän-

varrella käytetään arkipuhees-
sa. Suomessa kyse on murtees-
ta, vaikka Ruotsissa meänkieli on 
suomen kielen kanssa tasa-arvoi-
nen kieli.

Minulla on Torniojokilaak-
sosta kotoisin olevia kavereita, 
jotka puhuvat tätä murretta vä-
lillä hyvinkin vahvasti. Minusta 
on ihanaa kuunnella heidän pu-
hettaan. Senpä vuoksi olinkin ai-
van innoissani, kun huomasin, 
että täällä Oulussa järjestettiin 
meänkielinen messu.

Vielä mukavampaa oli, että 
sain mukaani ystäviä, jotka myös 
odottivat kiinnostuneina uuden-
laista messua.

Kun lähestyimme Pyhän An-
dreaan kirkkoa, huomasimme, 
että uusi ja erilainen messu kiin-
nosti montaa muutakin: parkki-
paikka oli tupaten täynnä.

Saman totesimme sisällä kir-
kossa, jossa meidät toivotettiin 
ystävällisesti tervetulleiksi, ja pa-
hoiteltiin virsikirjojen loppumis-
ta. Messuohjelmia sentään riit-
ti, ja löysimme jopa istumapai-
kat – tosin aivan takaa. Olisi pi-
tänyt ennakoida ja tulla paikalle 
aiemmin.

Jo ennen kuin messu pääsi al-
kamaan, alkoi suuren väkimää-
rän vuoksi ”happi loppua”. Tuli  
huimaus, ja pelkäsin jo kupsah-
tavani lattialle. Ystäväni kävi jo-

pa haukkaamassa välillä happea 
ulkona. Ei taidettu Pyhällä An-
dreaalla arvata, että tupa tulisi 
näin täyteen. Kai ilmastointi oli-
si muuten säädetty väkimäärän 
mukaan?

Satu Kreivi-Palosaari toivot-
ti messuvieraat tervetulleiksi su-
juvasti meänkielellä. Hän ker-
toi, että kaikki muu paitsi litur-
giset laulut ja virret on käännet-

ty meänkielelle. Hienoa työtä oli 
Kreivi-Palosaari tekstejä kään-
täessään tehnyt, kuulosti todella 
hyvältä.

Tuntui, että tekstit avautuivat 
eri tavalla nyt, kun ne luettiin ta-
vallisten ihmisten arkisella kielel-
lä. Sanoma tuli lähemmäs.

Oman vivahteensa messuun 
toi myös sahan soittaminen. 
Aluksi tosin ihmettelin, mikä 
kumma ääni sieltä urkujen seas-
ta erottuu. Takaa kun ei nähnyt, 
mitä tapahtuu.

Kirkkoväelle jaetuista mes-
suohjelmista kukin pystyi itse 
kokeilemaan, kuinka esimerkik-
si Isä meidän sujui meänkielellä. 
Itseltäni se ei sujunut, sillä tuntui 
teennäiseltä vääntää murretta, jo-
ta en luonnostaan puhu.

Messussa saimme siis maistella 
meänkieltä ja kirkkokahveilla pe-
rinteisiä kahvileipiä, mettäkakko-
ja. Ja kyllä ne maistuivatkin – mo-
lemmat.

Kiinnostavaa olisi kuulla myös 
esimerkiksi Oulun murteelle 
käännetty messu. Tai Kainuun 
murteelle, joka itseltäni taittuisi 
parhaiten.

Uskon, että tällaisilla murre-
messuilla kirkkoon saisi houku-
teltua myös sellaisia seurakunta-
laisia, jotka harvemmin messuis-
sa käyvät. Minä ainakin menen 
uudestaan, jos tällaisia järjeste-
tään. Mutta seuraavalla kerralla 
aion olla paikalla hyvissä ajoin.

KatJa KiiSKiNeN

Tuli huimaus, 
ja pelkäsin jo 
kupsahtavani 
lattialle.

Epävirallinen 
vaalimainos

Tämän vaalitilityksen ensisijaisena koh-
deryhmänä on arviolta neljäsosa Rauhan 
Tervehdyksen lukijoista. No, ainakin vii-
dennes. Sehän on nimittäin aina melkois-

ta mututuntumaa, moniko silmäpari lukee tai se-
lailee lehtemme läpi niissä 98 000 kotitaloudessa, 
jonne se tipahtaa luukusta joka viikko.

Mutta se on tiedossa, että Tuiran seurakunta 
on melkoinen jytky seurakunnaksi. Tämä vaali-
mainos ei nimittäin mainosta henkilökohtaisesti 
minua, vaan olen yhteisellä asialla.

Kuukauden päästä minulla ja muilla Tuiran 
seurakunnan alueella asuvilla, evankelis-lute-
rilaiseen kirkkoon kuuluvilla täysi-ikäisillä on 
mahdollisuus äänestää itselleen uutta kirkkoher-
raa. Näitä immeisiä on viimeisimpien tietojen 
mukaan yli 31 000. Aika moni tuosta porukasta 
tuskin edes tietää, että heillä olisi vaikuttamisen 
paikka tarjolla.

Edelliset Oulussa pidetyt kirkkoherranvaalit 
käytiin Oulujoen seurakunnassa. Vuosi oli 2009 
ja äänestysprosent-
ti 14,6. Jos tuo oli-
si kunnallisvaalien 
äänestysaktiivisuu-
den lukema, Suomi 
julistettaisiin hätä-
tilaan. Kirkollisella 
puolella se on kelpo 
suoritus kaupunki-
seurakunnalta: Sen-
tään yli kymmenen 
prosenttia!

Niillä, jotka haluavat todella vaikuttaa, on sii-
hen erinomainen mahdollisuus kirkkoherranvaa-
leissa. Jokainen ääni on oikeasti tärkeä. Äänestä-
jien kannattaisi herätä myös siksi, että pian koko 
äänestysmahdollisuus voi olla historiaa. 

Kirkolliskokouksessa nimittäin pohditaan, 
siirretäänkö suoraan demokratiaan perustuvat 
kirkkoherranvaalit menneisyyteen ja annetaan  
sen sijaan seurakunnan luottamushenkilöiden 
valita seurakunnan ylin paimen. Näillä välillisil-
lä vaaleilla tavoitellaan ainakin äänestysprosen-
tin nousua. Yli 50 prosentin nyt ainakin pitäi-
si päästä…  

Tottahan nuo luottamushenkilöt on valittu 
myös vaaleilla, eli periaatteessa valta pysyy seu-
rakuntalaisilla, mutta henkilökohtaisesti hom-
masta katoaa kyllä hohto siinä vaiheessa, kun se 
konkreettisesti tippuu pois omasta lapasesta. Mi-
nä itse haluan kirjoittaa äänestyslappuun nume-
ron tahi nimen! 

Voi olla, että ”minun” ehdokkaani tulee vali-
tuksi, mutta sitäkin suurempi voitto olisi, jos tä-
män tilityksen kohderyhmään kuuluvat innostui-
sivat joukolla äänestämään. 

PS: Kannattaa  tutustua  kirkkoherrakandi-
daatteihin  sivuilla 12–13.

elSi SaloVaara
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Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 9:00–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

Kuivastie 21 as. 43, Tuira
puh. 045 134 7171

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

LAB.NÄYTTEIDEN OTTAMINEN KOTONA!
Myös ilman lähetettä.

OULUN HOITOPALVELU OY

Raija Singh p. 0400 - 899 140

PIENIN ASKELIN
Psykoterapia (Kela). Työnohjaus.
Koulutus. Psykologipalvelut.
044 012 5916 ja 040 824 1017
www.pieninaskelin.fi

Ilman lähetettä, edullisesti ja tulokset mukaan:
• Eritelty kolesteroli (ravinnotta 12 t) tai
 pelkkä kokonaiskolesteroli (päivä- tai paastoarvo)
• Verenpaine, verensokeri, hemoglobiini, CRP (tulehdus) ym. testit
• Korvahuuhtelu, virtsa-, keliakia- ja helikobakteeritutkimus
• Kehon koostumusmittaus (sisäelinrasva ym.) ja kehon ulk. rasva%

Isokatu 26 A 3 (Anttilaa vastapäätä), 2. krs. info@terveysimpulssi.com
Ajanvaraus: P. 040 564 4390 www.terveysimpulssi.com

Kysy
tarjoushinnat!

HÄIRITSEEKÖ MELU?
Turvaa työ-, luku-,  

musiikki- tai yörauhasi 
hankkimalla

NÄKYMÄTTÖMÄT 
YKSILÖLLISET

KUULOSUOJAINNAPIT 
Soita ja kysy lisää!

Caritas Lääkärit  /  Kapellimestarinkatu 2, 90140 OULU (Caritas-keskus)  /  050 520 23 83    

www.caritaslaakarit.fi

Miksi lähteä sairaana lääkäriin, 
kun lääkärin voi saada myös kotiin. 
Kotilääkärimme tekevät kotikäyntejä 
arkisin klo 8-18 Oulun seudulla. 
Hoidamme kaikenikäisiä potilaita.

Lääkäri kotiisi

Terveyden palveluhakemisto

Entinen runopoika 
      tekee pikkuisen nyrjähtänyttä proosaa

P
aperiarkkeja täynnä 
hyvin pienellä käsialal-
la kirjoitettua, hyvin ti-
heään ahdettua tekstiä.

Tämä paksu nippu muovitas-
kussa oululaisen kahvilan pöy-
dällä on Miki Liukkosen ensim-
mäisen romaanin käsikirjoitus.

Tai no, oikeastaan romaani on 
jo paljon pidemmällä: Liukkosen 
viiteen kertaan uudelleen koneel-
la kirjoittama teksti on kustanta-
jalla. Syyskuussa julkaistavas-
ta romaanista ovat jo kannetkin 
valmiina.

Kahvila on Liukkoselle työ-
huone, jossa hän viettää useita 
tunteja päivässä.

– Kotona kirjoittaminen tun-
tuisi liiaksi työltä. Sitä paitsi tyk-
kään, kun ympärillä on hälinää.

ihanan sairasta,
hiukan vinksahtanutta
Nuoren kirjailijan tyyliä on ku-
vattu muun muassa surrealisti-
seksi, absurdiksi, liian oudok-
si,  vinoilevan hauskaksi havain-
noinniksi ja ihanan sairaaksi.

–  Tuo ihanan sairas on aika 
hyvin kuvattu, sellaista olen teks-
teihini hakenutkin, Liukkonen 
innostuu. 

– Mua kiinnostaa kaikki nyr-
jähtänyt, ei-niin-tavallinen. 

– Yritän, että mulla ei oli-
si tunnistettavaa tavaramerk-
kiä kirjoittamisessani, mutta 
sellainen vaan tulee. Yhdistän 
usein täysin loogiseen maail-
maan jotakin pikkuisen vink-
sahtanutta.

Esimerkiksi syksyllä julkaista-
vassa romaanissa tärkeässä roo-
lissa on keltainen väri. Miksikö? 
Koska Liukkonen kirjoittaa usein 
asioista, joista ei pidä. 

Esikoisromaaniinsa Liukko-
nen tavoittelee totutusta poikke-
avaa draaman kaarta.

– Haluan luoda uudenlaista 
kirjallisuutta, joka ei kuitenkaan 
ole liian taiteellista niin kutsutul-
le suurelle yleisölle. 

– Kuulostakoot epätaiteilija-
maiselta, mutta olisi typerää väit-
tää, etteivät suuret myyntiluvut 
kiinnostaisi. En halua, että kir-
jasta tulee avantgardea margi-
naalipiireille.

Varsinaisia kirjallisia esikuvia 
Liukkosella ei ole, ainakaan ko-
timaassa.

 – En juuri lue suomalaista kir-
jallisuutta. Riikka Pulkkisesta 
tykkään, sen kaksi ensimmäistä 
kirjaa tekivät vaikutuksen. Ulko-
maisista tämänhetkinen lempi-
kirjailija on ranskalainen Michel 
Houellebecq.

Terveyden Palveluhakemisto ilmestyy kerran kuukaudessa.
Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva, 020 754 2284, 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi 
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Entinen runopoika 
      tekee pikkuisen nyrjähtänyttä proosaa

runopoika-tittelistä
ei pääse eroon
Oululainen Liukkonen nousi jul-
kisuuteen voittaessaan J.H. Erk-
ko -palkinnon ollessaan vasta 
19-vuotias.

Runokilpailun voittajaan lii-
mattiin silloin pitkäksi aikaa tit-
teli runopoika. 

Kaksi runokokoelmaa kirjoit-
tanut Liukkonen ei ole kirjoitta-
nut runoja oikeastaan enää ai-
koihin. Paitsi pääsiäisen alla, kun 
Oulun seurakuntayhtymän tilaa-
ma runo julkaistiin pätkissä Fa-
cebookissa ja netissä. 

– Runon piti liittyä Ouluun 
ja sieluun. Ihan mukava tehtävä, 
kirjoittaa runoa pitkästä aikaa.

Parhaillaan Liukkonen tekee 
viimeisiä viilauksia kesäkuussa 
painoon menevään romaaniinsa.

– Kyllä mulla on koko ajan ol-
lut haaveena kirjoittaa romaani. 
En vain ole ollut tarpeeksi kärsi-
vällinen. Aloitin usein, mutta lo-
petin jossakin sivun 20 vaiheilla. 
Mun piti varmaan vähän kasvaa, 
Liukkonen sanoo.

Näytelmä koripalloilijasta 
ja hermoromahduksista
Ideoista 23-vuotiaalla kirjoittajal-
la ei ole pulaa. Esimerkiksi suun-
nitteilla oleva sarjakuvaromaani 

saa odottaa vielä vuoroaan, seu-
raavaksi on  lähdettävä kirjames-
suille promoamaan romaania. 

Lähitulevaisuudessa on löy-
dettävä aikaa kirjoittaa Tampe-
reen ylioppilasteatterin tilaama 
monologinäytelmä. 

Harjoitukset alkavat kesä-
kuussa, mutta tekstiä ei ole riviä-
kään valmiina. Hahmoteltuna on 
pieniä kohtauksia sieltä täältä. 

– Teksti on taas tosi erikoinen. 
Monologi kertoo koripalloilija 
Michael Jordanista ja hermoro-

mahduksista, Liukkonen paljastaa.
Haastatteluissa Liukkosta on 

kuvailtu paitsi lahjakkaaksi – 
kuin 2000-luvun Saarikoskek-
si – myös ainakin ylimieliseksi ja 
omasta erinomaisuudestaan tie-
toiseksi.

Liukkonen yrittää ohittaa itses-
tään kirjoitetut jutut, koska kokee, 
ettei tunnista niistä itseään. 

– Aina tulee fiilis, että en ole 
tuollainen. Sanomisistani voi tul-
la väärinkäsityksiä, kun äänensä-
vyä ei näe lehdessä.

Joskus lausunnot ovat provo-
soivampia kuin Liukkonen on al-
kujaan tarkoittanut. 

– Mutta ei julkisuuskuvaansa 
voi täydellisesti hallita. Pahinta 
on selitellä omia haastatteluja: en 
tarkoittanut noin.  

Julkisuudessa Liukkonen on 
kertonut muun muassa, ettei 
osaa laittaa ruokaa, ja että sisko 
pesee hänen vaatteensa. Mihin-
kään boheemin rentturunoilijan 
lokeroon hän ei silti suostu solah-
tamaan. 

– Kaveripiirissä on uusavutto-
mia muitakin.

Postipaketista 
seuraa tyhjä olo
Liukkonen myöntää, että palki-
tuksi tuleminen varsin nuorena 
aiheuttaa tiettyjä paineita tule-
vien teosten suhteen. Lähipiirissä 
on onneksi kokeneita kirjoittajia.

– Esimerkiksi Anna-Lee-
na Härkösen ja Riku Korhosen 
kanssa olen puhunut paljon kir-
joittamisesta. 

– He ovat neuvoneet, että tä-
hän työhön liittyvä yksinäisyys 
on asia, joka pitää vain oppia kes-
tämään. Pitää kirjoittaa pitkää 
päivää, tarvittaessa vaikka aa-
muyöhön, eikä suostua kaverien 
houkutteluihin.

Liukkonen ei loistanut koulus-
sa. Hyviä numeroita tuli lähinnä 
ainekirjoituksista. 

– Kukaan ei tosiaankaan usko-
nut, että musta tulisi kirjailija. En 
kyllä tajua sitä oikein itsekään, sa-
noo Liukkonen, melkein ujosti.

Romaania Liukkonen sanoo 
kirjoittaneensa vuoden putkeen. 

– Toinen vuosi kului parante-
luun, sivu ja lause kerrallaan. En 
tiennyt, että romaanin tekeminen 
on niin älyttömän kovaa työtä.

Hetkeä ennen kirjan virallista 
julkistamista Liukkonen saa kus-
tantajalta postipaketillisen paino-
tuoreita romaaneja.

– Siinä kohtaa on ennen kaik-
kea tyhjä olo: tässäkö tämä oli. 
Vasta myöhemmin tajuaa, kuin-
ka siisti juttu on saada kirja jul-
kaistuksi.

MiNNa KoliStaJa

Yhdistän usein 
täysin loogiseen 
maailmaan 
jotakin pikkuisen 
vinksahtanutta.

En tiennyt, että romaanin tekeminen on näin älyttömän kovaa työtä, sanoo ensimmäistä romaaniaan viimeistelevä Miki Liukkonen.

Kyllä mulla on 
koko ajan ollut 
haaveena kirjoittaa 
romaani. En vain 
ole ollut tarpeeksi 
kärsivällinen. 
Aloitin usein, 
mutta lopetin 
jossakin sivun 20 
vaiheilla. Mun piti 
varmaan vähän 
kasvaa.

Miki Liukkosella ei ole pulaa ideoista: 23-vuotias kirjailija haaveilee muun muassa 
elokuvaohjaajan urasta ja sarjakuvaromaanista.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n
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radio dei 106,9 MHz, kaape-
liverkossa 94,1 MHz, www.
radiodei.fi
Su 28.4. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa Aila Valtavaara puhuu ai-
heesta taivaan kansalaisena maa-
ilmassa. Uusinta. Valtakunnalli-
nen lähetys.
Su 28.4. klo 9.55–12 aluelähe-
tys: Klo 10 messu Tuiran kirkos-
ta. Messun toimittaa Niilo Peso-
nen, ja häntä avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen. Niilo Pesonen on Tuiran 
kirkkoherran vaalin 1. vaalisijal-
la, ja pitää vaalisaarnansa tässä 
messussa. Kanttoreina ovat Laura
Kumpula ja Tommi Hekkala.
Klo 11.15 Armonpulla. "Lapset oi-
valtavat usein meitä aikuisia pa-
remmin uskon perusasiat". Haas-
tateltavana on Oulun seurakun-
tien lapsi- ja perhetyön sihteeri
Mari Jääskeläinen. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on haastateltavana 

Radio Dein toimittajat:  MB = Marja Blomster,  MP = Mervi Päivärinta,  MS = Mikko Salmi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Tuiran kirkkoherranvaaleissa eh-
dolla oleva Niilo Pesonen.
Maanantaisin klo 18–19.15 Ru-
kousradio. Ma 29.4. vieraana on 
nuorisotyönohjaaja Terhi-Lii-
sa Sutinen Tuiran seurakunnas-
ta. Ohjelmassa rukoillaan Oulun 
seudun ihmisten lähettämien ai-
heiden puolesta. Lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi/rukousra-
dio. Lue juttu sivulta 3. MP

Toivon päivä. Ohjelmat 
voi kuunnella osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantaista 
torstaihin kello 16.20.
Pe 26.4. klo 14.40 Päivän valin-
nassa pastori Satu Kreivi-Palosaa-
ri kertoo Meänkielisestä messus-
ta. Lue juttu messusta sivulta 7.
Ma 29.4.–pe 3.5. klo 15.20 Viikon 
vieraana on Ilmestyskirjasta lu-
ennoiva Haukiputaan seurakun-
nan kappalainen Martti Heino-
nen. Uusinta kokonaisuudessaan
ti 7.5. klo 22.05.

Ke 1.5. kello 16.40 Herätys eilen 
ja tänään. SLEY:n ja Turun ev.lut.
seurakuntien yhteinen Maata Nä-
kyvissä -tapahtuma kokoaa Tur-
kuun vuosittain yli 10 000 nuor-
ta. Evankelisen liikkeen nuoriso-
työstä kertoo oululainen Kaarina
Rimpeläinen. MP

radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 28.4. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa Aila Valtavaara puhuu ai-
heesta taivaan kansalaisena maa-
ilmassa. Uusinta.
Su 28.4. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. Ju-
malanpalveluksen toimittaa Mari 
Flink. Musiikista vastaavat kant-
tori Henna-Mari Sivula, urkuri 
Lauri-Kalle Kallunki ja Satakie-
let-tyttökuoro Ulla Metsänhei-
mon johdolla.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
To 25.4. klo 18–20 Agnostikkoilta 
Vanhassa pappilassa. Stiven Naa-
tuksen alustuksen teemana on 
"Ristinkuolema oli turha".
Su 28.4. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. Ju-
malanpalveluksen toimittaa Mari 
Flink. Musiikista vastaavat kant-
tori Henna-Mari Sivula, urkuri 
Lauri-Kalle Kallunki ja Satakie-
let-tyttökuoro Ulla Metsänhei-

Haukiputaan seurakun-
nan kappalainen Mart-
ti Heinonen: "Olin va-
ras ja käytin liikaa alko-

holia". Näin hän kertoo Radio 
Dein viikon vieraana 29.4.–3.5. 
kello 15.20.

Heinonen valmistui papiksi 
vuonna 1985, ja on työskennel-
lyt viime vuodet Haukiputaan 
seurakunnan kappalaisena. Hän 
luennoi Ilmestyskirjasta Oulussa 
vuosina 1995–1996 ja nyt luen-
not jatkuvat Haukiputaalla. 

Kuinka suhtautua tähän kiis-
teltyyn ja pelottavaankin Raa-
matun kirjaan? Mitä Ilmestys-
kirja opettaa? Heinosta haastat-

"Olin varas ja käytin 
liikaa alkoholia"

Suurpoikakuoro esittää Vivaldin Glorian

Oulun tuomiokirkos-
sa kuullaan sunnuntai-
na 28.4. kello 19 oululai-
sen suurpoikakuoron ja 

Oulunsalo Ensemblen esittämä-
nä konsertti, jonka huipennukse-
na on Antonio Vivaldin kuorol-
le ja orkesterille säveltämä Gloria 
D-duuri.

– Tätä konserttia on haudutel-
tu jo parin vuoden ajan. Ajatus 
syntyi valtakunnallisilla poika-

kuoropäivillä vuonna 2011, ja tar-
koitus oli toteuttaa tämä jo seu-
raavana vuonna. Pojille uusi te-
os ja laulajavaihdokset kuoroissa 
vaativat kuitenkin aikaa valmis-
teluun, joten aikataulu hieman 
venyi, kertoo Kiimingin seura-
kunnan kanttori Jarkko Met-
sänheimo, joka vastaa konsertin 
säestyksistä.

Konsertissa esiintyvät Kii-
mingin seurakunnan poikakuo-

ro Pohjantähdet, Oulun NMKY:n 
poikakuoro Ynnin pojat sekä 
Teuvo Pakkalan musiikkiluokki-
en poikien kuoro yhdessä ja erik-
seen.

– Tietääkseni tässä laajuudessa 
ei Oulun seudulla ole ollut vastaa-
vaa konserttia paikallisten kuoro-
jen esittämänä. Uutta on myös se, 
että musiikkiluokkien poikiakin 
on mukana.

Kuoroja johtavat läänintaiteili-

ja Mihkel Koldits, opettaja Maria 
Portaankorva sekä kanttori, mu-
siikin maisteri Ulla Metsänhei-
mo. Oulunsalo Ensemblen kon-
serttimestarina toimii Sinikka 
Ala-Leppilampi.

Konsertissa on mukana Vival-
din lisäksi muun muassa Anton 
Brucknerin, Lauri-Kalle Kal-
lungin ja Alessandro Scarlattin 
kuoroteoksia.

Ynnin poikien mieslaulajat 

avaavat konsertin Ervin Draken 
mieskuorolaululla I believe. Kon-
sertissa kuullaan solistin ja kuo-
ron esittämänä kantaesityksenä 
Maria Portaankorvan säveltämä 
ja Markku Viitasaaren sovittama 
kuorolaulu Pieni linnunpoikanen.

Konsertin järjestäjinä ovat 
Pohjois-Pohjanmaan taiteen edis-
tämiskeskus, Kainuun taidetoi-
mikunta ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunta. Ohjelma 10 euroa.

mon johdolla.
To 2.5. klo 18–20 Agnostikkoil-
ta Vanhassa pappilassa. Arpád 
Kovácsin alustuksen teemana on 
"Taivas on jo täynnä".

radio yle 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 28.4. klo 10 Radiojumalanpal-
velus Rauman Pyhän Ristin kir-
kosta.

Su 28.4. klo 18 Pelastusarmeijan 
Kotkan osaston jumalanpalvelus.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma-pe klo 18.50–19, 
lauantaisin klo 18.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe)

telee Marja Blomster. Ohjel-
ma uusitaan tiistaina 7.5. kel-
lo 22.05.

Ohjelmatiedot ja jutut: www.oulunseurakunnat.fi/radio.

Ku va t :  J u k ka Haa t a ja

Kuorot harjoittelivat yhdessä Raatin nuorisotalolla keskiviikkona 17.4. Yhteisharjoituksia johti läänintaiteilija Mihkel Koldits.
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Jes. 63: 7-9
Herran armotöitä minä julistan,
Herran ylistettäviä tekoja,
muistaen kaikkea sitä, minkä Herra on meille 
tehnyt,
hänen suurta hyvyyttään Israelia kohtaan,
kaikkea, minkä hän on sille tehnyt,
hän, joka on uskollinen ja täynnä armoa.
Hän sanoi: "Hehän ovat minun kansaani,
omia lapsiani, jotka eivät minusta luovu."
Niin hän tuli heidän pelastajakseen,
vapautti heidät ahdingosta.
Ei sanansaattaja, ei enkeli,
vaan hänen kasvojensa kirkkaus pelasti heidät.
Rakkaudessaan säälivänä
hän lunasti heidät vapaiksi,
hän nosti ja kantoi heitä
kaikkina menneinä päivinä.

Jaak. 1: 17-21
Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen 
lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, 
jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu 
varjoksi. Päätöksensä mukaan hän synnytti 
meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen 
luomistekojensa ensi hedelmä.
    Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin 
tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas 
puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha 
ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala 
tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki 
saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka 
on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän 
sielunne.

Joh. 16: 5-15
Jeesus sanoi:
    "Nyt minä menen hänen luokseen, joka 
on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy 
minulta, minne minä menen, vaan sydämenne 
on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille 
sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden: 
teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen 
mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta 
mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, 
ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on 
väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä 
vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, 
että ihmiset eivät usko minuun, vanhurskaus 
tulee julki siinä, että minä menen Isän luo 
ettekä te enää näe minua, ja tuomio on siinä, 
että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
    Paljon enemmänkin minulla olisi teille 
puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene 
ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki 
tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko 
totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, 
vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa 
teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, 
sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa 
minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. 
Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä 
hän teille ilmoittaa."

Lentokentän vilinässä pyyhitään salaa silmänurkkaa, kun lapsi perheineen lähtee pit-
källe ulkomaankomennukselle. Sanat töksähtelevät, katseet harhailevat ja reppuja tar-
kistellaan. Ei nyssäköissä mitään tarkistamista ole, mutta kädet kaipaavat tekemistä.

Hyvästien sanominen on vaikeaa silloinkin kun tietää, ettei ero todennäköisesti 
ole lopullinen. Lähtevät ovat kiinni uudessa todellisuudessa, saattajat jäävät tyhjän 
päälle. Lähteville ovat aukeamassa uudet mahdollisuudet, mutta saattajat eivät vielä 
tiedä miten kestävät eron ikävää.

Jossain takaraivossa jyskyttää sekin ajatus, että jokainen hyvästijättö voi olla viimei-
nen. Sairaalan käytävillä se ajatus tihentyy. Potilashuoneesta poistuu levoton omainen. 
Hän kääntyy ovella vielä kerran, sanoo jotain, nostaa kätensä ja heiluttaa. Sitten hän 
sulkee oven hiljaa. Hän pitää vielä hetken kiinni ovenkahvasta, irrottaa sitten otteensa 
ja lähtee epävarmoin askelin tyhjää kotiaan kohti.

Jonain päivänä lentokone tuo lapsen perheineen takaisin. Taas lentokentällä pyy-
hitään silmiä, mutta nyt ilon vuoksi. Ero ei ollut lopullinen. Yhteys on säilynyt ja nyt 
poistui välimatkakin.

Jonain päivänä omainen ei enää käy sairaalan potilashuoneessa, hänen päiväohjel-
maansa kuuluu käynti rakkaan haudalla. Mutta hän ei tahdo uskoa, että ero on lopul-
linen. Rakas ihminen on hänen sydämessään vahvasti. Viimeisinä hetkinä he sopivat 
yksinkertaisesti, että taivaassa tavataan.

Se on haave ja unelma. Sitä toivomme aina kun eroamme läheisestä ihmisestä. Se 
mistä uneksimme jokaisessa eron kivussa, tuli todeksi Jeesuksen kuolemassa ja kuo-
leman voittamisessa.

MerJa VuoriKari
Kirjoittaja on hiippakuntasihteeri Mikkelin tuomiokapitulissa. Hän toimii piispan teologisena sihteerinä.

Sanan aika

Tavataan taas
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Sunnuntai 28.4.2013
Psalmi: Ps. 98: 2-9
1. lukukappale: Jes. 63:7-9
2. lukukappale: Jaak. 1:17-21
Evankeliumi: Joh. 16:5-15
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1. vaalisija

Niilo Pesonen
HIIPPAKUNTADEKAANI, OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI

1. Perheeseeni kuuluu opettajana toimiva vaimoni ja neljä lasta. Lisäksi meillä 
on Lapin porokoira. Vapaa-aikani kuluu perheen ohella mökkeilyssä, retkeilyssä, 
joukkueurheilulajeissa ja kirjojen parissa.

2. Minut on vihitty papiksi vuonna 1994 Tuiran seurakuntaan, jossa toimin vuo-
teen 2006. Tästä ajasta olin välillä pari vuotta tutkijan tehtävissä Helsingin yliopis-
tossa. Vuodesta 2006 olen toiminut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin hiippa-
kuntadekaanina.  

3. Pappina koen tärkeimmäksi asiaksi kutsumuksen tähän tehtävään. Mielestäni olen 
ihmisläheinen ja pidän tiimityöskentelystä. Kirkkoherranakin vahvuuteni ovat ih-
misten johtamisessa.  

4. Herätysliikkeet ovat mielestäni rikkaus kirkollemme. Itselleni herännäisyys on tär-
keä herätysliike eli olen niin sanottu körtti. 

5. Kirkkomme on kansankirkko, jonka seinien on kestettävä sekä perinteisemmin et-
tä edistyksellisemmin ajattelevat seurakuntalaiset. Toisessa tapauksessa kehitys joh-
taa pienten kirkkokuntien syntyyn, mikä ei ole hyväksi kristilliselle uskolle eikä suo-
malaisille. Yhteisiin sääntöihin on kuitenkin sitouduttava, mikä tarkoittaa sitä, että 
kirkon työntekijän on toimittava yhteistyössä työtoveriensa kanssa. Sen sijaan seu-
rakuntalaisella on oikeus valita toiminnot, joihin hän osallistuu. 

Toiveeni on, että kaikki seurakuntalaiset voisivat löytää paikkansa seurakunnan 
yhteisistä jumalanpalveluksista. Joskus saattaa tästä huolimatta olla hyvä kutsua esi-
merkiksi seksuaalivähemmistöjä erityisesti heille suunnattuun tilaisuuteen. 

Niin sanottu liturginen tanssi on kulttuuriin liittyvä asia. Afrikassa olen osallis-
tunut jumalanpalveluksiin, joissa tanssi oli luonteva osa messua. Suomalaiseen ju-
malanpalvelusperinteeseen se ei ole kuulunut, mutta mikäli tilanne on sopiva, voi 
myös liturginen tanssi olla luontevaa.  

6. Seurakuntalaiset ja heidän kanssaan vietetty aika sekä osallistuminen mahdolli-
suuksien mukaan perustyöhön estänevät ajautumisen liian kauas seurakunnan to-
dellisuuden ymmärtämisestä.

7. En halua nimetä yksittäistä kiinteistöä perehtymättä tarkemmin selvitykseen, jo-
ka asiasta on tekeillä. On selvää, että nykyinen taloudellinen tilanne vaatii säästöjä. 
Mielestäni nämä säästöt on parempi etsiä kiinteistöistä kuin henkilöstöstä. 

8. Eräs hauska tapahtuma, joka tosin asettaa opettajan taitoni kyseenalaiseksi, tu-
lee mieleeni. Olin käynyt päiväkodissa pitämässä niin sanotun pikkukirkon. Jälki-
käteen kuulin, että eräs pikkupoika
oli kertonut, että päiväkodissa käy-
neellä papillakin on kaksi poikaa. 
Noiden poikien nimet olivat kuulem-
ma Jeesus ja Jumala.

9. Seurakunta voi pyrkiä näkymään 
aktiivisesti esimerkiksi tiedotusvä-
lineissä tai sosiaalisessa mediassa. 
Edelleen seurakunnan toimintaa täy-
tyy aina kehittää siten, että se palvelee 
seurakuntalaisia. Mielestäni mikään 
ei kuitenkaan voita henkilökohtais-
ta kohtaamista. Se voi olla seurakun-
nan työntekijän tapaaminen tai yh-
tä hyvin toisen seurakuntalaisen koh-
taaminen. 

10. Jouko ja Ari-Pekka ovat molem-
mat olleet työtovereitani. Molemmis-
ta Tuira saisi kirkkoon sitoutuneen 
kirkkoherran, joka olisi asiansa osaa-
va ja ihmisläheinen.

11. Jokerina kalenterikysymys:  Tot-
ta kai poseeraisin. Kuvan tulisi liittyä 
jotenkin lähetystyön tukemiseen seu-
rakunnassa ja mahdollisuuksien mu-
kaan sen tulisi olla hauska. Esimer-
kiksi kuva jostain sählyturnauksesta, 
jolla kerättäisiin varoja lähetystyölle. 

Niilo Pesosen vaalisaarna kuullaan 
sunnuntaina 28.4. kello 10 Tuiran kirkossa.

Tuiran seurakunta on Suomen 8. suurin seurakunta. Se ulottuu 
Tuiran kaupunginosasta pohjoisessa Toppilan ja Rajakylän kautta 
aina Ritaharjuun ja Herukkaan asti. Seurakuntaan kuuluvat myös 
opiskelijoiden ja lapsiperheiden kansoittamat Linnanmaa, Kuivasjärvi 
ja Jylkynkangas. Alueella asuu yli 31 000 seurakuntavaaleissa 
äänioikeutettua, eli viimeistään varsinaisena vaalipäivänä 18 vuotta 
täyttänyttä seurakunnan jäsentä. Keskisuuren kaupungin verran siis. 

Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 26.5.2013, jolloin ehdokkaista 
äänestetään Tuiran kirkossa pidetyn messun jälkeen klo 11.30–
20.00.  Ennakkoon voi äänestää 20.–24.5.2013 klo 9–18 Tuiran 
kirkkoherranvirastossa. Sekä kirkko että kirkkoherranvirasto sijaitsevat 
osoitteessa Myllytie 5. 

Kaikille avoin vaalipaneeli pidetään sunnuntaina 19.5.2013 klo 19 
Tuiran kirkolla. Ehdokkaisiin voi tutustua myös vaalisivustolla 
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit, lukemalla tämän aukeaman ja 
jututtamalla heitä kirkkokahveilla vaalisaarnamessujen jälkeen.

Rauhan Tervehdys kysyi kolmelta vaalisijalle asetetulta ehdokkaalta 
seuraavat kysymykset:

1. Keitä kuuluu perheeseesi ja mitä harrastat vapaa-ajallasi?

2. Kerro työhistoriasi lyhyesti.

3. Mitkä ovat vahvuutesi pappina / kirkkoherrana?

4. Mikä on suhteesi kirkon herätysliikkeisiin?

5. Sallisitko seurakunnassasi messut, joihin ei hyväksytä naispappeja, 
kutsutaan erityisesti seksuaalivähemmistöjen edustajia tai tanssitaan?

6. Miten aiot välttää byrokraatiksi muuttumisen?

7. Oulun seurakuntayhtymä linjasi alkuvuonna, että se aikoo luopua 30 
prosentista kiinteistöistään kymmenen vuoden aikana. Minkä Tuiran 
seurakunnan kiinteistön olisit valmis myymään ensimmäisenä?

8. Kerro mieleenpainunein työtilanteesi?

9. Millä keinoilla seurakunta voisi tavoittaa heitä, jotka eivät osallistu 
aktiivisesti seurakunnan toimintoihin?

10. Kehu molemmat kilpakumppanisi.

11. Jokerikysymys – vastaa yhteen kysymyksistä:

a) Seurakuntasi tekee kalenteria kerätäkseen rahaa lähetystyölle.
Poseeraisitko kalenterissa ja millainen kuvasta tulisi?
b) Mihin tositelevisio-ohjelmaan osallistuisit ja miksi?
c) Kerro kristillinen vitsi.
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3. vaalisija

Ari-Pekka Metso
KAPPALAINEN, OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

1. Perheeseeni kuuluu puoliso Leena, kaksi opiskelevaa tytärtä, molempien van-
hemmat ja koira. Harrastan lueskelua, liikuntaa, musiikkia, tietotekniikkaa, kult-
tuurimenoja, historiaa ja matkustelua.

2. Kirkollisen työurani olen aloittanut nuorisotyön apuohjaajana Tuiran seura-
kunnassa 1982. Työskentelin seurakuntapastorina Tuirassa 1990–2000, ja vuo-
desta 2000 lähtien olen ollut Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisena. 
Nuorena pappina työskentelin jonkin aikaa myös osa-aikaisena sotilaspastorina. 

3. Mielestäni kykenen erottamaan oleellisen epäoleellisesta ja pyrin katsomaan 
asioita aina seurakuntalaisten näkökulmasta. Seuraan laaja-alaisesti maailman 
tapahtumia ja peilaan niitä kristilliseen elämän- ja maailmankatsomukseen. Pa-
pin työssä pidän elämän ja olemassaolon kysymysten pohtimisesta seurakunta-
laisten kanssa älyllistä näkökulmaa unohtamatta. Kirkkoherrana olisin hyvin ta-
sapuolinen työntekijöitä kohtaan ja pitäisin huolta siitä, että työyhteisön raken-
teet, joilla töitä organisoidaan ja jotka auttavat työntekijöitä jaksamaan, olisivat 
kunnossa. Hallinnollisesti olisin tarkka siitä, että asiat tulisivat oikein hoidetuik-
si ja että säädöksissä pitäydyttäisiin. 

4. Minulla ei ole herätysliiketaustaa, mutta vaikutteita on varmaan tullut joka 
suunnalta. Herätysliikkeet ovat kirkkomme rikkaus, vaikka niihin liittyy myös 
ongelmia ja sisäänpäin lämpiävyyttä. Kannatan seurakuntien läheistä ja tasa-
puolista yhteistyötä herätysliikkeiden kanssa siten, että kirkon yhteisestä viralli-
sesta linjasta ei tingitä.

5. En sallisi seurakunnassani messuja, joihin ei hyväksyttäisi naispappeja. Sek-
suaalivähemmistöjen messuja ei tarvita. On vain messuja, joihin aivan kaik-
ki ovat tervetulleita. Seurakuntalaiset kokoontuvat vuorovaikutukseen Juma-
lan ja toistensa kanssa eivätkä minkään ihmisessä olevan ominaisuuden ympä-
rille. Tanssiminen joissakin messuissa on mielestäni ok, kunhan se sopii kaikin 
puolin kontekstiin.

6. Toimisin vain sen byrokratian mukaan, jonka laki määrää ja joka on yhteise-
nä käytäntönä Oulun seurakuntayhtymässä. Kaiken, mikä on mahdollista, päät-
täisin yhdessä työyhteisön kanssa, jossa on suurin viisaus töiden organisoimisek-
si ja tekemiseksi.

7. Ensin pitää tehdä tilojen käyttöasteanalyysi. Myös alueiden asujaimiston ke-
hityssuunta pitää ennakoida. Täytyy myös laskea, paljonko rahaa säästyy tilan 
myymisestä. Myytävää kohdetta en osaa nimetä, koska sen löytäminen edellyt-
tää ensin edellä mainitun kokonaisarvion tekemistä.

2. vaalisija 

Jouko Lankinen
SEURAKUNTAPASTORI, OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

1. Perheeseeni kuuluu puolisoni Anneli, kolme aikuista lasta sekä kaksi lapsen-
lasta.  Harrastan kuntoliikuntaa kohtuullisina annoksina, purjehtimista ja ran-
noilla kuljeksimista.

2. Olen toiminut seurakuntapappina Oulujoen (seurakuntapastori, 1983–1985) 
, Oulunsalon (vs. kappalainen,  1993–1994), Lumijoen (vs. kirkkoherra, 1994–
1995) sekä Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa (seurakuntapastori). 

Suomen Lähetysseuran palveluksessa olen ollut vuosina 1986–1993 nuori-
so- ja opiskelijasihteerinä, tiedotus- ja julistustehtävissä sekä lähetystyöntekijä-
nä (Botswana).

Oulun hiippakunnan hiippakuntasihteerin virassa vastuualueena yhteiskun-
nallinen työ ja diakonia toimin vuosina 1997–2010.  Vuosina 2009–2012 toimin 
Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikön johtajana. 

3. Minulla on pitkä ja monipuolinen työura.  Tunnen seurakunnan työtä mo-
nelta kantilta.  Olen hoitanut seurakuntien työntekijöitä koskevia koulutusasioi-
ta ja seurakuntatyön kehittämiseen liittyviä tehtäviä tuomiokapitulissa sekä toi-
minut pitkään seurakuntien työntekijöiden työnohjaajana. Minulla on riittäväs-
ti esimieskokemusta lähetystyön vuosilta Botswanassa, Lumijoen seurakunnas-
ta ja Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

4. Lapsuudenkotini hengellinen perintö on lestadiolainen uusheräys. Koen hen-
genheimolaisuutta ajatuksieni ja teologiani osalta eniten herännäisyyden kans-
sa.  En ole aktiivisesti mukana toiminnassa enkä luottamustehtävissä missään 
herätysliikkeessä.

5. Seurakunta tekee työjärjestyksensä messujen toimittamisen osalta itsenäises-
ti ja riippumattomana. Seksuaalivähemmistöt ovat tervetulleita kirkkoon siinä 
kuin kaikki muutkin.  En näe estettä, mutta en myöskään erityistä tarvetta kut-
sua seksuaalivähemmistöjä messuun. En näe ylipäätään tarvetta erillisten mes-
sujen järjestämiselle jonkin tietyn taipumuksen tai samanlaisten mielipiteiden 
ja näkemysten perusteella. Messusta on tullut jonkinlainen kirkon sisäisten kiis-
tojen näkyvä ilmentymä. Tanssi taidemuotona ei ole poissuljettu jumalanpalve-
luksen yhtenä elementtinä niin kuin ei mikään mukaan taidemuoto, kun se tu-
kee messun olemusta.

6. Sitä tuskin voi välttää kukaan, joka tulee valituksi. Riittävä määrä papin pe-
rustyötä pitää tasapainoa yllä.

7. Joku seurakuntakodeista. Ennen päätöstä pitäisi perehtyä niiden toimintaan 
ja käyttötarpeeseen.

8. Olin Lestijärven piispantarkastuksen notaa-
rina pilkkikilpailussa. Minulle ei oltu hankit-
tu kalastuslupaa kunnasta. Paikallinen nimis-
mies kurvasi jäälle Saabilla tarkistamaan lu-
vat. Myöhemmin Oulussa sain kutsun liikku-
van poliisin kuulusteluun. Piispa antoi mu-
kaan lähetteen suljetussa kuoressa. Sakot siitä 
tuli, mutta tuomiokapituli maksoi ne.

9. Miksi kaikkien pitäisi osallistua? Osa ei jak-
sa tai osallistuminen ei muuten vaan huvita. 
Seurakunnan pitäisi mennä myös sinne missä 
ihmiset luontaisesti ovat ja kokoontuvat ja olla 
läsnä. Seurakunnan jäsenyys on paljon enem-
män kuin jäsenten aktiivista osallistumista.

10. Entinen esimieheni Niilo olisi vakaa ja tur-
vallinen seurakunnan johtajana.  Ari-Pekalla 
on paras tuntuma seurakuntalaisen elämän 
arkeen pitkän peruspapin työn kautta.

11. Jokerina vitsi: Kirkkovaltuuston puheen-
johtaja piti syntymäpäiväpuhetta kirkkoher-
ralle: ”Meillä on tällainen vaatimaton lahja 
näin mitättömälle miehelle”. Puheen jälkeen 
toinen luottamushenkilö huomautti, että nyt 
loukkasit kirkkoherraa.  Tämä pyysi uutta pu-
heenvuoroa ja totesi: ”Sitä minä vaan, että ei 
meistä ole puhujiksi”.

Jouko Lankisen vaalisaarna kuullaan 
sunnuntaina 5.5. kello 10 Tuiran kirkossa.

8. Yleensä mitä tahansa työtilanne, jos-
sa pohditaan täysin avoimesti ja ennak-
koluulottomasti elämän ja olemassaolon 
kysymyksiä. Ne ovat hyvin antoisia ja pa-
pin työn parasta antia.

9. Seurakunnan palveluiden pitäisi ol-
la hyvin helposti saatavilla ja tilattavissa 
myös netin kautta. Voidaan järjestää koh-
dennettua kokoon kutsuvaa toimintaa 
tietyille ihmisryhmille. Sosiaalinen me-
dia on myös luonteva tapa tavoittaa nii-
tä, jotka harvemmin osallistuvat seura-
kunnan toimintaan. Mielekkäälle moni-
muotoiselle vapaaehtoistoiminnalle täy-
tyy luoda lisää mahdollisuuksia. Seura-
kuntalaiset kyllä ottavat yhteyttä seura-
kuntaan, kun kokevat tarvitsevansa kir-
kon palveluita.

10. Jouko ja Niilo ovat hyviä ja kehitys-
kelpoisia miehiä. Minun jälkeeni he ovat 
ilman muuta parhaita ehdokkaita Tuiran 
kirkkoherraksi ;)

11. Jokerina vitsi: Teksti erään lehden 
kuolinilmoituksessa 4.10.2004: ”Hau-
dattiin omaisten kanssa. Lämmin kiitos 
osanotosta.”

Ari-Pekka Metson vaalisaarna kuullaan 
sunnuntaina 12.5. kello 10 Tuiran kirkossa.
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Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan siu-
naamisesta ja muista kirkollisista toimituksista sopi-
minen arkisin klo 9–16 oman seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa tai päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi.

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavara-
ukset 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
Taka-Lyötyn katu 4, 2. kerros
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p.  050 5211 065
Vs. kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitosteologi Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori 
Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581
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 vt. toiminnanohjaaja 
Riitta Ojala, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus 
Veteraanikatu 9 D, 90130 Oulu
ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, p. 044 3161 557 

Mediatoimitus Rauhan Asema
Toimituspäällikkö Mikko Salmi, p. 044 3161 429
Mediatoimittaja Mervi Päivärinta, p. 044 3161 563

Sairaalasielunhoito
Vt. johtava sairaalapastori
Juha Kyllönen p. 040 5797 807

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Aikuisten rippikoulu käydään 
kahdessa päivässä

Karjalaseurojen Pohjolan 
Piiri ry:n piirakkamesta-
ruuskilpailut järjestettiin 
lauantaina 13.4. Myllyojan 
seurakuntatalossa.

Osallistujia oli Vihannis-
ta, Rovaniemeltä ja Oulus-
ta. Sarjoja oli kolme: nuoret, 
naiset ja miehet. Jokainen 
kilpailija valmisti 10 soike-
aa riisipiirakkaa ja 10 pyö-
reää perunapiirakkaa.

Tuomaristo arvioi pii-
raiden näköä, kokoa ja ma-
kua. Tärkeää oli aito karja-
laisuus: piirakat valmistet-
tiin perinteisesti, ilman li-
säaineita.

Voittajaksi selviytyi Ou-
lun Karjalaseuran Merja 
Pekkinen.

Myllyojalla kisattiin piirakanrypytyksessä

Kilpailijat työn touhussa. Etualalla Pirkko Hernetkoski ja koko kilpailun voittaja Merja Pekkinen.

Mar t t a  R au t i o

Vuonna 2011 tammikuussa Rauhan Tervehdys teki juttua aikuisrippikoulusta. Haastattelimme Kaisa Huttusta, joka halusi rippikouluun, koska 
kummiksi ei voi virallisesti ryhtyä ennen konfirmaatiota. Lauri Pallonen puolestaan oli luvannut tulevalle vaimolleen kirkkohäät.

Jos rippikoulu jäi nuo-
rena käymättä, nyt on 
tilaisuus suorittaa se 
tiiviisti yhden viikon-

lopun aikana. 
Oulun ev.lut. seurakun-

nat järjestävät aikuisrip-
pikoulun päiväopiskeluna 
lauantaina ja sunnuntai-
na 11.–12. toukokuuta Ou-
lussa.

– Aikuisrippikoulu on 
hyvä paikka pysähtyä het-
keksi miettimään uskonasi-
oita. Opiskelu on keskuste-
levaa ja pohdiskelevaa. Mu-

kaan voi tulla avoimin mie-
lin ja matalalla kynnyksellä 
– jokaisen ajatuksia kuun-
nellaan ja arvostetaan, sa-
noo rippikoulun vetäjä, 
Tuiran seurakunnan pas-
tori Anu Ojala.

Suunnitelmissa kirkko-
häät tai kummius?
Lauantain aikana rippikou-
lussa tutustutaan kristin-
uskon peruskysymyksiin 
ja Jeesuksen elämään. Isä 
meidän -rukous ja uskon-
tunnustus tulevat tutuiksi.  

Sunnuntaina rippikou-
lulaiset konfirmoidaan en-
nen messua. Samalla on 
mahdollisuus myös kastee-
seen. Messun jälkeen rippi-
koulu päättyy äitienpäivän 
kirkkokahveihin.

Aikuisrippikoulussa ei 
pidetä kokeita tai tentte-
jä. Etukäteistehtävänä lue-
taan Jaakko Heinimäen 
teoksesta Kafekismus itsel-
le kiinnostavia kohtia, jois-
ta voidaan ryhmässä kes-
kustella. 

Ryhmä on luottamuk-

sellinen, joten rippikoulus-
sa käydyt keskustelut jäävät 
vain ryhmäläisten tietoon.

Rippikoulun käyminen 
ja konfirmointi antavat 
mahdollisuuden esimer-
kiksi kirkkohäihin ja kum-
mina toimimiseen. 

Aikuisrippikoulu on 
maksuton. Aikuisrippikou-
luun voi ilmoittautua 3.5. 
mennessä pastori Anu Oja-
lalle, p. 044 316 1744, anu.
ojala@evl.fi.

A r k i s to  /  A nn i  J y r i nk i
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Linnankatu 7 (4. krs), 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

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

Kirkko ja toimipaikat

Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula, 
Puttaan Tupa ja 
Vieraskamari
Kirkkotie 10

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Kansallinen Veteraanipäi-
vän rukoushetki la 27.4. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Toi-
mittaa Erja Järvi ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.
Sanajumalanpalvelus su 
28.4. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Mari Flink. 
Kanttorina Henna-Mari Sivu-
la ja urkurina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Satakielet-tyttökuoro, 
johtaa Ulla Metsänheimo. 
Kolehti sotaveteraanien kes-
kuudessa tehtävään hengel-
liseen työhön. Radiointi Ra-
dio Pooki ja lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 28.4. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Mari Flink ja kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 28.4. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Olavi Rimpiläinen. Pyhä-
koulu.

Hartauselämä
Aamupiiri la 27.4. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 27.4. klo 18, Vanha pappi-
la. Jeremian kirjan 13. luku.
Opettajien raamattupiiri 
ma 29.4. klo 16, Vanha pap-
pila.
Raamattupiiri ti 30.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 1.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Sävelten siivillä -lähetys-

konsertti su 28.4. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Järjestää Oulun evankeliset 
opiskelijat.
Virsilauluilta ti 30.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Taivaasta kertovia virsiä, Es-
ko Laukkanen.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
29.4. klo 9–11, Tuomio-
kirkkkoseurakunta. Diakoni-
an ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vastaanotolle maa-
nantaisin klo 9–11, p. 044 
3161 419.
Diakonian aamu ti 30.4. 
klo 9, Elohuone. Tar-
jolla maksuton 
aamupala työt-
tömille ja pieni-
tuloisille vapaa-
ehtoisten sekä 
diakoniatyön-
tekijöiden tarjo-
amana. Mahdolli-
suus hiljentyä aamu-
hartauteen, lukea päivän Ka-
leva sekä jutustella.

lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
25.4. klo 14, Vanha pappila. 
Markku Palosaari.
Lähetys- ja raamattupiiri to 
2.5. klo 14, Vanha pappila. 
Virpi Sillanpää-Posio.

lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 25.4. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 
Lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, johon lapsi tulee 
yhdessä aikuisen kanssa. Ker-
ho alkaa yhteisellä hartaus-

hetkellä. Hartauden jälkeen 
kahvitellaan, askarrellaan ja 
leikitään. Päätämme kerhon 
lasten ja aikuisten yhteisellä 
laulu-/ loruttelutuokiolla.
Pyhäkoulu su 28.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu on paikka, jossa 
pohdimme yhdessä lasten 
kanssa elämän suuria asioita 
kristilliseen uskoon ja rakas-
tavaan Jumalaan tutustuen. 
Alle 4-vuotiailla on oltava 
mukana oma aikuinen, mut-
ta pyhäkouluun on tervetul-
lut myös koko perhe. Pyhä-
kouluun ei tarvitse ilmoittau-

tua ja se on osallistujille 
maksuton. 

Perhekerho ti 
30.4. klo 10–
11.30, Heinäto-
rin seurakunta-
talo. 
Laulupuu, taa-

peroikäisten 
musiikkikerho 

to 23.5. klo 15, Hei-
nätorin seurakuntatalo. 

Ks. ilmoitus.

varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
29.4. klo 17–18. Kerho ko-
koontuu Kansainvälisen kou-
lun liikuntasalissa (Kasarmin-
tie 4). Opetellaan ja pelataan 
uusija ja tuttujakin pelejä se-
kä nautitaan liikunnan rie-
musta yhdessä toisten kanssa 
monin eri tavoin. Et tarvitse 
aikaisempaa kokemusta tai 
omia välineitä, reipas mieli 
riittää. Maksuton, ei edelly-
tä ennakkoilmoittautumista. 
Kokkikerho 3.–6.-luokkalai-

sille ma 29.4. klo 18–19.30, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Kokkaillaan niin suolai-
sia kuin makeitakin herkku-
ja. Kerhoon mahtuu max. 10 
lasta. Ennakkoilmoittautu-
minen: nuorisotyönohjaaja 
Kaija Siniluoto, p. 050 5249 
779. Kerho on osallistujille il-
mainen. 
Askartelukerho 1.–4.-lk. 
luoville taiteilijoille ti 30.4. 
klo 18–19, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Annetaan luo-
vuuden kukan kukkia erilai-
sia materiaaleja hyväksi käyt-
täen sekä hiljennytään yhtei-
sesti. Ei ennakkoilmoittautu-
mista, maksuton.

Seniorit

Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Hiljennytään har-
tauteen sekä keskustellaan 
ajankohtaisista asioista, yh-
teinen kahvihetki päätteeksi.
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 12.30–14, Intiön seurakun-
takoti. Hiljentymistä ja keskus-
telua kahvikupin ääressä.
Tarinatupa ke 1.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti.

Muut menot
Torstain raamattupiiri to 
25.4. klo 13, Vanha pappila. 
Jukka Kärkkäinen.
Torstain raamattupiiri to 
2.5. klo 13, Vanha pappila. 
Anna-Mari Heikkinen.

Jumalanpalvelukset
Messu su 28.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jari Flink, kant-
torina Hannu Niemelä. 

Hartauselämä
Rukouspiiri torstaisin klo 18, 
Puttaan Tupa. 
Ilmestyskirja toteutuu -lu-
entosarja ke 8.5. klo 18 srk-
keskuksen monitoimisalis-
sa. Luku 13 "Viimeinen maa-
ilmanvalta ja luopiokristilli-
syys". Martti Heinonen.

Kuorot ja kerhot
Missiokerho (alakouluikäis-
ten) raamattu- ja lähetys-
kerho perjantaisin klo 16 Put-
taan Tuvassa.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 28.4. klo 12 
Vakkurilassa. Pyhäkouluun 
kutsutaan kaikenikäisiä lap-
sia. Pienet lapset ovat terve-
tulleita saattajan kanssa.

varhaisnuoret
Varhaisnuorten leirit kesällä 
2013 Isoniemen leirikeskuk-
sessa: Tyttöleiri 7–10-vuo-
tiaille 3.–4.6., poikaleiri 
10–14-vuotiaille 5.–7.6., tyt-
töleiri 12–14-vuotiaille 17.–
19.6. ja poikaleiri 7–10-vuo-
tiaille 19.–20.6. Ilm. ja lisätie-
dot: www.alakkonäämua.fi. 
Leirit on tarkoitettu ensisijai-
sesti Haukiputaan seurakun-
nan jäsenille.

nuoret
Nuorten ilta pe 26.4. klo 18 

Vakkurilassa. Rippikoululaiset 
saavat korttiinsa merkinnän.
Raju-ilta nuorille ke 8.5. klo 
18 Wirkkulassa. Rippikoulu-
laiset saavat illoista merkin-
nän.

Diakonia
Omaishoitajien ryhmä ti 
7.5. klo 13 Haukiputaan srk-
keskuksessa. Vertaistukiryh-
mä omaistaan kotona hoita-
ville ja niille, joiden omainen 
on pitkäaikaisessa laitoshoi-
dossa. 
Iloa elämään! Vapaaehtois-
apu on tervetullutta  monille 
kotona asuville vanhuksille. 
Yhteinen tekeminen voi ol-
la juttelua, lukemista, laula-
mista, ulkoilua, uimahallissa 
käyntiä – tavallisen ihmisen 
taidot riittävät. Ja mikä pa-
rasta, omaa osaamista ja ai-
kaa voi käyttää toisen ihmi-
sen ilahduttamiseen. Vapaa-
ehtoisapua toivoo saavansa 
nyt usea henkilö seurakun-
nassamme. Jos kiinnostuit, 
ota yhteyttä diakonissa Jo-
hanna Kerolaan, p. 045 1393 
993.

lähetys 
Lähetyspiiri ti 7.5. klo 13, Put-
taan Tupa.

Muut menot
Puttaan Tuvan lounas to 
25.4. klo 11–14 siskonmakka-
rakeitto, 5 € / annos.
Munkkitalkoot ti 30.4. klo 
7–12 srk-keskuksen keittiös-
sä. Leipojia, paistajia, pussit-
tajia kaivataan. Ennakkovara-
ukset munkeista 4 kpl / 2 €, 10 

kpl / 5 €, 15 kpl / 7 € ja sima 1,5 
l / 2,5 €, 10 l / 15 €.
Wappukahvila ti 30.4. klo 
12–14 Puttaan Tuvalla. Tarjol-
la munkkeja, kahvia, mehua, 
arpoja. Mukaan voi ostaa pie-
niä määriä munkkeja ja simaa 
niin kauan kuin riittää. Mun-
kit 50 senttiä / kpl ja sima 1,5 
l / 2,5 €. Ennakkoon varatut 
munkit haetaan ja makse-
taan Wappukahvilaan. Ilm. 
talkoisiin sekä ennakkovara-
ukset viim. to 25.4. Helille, p. 
040 5898 362.
Haukiputaan Kehitysvam-
maisten Tuki ry viettää 
40-vuotisjuhlaa su 5.5. Juh-
la alkaa messulla Haukipu-
taan kirkossa klo 10 ja jat-
kuu srk-keskuksessa. Ilm. eri-
tyisruokavaliotietojen ke-
ra 25.4. mennessä: Sirpa Py-
käläinen, p. 040 749 9121 (il-
taisin), smpykalainen@gmail.
com tai Pirkko Tähtelä, p. 050 
531 5262.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 28.4. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa, Kello: seurat su 

28.4. klo 17 Kellon srk-kodis-
sa, Jokikylä: ompeluseurat pe 
26.4. klo 18.30 Sanna ja Kari 

Vengasaho, Hiukkalantie 22, 
Pirjo ja Juha Kaarivaara, Sipo-
lanranta 26.

Työnhakijoiden perheretki 
Angry Birds -puistoon 
ja yöpyminen Vuokatinrannassa 
11.–12. kesäkuuta. 
Retken hinta 25 € /  hlö, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
taan sis. matkat, majoitus täysihoidolla ja liput Angry 
Birds -puistoon.  Alle 18-vuotiaat huoltajan seurassa. 
Retki on tarkoitettu haukiputaalaisille. Ilmoittaudu It-
sepalvelukirpputorin kassalle, Kauppakuja 2, ti 30.4. klo 
16 mennessä. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhte-
ydessä. Retkelle ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. 

Suuri 
poikakuoro-

konsertti 
Tuomiokirkossa 

xx.x. 
Lue juttu 

s. xx??

Laulupuu
torstaina 23.5. klo 15 Heinätorin seurakuntatalossa.

Laulupuu on musiikkikerho taaperoikäisille eli 1–3-vuo-
tiaille lapsille ja heidän huoltajilleen. Kerho kokoontuu 
torstai-iltapäivisin klo 15–15.30. Laulupuussa laulamme 
lasten hengellisiä lauluja ja ihan tavallisiakin lastenlau-
luja, mutta myös loruttelemme, soitamme soittimilla, 
liikumme ja rentoudumme. Lapset tulevat Laulupuu-
hun huoltajan kanssa ja ryhmään mahtuu kaksitoista 
(12) lasta. Laulupuuhun ilmoittautuminen Tea Lakkalal-
le 10.5. mennessä osoitteeseen tea.lakkala@evl.fi.

Kansallinen 
veteraanijuhla
lauantaina 27.4.

Klo 10.45 kunniakäynti ja seppeleen 
laskeminen sankarihaudoilla.
Klo 11.20 juhlaruokailu 
Martinniemen koululla.
Klo 12.15 pääjuhla 
Martinniemen koululla.
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Menot Oulun seurakunnissa 25.4.–2.5.2013

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Karjasillan
seurakunta

Työntekijöitä tarjolla!
Karjasillan seurakunnan nuorten lähetysmatkalaiset 
keräävät rahaa tulevaa Afrikkaan suuntautuvaa mat-
kaansa varten. Nuoret tarjoavat apua haravointiin ja
lastenhoitoon sekä siivoukseen asiakkaan omilla tar-
vikkeilla. Hinta on 15 euroa / 2 nuorta / tunti. Yhtey-
denotot ja ajanvaraukset arki-iltaisin: Tuomas, p. 044 
5859 844. Lisätietoja toiminnasta voi kysellä nuoriso-
työnohjaaja Anna-Leena Ylänteeltä, p. 040 8315 932.

Leikkaa talteen!

Jumalanpalvelukset
Viikkomessu la 27.4. klo 17, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, saarna 
Kiisi Isotalo, avustavat Ou-
lun seurakuntien nuoriso-
työnohjaajat, musiikista vas-
taa Esa Rättyä. Liittyy rovas-
tikunnalliseen isospäivään. 
Siunataan ensi kesän isoset.
Messu su 28.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Messu vuoden 
1886 virsikirjan ja kirkkokä-
sikirjan mukaan. Liturgi ja 
saarna Ari Rautakoski, kant-
toreina Ilkka Järviö sekä Juha 
ja Emilia Soranta. Musiikissa 
avustaa Karjasillan ja Kastel-
lin kirkkokuoro. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. Seu-
rakuntasalissa tarjolla pien-
tä suolaista purtavaa ja vii-
nerikahvit Yhteisvastuun hy-
väksi 5 euron hintaan, sekä 
valokuva- ja esinenäyttelys-
sä nähtävillä Oulun historiaa.
Messu su 28.4. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Paula Ros-
backa, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Messu su 28.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, avustaa 
Anna Savuoja, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto ja lapsikuo-
ro. Kirkkokahvit. 
Messu su 28.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Maija Konttinen, 
avustaa Paula Ros-
backa, kantto-
rina Henriik-
ka Väänänen. 
Kirkkokahvit.
Messu su 
28.4. klo 12, 
Maikkulan 
kappeli. Toi-
mittaa Erja Jär-
vi, avustaa Elina 
Liedes, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti sotave-
teraanien keskuudessa teh-
tävän hengelliseen työhön 
Veteraanivastuu ry:n kautta. 

Hartauselämä
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 25.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Raamattupiiri to 25.4. ja 2.5. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 26.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 26.4. klo 19, 
Maikkulan kappeli.  
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 2.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
"Viisi leipää ja kaksi kalaa" 
-urkukertomus ti 21.5. klo 
18, Karjasillan kirkko. Urku-
kertomus lapsille. Toteutta-
jina Karjasillan seurakunnan 
lapsityö sekä Emilia ja Juha 
Soranta.

Diakonia
Aamupuuro to 25.4. ja 2.5. 
klo 9, Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvarausnu-
mero 044 3161 579. Ajan voi 
varata maanantaisin klo 9–11 
joko puhelimitse tai paikan-

päältä Karjasillan kirkolta. 
Diakoniapiiri ma 29.4. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 29.4. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Maikkulan Diakoniaryhmä 
ti 30.4. klo 14, Maikkulan 
kappeli. 

lapset ja lapsiperheet
Karjasillan seurakunnan ke-
säkerhot 2007–2009 synty-
neille Ks. ilmoitus.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Seurakuntakerho ma 29.4. 
klo 13.30, Caritas-koti, juh-
lasali. 
Eläkeläiskerho to 2.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

leirit ja retket
Yöjuttu, 4.–7.-luokkalais-
ten tyttöjen ja poikien leiri 
la–su 18.–19.5., Vasamon lei-
rikeskus Ylikiiminki. Ohjel-
massa on muun muassa pe-
lejä, kisoja, leikkejä ja käden-
töitä. Leirille mahtuu 20 leiri-
läistä. Etusijalla ovat Karjasil-
lan seurakunnan jäsenet. Lei-
ri maksaa 20 €, sisältäen mat-
kat, majoituksen, ruokailut 
ja ohjelman sekä tapaturma-
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 

seurakuntien jäsenil-
le. Ilmoittautumi-

set 3.5. men-
nessä www.
oulunseura-
kunnat.fi/il-
mo. Ilmoit-
tautuneille 
lähetetään 

leirikirje vii-
kolla 19. Lisä-

tiedot: Juha Kivi-
rasi, p. 040 5752 713, 

juha.kivirasi@evl.fi.
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten leiri ke–pe 29.–31.5., 
Juuman leirikeskus. Karjasil-
lan seurakunnan diakonia-
työn vapaaehtoinen, läh-
de leirille Juumaan! Ilmoit-
tautumiset ja tarkemmat 

tiedot: Sirpa Kemppainen,  
p. 040 5747 163 tai Anu Kon-
tio, p. 040 5747 162.
Siirajärven salaisuus -leiri, 
1.–6.-luokkalaisten erähenki-
nen kesäleiri ti–to 11.–13.6., 
Ks. ilmoitus.

Muut menot
Perhepäivähoidon Helmi-
Hetki ti 30.4. klo 9.30–11, 
Maikkulan kappeli. Terve-
tuloa perhepäivähoitajien 
ja hoidossa olevien lasten 
omaan HelmiHetkeen, joka 
alkaa yhteisellä lapsen nä-
köisellä hartaudella. Lapsille 
on oma muskarihetki ja ai-
kuisille mahdollisuus jutella 
aikuisten kesken. Lisäksi on 
mahdollisuus vapaaseen leik-
kiin sekä pieneen tarjoiluun.

Diakonian 
ajanvarausnumero

 044 3161 579. 
Ajan voi varata maanan-

taisin klo 9–11 joko 
puhelimitse tai paikan-

päältä Karjasillan 
kirkolta.

Kesärengastempaus
torstaina 2.5. klo 14–18 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Kevätkö myöhässä? Ei hätää, kesärenkaita 
vaihdetaan vielä toukokuussakin Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. Varaa aika ren-
kaanvaihtoon numerosta 040 5747 162 / 
Anu Kontio. 
Renkaanvaihtajina Karjasillan seurakun-
nan vapaaehtoiset ja työntekijät. Hinta 
20 euroa. Kahvitarjoilu.
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Siirajärven salaisuus -leiri
1.–6.-luokkalaisten erähenkinen kesäleiri 
ti–to 11.–13.6. Siirajärven eräleirikeskuksessa. 

Lähde mukaan selvittämään Siirajärven salaisuutta! 
Leirillä selvitetään salaisuutta, eletään leirielämää, 
leikitään, lauletaan, askarrellaan, hiljennytään Raa-
matun sanoman äärellä ja nautitaan hyvästä seuras-
ta! Leirillä yövytään sisätiloissa, mutta leirikeskus on 
varustelultaan eräkämppämäinen. Leirille mahtuu 20 
lasta.
Leirin hinta on 30 €, johon kuuluu matkat, majoitus, 
ruoat, ohjelma ja tapaturmavakuutus Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Leirille etusijalla ovat Karjasil-
lan seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautumiset 24.5. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisätietoja: Atte Kääriäinen, p. 040 
5060 315, atte.kaariainen@evl.fi.

Karjasillan seurakunnan 
kesäkerhot 2007–2009 syntyneille 

Kerhot kokoontuvat ajalla 3.–18.6. 
Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa ma ja ke 
klo 9–11.30 ja klo 13–15.30 sekä ti ja to klo 13–15.30. 
Maikkulan kappelissa ti ja to klo 9–11.30. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla ajalla 2.–11.5.
osoitteeseen kati.parviainen@evl.fi. 
Lisätietoja sähköpostilla tai puhelimella numerosta 
044 3161 572. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Kerhoissa ohjaajina Kati Parviainen ja Kai-
sa Janger.

Yhdessä Jumalan edessä -ilta 
keskiviikkona 8.5. klo 18 Kaukovainion kappelissa. 

Sinä, joka olet kiinnostunut uskon asioista ja haluat 
löytää Jumalan läheisyyttä elämääsi: tule viettämään 
iltaa yhdessä Jumalan edessä. Aluksi tarjolla on ilta-
palaa, jonka jälkeen ilta jatkuu vapaamuotoisesti mm. 
musiikin, keskustelun ja lyhyen opetuksen merkeissä. 
Voit tulla iltaan keskustelemaan ja vaihtamaan aja-
tuksia tai halutessasi vain hiljentymään ja kuuntele-
maan. Iltaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Ter-
vetuloa mukaan!

Perinnemessu 
sunnuntaina 28.4. klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Messu vuoden 1886 virsikirjan ja kirkkokäsikirjan 
mukaan. Liturgi ja saarna Ari Rautakoski, kanttoreina 
Ilkka Järviö sekä Juha ja Emilia Soranta. Musiikissa 
avustaa Karjasillan ja Kastellin kirkkokuoro. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskusteluun ja rukoukseen. 
Seurakuntasalissa tarjolla pientä 
suolaista purtavaa ja 
viinerikahvit 
Yhteisvastuun 
hyväksi 
5 euron 
hintaan, 
sekä 
valokuva- 
ja esine-
näyttelys-
sä nähtä-
villä 
Oulun 
historiaa.

EU-ruokaa 
lapsiperheille 
ja nuorille

MLL:n Maikkulan paikal-
lisyhdistys jakaa EU-ruo-
katukea la 4.5. klo 10–12
Maikkulan monitoimita-
lolla (Kangaskontiontie 
3) yhteistyössä Karjasil-
lan seurakunnan, Maik-
kula-Iinatti asukasyhdis-
tys ry:n ja Mytyn kanssa. 
Ruokakassit on tarkoi-
tettu vähävaraisille Suo-
messa asuville tai oleske-
leville henkilöille ja per-
heille.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 531 3500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoenseurakunta@
evl.fi

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

Oulujoen 
seurakunta

Kiimingin
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
ma, to klo 9–13, 
p. 040 5239 723

Jumalanpalvelukset
Messu su 28.4. klo 10 kirkos-
sa. 4. sunnuntai pääsiäises-
tä. Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Sari Wallin.
Messu su 28.4. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo, mukana 
soitinryhmä.

Hartauselämä
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
30.4. klo 18–20 Jäälin kap-
pelilla.
Raamattupiiri to 2.5. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa ajanva-
raus vain maanantaisin klo 
9–11 puhelimitse tai sähkö-
postilla. Ajanvaraus p. 040 

7008 151. HOX! 
Maanantaina 
29.4. ei ole 
ajanvarausta!
Juttunurkka 
ma 29.4. klo 
10–13. Jää-
lin kappelil-
la. Kaikenikäis-
ten kohtaamis-
paikka. 

Kuorot ja kerhot
Kirkkokuoro to 25.4. klo 
18.30 Jäälin kappelilla.
Eläkeläiskuoro pe 26.4. klo 
10, seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtaa Tuomo Nikkola. 
Poikakuoro Pohjantähdet 
su 28.4. klo 19 esiintyminen 
Tuomiokirkon suuressa
poikakuorokonsertissa.

lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 28.4. klo 12, 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Esikkoryhmä ti 30.4. klo 10–

12, Jäälin kappeli.
Perhekerhot 

Kirkkopirtillä 
maanantaisin 
klo 9.30–11 
ja Jäälin kap-
pelilla per-

jantaina klo 
9.30–11. 

Perhekahvilat 
Kirkkopirtillä tiis-

taisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin ma-
ke klo 15 mennessä lastenoh-
jaajille, p. 040 0835 374.

nuoret
Yökahvila pe 26.4. klo 
18.30–22 srk-keskuksessa.
Rakkauslauluja Yhteisvas-
tuulle, Musaryhmä su 28.4. 
klo 18 Jäälin kappelilla.

lähetys
Lähetyspiiri ti 30.4. klo 13–
14.30, Montin-sali.
Diakonia- ja lähetyspiiri ti 
30.4. kevään viimeinen ker-
ta. Tutustumisretki lähe-
tyspuoti Siipeen,  lähtö klo 
12.15. Kyytiasioissa ota yh-
teys Kirsi Paavolaan, p. 044 
5760 019.
Lähetysjuhlat Helsingissä 
7.–9.6. Matkan hinta 100 €, 
sisältää kuljetuksen, hotellin, 
aamupalat ja lähetysmuseo-
vierailun. Ruokailut ja Lin-
nanmäen huvipuisto ranne-
ke omakustanteisesti. Ilmoit-
taudu 10.5. mennessä: Kirsi 
Paavola, p. 044 5760 019.
Kangaspuut käytettävis-
sä. Kudo itselle tai lähetyk-
sen hyväksi myyjäisiin. Va-
raa: Kirsi Paavola, p. 044 
5760 019.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 28.4. klo 
17 seurat ry:llä. Vesa Jokitalo 
ja Mikko Kälkäjä.
Miesten saunailta ti 30.4. 
klo 20, löylynheittäjänä Ei-
no Alila.

Gaudiate-kuoron konsertti 
torstaina 25.4. klo 19 Oulujoen kirkossa. 
Puhe Antti Leskelä. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Neulansilmä 
torstaina 25.4. klo 17–19
Hönttämäen seurakuntatalossa.

Neulansilmä on kaikenikäisten naisten ja tyttöjen kan-
sainvälinen käsityökerho, joka on tarkoitettu sekä suo-
malaisille että maahanmuuttajille. Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opettamaan! Lisätietoja antaa Sari Meri-
läinen, p. 040 5583 294 ja Katja Haipus, p. 044 3161 459.

Seurustelukumppanit rakastavat toisiaan, 
puolisot toisiaan, vanhemmat lapsiaan, lapset 

vanhempiaan, ystävät toisiaan, Jumala ihmistä, 
ihmiset lähimmäisiään… ja sinä itseäsi, minä itseäni.

Musaryhmän 

Erilaisten rakkauslaulujen ilta 
sunnuntaina 28.4. klo 18 Jäälin kappelilla. 

Saa laulaa mukana ja joskus täytyykin.
Tarjoilua, tuotto YV-keräykseen yksinäisten 

vanhusten auttamiseksi Suomessa ja Kambodzassa. 
Tervetuloa!

Jumalanpalvelukset
Messu su 28.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Juha 
Sarkkinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Perhekirkko/Nallekirkko su 
28.4. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Messu su 28.4. klo 10, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
28.4. klo 12, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.4. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Erkki Pi-
ri, Jukka Hämäläinen.

Diakonia

YliKiiMinKi
Diakonian aamu ma 29.4. 
klo 9.30–10.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Mahdolli-
suus saada puuro ja kahvit.

lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, ystävänka-
mari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 29.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
2.5. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3. krs. 

YliKiiMinKi
Piispankamari pe 26.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.

lapset ja lapsiperheet
Perhekerho to 25.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 25.4. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 25.4. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho pe 26.4. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho pe 26.4. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho to 2.5. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho to 2.5. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho to 2.5. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
 
YliKiiMinKi
Perhekerho ma 29.4. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Yli-ii
Perhekerho ti 30.4. klo 11, 
Myllymetsä 3 D 4. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 25.4. klo 
10, Huonesuon seurakunta-
koti. 
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 14, Hoikantien Palvelutalo. 
Porinapiiri ma 29.4. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Eläkeläisten kerho ma 29.4. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 2.5. klo 
13, Myllyojan seurakuntatalo. 

Yli-ii
Aikuisten laulukerho to 2.5. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

YliKiiMinKi
Eläkeläisten kerho ti 30.4. 
klo 10–11.30, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. 

Kuorot ja kerhot
Neulansilmä to 25.4. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Neulansilmä on kaiken-
ikäisten naisten ja tyttöjen 
kansainvälinen käsityöker-
ho, joka on tarkoitettu sekä 
suomalaisille että maahan-
muuttajille. Tervetuloa mu-
kaan oppimaan tai opetta-
maan! Lisätietoja antaa Sari 
Meriläinen, p. 040 558 3294 
ja Katja Haipus, p. 044 316 
1459.

Tervetuloa 
naisteniltaan!
keskiviikkona 8.5. klo 18 
Oulujoen pappilaan

Keväinen rantasauna kutsuu Oulujoen 
rannassa. Sauna lämpenee klo 18–19. 
Saunan jälkeen leppoisaa yhdessäoloa 
laulun ja iltapalan merkeissä. 
Sanna Jukkola ja Sanna Leppäniemi.

Seurakunta-
sihteeri Maarit 

Laitisen ja Soili af 
Hällströmin tehtävään 

siunaaminen 5.5. 
messun yhteydessä  

Kiimingin 
kirkossa.

Vappumunkkeja 
ja simaa 

tiistaina 30.4. klo 13 alkaen
(niin kauan kuin myytävää riittää) 

S-marketin edessä ja Jäälissä ostoskeskuksessa. 

Munkit 3 € / 5 kpl, sima 3 € / 1,5 litran pullo. 
Ennakkotilaukset sähköpostilla 

seija.lomma@evl.fi, puhelimitse pe 26.4. 
klo 13–16 tai ma 29.4. klo 9–12 

Seijalle, p. 040 5793 247. 
Ennakkotilaukset noudettavissa 

seurakuntakeskuksesta 30.4. klo 10–13. 
Tuotto Yhteisvastuulle.

MLL:n Kiimingin 
paikallisyhdistys

 jakaa

EU-ruokatukea 
lapsiperheille ja
vähävaraisille 

torstaina 25.4. 
klo 16–18 Kiimingin 
seurakuntakodilla. 

Huom! Oma
kassi mukaan.
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Elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Valtteri Ti-
mo Antero Soini, Roosa Mai-
ja Katriina Svala, Maria Elina 
Isabella Timonen.
Haukipudas: Mikael Matti 
Julius Alikoski, Alisa Amalia 
Lauri, Venla Adalmiina Nie-
melä, Lilli Lumililja Siuruai-
nen.
Karjasilta: Ilona Wilhelmiina 
Hilakivi, Olavi Johannes Klaa-
vo, Martti Aleksander Rokka, 
Estelle Eeva Mariel Säily, Jimi 
Olavi Johannes Timoniemi.
Kiiminki: Matilda Vilhel-
miina Kukko, Lidia Emmiina 
Hauru, Aarno Juuso Jalma-
ri Schönberg, Reko Christi-
an Tiilikainen, Vieno Josefii-
na Karhumaa.
Oulujoki: Sante Johannes Il-
likainen, Niilo Anton Jämsä, 
Konsta Ilmari Koskela, Nii-
lo Vilhelmi Moilanen, Helmi 
Anniina Palosaari.
Oulunsalo: Odessa Anna 
Kaarina Sammelvuo, Aada 
Elmiina Honkala.
Tuira: Julius Alexander Aa-
muvuori, Kalle Nadir Daniel 
Alanen, Lenni Olavi Hyvö-
nen, Auri Emilia Kaisto, Len-
ni Matias Marttinen, Mathil-
da Sofia Melander, Joonas 
Eetu Juhani Merikivi, Sofia 
Aurora Nykänen, Ava Kristii-
na Pelttari, Atte Ilmari Pihla-
janiemi, Hilma Alina Rantala, 
Eevert Aukusti Savela, Kerttu 
Ida Maria Savolainen, Viola 
Heleena Suomalainen, Aada 

Maria Anneli Takkula, Alek-
si Juhani Antonius Takkula.

vihityt
Karjasilta: Jarmo Sakari Här-
mä ja Riitta Hannele Räisä-
nen, Miika Jeremias Pikku-
aho ja Eeva-Leena Junttila.
Oulujoki: Tauno Einari Hii-
vala ja Helena Marjatta Ky-
röläinen,  Ville Samuli Karja-
lainen ja Katja Tuulikki Hil-
tunen. 
Tuira:  Teuvo Antero Kurtti 
ja Päivi Elina Vääräniemi, Jo-
hannes Valtteri Tuomela ja 
Milla Jemina Syri.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Risto Juha-
ni Ervasti 60, Enni Marjatta 
Mäntykenttä 82.
Haukipudas: Paavo Armas 
Sipola 86.
Karjasilta: Terttu Aulik-
ki Hägg 77, Sinikka Anneli 
Juanto 81, Anna Iiris Kemp-
painen 74, Bertta Ida Orvok-
ki Palo 90, Marja-Liisa Tant-
tari 70, Tilda Tauriainen 92.
Kiiminki: Martti Kalervo Tör-
mänen 81, Esko-Veikko Jo-
hannes Heloneva 67.
Oulujoki: Tuomas Kullervo 
Holmi 68, Mikko Petteri Par-
tanen 32, Reijo Henrikki Re-
hu 75. 
Tuira: Kerttu Kaarina Hiltu-
nen 90, Mauno Abram Ho-
lappa 80, Liisa Marjatta Kor-
honen 61, Jouko Antero Oi-
karinen 56, Toini Ester Sal-
mela 96.

Menot Oulun seurakunnissa 25.4.–2.5.2013

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 8

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
28.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori 
Taru Pisto. Partiolaisten kan-
sallinen kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit kirkossa. Lupausjuhla 
klo 11 kirkossa.

Hartauselämä
Hartaus to 25.4. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu, 
Tuomo Kangas.
Laulakaa Herralle Uusi Lau-
lu – musiikkia psalmin sa-
noin helatorstaina 9.5. klo 
18 Oulunsalon kirkossa. Mu-
kana kuorot Uusi Ääni ja As-
keleet johtajinaan Taru Pis-
to ja Marjo Irjala sekä Outi 
ja Vesa Äärelä. Järjestää Ou-
lunsalon ja Kempeleen seu-
rakunnat.

lähetys
Lähetysilta peruttu 1.5. Vii-
meinen lähetysilta 15.5. Ter-
vetuloa lähetysjuhlille 7.–9.6. 
Helsinkiin.

Valtakunnalliset lähetysjuh-
lat 7.–9.6., Helsinki. Matkan 
hinta 100 € sisältäen matkat 
ja hotellin aamupalalla. Ek-
strana mahdollisuus lähetys-
museovierailuun ilmaiseksi 
sekä lapset ja nuoret Linnan-
mäelle omakustanteisesti. 
Ruokailut omakustanteises-
ti. Lisätiedustelu ja ilmoittau-
tuminen 10.5. mennessä Kir-
si Paavolalle, p. 044 5760 019.

lapset ja lapsiperheet
Lasten pyhäkoulu su 28.4. 
klo 12–13, Kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Pyhäkoulun 
pääsisältönä ovat Raamatun 
kertomukset, lasten hengel-
liset laulut ja rukous. Lisäksi 
pyhäkoulussa tavataan kave-
reita, askarrellaan ja tehdään 
mukavia juttuja yhdessä. 

varhaisnuoret
Kesäkerho 7–10-vuotiaille  
3.–7.6. klo 10–16 ja 10.–14.6. 
klo 10–16  Nuorisotila Repus-
sa. Ulkoilua, askartelua, leik-

kejä ja muuta puuhaa yhdes-
sä. Kerhopäivän hinta on 5 € 
/ päivä, joka sisältää yhden 
lämpimän aterian ja välipa-
lan, materiaalit ja vakuutuk-
set. Osallistujille lähetetään 
lasku jälkeenpäin. Kerhoon 
voi ilmoittautua 24.5. men-
nessä osoitteeseen: www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Mukaan otetaan korkein-
taan 20 lasta / päivä. Lisätie-
toja Kirsiltä, p. 040 7720 373.

Seniorit
Seurakuntakerho to 25.4. 
klo 11, Toimitalo, 2. krs. Arki-
lounas, Minna Salmi ja Riitta 
Markus-Wikstedt.
Sinun silmiesi tähden ma 
29.4. klo 12.30, Toimitalo, 
2. krs. Esitelmä ikäihmisten 
näön huollosta, erikoislääkä-
ri Erkki Takalo. Punaisen Ris-
tin Terveyspointti. 

Kuorot ja kerhot
Musiikkikerho to 25.4. klo 
15–16, Reppu. 

Kastehetki
Helatorstaina 9.5. klo 13 Heinätorin seurakuntatalossa.

Uudenlainen kastejuhla, johon voi tuoda pienen tai 
vähän jo isommankin lapsen kastettavaksi. Kas-
teen jälkeen seurakunta tarjoaa kakkukahvit. Vä-
hintään toisen kastettavan huoltajan on kuuluttava 
ev.lut. kirkkoon. Kastettavalla tulee olla kaksi kum-
mia, kummien tulee olla konfirmoituja kirkon jäse-
niä. Jos kummin löytäminen tuottaa vaikeuksia, seu-
rakunta voi auttaa etsinnässä. 
 Kastehetkeen tulee ilmoittautua viimeistään viik-
koa ennen osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/il-
moittautumiset. 
 Lisätietoja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan pas-
tori Mari Flinkiltä, p. 050 564 9070, mari.flink@evl.
fi tai kirkkoherranvirastosta, p. (08) 3161 401.

Uusi Ääni to 25.4. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Musiikkikerho to 2.5. klo 
15–16, Reppu. 
Uusi Ääni to 2.5. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Muut menot
Herännäisseurat su 28.4. klo 
18.30 Marja-Liisa ja Mart-
ti Kauhasella, Honkakuja 19 
Oulunsalo.
Virsilaulupiiri ti 30.4. klo 11, 

Varjakka Kerttu Piiraisella. 
Tapio Kortesluoma.
Kirkonkylän ry: Lauluseurat 
pe 26.4. klo 18.30 Niemen-
rannassa, Haapsaarella. Seu-
rat la 27.4. klo 11.30 Teppo-
lassa. Jorma Vuorma. Seurat 
su 28.4. klo 16 Esa Kurkela, 
Mauno Linnanmäki. Laulu-
seuroja kodeissa; ti 30.4. Kes-
kikylä; Tuomo Tuomikoskel-
la, Kuminakuja 1. Salonpään 
ry;  Seurat su 5.5. klo 16.

Suomen Lähetysseuran 
vuosijuhla 
perjantaista sunnuntaihin 7.–9.6. Helsingissä.

Matkan hinta 100 € sisältää linja-automatkan ja 
majoituksen 2 hengen huoneissa hotelli Pasilassa. 
Retki on Oulun seurakuntayhtymän ja Limingan 
rovastikunnan yhteinen ja matkanvetäjinä ovat 
Minna Sorvala, p. 040 7797 705 ja Helena Ylimaula, 
p. 040 5014 764, joilta voi myös tiedustella matkasta. 
Ilmoittautuminen, p. (08) 3161 340. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä. 
Lähtö 7.6. klo 7.30 Haukiputaan kirkkopihalta, 
klo 8 Oulun linja-autoaseman tilausajolaiturilta ja 
klo 8.15 Kempeleen seurakuntatalon pihalta. 

Yv-Kirppis 
lauantaina 4.5. klo 10–15 
seurakunnan toimitalolla. 

Kirppiksellä myydään lahjoitettuja, hyväkuntoisia 
kodin käyttötavaroita. Halvat hinnat, kahvibuffetti ja 
käristemakkaraa. 
Toivomme lahjoituksena hyväkuntoisia kodin 
käyttötavaroita: astioita, verhoja, liinoja, mattoja, 
lamppuja, kirjoja, huonekaluja (henkilöautoon 
mahtuvia). Tavaroiden vastaanotto pe 3.5. klo 15–18. 
Tiedustelut diakonissoilta Päivi, p. 044 7453 853 ja Riitta, 
p. 044 7453 848. Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Perinteiset 
vappumunkkimyyjäiset 
tiistaina 30.4. klo 12–16 Toimitalolla. 
Munkkeja myytävänä n. 2 000 kpl. 
1 kpl 0,60 € 10 kpl 5 €. 
Tuotto Yhteisvastuulle.

A
rk

is
to

Koko perheen vapputapahtuma
tiistaina 30.4. klo 15–18  Oulunsalon liikuntakeskuksessa.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lippupaketti 2 € 
(sis. kasvomaalaus, onginta, arvonta sekä taikurin 
tekemä ilmapallohahmo). Taikuri Kari esiintyy klo 15.30 ja 17.

Kahvilasta munkki ja juoma 2 €, irtokarkit 1 € / pussi, 
pihalla grillistä makkara 1 € / kpl. Vapputapahtuman tuotto 
menee Yhteisvastuukeräykseen.

Menossa mukana: Oulunsalon seurakunta
Oulun kaupunki / Liikuntapalvelut

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla olevia tehtäviä osoitteessa 

www.suurellasydamella.fi -> Oulu 
ja ilmoittaudu tekemään hyvää!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Kirkot

tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset 

Messu su 28.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, avustavat Lauri 
Kujala ja Terhi-Liisa Sutinen, 
kanttoreina Laura Kumpula 
ja Tommi Hekkala. Radioin-
ti Radio Dei. Kirkkoherran 
vaalin 1. vaalisijan vaalinäy-
te.  Pyhäkoulu Suvantosalis-
sa. Vaalinäytepäivinä Tuiran 
seurakunnan muissa kirkois-
sa ei pidetä päiväjumalanpal-
velusta. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on kirkkokahvit, joil-
la seurakuntalaiset voivat ju-
tuttaa vaalinäytteen anta-
jaa.
Iltamessu su 28.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 1.5. klo 19 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina  Anu 
Arvola-Greus.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 25.4. ja 2.5. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Ter-
vetuloa!
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 25.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 25.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseu-
rat pe 26.4. klo 18.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. Raa-
mattuluokka kerhohuonees-
sa klo 17.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.5. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Diakonia
Työttömien ateria to 25.4. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Työttömien ruokailu 
torstaisin klo 12. Ruokailun 
hinta 2 €. Tervetuloa!
Työttömien ate-
ria pe 26.4. klo 
12–13, Pyhän 
Luukkaan kap-
peli. Diakoni-
an vapaaeh-
toisten valmis-
tama ateria 2 €. 
Voi myös ostaa 
mukaan!
Juttutupa ma 29.4. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Hyvä alku viikolle kappelissa. 
Tarjolla hartaus ja aamupala.

Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 29.4. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala Rajakylän seu-
rakuntakodilla. Ateria mak-
suton. Tervetuloa. 
Juttutupa ma 29.4. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Työttömien ateria to 2.5. klo 
12, Rajakylän seurakuntako-
ti. Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12. Ruokailun hinta 
2 €. Tervetuloa!

lähetys
Lähetyspiiri ma 29.4. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus. Ko-
koonnumme Pikku-Pirtissä, 
parillisilla viikoilla. 

lapset ja lapsiperheet
Muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
Pyhäkoulut ja perhekerhot 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.

varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

nuoret
Nuortenilta to 25.4. klo 18, 
Tuiran kirkko ja nuorisotila. 
Nuortenillat Tuiran kirkon 
nuorisotilassa tarjoavat mu-
kavaa tekemistä, hyviä kes-
kusteluja, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
26.4. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Nuorisotalo. Meri-Toppi-
lan yökahvila tarjoaa haus-
kaa yhdessäoloa, pelailua ja 

pientä purtavaa yläas-
teikäisille. Mukana 

illassa seurakun-
nan työnteki-
jä ja yökahvi-
laohjaajia. Il-
ta on päih-
teetön. Lisä-
tietoja nuo-

risotyönohjaa-
ja Anssi Putilal-

ta, anssi.putila@evl.
fi, p. 050 3408 982.

Nuorten iltakirkko la 27.4. 
klo 18, Tuiran kirkko. Nuor-
ten iltakirkossa nuoren seu-

Pyhäkoulu 
su 28.4. klo 10 
Tuiran kirkossa 
messun aikana.

rakunnan punaisen veisukir-
jan lauluja, mietittävää, yh-
dessäoloa ja hartautta. Mu-
kana rippikouluryhmiä ja 
seurakunnan nuorisotyössä 
mukana olevia työntekijöi-
tä. Lisätietoa illasta pastori 
Riikka Honkavaaralta, riikka.
honkavaara@evl.fi.
Nuortenilta to 2.5. klo 18, 
Tuiran kirkko ja nuorisotila. 
Nuortenillat  tarjoavat mu-
kavaa tekemistä, hyviä kes-
kusteluja, pientä tarjotta-
vaa ja hiljentymistä. Lisätie-
toa toiminnasta antaa nuo-
risotyönohjaaja Anssi Puti-
la, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

nuoret aikuiset
Aikuisrippikoulu la–su 11.–
12.5., Elohuone. Oulun alu-
eella järjestetään jälleen ai-
kuisrippikoulu. Ilmoittau-
tuminen ja lisätietoa 3.5. 
mennessä: pastori Anu Oja-
la, anu.ojala@evl.fi, p. 044 
3161 744. Rippikoulu ja kon-
firmaatio ovat maksuttomia.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
ja 2.5. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064.
Eläkeläisten kerho to 25.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 25.4. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Mukana pasto-
ri Lauri Kujala ja diakoni He-
li Mattila.
Yhteislaulutilaisuus ti 30.4. 
klo 14–15, Tuiran palvelukes-
kus. Pertti Haipola säestää 
haitarilla yhteislauluja. Tilai-
suudessa arvontaa ja kahvi-
tarjoilu. Tapahtuman tuotto 
menee Yhteisvastuukeräyk-
selle. Mukana Paula Kyllönen 
ja vapaaehtoiset laulajat.
Eläkeläisten kerho to 2.5. 
klo 13–14, Koskelan Palvelu-
keskus. Mukana pastori Har-
ri Fagerholm ja diakonissa 
Eeva-Marja Laitinen, p. 040 
5157 267.

Kuorot ja kerhot
Kaikki Oulun seurakuntien 
kuoroharjoitukset  löytyvät 
www.oulunseurakunnat.fi/
kuoroharjoitukset.

Muut menot
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
30.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. 

Yhteislaulutilaisuus 
tiistaina 30.4. klo 14–15 Tuiran palvelukeskuksessa.

Pertti Haipola säestää haitarilla yhteislauluja. Tilaisuu-
dessa arvontaa ja kahvitarjoilu. Tapahtuman tuotto 
menee Yhteisvastuukeräykselle. Mukana Paula Kyllö-
nen ja vapaaehtoiset laulajat.

Työttömien ja 
vähävaraisten 
aamupala 
maanantaina
29.4. klo 10 
Rajakylän
seurakuntakodissa.
Ateria maksuton.

Aikuisrippikoulu 
11.–12.5. Elohuonella.

Oulun alueella järjestetään jälleen aikuisrippikoulu. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa 3.5. mennessä: pastori 
Anu Ojala, anu.ojala@evl.f, p. 044 3161 744. Rippikou-
lu ja konfirmaatio ovat maksuttomia. 
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Lähetys
Cafe Krypta
to 25.4. klo 11–16 Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa. Makeita ja suolaisia leivonnaisia ja 
käsitöitä. Tuotto vammaisten lasten ja 
nuorten koulutukseen Nepalissa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Puttaan Tupa to ja pe klo 12–14, Kirkko-
tie 10, Haukipudas. Tule istahtamaan, jut-
telemaan, tekemään käsitöitä tai luke-
maan lehtiä. Kahviosta voi ostaa päivä-
kahvin. Myyntipisteessä käsitöitä, kortte-
ja, adresseja. 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, 
pe klo 10–14. Lauantaina 18.5. klo 10–14. 

Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien 
puolelta. Puodista kirpputoritavaraa, pol-
kupyöriä ja niiden osia sekä uusia pajan 
tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa 
tehdään käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoi-
tuksia otetaan vastaan. Tervetuloa vapaa-
ehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Raamatulliset juhlat: bar mitsva pe 26.4. 
klo 12, Siipi – lähetyksen puoti ja paja. Rai-
ja Nissinen.
Vappukeitaan valmistelutalkoot ti 30.4. 
klo 9, Tuiran kirkko. Koristelemme salin, ka-
tamme pöydät ja järjestelemme myyntipis-
teet vappua varten. Tervetuloa talkoisiin!

Menot Oulun seurakunnissa 25.4.–2.5.2013

KeHitYSvaMMaiSet
Porinapiiri ti 30.4. klo 13.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Eläkkeellä olevien 
kehitysvammaisten kerho.
Keskustelukerho ti 30.4. klo 17, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Avoin ryhmä 
kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuulovaMMaiSet
Ystäväilta to 25.4. klo 16, Palvelukes-
kus Runola. 

näKövaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 25.4. klo 13–14.30, Ca-
ritas-koti, Caritas-sali. Tule tutkimaan 
Raamattua ja luotsaamaan elämää 
pintaa syvemmältä. Opasystävä on 

vastassa pääoven läheisyydessä klo 
12.30 alkaen.
Näköpiiri – yhdessäoloa näkövam-
maisille ja läheisille ti 30.4. klo 13–
14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Opa-
systävä on vastassa pääoven läheisyy-
dessä klo 12.30 alkaen.
Näkövammaisten leiripäivä ti 28.5. 
klo 9–15, Hietasaaren leirikeskus. Nä-
köpiirin ja Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n porinakahvilan yhtei-
nen kevään päätöspäivä Hietasaaren 
leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19. 
Ohjelmassa aamuhartaus, yhteislau-
lua, musiikkiesityksiä, puheita, Kuk-
kahattutätien vierailu ja ulkoilua. Päi-
vän hinta 7 € sisältää aamupalan, lou-
naan ja päiväkahvin. Varaathan mu-

kaasi tasarahan. Ilmoittaudu 13.5. 
mennessä Diakonisten erityispalvelu-
jen toimistoon, p. 044 3161 552. 

päiHDetYö
Aamukahvihetki pe 26.4. klo 9–10, 
Diakoniset erityispalvelut. Tarjoam-
me päivän sanan ja mukavan seuran 
lisäksi kahvia ja teetä, sämpylää, jo-
gurttia, tuoremehua, hedelmiä. Lisä-
tietoja: diakonissa Tellervo Kianto, p. 
040 7564 022.
Naistenryhmä pe 26.4. klo 13–15, 
Diakoniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 29.4. klo 14.30–16, 
Diakoniset erityispalvelut. 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 25.4. ja 2.5. klo 18–20, Heinätorin 
seurakuntatalo. Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittau-
du: mari.tuokkola@evl.fi, mari.flink@evl.fi.
Cross Cafe pe 26.4. klo 19 alkaen. Ohjelmassa pelailua 
ja lauleskelua hyvässä seurassa.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten vappujuhla ti 
30.4. klo 19.30, Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. Tarjol-
la vappuista ohjelmaa, munkkia ja simaa sekä harta-
us ja iloista seuraa.
Taideryhmä ke 8.5. klo 17.30–19, Heinätorin seura-
kuntatalo. Aikaisempaa kokemusta et tarvitse, aino-
astaan iloisen ja rohkean mielen! Ilmoittaudu: mari.
tuokkola@evl.fi.

opiSKeliJaJärJeStöt
OPKOn opiskelijailta la 27.4. klo 18.30, Torikatu 9 A 
32. Taistelu syntiä ja lihaa vastaan, Tapio Pokka.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 29.4. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Valona maailmassa: Kai Niemelä.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
2.5. klo 19, Anna-Leena Peltoniemellä, Vaskitie 1 A 20, 
Kaukovainio. 

English Service on Sunday 21th of April at 4 pm. 
in St. Luke's Chapel. 
Englanninkieliset seurat su 28.4. klo 16 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Kansainvälisyys

Äänestä paras 
"Old is gold" -valokuva! 
Tämän vuoden Yhteisvas-
tuukeräyksen teemasta "Old 
is gold" järjestetyn valoku-
vauskilpailun kuvat ovat nyt 
nähtävillä! Jokainen voi ää-
nestää omaa suosikkiaan 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kuvakilpa. Ää-
nestysaikaa on huhtikuun 
loppuun. Yleisöäänestyksen 
suosikki palkitaan su 26.5. 
klo 11.30 Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhlassa Vanhas-
sa pappilassa (Asemakatu 6), jossa myös palkitaan tuo-
mariston valitsemat kolme parasta kuvaa. Yleisöäänes-
tykseen osallistuneiden kesken arvotaan Yhteisvastuu-
keräyksen tuotteita.

Vappukeidas 
keskiviikkona 1.5. klo 11–14, Tuiran kirkossa. 
Tervetuloa viettämään vappua! 
Vappulounas: Lohi- tai kasviskeitto, voileipä, 
ruokajuoma, sima ja munkki 10 €. Itsetehtyjä 
munkkeja, simaa, käsitöitä ja pelargonian pistokkaita. 
Mukana myös kirkon lähetysjärjestöt. 
Kirpputoripöydän varaus, 10 €, viimeistään 26.4. 
Ulla Mäkinen, p. 040 5065 511, etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Tarjoilun tuotto työntekijöiden kouluttamiseksi 
uudelle Mtwaran hiippakunnalle Tansaniassa 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Tervetuloa myös talkootehtäviin.

To 11.4.2013  |  Jumalaa ei ole, Päivi Jussila

To 18.4.2013  |  Kaste ei pelasta, Mikko Salmi

To 25.4.2013  |  Ristin kuolema oli turha, Stiven Naatus

 

   To 2.5.2013  |  Taivas on jo täynnä, Arpád Kovács

Ei tarjoilua!

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu klo 18

To 11.4.2013  |  Jumalaa ei ole, Päivi Jussila

To 18.4.2013  |  Kaste ei pelasta, Mikko Salmi

To 25.4.2013  |  Ristin kuolema oli turha, Stiven Naatus

 

   To 2.5.2013  |  Taivas on jo täynnä, Arpád Kovács

Ei tarjoilua!

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu

PAPPIEN AGNOSTIKKO -KESKUSTELUILLAT
     Vanha pappila, Asemakatu 6, Oulu

Pappien agnostikkoillat suorana 
tai jälkikäteen: www.virtuaalikirkko.com.

Puhallinmusiikkia pelastamassa 
-yhteiskonsertti 
perjantaina 17.5. klo 17.30 Madetojan salissa. 

Esiintyjinä Oulun ev.-lut. seurakuntien ja Konservatori-
on puhallinorkesterit: Primo, Spirito, Virtuoso ja Viven-
ti, Kokkolan nuorisosoittokunnan A-orkesteri, Teekka-
ritorvet, Tervakaupungin puhaltajat, Utajärven puhal-
linorkesteri ja Vaskiveikot. 
Liput 10 € / 5 €. Perhelippu / 15 €. 
Järjestäjinä Oulun ev.-lut. seurakunnat, muiden orkes-
terien tahot, Oulun Konservatorio, Kiiminkijoen opis-
to ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
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Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

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

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

Saarenkartanon hartaus to 
25.4. klo 14.
Raamattu- ja rukousilta ti 
30.4. klo 18 srk-salissa.
Kyytipalvelua srk:n tilai-
suuksiin voi kysyä diakonia-
työntekijältä, Marja p. 040 
7430 382.

Viikottaiset kerhot 
ja ryhmät:
Aamukahvila maanantaisin 
klo 9–10.30 Luukulla.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanos-
sa keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.

Messu su 28.4 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 

Lasten kerhot normaalisti 
paitsi vappuna 1.5. Kerhoasi-
oista lisätietoja: Silja, p. 044 
7750 601.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talossa. 
Lähetysilta to 25.4. klo 18.30 
srk-talossa. ”45 vuotta Keski-
Aasiaa, Benin ja Liisan elä-
mäntyötä sanoin ja kuvin.” 
Kahvitarjoilu ja arvontaa ni-
mikkolähettien hyväksi.
Pikkukirkko pe 26.4. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki, jonne ai-
kuisetkin saavat tulla!
Veteraanipäivän seppeleen-
lasku sankarihaudoilla la 
27.4. klo 9.30.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. Il-
moittautumisen etukäteen 

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Messu su 28.4. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Maalismaa, avustaa 
Jaakko Tuisku, diakoni 
Minna Sorvala, kantto-
ri Eija Savolainen. Mu-
siikkiavustus kirkkokuo-
ro. Pyhäkoulu saarnan 
aikana. 
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu to 2.5.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Yhteislaulutilaisuus to 25.4. 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 

17.5. Lisätietoja, p. 040 7790 
375 tai saija.kivela@evl.fi ja 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/perheet.
Perhekerhot: ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15-16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa
Eläkeläisten piirejä ei ole to 
2.5.
Varttuneiden harjoituksia 
ei ole to 2.5.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 2.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 2.5. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Varttuneen väen kirkkopy-
hä su 5.5. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Kyy-
ditystä tarvitsevia pyydäm-
me ilmoittautumaan 29.4. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. (08) 5614 500.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17 ja la klo 10–13. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto suljettu to 2.5.

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Seurakunnissa tapahtuu 25.4.–2.5.2013

Siljalle, p. 044 7750 601.
Partio ti 30.4. klo 15 10–13-v. 
pojille srk-talossa.
Vappubasaari ke 1.5. klo 13–
16 srk-talossa. Ks. ilmoitus.
Kuoroharjoituksia ei ole 
Vappuna 1.5. 
Yhteisvastuurynnäkkö eli li-
paskeräys to 2.5. klo 18, aloi-
tamme srk-talolta. Kaikki rip-
pikoululaiset mukaan! Lisä-
tietoa Marjolta p. 045 6381 
973 tai www.yhteisvastuu.fi.
Ystävyydentalo pe 3.5. klo 
10 srk-talossa.
Kesätöitä 16 vuotta täyttä-
neille nuorille. Työ lähinnä 
puutarhatyötä hautausmaal-
la ja kirkkopuistossa. Toimi-
ta vapaamuotoinen hake-
mus viimeistään 10.5. sähkö-
postilla, lumijoen.seurakun-
ta@evl.fi tai kirjeellä (Touko-
lantie 3).
Rauhanyhdistys: Pe 26.4. klo 
19 yhteinen raamattuluokka 
ry:llä. Su 28.4. klo 12 seurat 
ry:llä ja klo 13 ruokailu.

kirkossa Suomen Lähetysseu-
ran Tasaus-keräyksen hyväksi. 
Laulamme yhdessä kauneim-
pia hengellisiä lauluja ja kuu-
lemme Lähetysseuran työstä 
Kambodzhassa. Kolehti Tasa-
us-keräykselle.
Konservatorion Kempeleen 
osaston kevätkonsertti to 
25.4. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen kaudelle 2013–2014 
Ilmoittautumisaika on 8.4.–

Äitienpäivälounas lähetystyön hyväksi 
sunnuntaina 12.5. klo 11.30 ja 12.30 

Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

Menu: salaattipöytä, lihamureke, perunamuusi, 
metsäsienikastike, täytekakkukahvit.

Hinta: 13 €, lapset 7–10-v. 7€, 
alle kouluikäiset ilmaiseksi. 

Lippuja on rajallinen määrä, ja niitä voi ostaa ennak-
koon seuraavina ajankohtina: su 28.4. messun jälkeen 

n. klo 11.30–12.30 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
to 2.5. klo 15–17 Kirkonkylän srk-kodilla (Kirkkotie 11). 

2.5. jälkeen jäljellä olevia lippuja voi ostaa
kirkkoherranvirastolta sen aukioloaikoina.

Lippuja myydään klo 11–30 ja 12–30 alkaviin 
kattauksiin. Maksu käteisellä.

Kesäretkiä
Limingan rovastikunnan ja Oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen retki valtakunnallisille lähetysjuhlille Helsin-
kiin pe 7.6. – su 9.6. Sitovat ilmoittautumiset 8.5. men-
nessä, p. (08) 3161 340. 
Seurakuntaretki Hengen uudistuksen kesäjuhlille Loh-
jalle 2.-4.8. Retken hinta n. 220 € / hlö, Sitovat ilmoit-
tautumiset 14.6. mennessä ma-pe klo 9–15 p. (08) 5614 
522 / Sari, tai www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittau-
tuminen.
Naisten retki 16.–18.8. Retken hinta 130 €. Sitovat il-
moittautumiset 14.6. mennessä sähköisesti osoittees-
sa: kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen tai Min-
na Sorvalalle p. 040 7797 705. Etusijalla Kempeleen seu-
rakunnan jäsenet.
Lisätietoja kesäretkistä www.kempeleenseurakunta.fi/
tapahtumakalenteri

Veteraanipäivän juhla ja kahvit 
 lauantaina 27.4. klo 13 Saarenkartanossa.

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 28.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisamarja Stöckell.
Lähetys virtuaalikirkossa: www.virtuaalikirkko.fi.

A
rkistoVappubasaari 

keskiviikkona 1.5. 
klo 13–16 
seurakuntatalossa. 
Katseltavaa eri maista 
eli pieni  lähetysnäyt-
tely,  myytävää sekä 
suuhunpantavaa 
(kahvia, simaa, pullaa) 
nimikkolähettien 
hyväksi.

Limingan rovastikunnan 

Omaishoitajien leiri 
28.–30.5.  Rokuan kylpylähotellissa.
Ks. lisää Limingan ilmoituksista.
Kempeleläisten ilmoittautumiset 26.4. mennessä 
Elisa Metsänheimolle, p. 040 7790 368.

nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Aamukah-
vilaa ei ole 29.4.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset.
Nuoret: Nuorten illat tors-
taisin klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Kastetut: Nitta Polina Kopo-
la, Netta Emilia Mäki, Miko 
Eemil Pätsi, Riia Elisa Pirjet-
ta Päätalo, Peetu Aku Kasper 
Ervasti, Juuso Sakari Matias 
Isoniemi.

Kuollut: Irma Kyllikki Löija s 
Kumpulainen 81.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kevätmyyjäiset pe 26.4. 
ry:llä alkaen ruokailulla klo 
17, myyjäiset klo 18. Laulu-
pyhäkoulu su 28.4. klo 12 
ry:llä kaikki ryhmät. Seurat 
su 28.4. klo 16 ry:llä. Veli-il-
ta ti 30.4. klo 19 ry.llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Yläasteilta la 27.4. klo 18 
ry:llä. Seurat su 28.4. klo 13 
ry:llä. Ke 1.5. klo 11.30 kevät-
myyjäiset ry:llä

Vappumyyjäiset 
maanantaina 29.4. klo 12–14 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ja Kirkonkylän 
seurakuntakodissa. 
Myytävänä simaa, munkkeja, 
kahvia, arpoja ja Yv-tuotteita. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Tulossa: 
Metsäkirkko 
su 5.5. klo 14 

Koppakodalla.
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työn hyväksi.
Aamuhartaus ti 30.4. klo 9 
Päiväkeskuksessa, Pekka Kyl-
lönen.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 30.4. klo 12 rukoushuo-
neella, Pekka Kyllönen. Bye-
bye, Pekka.
Rovastikunnallinen koulu-
tuspäivä to 2.5. Kokkokan-
kaalla, kirkkoherranvirasto 
ja kaikki toimistot kiinni ko-
ko päivän.
Hartaushetket to 2.5. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Kuoroharjoitukset: Vappu-
na ei kuoroharjoituksia.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-

Seurakunnissa tapahtuu 25.4.–2.5.2013

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. (08) 5331 284
fax. (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) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Sanajumalanpalvelus 
su 28.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyl-
lönen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 

Hartaus to 25.4. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.

Veteraanien kirkkomu-
siikki-ilta to 25.4. klo 
18 kirkossa. Muhoksen 
mieslaulajat, Muhoksen 
Torvipojat, kanttorina 
Ossi Kajava, puhe Jou-
ni Heikkinen. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla. 
Juhla seurakuntatalos-
sa, puhe kunnanjohtaja 
Jukka Syvävirta. Kirkko-
kahvit.

Ompeluseurat to 25.4. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Kaikille avoin ompe-
luseura lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi, myös lapsille 
omaa tekemistä. 
Iltahartaus to 25.4. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Omaishoitajien leiri 28.–
30.5. Rokualla. Ilm. ja tied. 
26.4. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. (08) 533 
1284.
Parisuhdeilta pe 26.4. klo 
18.30 seurakuntatalossa. Il-
tapalatarjoilu, lastenhoito 
järjestetty.
Ompeluseurat ma 29.4. klo 
18 srk-talon rippikoulusalis-
sa. Kaikille avoin ompelu-
seura lähetys- ja diakonia-

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

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

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

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Messu su 28.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Paa-
vo Korteniemi, kanttori-
na Hanna Korri. 

Lähetysvintti ma 29.4. klo 
12–14.
Hartaudet: To 25.4. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla ja klo 17 Ystäväntien 
palvelukodissa, Sinikka Ilmo-
nen.
Kuorot: Tähdet 1.5. ei kuo-
roharjoituksia. Kirkkolaula-
jat 1.5. ei harjoituksia. 
EU-ruokia (mahdollisesti ja-
kamatta jääneitä) voi kysellä 
diakoniatyöntekijöiltä.
Naisten hyvinvointi-ilta pe 
3.5. klo 18–20 Tupoksen Va-
namossa. Erilaisia paikallisia 
hyvinvointiin liittyviä esit-
telijöitä, jotka myyvät tuot-
teitaan ja kertovat palveluis-
taan. Voit siis varata hiukan 
rahaa mukaan.  Kirjasto tuo 
esittelyyn hyvinvointiin liit-
tyviä kirjoja, joita voi kirjas-
tokortilla lainata tilaisuudes-
sa. Tarjolla on pientä purta-
vaa. Ilmoita mahdolliset ruo-
ka-aineallergiasi 29.4. men-

kuntatalossa ja klo 10–12 Päi-
värinteen seurakuntasalissa, 
ke klo 12.30–14.30 Päivärin-
teen seurakuntasalissa ja klo 
15–17 Kylmälänkylän kappe-
lissa sekä parillisten viikkojen 

Kirkonkylän diakonia-
toimisto seurakunta-
talo, diakonissa 
Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226.
Tupoksen 
diakoniatoimisto 
Vanamo, diakonissa 
Marika Kamps, 
p. 044 7521 243.

nessä Marikalle, p. 044 7521 
243.
Yhteisvastuukeräys: Dia-
koniatyöntekijä toivoo ih-
misten palauttavan keräys-
listat mahdollisimman pian, 
jotta keräys saadaan pää-
tökseen. Lisätietoja Marikal-
ta, p. 044 7521 243. 
Diakonissa Marika Kamps 
Tupoksen diakoniatoimis-
tolla kesäkuun alkuun, p. 
044 7521 243.
Rippikoulutyö: Kesä III-rippi-
kouluryhmä: Musiikkiopetus 
to 25.4. klo 17–20 seurakun-
tatalolla ja vanhempainilta 
klo 18.30–20 NuorisoNurkas-
sa. Opetusta la 27.4. klo 12–
16 Vanamossa ja su 28.4. klo 
10–14 kirkossa.
Nuorisotyö: Nuortenillat to 
25.4. ja 2.5. klo 18 Vanamossa.
Nuorten palveluryhmä ko-
koontuu ke 8.5. klo 15 Nur-
kassa. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot Sinikalta, p. 044 
7521 226. 
Gospelmessu ja valmistuvi-
en isosten siunaus kirkossa 
helatorstaina 9.5. klo 12. Mu-
kana nuorten gospelbändi.
Lisätietoa nuorisotyön toi-

minnasta, yhteistiedot,  rip-
pikouluryhmien ohjelmat 
ym. osoitteesta www.nuori-
sonurkka.fi.
Perhekerhot: Ti 30.4.  klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. 
Vapputouhuja: Nyyttärit, on-
gintaa, askartelua. Ke 1.5. ei 
kerhoa Vanamossa. 
Partio: Suunnistusta Ranta-
kylässä to 25.4. klo 18–20 su-
denpennuille, seikkailijoille 
ja eräpartioluokalle. Päivys-
tys partiotoimistossa pe 26.4. 
klo 15–17 ja Pajose partio-
johtajille, aikuisille johtajille 
ja partiojohtajaoppilaille klo 
18. Päivystys partiotoimistos-
sa pe 3.5. klo 15–17. Lisätie-
dot: www.niittykarpat.fi. 
RY:n toimintaa: Raamattu-
luokka (5.–6.) pe 26.4. klo 
18.30 kodeissa ja raamattu-
luokkalaisten (7.–8.) ja nuor-
ten lauluharjoitukset klo 19 
kirkossa. Vappumyyjäiset la 
27.4. klo 11 ry:llä. Pyhäkou-

Hautojen hoidot 
Hoitosopimukset tehtävä toukokuun loppuun mennessä 
kirkkoherranvirastoon.
Sopimusten pituudet 1 vuosi (ns. kesähoito), 5 tai 10 vuot-
ta. Hinta sisältää haudan peruskunnostus, haudan pin-
nan hoito, kukat, kukkien hoito ja kastelu, jouluna kynt-
tilä. Kukkia/kynttilöitä yksi/hautasija, kuitenkin enintään 
kolme/hautakivi, Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäaikaissopi-
mukset hoidetaan tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Limingan rovastikunnan ja 
Oulun seurakuntayhtymän yhteinen 

retki valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Helsinkiin 
7.–9. kesäkuuta. Sitovat ilmoittautumiset 8.5. men-
nessä, p. (08) 3161 340 (Oulun seurakuntien leirikes-
kuspalvelut). Tarkemmat tiedot Menot Oulun seu-
rakunnissa -sivulla 18. Lisätietoja Minna Sorvala p. 
040 7797 705.

to klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Parisuhdeilta 
pe 26.4. klo 18.30 seurakun-
tatalossa.
Nuoret/rippikoulut: Yökah-
vila Valopilikku la 27.4. klo 
19–24 Nuokkarilla. Isosten 
ilmoittautuminen kesän lei-
reille 3.5. saakka kirkkoher-
ranvirastossa olevaan kansi-
oon.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat to 
25.4. klo 18. Seurakuntapii-
ri ti 30.4. klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 25.4. klo 18.30 ompelu-
seurat kodeissa: Toljamo, Ka-
levinkuja 4 ja Juusola, Isterin-
tie 11. Nuorten leiri 26.–28.4. 
Rokualla. La 27.4. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät 4.–6.-
lk Hoppa, Piilokuja 2 ja 7.–8.-
lk Parviainen, Autioniemen-
tie 24. Su 28.4. klo 12 pyhä-
koulut: kirkonkylä M. Tol-
jamo, Anttila Lehtola, Kori-
vaara Terho, Pälli Männik-
kö, Suokylä A. Keränen. Klo 

14 seurat terveyskeskukses-
sa ja klo 17 radioseurat ry:llä 
(RadioPooki). Ma 29.4. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. Ke 1.5. 
klo 11 ruokailu ja klo 12 vap-
pumyyjäiset ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 26.4. klo 19 alueelli-
set kotiompeluseurat: Hyrk-
ki, paikka avoin, Laitasaari/
Huovila, Kajava, Ritolantie. 
Nuorten leiri 26.–28.4. Roku-
alla. La 27.4. klo 10 päiväker-
ho ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka Parviainen, Au-
tioniementie 24. Su 28.4. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Öster-
berg, Päivärinteenpolku 6, 
Laitasaari Riekki, Takatalon-
tie, Huovila Paaso, Ritolanku-
ja 38. Klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä.
Kastettu: Martta Mirjami 
Moisio, Uula Armas Olavi 
Vesala, Miikka Pietari Kerä-
nen, Veronica Aune Anasta-
cia Nieminen, Aaron Viljami 
Parviainen, Antti Tapani Vä-
hämäki.

Seurakuntaretki eläkeläisille
keskiviikkona  8.5. Koitelinkoskelle Kiiminkiin.
Lähtö klo 8.30 S-Marketin edestä ja paluu klo 17 menns-
sä. Ohjelma: Oulujoenkirkko ja Pappilan pihapiiri;  ruo-
kailu Fat Rooster Kitchen& Catering / Janne Pekkala, Koi-
telinkoski ja kahvittelu Tunnelmatuvassa  sekä Shoppai-
lua Kaakkurissa. Hinta 30 €. Ilmoittautuminen 30.4. klo 
12 mennessä,  p. 044 7521 226 / Ilmonen.

Limingan seurakunnan lähetystyö järjestää

VAPPUSIMA JA
 -MUNKKIMYYJÄISET

ti 30.4 seurakuntatalolla klo 10–12 ja
S-Marketin eteisessä klo 14–16

(tai niin kauan kuin myytävää riittää) 
Tervetuloa ostoksille!

Koko perheen 
vapputapahtuma
sunnuntaina 28.4. klo 12–15 
seurakuntatalon pihapiirissä.
Myynnissä munkkeja, simaa, makkaraa ja lättyjä.
lisäksi mm. ongintaa, karkkionnenpyörä (1 € / kerta), 
kasvomaalausta, nukketeatteria, laulu-leikkejä, arpo-
ja ja nalleneuvola, johon voit tuoda oman pehmolelu-
si tarkastukseen! 
Kaikki tuotto Yhteisvastuulle! 
Lapsille kotiin lähtiessä ilmapallo mukaan!
Yhteistyössä: Seurakunta ja MLL
P.s. toivomme vappumieltä myös pukeutumiseen!

Seiskailuleiri
Oma leiri tulevan syksyn 
seiskaluokkalaisille 18.–
19.5. Törmälässä Siikajo-
ella. Uusia ystäviä, haus-
koja hetkiä ja leppoisaa 
leiritunnelmaa. Hinta tie-
tenkin 7 €. Ilmoittautumi-
set 7.5. mennessä www.
liminganseurakunta.fi. Li-
sätietoja Marialta, p. 044 
7521 236 tai maria.pohjo-
la@evl.fi.

lut su 28.4. klo 11.30 ja seu-
rat klo 14 kirkossa sekä seu-
rat klo 17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Stella Minda Sofia 

Salopuro.
Kuollut: Kaisa Marjatta 
Pääskynen e. Mällinen e. Fin-
geros, 85.

Vappuna 1.5.
Lähetystyön toripöydältä  

noin klo 10 alkaen 
vastapaistetut

MAUKKAAT MUNKIT! 
KOTISIMAA!

(niin kauan kuin tuotteita riittää)
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
Virasto suljettu pe 
26.4. ja to 2.5.

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

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

Kappalaiset
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 5083 403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fi/Siikalatva
Sanajumalanpalvelus 
su 28.4. klo 10 (huom. 
kelloaika) Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Saila 
Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus 
su 28.4. klo 10 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Un-
to Määttä. Kunniakäyn-
ti sanakarihaudoilla ja 
kirkkokahvit seurakun-
tatalossa. 
Iltakirkko su 28.4. klo 19 
Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurkinen, kant-
torina Unto Määttä.

KeStilä
Seurakuntakerho pe 26.4. 
klo 10 srk-kodissa.
Ompeluseuramyyjäiset pe 
26.4. klo 19 ry:llä. 
Ry:n nuorisotoimen retki ke 
1.5. klo 12 Maksiharjulle.
Ompeluseurat pe 3.5. klo 19 
ry:llä.

piippola
Hartaus pe 26.4. klo 14 Vaa-
rintalossa. 
Yhteisvastuu-myyjäiset 
ti 30.4. klo 12–13 kirjaston 

Kastettu: Joonas Henrik-
ki Kesti (Rantsila).
Kuollut: Eeva Annikki 
Tamski 89 (Kestilä), Kaar-
lo Jaakob Aho 89 (Rant-
sila), Veikko Augusti Pii-
rainen 79 (Kestilä), Han-
nu Benjam Pelkonen 66 
(Rantsila).

Konfirmaatiomessu su 
28.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu pe 26.4. ja to 2.5. 
Raamattu- ja tuumailupii-
ri kokoontuu to 25.4. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 30.4.  
12.30–14  Tyrnävän seura-
kuntatalo 
Nuttupiiri to 2.5. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Aamukammaria ei ole keski-
viikkona 1.5.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To 25.4.  klo 19 lauluseurat 
Susanna ja Pauli Kinnusella, 
Hankomiehenkuja 4. La 27.4. 
klo 18 yläkouluilta Murron 
ry:llä. Su 28.4. klo 14 seu-
rat Lepolassa ja klo 16 seu-
rat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: La 
27.4. klo 18 yläasteilta ry:llä. 
Su 28.4. klo 13 seurat ry:llä.

edessä. Myytävänä mm. si-
maa, munkkeja, rieskaa.

pulKKila
Nuortenilta to 25.4. klo 17–
18.30 srk-talon kerhohuo-
neessa. 
Seurat ja nuortenilta la 27.4. 
klo 19.30 ry:llä.
Pyhäkoulu su 28.4. klo 12 
ry:llä.
Ehtoollishartaus su 28.4. klo 
14 vuodeosastolla.
Vappukahvila ke 1.5. klo 13–
15 srk-talossa. Vappua viete-
tään laulujen merkeissä. Si-
maa ja munkkeja myytävä-
nä. Arpajaiset. Tuotto diako-
nia- ja lähetystyön hyväksi.
Lauluseurat ke 1.5. klo 13 El-
vi ja Paavo Rehulla, Kirkko-
polku 6 as 8.
Seurakuntakerho to 2.5. klo 
12 srk-kodissa.
Raamattuluokka pe 3.5. klo 
19 ry:llä.

pYHäntä
Ehtoollishartaus to 25.4. klo 
13 Nestorissa.
Hartaus to 25.4. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Myyjäiset la 27.4. klo 18.30 
ry:llä.
Seurakuntapäivät su 28.4. 

klo 16 ry:llä. Alustus aihees-
ta Keskinäinen rakkaus, Ve-
sa Tahkola.

rantSila
Ehtoollishartaus pe 26.4. 
klo 14 Pohjantähdessä. 
Herättäjän seurat su 28.4. 
klo 19 Kirsti ja Hannu Ojan-
takasella, Pahkamaantie 43, 
Hannu Lauriala, Merja Jyrk-
kä ja Ulla Säilä.
Nuortenilta ma 29.4. klo 17–
18.30 Nuppulassa. 
Eläkeliitto ti 30.4. klo 11 srk-
talossa.
Vappumyyjäiset ke 1.5. klo 
11 ry:llä, tarjolla ruokaa!

Nuorten 
toimintaa
Nuortenilta torstaisin klo 18 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa.
Seurakunnan liikuntasalivuorot yläkouluikäisille ja 
hieman vanhemmille to 25.4. klo 16–17 Kirkkomänni-
kön koululla. Kaikki mukaan!

Rovasti-
kunnallinen 
omaishoitajien 
leiri 
28.–30.5. Rokuan 
kylpylähotellissa. 
Osallistumismaksu 50 €.
Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset 26.4. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630.

Seurakunnan kesäretki 
6.–7. kesäkuuta Heinävedelle. 

Tutustumme Va-
lamon ja Lintulan 
luostareihin ja osal-
listumme laivaristei-
lylle. Majoitumme 
Valamon luostarissa 
2 hengen huoneis-
sa. Osallistumismak-
su 110 €  / aikuinen ja 
55 € / lapsi alle 15-v. 
sisältäen matkat, majoituksen, kaksi lämmintä ateriaa, 
aamu- ja iltapalan sekä laivaristeilyn. Ilmoittautumiset 
3.5. mennessä kirkkoherranvirastoon, p. (08) 5640 600.

Limingan rovastikunnan ja 
Oulun seurakuntayhtymän yhteinen 

retki valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Helsinkiin 

perjantaista sunnuntaihin 7.–9. kesäkuuta. 
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä 
p. (08) 316 1340 (Oulun seurakuntien 

leirikeskuspalvelut). 
Tarkemmat tiedot 

sivulla 18 tässä lehdessä. 
Lisätietoja Minna Sorvala p. 040 779 7705.
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Kansallinen 
veteraanipäivä
lauantaina 27.4.
”Veljeä ei jätetä, 
nuoria ei unohdeta”

Siikalatvan seurakunnan alueella vietämme 
veteraanipäivän juhlaa seuraavasti:

Piippola perjantai 26.4. klo 10  
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku.
Pentti Haanpään koululla hartaus, Perttu Kyllönen.
Ohjelmaa ja ruokailu.

Pulkkila perjantai 26.4. klo 11  
Hartaus kirkossa, Merja Jyrkkä
Ohjelmaa kirkossa.
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku.
Ruokailu Pulkkilan peruskoululla. 

Kestilä lauantai 27.4. klo 10  
Hartaus kirkossa, Saila Karppinen.
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku.
Ruokailu ja ohjelmaa seurakuntakodissa.

Rantsila lauantai 27.4. klo 13  
Hartaus kirkossa, Saila Karppinen.
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku.
Kahvit ja ohjelmaa seurakuntakodilla, 
Veteraanikuoro.

Pyhäntä sunnuntaina 28.4. klo 10 
Sanajumalanpalvelus, Merja Jyrkkä.
Kokoontuminen sankarihaudoille, seppeleenlasku.
Kahvit seurakuntatalossa, Veteraanikuoro.

Kaikki ovat tervetulleita näihin tilaisuuksiin, etenkin 
veteraanisukupolvi. Tilaisuuksiin kyyditystä tai avusta-
jaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 040 5528 989.

Siikalatvan seurakunnan
kaikkien vapaaehtoisten kirkkopyhä
helatorstaina 9.5. Kestilässä.
Messu klo 10 Kestilän kirkossa. Ruokailu ja ohjelmaa 
seurakuntakodissa. Ilmoittautuminen kirkkoherranvi-
rastoon viimeistään perjantaina 3.5.,  p. 040 5528 989. 
Kyyti järjestetään sitä tarvitseville.

Suomen Lähetysseuran Tasauskeräystä 
arpajaislahjoituksilla tukivat
 
Rautanet Suotula
Tyrnävän Osuuspankki
HZPC Kantaperuna Oy
Pohjan Some Oy
K-Market Herukka Tyrnävä
M-Tori Tyrnävä
S-Market Tyrnävä
  
Kiitos kaikille tukijoille!

MUSIIKKI-ILTA
lauantaina 4.5. klo 19

Rantsilan kirkossa.
Syövän takia vanhempan-
sa menettäneiden lapsi-
perheitten tukemiseen. 

Kappelikuoro, veteraani-
kuoro, soitinryhmä, runoa, 
virsiä, hartaus. Ennen tilai-
suutta kahvit ja arvottavaa 
srk-talossa alkaen klo 17.

Järj. Rantsilan Syöpäkerho 
ja Siikalatvan seurakunta.
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Miehiä sotakoneiden 
äärellä ja sisällä

Muinainen Brewster-hä-
vittäjäkö sen teki? Ve-
ti aamuseitsemäksi pi-
han täyteen hurttia 

huumoria puhkuvia miehiä.
– Onko lentokirja mukana? 

kysyi muuan.
– On.
– Otatko kyytiin?
– En ota. Tulee housunlahkeet 

täyteen. Ja kun oikein kiepautte-
lee, niin se mikä on lahkeessa, on-
kin pian niskassa.

Eivät miehet lentämään lähte-
neet, mutta melkein. Noin 60 li-
minkalaista ja lumijokista miestä 
lähti bussilla miestenretkelle Tik-
kakoskelle, Keski-Suomen ilmai-
lumuseoon.

Siellä se legendaarinen Brews-
terkin on. Amerikkalainen hävit-
täjä, jollaisia suomalaiset käytti-
vät toisessa maailmansodassa. 
Matkanjohtaja, Limingan seu-
rakunnan kanttori Mika Kotka-
ranta keksi käyttää Brewsteriä tä-
kynä ilmoituksessa, joka ilmestyi 
Rauhan Tervehdyksessä. 

Ilmoitus veti kuin häkä.  Tosin 
20 miestä ilmoittautui retkelle jo 
ennen ilmoituksen julkaisemista, 
sillä puskaradio oli puhunut.

Vähään  
tyytyväisiä  
Lumijoen kirkkoherra Markku 
Tölli ei oikein osaa sanoa, miksi 
miestenretket, joita on tehty jo 13, 
ovat niin palkitsevia. Retket eivät 

ole päällisin puolen kummoisia-
kaan vaan hyvinkin pienimuo-
toisia tapahtumia. Vaikka miehet 
saattavat matkan aikana hieman 
rutista aivan aiheestakin, niin lo-
pussa kiitos seisoo.

Tölli kiittelee miehiä siitä, et-
tä he ovat niin vähään tyytyväi-
siä. Siinä on osa matkan lumoa. 
Miesten yhteinen bussilla ajami-
nen riemastuttaa myös mieltä.

Liminkalaista eläkeläistä Erk-
ki Soukkaa kiinnostaa Suomen 
sotahistoria, varsinkin kun oma 
isä osallistui sotaan.

– Isä käytti armeijan vaatteita 
viisi vuotta. 

Isä ei Erkille juuri sodasta pu-
hunut, ilmoitti vain, ettei ole oi-
kein mitään kerrottavaa.

Jutteli hän kuitenkin sodasta 
kaveriensa kanssa.

– Kun ukot keskenään puhui-
vat, kuuntelimme korvat höröllä.

Kiitoradan  
päässä
Matka Tikkakoskelle kesti tun-
teja. Miehille muistutettiin, että 
bussissa on vessa. Veikolla näyt-
tivät nimittäin silmät jo kellertä-
vän, kunnes huomattiin, että hä-
nen silmälaseissaan on keltaiset 
linssit.

Ilmailuharrastaja Markku 
Pynnönen esitteli Tikkakoskel-
la museon lentokoneita. Erkki 
Soukkaan teki suurimman vai-
kutuksen DC-3-kone, jota käytet-

tiin Suomessakin pitkään. Souk-
ka ihasteli koneen kokoa ja muis-
teli nähneensä niitä Oulun ja Hel-
singin lehtokentillä. 

Paavo Uitto sai puolestaan 
kokemusta DC-3:sta, kun hän 
oli kurssimatkalla Tikkakoskella 
1970-luvun puolenvälin hujakoil-
la. Hän istui koneessa, kun lentäjä 
kiihdytti konetta vauhtiin, mut-
ta joutui lyömään jarrut pohjaan 
kiitoradan päässä. 

Kone ei ollut saavuttanut tar-
peeksi nopeutta. Uiton mukaan 
kone oli miltei jo 45 asteen kul-
massa ja perä kynsi rataa.

– Huumorilla otettiin ja yritet-
tiin uudemman kerran.

Markku Pynnönen esitteli 
muun muassa kuuluisaa Messer-
schmitt Bf 109-konetyyppiä, jolla 
Suomi sai 663 ilmavoittoa venä-
läisistä. Tosin pudotusluku ei ole 
varma, sillä aina ei tiedetty, tip-
puiko osuman saanut kone. Tur-
peeseen päättyi joka tapauksessa 
paljon venäläisten koneita. 

Kumpi oli parempi, sakujen 
Messerschmitt vai brittien Spitfire?

– En tiedä. Sitä ei tiedä vii-
saammatkaan miehet, Pynnönen 
napautti.

Kierroksen jälkeen lähdettiin 
sille parhaalle matkalle, kotimat-
kalle. Bussiin ahtautui tyytyväi-
siä, sotakoneita nähneitä miehiä. 
Miestenretki onnistui jälleen.

PeKKa HeliN

Limingan seurakunnan seurakuntamestari Veikko Guttorm pääsi ohjaimiin.

Sotaveteraani Matti Kaitera takanaan Brewster-hävittäjä.

Markku Pynnönen esittelee Fouga Magister -konetta.

Matkalle lähdettiin Limingan seurakuntatalolta.

DC-3-koneilla lennettiin pitkään.

Kaikki reilassa.

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


