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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Muut mediat

Kristus yhdistää -päivää vietetään Oulussa helators-

taina 9. toukokuuta. Kaikille avoimen yhteisen ru-

kous- ja kiitospäivän järjestävät Oulun kristilliset kir-

kot ja yhteisöt.

On oikein, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään. Kehot-

taahan Kristuskin opetuslapsiaan keskinäiseen rakkau-

teen. 

Näyttäisi naurettavalta, jos kristityt eivät kykenisi pitä-

mään yhtä vaan pysyttelisivät omissa, joskus ahtaissakin 

ympyröissään. Yhteinen todistus on tärkeä maassamme, 

joka kovaa vauhtia muuttuu jälkikristilliseksi. Riitaisuus ei 

auta kristillistä kirkkoa taistelemaan maallistumista vas-

taan.

Kirkoilla on sittenkin enemmän yhteistä kuin erotta-

vaa. Meillä on sama Jumala, sama Jeesus, sama taivas.

Ekumeniakin on edennyt, mutta kaikkia tavoitteita ei 

ole kuitenkaan saavutettu. Luterilaisia hiertää kenties eni-

ten katolisen kirkon kanta pohjoiseen kirkkoomme. Kato-

linen kirkko ei pidä kirkkoamme oikeana kirkkona vaan 

kristillisenä yhteisönä.

Tällaiseen ei saa yhteistyö kaatua. Keskusteluyhteyksiä 

on pidettävä auki, vaikka ekumeniassa ei enää mainitta-

vaa menestystä saavutettaisikaan. Toimivat keskusteluyh-

teydet voivat hyvinkin olla tarpeen tulevaisuudessa, jon-

ka haasteita emme tunne. Kirkot voivat joutua tilanteisiin, 

joihin niiden on reagoitava yhdessä. 

Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä.  Kirkoilla on luo-

vuttamattomia oppeja ja käytäntöjä, joista ne saavat pitää 

kiinni. Jos yhteisymmärrystä ei jossain asiassa ole, sitä ei 

ole. Väkisin väännetty yksimielisyys ei ole todellista yksi-

mielisyyttä.

Oulussa ollaan hyvällä asialla. Täällä nähdään, että kris-

tillisillä kirkoilla paljon aihetta yhteiseen kiitokseen, vaik-

ka erimielisyydenkin aiheita on. Yhteinen usko edellyttää 

yhteistä esiintymistä.

Kristus yhdistää

JOS IHMINEN ei pysty olemaan kriittinen 
omia ajatuksiaan kohtaan, hän ei pysty 
kunnioittavaan kohtaamiseen monenkir-
javassa maailmassa. Meillä on pitkät pe-
rinteet oman hengellisyyden kritiikissä. 
Ne on kaivettava esiin.

Meidät on heitetty harmauteen, uskon 
ja epäuskon loppumattomaan jännittee-
seen. Musta ja valkoinen ovat uskon to-
dellisuudelle vieraita värejä. Ihmisen on 
oltava rohkea myös epäilyssään.

Kirkkohallituksen aikuistyön työalasihteeri Juha 
Luodeslampi Kirkonkello-nettijulkaisussa 25.4.

SE, JOKA UNOHTAA Jumalan armoteot, ei 
ole kovin tarkka omistakaan teoistaan.  Il-
man isäntää on moraali vaikea perustella.  
Lopulta pastorilla ei ole muuta kuin Isän-
tä ja hänen antamansa sana.  Jos sana ka-
dotetaan, jäävät vain jaaritukset.

Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra 
Keijo Rainerma seurakuntalainen.fi-sivustolla 18.4.

SE KIELI ja elämänmalli, mikä opittiin 
vuosikymmeniä sitten ja toimi silloin hy-
vin, on nyt auttamatta vanhentumassa. 
Paikalleen pysähtyvä jää väistämättä jäl-
keen ja liikkeellä pysyvänkin on ajoittain 
lisättävä vauhtia.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin notaari 
Marja-Sisko Aalto Kotimaa24:n blogissa 24.4.

TARINA KERTOO miehestä, joka kysyi pa-
piltaa, saako hän polttaa tupakkaa rukoil-
lessaan. Et missään nimessä, vastaus kuu-
lui. No saanko sitten rukoilla samalla kun 
poltan tupakkaa, mies jatkoi. Ilman muu-
ta, pappi sanoi.

Jumala on viisaudessaan luonut mei-
dät kaikki erilaisiksi, ja siksi on oltava yh-
tä monia rukouksen muotoja.

Hengellinen ohjaaja ja Englannin 
anglikaanisen kirkon pappi Henry Morgan 

Vantaan Lauri -lehdessä 25.4.

PEKKA HELIN
pekka.helin@rauhantervehdys.fi

Kommentoi!

 
Aatoksia

Matkamuistoja 
messuista

Maailmalla reissatessamme 
meitä alkoivat jossakin vai-
heessa kyllästyttää kirkkoi-
hin järjestetyt opastetut vie-

railut.  Valtava määrä lukuja, nimiä ja 
paikallishistoriaa aina saman kaavan 
mukaan. 

Kirkkoja emme hylänneet, mutta 
päätimme muuttaa kaavaa. Osallistui-
simme paikallisten asukkaitten kanssa 
sunnuntaiseen jumalanpalvelukseen. 

Aloitimme Yhdysvaltojen itäranni-
kolta. Se oli helppoa ja hauskaa. Pappi 
otti ovella vastaan pyhävaatteisiin pu-
keutuneen kirkkokansan. Meidät oli 
huomattu ensikertalaisiksi, tilaisuu-
den jälkeen monet tulivat tekemään 
tuttavuutta. 

Amerikkalaiseen välittömään ta-
paan meille annettiin kaikenlaisia neu-
voja ja saimme saman tien kutsun  pi-
ha-piknikille. 

Unohtumaton on myös jumalanpal-
velus Kenian maaseudulla. Olimme ys-
tävystyneet safarioppaamme kanssa, 
joka sai selville, että lähellä majapaik-
kaamme oli kirkko. 

Se oli betoniharkoista ladottu, ava-
ra suorakaiteen muotoinen rakennus, 
päätykulmassa oli yksinkertainen iso 
risti. Maalattia, kymmenet penkkirivit 
täynnä eri puolilta paikalle vaeltanei-
ta perheitä. Tunsi selvästi malttamatto-
muuden, jolla messun alkua odotettiin. 

Istuuduimme takariville. Pian kol-
me värikkäisiin kankaisiin kietoutu-
nutta nauravaa naista innokkaasti viit-
toillen lähestyi meitä.  Ei tullut kuu-
loonkaan, että istuisimme takana, pi-
ti ehdottomasti siirtyä etupenkkiin. 
Come, come, come! 

En tiedä, johtuiko tuo heidän luon-
taisesta vieraanvaraisuudestaan vai-
ko siitä, että olimme ainoat valkoihoi-
set. Valkoisillahan oli ollut Afrikassa 

tapana istua tiukasti kaikkialla etu-
penkissä. Häkeltyneinä, mutta uteli-
aina seurasimme palvelusta. Uskon-
tunnustukseen ja Isä meidän -ruko-
ukseen saatoimme mekin osallistua, 
koska ne luettiin swahilin ja kikuyun 
lisäksi myös englanniksi.

Kaikkea muuta kuin välitön oli 
tunnelma kirkkopahasessa, jonka 
löysimme Shanghaissa parikymmen-
tä vuotta sitten. 

Rähjäisten rakennusten ympä-
röimällä sisäpihalla yksi ovista auke-
ni luokkahuoneen näköiseen tilaan. 
Takaseinän edessä oli pöytä, sen ylä-
puolella krusifiksi ja metrin korkuinen 
painokuva Jeesuksesta. 

Paikalla oli pappi jakamassa lehti-
siä tuoleille. Opas jutteli hetken papin 
kanssa ja palasi luoksemme: so sorry, 
so sorry, tänään ei olekaan jumalan-
palvelusta.

Tuorein matkamuistoni messusta 
on Kanarialta. Väsynyt vanha mies lu-
ki konemaisesti messutekstejään, pa-
ri vapaaehtoista laahusti hänen apu-
naan, ja meitä oli suuressa hämäräs-
sä tilassa kaikkiaan kahdeksan ihmis-
tä. Kaikki oli nukkavierua, kulunut-
ta, köyhää. Aika lailla allapäin pala-
sin hotelliini.

Maikki kiviharju-WiebeNga
Kirjoittaja on kolmisenkymmentä vuotta 

maailmalla asunut oululaistoimittaja
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Tulvat koskettivat seurakunnissa
Seurakunta auttaa 
parhaiten henkisen tuen 
muodossa. Ylikiimingissä 
tulvista johtunut 
kuolemantapaus kävi 
likelle myös seurakunnan 
työntekijöitä.

Kevään harvinaisen kovat 
tulvat tuntuivat useiden 
seurakuntien alueella pit-
kin Pohjanmaata. Kiimin-

kijoen tulviminen näkyi Hauki-
putaan ja Kiimingin seurakun-
nissa sekä Oulujoen seurakun-
taan kuuluvassa Ylikiimingin 
seurakuntapiirissä. 

Kiimingin kirkkoherra Pauli 
Niemelä kertoo, että seurakunta 
oli valmiudessa auttamaan tul-
vasta kärsiviä ihmisiä. Tarvetta ei 
kuitenkaan lopulta ollut.

– Olisimme voineet esimer-
kiksi tarjota hätämajoitusta leiri-
keskuksessa. Lopulta tiet leirikes-
kukselle kuitenkin menivät poik-
ki. Onneksi tarvetta seurakunnan 
tarjoamalle hätämajoitukselle ei 
sitten ollutkaan.

Niemelän mukaan seurakunta 
voi parhaiten tukea ihmisiä muil-
la tavoin.

– Seurakunta voi lähinnä tar-
jota henkistä tukea. Kuljemme 
yksittäisten ihmisten rinnalla, ja 
tulvista puhutaan myös yhteisöl-

lisissä tilaisuuksissa, hän selittää.

kuolema  
kosketti
Ylikiimingissä on jouduttu kä-
sittelemään kuoleman tuomaa 
surua. Siellä Kiiminkijoen tulva 
vaati ihmisuhrin, kun keski-ikäi-
nen mies jäi virtaavaan tulvave-
teen ja kuoli myöhemmin sairaa-
lassa. 

Ylikiimingin piirikappalainen 
Olavi Isokoski oli itse paikalla, 
kun onnettomuus tapahtui.

– Kiinnitin huomiota pyöräili-
jään, joka ajoi pyörätiellä olevaan 
tulvaveteen. Ajattelin, aikooko 
hän todella mennä vielä pidem-
mälle. Hän ei varmaankaan tien-
nyt, kuinka suuri vaara oli.

– Sitten hän kaatuikin ja jou-
tui virtaavan veden viemäksi, Iso-
koski muistelee traagista tapahtu-
maa.

Mies saatiin pelastettua vedes-
tä ja Isokoski soitti ambulanssin. 
Mies kuitenkin kuoli myöhem-
min sairaalassa.

– Kylmä vesi salpasi hänen 
hengityksensä, Isokoski kertoo.

Tapahtuma on koskettanut 
häntä syvästi. 

– Minua oikeastaan kiukut-
taa. Kuolema tuntuu niin turhal-
ta. Miksi näin piti tapahtua?

– Toisaalta ymmärränkin, et-
tä mies ei käsittänyt vaaraa. Hän 
vain kulki tuttua reittiä, Isokoski 

pohtii vakavana.
Omaisten lohduttaminen ja 

tulevat hautajaiset kuuluvat pii-
rikappalaisen tehtäviin.

– Pystyin rauhoittelemaan 
miehen perhettä myös tiedon 
kautta, koska olin itse nähnyt ta-
pahtumat.

Kuolleen miehen perhe on Iso-
koskelle henkilökohtaisesti tuttu, 
mikä tekee tilanteesta hänelle eri-
tyisen raskaan.

Naapuriapu  
toimi
Vaikka tulvat olivat suuria, va-
hingot ovat muuten jääneet mel-
ko pieniksi.

– Täällä vähän kummastel-
laankin hätäilyä. Tulvaan osat-
tiin hyvin varautua. Ei se niin 
vakavaa ole, jos vesi välillä nou-
see, Isokoski kuvailee paikallisten 
tunnelmia.

– Teiden oleminen poikki saat-

toi kiukuttaa, mutta kiertoteitä-
kin löytyi aika hyvin.

Isokoski myös arvelee, että ku-
vat tulvavedessä veneilevistä ih-
misistä eivät kertoneet varsinai-
sesta hädästä.

– Se on tainnut olla enemmän-
kin elämysten hakemista, hän 
epäilee.

Seurakuntien työntekijät ke-
huvat pelastuslaitoksen hyvää 
varautumista. Monessa paikassa 
ihmiset ovat myös auttaneet toi-
siaan. Pauli Niemelä iloitsee naa-
puriavun toimimisesta.

– Kiimingin Alakylässä, jossa 
tulva oli paha, on yhteisöllisyys ja 
naapuriapu selvästi kasvanut. Yh-
teinen kokemus on yhdistänyt ih-
misiä, hän kertoo.

vaikutus näkynee  
esirukouksissa
Seurakuntien kiinteistöillä ei ole 
ollut vaaraa. Etenkin vanhemmat 
rakennukset, kuten kirkot, on ra-
kennettu sen verran korkealle, et-
tei tulvavesi ulotu niihin.

Niemelä arvelee tapahtumien 
näkyvän tulvien jälkeen puheis-
sa ja esimerkiksi esirukouksissa. 
Tulvat koskettivat heitäkin, jotka 
eivät kärsineet suoraan sen seu-
rauksista.

– Kyllähän tällaisessa tilan-
teessa konkretisoituu se, miten 
ihminen on pieni ja luonnonvoi-
mat ovat suuria, Niemelä pohdis-
kelee.

kaiSa aNttila

Minua oikeastaan 
kiukuttaa. Kuolema 
tuntuu niin turhalta. 
Miksi näin piti 
tapahtua?

Ylikiimingin piirikappalainen 
Olavi Isokoski todistettuaan 

miehen kuolemaa tulvaveteen.

S a t u S aa r i n e n

Ve s a R an t a

Kiimingin kylän ja Koitelin puolessa välissä sijaitseva Pasonsuvanto on yksi hankalimpia patopaikkoja tulvien aikaan. Molemmat kuvat ovat Pasonsuvannolta. 
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

• Miksi Rauhan Tervehdys ky-
syy Tuiran kirkkoherraehdok-
kailta, mikä on heidän suhteen-
sa kirkon herätysliikkeisiin? On 
aivan eri asia kysyä herätyslii-
ketaustasta kuin suhtautumi-
sesta herätysliikkeisin.

(puhelinpalaute 26.4.)

• Meidän paikkakunnallam-
me vanhat ihmiset kokevat, 
että heitä ei kuunnella. Olen 
kuullut monen sanovat tätä sa-
maa ja olen itsekin ollut sellais-
ta todistamassa, kun olen tut-
tua vanhusta vienyt seurakun-
nan tapahtumiin. Liikkumi-
nen ja puhe voi vanhuksilla ol-
la jo hitaampaa, mutta maltta-
kaa kuunnella heitä!

(puhelinpalaute 29.4.)

• Kirjoititte maaliskuussa (RT 
13/2013) Oulunsalon pappilan 
ja seurakuntatalon sisäilmaon-

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

2.5. pidettävässä viimeisessä 

agnostikkoillassa Arpád Kovács 

alustaa aiheesta Taivas on jo täynnä.
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Kylpyhuoneet, maalaukset, tapetoinnit ja rakentamiset. Laatutakuu.

Pohjolan Talomestarit. Puh 045 866 7774.

Palveluja tarjotaan

• 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

Millainen äiti olet? Entä 
millainen äiti haluaisit 
olla? Mistä toivot jäl-
kikasvun sinut aikuis-

tuttuaan muistavan? 
Koetko äitinä paineita? Millai-

sia – ja mikä taho niitä mielestä-
si asettaa?

Jos haluat jakaa tuntojasi äi-
tinä olemisesta Rauhan Terveh-
dyksen äitienpäiväviikolla il-
mestyvässä numerossa, ole hyvä 
ja vastaa vapaamuotoisesti joko 
sähköpostitse, Facebookissa tai 
kirjoittamalla.

Liitä vastaukseesi nimimerk-

ki tyyliin ”Äiti 32 v. Limingasta”.
Vastausaika päättyy torstaina 2. 
toukokuuta. 

Etsimme myös äitejä haasta-
teltavaksi. Jos haluat jakaa aja-
tuksiasi äitiydestä RT:n lukijoil-
le omalla nimellä ja kasvoilla, ota 
yhteyttä.

Pohdinnat äitiydestä tulevat 
perille sähköpostitse osoitteel-
la toimitus@rauhantervehdys.fi. 
Postiosoite on Rauhan Tervehdys, 
PL 102, 90101 Oulu.

Rauhan Tervehdys kaipaa 
apua äitienpäivänumeroon
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Kuvassa äitienpäivänumeron kansi 
vuodelta 2010. Piirros: Mari Lähteenmaa

Postia Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu |  toimitus@rauhantervehdys.fi

gelmista, joiden vuoksi raken-
nukset ovat poissa käytöstä. Ju-
tussa kerrottiin, että isoimmille 
juhlille etsitään korvaavia tiloja.

Esitän ongelmaan ratkaisueh-

dotukseksi Oulunsalo-taloa. 
Terveiset Oulunsalon kirkko-
herra Tapio Kortesluomalle.

(postipalaute 14.4.)

• Kiusaantuneena ja myötähäpe-
än tuntein olen joutunut seuraa-
maan  agnostikkopappien kan-
nanottoja. RT on otettu meidän 
perheessämme vastaan raskain 
mielin. Epäilijäpapit voivat nyt 
tuoda epäuskonsa julki laajal-
le levitetyn lehden avustuksella. 
Ihmetyttää moinen.

(nettipalaute 25.4.)

• Toimittaja Katja Kiiskisen 
Rauha hänen sielulleen -kolum-
ni (RT 15/2013)  oli pelkkää asi-
aa. Olin vuosia katkera ex-mie-
helleni, mutta en ole enää. An-
teeksi on annettu ja hän joskus 
soittelee minulle, vaikka mo-
lemmilla on oma elämä tahoil-
lamme.

(nettipalaute 22.4.)

Luin jokin aika sitten Tapani 
Ruokasen ja Seikku Paunosen 
kirjan Portti Kiinaan avautuu. 
He kertovat siinä kiertomatkas-
taan Kiinassa 1970-luvun lopul-
la. Olot olivat alkaneet vapau-
tua ja seurakunnat olivat saa-
neet kirkkojaan takaisin. Mutta 
kulttuurivallankumous oli vie-
nyt Raamatut kristityiltä. Kun 
suomalaiset eräänä sunnuntai-
na tulivat jumalanpalvelukses-
ta, heidän viereensä ilmaantui 
nuori mies.

–  Onko sinulla Raamattuja? 
hän kysyy.

 Suomalaisilla oli jäljellä vain 
pari pientä kirjasta, joissa on va-
likoituja Raamatun jakeita. 

– Eikö sinulla ole yhtään kir-
jaa enää minulle? kysyy eräs 
nuorukainen. 

– Voin lähettää sinulle Raa-

matun, jos kirjoitat nimesi ja 
osoitteesi, hänelle vastattiin.

 Sanat saavat aikaan järkyttä-
vän reaktion. Nuori mies alkaa 
ylistää Jumalaa suurella äänel-
lä keskellä katua: Oi Herrani ja 
Vapahtajani, kiitos, kiitos! Sinä 
annat minulle oman Raamatun.

Meillä Suomessa on täysi 
vapaus tutustua Raamattuun. 
Mutta näyttää siltä, että sen si-
sältöä on alettu turhentaa. 

Hengellisiin kysymyksiin ei 
saa vastausta ihmisen mielipi-
teiden varassa. Usko syntyy vain 
Jumalan sanan kuulemisesta.

Raamatusta löydämme en-
nen kaikkea Jeesuksen. Hän 
kulki ihmisen rinnalla, paran-
si, opetti, puolusti syytettyjä ja 
alaspainettuja ja antoi syntejä 
anteeksi. Parasta on, että hän 
otti syyllisyytemme omakseen 

ja sovitti sen.
Jeesus voitti Kiusaajan hou-

kutukset juuri Jumalan sanal-
la. Sanoma Jeesuksesta synnytti 
kirkon.  Kirkon sisin olemus on 
Jeesuksen ja apostolien opetuk-
sessa, joka löytyy tallennettuna 
Raamatusta. 

Sanonta kuuluu:”Ecclesia 
semper reformanda est, kirk-
koa on aina uudistettava.” 

Miten? Kelpaisiko Paavalin 
Rooman seurakunnalle antama 
ohje: ”Älkää mukautuko tämän 
maailman menoon, vaan muut-
tukaa, uudistukaa mieleltänne, 
niin että osaatte arvioida, mikä 
on Jumalan tahto, mikä on hy-
vää, hänen mielensä mukaista ja 
täydellistä.”

aNNeli kauppi
Kempele

Raamattu takaisin!

Oikaisu:  
veteraaneille vain 5,6 miljoonaa
Viime viikon kolumnissa Pertti Marttinen Muhokselta kirjoitti miet-
teitä veteraanipäivän tiimoilta. Tekstiin pääsi toimituksessa nume-
rovirhe. Valtio antoi veteraanien kotona tukemisen selviytymiseen 
5,6 miljoonaa euroa, ei 55,6 miljoonaa. Toimitus pahoittelee virhet-
tä, joka syntyi tekstin lyhentämisvaiheessa.
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Aikuisrippi-
koulu netissä
Joka vuosi noin 1 000 suoma-
laista käy rippikoulun vasta ai-
kuisiällä. Heille on kehitetty 
mahdollisuus osallistua rippi-
kouluun myös verkossa. Piis-
painkokous hyväksyi verkko-
rippikoulun materiaalit viime 
syksynä.

Yksi ensimmäisistä verkko-
materiaalien hyödyntäjistä on 
Espoon seurakuntayhtymä, 
jossa perustettiin viime syksy-
nä aikuisrippikoululaisia var-
ten säännölliset, avoimet ryh-
mät. Aiemmin aikuisille tar-
koitettuja ryhmiä oli satun-
naisesti ja pääsääntöisesti ai-
kuiset suorittivat rippikoulun 
yksityisesti.

Nettimateriaalien hyödyn-
täminen on tosin kärsinyt si-
vuston teknisistä ongelmista. 
Rippikoulusta vastaava työala-
sihteeri Jarmo Kokkonen kirk-
kohallituksesta kertoo, että si-
vuston bugeja korjataan sitä 
mukaa, kun niitä löytyy. Kok-
kosen mukaan sivustoa myös 
kehitetään ja muokataan jat-
kuvasti palautteen ja käyttö-
kokemusten perusteella.

– Sivustolla on jo 70 kirjau-
tunutta pappia ja muutamat 
rippikoulut on jo käyty tämän 
pohjalta läpi ja konfirmoituja 
aikuisia on jo.

Arvonimi pysyy
vaikka virka
menisi
Kirkollisten säädösten mukaan 
pappisviran menettänyt säilyt-
tää rovastin arvonimen. Esi-
merkiksi Luther-säätiössä toi-
miva piispa, pappisvirkansa lu-
terilaisessa kirkossa menettä-
nyt Matti Väisänen on rovasti.

Lähetyshiippakunnan, jo-
hon myös Luther-säätiö lukeu-
tuu, piispaksi ja Väisäsen seu-
raajaksi piakkoin vihittävä lu-
terilainen pappi Risto Sora-
mies on niin ikään rovasti. Jos 
hänelle kävisi kuten Väisäselle, 
eli pappisvirka menisi piispan-
vihkimyksen jälkeen, luterilai-
sen kirkon piispalta saatu ro-
vastin arvo säilyisi.

Tampereen tuomiokapi-
tulin lakimiesasessori Jorma 
Juutilainen toteaa, että ro-
vastin arvonimi annetaan lu-
terilaisen kirkon palvelukses-
sa oleville papeille niistä ansi-
oista, joita hän on työssään ar-
vonimen antamiseen saakka 
saavuttanut.

Maata kiertelemässä

Tiibetiläinen Dawa Dhon-
dup yritti maaliskuussa sy-
tyttää itsensä tuleen, mut-
ta epäonnistui. Nyt  hän 

sanoo, ettei uusi yritystään, sillä 
hän ei halua aiheuttaa ongelmia 
dalai-lamalle.

Dawa Dhondup, 30, osallistui 
kulkueeseen intialaisessa Dha-
ramsalan kaupungissa, jossa da-
lai-lamalla on päämaja. Dhon-
dup kaatoi päälleen kerosiinia sa-
tojen katselijoiden edessä. Juu-
ri kun hän oli sytyttämäisillään 
tulitikun, tiibetiläiset ja paikalli-
nen intialainen poliisi estivät hä-
nen tekonsa.

Dhondup kertoo, että hän ha-
lusi osoittaa solidaarisuutta niil-
le 115 tiibetiläiselle, jotka ovat sy-

Tiibetiläinen yritti sytyttää 
itsensä liekkeihin

tyttäneet itsensä tuleen Tiibetissä 
osoittaakseen mieltä Kiinan mie-
hitysvaltaa vastaan.

Kiina valloitti Tiibetin 
1950-luvun alussa. Dalai-lama 
lähti maanpakoon vuonna 1959.

Dhondup ei pahoittele teko-
aan. Sen sijaan hän pahoittelee, 
että aiheutti dalai-lamalle harmia 
tämän maanpakolaiskaupungis-
sa Intiassa. Dhondup on nimit-
täin ensimmäinen tiibetiläinen, 
joka on yrittänyt sytyttää itsen-
sä liekkeihin lähellä dalai-laman 
päämajaa.

Intian poliisi varoitti paikalli-
sia tiibetiläisiä, että heille voidaan 
langettaa rajoituksia, jos he yrit-
tävät osoittaa mieltä Dhondupin 
puolesta. Paikallinen tiibetiläi-

nen vaikuttaja Tenzin Tsundue 
antoi kirjallisen lupauksen, että 
Dharamsalassa asuvat tiibetiläi-
set eivät yritä vastaavaa tekoa.

kiina syyttää dalai-lamaa 
villitsemisestä
Mahdolliset mielenilmaukset 
huolestuttavat Intian hallitus-
ta, koska Kiina on syyttänyt da-
lai-laman villitsevän Tiibetis-
sä asuvia buddhalaisia munkke-
ja ja nunnia sytyttämään itsen-
sä tuleen.

Intia käyttää usein dalai-lamaa 
ja tämän pakolaishallitusta Kiinan 
politiikkansa työkaluna, mutta 
varoo suututtamasta Kiinaa.

Dhondup sanoo olevansa tur-
hautunut kritiikkiin, joka väittää, 

että polttoitsemurhat eivät ole 
muuttaneet Kiinan Tiibet-poli-
tiiikkaa. Hän halusi tekonsa väli-
tyksellä koko maailman tietävän, 
että Tiibetissä asuvat eivät ole yk-
sin kärsimyksissään.

Dhondup on buddhalainen ja 
uskoo jälleensyntymiseen. Hän 
sanoo, ettei tiedä, miten hänen 
tekonsa vaikuttaa hänen seuraa-
vaan elämäänsä.

– Uskon, että Tiibetistä tulee 
elinaikanani vapaa dalai-laman 
toiminnan ansiosta. Tiibetissä ei 
ole juuri nyt vapautta ja halusin 
tehdä jotain asian johdosta. En 
kuitenkaan toista tekoani.

pekka heliN
Religion News Service

Seurakuntayhtymälle 
uusi slogan
Oulun seurakuntayhty-

män uusi slogan on Si-
nun tähtesi. Näin päätti 
esittää yhteinen kirkko-

neuvosto viime viikon torstaina. 
Slogan-työryhmää johtanut 

Haukiputaan kirkkoherra Jaak-
ko Kaltakari kertoo, että uusi 
slogan valittiin seurakuntayhty-
män laajentumisen vuoksi. Sik-
si vanhasta Uskon tähden -sloga-
nista luovuttiin.

Sinun tähtesi viittaa Kaltakarin 
mukaan ennen kaikkea ehtoolli-
seen. Tähti viittaa myös Kristuk-
seen, Jumalan sanaan, Betlehe-
miin ja tiernaperinteeseen.

Slogan on Kaltakarin mukaan 
kuitenkin koettavissa omakoh-
taisesti ja siinä voi nähdä monia 
merkityksiä. 

Työryhmä pyysi seurakuntien 
luottamushenkilöiltä ja työnteki-
jöiltä ehdotuksia. Edelliskerran 
slogania mietittiin vuonna 2008. 
Myös tuolloin tehdyt ehdotukset 
otettiin kilpaan mukaan. 

Valintaprosessi sujui Kaltaka-
rin mukaan jouhevasti. Valin-
taan tarvittiin kolme kokousta. 
Ryhmän ehdotus yhteiselle kirk-
koneuvostolle oli yksimielinen.

Kärkinelikköön pääsi voitta-
neen ehdotuksen lisäksi seuraa-
vat saloganit: Sinua varten, Kul-
jen rinnallasi, Elämää ja uskoa.

palaute 
ratkaisi valinnan
Työryhmä pyysi kärkinelikös-
tä palautetta Haukiputaan seu-
rakunnan rippikouluryhmältä, 

Oulun seurakuntayhtymän vies-
tintäpalveluista, Rauhan Terveh-
dys -lehden toimitukselta sekä 
kirkon viestijöiltä. Palautteiden 
perusteella voittanut ehdotus sai 
eniten kannatusta.

Sloganille oli Kaltakarin mu-
kaan asetettu kolme vaatimusta. 
Ne olivat kutsu, levollisuus ja vä-
littäminen. 

– Koimme, että voittanut slo-
gan vastaa hyvin vaatimuksia. 
Slogan on myös lyhyt ja ytime-
käs, kirkkoherra jatkaa.

tuo sanoman 
esiin
Seurakuntayhtymä tarvitsee Kal-
takarin mukaan sloganin.

– Se on tätä aikaa ja tuo sano-
mamme esiin.

Tiedottaja Sanna Krook ker-
too, että edellistä slogania ei 

käytetty kovin paljon. Tiedos-
sa ei vielä ole, missä laajuudes-
sa uutta slogania tullaan käyt-
tämään. 

Vanhan sloganin yhteydes-
sä esiintyvä tähti säilyy edelleen 
käytössä. Ne muodostavat yhdes-
sä seurakuntayhtymän tunnuk-
sen. Tunnus muuttuu käytän-
nössä vain siten, että teksti Us-
kon tähden vaihtuu Sinun tähte-
si -tekstiin.

ehdottajaa pyydetään 
ilmoittautumaan
Sinun tähtesi -slogania ehdotet-
tiin Sanna Krookille sähköpostit-
se edellisen sloganin julkistuksen 
jälkeen. 

– Mieleen jäi hyvä slogan, 
mutta ei kuka sen lähetti.

Krook pyytääkin, että voitto-
sloganin ehdottaja ottaisi yhteyt-
tä seurakuntayhtymän viestintä-
palveluihin.

Slogan-työryhmään kuuluivat 
kirkkoherra Kaltakarin ja Sanna 
Krookin lisäksi Osmo Sarajär-
vi, Tuula Okkonen, Anna-Liisa 
Hirvenoja, ja ryhmän sihteeri-
nä hallintosihteeri Kaisu Nissi-
nen. Työryhmä perustettiin vii-
me vuoden marraskuussa.

pekka heliN

Mieleen jäi hyvä 
slogan, mutta ei 
kuka sen lähetti.

Tiedottaja Sanna Krook 
muistelee voittaneen 

ehdotuksen saapumista.
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Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Yhdistykset

Maakunnallinen Herättäjän päivä: su 5.5. klo 10.00 messu Raahen kirkossa, 
seurat seurakuntakodissa
Herättäjän päiviä: to 9.5. klo 10.00 Sepän seurojen messu Yli-Iin kirkossa, 
esitelmä ja seurat kirkossa, to 9.5. klo 10.00 messu Piippolan kirkossa ja 
seurat seurakuntakodissa
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 2.5. klo 19.00 seurat Anna-Leena 
Peltoniemellä, Vaskitie 1 A 20, Kaukovainio, Oulu
“Lähde valloittamaan Ylläs Siionin virsillä” Ruskaretki Äkäslompoloon 
31.8.-6.9. 2013 reitillä Seinäjoki-Lapua-Kokkola-Raahe-Oulu-Äkäslompo-
lo. Matkanjohtajana Hanna Tuura, jolta tarkempia tietoja p. 040 772 1903. 
Ilmoittautuminen viim. 31.5. mennessä Matka-Kyllönen Oy (vastuullinen 
matkanjärjestäjä) gsm 358 (0)40-590 9229
Tervetuloa!

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

Kevätseurat Oulun rauhanyhdistyksellä 4. - 5.5.2013
La 4.5. klo 14 päiväseurat klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta 
”Uskon ystävän tukeminen”. Su 5.5. klo 10 Jumalanpalvelus Oulujoen 
kirkossa ja Kastellin kirkossa klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja 
klo 17 iltaseurat. Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen.
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry

Su 5.5. klo 10 Rauhan Sanan kirkko-
pyhä, Kempeleen kirkko.
Su 5.5. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Tervetuloa!

Tänään 2.5 OP&NAilta klo 19. 
Tuomas Myllylä:Työn ja kuormien 
uuvuttamat. La 4.5. Perheiden as-
kartelupäivä. Su 5.5. Seurat klo 14. 
Jukka Nuutinen, Jorma Räisänen.
Ma 6.5. klo 18.30. 3K, Jouko Heikki-
nen: Palveleminen Kristuksen ruu-
miissa. Ke 8.5. klo 19. Raamattupiiri.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Hautauspalveluja

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

   Kellonkartano  






















Seikkailua ja sanaa Liisanlinnassa
Liminkalainen Markku Kor-

honen kirjaa saamansa hy-
vät ideat aina pienelle ruu-
tupaperille ja lykkää lappu-

sen housuntaskuun. Sieltä idea-
lappuset pelastetaan ennen kuin 
housut menevät pyykkiin.

Tällaiselle ruutupaperipalalle 
piirtyi syksyllä 2000 idea omasta 
linnasta. Puoliso Liisa ei tyrmän-
nyt miehensä linnahaaveita, tote-
sipahan vain, että tarvittaisiin ra-
kennusmateriaalia. Mutta samal-
la kannusti: jos sitä jostakin jär-
jestyy, niin rakenna pois.

tuhat tuntia,
kolmetoista vuotta
Sattui sitten tuttu mies tarjoa-
maan polttopuita. 

– Kun kuorma oli tullut pi-
haan, totesin Liisalle, että siinä 
saapui juuri linnanrakennusvär-
kit.

Korhonen kutsui myöhemmin 
miehen katsomaan ”polttopuupi-
noaan”. Näkemästään vaikuttu-
neena lahjoittaja lupasi, että puu-
ta riittää, jos vaan rakentaminen 
jatkuu.

Ja jatkuihan se. Nyt, liki 13 
vuotta, tuhatkunta tuntia ja  
40 000 naulaa myöhemmin Ala-
Temmeksellä on valmiina päälin-
na, esilinna ja päävartio. 

Päälinnassa on sivuhuoneita, 
vankila, tornikamari ja lipputor-
ni sekä maanalainen tunneli aar-
rekammioineen. Esilinnassa on 
ritarisali, voudintorni ja varasto.

Linnalta johtaa polku Kaak-
kulammen rannalle, missä sijait-
sevat vielä telttasauna ja kota.

– Ajatuksena on tarjota nuo-
rille paikka seikkailla. Seikkai-
lun ja leikin lomassa hiljenny-
tään tärkeiden asioiden äärelle, 
Korhonen kuvailee.

tietokonehommat 
loppuvat portille
Viime torstaina linnassa oli vie-
railulla ryhmä oululaisia partio-
laisia. 

– Portille loppuu paperi- ja tie-
tokonehommat ja alkaa tositoi-
minta, Korhonen evästi tulijoita.

– Seikkailu on hyvä syy tulla 
yhteen ja jättää se tietokone het-
keksi. Lasten ja nuorten arjessa ei 
enää ole samanlaisia seikkailuja 
kuin itsellä lapsena. Tämän päi-
vän lasten ja nuorten mielikuvitus 
ei kehity, koska he viettävät paljon 
aikaa tietokoneiden kanssa.

Niitä Korhosen tarkoittamia 
tärkeitä asioita ovat koti, uskon-
to ja isänmaa. Ajatuksiaan niistä 
hän juttelee valmistamiensa vaa-
kunoiden avulla. 

Korhonen on huomannut, et-
tä nuoret jaksavat kuunnella tari-
noita vaikkapa menneistä suku-
polvista, kunhan asia tarjoillaan 
oikeanlaisessa paketissa.

– Käytän partiomenetelmää: 
kun lapsi tai nuori näkee linnan 
seinällä olevia vaakunoita, hän 
kysyy, mitä ne ovat – ja jaksaa 
sitten kuunnella tarinoitani sil-

mät suurina ja ihan hiljaa vaikka 
puoli tuntia.

Korhosenkin sisällä asuu pie-
ni innostuva poika, joka vielä tu-
hannen rakennustunnin jälkeen-
kin keksii linnaan aina uutta vär-
kättävää.

Linnan vieraille Korhonen ei 
kuitenkaan koe olevansa poika-
mainen seikkailijakaveri vaan 
enemmänkin kuin isoisä, joka 
kertoo tarinoita, kuuntelee, ym-
märtää, lohduttaa ja antaa turvaa.

linna on väline
ihmisten kohtaamiseen
Liisanlinnaa Korhonen pitää tär-
keänä apuvälineenä työssään seu-
rakunnan partionohjaajana. 

– Linna on mahtava keino ta-
voittaa lapset, nuoret, perheet ja 
kasvattajat.

– Kirkolla 31 vuotta töissä ol-
leena ja partiotoimintaa 40 vuot-
ta harrastaneena olen oppinut, et-
tä pitää pysähtyä yhden ihmisen 
kohdalle eikä ajatella vain massaa.

Työssään ja partiossa Korho-
nen on huomannut, että yksin ai-
kuiset eivät kasvata. Hän puhui-
sikin mieluummin yhdessä kas-
vamisesta.

– Isot linnat rakennettiin ai-
koinaan puolustamaan maata vi-

hollisia vastaan ja turvaamaan, 
että arvomme eivät häviäisi.

– Tällä pienellä linnallani voi 
vaikuttaa paitsi lapseen, oikeas-
taan myös kokonaiseen sukuun: 
lapsesta tulee aikanaan vanhempi 
ja isovanhempi, joka siirtää omia 
periaatteita lapsilleen ja lapsen-
lapsilleen. 

jonakin päivänä koko-
päiväiseksi  linnanvoudiksi?
Korhonen haaveilee olevansa tu-
levaisuudessa kokopäiväinen lin-
nanvouti.

– Mutta sen aika ei ole vielä. 
Nyt minulla on tämä kutsumus-
työni. Nuorisotyö on Luojalta 
saamani elämäntehtävä.

Korhonen on paitsi liminka-
laisten partionohjaaja, myös hiip-
pakunnan seppomestari, jonka 
tehtävänä on tukea seurakunnis-
sa tapahtuvaa partiotyötä. 

Kesäisin Korhonen saattaa ra-
kentaa linnaa muutaman tunnin 
jo aamuvarhaisella, ennen kuin 
muu perhe herää. 

– Harvoin olen jouten, parasta 
on puuhaileminen. 

Linnasuunnitelmat pyörivät 
mielessä paljon, mutta sunnun-
taisin Korhonen ei tee töitä. Sil-
loin käydään perheen kanssa sa-

Lasten ja nuorten 
arjessa ei enää 
ole samanlaisia 
seikkailuja kuin 
itsellä lapsena. 

Markku Korhonen

Oululaisen Tervapartio-lippukunnan Tunturipöllöt ja Inkkarikarhut olivat vauhdissa Liisanlinnassa viime viikolla.
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Sinappia

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

Merkkitalkoissa

Tunnustan: en osaa kovin hyvin virsiä. Mutta 
yhden suosikkivirsistäni osaan kyllä nimetä 
nopeastikin. Eva Suhosen säveltämää ja Lin-
nea Röhrin sanoittamaa Partiolaisen iltavirt-

tä pääsin laulamaan pitkästä aikaa viime viikolla, 
Kempeleen partiolaisten yrjönpäiväjuhlassa:

Rakas Jeesus, nyt päivästä sulle / kannan partio-
kiitokseni. / Mitä osoititkaan tänään mulle,/ sen teit 
kaikki sä parhaakseni.

Jos ei partiopolkuni tänään / nimeäsi oo kirkasta-
nut, / enhän anteeksiannotta jääkään, / joskin jälleen 
oon kompastunut.

Yrjönpäiväjuhlan vakiosisältöä on näytelmä-
muodossa esitettävä tarina Pyhän Yrjänän ja lohi-
käärmeen kohtaamisesta.

Pyhän Yrjänän sanotaan syntyneen 300-luvul-
la Kappadokiassa, palvelleen sotilaana Rooman ar-
meijan ratsuväessä ja kärsineen marttyyrikuoleman 
keisari Diocletianuksen kristittyjen vainoissa. 

Legendan mukaan Pyhä Yrjänä osui kerran kau-
punkiin, jonka väkeä piti pelon vallassa lohikäärme. 
Asukkaita arvottiin joka päivä pedon ruuaksi. Erää-
nä päivänä arpa osui kuninkaan tyttäreen, mutta 
Pyhä Yrjänä pelasti prinsessan surmaamalla pedon.

Nykypäivän partiolaisen tulisi olla kuin suoje-
luspyhimyksensä: käydä rohkeasti kohti vaikeuk-
sia ja vääryyttä ja tehdä parhaansa voittaakseen ne.

Yrjönpäivään on lupa mahduttaa myös huumo-
ria.

–Meikäläinen on lohikäärmeen takapää, nauroi 
partioystävä ennen kuin pujahti ison kankaan alle 
kannattelemaan ”lohikäärmeen” peräpäätä.

Äiti-ihmiselle partioviikkoon valmistautumi-
nen tiesi karmaisevaa ompelu-urakkaa. Pienek-
si käyneen partiopaidan merkit piti siirtää uuteen 
paitaan.

Keltaista, harmaata, violettia, vihreää, sinistä ja 
valkoista lankaa. Niitä tarvittiin, ennen kuin kaik-
ki yli 20 merkkiä olivat paikoillaan. Vihoviimeiset 
sunnuntai-iltana puoli yhdeltätoista. 

No, lapsi ehti saada paitansa. Lippukunnassam-
me on tapana, että partioviikolla kouluun, ja mik-
sei työpaikallekin, pukeudutaan partioasuun. Vä-
hintään partiohuiviin ja vähintään Yrjön päivänä.

Suoritusmerkit ovat kieltämättä komea näky sän-
tillisissä riveissään. Tai anteeksi, vanhentunut ter-
mi; partiossahan ei enää suoriteta vaan tehdään ak-
tiviteetteja. Minulle kelpaa vanhakin termi. Aktivi-
teetti maistuu paperiselta.  

Viime viikon Rauhan Tervehdyksessä oli yhtenä 
aiheena rukous. Partiolaisen iltavirren viimeinen 
säkeistökin kävisi sellaisesta: 

Pidä valmiina meidät, jos milloin / merkinantosi 
taivainen soi. / Ehjin vartioin kaikki ett' silloin / ilta-
huutoosi saapua voi.

MiNNa koliStaja

Seikkailua ja sanaa Liisanlinnassa

nankuulossa. Linnassa sopii kor-
keintaan käyskennellä, katastella 
ja ideoida.

linnaan tulossa 
myös hiljainen huone
Linna ei Korhosen mukaan ole 
vielä valmis. 

– Ei todellakaan! Täältä puut-
tuu vielä paljon jänniä asioita.

Tänä vuonna Korhonen aikoo 
pitää pätkän vuorotteluvapaata. 

– Ehkä silloin ehdin satsata vä-
hän enemmän linnaankin.

Suunnitelmissa on muun mu-
assa hiljaisen huoneen rakenta-

Aikuisenkin sisällä elää seikkailua 
kaipaava tyttö tai poika
Make, tää linna on aivan mah-
ta-va!

Kommentin Markku Korho-
nen kuulee harva se kerta, kun 
linnassa on vierailijaryhmä.

Kahdentoista vuoden aikana 
Liisanlinnassa on ollut noin 11 
200 kävijää.

Puuhailu linnassa tekee vaiku-
tuksen monenlaisiin ja monen-
ikäisiin ihmisiin. 

– Meillä aikuisillakin elää si-
simmässä yhä se pieni tyttö tai 
poika, johon linna vetoaa.

Korhonen on viettänyt linnas-
sa mukavan illan muun muassa 
yli 80-vuotiaiden rouvien kanssa 
tulilla istuen.

Jo useana vuonna Liisanlin-
naan on tuotu kaikki Limingan 
peruskoulun 7-luokkalaiset viet-
tämään ryhmäytymispäivää. 

Kävijöissä on myös harrastus- 
ja työporukoita sekä monenlaisia 
erityisryhmiä. 

– On palkitsevaa huomata, 
kuinka haastavastikin käyttäy-
tyvä tyyppi jaksaa linnan tultu-
aan kuunnella tarinointiani ihan 
hiljaa – kunhan on ensin saanut 
taistelunsa taisteltua. Sitähän 
lapset ja nuoret eniten etukäteen 
odottavat.

Taistelu on yhtä kuin linnan-
valloitus: leikki, jossa pehmomie-
kat heiluvat, kun kahteen joukku-
eeseen jaettu porukka ottaa toi-
siaan kiinni ja pelastaa vihollis-
joukkueen vangiksi jääneitä.

Linnan liepeillä on järjestet-
ty erilaisia maastoleikkejä ja aar-
teenetsintää. Siellä myös opete-
taan erätaitoja ja tehdään ruokaa 
tulilla.

Myös Korhosen oma ”kymme-
nen äijän pihviklubi” pitää linnaa 
kokoontumispaikkanaan.

– Niissä kokoontumisissa on 
makkarat kielletty. Olemme jos-
kus ostaneet esimerkiksi anti-

looppia, kun sellaista on Stock-
mannilta sattunut  saamaan.

Korhonen muistelee myös 
taannoista 17–18-vuotiaiden, lai-
tostaustaisten tyttöjen ryhmää, 
joka leikki linnanvalloitusta Kor-
hosen omien lasten kanssa. 

– Päivän päätteeksi yksi tytöis-
tä tuli sanomaan, että ”Make, mä 
olin aatellu, että en koskaan pe-
rusta perhettä. Tänään muutin-
kin mieleni”.

Korhonen muistaa myös suo-
malaiset pojat, jotka olivat viettä-
neet ison osan lapsuudestaan ul-
komailla. 

– Aikuisena nämä kertoivat 
mummolleen, että vaikka he pie-
nenä kävivät monissa maailman 
huvipuistoissa, kaikkein paras oli 
Liisanlinna. 

Jokin jännä tenho linnalla on, 
Korhonen on huomannut.

tekStit: MiNNa koliStaja

minen.
Korhoselle käsillä tekeminen 

on tärkeää vastapainoa työlle.
Kun itse linna-alue alkaa olla 

rakennelmien osalta valmis, Kor-
honen keskittyy verstaassaan val-
mistamaan kalusteita, esimerkik-
si Limingan pappilan remontissa 
pois puretuista vanhoista latti-
alankuista ja lattianiskoista.

– Valtavien hirrenpätkien la-
hokohdat poistamalla jää vielä 
materiaalia pöytien runkoihin ja 
pöytien pintoihinkin, Korhonen 
suunnittelee.

punamultalautaa ja
purettua ladonseinää
Linnan rakentamiseen on tois-
taiseksi kulunut iso määrä puun-
kuorilautaa sekä vanhoista la-
doista purettua puuta.

Punamultalaudalle, auringon 
harmaaksi polttamalle vanhalle 
laudalle ja kattopellille on käyttöä. 

– Jos joku haluaa tuliaisia tuo-
da, niin pieni pullo tervaa olisi 
hieno juttu.

Vierailijat voivat halutessaan 
tukea linnahanketta ostamalla 
viiden euron arvoisen Liisanlin-
nan kolikon.

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

  

Oululaisen Tervapartio-lippukunnan Tunturipöllöt ja Inkkarikarhut olivat vauhdissa Liisanlinnassa viime viikolla. Kun linnanvalloitus on aloitettu ja lopetettu moneen kertaan, vierailijat istahtavat 
tulille syömään eväitä ja kuuntelemaan linnanvoudin tarinoita.
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Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi 
020 754 2267

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

1234

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!

Muut seurakunnat

• Su 5.5. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Armas Lindberg
• Ti 7.5. klo 18.00 Rukouskokous
• Su 12.5. Äitienpäivä tilaisuus Iin 
 rukoushuoneella, Koulutie
• Ti 14.5. klo 18.00 Rukouskokous

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

To 2.5. klo 18.30 kotirukousilta 
Similällä, Katajakuja 2
Su 5.5. klo 18 Sanan ja rukouksen
ilta. Ehtoollinen, Esa Blomster
Su 12.5. klo 18 Sanan ja rukouk-
sen ilta! 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 4.5. klo 11-13 Jumalanpalvelus 
- Raamattutunti, koskettavaa musiikkia, 
todistuspuheenvuoroja, yhteislaulua, Saarna ja 
yhteinen teehetki. Lämpimästi tervetuloa!

La 11.5. klo 11-12 Nuorten/Perhejumalanpalvelus - reipasta 
musiikkia, jakamista, Sanaa, lastentuokio ja lastenkirkko. Kaikki ikäryhmät 
tervetulleita, pienetkin lapset. Lämpimästi tervetuloa! 
Aamun Sana ja Rukous Arkiaamuisin ma-pe klo 10-11. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan keskustelemaan ja rukoushetkeen!

Oulun Adventtikirkko
Tuulimyllynkatu 18, Karjasilta 
http://oulu.adventist.fi 
044 530 3953

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 3.5. klo 19.30 Lift, Juan Castillo, Katriina Ho-
lappa, Hiomaton Timantti. Su 5.5. klo 11 Ehtool-
lisjumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Reijo 
Komu, Pitkä Kirja-band. Pyhäkoulu ja lastenko-
kous. Su 5.5. klo 17 Church@78, Russian Easter 
celebration / outreach at the Toppila Center. Ma 

6.5. klo 18 Sykarin kaivolla-ilta naisille. Ke 8.5. klo 19 Jumalan kohtaamisen 
ilta, Pasi Markkanen, Tarja ja Vesa Liljamo, Päivi Lotvonen, Jari Virtanen. To 9.5. 
klo 16 Eväät elämään – hyväntekeväisyyskonsertti Laivakankaan koululla 
Jäälissä.  Nina Åström. Vapaa pääsy.    www.uskotv.fi   TERVETULOA!

Su 5.5. Jumalanpalvelus klo 11.00.
Ma 6.5. Koti- ja veljesliitto klo 13.00.
SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

To 2.5. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, 
Armas Lindberg, God`s Bell, aihe: Kristus-
keskeinen elämä. Pe 3.5. klo 18 Varkki-ilta, 

10-14-vuotiaille. La 4. 5. klo 12 alk. Naistenpäivä, evankelista Kaija Männistö. 
Su 5.5. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints`club, Risto Wotschke, 
Kaija Männistö, vankilalähettien tehtävään siunaaminen. Ke 8.5. klo 13 Senio-
ripiiri, klo 18 Nuortenilta.   www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Paanukattojen tervaus uusitaan 
Piippolassa ja Pyhännällä

Kirkkohallitus on myön-
tänyt Siikalatvan seura-
kunnalle rakennusavus-
tusta 54 400 euroa Piip-

polan kirkon ja kellotapulin sekä 
Pyhännän kirkon paanukattojen 
tervaamiseen.

Avustus kattaa vain osan ter-
vauskustannuksista.

– Saimme avustuksen haetun 
suuruisena. Haettu summa arvi-
oitiin aiempien kokemusten pe-
rusteella. Omarahoitus jäljelle 
jäävään osuuteen tulee tällä ker-
taa metsän myymisestä, kertoo 
Siikalatvan seurakunnan talous-
päällikkö Tarmo Myllykoski.

Arviota kustannusten koko-
naismäärästä ei voi vielä sanoa, 
sillä työstä on juuri käynnissä kil-
pailutus.

tervaus suojaa
kosteudelta
Myllykosken mukaan paanuka-
tot tulisi tervata vähintään 6–7 
vuoden välein. Piippolan kirkon 
ja kellotapulin sekä Pyhännän 
kirkon katot on tervattu viitisen 
vuotta sitten.

– Haapapaanut, joita näissä 
kirkoissa on käytetty, haalistuvat 
nopeasti. Nyt katot aiotaan ter-
vata kahteen kertaan, ensimmäi-
sen kerran kesäkuussa ja toista-
miseen elokuussa. Kirkkohallitus 
ohjeisti, että tällä tavalla tervaus 
pysyy huomattavasti paremmin.

Kattojen tervaaminen suojaa 
rakenteita vedeltä. Tervattavaa 
on noin pari tuhatta neliömetriä 

ja Myllykoski arvelee työn kestä-
vän pari viikkoa.

Elokuussa aiotaan uusia myös 
Piippolan kirkon hälytysjärjestel-
mä. Muita korjausta tai ehostus-
ta vaativia kohteita ei Siikalatvan 
seurakunnassa Myllykosken mu-
kaan ole.

– Olemme muutaman vuo-
den kuluessa laittaneet kiinteis-
töt kuntoon, Myllykoski kertoo.

katja kiiSkiNeN
Su 5.5. klo 11.00  

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

TERVETULOA!

Puhujana evankelista Kaija Männistö
Tilaisuudet klo 12 ja 15, väliajalla lounas

La 4.5.2013
Naistenpäivä Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34

Vuonna 1908 rakennettu Pyhännän kirkko edustaa kansallisromanttista jugendia.

Piippolan kirkko on rakennettu 1769 ja 
sen kellotapuli seuraavana vuonna.

Ku va t :  A r k i s to

Katot aiotaan tervata 
kahteen kertaan.

Tarmo Myllykoski
Siikalatvan seurakunnan 

talouspäällikkö
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Anna lahja globaalille kirkolle.
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
Viesti: 13KES04
Keräysluvat: 2020/2012/2695  (Poliisihallitus 27.9.2012) 
2012/6893 (Ahvenanmaan maakuntahallitus 27.8.2012)

          
Jumalan armo kuuluu kaikille 
Kristillinen sanoma lähti liikkeelle kaksitu-
hatta vuotta sitten kirkon syntymäpäivä-
nä, helluntaina. Globaalin kirkon työ alkoi 
tästä tapahtumasta ja jatkuu edelleen.

          
hyvä sanoma muuttaa maailmaa
Jumalan rakkaus valloitti sydämet. En-
simmäiset kristityt jakoivat uskoa ja loivat 
toivoa ympärilleen. Sanoma inspiroi meitä 
edelleen kulkemaan ihmisten rinnalla ar-
jessa. Jumalan rakkaus pistää toimimaan. 

          
yhdessä saamme aikaan ihmeitä
Kristittyinä olemme osa maailmanlaajaa 
yhteisöä. Nuoret kasvavat kirkot tarvit-
sevat tukeamme, jotta voivat ulottaa työ-
tään uusille alueille. Uusia kirkkoja syn-
tyy edelleen. Jumalan rakkaus on ihme.

Vapaaehtoistyötä tarjolla
Käy katsomassa tarjolla 

olevia tehtäviä osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi -> Oulu 
ja ilmoittaudu tekemään hyvää!

www.suurellasydamella.fi

Oulun kristilliset kirkot 
ja yhteisöt järjestävät 
Kristus yhdistää -päi-
vän helatorstaina 9.5. 

kello 14 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa. Kaikille avoin tapahtuma on 
kristittyjen yhteinen rukous- ja 
kiitospäivä.

– Meillä on pitkä perinne ja 
monia yhdistäviä asioita eri kris-
tillisten tahojen kanssa. On siis 
paljon aihetta kiitokseen, ja tätä 
yhteyttä haluamme tuoda esille 
kotikaupungissamme ja -maa-
kunnassamme. Myös helatorstai 
on kiitoksen juhla, lääninrovasti 
Juhani Lavanko kuvailee.

Kristus yhdistää -päivään 
kuuluu kolme keskustelevaa 
osuutta, joiden välissä kahvitel-
laan ja ruokaillaan. 

Tilaisuus alkaa kello 14 tee-
malla ”Yhteen tuleminen”, jos-
sa kuullaan raamattuopetusta 
Kempeleen kirkkoherran Pekka 
Rehumäen johdolla. 

Kello 16 jatketaan aiheella 
”Yhteinen rukous” Lapuan hiip-

Helatorstai kokoaa 
kristityt Oulussa

Oulunsalon kirkossa pi-
detään helatorstaina 
9.5. kello 18 konsertti 
teemalla Laulakaa Her-

ralle Uusi Laulu. Esityksen poh-
jana ovat psalmit. 

Psalmien kirja eli Psalmit on 
yksi Raamatun Vanhan testa-
mentin viisauskirjoista. Psalmit 
olivat Jeesuksen ajan laulukir-
ja; niitä laulettiin, kun kokoon-
nuttiin yhteen. Psalmien sanois-
ta moni on myöhemminkin löy-
tänyt elämäänsä lohdutusta, in-
nostusta ja ymmärrystä. 

Näissä runoissa kohtaa hel-
posti oman elämäntilanteensa: 
uskoa ja epäuskoa, iloa ja rak-
kautta, surua ja yksinäisyyttä.

Oulunsalon seurakunnas-
sa kanttori Taru Piston johdol-
la toimiva Uusi Ääni -kuoro ja 
Kempeleen seurakunnassa kant-
tori Marjo Irjalan johdolla toi-
miva Askeleet-kuoro ovat koon-
neet musiikkia, joiden sanat ovat 
suoraan psalmeista tai mukail-
tu niistä.

Karjasillan seurakunta on noin 35 000 
jäsenen seurakunta. Työntekijöitä seura-
kunnassa on noin 45, joista kahdeksan 
diakonian virkaa.

www.oulunseurakunnat.fi

Karjasillan seurakunnassa on haettavana

Diakonian viranhaltijan 
virka 

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

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

Paikkoja avoinna

massa kappalainen Vesa Äärelä 
kertoo lisää Psalmien kirjasta.

Musiikki-illan järjestävät Ou-
lunsalon ja Kempeleen seurakun-
nat. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Oulunsalon kirkossa jär-
jestettävässä musiikki-illassa 
kuullaan kuoroja erikseen ja yh-
dessä. Lisäksi Outi Äärelä esit-
tää yksinlaulua ja musiikin lo-

pakuntasihteerin, pastori Jukka 
Jämsénin kanssa. Osiossa vuo-
rottelevat raamattuopetukset ja 
rukous.

Päivän päätösosio ”Yhteinen 
kiitos” alkaa kello 18.30. Oh-
jelmassa on Oulussa toimivien 
seurakuntien musiikkiesityksiä 
ja puheenvuoroja sekä yhteis-
laulua. Monipuolisessa musiik-
kitarjonnassa on otettu huomi-
oon niin lapset kuin aikuiset-
kin, ja myös kansainvälisiä soin-
tuja päästään kuulemaan. Tilai-
suuden päätteeksi kuullaan tuo-
miorovasti Matti Pikkaraisen 
tervehdys.

Tapahtuman järjestävät 
Oulun ev.lut. seurakunnat, 
Oulun adventtiseurakunta, 

Oulun helluntaiseurakunta, 
Oulun katolinen seurakunta, 
Oulun metodistiseurakunta, 

Oulun ortodoksinen seurakunta, 
Oulun vapaaseurakunta 

ja Pelastusarmeijan 
Oulun osasto.

Oulunsalon kirkossa  
soi psalmimusiikki

A r k is to  /  K a t ja  K i i s k in e n
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radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz, 
www.radiodei.fi
Su 5.5. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa pastori Riikka Honkavaara 
Tuiran seurakunnasta puhuu ru-
kouksesta. Valtakunnallinen lä-
hetys.
Su 5.5. klo 9.55–12.00: Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Messun 
toimittaa Jouko Lankinen, ja 
häntä avustavat Lauri Kujala ja 
Marja Raatikainen. Kanttoreina 
ovat Laura Kumpula ja Tommi 
Hekkala. Jouko Lankinen on Tui-
ran kirkkoherran vaalin 2. vaali-
sijalla, ja pitää vaalisaarnansa täs-
sä messussa.
Klo 11.15 Armonpulla. Haastatel-
tavana nuorisotyönohjaaja Jenni 
Koskenkorva Karjasillan seura-
kunnasta. MB
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon  
-ohjelmassa on haastateltavana 
Tuiran kirkkoherranvaaleissa eh-
dolla oleva Jouko Lankinen.
Ma 6.5. klo 21.35 Elämänkoulu. 
MB (Lue juttu tältä sivulta.)
Rukousradio maanantaisin kel-
lo 18–19.15. Ma 6.5. Rukousra-
diossa puhutaan maahanmuut-
tajien kohtaamista vaikeuksista 
ja rukousaiheista. Vieraana ovat 
toiminnanohjaaja Riitta Hirvo-
nen Oulun NNKY:stä ja syntype-
rältään kosovolainen Lirije Byty-
gi. Ohjelmassa rukoillaan Oulun
seudun ihmisten lähettämi-
en a heiden puolesta. Lisätietoja  

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

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

www.oulunseurakunnat.fi/ruko-
usradio. MP

Toivon päivä
Juttuarkisto osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/radio
Kotimaa24-uutiset maanantais-
ta torstaihin kello 16.20.
Pe 3.5 klo 14.40 Päivän valinnassa 
Iita Pirttikoski piipahtaa Oulun-
salon Repussa Tyttöjen ja naisten 
askare- ja oloillassa.
Ti 7.5. klo 22.05 Viikon vieraan 
uusintakooste. Haastattelussa on
Ilmestyskirjasta luennoiva Hau-
kiputaan seurakunnan kappalai-
nen Martti Heinonen. MB
Ke 8.5. kello 16.40 Herätys ei-
len ja tänään. Lestadiolaisuus on 
Suomen ja Pohjoismaiden suu-
rin herätysliike. Tutkija Ari-Pek-
ka Palola kertoo, miten lestadi-
olaisuus syntyi Ruotsin Lapissa 
1800-luvulla. Uusinta. MP

radio pooki 88,0 Mhz,  
kaapeliverkossa 89,5 Mhz,
www.radiopooki.fi
Su 5.5. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lussa pastori Riikka Honkavaara 
Tuiran seurakunnasta puhuu ru-
kouksesta.
Su 5.5. klo 10 radiojumalanpalve-
lus Kempeleen kirkosta.

Suora nettilähetys osoitteessa
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan
Virtuaalikirkon videoarkistoon 
To 2.5. klo 18–20 Agnostikkoil-
ta Vanhassa pappilassa. Arpad 

Kovacsin alustuksen teemana on 
"Taivas on jo täynnä".
Su 5.5. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Messun toimittaa 
Mari Flink, ja häntä avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Musiikis-
ta vastaavat kanttori Lauri-Kalle 
Kallunki, urkuri Henna-Mari Si-
vula ja NMKY:n mieslaulajat joh-
tajanaan Ahti Sepp.

radio Yle 1, 90,4 Mhz, 
www.yle.fi/radio1
Su 5.5. klo 10 Radiojumalanpal-
velus Hartolan kirkosta.
Su 5.5. klo 11 Ortodoksinen litur-
gia profeetta Elian kirkosta.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15–
6.25, toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50–
19.00, lauantaisin klo 18.

palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 3161 563 (ma–pe) 
Oulun seurakuntayhtymä, 
Radiostudio, PL 122, 
90101 Oulu

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

Suosikkisananlaskuni
A nn i  K innu n e n

Sanna Leppäniemi
kanttori, Oulujoen seurakunta

Sananl. 3:5-7
”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Mis-
sä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi vii-
sas; pelkää Herraa ja karta pahaa.”

Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Tulkitsen sananlaskun niin, että asioita ei tarvitse jättää oman ratkaisun varaan, vaan voi 

kysyä johdatusta. On lohdullista, että joku, joka on minua viisaampi, johdattaa.
Tämä sananlasku on lohduttanut minua monesti, kun on esimerkiksi pitänyt päättää, 

minne lähteä opiskelemaan. Turvauduin sananlaskuun ensimmäisen kerran abiturientti-
vuonna. Sananlasku liittyy valintatilanteisiin, kun pitää tehdä päätöksiä, kuten ihmissuh-
teissa tai asunnon suhteen.

Missä tilanteessa käytättäisit sananlaskua?
En ole käyttänyt työssäni, koska en tee puhetyötä. Jos mietin, mikä laulu sanonnasta tulee 
mieleen, niin se on Nikkolan Tuomon säveltämä Sinun rauhasi anna mulle. Se sivuaa mo-
nella tapaa kyseistä sananlaskua. "Sinun rauhasi anna mulle, elon kohtalot kirkastain. En 
mä pyytänyt tyyntä tietä, Sinun tahtosi tietä vain".
Jumalan suunnitelmat voivat olla erilaisia kuin omat suunnitelmamme ja toisinaan on vai-
kea hyväksyä Jumalan tahtoa. Monesti pitkän ajan kuluttua saattaa huomata, miksi asiat 
menivät niin kuin menivät ja Jumalan tahto on helpompi hyväksyä.

Marjo häkkiNeN

Palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien 
työntekijät 
kertovat, mikä 
Raamatun 
sananlaskuista on 
heidän suosikkinsa 
ja miten he sitä 
tulkitsevat.

Radio Dei lähettää tunnelmia 
Oulunsalon Repusta
Oulunsalon seurakunnan Repun 
tiloissa Opintiellä käy iltaisin ko-
va vilinä.

Kotoisassa kokoontumispai-
kassa järjestetään monipuolis-
ta toimintaa, eikä osallistujista 
ole pulaa. Tiistaisin kello 18–20 
Reppu tarjoaa puitteet Tyttöjen 

ja naisten askare- ja oloilloille. 
Toimittaja Iita Pirttikoski pää-
si mukaan tähän letkeään ilta-
maan. 

Ohjelma lähetetään Radio 
Dein Toivon päivässä perjantai-
na 3.5. kello 14.40.

I i t a  P i r t t i ko sk i

Elämänkoulussa kuullaan tositarinoita 
kyyneliä kaihtamatta
Radio Dein maanantai- ja lau-
antai-iltoihin on ilmestynyt uu-
si ohjelmasarja, Elämänkoulu. 
Se lähetetään maanantaisin kel-
lo 21.35–22.35 ja uusitaan lauan-
taisin kello 18–19.

Elämänkoulussa käsitellään 
tositarinoita elämän aidoista ko-
kemuksista murheen ja ilon kyy-
neleitä kaihtamatta. Elämä on 
yliopisto, jossa kaikki ovat opet-
tajia. Ohjelmasarjan kustantaa 
Kristityt yhdessä ry.

Osa ohjelmista tehdään Ou-
lun kamaralla. Toimittajana Ou-

lussa on Marja Blomster. Seu-
raava hänen toimittamansa Elä-
mänkoulu lähetetään maanan-
taina 6.5. kello 21.35 otsikol-
la Haudan partaalta hauturik-
si. Oulaisissa asuva hautausalan 
yrittäjä Janne Jääskeläinen ker-
too raitistumisestaan ja mielek-
käästä elämästä ilman alkoholia.

Kuva on Janne Jääskeläisen 
kotialbumista hänen 
Israelin-matkaltaan.

Kuvassa Viivi, Kiia ja Anita Pakonen.



11   Nro 17    2.–8.5.2013

Ef. 3: 14-21
minä polvistun isän eteen, hänen, jonka 
asemaa jokainen isän ja lapsen suhde 
taivaassa ja maan päällä kuvastaa. 
Rukoilen, että hän sanomattomassa 
kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja 
voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. 
näin Kristus asuu teidän sydämissänne, 
kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne 
perustus ja kasvupohja. Silloin te 
kykenette yhdessä kaikkien pyhien 
kanssa käsittämään kaiken leveyden, 
pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja 
voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka 
ylittää kaiken tiedon. niin Jumalan koko 
täyteys valtaa teidät.
    Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla 
voimallaan kykenee tekemään monin 
verroin enemmän kuin osaamme 
pyytää tai edes ajatella, olkoon 
ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa 
Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, 
aina ja ikuisesti. aamen.

Joh. 16: 23-33
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    "Totisesti, totisesti: mitä ikinä te 
pyydätte isältä minun nimessäni, sen 
hän antaa teille. Tähän asti te ette ole 
pyytäneet mitään minun nimessäni. 
pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne 
on täydellinen.
    Olen puhunut tästä teille vertauksin. 
Tulee aika, jolloin en enää käytä 
vertauksia vaan kerron teille avoimesti 
kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte 
pyyntönne minun nimessäni, enkä minä 
enää sano, että käännyn isän puoleen 
teitä auttaakseni. Rakastaahan isä itse 
teitä, koska te olette rakastaneet minua 
ja uskoneet, että olen tullut Jumalan 
luota. isän luota minä olen lähtenyt ja 
tullut tähän maailmaan, ja nyt minä jätän 
maailman ja menen takaisin isän luo."
    Opetuslapset sanoivat: "nyt sinä puhut 
selvin sanoin, et enää vertauksin. me 
ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken 
eikä sinun tarvitse odottaa, että joku 
kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut 
Jumalan luota."
    "nyt te kyllä uskotte", sanoi Jeesus. 
"Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin 
te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja 
jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, 
sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut 
teille tämän, jotta teillä olisi minussa 
rauha. maailmassa te olette ahtaalla, 
mutta pysykää rohkeina: minä olen 
voittanut maailman."

Kun rukoilen Jeesuksen nimessä niin kuin rakas Herramme kehottaa, rukoilen,
että asia, josta on kyse, tulee tieksi minussa, tieksi minusta sinuun, tieksi sinusta 
minuun ja ennen kaikkea tieksi Jumalan luo. Rukoilen, että minussa on tie ja 
sinussa on tie. Yhteinen tie. Kristus. 
   Kun rukoilen Jeesuksen nimessä, etsin sitä, mikä meissä on yhtä.

Kun rukoilen Jeesuksen nimessä, niin kuin rakas Herramme kehottaa, minun 
on saatava olla itselleni, sinulle ja Jumalalle totta. Jos sanani, ajatukseni ja tun-
teeni eivät ole totta, eivätkä ne aina sitä ole, minä suostun siihen, että niistä tulee 
totta. Että Kristus saa tehdä työtään minussa ja sinussa. 

Kun rukoilen Jeesuksen nimessä, etsin sitä, mikä meissä on totta.
Kun rukoilen Jeesuksen nimessä, niin kuin rakas Herramme kehottaa, rukoi-

len, että olen elämän puolella. Se, mikä minusta näyttää kauniilta, elävältä ja kut-
suvalta, ei useinkaan silti ole sitä. Kristus näkee elämän kaikessa siinä, mikä on 
laitettu sivuun, hylätty ja häpäisty. Hän haluaa tulla elämäksemme juuri siinä koh-
taa ihmisyyttä, minkä me olemme hylänneet.

Kun rukoilen Jeesuksen nimessä, etsin sitä, mikä meissä on Kristuksen silmin
elävää.

Kun rukoilen Jeesuksen nimessä, suostun Jumalan itsensä antavalla rakkaudella
rakastamaksi.

Se on pelottavaa. Mutta teen sen. Teen sen silti. Laitan käteni ristiin: Jeesuk-
sen nimessä.

Satu kreivi-paloSaari
Karjasillan seurakunnan vs. seurakuntapastori

Sanan aika

Sinun nimessäsi

Satu K
reivi-P

alo
saari

Sunnuntai 5.5.2013
Psalmi: Ps. 40: 2-6
1. lukukappale: Jer. 29:11-14
2. lukukappale: Ef. 3:14-21
Evankeliumi: Joh. 16:23-33
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Syömishäiriöt ovat yleistyneet ja niitä on 
monenlaisia. Syömishäiriöliitto SYLI ry:n 
aluepäällikkö Tanja Tiainen kertoo, et-
tä tuoreen tutkimuksen mukaan ikävuo-

siin 11–26 mennessä noin 20 000 nuorta naista 
ja 3 000 nuorta miestä on sairastanut tai sairas-
taa syömishäiriötä. Vielä useampi tulee ssairas-
tumaan jossakin myöhemmässä elämänsä vai-
heessa.

– Kaikkiaan Suomessa on ainakin  
184 000 henkilöä, joita syömishäiriö kosket-
taa joko omakohtaisesti tai sairastavan läheise-
nä. Lisäksi esimerkiksi ahmimishäiriön esiin-
tyvyyttä ei ole tarkasti tutkittu, vaikka se on 
todennäköisesti yleisin syömishäiriö, Tiainen 
kertoo.

Syömishäiriöinen ei siis aina ole se laiha ja 
ruoasta kieltäytyvä teinityttö. Sairastua voi 
missä iässä tahansa ja häiriö voi ilmetä monin 
tavoin. Valtaosa syömishäiriötä sairastavista on 
normaali- tai ylipainoisia.

kun läheinen  
sairastuu
Eijan lapsi sairastui syömishäiriöön kaksitois-
ta vuotta sitten ollessaan ulkomailla vaihto-op-
pilaana. Vaihtoperheen puhelu tuli Eijalle yllä-
tyksenä, sillä matkaan lähdettiin läpi menneen 
terveystarkastuksen kautta.

– Jälkiviisaana voisi sanoa, että merkkejä eh-
kä oli ilmassa aiemmin. Tällaista en kuitenkaan 
osannut odottaa. Ensireaktioni oli hätä ja huo-
li hänen voinnistaan kaukana kotoa. Sitten iski 
ihan koko tunneskaala: epätoivo, suru ja syyl-
lisyys, Eija muistelee.

– Taustatietoni syömishäiriöistä rajoittuivat 
anorektisen laihojen mallien kuvien näkemi-
seen. Sana oli tuttu, mutta muuta en tiennyt. 
Sinä syksynä sattui olemaan Syömishäiriöliiton 
tiedotustilaisuus Oulussa ja lähdin hakemaan 
tietoa sieltä.

Sairaus muuttaa sairastunutta. Taudin luon-
teeseen kuuluu tietynlainen erakoituminen tau-
din edetessä. Tällöin läheisten saattaa olla vai-
kea suhtautua sairastuneeseen.

– Jos läheiset alkavat liikaa miettiä suhtau-
tumistaan, kohtaamisista tulee vaikeita ja niitä 
aletaan vältellä. Läheisen tulee muistuttaa itse-
ään siitä, että kaiken sen sairauden takana on 
kuitenkin edelleen se sama ihminen, Eija sanoo.

Oireita on usein vaikea erottaa nuoren nor-
maalista itsenäistymisprosessista. Jos aiemmin 
sosiaalinen nuori alkaa vetäytyä syrjään, hänen 
kaverinsa katoavat, tunteet ailahtelevat viha-
mielisyydestä itkuun ja hän alkaa karttaa kai-
kenlaista läheisyyttä, on syytä kiinnittää asiaan 
erityistä huomiota.

Ruoan toistuva välttely erilaisten verukkei-
den varjolla, ahmiminen ja vartalon jatkuva 
tarkkailu saattavat antaa viitteitä syömishäi-
riöstä. Muuttunutta olemusta piilotellaan esi-
merkiksi liian suurilla vaatteilla.

vertaistuesta  
apua
Eija kuvailee syömishäiriötä kaiken nieleväksi ja 
perheen vammauttavaksi sairaudeksi.

– Perheen kamppailu sairauden kanssa yk-
sin on raskasta. Apua kannattaakin hakea mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun itse et-
sin apua, Oulussa ei vielä ollut tukiryhmätoi-
mintaa. Tarpeeni puhua tuska ulos oli suuri, 

Syömishäiriö 
sairastuttaa myös 

läheiset

joten päätin perustaa SYLI ry:n tuella vertais-
ryhmän. Uskoin, että kaltaisiani oli muitakin, 
hän kertoo.

Tarvetta ryhmille löytyi. Toimintaa on ol-
lut jo yhdeksän vuoden ajan. Ryhmissä käyvät 
läheiset ovat tavallisia ihmisiä kaikista yhteis-
kuntaluokista. Vaikka jokainen tarina on erilai-
nen, heitä yhdistävät silti kokemukset esimer-
kiksi sairastuneen muuttuneista ruokailutottu-
muksista ja käytöksestä.

– Syömishäiriöt yleistyvät jatkuvasti. Lähes 
jokaisen tuttavapiiriin kuuluu nykyään jo yk-
si tai useampikin jonkinlaista syömishäiriötä 
sairastava. Sairaus vaatii sairastuneelta halua 
parantua, jotta hoidossa saavutetaan tuloksia. 
Vaikka läheisten tuki on tärkeää, ratkaisevassa 
asemassa on silti sairastunut itse.

Eijan läheinen oppi vuosien kuluessa elä-
mään sairautensa kanssa.

– Ajattelen sairastumisesta niin, että osa pa-
ranee kokonaan. Osa taas oppii elämään sairau-
tensa kanssa, mutta kriisejä kohdatessa oireet 
saattavat palata. Ne oppii kuitenkin tunnista-
maan ja saamaan kuriin ajoissa. Valitettavasti 
osa voi sairastua yhä uudelleen.

koko perhe  
sairastaa
Sairastuneille syöminen, syömättömyys ja 
oman kehon kontrollointi ovat ongelman rat-
kaisukeinoja. He eivät koe tekevänsä itselleen 
pahaa, sillä äärimmäiset keinot tuovat oloon 
helpotusta. 

Kuten pääkipuinen hakee helpotusta särky-
lääkkeestä, hakee syömishäiriöön sairastunut 
apua kehonsa kontrolloinnista ja ruoan välttä-
misestä tai ahmimisesta.

– Kontrollointi ja kompensointi tuovat het-
kellisen helpotuksen tunteen. Ne johtavat kui-
tenkin vain syvemmälle sairauteen. Apua tarvi-
taankin yleensä usealta taholta, sillä kyseessä on 
monen tekijän yhteissumma. Kun syömishäiriö 
saapuu taloon, koko perhe sairastaa, Tanja Tiai-
nen Syömishäiriöliitosta sanoo.

Syömishäiriö voi olla vaikea havaita. Ra-
ja itsensä huolehtimisesta ja syömishäiriöstä 
on häilyvä, sillä usein syömisen tarkkailua ja 

tekStit ja kuvat: Maria-MeliNa väYrYNeN

Perheenjäsenen paljastuminen syömishäiriötä sairastavaksi 
on aina järkytys. Kuinka en huomannut mitään? Olisiko 

pitänyt tehdä jotakin toisin? Mistä saan apua?

Tanja Tiainen muistuttaa Älä laihduta -päivästä, jota 
vietetään vuosittain 6. toukokuuta. Päivä tähtää ennen 
kaikkea oman itsensä ja kehonsa hyväksymiseen sekä 
oman kokonsa arvostamiseen.

Suomen syömishäiriöliitto SYLI ry sai viime viikolla Nuorten 
Naisten Kristillisten Yhdistysten Liiton (NNKY) 5 000 
euron arvoisen tunnustuspalkinnon. Se annettiin nuorten 
mielenterveyden hyväksi tehdystä työstä.



13   Nro 17    2.–8.5.2013

anoreksia: Erityisesti nuorten naisten ja tyttöjen lai-

huushäiriö, mutta voi olla myös muilla. Anoreksiaa 

sairastava on usein täydellisyyttä tavoitteleva ja hy-

vin menestyvä henkilö, joka on tottunut hallitse-

maan elämäänsä ja myös painoaan esimerkiksi har-

rastustensa tai ammattinsa vuoksi. Hän pelkää sai-

raalloisesti lihavuutta ja valitsee siksi salailemansa 

syömättömyyden ja usein myös tiukan kuntoilun.

Ortoreksia: Tarve syödä terveellisesti ja ylläpitää hy-

vää kuntoa. Ortoreksiaa sairastava kuluttaa päivän-

sä suunnitellen tulevia aterioita, ja ruokavaliosta 

poikkeaminen aiheuttaa ahdistusta. Toisin kuin ano-

reksiassa, ortoreksiaa sairastava saattaa suorastaan 

julistaa ”muita parempaa” elämäntapaansa. Äärita-

pauksissa he rajoittavat ruokavalionsa vain muuta-

maan elintarvikkeeseen.

Bulimia: Pakonomainen tarve ahmia. Kun kohtaus 

iskee, sitä on vaikea hallita. Ahmimista seuraa se-

kä fyysinen että psyykkinen paha olo, joka johtaa 

oksentamiseen, ulostuslääkkeiden käyttöön tai lii-

alliseen liikuntaan. Potilaat ovat yleensä normaali-

painoisia ja salaavat sairautensa. Bulimiaa esiintyy 

etenkin parikymppisillä naisilla, jotka opettelevat 

elämään itsenäisesti.

ahmimishäiriö: Ahmimishäiriöstä kärsivä syö kerral-

la suuria määriä ruokaa, mutta ei oksenna sitä ku-

ten bulimiaa sairastava. Tarpeen ahmia synnyttää 

esimerkiksi paha mieli tai uupumus. Ahmimishäiri-

östä kärsivä lihoo herkkujen syömisen seurauksena 

helposti. Ongelma on luultua yleisempää: jopa joka 

viides vaikeasta lihavuudesta kärsivä sairastaa ahmi-

mishäiriötä. Kohtauksia tulee keskimäärin kahdesti 

viikossa ja ne aiheuttavat suurta häpeää.

www.syomishairioliitto.fi.  

Neuvontapuhelin (02) 2519 207 

päivystää maanantaisin klo 9–15.

Syömishäiriö 
sairastuttaa myös 

läheiset
tekStit ja kuvat: Maria-MeliNa väYrYNeN

Tunnista syömishäiriö

liikunnan lisäämistä pidetään hyvänä asiana. 
Etenkin, jos liikakiloja on hieman päässyt ker-
tymään. 

Aina kevyen lounaan valitseva, suoraan töis-
tä salille säntäävä, kaksi vaatekokoa laihtunut 
ja pullakahveista kieltäytyvä työkaveri ei vält-
tämättä ole ihailtavan kurinalainen ja reipas, 
vaan sairas. Jatkuva muiden ”oletpa sinä hoi-
kistunut” -ihailu kannustaa häntä jatkamaan.

– On kyse syömishäiriöstä, kun oireet, sään-
nöt ja rituaalit vaikeuttavat arkea, ja ruoka ja lii-
kunta saavat liikaa valtaa pään sisällä. Oireisiin 
liittyy usein ahdistusta. Ei ole normaalia ajatel-
la jatkuvasti painoa, ruokaa tai liikuntaa, Tiai-
nen selventää.

Sairastunut osaa yleensä peittää ja salata oi-
reensa. Jos sairastunut on lapsi, hänen vanhem-
pansa saavat yleensä tietää asiasta vasta, kun 
sairastunut päättää itse kertoa siitä. 

Tällöin oireilua on saattanut olla jo kauan il-
man, että asiaa on kukaan huomannut. Sairas-
tuneeseen tulisi suhtautua lempeästi, mutta sa-
malla jämäkästi. Luottamusta ei pidä kadottaa.

oikeanlaista ja  
vääränlaista apua
Sairastuneen omainen unohtaa usein itsensä 
keskittyessään etsimään apua toiselle. On kui-
tenkin tärkeä tietää, että apua on tarjolla mak-
suttomasti myös omaisille.

– Syömishäiriöliittoon voivat ottaa yhteyttä 
kaikki, joiden ajatukset pyörivät tavalla tai toi-
sella syömishäiriön ympärillä. Liitolla päivys-
tää neuvontapuhelin, nettisivuilta löytyy paljon 
ajankohtaista asiaa ja tarjolla on myös keskus-
telupalsta niin sairastuneille kuin läheisillekin. 
Lisäksi läheisille on tarjolla vertaistukitoimin-
taa kuukausittain Oulun Hyvän mielen talolla, 
Tiainen luettelee.

Apu tuleekin tarpeeseen, sillä oikeanlaiselle 
tuelle on olemassa vastavoima. Etenkin nuorten 
keskuudessa yleistynyt pro ana -liike on keskit-
tynyt sairaalloisen laihduttamisen ihannointiin. 

Pro ana on ryhmittymä syömishäiriötä sai-

Perheenjäsenen paljastuminen syömishäiriötä sairastavaksi 
on aina järkytys. Kuinka en huomannut mitään? Olisiko 

pitänyt tehdä jotakin toisin? Mistä saan apua?

Ei ole normaalia ajatella 
jatkuvasti painoa, ruokaa 
tai liikuntaa.

Tanja Tiainen
Syömishäiriöliitto SYLI ry:n aluepäällikkö

rastavia, jotka tukevat toisiaan sairaudessa, ei-
vät parantumisessa. Heille esimerkiksi anorek-
sia ei ole sairaus vaan elämäntapa, ja he kannus-
tavat jäseniään ylläpitämään sairauttaan ja vie-
mään sitä yhä syvemmälle.

He lähettelevät toisilleen nähtäväksi kuvia 
itsestään ja kannustavat sairastamiseen katse-
lemalla muiden superlaihojen kuvia. Tätä kut-
sutaan thinspirationiksi, laihuudesta inspiroi-
tumiseksi. 

Ryhmittymän jäsenet toimivat yleensä verk-
kosivujen kautta ja toimintaan on käytännös-
sä mahdotonta puuttua, vaikka sen vaaralli-
suus on ilmiselvää. Pro analaiset jakavat vink-
kejä esimerkiksi syömisestä kieltäytymiseen, se-
litysten keksimiseen lähipiirille sekä keinoja se-
lättää normaali nälän tunne.

Syömishäiriö on kuitenkin aina sairaus, ei 
valittu tapa elää. Pelkästään anoreksiassa kuol-
leisuus on viiden prosentin luokkaa. Lisäksi 
syömishäiriöisillä on korkeampi riski päätyä 
itsemurhaan. 

Kyseessä on pitkäkestoinen sairaus, josta on-
neksi neljä viidestä paranee täysin. Prosessi kes-
tää kuitenkin vuosia, ja vaikka sairastunut oli-
si ulkoisesti jo kunnossa, on myös vinoutuneet 
käsitykset syömisen suhteen saatava oikaistua.

– Toivoa on aina, vaikka tilanne toisinaan 
tuntuisi toivottomalta. Yksin ei pidä jäädä, sil-
lä oikeanlaista apua on tarjolla, Tanja Tiainen 
kannustaa.
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menot Oulun seurakunnissa 2.–8.5.2013

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

Saavu valo! esitetään 
Kiimingissä ja Karjasillalla

Niilo Pesonen pääsi väittelemäänkin 
kirkkokahveilla Tuirassa

”Liekkien leikki elämä on, 
karu ja kaunis, arvaamaton. 
Syttyy ja loistaa, hiipumaan 
jää. Lähellä alku ja määrän-
pää.” (Liekkien leikki, san. 
Anna-Mari Kaskinen)

Säveltäjä Petri Laak-
sosen ja runoilija 
Anna-Mari Kaski-
sen runo- ja musiik-

kiteos Saavu valo! esitetään 
Oulussa kahdessa konser-
tissa: lauantaina 4.5. Kii-
mingin seurakuntakes-
kuksessa ja sunnuntaina 

5.5. Karjasillan kirkossa. 
Molemmat konsertit alka-
vat kello 17.

Konserteissa esiintyy 
Oulun ev.lut. seurakun-
tien kuoroista ja orkeste-
reista esityksiä varten koot-
tu kuoro ja bändi sekä lau-
sujia. Kuoron johtamises-
ta vastaa kirkkomuusikko 
Taina Voutilainen ja bän-
din johtamisesta nuoriso-
muusikko Esa Rättyä. Lau-
sujina ovat diakoniatyönte-
kijä Marjukka Hamari ja 
pastori Juha Vähäkangas.

gospel ja runo  
yhdessä
– Konsertti sopii kaikil-
le, jotka pitävät runoista ja 
musiikista. Petri Laakso-
sen sävellykset ovat kevyttä 
gospeltyyppistä musiikkia, 
jollaisesta monet pitävät. 
Anna-Mari Kaskisen upe-
at runot avautuvat uudes-
sa valossa musiikin avulla 
– runot ja musiikki täyden-
tävät toinen toisiaan, ku-
vailee Taina Voutilainen.

Konsertit sisältävät usei-
ta tutuksi tulleita hengelli-

siä lauluja, kuten Ota hänet 
vastaan ja Silloin kun en it-
se jaksa.

Saavu valo! -teos on syn-
tynyt alun perin tilaustyö-
nä Kairosmajan Tunturi-
keskuksen Revontulikap-
pelin 10-vuotisjuhlaan tal-
vella 1996, ja se on julkais-
tu kirjana vuonna 1997. 
Runojen ja nuottien lisäksi 
kirjassa on Kari Hämäläi-
sen luontokuvia.

Kirjan ohella on ilmes-
tynyt myös samanniminen 
äänite.

S anna K r o o k

Ku va t :  L au r i  Ku ja la

Tuiran seurakunnassa pi-
detään kirkkoherranvaalit 
toukokuun loppupuolella. 
Kolmelta kirkkoherrakan-
didaatilta kuullaan si-
tä ennen vaalisaarnat Tui-
ran kirkossa. Sunnuntaina 
28.4. ensimmäisenä vaali-

saarnan piti Niilo Pesonen. 
Messun jälkeen Pesosta 

pääsi jututtamaan vapaa-
muotoisemmin myös kirk-
kokahveilla. Ensi sunnun-
taina 5.5. vuorossa on Jou-
ko Lankinen ja 12.5. Ari-
Pekka Metso.
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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
messu su 5.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ma-
ri Flink ja avustaa Anna-Mari 
Heikkinen. Kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja urkurina Pé-
ter Marosvári. NMKY:n mies-
laulajat, johtaa Ahti Sepp. 
Kolehti Pohjois-Pohjanmaan 
Kirkkomusiikkipiirille. Lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi. 
messu su 5.5. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Mari Flink ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula, Tuomio-
kirkkokuoro.

Hartauselämä
Ompeluseurat to 2.5. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
elämän Lähteellä – Sanan 
ja rukouksen ilta su 5.5. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Ilta koostuu Sanan julis-
tuksesta – opetuksesta, pu-
heista, laulusta ja ylistykses-
tä. Illan päätteeksi on tarjol-
la henkilökohtaista rukous-
palvelua.
aamupiiri la 4.5. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskan-
to.
Raamattupiiri ti 7.5. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Niilo 
Rauhala.
Raamattupiiri ti 7.5. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
6.5. klo 9–11, Tuomiokirkko-
seurakunta. Diakonian ajan-
varaus taloudellisissa asiois-

sa vastaanotolle maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 419. 
Diakonian aamu ti 7.5. klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
peinituloisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jöiden tarjoamana. Mahdol-
lisuus hiljentyä aamuhartau-
teen, lukea päivän Kaleva se-
kä jutustella.
Työttömien ruokailu ke 8.5. 
klo 11, Heinätorin seurakun-
takoti. 

Lähetys
Lähetys- ja raamattupiiri to 
2.5. klo 14, Vanha pappila. 
Virpi Sillanpää-Posio.

Lapset ja lapsiperheet
perhekerho to 2.5. klo 10–
11.30, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho on lasten ja ai-
kuisten kohtaamispaikka, jo-
hon lapsi tulee yhdessä aikui-
sen kanssa. Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä. Har-
tauden jälkeen kahvitellaan, 
askarrellaan ja leikitään. Pää-
tämme kerhon lasten ja ai-
kuisten yhteisellä laulu-/ lo-
ruttelutuokiolla.
pyhäkoulu su 5.5. 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 mak-

suton. 
perhekerho ti 7.5. klo 10–
11.30, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Laulupuu taaperoikäisten 
musiikkikerho to 23.5. klo 
15, Heinätorin seurakunta-
talo. Laulupuu on musiik-
kikerho taaperoikäisille eli 
1–3-vuotiaille lapsille ja hei-
dän huoltajilleen. Kerho ko-
koontuu torstai-iltapäivi-
sin klo 15–15.30. Laulupuus-
sa laulamme lasten hengel-
lisiä lauluja ja ihan tavalli-
siakin lastenlauluja, mut-
ta myös loruttelemme, soi-
tamme soittimilla, liikumme 
ja rentoudumme. Lapset tu-
levat Laulupuuhun huolta-
jan kanssa ja ryhmään 
mahtuu kaksitois-
ta (12) lasta. 
Laulupuuhun 
on ilmoittau-
tuminen ja il-
moittautumi-
nen tehdään 
Tea Lakkalalle 
10.5. mennes-
sä, osoitteeseen 
tea.lakkala@evl.fi.

Varhaisnuoret
Liikuntakerho 3.–6.-lk. ma 
6.5. klo 17–18. Kerho ko-
koontuu Kansainvälisen kou-
lun liikuntasalissa (Kasarmin-
tie 4). Kerhossa opetellaan ja 
pelataan uusia ja tuttujakin 
pelejä sekä nautitaan liikun-
nan riemusta yhdessä tois-
ten kanssa monin eri tavoin. 
Et tarvitse aikaisempaa ko-
kemusta tai omia välineitä, 
reipas mieli riittää. Kerho on 

osallistujille maksuton eikä 
edellytä ennakkoilmoittau-
tumista. 

Kokkikerho 3.–6.-lk 
ma 6.5. klo 18–

19.30, Heinäto-
rin seurakunta-
talo. Kerhos-
sa kokaillaan 
niin suolaisia 
kuin makeita-

kin herkkuja. 
Kerhoon mah-

tuu max. 10 lasta. 
Ennakkoilmoittautu-

minen nuorisotyönohjaa-
ja Kaija Siniluodolle, p. 050 
5249 779. Kerho on ilmainen. 
1.–4.-lk. askartelukerho luo-
ville taiteilijoille ti 7.5. klo 
18–19, Heinätorin seurakun-
tatalo. Annetaan luovuuden 
kukan kukkia erilaisia mate-
riaaleja hyväksi käyttäen se-
kä hiljennytään yhteisesti. Ei 
ilmoittautumista ennakkoon 
ja kerho on maksuton.

Nuoret
pienoismallikerho su 5.5. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikenikäisille asiasta 
kiinnostuneille! Vetäjänä Ta-
pio Huhtelin, p. 050 5479 657.

Seniorit
eläkeläisten kerho to 2.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kerhossa hiljen-
nytään hartauteen sekä kes-
kustellaan ajankohtaisista 
asioista, yhteinen kahvihet-
ki päätteeksi.
eläkeläisten kerho to 2.5. 
klo 12.30–14, Intiön seura-
kuntakoti. Kerho kokoaa alu-
een eläkeläisiä hiljentymään 
ja keskustelemaan kahviku-
pin ääressä.
Tarinatupa ke 8.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

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

Jumalanpalvelukset
messu su 5.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Helatorstain messu 9.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Heinonen, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Hannu 
Niemelä, Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Jumalanpalve-
lus radioidaan Radio Dein 
kautta, 106,9 MHz.

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

Musiikki ja kulttuuri
Oulun konservatorion ke-
vätkonsertti ma 6.5. klo 19 
srk-keskuksessa. Esiintymässä 
lähinnä haukiputaalaisia mu-
siikin opiskelijoita ja Da Capo 
-orkesteri. Vapaa pääsy.

Kuorot ja kerhot
missiokerho, alakouluikäis-
ten raamattu- ja lähetysker-
ho perjantaisin klo 16, Put-
taan Tupa.

Lapset
perhekerhot: Jokela maa-
nantaisin klo 10–11.30 Joke-
lan vanhalla koululla, Kellon 
perhekerho pe 3.5. klo 9.30–
11 Kellon srk-kodilla ja Mar-
tinniemi perjantaisin klo 10–

11.30 Martinniemen srk-ko-
dilla.
Vakkurilan perhetupa per-
jantaisin klo 9.30–11.30 kir-
konkylällä Vakkurilassa. 

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 3.5. klo 18 
Vakkurilassa. Rippikoululai-
set saavat illoista merkinnän.
Raju-ilta nuorille ke 8.5. klo 
18 Wirkkulassa. Rippikoulu-
laiset saavat illoista merkin-
nän.
nuorten vaellus Saariselällä 
6.–9.8. Lähde vaeltamaan hy-
vässä seurassa Saariselän mai-
semiin ennen koulujen alkua. 
Vaelluksen hinta 60 €, sis. 
matkat, majoituksen (2 yötä 
teltassa, 1 yö mökissä), osan 
ruoista ja vakuutuksen. Tar-
vittaessa voit lainata seura-
kunnalta vaellustarvikkeita. 
Ilm. 19.6. mennessä. Lisätieto-
ja Katri Haapakorvalta, p. 045 
6576 122. Retki on tarkoitet-
tu ensisijaisesti Haukiputaan 
seurakunnan jäsenille.

Diakonia
Omaishoitajien ryhmä ti 7.5. 

klo 13 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa. 

Lähetys 
Kirkonkylän lähetyspiiri ti 
7.5. Helenan luona, Nokka-
lantie 41 B 9. Lähtö henkilö-
autoilla klo 12.30. Ilmoita He-
lenalle kyydin tarve. 

Muut menot
Haukiputaan Kehitysvam-
maisten Tuki ry:n 40-vuo-
tisjuhla su 5.5. alkaen klo 10 
messulla Haukiputaan kirkos-
sa, jonka jälkeen juhla srk-
keskuksessa. 
mielenvirkeydeksi-päivä 
ma 13.5. klo 10–15 Isonnie-
men leirikeskuksessa. Päivä 
tarkoitettu haukiputaalaisil-
le henkilöille, jotka kaipaa-
vat mielialaansa piristystä ja 
yhteyttä toisiin ihmisiin. Päi-
vän aikana tarjotaan kahdet 
kahvit ja ruoka, minkä vuoksi 
ennakkoilmoittautumiset He-
lille, p. 040 5898 362 ma 6.5. 
mennessä. Kyyditys järjeste-
tään tarpeen mukaan.
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 14.5. klo 18–20. Kah-
vitarjoilu, hartaus.
Vapaaehtoisten retkipäivä 
su 26.5. Ilm. 8.5. mennessä 
Helena Ylimaulalle tai Johan-
na Kerolalle.
Rauhanyhdistykset: Hau-
kipudas: yhteispyhäkoulu ja 
ruokailu 5.5. klo 12 sekä seu-
rat klo 13.30 ry:llä, eläkepii-
ri ti 7.5. klo 13 srk-keskukses-
sa, Kello: seurat su 5.5. klo 17 
ry:llä, Jokikylä: seurat su 5.5. 
klo 17 ry:llä.

Laulupuu 
taaperoikäisten 
musiikkikerho 

torstaina 23.5. klo 15, 
Heinätorin seurakunta-

talossa. Ilmoittautu-
minen tea.lakkala

@evl.fi. 

Liikuta minua -tapahtuma
maanantaina 13.5. klo 13.30–14.30

Haukiputaan torilla.

Ohjelmassa mm. 
Stella-klovni ja Pertti Haipola. 

Säävaraus. 

Vapaaehtoisapua tarvitaan palveluasunnoista 
tapahtumaan tulevien saattajiksi. 

Ilmoittaudu Johannalle, p. 045 1393 993.

iloa elämään! 
Vapaaehtoisapu on tervetullutta monille kotona 
asuville vanhuksille. Yhteinen tekeminen voi 
olla juttelua, lukemista, laulamista, ulkoilua, 
uimahallissa käyntiä – tavallisen ihmisen taidot 
riittävät. Ja mikä parasta, omaa osaamista ja aikaa 
voi käyttää toisen ihmisen ilahduttamiseen. 
Vapaaehtoisapua toivoo saavansa nyt usea henkilö 
seurakunnassamme. 
Jos kiinnostut, ota yhteyttä diakonissa Johanna 
Kerolaan, p. 045 1393 993.

Kevätkonsertti
sunnuntaina 19.5. klo 18 Vanhassa pappilassa.
Aarre Tikkanen laulu ja Taru Ritavesi piano.
Vapaa pääsy.
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Urkukertomus
Viisi leipää, kaksi kalaa
tiistaina 21.5. klo 18 Karjasillan kirkossa.

Tule seuraamaan pienen pojan seikkailua Galilean jär-
ven rantamaisemissa. Kertomus on draamallinen ja 
täynnä musiikkia. Toteuttajina ovat Karjasillan seura-
kunnan työntekijät. Kesto n. 40 minuuttia. Sopii kai-
kenikäisille. Iltanäytöksen lisäksi esitämme kertomus-
ta päiväkotien kevätkirkkona klo 9, 10 ja 13. Myös ne 
ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!

Karjasillan kirkon
JUHLAVUOSI

Su 28.4. klo 10  Perinnemessu ja Oulu 1800-
 luvun lopulla -valokuvanäyttely 

Ti 7.5. klo 12  Urkuimprovisaatioita, 

 Mikko Korhonen

Ma 13.5. klo 19  Konsertti ”Kukkivat omena- 

 puut”, Cantio Laudis -kuoro,  

 jousiyhtye sekä urut

Ti 21.5. klo 18  Urkukertomus lapsille 

 ”Viisi leipää ja kaksi kalaa”

Su 26.5. klo 20  Konsertti Mieskuoro Weljet, 

 baritoni Aarne Pelkonen sekä  

 Juho Alakärppä, piano

Kesän iltamusiikit

Ti 4.6. klo 20  Peter Marosvari, urut

Ti 18.6. klo 20  Henna-Mari Sivula, laulu ja 

 Lauri-Kalle Kallunki, urut

Ti 30.7. klo 20  Raakel Pöyhtäri, urut

Ti 13.8. klo 20  Marko Hakanpää, urut

Ti 27.8. klo 20  Christian Ahlskog, urut

Juhlaviikko
Pe 15.11. klo 19  Virsilauluilta ”Halki vuosi- 

 satojen”, Olli Linjama, urut  

 sekä Mieskuoro Weljet

Su 17.11. klo 10  Kirkon vihkimisen 
 muistopäivän messu 

Su 17.11. klo 18  Passio ”Kaksitoista hetkeä”, 

 säveltänyt Seppo Paakkunainen

Ti 19.11. klo 19  Konsertti ”Karjasillalta 

 kajahtaa”, Ilpo Laspas, urut ja  

 Cantio Laudis -kuoro 

Pe 22.11. klo 19  Urkumaraton ”Virtuoosit  

 vauhdissa”, Gunnar Idenstam,  

 Kalevi Kiviniemi ja Pétur Sakari

Ilpo Laspas Karjasillan kirkkokuoro Mieskuoro Weljet Gunnar Idenstam Aarne Pelkonen

Kalevi Kiviniemi Urkukertomus Cantio Laudis Perinnemessu Olli Linjama

menot Oulun seurakunnissa 2.–8.5.2013

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

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu (talvi-
rippikoulu) su 5.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Sa-
tu Saarinen, Jenni Kosken-
korva, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.
messu su 5.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, saarna Jukka Pa-
lola, avustaa Sirpa Kemppai-
nen, kanttorina Juha Soran-
ta. Kirkkokahvit. 
messu su 5.5. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Juha 
Kivirasi, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
messu su 5.5. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, saarna Elina Liedes, 
avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit. 
Varikkomessu su 5.5.klo 12 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
saarnaa Raili Kemppainen, 
avustaa Päivi Rahja ja va-
paaehtoiset Mervi Kokkosen 
kanssa. Musiikki varikkomes-
subändi. Lapsille pyhäkoulu. 
Kirkkokahvit.
messu su 5.5. klo 13, Caritas-
koti. Toimittaa Anna-Mari 
Heikkinen, kanttorina Péter 
Marosvári.

Hartauselämä
pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 2.5. klo 18–
20, Kastellin kirkko. Kokoon-
numme poikkeuksellisesti 
Kastellin kirkon seurakunta-
salissa.
Raamattupiiri to 2.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 3.5. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 7.5. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Pentti Tuomikos-
ki, Pentti Eskola.
miesten raamattupiiri ke 
8.5. klo 18–20, Karjasillan 
kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
Konsertti ma 6.5. klo 17, Kar-

jasillan kirkko. Ks. ilmoitus.
Lounaskonsertti ti 7.5. klo 
12, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus.
äitienpäivän runoilta su 12.5. 
klo 18 Kastellin kirkko. Kirsi 
Kunnaksen lyriikasta.
Kirjavirtaa pappilassa – kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ja 
uteliaille ke 15.5. klo 18 Kas-
tellin kirkko. Toukokuun ko-
koontumisessa kirjoina ovat 
Eeva Kilpi: Kuolinsiivous ja 
Anna-Maija Raittila: Niin ke-
vyt on rakkaus.
Viisi leipää, kaksi kalaa -ur-
kukertomus ti 21.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoitus.

Diakonia
aamupuuro to 2.5. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
6.5. klo 9, Karjasillan kirk-
ko. Diakonian ajan-
varausnumero 
044 3161 579. 
Ajan voi va-
rata maa-
nantaisin klo 
9–11 joko pu-
helimitse tai 
paikanpäältä 
Karjasillan kir-
kolta. 
Diakoniapiiri ma 
6.5. klo 16.30–18, Kau-
kovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 7.5. klo 13–
14.30, Kaukovainion kappeli. 
maikkulan diakoniaryhmä 
ti 7.5. klo 14, Maikkulan kap-
peli. 

Lapset ja lapsiperheet
Luontopyhis Liminganlah-
den luontokeskuksessa su 
5.5. klo 15, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Läm-
sänjärven luontopyhisläiset 
tapaavat tänä sunnuntai-
na Liminganlahden luonto-
keskuksessa. Tervetuloa tu-
tustumaan lintunäyttelyyn 

ja kiikaroimaan lintuja otol-
lisimpaan muuttoaikaan! 
Makkaraa, mehua ja keksiä 
tarjolla. Muuten omat eväät 
mukaan. IImoitathan tulos-
tasi tekstiviestillä Marille niin 
osaamme sinua odottaa pai-
kalla. Lisätietoja ja ilmoittau-
tuminen: p. 040 5747 109 tai 
mari.jaaskelainen@evl.fi.
iltaperhekerho ke 8.5. klo 
18–19.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Tervetuloa koko per-
heelle suunnattuun iltaper-
hekerhoon! Kerho alkaa yh-
teisellä hartaushetkellä, jon-
ka jälkeen siirrytään vapaas-
ti leikkimään ja askartele-
maan. Kerho päättyy yhtei-
seen muskarituokioon ja il-
tapalaan. Kerhossa on muka-
na "isoina siskoina ja veljinä" 
Karjasillan seurakunnan toi-
sen vuoden isoskoulutetta-

via. Lämpimästi ter-
vetuloa mukaan! 

Karjasillan 
seurakun-
nan kesäker-
hot 2007–
2009 syn-
tyneille 3.–

18.6., Maik-
kulan kappeli 

ja Pyhän Andre-
aan kirkko. Terve-

tuloa Karjasillan seura-
kunnan kesäkerhoon. Kerhot 
on tarkoitettu vuosina 2007–
2009 syntyneille lapsille. Ker-
hot kokoontuvat ajalla 3.–
18.6. Pyhän Andreaan kirkos-
sa 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 sähköpostil-
la ajalla 2.–11.5. osoitteeseen 
kati.parviainen@evl.fi. Lisä-
tietoja sähköpostilla tai puhe-
limella numerosta 044 3161 
572. Paikat täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Ker-
hoissa ohjaajina Kati Parviai-
nen ja Kaisa Janger.

Seniorit
eläkeläiskerho to 2.5. klo 12–
14, Pyhän Andreaan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 6.5. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Seurakuntakerho ti 7.5. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. 

Leirit ja retket
Yöjuttu, 4.–7. luokkalaisten 
tyttöjen ja poikien leiri la–
su 18.–19.5., Vasamon leiri-
keskus. Ohjelmassa on muun 
muassa pelejä, kisoja, leikke-
jä ja kädentöitä. Leirille mah-
tuu 20 leiriläistä. Etusijal-
la ovat Karjasillan seurakun-
nan jäsenet. Leiri maksaa 20 
€, mikä sisältää matkat, ma-
joituksen, ruokailut ja ohjel-
man sekä tapaturmavakuu-
tuksen Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset 3.5. mennessä: 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje viikolla 19. Li-

Diakonian 
ajanvarausnumero

 044 3161 579. 
Ajan voi varata maanan-

taisin klo 9–11 joko 
puhelimitse tai paikan-

päältä Karjasillan 
kirkolta.

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.

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.

Syntymäpäiväjuhlat
torstaina 9.5. klo 10 Karjasillan kirkossa.

Vietämme Karjasillan seurakunnassa tänä vuonna 70 
ja 80 vuotta täyttävien juhlaa. Tervetuloa 80-vuoti-
aiden juhlaan klo 10 ja 70-vuotiaiden juhlaan klo 16. 
Molemmat juhlat aloitamme yhteisellä messulla.

Konsertti
maanantaina 6.5. klo 17 Karjasillan kirkossa. Oamk:n 
urkujensoiton opiskelijat, viulisti Manfred Lehtonen 
sekä urkuri Maija Lehtonen. Yhteismusisointia uruil-
la, flyygelillä ja viululla. Vapaa pääsy.

Lounaskonsertti
tiistaina 7.5. klo 12 Karjasillan kirkossa. Urkuimproivi-
saatioita, Mikko Korhonen.

sätiedot: Juha Kivirasi, p. 040 
5752 713, juha.kivirasi@evl.fi.
Diakoniatyön vapaaehtois-
ten leiri ke 29.5. klo 10.30–
pe 31.5 klo 15, Juuman lei-
rikeskus. Karjasillan seura-
kunnan diakoniatyön va-
paaehtoinen, lähde leiril-
le Juumaan! Ilmoittautumi-
set ja tarkemmat tiedot: Sir-
pa Kemppainen, p. 040 5747 
163 tai Anu Kontio, p. 040 
5747 162.
Siirajärven salaisuus -leiri 
11.–13.6., Siirajärven eräleiri-
keskus. Ks. ilmoitus.

Muut menot
eU-ruokatuki lapsiperheil-
le ja nuorille la 4.5. klo 10–
12, Maikkulan monitoimita-
lo. Ks. ilmoitus. 
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta ke 8.5. klo 18, Kaukovaini-

on kappeli.
Syntymäpäiväjuhlat to 9.5. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Ks. 
ilmoitus.

sunnuntaina 5.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Toimittaa Juha Vähäkangas, saarnaa Raili Kemppai-
nen, avustaa Päivi Rahja ja vapaaehtoiset Mervi Kok-
kosen kanssa. Musiikki varikkomessubändi. Lapsille 
pyhäkoulu. Kirkkokahvit.
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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 5.5. klo 10 kirkos-
sa. 5. sunnuntai pääsiäises-
tä. Toimittaa Pauli Nieme-
lä, avustaa Seija Helomaa ja 
Kirsi Paavola, kanttorina Sa-
ri Wallin. Messun yhteydes-
sä seurakuntasihteeri Maarit 
Laitisen ja Soili af Hällströ-
min tehtävään siunaaminen. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja tervetulojuhla seurakunta-
keskuksessa.
Helatorstain messu to 9.5. 
klo 10. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa teol. yo Ville 
Niva, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 2.5. klo 10 
vanhan koulun lähimmäisen 
tupa.
Sanan ja rukouksen ilta su 

5.5. klo 18–20 Jäälin kappe-
lilla.  Mukana Eeva Mertanie-
mi, Juha Tahkokorpi,  teol.yo 
Ville Niva ja Kirsi Paavola. Ke-
vään viimeinen sanan ja ru-
kouksen ilta.

Diakonia
Diakoniatyön taloudellisis-
sa avustusasioissa ajanva-
raus vain maanantaisin klo 
9–11 puhelimitse tai sähkö-
postilla. Ajanvaraus p. 040 
7008 151.
Juttunurkka ma 6.5. klo 10–
13 Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 6.5. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Aterian 
hinta 3 €. 
naisten kasvuryhmä ke 8.5. 
klo 14, Montin-sali. Tervetu-
loa rentoutumaan.
Wanhanajan äitienpäivä-

juhla su 12.5. klo 15 Han-
nuksen koululla. Lastenoh-
jelmaa, runonlausuntaa ja 
yhteislauluja. Kakkukahvit. 
Tuotto Yhteisvastuulle. Ter-
vetuloa koko perhe. Järjes-
tää Hannuksen kyläyhteisö 
ja YV-toimikunta. 
eläkeläisten keväinen seu-
rakuntakerho ti 14.5. klo 12 
Suvelassa. Kuljetuspyynnöt 
pe 10.5. mennessä Erjalle, p. 
0400 775 164. Kerhot alkavat 
ruokailulla, josta omavastuu-
osuus 4 €.

Kuorot
Kirkkokuoro to 2.5. klo 18.30 
Jäälin kappelilla, Sari Wallin.
eläkeläiskuoro pe 3.5. klo 
10 seurakuntakeskuksen sa-
li. Johtaa Tuomo Nikkola.

Lapset ja lapsiperheet
perhekerhot Kirkkopirtillä 

maanantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla perjantaina 
klo 9.30–11. 
perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelilla perhekahvila on 
jäänyt kesätauolle.
esikkoryhmä ti 7.5. klo 10–12 
Jäälin kappelilla.

Lähetys
Lähetysjuhlat Helsingissä 
7.–9.6. Matkan hinta 100 € 
sisältää kuljetuksen, hotel-
lin ja aamupalat sekä lähe-
tysmuseovierailun. Ruokai-
lut ja Linnanmäen huvipuis-
toranneke omakustanteises-
ti. Ilmoittaudu 10.5. men-

nessä Kirsi Paavolalle, p. 044 
5760 019.
Kangaspuut käytettävis-
sä. Kudo itselle tai lähetyk-
sen hyväksi myyjäisiin. Vara-
ukset Kirsi Paavolalta, p. 044 
5760 019.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 5.5. klo 
17 seurat ry:llä. Ilkka Kärppä 
ja Antti Impiö.
Rauhan Sana: Seurat su 5.5. 
klo 15 Montin-sali. Pekka Sil-
jander.
Tosimiesten toimintailta ke 
8.5. klo 18 ry:llä. Kari Kainua.

Petri Laaksosen säveltämä,
Anna-Mari Kaskinen kirjoittama 

Runo-ja musiikkiteos

Saavu valo!
lauantaina 4.5.klo 17 

Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Esiintymässä:
Bändi, Esa Rättyä

Kuoro, Taina Voutilainen
Lausujat Juha Vähäkangas ja Marjukka Hamari.

Jumalanpalvelukset
messu su 5.5. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Saarna Niilo Hin-
tikka, toimittaa Juha Sarkki-
nen, avustavat Eija Röning, 
Anu Fedotoff, Ulla-Mai-
ja Ruotsalainen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Kirkkokahvit 
kirkon pihamaalla.
messu su 5.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Saarna Riitta Kenta-
la, toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
messu su 5.5. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Saarna Riit-
ta Kentala, toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
messu to 9.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
messu to 9.5. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarna Sauli Typpö, 
avustaa Ulla Säilä, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Oulun 
seudun virsikuoro, johtaja-
na Mervi Kyrki. Sepän seurat.
motoristikirkko to 9.5. klo 
12, Ylikiimingin kirkko. Ks. il-
moitus.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
6.5. klo 9–11, Myllyojan seura-
kuntatalo. Taloudellisissa asi-
oissa p. 040 7033 690, muissa 
asioissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 6.5. klo 
9.30–10.30, Ylikiimingin seu-
rakuntatalo. Puuro ja kahvia.
Diakonian aamu ma 6.5. klo 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Maksuton aamu-
pala kaikenikäisille, mukana 
seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
2.5. klo 18, Hintan seurakun-
tatalo, 3.krs. 
piispankamari pe 3.5. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-

tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 6.5. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
perhekerho to 2.5. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
perhekerho to 2.5. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
perhekerho to 2.5. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
perhekerho pe 3.5. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
perhekerho pe 3.5. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
pyhäkoulu su 5.5. klo 12–13, 
Myllyojan seurakuntatalo.
perhekerho ma 6.5. klo 
10.30–12, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Naistenilta
keskiviikkona 8.5. klo 18 Oulujoen pappilassa.
Keväinen rantasauna kutsuu Oulujoen rannassa. 
Sauna lämpenee klo 18–19.  Saunan jälkeen 
leppoisaa yhdessäoloa laulun ja iltapalan 
merkeissä.  Sanna Jukkola ja Sanna Leppäniemi.

motoristikirkko 
torstaina 9.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Ari Savuoja. Paraatiajo Ylikiimingin 
seurakuntatalolle, jossa kirkkokahvit. 
Makkaranmyyntiä Lähetystyön hyväksi.

Seniorit
aikuisten laulukerho to 2.5. 
klo 11–12, Yli-Iin seurakunta-
talo. 
porinakerho ma 6.5. klo 10, 
Vanhusten rivitalon kerho-
huone. 
eläkeläisten kerho ma 6.5. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 6.5. 

klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
aikuisten kuntopiiri ke 8.5. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 

Muut menot
Fransupiiri ti 7.5. klo 17–21, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

perheretki powerparkiin 
tiistaina 4.6. Retkelle ovat etusijalla Oulujoen seurakun-
taan kuuluvat perheet ja varhaisnuoret. Retkelle voivat 
lähteä vuonna 2003 tai sitä ennen syntyneet lapset myös 
ilman vanhempia. Sitä nuoremmat lapset voivat lähteä 
retkelle vain aikuisen huoltajan kanssa. Retki maksaa 32 
euroa (yli 130 cm pitkiltä) ja 21 euroa (alle 130 cm pit-
kiltä). Maksu sisältää kuljetuksen ja huvipuistorannek-
keen. Ruokailut omakustanteisesti. Ilmoittautuminen 
1.–19.5. välisenä aikana osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisätietoja retkestä antavat Sari Meriläi-
nen, p. 040 5583 294 ja Sanna Karjalainen, p. 040 7186 
925. Retkeläisille lähetetään retkikirje.

Hiukkavaaran Huviretki 
perjantaina 3.5. klo 18 Oulujoen kirkolla. Mennään met-
sään! Lähtö kirkon kaivolta klo 18. Liikumme leppoisaan 
tahtiin 4–5 km ja tutustumme lähitienooseen. Matkal-
la kuulemme alueen historiasta ja luonnosta. Pidämme 
välillä evästauon, joten varaa vähän purtavaa mukaan. 
Tarvittaessa lisätietoja Ilkka Mäkiseltä, p. 050 4334 095.

Leirit ja retket

Äitienpäiväjuhla 
sunnuntaina 12.5. klo 12 Hintan seurakuntatalossa.

Jumalanpalvelus klo 12. 
Ohjelmassa:
• äitien kukittaminen • täytekakkukahvit 
• Typen Lauluveikot laulaa • puheen pitää Sanna Jukkola
• mukana päivä- ja iltapäiväkerholaisia

J u h lan j ä r j e s t ää O u lu jo e n s e u ra ku n t a  j a 
H in t t a - Pa r k k i s e nkankaan P i e nk i i n t e i s t öy h d i s t y s

Seurakunnan poikakuoron Junnujen (kuvassa osa laulajista), 
laulukouluryhmien ja lapsisolistien kevätlaulajaiset helatorstaina 9.5. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Tervetuloa!

Ve n la  L o h i
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elämän polku

Kastetut
Tuomiokirkko: Kasper Mika-
el Lehtiniemi.
Haukipudas: Veera Emilia 
Josefiina Ilomäki, Taava Elli-
da Pahkala, Peppi Adalmiina 
Vänttilä.
Karjasilta: Justus Valtteri Jo-
hannes Alavuotunki, Inkeri 
Selja Simone Föhr, Siiri Ellen 
Hätälä, Tuuli Reetta Korpe-
la, Aada Helmiina Leino, Val-
to Miikkael Oikarinen, Ot-
to Aatos Oliver Pesälä, Emmi 
Sofia Eveliina Sarajärvi, Mi-
kael Eetu Jeremias Sulonen, 
Helmi Maria Aurora Suorsa, 
Samu Kasperi Tuisku, Sante-
ri Iiro Untinen, Olivia Josefii-
na Vähäjylkkä, Luukas Iisak-
ki Välitalo.
Kiiminki: Niilo Eevert Aukus-
ti Heikkinen, Aukusti Daniel 
Kosola, Paavo Aarne Elmeri 
Ervasti, Jere Petteri Hiltunen, 
Jerry Matias Still.
Oulujoki: Iiris Taru Annikki 
Pärkkä.
Oulunsalo: Inka Helena Ra-
sinkangas, Oliver Matias Nie-
mikorpi, Anniina Elisabeth 
Hekkala.
Tuira: Santeri Johannes 
Heikkinen, Milla Kristiina 
Hiltunen, Marika Aino Mai-
ja Kenakkala, Elena Eliisa Lil-
ja Mäki-Penttilä, Tuukka Jy-
ri Andreas Oikarinen, Nelli 
Amanda Puumalainen, Pee-
tu Armas Ronkainen, Eedith 
Elmiina Ruonala, Emil Aaron 
Seppälä, Amelie Lily Kristii-

na Sevander, Juuso Valfrid 
Vainio.

Vihityt
Karjasilta: Antti-Pekka Pesä-
lä ja Heli Maria Ahola, Joo-
nas Einari Leino ja Essi Mari-
anna Vihelä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aune Tel-
lervo Junila 96, Heli Marjut 
Hannele Juutinen 62, Eino 
Kalevi Pirilä 83.
Haukipudas: Ossi Ilmari Run-
ni 83.
Karjasilta: Timo Juhani Iko-
nen 67, Laura Esteri Merilä 
90, Taimi Iida Nuolioja 84, 
Pentti Paavo Pokka 76.
Kiiminki: Martti Pietari Ter-
vola 80, Auli Kaarina Autio 
52.
Oulujoki: Irma Alice Haata-
ja 91, Elsi Marjaana Havana 
61, Teuvo Niilo Ilmari Keinä-
nen 81, Arvo Jaakoppi Pelko-
nen 94. 
Oulunsalo: Tyyni Anna Liisa 
Vikstedt  91.
Tuira: Signe Kyllikki Huit-
tinen 89, Edit Iiris Kammo-
nen 95, Heikki Antero Kärk-
käinen 51, Veikko Johannes 
Parkkinen 78, Ester Elisabet 
Vaittinen 93.  
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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

Oulun ev.-lut. seurakunnat ovat 
Facebookissa. Käy tykkäämässä.

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
5.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttori 
Tuomo Kangas.
messu helatorstaina 9.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Min-
na Salmi, kanttorin Tuomo 
Kangas.

Hartauselämä
Hartaus ke 8.5. klo 13.30, 
Salonkartano. Minna Salmi, 
Tuomo Kangas.
Hartaus to 9.5. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi, Tuo-
mo Kangas.

Lähetys
Lähetysjuhlat 7.–9.6. Helsin-
gissä. Lähde mukaan Valta-
kunnallisille Lähetysjuhlille. 
Matkan hinta 100€ sisältäen 
matkat ja hotellin aamupa-
lalla. Extrana mahdollisuus 
lähetysmuseovierailuun il-
maiseksi sekä lapset ja nuo-
ret Linnanmäelle omakus-
tanteisesti. Ruokailut paikan 
päällä omakustanteisesti. Li-
sätiedustelut ja Ilmoittautu-
miset Kirsi Paavolalle, p. 044 
5760 019 10.5. mennessä.

Lapset ja lapsiperheet
mLL:n ja seurakunnan yhtei-
nen perhekahvila ti 7.5. klo 
9.30–11.30, kerhotila Reppu 
Pitkäkankaalla. Tarjolla leik-
kitilaa ja hyvää seuraa. Ovi-
en avautumisesta vastaavat 
MLL:n vapaaehtoiset.
Salonpään perhekerho ti 
7.5. klo 9.30–11, Varjakan 
työväentalo. Perhekerho on 

lasten ja aikuisten kohtaa-
mispaikka, jonne kaikki ovat 
tervetulleita hiljentymään, 
laulamaan, leikkimään ja 
kahvittelemaan yhdessä.
parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille ke 8.5. klo 
9–10.30, Toimitalon kerho-
tila. Parkkikerho on perhe-
päivähoitajien ja lasten oma 
kerho, jossa hiljennytään, lei-
kitään, lauletaan ja kahvitel-
laan.
Repun perhekerho ke 8.5. 
klo 9.30–11, kerhotila Re-
pussa Pitkäkankaalla. Per-
hekerho on lasten ja aikuis-
ten kohtaamispaikka, jonne 
kaikki ovat tervetulleita hil-
jentymään, laulamaan, leik-
kimään ja kahvittelemaan 
yhdessä!

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot 
päättyvät viikolla 19.
Kesäkerho 7–10-vuotiaille 
3.–7.6. ja 10.–14.6. klo 10–16, 
nuorisotila Reppu. Ulkoilua, 
askartelua, leikkejä ja muu-
ta puuhaa yhdessä. Kerhopäi-
vän hinta on 5 € / päivä, joka 
sisältää yhden lämpimän ate-
rian ja välipalan, materiaalit 
ja vakuutukset. Osallistujille 
lähetetään lasku jälkeenpäin. 
Kerhoon voi ilmoittautua 
24.5. mennessä osoitteeseen: 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Mukaan otetaan korkein-
taan 20 lasta / päivä. Lisätie-
toja Kirsiltä, p. 040 7720 373.
Oulunsalon seurakunnan 
lastenleiri 3.–6.-luokkalai-
sille ti–to 18.–20.6. Törmälän 
matkailumaatilalla Siikajoel-

la. Leirin ohjelmassa on mm. 
leikkiä, pelejä, kädentaitoja 
ja hiljentymistä eli mukavaa 
yhdessäoloa. Leirin hinta on 
30 euroa, joka laskutetaan 
osallistuneilta. Hinta sisältää 
matkat, täysihoidon, ohjel-
man ja vakuutuksen seura-
kuntayhtymän. Leirille mah-
tuu 25 leiriläistä. Leiri on tar-
koitettu ensisijaisesti Oulun-
salon seurakunnan jäsenille. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
leirikirje. Ilmoittautuminen 
tapahtuu osoitteessa oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Ilmoit-
tautuminen päättyy 8.6. Li-
sätietoja nuorisotyönohjaaja 
Jussi Saviharjulta, p. 044 7453 
852 ja jussi.saviharju@evl.fi.

Nuoret
Oulunsalon isosten ea 1 
kurssi la–su 4.–5.5., seura-
kunnan toimitalo. Kurssi on 
SPR:n järjestämä virallinen 
kurssi ja toteutetaan päivä-
opetuksena. Ilmainen iso-
sille. Lisätietoja Sannalta,  
p. 044 7453 851.

Seniorit
Seurakuntakerho to 2.5. klo 
11 Toimitalolla, Vattukuja 2. 
Jukka Joensuu, Päivi Pulkki-
nen.

Kuorot ja kerhot
musiikkikerho to 2.5. klo 15–
16, Reppu. 
Uusi ääni to 2.5. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

Muut menot 
Kirkonkylän ry: Seurat su 
5.5. klo 16 Matti Lahti, Jor-

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. 

Saavu valo! 
lauantaina 4.5. klo 17–19 Kiimingin seurakuntakeskuk-
sessa ja sunnuntaina 5.5. klo 17–19 Karjasillan kirkossa.
Anna-Mari Kaskisen ja Petri Laaksosen runo- ja musiik-
kiteos. Kuoro, joht. Taina Voutilainen. Bändi, joht. Esa 
Rättyä. Runojen lausunta Marjukka Hamari ja Juha Vä-
häkangas. Lue juttu s. 14.

perinteiset 
hautausmaan 
siivoustalkoot
tiistaina 7.5. klo 10  
(varapäivä ke 8.5.)
Keittolounas klo 12 
toimitalolla.

Ottakaa 
omat 
haravat 
mukaan.

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.

Oulun seudun papinpuolisot 
kokoontuvat tiistaina 7.5. klo 18 Tyrnävällä
Peltolan palvelukeskuksessa, os. Mankilantie 6. 
Illan ohjelmasta vastaa Raakel Piri. 
Ilmoittautumiset Maija-Liisa Pikkaraiselle 
tekstiviestillä tai soittamalla iltaisin p. 040 5301 837 
sunnuntaihin 5.5. mennessä. Tervetuloa.

ma Vuorma. Helatorstai  9.5. 
seurat klo 16 Eero Illikainen, 
Toivo Määttä. 
Salonpään ry:  Seurat su 5.5. 
klo 16.

Yv-Kirppis 
lauantaina 4.5. klo 10–
15 seurakunnan Toimi-
talolla. 
Kirppiksellä myydään 
lahjoitettuja, hyväkun-
toisia kodin käyttöta-
varoita. Halvat hinnat, 
kahvibuffetti ja käriste-
makkaraa. Toivomme 
lahjoituksena hyväkun-
toisia kodinkäyttötava-
roita. astioita, verhoja, 
liinoja, mattoja, lam-
put, kirjat, huonekalut 
(henkilöautoon mah-
tuvia). Tavaroiden vas-
taanotto pe 03.05. klo 
15–18. Tiedustelut dia-
konissoilta: Päivi, p. 044 
7453 853 ja Riitta, p. 044 
7453 848. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykseen.
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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 5.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jouko Lan-
kinen, avustavat Lauri Kujala 
ja Marja Raatikainen, kantto-
reina Laura Kumpula ja Tom-
mi Hekkala. Mukana rippi-
kouluryhmä Tuira 1. Radioin-
ti Radio Dei. Kirkkoherran-
vaalin 2. 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 5.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Jaakko Syy-
nimaa, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Viikkomessu ke 8.5. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.
messu to 9.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä, 
Sotaveteraanikuoro. Vete-
raanien kirkkopyhä, lohisop-
pa ja kirkkokahvit.
messu to 9.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jukka Kolmonen, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Laura 
Kumpula.
messu to 9.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Anu 
Ojala, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Markus Lankinen, 
pasuuna ja Reetta Rajanie-
mi, klarinetti.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 2.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa!
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 2.5. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus ma 
29.4. Tuiran seurakunnan 
diakoniatyön ajanvaraus on 
maanantaisin Tuiran kirkol-
la klo 9–11 numerossa: 044 

3161 412. 
Työttömien ateria 

to 2.5. klo 12, Ra-
jakylän seura-
kuntakoti. Työt-
tömien ruokailu 
torstaisin klo 12. 
Ruokailun hinta 

2 €. Tervetuloa!
Työttömien ate-

ria pe 3.5. klo 12–13, 
Pyhän Luukkaan kappe-

li. Diakonian vapaaehtoisten 
valmistama ateria 2 €. Voi 
myös ostaa mukaan!
Liikuntavammaisten kevät-
kerho pe 3.5. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
Juttutupa ma 6.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Hyvä 
alku viikolle kappelissa. Tar-
jolla hartaus ja aamupala.
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ma 6.5. klo 
10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Ateria maksuton. Terve-
tuloa. 
Juttutupa ma 6.5. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Diakoniapiiri ma 6.5. klo 13–

14.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko.
Diakoniapiiri ma 6.5. klo 14 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Lämmitä lähimmäistä -ilta 
diakonian vapaaehtoisille ti 
7.5. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli.

Lähetys
Käsityökahvila ti 7.5. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Tu-
le tekemään käsitöitä yhdes-
sä toisten kanssa omiin tar-
peisiisi tai lähetystyön myy-
jäisiin.

Varhaisnuoret
Tyttöjen oma teetupa ke 
8.5. klo 15, Koskelan seu-
rakuntatalo,  tarkoitettu 
4.–6.-luokkalaisille. Yhdessä 
tekemistä, yhdessä olemista, 
pientä naposteltavaa. Terve-
tuloa mukaan! Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 040 5747 069, 
sanna.parkkinen@evl.fi.
Kaikki Oulun seurakun-
tien varhaisnuorten kerhot 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/kalenteri.

Nuoret
nuortenilta to 2.5. klo 18–
20, Tuiran kirkko ja nuori-
sotila. Nuortenillat  tarjoa-
vat mukavaa tekemistä, hy-
viä keskusteluja, pientä tar-
jottavaa ja hiljentymistä. Li-
sätietoa toiminnasta antaa 
nuorisotyönohjaaja Anssi 
Putila, anssi.putila@evl.fi, p. 
050 3408 982.

pyhäkoulu 
sunnuntaina  
5.5. klo 10 

Tuiran kirkossa 
messun aikana.

Liikunta-
vammaisten 
kevätkerho 
perjantaina 3.5. 
klo 13–14.30 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. 
Tervetuloa keväiseen 
kerhoon. Mukana 
kappalainen Pasi 
Kurikka, kanttori Pirjo 
Mäntyvaara sekä 
diakoniatyöntekijät 
Anna-Maija Sälkiö 
ja Päivi Moilanen.

aikuisrippikoulu 
11.–12.5. Elohuoneella.

Oulun alueella järjestetään jälleen aikuisrippikoulu. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa 3.5. mennessä: pasto-
ri Anu Ojala, anu.ojala@evl.fi, p. 044 3161 744. Rippi-
koulu ja konfirmaatio ovat maksuttomia. 

sunnuntaina 12.5. alkaen kello 13 
Koskelan seurakuntakodilla.

Ohjelmassa: 
Äitien kukitus, 

puheen äideille pitää Harri Fagerholm, 
yhteislaulua ja täytekakkukahvit. 

Tervetuloa.

Järjestäjät: Koskelan suuralueen yhteistyöryhmä, 
Tuiran seurakunta ja  Toppila-Rajakylän 

omakotiyhdistys ry

2. vaalisijalle asetetun Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntapastorin, rovasti 
Jouko Lankisen vaalisaarna Tuiran 
kirkon messussa su 5.5. klo 10.

n

Ehdokkaiden vaalipaneeli 
sunnuntaina 19.5. klo 19 Tuiran kirkolla.
Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 26.5.2013. 
Ennakkoäänestys 20.–24.5.2013. 
Vaalipaikkana Tuiran kirkko.
Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset 
Tuiran seurakunnan jäsenet.

TUTUSTU EHDOKKAISIIN VAALIKONEESSA 
JA VERKKOSIVUILLAMME:
www.oulunseurakunnat. /vaali

Tuiran seurakunnan 
kirkkoherranvaali 

Olen avaran kansankirkon 
puolustaja. Minulle 
tärkeämpää on se, mikä meitä 
yhdistää kristittyinä kuin 
meitä erottavat teologiset 
mielipiteet.”

“

Kaijonharjun yökahvila pe 
3.5. klo 20–23, Kaijonharjun 
nuorisotila, tarjolla haus-
kaa yhdessäoloa, pelailua ja 
pientä purtavaa yläasteikäi-
sille. Mukana illassa seura-
kunnan työntekijä ja yökah-
vilaohjaajia. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Anssi Putilal-
ta, anssi.putila@evl.fi, p. 050 
3408 982.

Nuoret aikuiset 
aikuisrippikoulu la–su 11.–
12.5., Elohuone. Ks. ilmoitus.

Seniorit
eläkeläisten kerho to 2.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kerhossa mukana diakoni 
Päivi Moilanen, p. 040 5747 
064.
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.

Leirit ja retket
Työttömien retki alahär-
män powerparkkiin ke 29.5. 
Ks. ilmoitus.

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

Työttömien retki 
alahärmän powerparkkiin 
keskiviikkona 29.5. 
Lähde työttömien retkelle Alahärmän Power Park-
kiin. Retken hinta 15 €, sisältäen kuljetuksen, lou-
naan, pääsylipun Power Parkkiin ja päiväkahvin Ala-
härmän seurakuntakodilla. Kotimatkalla poikkeam-
me Alahärmän Taimistolla, mistä voi halutessaan os-
taa itselleen kesäkukkia. Ilmoittautuminen retkelle 
päättyy pe 10.5. Ilmoittautumiset diakoni Sami Rii-
piselle, p. 040 5747 149.

Lapset ja lapsiperheet
muskareista lisätietoja 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.
pyhäkoulut ja perhekerhot 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.

Muut menot
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
7.5. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tule tekemään kives-
tä koruja ja lasista tiffany-
töitä. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. 
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Lähetys
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! 
Terveyspäivä pe 3.5. klo 10–12, Siipi – lä-
hetyksen puoti ja paja. Tietoiskuja tervey-
destä ja ravinnosta. Mahdollisuus verenpai-
neen ja PEF-mittaukseen sekä painoindek-
sin arviointiin. Mukana terveysalan lehtori 
ja laillistettu ravitsemusterapeutti. 
Lähetystovi pe 3.5. klo 12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja. Uusia nimikkosopimuksia, 
Paula Rosbacka.

menot Oulun seurakunnissa 2.–8.5.2013

KeHitySVaMMaiSet
Tainan tahdit ma 6.5. klo 
13, Tahkokankaan palve-
lukeskus, juhlasali. Mu-
siikkia, virsiä ja hartaus 
kanttori Taina Voutilai-
sen johdolla.
musari ma 6.5. klo 17.30, 
Heinätorin seurakunta-
talo. Musiikki ja leikki-
painotteinen vertaistu-
ki-ilta pienten erityislas-
ten perheille.
Keskustelukerho ti 7.5. 
klo 17, Heinätorin seura-
kuntatalo. Avoin ryhmä 
kaikenikäisille kehitys-
vammaisille.

KuuLoVaMMaiSet
Hyvä tietää -luento pe 
3.5. klo 9.30 seurakun-
tayhtymän virastotalo, 
Isokatu 9.

NäKöVaMMaiSet
näkövammaisten leiri-
päivä ti 28.5. klo 9–15, 
Hietasaaren leirikeskus. 
Näköpiirin ja Pohjois-
Pohjanmaan näkövam-
maiset ry:n porinakah-
vilan yhteinen kevään 
päätöspäivä Hietasaaren 

leirikeskuksessa, Hieta-
saarentie 19. Ohjelmas-
sa: aamuhartaus, yhteis-
laulua, musiikkiesityk-
siä, puheita, Kukkahat-
tutätien vierailu ja ulkoi-
lua. Päivän hinta 7 € sisäl-
tää aamupalan, lounaan 
ja päiväkahvin. Varaat-
han mukaasi tasarahan. 
Ilmoittaudu 13.5. men-
nessä Diakonisten erityis-
palvelujen toimistoon,  
p. 044 3161 552. 

päiHDetyö
aamukahvihetki pe 3.5. 
klo 9–10, Diakoniset eri-
tyispalvelut. Tarjoam-
me päivän sanan ja mu-
kavan seuran lisäksi kah-
via ja teetä, sämpylää, jo-
gurttia, tuoremehua, he-
delmiä. Lisätietoja: dia-
konissa Tellervo Kianto, 
p. 040 7564 022.
naistenryhmä pe 3.5. 
klo 13–15, Diakoniset eri-
tyispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 6.5. 
klo 14.30–16, Diakoniset 
erityispalvelut. 

erityisdiakonia

english Service on Sunday 5th of May at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. 
englanninkieliset seurat su 5.5. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa.

Kansainvälisyys

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.

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa, Hiihtomajantie 2
3.6.–25.7.2013 

 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, Hietasaarentie 19

3.6.–20.6.2013  
 

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululaisille (2003–2006 syntyneille). 
Lastenpäivät ovat joka arkipäivä klo 10–15, paitsi juhannusaattona. 

Toiminta on ilmaista. Retkistä peritään erillinen maksu. Lapset saavat päivittäin 
aterian. Lastenpäivillä on hartaushetki, ohjattua toimintaa, leikkejä, 

askartelua, pelaamista ja retkeilyä.

HUOM! Aikaisemmasta poiketen Lastenpäiville tulee ilmoittautua etukäteen. 
Varaa 6.5.2013 lähtien ennakkoon omat lastenpäiväviikkosi (ma–pe) 
edellisen viikon torstaihin mennessä: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoa:
Karjasillan seurakunta (Lämsänjärvi): 

lapsityönohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi tai
lapsi- ja perhetyön sihteeri Mari Jääskeläinen, mari.jaaskelainen@evl.fi

Tuiran seurakunta (Hietasaari):
lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

mielenterveys-
leiri 

aikuisille
20.–22.5. Isonniemen 

leirikeskuksessa. 
Hinta 45 € / henk. 
Muutama paikka

vapaana. 
Ilmoittautumiset 

3.5. klo 11–14 
Seija Lommalle, 
p. 040 5793 247.

pyhää tanssia Oulun tuomiokirkossa
Tie valmis on! Kulje kanssamme pyhän tanssin 
askelissa kohti kevään valoa ja iloa! Mukaan voit 
tulla rohkeasti, tämä osallistuva menetelmä sopii 
kaikille. Illoissa mukana pastorit, pyhän tanssin 
ohjaajat Satu Saarinen ja Riikka Honkavaara sekä 
kanttori Riitta Piippo.

nuoret aikuiset ja opiskelijat
Lenkkiryhmä to 2.5. ja 9.5. klo 18–20, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Lenkin jälkeen iltapalaa. Ilmoittaudu: 
mari.tuokkola@evl.fi, mari.flink@evl.fi.
nuorten aikuisten tuomiotupa ke 8.5. klo 15–17, Elo-
huone. Tuomiotupa on nuorille aikuisille tarkoitettu 
paikka, jossa voit hetkeksi istahtaa, tavata tuttuja, tai-
teilla ja nauttia kupin kuumaa. Kuppila on avoinna jo-
ka keskiviikko klo 15–17. 
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
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
2.5. klo 19, Anna-Leena Peltoniemellä, Vaskitie 1 A 20, 
Kaukovainio. 
evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 3.5. klo 18–
21, Heinätorin seurakuntatalo. Iäisyys ja iankaikkisuus, 
Petteri Tuulos.
OpKOn opiskelijailta la 4.5. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Herran päivää jouduttamassa – Pietarin kirjeet, Ant-
ti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3K-ilta ma 6.5. klo 18.30, Rukous-
huone, Koulukatu 41. Palveleminen Kristuksen ruu-
miissa: Jouko Heikkinen.
evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 8.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Miten luen pikkupro-
feettoja, Martti Pyykönen.

to 2.5. klo 18
ti 7.5. klo 18

ke 15.5. klo 18
to 23.5. klo 18
ti 28.5. klo 18

Kristus yhdistää -päivä 
Pyhän Tuomaan kirkossa

helatorstaina 9.5.2013

Ohjelma:
Klo 14 Yhteentuleminen

Raamattuopetusta Kempeleen seurakunnan 
kirkkoherra Pekka Rehumäen johdolla.

Klo 16 Yhteinen rukous
Mukana Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri,

pastori Jukka Jämsén.

Klo 18.30 Yhteinen kiitos 
Oulussa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen 
musiikkiesityksiä ja puheenvuoroja sekä yhteislaulua. 

Oulun ev.lut. seurakuntien puolesta tervehdyksen 
esittää tuomiorovasti Matti Pikkarainen.

Kristus yhdistää -päivän järjestävät Oulun ev.lut. seurakunnat, 
Oulun adventtiseurakunta, Oulun helluntaiseurakunta, 

Oulun katolinen seurakunta, Oulun metodistiseurakunta, 
Oulun ortodoksinen seurakunta,  Oulun Vapaaseurakunta sekä 

Pelastusarmeija, Oulun osasto.

ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 2.5. klo 19 Oulun 
ortodoksisessa seurakunta-
keskuksessa, Torikatu 74. 
Toimittaa isä
Marko Patronen ja 
ekumeeninen työryhmä. 
Kirkkokahvit.
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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

Omaishoitajien palaveri 
ma 6.5. klo 13 srk-salissa.
eläkeliitto ti 7.5. klo 11 srk-
salissa, vieraana muistiasi-
antuntija Maarit Lampela.
Helatorstain messu 9.5. klo 
10. Toimittaa Timo Juntu-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.
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 Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18–19.30 kirkolla.
Kuollut: Timo Ari Juhani 
Haapala 62.

Sanajumalanpalvelus 
su 5.5. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Olavi Palo-
vaara, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 
pyhäkoulukirkko hela-
torstaina 9.5 klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 

Lasten kerhot normaalisti, 
paitsi helatorstaina 9.5., ker-
hoasioista lisätietoja Siljalta, 
p. 044 7750 601.
perhekerho to 2.5. klo 10 srk-
talossa. 
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. 
Tarvitsemme yhteisvastuu-
kerääjiä – arkienkeleitä ryn-
näkköillalle rippikoululais-
ten lisäksi. Tulehan mukaan! 
Ystävyyden talo pe 3.5. klo 
10 srk-talossa.
Lapsiparkkitoimintaa maa-
nantaisin klo 11.30–14.30. Il-
moittaudu etukäteen Silja
p. 044 7750 601.
Limingan musiikkiopiston 
oppilaiden konsertti ma 6.5. 
klo 18 srk-talossa.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
7.5. klo 18 srk-talossa.
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 8.5. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 8.5. 
klo 18.30 srk-talossa.
perinteiset ja leppoisat laa-

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

messu su 5.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa.  Liturgi Pekka Re-
humäki, saarna Aatto 
Kuusniemi, avustaa Pau-
lus Pikkarainen, diakoni 
Jenni Siuvatti, kantto-
ri Marjo Irjala. Musiikki-
avustus Uusi Ääni ja As-
keleet. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Varttuneen 
väen kirkkopyhä.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suorana 
netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi.

Virasto suljettu to 2.5. 
nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 2.5. klo 18.30 

tu- ja keskustelupiiri ke 8.5. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
eläkeläisten piirejä ei ole 
to 9.5
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Limingan rovastikunnan ja 
Oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen retki valtakunnal-
lisille lähetysjuhlille Helsin-
kiin pe 7.6. – su 9.6. Sitovat 
ilmoitt. 8.5. mennessä, p. 
(08) 3161 340 (Oulun seura-
kuntien leirikeskuspalvelut). 
Lisätietoja Minna Sorvala, p. 
040 7797 705.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maa-
nantaisin klo 10–12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Aamukah-
vilan retki Luurinmutkaan 
ma 6.5.
Varhaisnuoret: ks. www.
kempeleenseurakunta/kou-
lulaiset. 
nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Raamis ke 8.5. klo 18 Van-
hassa pappilassa.
Kastetut: Juulia Mariella 
Mäkelä, Viljami Lauri Ansga-
rius Korkiakoski, Krista Mir-
va Mäkinen, Joonas Henrik-
ki Kesti.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Raamattuluokka pe 3.5. klo 
18 4.–5.-lk Peteri, Harjutie 
6. 6.–7.-lk Kesti, Pulkkisentie 
11. 8.–9.-lk Nuorten perjan-
tai ry:llä. Nuorten perjantai 
pe 3.5. klo 18 ry:llä. Nuorem-

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 2.–8.5.2013

sutalakoot pe 10.5. alkaen 
klo 9 hautausmaalta. Talkoo-
väelle ruokaa ja kahvia srk-
talossa.
Virasto suljettuna pe 10.5., 
kiireellisissä asioissa soita p. 
044 7750 600 tai käy srk-ta-
lolla.
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).
Haudanhoitosopimuksia voi 
tehdä toukokuun ajan viras-
tossa, p. 044 7750 600.
Tulossa: Kehitysvammais-
ten kevätmessu ke 15.5. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, messun 
jälkeen kahvit kirkon pihalla. 
Ilmoittaudu Marjolle 10.5. 
mennessä, p. 045 6381 973.
isovanhempi-lapsenlap-
si leiripäivä su 26.5. klo 10-
17. Aloitamme jumalanpalve-
luksella Tyrnävän kirkossa ja 
sen jälkeen siirrymme ruokai-
lemaan ja viettämään muka-
vaa leiripäivää Tyrnävän seu-
rakunnan kesäkodille. Hinta 
10 € / 5 €. Ilmoittaudu Mar-
jolle 16.5. mennessä, p. 045 
6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 3.5. raa-
mattuluokkalaisten retki. Su 
5.5. klo 12 pyhäkoulu I Mäki 
II T&H Vanhala III Oikarinen 
ja klo 17 seurat ry:llä. Ma 6.5. 
klo 10 puurokerho Mäkitalo 
ja klo 19 sisarpiiri ry:llä.

Kirkonkylän srk-kodissa.
miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 2.5. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
askeleet pe 3.5. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Versot su 5.5. klo 16.30 Kir-
konkylän srk-kodissa.
päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen kaudelle 2013–2014. 
Ilmoittautumisaika on 8.4.–
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.
Kirkkokuoro ke 8.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. Ke-
vätjuhla.
Työikäisten naisten raamat-

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: to 2.5. klo 15–17 Kirkon-
kylän srk-kodilla (Kirkkotie 11). 2.5. jälkeen jäljellä ole-
via lippuja voi ostaa kirkkoherranvirastolta sen auki-

oloaikoina. Lippuja myydään klo 11.30 ja 12.30 alkaviin 
kattauksiin. Maksu käteisellä.

Tuunaten Tansaniaan 
ja ommellen orpokotiin

Toukokuun kummi-ilta keskiviikkona 8.5. klo 18 
seurakuntasalissa.

Onko kotonasi ylimääräisiä lankoja? Tuo ne kummiker-
hon käyttöön kirkolle tai pyydä työntekijöitä 

hakemaan langat kotoasi. 

metsäkirkko 
sunnuntaina 5.5. klo 14 Koppakodalla Tukkitien varressa. 

Kahvia ja makkaraa lähetystyön hyväksi. 
Ottakaa mukaan Iloisen laulajan kirjoja!

Vihki-info 
sunnuntaina 5.5. klo 14 Vanhassa kirkossa. 
Tilaisuudessa kerrotaan toimituksesta, 
kaavavaihtoehdoista sekä esitellään 
vihkitilaisuuden musiikkia.

Lauluyhtye nonetin 
Unkarin matkan lähtökonsertti 
sunnuntaina 5.5. klo 15 
Kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Johtaa dir.mus. Tibor Garanvölgyi. Ohjelma 10 €.

Yhteysilta 
sunnuntaina 5.5. klo 18 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Aiheena Hengellinen väkivalta. 
Mukana kirkkoherra Pekka Rehumäki.

palveluryhmän palaveri 
tiistaina 7.5. klo 12 Keskustan seurakuntatalolla. 
Palveluryhmä on yksi diakonian vapaaehtoistyömuo-
doista. Toivotamme myös uudet vapaaehtoiset terve-
tulleiksi mukaan toimintaan. 
Lisätietoja Jenni Siuvatti, p. 040 7790 365 ja 
Elisa Metsänheimo, p. 040 7790 368.

Hautausmaan siivoustalkoot 
keskiviikkona 8.5. klo 12–16. Makkaranpaistoa ja kah-
vittelua talkoilun lomassa kirkonmäellä. Tervetuloa tal-
koilemaan, otathan oman haravan ja hanskat mukaan!

pien raamattuluokkalaisten 
retki la 4.5. Lasten kirkko su 
5.5. klo 12 Vanhassa kirkos-
sa. Seurat su 5.5. klo 16 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa (kuunneltavissa seurakun-

nan nettisivuilta). Tiistaiker-
ho ti 7.5. klo 12 ry:llä. Perhe-
kerho ke 8.5. klo 10–12 ry:llä.
murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 5.5. klo 16 ry:llä.

nyt on aika siivota 
kaapit ja varastot 

ja erotella 
ylimääräistä 

tavaraa! 
Yhteisvastuukirppis 

seurakuntasalissa 
13.–17.5.

Hautausmaan ja kirkon ympäristön 

kevättalkoot 
perjantaina 10.5. Kahvia ja purtavaa tarjolla 

seurakuntasalissa klo 10–12. 
Huonon sään sattuessa varapäivä pe 17.5.
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Hautausmaan 
siivoustalkoot 

maanantaina 
6.5. klo 9 alkaen.

Hartaus klo 12 
muualle haudattujen 

muistomerkillä, 
Jouni Heikkinen. 

Kahvi- ja sämpylä-
tarjoilu koko 
talkoon ajan!

7.5. klo 15 ryhmäkodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
7.5. klo 18 seurakuntatalos-
sa.
Keskipäivänkerho ke 8.5. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Pekka Kyllönen, Ossi Kajava. 
Bye-bye, Pekka. Arvonta!
Hartaus ke 8.5. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Pekka Kyl-
lönen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
8.5. klo 15 Rantakodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Rukouspiiri ke 8.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen. 
Kauneimmat hengelliset 
laulut to 9.5. klo 18 kirkossa.
Kuoroharjoitukset: Lapsi-
kuoro ke 8.5. klo 16 Hyrkin 
koululla ja klo 17.30 srk-ta-

Seurakunnissa tapahtuu 2.–8.5.2013

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

messu su 5.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Vauva- ja vekarakirkko 
ti 7.5. klo 9.30 kirkossa. 
Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi 
Kajava, lastenohjaajat. 
Kirkkohetken jälkeen äi-
tienpäivän kakkukahvit 
seurakuntatalossa.
Helatorstain messu to 
9.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pek-
kala, saarna Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Ka-
java. 

Rovastikunnallinen koulu-
tuspäivä to 2.5. Kokkokan-
kaalla, toimistot kiinni koko 
päivän.
Hartaushetket to 2.5. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
perhepyhäkoulu su 5.5. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 6.5. klo 8 alkaen.
aikuisten raamattupiiri ma 
6.5. klo 16 Simo Pekka Pekka-
lalla, Nipukantie 10.
Hartaus ja ehtoollinen ti 7.5. 
klo 13 Muhoksen palveluko-
dissa, Jouni Heikkinen. 
Omaishoitajien ryhmä ti 
7.5. klo 13.30 Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa, Leena 
Leskelä, Päivi Valjus.
Hartaus ja ehtoollinen ti 

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 5.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, avustaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta. 

Lähetysvintti ma 6.5. klo 12–
14.
Kuorot: Tähdet ke 8.5. klo 
17 srk-talolla. Kirkkolaulajat 
ke 8.5. klo 18.30–20 kirkossa.
Hyvänmielen päiväkah-
viryhmä lähtee 7.5. klo 12 
Luontokeskukseen retkelle 
seurakuntatalolta. Makka-
ranpaistoa, bongailua ja kah-
vihetki (2 €). Paluu klo 
14. Mukana Mai-
re Taikina-aho 
ja Sinikka Ilmo-
nen p. 044 7521 
226.
Seurakuntaret-
ki eläkeläisil-
le Koitelinkos-
kelle 8.5. klo 8.30–
17. Hinta 30 €. Vapai-
ta paikkoja voi kysellä pe 3.5. 
klo 9–10 Sinikka Ilmoselta. 
Rippikoulu: Muualla rippi-
koulun käyville opetusta tiis-

lossa, kirkkokuoro klo 18.30 
srk-talossa.
Lapset/perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 seura-
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 
to klo 10–12 Laitasaaren ru-
koushuoneella. Perhepyhä-
koulu su 5.5. klo 11.30–12.30 
srk-talon alakerrassa. Ti 7.5. 
ei perhekerhoja vauva- ja ve-
karakirkon vuoksi. 
nuoret/rippikoulut: Isosil-
moittautuminen kesän lei-
reille 3.5. saakka kirkkoher-
ranvirastossa olevaan kansi-
oon. Nuortenilta pe 3.5. klo 
18–19.30 srk-talon alakerras-
sa. Raamattupiiri rippikoulu-

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

taina 7.5. klo 17.30 seurakun-
tatalolla. Jos sinulla on kort-
ti seurakuntaan tutustumi-
sesta täynnä, olet osallistu-
nut rippikouluralliin, rippi-
koulusunnuntaihin ja Yh-
teisvastuukeräykseen, voit 
saada opetuksen jälkeen vir-
katodistuksen konfirmaatio-
ta varten.
nuorisotyö: nuorten palve-
luryhmä kokoontuu ke 8.5. 
klo 15 Nurkassa. Ilmoittautu-
miset ja lisätiedot Sinikalta, 
p. 044 7521 226. 
Gospelmessu ja valmistuvi-

en isosten siunaus kir-
kossa Helatorstaina 

9.5. klo 12. Muka-
na nuorten gos-
pelbändi.
Lisätietoa 
nuorisotyön 
toiminnasta, 

yhteistiedot,  
rippikouluryh-

mien ohjelmat ym. 
osoitteesta www.nuori-

sonurkka.fi.
perhekerhot:  Ti 7.5. klo 
9.30–11 seurakuntatalolla. 
Paloauto vierailee seurakun-

tatalon pihassa. Ke 8.5. klo 
9.30–11 Tupoksen Vanamos-
sa. Paloauto vierailee.
partio: Pe 3.5. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17. Pe 
3.5. Jotoksen suunnittelupa-
laveri johtajille partiotoimis-
tossa klo 17–18. Ti 7.5. Kau-
den päätöstapahtuma su-
denpennuille. 10.–12.5. Jo-
tos 13 tarpojille, samoajille 
ja vaeltajille partiokämpällä. 
Lisätietoa retkikirjeessä, jo-
ka on jaossa kololla ja lpk:n 
kotisivuilla. Lisätiedot: www.
niittykarpat.fi.  
perhepartio su 5.5. klo 15-
16.30 Kotikololla. Partiohen-
kistä toimintaa perheille si-
sällä ja ulkona.
Kastettu: Moona Helmiina 
Komu, Joose Oscar Lepistö, 
Seela Aune Inkeri Palola, Hil-
la Aili Emilia Tiirikainen, Ee-
vert Luka Petteri Ylimäki.
Kuollut: Antti Juhani Ollila 
85, Toivo Johannes Sangi 86, 
Aulis Heikki Juhani Ahola 78.

Hautojen hoidot 
Hoitosopimukset tehtävä toukokuun loppuun 
mennessä kirkkoherranvirastoon.
Sopimusten pituudet 1 vuosi (ns. kesähoito), 5 tai 10 
vuotta. Hinta sisältää haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan hoito, kukat, kukkien hoito ja kastelu, jouluna 
kynttilä. Kukkia / kynttilöitä yksi / hautasija, kuitenkin 
enintään kolme / hautakivi. Ennen 1.1.2006 solmitut pit-
käaikaissopimukset hoidetaan tehtyjen sopimusten mu-
kaisesti.

laisille su 5.5. klo 12–13 srk-
talon alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30
muhoksen rauhanyhdis-
tys: Su 5.5. klo 12 pyhäkou-
lut: kirkonkylä Ylikulju, Ant-
tila Lohilahti, Korivaara Kal-
liokoski, Pälli V. Taskila, Suo-
kylä H. Keränen. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 6.5. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 7.5. klo 13 
lauluseurakerho. To 9.5. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 3.5. klo 19 pienten 
raamattuluokka Kakko, Mä-
kelänkuja 12.  La 4.5. klo 16 
alkaen kevätmyyjäistapahtu-
ma ry:llä. Su 5.5. klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 7.5. klo 13 laulu-
seurakerho.
Kuollut: Sirkka Liisa Inkeri 
Koskela s. Klemettinen 86, 
Sylvi Katariina Laukka s. Räi-
hä 97.

isovanhempi-lapsenlapsi -leiripäivä 
sunnuntaina 26.5. klo 10–17. Aloitamme leiripäivän ju-
malanpalveluksella Tyrnävän kirkossa ja siirrymme siel-
tä sitten kesäkodille syömään ja jatkamaan leiripäivää. 
Luvassa mukavaa yhdessä olemista ja tekemistä! Ilmoit-
tautumiset to 16.5. mennessä Helena Hakkarainen,  
p. 044 7521 239. Hinta 10 € / 5 €. Leiripäivä on suunni-
teltu yli 3-vuotiaille. Leiripäivän järjestää Limingan, Lu-
mijoen ja Tyrnävän seurakunnat. 

Seiskailuleiri
Oma leiri tulevan syksyn 
seiskaluokkalaisille 18.-
19.5. Törmälässä Siikajo-
ella. Uusia ystäviä, haus-
koja hetkiä ja leppoisaa 
leiritunnelmaa. Hinta tie-
tenkin 7 euroa. Ilmoit-
tautumiset 7.5. mennes-
sä www.liminganseura-
kunta.fi. Lisätietoja Ma-
rialta, p. 044 7521236 tai 
maria.pohjola@evl.fi.

Rantakylän hautausmaan siivoustalkoot 
keskiviikkona 8.5. alkaen klo 8. Talkoolaisille hernekeit-
toa ja kahvit. Oma harava mukaan.

Kevätkonsertti 
5.5.klo 19 Limingan kirkossa. 
Tuiran seurakunnan sekakuoro Tuike, johtaa Laura 
Kumpula. Ohjelmassa mm. Buxtehuden kantaatti: Ken 
meiltä riistää ja Tuomo Nikkolan: Hyvä paimen. Säes-
täjinä Johanna Simuna ja Niina Ylikulju, soitinyhtye. 
Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelma 5 € Yhteisvastuulle. 
Tervetuloa!

KIITOS 
Via Lucis -vaellus-

draamaan 
osallistuneille ja 
sen toteuttajille.
Kaikkiaan mukana 

oli 2 352 
osallistujaa.

Haudanhoitosopimuksia 
tulevalle kesälle sekä 5 tai 10 vuodeksi tehdään tou-
kokuun loppuun saakka seurakunnan taloustoimis-
tossa p. (08) 533 1174. Hoitokausi vuosittain 1.6.–31.8. 
Lisätietoa haudanhoidon sisällöstä ja maksuista löy-
tyy kotisivuiltamme www.muhoksenseurakunta.fi.

VAUVA- ja 
VEKARAKIRKKO 
tiistaina 7.5. klo 9.30

Vauvan / pienen lapsesi kanssa kirkossa 
köröttelevät äidit, isät ja sisarukset, 
isovanhemmat, kummit tai kaverit 
perhekerhosta. Mukana on musiikkia ja 
liikettä, laulua ja hyräilyä, helistimen 
soittoa ja iloista hihkuntaa. 

Vauvakirkon jälkeen tarjotaan 
äitienpäivän kakkukahvit 
seurakuntatalolla.

TERVETULOA TOIVOTTAA 
SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUS

Kastettu: Mette Amelia 
Mustakangas, Lucas Rafael 
Pitkänen, Juudit Hilda Jose-
fina Vatjus.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
Työntekijät 
koulutuksessa 2.5., 
kaikki toimistot 
suljettu.

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
messu su 5.5. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Litur-
gia Merja Jyrkkä, saarna 
Timo Hakkarainen. Kant-
torina Unto Määttä. Lau-
luryhmä Jedidot. Israel-
tilaisuus. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja päivä-
hetki seurakuntatalossa. 
Lauluryhmä Jedidot ja Is-
raelin ystävät Raahesta. 
Sanajumalanpalvelus 
su 5.5. klo 10 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Sai-
la Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 
5.5. klo 13 Kestilän kir-
kossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, avustaa Sirkku 
Palola. Kanttorina Veijo 
Kinnunen.

KeStiLä
Ompeluseurat pe 3.5. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 5.5. klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho pe 10.5. 
klo 10 srk-kodissa.

Kuollut: Elsa Sylvia Väy-
rynen s. Uusitalo 93 
(Rantsila), Erkki Arbelius 
87 (Pyhäntä), Helvi Lyy-
li Annikki Hepo-oja 73 
(Piippola), Toivo Johan-
nes Hämeenaho 68 (Kes-
tilä).

Sanajumalanpalvelus 
su 5.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttori Heik-
ki Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus 
su 5.5. klo 12 Hauruky-
län koululla. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kantto-
ri Heikki Lumiaho.
Helatorstain messu 9.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, saarna kuuro-
jen pappi Urpo Luokka-
la, kanttori Pentti Kor-
kiakoski. Kuurojen kirk-
kopyhä.
maakirkko to 9.5.klo 
13 Rööllä, Kylmäläntie 
135. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttori Pentti 
Korkiakoski. Röön Ret-
retin Hiljaisuuden huo-
neen käyttöön siunaa-
minen. Kirkkokahvi.

nuttupiiri to 2.5. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Diakonian päivystys ma 6.5. 
klo 9–10.30 Temmeksen srk-
talolla, entisessä virastossa.
Hartaus ma 6.5. klo 14 Koto-
lassa.
Kaikille avoin raamattupii-
ri kokoontuu ma 6.5. klo 18-
19.30 Leena ja Sulo Välihei-
killä Suutarinkylässä, Kylmä-
läntie 127. Luemme Johan-
neksen evankeliumia 1 luku. 
Mukana Outi Pohjanen.
Seurakuntakerho ti 7.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.

Kevätmyyjäiset la 11.5. klo 
10–12 vanhalla srk-kodilla.  

piippoLa
Seurakuntakerho ti 7.5. klo 
12 Väinölässä.
eu-ruokapakettien jako vä-
hävaraisille ke 8.5. klo 13–16 
srk-kodissa. Omat kassit mu-
kaan! 
Herättäjän kirkkopyhä to 
9.5. Messu klo 10 kirkossa, 
seurat srk-kodissa. 

puLKKiLa
Seurakuntakerho to 2.5. klo 
12 srk-kodissa.
Raamattuluokka pe 3.5. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 5.5. klo 13 ry:llä, 
Heikki Ohtamaa ja Erkki 
Kautto.
Hartaus ma 6.5. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Lankapiiri ma 6.5. klo 17 srk-
talon kerhohuoneessa.
Täytekakkumyyjäiset 11.5. 
klo 12–13 ry:llä, kahvitarjoi-
lu, arvontaa.

pyHäNtä
Seurat su 5.5. klo 16 ry:llä, 
Tuomo Koivukangas ja Mark-
ku Pikkarainen.

raNtSiLa
Seurat su 5.5. klo 17 srk-ta-
lossa, Limma Jouko ja Timo 
Aitto-oja.
Varttuneiden kerho ti 7.5. 
klo 12 ry:llä.
Kevätjuhla to 9.5. ry:llä, Mik-
ko Hallikainen. Ruokailu klo 
12, juhla klo 13.
mankilan Rukoushuoneyh-
distys ry:n yleinen kokous 
ja siivoustalkoot pe 10.5. al-
kaen klo 14 rukoushuoneel-
la.

Seurakunnan kesäretki 
6.–7. kesäkuuta Heinävedelle. Tutustumme Valamon ja 
Lintulan luostareihin ja osallistumme laivaristeilylle. Ma-
joitumme Valamon luostarissa 2 hengen huoneissa. Osal-
listumismaksu 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.

Hautausmaiden 
siivoustalkoot 
keskiviikkona 8.5. alkaen klo 9. 
Hernekeitto- ja kahvitarjoilu 
seurakuntataloissa, 
Piippolassa hautausmaalla.

Siikalatvan seurakunnan
kaikkien vapaaehtoisten kirkkopyhä
helatorstaina 9.5. Kestilässä.

Messu klo 10 Kestilän kirkossa.
Ruokailu ja ohjelmaa seurakuntakodissa.
Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 3.5. kirkko-
herranvirastoon, p. 040 552 8989. Kyyti järjestetään si-
tä tarvitseville.

Musiikki-ilta
lauantaina 4.5. klo 19 Rantsilan kirkossa.
Syövän takia vanhempansa menettäneiden lapsiperheit-
ten tukemiseen. Kappelikuoro, veteraanikuoro, soitinryh-
mä, runoa, virsiä, hartaus. Ennen tilaisuutta kahvit ja ar-
vottavaa srk-talossa alkaen klo 17. Järj. Rantsilan Syöpäker-
ho ja Siikalatvan seurakunta.

musiikkiopiston 

Kevätkonsertti
tiistaina 7.5. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa.

Iltamusiikki
helatorstaina 9.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Linnan laulu -kuoro Kajaanista, johtaa Kaisa Alasaarela.
Solistina Petteri Pirttijärvi. Hartaus Perttu Kyllönen.
Vapaa pääsy. Kolehtitulot Yhteisvastuukeräykselle.

pulkkilan ja Rantsilan Stellat
Kevätkonsertti
keskiviikkona 15.5. klo 18.30 Rantsilan seurakuntakuntata-
lossa. Kahvit ja myyjäiset kuorotyön tukemiseksi.

pulkkilan, piippolan ja pyhännän 
seurakuntakerhojen retki 
torstaina 16.5. Vieremälle. Ilmoittautumiset viimeistään 
ke 8.5. diakonissoille. Tarkempaa tietoa myöhemmin.

Syöpäpotilaiden, 
omaisten ja 
tukihenkilöiden 
Hengelliset päivät 
17.–19.5. Kalajoen Kristil-
lisellä Opistolla. 
Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut p. (08) 4639 200, 
toimisto@kkro.fi. 
Lisätietoja www.kkro.fi.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
kokoontuu tälle keväälle vii-
meisen kerran ke 8.5. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 srk-talon tak-
kahuoneessa.
nuortenilta torstaisin klo 
18 Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 

Seurat 5.5. klo 16 ry:llä. Äi-
tienpäivämyyjäiset la 11.5. 
klo 12 ry:llä, ruokailu klo 11.
murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 5.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Hilla Amelia Kal-
lunki, Iina Anni Johanna 
Kemppainen, Maisa Ilona 
Kujala.
Kuollut: Kalle Fredrik Hynni-
nen 84.

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin ilmoittau-
tuminen toukokuun aikana kerhoissa tai puhelimit-
se 27.5. klo 9–14, Marika, p. 044 7372 615, Jenni, p. 044 
7372 616. Kerhoihin otetaan 2008 ja 2009 syntyneitä.

LUONTOKERHOT 2013
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä ke-
säkuussa luontokerhon vuosina 2007 – 2008 syn-
tyneille sekä niille 2009 syntyneille lapsille, jot-
ka ehtivät täyttää 4 vuotta 31.5.2013 mennessä. 
Kerhoajat ovat seuraavat: 
1. ryhmät murto 3.–6.6.
aamuryhmä 9–11.30
iltapäiväryhmä 12.30–15
2. ryhmät Kirkonkylä 10.–13.6.
aamuryhmä 9–11.30
iltapäiväryhmä 12.30–15
3. ryhmä 17.–20.6.
aamuryhmä 9–11.30 Temmeksellä
iltapäiväryhmä 13–15.30 kirkonkylällä
Ilmoittautua voi maanantaina 27.5. klo 9–14. 
Kirkonkylän luontokerhoihin Marikalle, p. 044 
7372 615 ja Murron ja Temmeksen luontokerhoi-
hin haluavat Jennille, p. 044 7372 616.

LiiKUTa minUa -tapahtuma
maanantaina 13.5. klo 13–15 Tyrnävän torilla.
Ohjelmassa: puhe Vesa Ylitalo, alkujumppa Meri Suvan-
non johdolla, ohjattu kävelykierros, makkara- ja mehutar-
joilu. Peltolan Lausujat esiintyvät Matti Kamulan johdol-
la, yhteislaulua. Tilaisuuden juontaa Veli-Matti Hietikko.

Tarkoituksena on saada vapaaehtoisia ulkoiluttamaan 
laitoksissa ja hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä. Mikäli olet 
kiinnostunut tulemaan vapaaehtoiseksi, ilmoittaudu 6.5. 
mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

Järjestää Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta,  
Lakeuden Palveluyhdistys ry ja Villa Tyrni
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Yli-Iissä pidettävät Sepän 
seurat täyttävät 30 vuot-
ta. Seurat on nimetty Paa-
vo Ruotsalaisen hengelli-

sen opettajan, iiläisen sepän Jaak-
ko Högmanin mukaan.

Rehtori Mauno Rosendal mai-
nitsee Herännäisyyden historia-
teoksessaan vuosina 1750–1806 
eläneen Jaakko Högmanin. Yli-Ii 
oli tuolloin osa Iin seurakuntaa. 

Noin kolme kilometriä Yli-Iin 
kirkolta Hökänrannassa sijaitsi 
Sepän syntymäkoti. Talo paloi, 
mutta sen paikalle rakennettiin 
1800-luvun lopulla maalaistalo 
isoine pirtteineen ja uuneineen.

Yli-Iin kirkon 50-vuotisjuh-
lat pidettiin kesällä 1982. Kirkon 
juhlakirjaan Juuri kannattaa si-
nua rovasti Esko Jaatinen kir-
joitti artikkelin Jaakko Högman – 
seppä sielunhoitajana.  

Piispa Olavi Rimpiläinen esit-
ti 50-vuotisjuhlassa muistolaatan 
hankkimista Sepän synnyinpai-
kalle. Toivomus toteutettiin jo 
seuraavana keväänä ennen Ou-
lun herättäjäjuhlia, jotka pidet-

Seuroja seppä Högmanin nimissä jo 30 vuotta 
tiin kesällä 1983. 

Sopiva kivi löytyi Kiimingis-
tä. Kivi pystytettiin ja prons-
silaattaan Esko Jaatinen ja Yli-
Iin kirkkoherra Toivo Hyyry-
läinen kiteyttivät muistomer-
kin sisällön:  Tällä paikalla syn-
tyi 25.7.1750 pohjalainen seppä 
Jaakko Högman, jonka opastama-
na Paavo Ruotsalainen varttui he-
ränneen kansan sielunhoitajaksi ja 
johtajaksi. 

Messun päälle  
aterioidaan
Vuodesta 1983 lähtien on ko-
koonnuttu joka vuosi  Yli-Iihin 
maakunnallisiin Sepän seuroi-
hin, useimmiten helatorstaina. 
Nimi ”Sepän seurat” syntyi ro-
vasti Vilho Vähäsarjan ja kirk-
koherra Toivo Hyyryläisen ideoi-
mana. 

Seurakunta on ottanut seura-
järjestelyistä taloudellisen vas-
tuun. Herättäjä-yhdistys on vuo-
sikymmenten varrella yhtäjak-
soisesti osallistunut seurojen oh-
jelmajärjestelyihin. Usein Oulun 

hiippakunnan tuomiokapitulin 
edustaja on osallistunut seuroi-
hin.  

Ohjelma on alkanut kirkos-
sa messulla, jossa Yli-Iin kirkko-
kuoro on ollut mukana. Messun 
jälkeen on järjestetty lähetysate-
ria heränneen kansan nimikko-
lähettien tukemiseksi. 

Kirkossa pidettävien seurojen 
alussa on ollut herännäisyyden 
historiaan tai teologiseen erityis-
aiheeseen liittyvä esitelmä ja mu-
siikkiesityksiä Siionin virsien ja 
seurapuheiden lisäksi. 

Seuroissa on vuosien varrella 
ollut vieraita lähimaakunnista. 
Oulun herättäjäjuhlilla vuonna 
2011 oli mahdollista vierailla Se-
pän muistomerkkipirtilllä.

Suomen kirkkohistorian tun-
netuimman Sepän sanat: ”Yk-
si sinulta puuttuu ja sen mukana 
kaikki, Kristuksen sisällinen tun-
teminen” on viesti herätysliikkeit-
temme kevätajalta. Se ei vanhene, 
vaikka ”kiitävi aika, vierähtävät 
vuodet”.

Sepän seurat Yli-Iissä 9.5.
Klo 10.00 messu Yli-Iin kirkossa. Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa Sauli Typpö, avustaa Ulla Säilä, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen, Oulun Seudun Virsikuoro, johtajana Mervi Kyrki.
Klo 11.30 ruokailu seurakuntatalolla.
Klo 12.30 esitelmä ja seurat kirkossa "Ahjossa ja alasimella – 
katkelmia seppä Högmanin elämästä ja vaikutuksesta", Esko 
Jaatinen. Seuroissa puhuvat Jouni Heikkinen, Ulla Säilä ja Toi-
vo Hyyryläinen. Seurojen jälkeen on kahvit seurakuntatalolla.

Paloauto oli hitti 
Limingan vapputapahtumassa
Paloauto oli Limingassa sun-

nuntaina pidetyn koko per-
heen vapputapahtuman eh-
doton magneetti. Sen ym-

pärillä parveilivat kiinnostunei-
na pienet ja isot. 

– Kattokaapa, miten paljon 
täällä on varusteita. Kattokaapa, 
kuinka paljon paloletkua, heh-
kutti eräskin isä.

Rohkeimmat kyselivät autoa 
esitelleiltä Oulu–Koillismaan pe-
lastuslaitoksen miehiltä.

– Mitä te kairalla, ihmettelivät 
Joni Haapaluoma, Jere Haapa-
luoma ja Juho Nuutinen.

Joskus palopaikalla on otetta-
va vettä joesta, järvestä kanavas-
ta tai vastaavasta, joka saattaa ol-
la jäässä, selostivat Jari Pellikka, 
Jari Häkkinen, Jukka Junttila 
ja Jani Raappana, jotka esitteli-
vät kiinnostuneille muun muassa 
palomiehen ”yleisavainta”. 

– Tällä rikotaan tarvittaessa 
ovet, eikä mene montaa sekuntia. 
Mutta avainnippuun tätä ei voi 
laittaa, miehet naurattivat.

PALOAUTON LIEPEILLä oli niin 
kiinnostavaa, että kaikki eivät 
meinanneet malttaa noudattaa 
isän tai äidin kutsua tulla syö-
mään makkaraa tai lättyjä, joita 
ainakin kirkkoherra Ilkka Torn-
berg kehui. 

Kirkkoherran mukaan loista-
van lopputuloksen takasi Pirjo 
Mäkelän salainen taikinaresep-

ti ja Tapio Mattilan paistotaito.
Seurakunnan ja Mannerhei-

min lastensuojeluliiton yhteis-
työssä toteuttaman vapputa-
pahtuman toimintapisteissä oli 
muun muassa seurakunnan dia-
konia- ja lapsityöntekijöitä sekä 
partiolaisia.

Tornbergin mukaan seura-
kunnassa on jo katseltu kalente-
ria ensi vuoden vapputapahtu-
maa silmällä pitäen. Ongelmia 
ajankohdan löytämiselle saattaa 
aiheutua, koska pääsiäinen on 
vasta 20. huhtikuuta.

 – Jospa pitäisimme vapputa-
pahtuman vappuna, Tornberg sa-
noo ehdottaneensa.

KOKO peRHeeLLe SOpiVaA 
tapahtumaa kehui moni, muun 
muassa Katri Kanniainen-Risto.

Sunnuntai-iltapäivästä tykkä-
sivät myös Marko Heikkinen ja 
Virpi Väisänen, jotka tyttärien-
sä Vappu-Marian ja Vilja-Tuuli-
an kanssa eläytyivät seurakunta-
salissa laululeikkeihin.

Suunnitelmissa oli myös Vap-
pu-Marian pehmolelun, Turre-
koiran, käyttäminen nalleneuvo-
lassa.

Parkkipaikalla kotiinlähtöä 
tehnyt Viivi Pulli kertoi, että hä-
nen nallensa oli saanut neuvola-
käynnillä laastarin jalkaan. 

Mukavimpana Viivi piti onki-
mista. Siitä kotiin viemisinä oli-
vat pallo, tikkari ja lakupatukka.

Syötävän ja juotavan myynnis-
tä, toimintapisteistä ja arpajaisis-
ta kertynyt tuotto ohjataan Yh-
teisvastuukeräykseen.

MiNNa koliStaja

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

Jari Pellikka kertoili paloauton varustuksesta Juho Nuutiselle, Joni Haapaluomalle ja 
Jere Haapaluomalle.

Viivi Pullin nalle sai nalleneuvolassa 
jalkaansa laastarin.

Pirjo Mäkelä ja Tapio Mattila huolehtivat 
ruokapuolesta.


