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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Haukiputaan seurakunnan työntekijät ovat selvittä-

neet putaalaisten syitä kuulua kirkkoon. Kysymys-

tä, miksi kuulut kirkkoon, on esitetty niin kaup-

pojen edustoilla kuin seurakunnan omissa tilaisuuksissa.

Viimeinen mahdollisuus kertoa omia perusteluja kirkon 

jäsenyydelle on vappuaattona työntekijöiden jalkautuessa 

tervehtimään kaupoissa kulkevia pitäjäläisiä.  

Kirkkoon kuulumisen syiden selvittely on arvostetta-

vaa työtä ja haukiputaalaisten kommentit ovat mielen-

kiintoisia. 

Syksyksi seurakunnassa valmistuu vihkonen 101 hyvää 

syytä kuulua kirkkoon. On helppo arvioida, että julkai-

su herättää mielenkiintoa muuallakin kuin Haukiputaalla.

Putaalaiset ovat kirkon jäseniä, koska he arvostavat 

muun muassa kirkon ilmaista sielunhoitoa, seurakunnan 

laadukasta parisuhdetyötä, vanhusten kerhoja ja Puttaan 

Tuvan huokeita keittopäiviä. 

Syiden kartoittamisen yksi anti on juuri vastauksien 

moninaisuus. Kommenttien kirjo paljastaa nykyihmisten 

perustelevan jäsenyyttään henkilökohtaisilla syillä. Kirk-

koon ei kuuluta pelkästään siksi, että niin tekivät myös 

esivanhempamme.

Haukiputaalaisten kommentit kertovat oivalluksesta: 

kirkossa tehdään hyvää työtä, joka maksaa. Maksajia ovat 

kirkon jäsenet kirkollisveron muodossa, vaikka palvelut 

ovat yhdenvertaisesti tarjolla kaikille, siis myös kirkkoon 

kuulumattomille.

On helppo kuvitella, että ainakin osa tiedusteluun osal-

listuneista putaalaisista on ymmärtänyt myös sen, että 

hyvästä työstä voi maksaa, vaikka ei välttämättä itse tar-

vitse esimerkiksi perheneuvonnan palveluja omassa elä-

mäntilanteessaan. 

Haukiputaalaisten urakointi kannustakoon meitä mui-

takin miettimään omaa syytämme kirkon jäsenyydelle. 

Putaalla syntyvä 101 hyvää syytä kuulua kirkkoon -vihko-

nen on hyvä peili henkilökohtaisille pohdinnoille.

Muut mediat
Moni ei MuiSta, miksi helatorstaita ja lop-
piaista vietetään. Ehkä työmarkkinakeskus-
järjestöt antavat pian meille vastauksen.

Toimittaja Johannes Ijäs
Kotimaa 17.4.

oSalliStuttuani KiiraStorStaina 
messuun Raision kirkossa, perjantaina 
Kristuksen kuolinhetken hartauteen Kata-
riinankirkossa, toimitettuani pääsiäisyön 
messun Turun tuomiokirkossa ja avustet-
tuani toisena pääsiäispäivänä vauvakirkossa 
Tarvasjoella olen kokenut sen minkä sinän-
sä olen ennenkin tiennyt: tämä kristillinen 
Jumala-usko on niin elämänmakuista, kos-
ka se on niin todellisuudentajuista ja laaja-
kirjoista. Se ulottuu pimeimmästä laidas-
ta valoisimpaan, kumpaakaan karttamatta.

Piispa Kaarlo Kallialan
Facebook-päivitys 21.4.

YhteYdenPito JuMalan KanSSa ei tar-
koita sitä, että tietäisi millainen tai edes mikä 
Jumala on. Kristinuskon Jumala on perimä-
tiedosta huolimatta mysteeri. Usko prosessi-
na ei mielestäni tähtääkään Jumalan luon-
teenlaadun tutkimiseen, vaan maailman 

 aatoksia

Pitäisikö 
tunnustaa väriä?

Kirkolliskokouksessa ei ole ryh-
miä eikä ryhmänjohtajia. Ryh-
mittymiä ja mielipidejohtajia 
toki on.

Edustajat ovat sijoitettuna hiippa-
kunnittain eikä asuinpaikka ole kak-
sinen arvomaailman mittari.

Pitäisikö kirkolliskokouksessakin 
avoimesti kuulua puolueeseen, herä-
tysliikkeeseen tai johonkin muuhun 
viiteryhmään?

Toukokuussa kirkolliskokouk-
sen päätettäväksi tulee seurakunta-
rakenneuudistus. Tarkoitus on päät-
tää muun muassa seurakunnista, seu-
rakuntayhtymistä, neuvostoista, val-
tuustoista ja johtajista. 

Kirkkohallitus saa esityksensä val-
miiksi vasta nyt pääsiäisen jälkeen. 
Edustajille jää viikko aikaa sisäistää 
laajahko asia. Viikko varmasti riit-
tää lukemansa ymmärtämiseen, mut-
ta paljonko jää pelkästään ennakko-
käsityksen ja ennakkoluulojen varaan?

Asia on käsitelty jo vuosi sitten, 
jolloin kirkolliskokous päätti perus-
linjoista. Ihan kylmiltään tähän ei 
siis tarvitse kantaa ottaa. Kiireinen 
valmistelu voi aiheuttaa huolimatto-
muutta, virheitä ja huonosti valmis-
tellun esityksen. Esityksen käsittely-
tapa voi aiheuttaa huonon päätöksen.

Esityksestä käydään kirkolliskoko-
uksessa keskustelu ja tehdään muutos-
esityksiä.

Joku voi esittää järkevältä kuulosta-
van muutoksen, mutta varma et voi ol-
la, koska et ehdi asiaan perehtyä. Täs-
tä muutosesityksestä kun äänestetään 
mahdollisesti saman tien keskustelun 
päätteeksi ilman taukoja. 

Vuosi sitten käytiin samasta asiasta 
lähetekeskustelu, jonka yhteydessä esi-
tettiin useita hyvin selkeitä ja muuta-

mia hieman hämäriä muutosesityksiä.
Kuinka moni edustajista ehti sisäis-

tää tehdyt muutosehdotukset niin, et-
tä tiesi varmasti mistä päätti ja tie-
si mitä siitä seuraisi? Vielä äänestyk-
sen jälkeenkin oltiin kahta mieltä sii-
tä, mitä oli päätetty!

Käsittelytavasta voi seurata se, et-
tä fiksuksi tiedetyn kehno esitys me-
nee läpi ja jonkun muun fiksu esitys 
ei mene.

Kunnanvaltuustoissa on järjestel-
mä, jossa valtuustojen ryhmänjohta-
jat ottavat tarpeen vaatiessa neuvotte-
lutauon. Siinä tauolla joku asian ym-
märtävä selvittää asian niille, jotka ei-
vät sitä ymmärrä.

Kyse ei ole siis pelkästään ryhmä-
kurista.

Kirkolliskokousedustajat ovat kui-
tenkin omillaan kun esityksestä men-
nään äänestykseen ilman taukoa. Jo-
ku saattaa siinä hätäillessä jopa äänes-
tää väärin. 

Tulisiko valmisteluun ja päätöksen-
tekoon ryhtiä, jos avoimesti tunnus-
taisin olevani kepulainen?

Juha Kultima
Kirkolliskokousedustaja, 

Sodankylän kirkkovaltuuston puheenjohtaja

avartumiseen; sen näkemiseen kahtena ulot-
tuvuutena, joista toista silmät eivät näe.

Muusikko Marzi Nyman 
Esse 17.4.

ruoKailu tai KahVittelu on seura-
kunnalle kuin pallomeri McDonald śille: 
sen ansiosta ihmiset tulevat helpommin 
paikalle ja viihtyvät kauemmin.
– Sitä paitsi syömisessä itsessään on jota-
kin pyhää. Jeesuskin oli jatkuvasti aterioi-
massa ihmisten kanssa. Meillä on kirkos-
sa aika paljon puhetta ja kaikenlaisia tilai-
suuksia, mutta ei juuri olemista.

Kirkkoherra Teemu Laajasalo
Vantaan Lauri 17. 4.

luonnontieteiden tuloKSet vaka-
vasti ottava ihminen voi aivan hyvin olla 
kristitty ja vastaavasti kristitty voi ottaa 
levollisesti vastaan luonnontieteen tulok-
set. Ongelma ei ole niinkään luonnontie-
teissä tai kristinuskossa vaan niissä kat-
somuksissa, jotka haluavat asettaa ne vas-
takkain kilpailemaan arvovallasta.

Piispa Tapio Luoman 
Facebook-päivitys 22.4

haukiputaalta kuuluu hyvää

RIITTA HIRVONEN 
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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harvinainen vastaisku 
kirkosta eroamisille
haukiputaalla 
selvitellään kirkkoon 
kuulumisen syitä. 
Perusteeksi jäsenyydelle 
mainitaan kirkkokahvit 
ja hyvät eväät yhtä 
lailla kuin isä, Poika 
ja Pyhä henki.

Haukiputaalla ryhdyttiin 
viime joulukuussa harvi-
naislaatuiseen urakkaan. 
Kylänraitille jalkautuneet 

seurakunnan työntekijät kyselivät 
tuolloin ohikulkevilta hyviä syitä 
kuulua kirkkoon. Vastaukset kir-
jattiin ylös paperilappuihin. 

Kirkkoon kuulumisen perus-
teita oli tiedusteltu jo aiemmin 
seurakunnan eri työmuotoihin 
osallistuneilta, yhtä lailla nuoril-
ta kuin ikäihmisiltä.

Kyselyn tavoitteena on alku-
syksystä julkaistava vihko 101 hy-
vää syytä kuulua kirkkoon.

Vaikka 101 perustetta on jo 
melkein kasassa, jatkavat työn-
tekijät tiedusteluja vielä ensi vii-
kolla, vappuaattona. Silloin ol-
laan jälleen liikkeellä kauppojen 
läheisyydessä.

Eroluvut alkoivat
tympiä
Idea selvittää haukiputaalaisten 
syitä kuulua kirkkoon oli synty-
nyt työntekijöiden keskuudessa jo 
aiemmin, reilu vuosi sitten. Julki-
suudessa puhuttiin tuolloin kir-
kosta eroamisista tuhkatiheään.

– Olimme tutkineet erotilasto-
ja ja keskuudessamme syntyi ih-
mettelyä, eikö asialle voida tehdä 
jotakin. 

– Halusimme ryhtyä nosta-
maan esille toisenlaisia viestejä: 
hyviä syitä olla kirkon jäsen, Hau-
kiputaan seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Tarja Kainulainen 
selvittää tempauksen taustoja.

Työntekijät uskoivat, että kir-
kosta erotaan paljolti siksi, ettei 
seurakuntien tekemää hyvää työ-
tä tunneta ihmisten parissa. Vih-
koon kirjattujen kommenttien 
toivotaan herättelevän ihmisiä 
puntaroimaan omaa jäsenyyttä. 

Kun 101 hyvää syytä kuulua 
kirkkoon -vihko on syksyllä val-
mis, sitä on tarkoitus jakaa erityi-
sesti niille haukiputaalaisille, joil-
le kirkon toiminta on kenties vie-
rasta. 

Työntekijät ovat jälleen liik-
keellä kauppojen liepeillä.

Pyrkimys ravistella
naulittuja asenteita
Tarja Kainulainen toivoo, että ke-
sälomien jälkeen tiedossa on tuo-
reen julkaisun pohjalta hyviä kes-
kusteluja ihmisten kanssa.

– Ehkä ihmisten kommentit 
jäsenyydestä riisuvat lappuja nii-
den silmiltä, joilla on tiukasti ne-
gatiivisia asenteita kirkkoa koh-
taan, hän miettii. 

eri näkemyksiä omaavat ihmiset 
ovat tukkanuottasilla keskenään.

– Kyllä kirkossa on paljon so-
vinnollisuutta, täällä pystyy ole-
maan rauhassa eri mieltä asioista, 
Haapakorva on kokenut. 

Optimistisesti Haukiputaan 
seurakunnassa on jo päätetty, et-
tä ensi marraskuussa pitäjän ko-
meassa kuvakirkossa vietetään 
kirkkoon liittyvien kirkkopyhää.

henkilökohtainen pohdinta
näkyy terveisissä
Haapakorva paljastaa etukäteen 
muutamia ihmisten henkilökoh-
taisia syitä kirkkoon kuulumisel-
leen: ”On edes yksi yhteisö, mihin 
kuulua”, ”Kirkkokahvit”, ”Entä 
jos loppukiri on jo huomenna”, 
”Ilmaiset juhlatilat”, ”Isä, Poika 
ja Pyhä Henki, ”Isoniemen sau-
na” sekä ”Mahdollisuus löytää 
puoliso”.  

– Osa motiiveista on perin 
konkreettisia. Toisissa terveisissä 
taas on filosofiaa runsaasti, Haa-
pakorva kertoo.

Mahtuupa kirjoituksiin myös 
ripaus huumoria. 

– Kyllä tätä koko selvitystä on 
tehty myös pilke silmässä. Huu-
mori kuuluu yhtenä sävynä kir-
kon toimintaan, Kainulainen sa-
noo.

Miksi kaksi nuorisotyöntekijää 
kuuluu kirkkoon?

– Seurakunnassa kuulee toi-
von viestejä, Tarja Kainulainen 
vastaa.

– Seurakunta on yhteisö, jos-
sa on helpompi uskoa kuin yksin. 
Lapsuudessa kirkon nuorisotyö 
tarjosi minulle monia harrastus-
mahdollisuuksia, Katri Haapa-
korva sanoo.

Riitta hiRVONEN

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

Tässä näitä on, hyviä syitä kuulua kirkkoon, näyttävät Katri Haapakorva ja Tarja Kainulainen.

Kyllä kirkossa 
on paljon 
sovinnollisuutta, 
täällä pystyy olemaan 
rauhassa eri mieltä 
asioista.

Katri Haapakorva

Syiden perkaamiseen on Hau-
kiputaalla perehtynyt erityises-
ti pieni työryhmä. Siihen kuulu-
va nuorisotyönohjaaja Katri Haa-
pakorva haluaisi romuttaa muun 
muassa käsitystä kirkosta, jossa 
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asuminen 
ja työelämä 
huolettavat
Asumisen ja työelämän huolet 
askarruttavat suomalaisia ai-
empaa selvästi enemmän, käy 
ilmi viime vuoden diakoniati-
lastoista.

Asumisen ongelmiin liitty-
vien keskustelujen määrä nou-
si vuonna 2013 diakoniatyös-
sä lähes 14 prosenttiyksikköä. 
Työelämää koskevat keskuste-
lut lisääntyivät runsaat 11 pro-
senttiyksikköä edellisvuoteen 
verrattuna. 

Väkivaltaan tai rikokseen 
liittyvät keskustelut lisääntyi-
vät 11 prosenttiyksikköä vuo-
den takaisesta.

Diakoniatyön keskeinen 
muoto ovat kahdenkeskiset 
luottamukselliset keskustelut. 
Tavallisimmin yhteydenoton 
syynä ovat talousvaikeudet, 
terveyden ja sairauden kysy-
mykset sekä ihmissuhteet.

Vuonna 2013 diakoniatyön-
tekijöillä oli yhteensä 645 000 
asiakaskontaktia. Eri asiakkai-
ta oli 153 700. Apua hakeneis-
ta yhteensä 85 prosenttia on eri 
syistä työelämän ulkopuolella.

nooan arkki 
lipui tanskaan
Alankomaissa vuonna 2007 
valmistunut kopio Nooan 
arkista saapui maaliskuus-
sa Tanskan Køgen satamaan. 
Arkki liikkuu kevään aikana 
tanskalaissatamasta toiseen.

Setristä ja männystä raken-
nettu, 70 metriä pitkä arkki 
on uiva raamatunhistorialli-
nen näyttely. Aluksen sisällä 
olevien luonnollisen kokois-
ten eläinhahmojen lisäksi vie-
railijat voivat tutustua Ada-
min ja Eevan tai Nooan per-
heen tarinaan ja moniin mui-
hin Raamatun kertomuksiin. 
Aluksessa on myös kahvilati-
lat. Näyttely on suunnattu eri-
tyisesti lapsiperheille ja koulu-
laisryhmille.

Arkin Tanskan-vierailu 
liittyy Tanskan raamattuseu-
ran 200-vuotisjuhliin. Ennen 
Tanskaa arkki on vieraillut ul-
komailla myös Saksassa. Alus 
on toiminut raamatullisena 
teemapuistona vuodesta 2010.

”Muslimitytärtäni 
luullaan kristityksi”

Kun iranilais-amerikkalai-
nen muslimi Reza Aslan 
esitteli kirjaansa Zealot: 
Jeesus Nasaretilaisen elä-

mä ja teot, Fox Newsin juonta-
ja Lauren Green ihmetteli, mik-
si ihmeessä kristinusko kiinnos-
taa Aslania.

Yorkshiressa asuva kirjailija 
Syima Aslam kertoo, kuinka hän 
on kohdannut samanlaista ih-
mettelyä oman tyttärensä osalta.

Aslamin tytär käy koulua, jos-
sa suurin osa lapsista on Pakista-
nin muslimeja.

– Tyttärelleni on useaan ottee-
seen todettu, ettei hän ole musli-
mi. Häneltä on myös kyselty, on-
ko hän puoliksi kristitty, Aslam 
kertoo.

– Tämä johtuu siitä, että tyt-
täreni rakastaa laulaa joululau-
luja. Vaikka hän näyttää samal-
ta kuin luokkatoverinsa, hänen 
innostuksensa jouluun ja joulu-
lahjojen antamiseen tekee hänes-
tä erilaisen, mikä aiheuttaa häm-
mennystä.

Lapset näyttävät ajattelevan, 
että joko ihminen on kokonaan 
muslimi tai ei ollenkaan. Tai et-
tä vähintään toisen vanhemmista 
on oltava kristitty, jos on innostu-
nut joulusta.

Aslamin mukaan tämä on 
leikkikenttäversio siitä, millaista 
ihmettelyä Reza Aslanin kirja he-
rätti Fox Newsin juontajassa.

– Ei ymmärretä, miksi joku, 
joka kokee olevansa muslimi, ha-

metty hänen mukaansa.
Aslam itse kasvoi Isossa-Bri-

tanniassa ja kävi katolista koulua.
– Siksi minunkin oli ymmär-

rettävä, kuinka kristinusko istui 
oman islaminuskoni rinnalle.

KatJa KiiSKiNEN

Lähde: The Guardian

luaisi olla missään tekemisissä 
Jeesuksen kanssa.

Aslam kertoo törmänneensä 
sekä muslimien että kristittyjen 
keskuudessa toistuvasti käsityk-
seen, että Jeesus on muslimeille 
vieras hahmo.

– Ehdotin tyttäreni opettajalle, 
että luokassa olisi hyvä keskustel-
la Jeesuksen ja Marian keskeisyy-
destä islamissa. Hän ei näyttänyt 
käsittävän sitä lainkaan.

Aslam kertoo, että hänen kun-
nioituksensa Jeesusta kohtaan 
johtuu siitä, että hänet kasvatet-
tiin muslimiksi Jeesuksen ja Ma-
rian kera.

– Maria on hurskauden ja sive-
yden symboli naisille. Muslimi-
maailmassa monia naisia on ni-

reseptinä rento meininki
Muhoksen koulupastori 
ei linnoittaudu yhteen 
huoneeseen, vaan 
hengailee siellä, missä 
nuorisokin. 

Kun Rainer Väänäsen boot-
sit torstaina aamupäiväl-
lä kolkuttavat Muhoksen 
yläkoulun ja lukion käy-

täviä pitkin, moikkauksia satelee 
pitkin matkaa.

Perillä aulassa on kymmenit-
täin yläkoululaisia ja lukiolai-
sia istumassa penkeillä ja juttele-
massa. Väänäsen ei tarvitse seistä 
orpona nuorisolauman vieressä, 

van sivukylän nuorisolla on ollut 
kokoontumispaikka joulukuusta 
lähtien. 

Koulupastorin perään 
kysellään Facebookissa
Muhoksen seurakunnan nuori-
sotyönohjaaja Rainer Väänänen 
on hoitanut koulupastorin hom-
mia jo vuosikausia. Joka torstai 
hän tai nuorisotyönohjaaja Tuu-
la Väänänen hengailevat koulun 
aulassa kello 11–12.15. 

Joskus aiemmin Muhoksella 
oli kokeiltu myös sellaista mallia, 
että koulupastorilla oli vastaanot-
to jossain tietyssä luokassa.

– Eivät nuoret tule mihinkään 
luokkaan tai huoneeseen lakki 

kourassa kertomaan ongelmis-
taan, Väänänen tietää.

Nyt jo yli kymmenen vuot-
ta koulupastoritoimintaa on-
kin Väänäsen mukaan pyöritet-
ty ”rennolla meiningillä”, lin-
noittautumatta mihinkään yh-
teen huoneeseen. 

– Isketään läppää, asiaa tulee 
siinä sivussa.

Nuorilla riittää paljon kysy-
myksiä esimerkiksi rippikoulu- ja 
isoskoulutusasioista. Jos Väänä-
nen ei jollain viikolla pääse kou-
lulle, se huomataan ja koulupas-
toria kaivataan.

– Nuoret saattavat laittaa Fa-
cebook-viestissä, että ”mikset ol-
lu koululla, ois ollu asiaa”, Väänä-

sillä monella tuntuu olevan hä-
nelle asiaa.

 – Kuka on dj:nä yökahvilassa? 
kysyy tyttö.

 – Vieläkö se raamattupiiri jat-
kuu? tiedustelee puolestaan toi-
nen tyttö, joka tarvitsee merkin-
töjä rippikoulukorttiinsa.

Poika kertoo olleensa Päivä-
rinteellä nuortenillassa ja Vää-
nänen kannustaa muitakin käy-
mään sankoin joukoin, jotta uu-
delle, kokeiluluonteiselle toimin-
nalle saadaan jatkoa. 

Väänänen teki viime vuonna 
kuntalaisaloitteen nuorisotilojen 
saamiseksi Päivärinteelle. Nyt 
myös reilun 10 kilometrin pääs-
sä Muhoksen keskustasta sijaitse-

Torstaiaamupäivisin Muhoksen koululla nuorten joukossa näkee myös koulupastori Rainer Väänäsen (keskellä). Koulupastori on tuttu mies Veera Kettuselle, Milla Tiirolle, Jere 
Puolakalle, Joni Haatajalle, Tomi Backmanille ja Joonas Mustoselle.

Samalla pallolla

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia 
uutisia sekä Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien nimikkolähettien 
kuulumisia eri puolilta maailmaa
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reseptinä rento meininki

Koulupastorit ja koulukummit

•  Koulupastoritoiminta alkoi Suomessa 1960-luvulla.

•  Koulupastori voi olla nuorisotyöntekijä, diakoni tai pappi.

•  Nykyään koulupastorinimike on harvinaistumassa ja yhä  

useammin puhutaan koulukummeista.

•  Koulupastori tai -kummi voi esimerkiksi pitää koululla   

päivystyksiä tai päivänavauksia, tehdä oppituntivierailuja  

ja olla oppilashuollon tukena. 

Lähde: Kirkkohallitus/ Tuula Vinko

eivät nuoret 
tule mihinkään 
luokkaan tai 
huoneeseen 
lakki kourassa 
kertomaan 
ongelmistaan.

Rainer Väänänen

Seurakunnat näkyvät koulu-
jen arjessa yhä useammin. 
Kouluyhteistyön asiantun-
tija Tuula Vinko Kirkko-

hallituksesta sanoo, että viime 
vuosina seurakuntien tekemien 
kouluvierailujen määrä on kas-
vanut. 

– Kouluvierailut saattavat ol-
la esimerkiksi aamunavauksia tai 
koulukummin päivystyksiä.

Seurakunnat ovat myös kou-
lujen suosituin yhteistyökumppa-
ni. Opetushallituksen demokra-
tiakasvatusselvitys vuodelta 2011 
kertoo, että 96 prosenttia perus-
kouluista ja 91 prosenttia luki-
oista teki yhteistyötä seurakun-
tien kanssa. 

– Myös jos eteen tulee kriisiti-
lanne, melkein koulu kuin kou-
lu kääntyy seurakunnan puoleen, 
Vinko tietää.

Valtteina jatkuvuus 
ja läsnäolo
Vinko sanoo, että koulut eivät 
niinkään tarvitse kumppaneita 
opetuksessa, vaan kasvatustyös-
sä. Seurakunta on tässä työssä oi-
vallinen tuki, sillä siellä työsken-
telee kasvatuksen ammattilaisia.

Kaikkein tärkeintä seurakun-
tien kouluyhteistyössä on Vinkon 
mukaan ”läsnäolon teologia”.

– Että ollaan läsnä lasten ja 
nuorten arjessa, eikä vain käy-
dä pitämässä jotain tilaisuutta ja 
lähdetä äkkiä pois.

Läsnäolo ja jatkuvuus myös 
usein erottavat seurakuntien 
kanssa tehtävän yhteistyön kou-
lujen muista hankkeista.

– Eri tahot tarjoavat kouluille 
keikkoja väsyksiin asti. Hetkelli-

Seurakunta on 
koulujen suosituin 
yhteistyökumppani

set projektit eivät kuitenkaan tuo-
ta pitkäaikaista tukea koulun ar-
keen.

Suvivirsi-keskustelu 
ei horjuta
Kevään aikana kuumana käynyt 
Suvivirsi-keskustelu on nosta-
nut esiin kirkollisten tilaisuuksi-
en aseman koulujen arkipäivässä. 

Vinkon mielestä on hyvä, että 
pelisääntöjä käydään läpi. Hän ei 
usko, että seurakuntien ja koulu-

nen kertoo.
Se, että nuorten kysymyksiin 

on vastaamassa oikea ihminen 
siellä, missä nuoret muutenkin 
liikkuvat, näyttää toimivan. Mu-
hoksen viime kesän noin 100 ri-
parilaisesta isosiksi tai seurakun-
nan kerhonohjaajiksi jäi jopa yli 
70 nuorta.

muhoksella ei olla
mustasukkaisia rajoista
Pian yhdentoista jälkeen koulun 
aulaan saapuu iso partasuinen 
mies, Heikki Väkeväinen. Väke-
väinen on kunnan nuoriso-oh-
jaaja ja päivystää usein Väänäsen 
kanssa koululla.

– Yleinen käsitys on, että Heik-
kikin on seurakunnan työntekijä, 
Väänänen naurahtaa.

Väänänen ja Väkeväinen eivät 
ota pulttia rajojen häilymisestä. 
Seurakunta ja kunta puhaltavat 
Muhoksella yhteen hiileen nuor-
ten asioissa, eivätkä vahdi musta-
sukkaisesti omia tonttejaan.

Yhteistyössä järjestetään niin 
leirejä, retkiä, tapahtumia, yö-
kahvilaa, discoja kuin nuorten 
kansainvälistä toimintaakin. Yö-
kahvilaa pidetään kunnan nuo-

jen yhteistyö vaarantuu.
– Jos koulun ja seurakunnan 

yhteistyö on jatkunut kauan ja ih-
misten välillä vallitsee luottamus, 
se ei helpolla murene tämän kes-
kustelun myötä.

Jos taas yhteistyössä on ollut 
säröjä, voi olla, että koulu nykyi-
sessä tilanteessa vetäytyy siitä ai-
empaa herkemmin tai arvioi toi-
mintaa uudelleen, Vinko huo-
mauttaa.

Kokonaisuudessaan seurakun-
tien asema kouluyhteistyössä on 
kuitenkin Vinkon mukaan tällä 
hetkellä varsin vankka.

– Vakiokumppani tuntee kou-
lun tilanteen, tarpeet ja resurssit.

Kati luOma

eri tahot tarjoavat 
kouluille keikkoja 
väsyksiin asti. 
hetkelliset projektit 
eivät kuitenkaan tuota 
pitkäaikaista tukea 
koulun arkeen.

Ku va t :  K a t i  L u o ma

risotilalla ja nuorteniltoihin saa 
tulla, vaikkei kuuluisi kirkkoon. 

– Ilman yhteistyökuvioita täs-
sä kunnassa olisi nuorille huo-
mattavasti vähemmän toimin-
taa, sanoo Heikki Väkeväinen, jo-
ka on usein seurakunnan tapah-
tumissa apuna esimerkiksi ääni-
miehenä.

Koulun aulassa puliseville 
nuorille Väänänen ja Väkeväinen 
näyttävät olevan vanhoja tuttuja, 
joita lähestytään mutkattomasti.

Tyytyväisiä ovat myös opet-
tajat. Koululta on esitetty toive, 
että koulupastori voisi mahdol-
lisuuksien mukaan heittää keik-
kaa useamminkin.

Monta kysymystä on saanut 
vastauksen tänäkin torstaina 
ja monta sanaa vaihdettu, en-
nen kuin nuorten on aika pala-
ta luokkiin.

– Lauantaina kahvilaan! Vä-
keväinen muistuttaa vielä hy-
västiksi.

Kati luOma

Kunnan nuoriso-ohjaaja Heikki Väkeväinen ja koulupastori Rainer Väänänen 
tekevät tiivistä yhteistyötä. Nuorille saadaan enemmän toimintaa, kun seurakunta 
ja kunta uskaltavat puhaltaa yhteen hiileen. 

Kansallista veteraanipäi-
vää vietetään tänä vuon-
na tunnuksella ”Kiitolli-
sina kohti tulevaisuutta – 

Tacksamma emot framtiden.”  
Nyt 28. kertaa vietettävää päi-

vää juhlitaan sunnuntaina pe-
rinteiseen tapaan. Oulussa oh-
jelmaan sisältyy lipunnosto Lin-
nansaaressa kello 9, jumalanpal-
velukset Oulun kirkoissa sekä 
juhlakahvit kello 11–12 ja juhla 
kello 12–13  Madetojan salissa.  

Ohjelman järjestelyistä vastaa 
Oulun kaupunki yhteistyössä ve-
teraanijärjestöjen, Oulun seura-
kuntien ja Pohjois-Suomen Soti-
lasläänin esikunnan kanssa. 

Koska veteraanipäivä on tä-
nä vuonna sunnuntaina, Oulun 
tuomiokirkossa ei järjestetä erik-
seen perinteisesti klo 11 alkanut-
ta veteraanipäivän rukoushetkeä, 
kuten arkipäiville osuvina vete-

Kansallista veteraanipäivää 
vietetään sunnuntaina

raanipäivinä, vaan Oulun kir-
koissa pidetään normaalit sa-
najumalanpalvelukset klo 10. 
Madetojan salissa pidettävä 
veteraanipäivän juhla alkaa 
tällä kertaa jo klo 12, jotta ju-
malanpalvelusten päättymisen 
ja Madetojan salin juhlan vä-
lillä ei olisi turhan pitkää odo-
tusaikaa. 

Veteraanipäivän juhlaan on 
vapaa pääsy. 

Haukiputaan seurakunta 
jalkautuu vappuaattona

Iso joukko Haukiputaan seura-
kunnan työntekijöitä on vap-
puaattona tavattavissa tori-
tapahtumassa paikallisen K-

marketin pihamaalla.
Tapahtumassa pidetään esillä 

käynnissä olevaa Yhteisvastuuke-
räystä, syksyn seurakuntavaaleja 
sekä syksyllä valmistuvaa kirjasta 
101 syytä kuulua kirkkoon. 

Tapahtumassa myydään 
munkkeja ja simaa yv-keräyksen 
hyväksi.

– Viime vuonna munkkeja 
tehtiin 450 kappaletta ja kaikki 
menivät. Nyt tavoitteena on pyö-
räyttää 600 – eivätköhän mun-
kit kelpaa tänäkin vuonna, arvioi 
diakoniatyöntekijä Heli Puuperä.

Tänä vuonna ennakkovarauk-
sia ei oteta.

Munkkeja myydään kotiin 
vietäväksi niin kauan kuin myy-
tävää riittää. 

Toritapahtumassa voi myös 
hörppäistä munkkikahvit kah-
della eurolla. Tuotto ohjataan Yh-
teisvastuukeräykselle.

– Ja jos joku paikalle saapuvis-
ta ei jostain syytä halua tukea ke-
räystä niin kyllä hänellekin keksi-
kahvit tarjotaan, Puuperä lupaa.

Aiempien vuosien kokemuk-
sesta Puuperä tietää, että monel-
la seurakuntalaisella on aikaa ja 
halua viivähtää toritapahtumissa 
pidempäänkin kuin vain munk-
kipussin hankkimisen verran.

– Täällä kahvitellaan ja näh-
dään tuttuja. Toritapahtuma on 
monelle myös luonteva tilaisuus 
jutella seurakunnan työntekijän 
kanssa. 

– Moni ei osaa tai halua tul-
la seurakunnan tiloihin. Kauppa-
reissulla tai kahvittelupysähdyk-
sen ansiosta me työntekijät olem-
me vähän kuin ohimennen tavoi-

tettavissa.
– Kyllä näissä tilaisuuksissa 

kohtaamisia tapahtuu. Aina jos-
kus joku haluaa porista vähän si-
vummalla, kahden kesken työn-
tekijän kanssa. Sekin on täällä 
mahdollista.

Haukiputaan tapahtuma on 
osa Oulun seurakuntien jalkau-
tumisten sarjaa. Monessa seura-
kunnassa päivämäärä on 8. tou-
kokuuta. Haukiputaalla siihen 
osuu jo aiemmin sovittu työnte-
kijöiden suunnittelupäivä.

miNNa KOliStaJa

Toritapahtuma K-market Revontorin 
pihalla vappuaattona 30.4. kello 10–
16.  Munkkikahvit 2 euroa. Munkit 
5 kpl 4 euroa, 10 kpl 8 euroa. Sima 
1,5 litran kanisterissa 3 euroa. 
Onnenpyörä 50 senttiä/pyöräytys.
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Muut seurakunnat

Mummojen mersulla 
kauppaan ja kerhoon
Intiön seurakuntatalossa on al-

kamassa eläkeläisten tarinatu-
pa. Nainen toisensa jälkeen as-
tuu sisään ja tervehtii iloises-

ti muita.
Tarinatupa on monelle ikäih-

miselle yksi viikon tärkeimmistä 
tapahtumista. 

Siellä jaetaan huolia ja ilonai-
heita, keskustellaan ajankohtai-
sista asioista sekä ennen kaikkea 
kohdataan muita ihmisiä.

Monelle yksinäisyys on tuttua 
ja se tuo mukanaan myös haastei-
ta arkiseen elämään. 

Aino Rautioaho saapuu rol-
laattorinsa kanssa. Avaan hänel-
le oven.

– Onko sinulla kiire? Ehditkö 
auttaa takin pois? hän kysyy.

Autan häneltä takin päältä ja 
ripustan sen naulakkoon.

– Voisitko vielä auttaa kam-
paamaan hiukset, kun en itse pys-
ty? Käsi ei vain taivu.

Tällaisista pienistäkin asioista 
voi tulla yllättävän haastavia, kun 
ikää karttuu.

Yli yhdeksänkymppinen Rau-
tioaho on kuitenkin virkeä ja pys-
tyy itse hoitamaan esimerkik-
si ruokaostokset ja ruoanvalmis-

tuksen.
– Kauppaan pääsee käteväs-

ti citybussilla. Se on sellainen 
mummojen mersu. Sanon tuo-
ta rollaattorianikin mummojen 
mersuksi, Rautioaho nauraa.

Nauru pitää
mielen virkeänä
Huumori ja nauru ovat tärkeä osa 
paitsi tarinatuvan kokoontumisia 
myös kerholaisten muita ihmis-
suhteita.

Kaisa-Maija Lauste kertoo, et-
tä hänellä on erittäin hyvät välit 
perheeseensä, lapsiin ja siskoihin.

– Siskojen kanssa muistelem-
me menneitä ja nauramme pal-
jon. Jotkin asiat nolottavat sattu-
essaan, mutta näin vuosien pääs-
tä niille voi jo nauraa, Lauste hy-
myilee.

Hänellä on sunnuntaisin tapa-
na kokata tyttärensä kanssa.

– Tytär tulee aina ruokakassin 
kanssa käymään, ja teemme yh-
dessä ruokaa.

Lausteella on yleensä ollut 
kaikki hyvin, mutta viime aikoi-
na jalkojen terveys on alkanut 
huolestuttaa.

– Olen yrittänyt voimistella 

ja käynyt hierojallakin. Pelottaa 
vain, että jos terveys menee, niin 
menee paljon muutakin.

Lausteen pohdinta saa muut 
kerholaiset nyökkäilemään tie-
tävästi.

tulevaisuus
huolettaa
Paitsi terveyden menetys myös 
maailmanmeno puhuttaa ja he-
rättää pelkoa.

– Kyllä minua se Venäjä huo-
lettaa. Sitä ei tiedä mihin tässä 
vielä joudutaan, jos se Putin it-
sensä tänne kutsuu. Samalla lail-
lahan se voi tulla tännekin kuin 
Krimille, toteaa Leena Mällinen.

Muut nyökkäilevät ja muistele-
vat Karjalan kohtaloa.

Ennen vanhaan oli kaikki pa-
remmin, vai oliko?

– Henkisesti kyllä, mutta tek-

nisesti ei, sanoo Rautioaho.
– Nykyään ei tyydytä mihin-

kään. Minun lapsuudessa oltiin 
onnellisia, jos saatiin kevätjuh-
laan uudet nilkkasukat.

– Nykyisin on kuitenkin kai-
kenlaisia teknisiä apuvälineitä 
ja laitteita, on ruokaa ja vaattei-
ta. Ennen oli vaikea saada edes 
kangasta vaatteidentekoa varten, 
Rautioaho muistelee.

Lähiympäristössäkin tapahtuu 
asioita, jotka huolestuttavat elä-
keläisiä. 

Seurakunta pitää kerhoa yh-
teistyössä Oulun kaupungin 
kanssa, joten kaupungin säästö-
paineet vaikuttavat siihenkin.

– Jos kaupunki joutuu luopu-
maan tästä kerhosta, niin seu-
rakunta kyllä jatkaa viikoittais-
ta toimintaa, rauhoittelee Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan dia-
koniatyöntekijä Heidi Karvonen.

Vastaukseksi hän saa helpottu-
neita huokauksia ja katseita.

KatJa KiiSKiNEN

Eläkeläisten tarinatupa torstaisin 
kello 12.30 Intiön seurakuntatalossa

Salli Sarja, Annikki Myllyaho, Kaisa-Maija Lauste ja Aila-Marja Timonen viihtyvät 
jokaviikkoisessa eläkeläisten tarinatuvassa.

Kuvassa Leena Pietola, Eila Väliaho, Leena Mällinen, Sirkka Puoskari, Kaija Parhi ja Elvi Maijanen. Pietola ja Puoskari toimivat kerhon kahvinkeittäjinä.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

To 24.4 klo 18. Kasvun polku 5/5
Su 27.4 klo 18. Sanan ja rukouk-
sen ilta.
Su 4.5 klo 18. Sanan ja rukouk-
sen ilta. Ehtoollinen. 
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

La 26.4. klo 15.00 Alfa-kurssi
Su 27.4. klo 11.00 JUMALANPALVELUS

Ma 28.4. klo 12.00 RUKOUSHETKI 
Pällissä

Ke 30.4. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 25.4. klo 19.30 Lift Up –ilta. Iso Kirja – opis-
ton ryhmä vierailee. La 26.4. klo 11-14 Soppaa 
ja Evankeliumia Toppila Centerissä. Su 27.4. 
klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Ester Koskela, 
Mikko Saukkonen, Päivi Korhonen, Raimo Holappa. 
Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 27.4. klo 17 

Church@78, International Service. Uusikatu 78. Ma 28.4. klo 18 Sykarin kaivolla – 
ilta naisille. Ke 30.4. klo 19 Ystävän paikka. Todistuspuheenvuoroja, musiikkia ja 
tarjoilua. Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

24.4. To Toivelaulujen ilta klo17.00.
27.4. Su Jumalanpalvelus klo 11.00 ja Kannatusryhmä klo 13.00.

28.4. Ma Sisar- ja veljespiiri klo 13.00 
1.5. To. VAPPUMYYJÄISET klo 11.00-14.00.

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT !

To 24.4. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Eeva ja Mika Pouke, aihe: ”Israelin 
Messiaan etsijöitä”, God’s Bell, tarjoilu. Pe 25.4. klo 18 Varkki-ilta. Su 27.4. 
klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, kahvit, Pekka Packalén, Petri 
Mettovaara, aihe: 1 Kor. 12: 12-31. Ti 29.4. klo 10 Äitimiitti & Taaperotapaa-
minen. Ke 30.4. klo 19 Vappu Vapiksella (nuorille), Richard Svensson. To 1.5. 
klo 19 Vappu Vapiksella, Richard Svensson. Tervetuloa!

Koulutusta

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

Siivouksesta  
– Hoivaan

Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Palveluja tarjotaan

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi Ilmoitusaineistot  
osoitteeseen:  

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
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Lapsimorsiamien, ympärilei-
kattujen, raiskattujen, sek-
siorjien, pahoinpideltyjen 
ja niin monin tavoin unoh-

dettujen, hylättyjen ja häväistyjen 
naisten kärsimys vyöryy ylitsem-
me kaikista tiedotusvälineistä.  

Epätoivoinen tuska purkautuu 
huulillemme: Miten minä voisin 
heitä auttaa? 

Hanna-työ (Project Hannah) 
sai alkunsa, kun brasilialaissyn-
tyinen lähetystyöntekijä Marli 
Spieker kysyi saman kysymyk-
sen Jumalalta vuonna 1997. Tä-

nään Hanna-työ on levinnyt 123 
maahan. 

Rukous on Hanna-työn ydin 
ja voima. Hanna-rukousryhmät 
ympäri maailmaa kokoontuvat 
rukoilemaan kärsivien siskojem-
me puolesta kuukausittain 79 eri 
kielellä ilmestyvän rukouskalen-
terin äärelle – myös Suomessa ja 
nyt myös Kempeleessä. 

Tiistaina 29.4. kello 18 kes-
kustan seurakuntakodilla järjes-
tetään tilaisuus kaikille Hanna-
työstä kiinnostuneille. Tarkoi-
tuksena on aloittaa säännöllises-

ti kokoontuva ryhmä. 
Infoillassa Arja Savuoja Me-

dialähetys Sanansaattajista ker-
too Hanna-työstä ja Naiset toivon 
lähteellä -radio-ohjelmista, jotka 
tuovat lohdutuksen ja evanke-
liumin sanoman naisten elämään 
omalla äidinkielellä.

Suomessa Hanna-työtä toteut-
taa Medialähetys Sanansaattajat. 
Rohkaisevia kuulumisia medialä-
hetyksen ja Hanna-työn vaikut-
tavuudesta on tarjolla kesäkuus-
sa myös Oulussa Sansan Media-
lähetyspäivillä 14.–15. kesäkuuta. 

Hanna-ryhmät kärsivien naisten 
tukena nyt myös Kempeleessä

  

Oi kultainen nuoruus, josta lauletaan ja 
jonka perään nyyhkitään. Minä en noi-
ta aikoja haikaile, näin olen ajatellut. 
Kuinka paljon viisaampi ja seesteisempi 

nyt olenkaan kuin teininä, jolloin saatoin helpos-
ti loukata toista vain ajattelemattomuuttani ja an-
taa vertaisryhmän paineen määrittää hiustyylini 
ja pukeutumiseni. 

Elämä on leppoisampaa, kun ei tarvitse niin ko-
vasti hötkyillä. En lähde sanasodassa tappiolle jää-
dessäni ovet paukkuen kartanolle, vaan osaan hil-
litä (usein) itseni ja ehkä jopa ymmärtää, että olin 
väärässä. 

En meinaa (kuin harvoin) tulla hulluksi, jos jo-
tain erimielisyyttä ei ole saatu selvitettyä juurta 
jaksain ennen nukkumaanmenoa. En (välttämät-
tä) valvota toista yöhön asti asian vatvomisessa. 
Saatan olla ärsyyntynyt, mutta en niin sydänjuu-
riani myöten, ettenkö pian peiton päälle vedettyä-
ni olisi jo tyytyväisenä unten mailla. 

Tässä vaiheessa elämääni olen tietoinen omis-
ta puutteistani ja voin myöntää ne itselleni (pait-
si muutamaa). 

Kaiken harmonisuuden ja kolmivitosen syvän 
elämänkokemuksen keskellä olen kuitenkin vii-
me aikoina muistanut jotain uutta nuoremmas-
ta itsestäni. Jotain, mikä saa nuore(hko)n aikui-
sen levollisen ja kaikkitietävän hymyni värähtä-
mään epävarmasti.

Mihin on kadonnut se nuori nainen, joka ei 
koskaan olisi syönyt jäätelöä, jonka valmistajan 
toimintamalli kehitysmaissa on herättänyt kri-
tiikkiä? Nyt tämä täti ottaa siitä itselleen muka-
van siivun ja toivoo, että ensi kerralla kaupassa-
kävijä muistaisi ostaa sitä toisenmerkkistä jäätelöä.

Missä on se tyttö, joka eläinsuojeluyhdistys 
Animalian lista kädessään etsi kaupoista kosme-
tiikkaa, jonka tuotantoketjussa eläimet eivät var-
masti ole kärsineet? Nykyään hän ei välttämättä 
”muista” tarkistaa, näkyykö purtilossa eettisyy-
destä kertovaa kanimerkkiä, jos tökötin vain lu-
vataan tehoavan ”ikääntymisen merkkeihin” en-
nennäkemättömän hyvin.

Minne jäi se neitonen, joka janosi seikkailua ja 
uusia maailmoja ja jonka motto oli: ”Kerranhan 
täällä eletään!” Nyt hän pelkää pimeitä katuja ja 
jättää seuraamatta sateenkaarta, jotta pääsisi ajois-
sa nukkumaan.  

Se ihana, hullu nuori nainen on vielä jossain. 
Aion etsiä hänet, ennen kuin on liian myöhäistä. 

Aloitan toteuttamalla ensi kesänä asian, josta 
olen haaveillut 10-vuotiaasta saakka. 

Lähden rinkka selässä erämaan ja villieläinten 
armoille muutamaksi päiväksi. Luonnolli-
sesti kuitenkin niin aikaisessa vai-
heessa kesää, ettei ole vaaraa 
hirvikärpäsistä.

Kati luOma

Sinappia

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

Kadonnutta 
etsimään

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
www.lhpk.fi/oulu

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

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

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

Herättäjän päivä: su 4.5. klo 10.00 messu Raahen kirkossa ja seurat 
seurakuntakodin isossa salissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: to 24.4 klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
pe 25.4. klo 18.00 Maire ja Mikko Puhakalla, Kauppatie 46, Pudasjärvi, 
su 27.4. klo 15.00 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, Oulu, su 27.4 klo 18.00 
Vihannin seurakuntatalossa, ti 27.4 klo 18.30 Utajärven seurakuntata-
lossa, ti 27.4. klo 19.00 Kirsti ja Hannu Ojantakasella, Pahkamaantie 43, 
Rantsila
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 24.4 klo 19.00 Hanna Pihlajamäellä ja 
Ilkka Paajalalla, Hanhitie 4 A 1, Höyhtyä, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 24.4. klo 19 Opiskelijailta.
Pe 25.4. klo 18:30 Varhais-
nuortenilta.
Su 27.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ke 30.4. klo 14 Toimintapiiri.
Tervetuloa!

Naisten lauantai aamukahvit, 
26.04. klo 10. Satu Kreivi-Palosaari: 
Puhutaanpa miehistä.
Seurat su 27.4. klo 14. 
Hannu Lauriala, Pekka Siljander. 
Musiikissa Hilla ja Lumi Laitinen.
Rmt-piiri 28.4. klo 14 & 3K-ilta 
18.30: Parisuhdepaneeli, opetus-
sarja 4.
Action & Bible, ti 29.4. klo 18, 
12-14 v. pojille.
Perheiden askartelupäivä la 10.5. 
klo 11- 15. Lounas, päiväjuoma + 
materiaali 20 eur/ perhe. Ilm. ma 
28.4. mennessä anna.lahtinen@
uusherays.fi, p. 044 4639 208 miel. 
tekstiviestillä.

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + kahvi.  

Keskiviikkoisin klo 18 raamattupiiri.
Tervetuloa!

Oulun seudun Uusheräys ry
Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

”Hyvä Paimen”- Kevätseurat. 
Su 4. 5. 2014, Tuomiokirkko, messu 
klo 10, Eeva Pouke. Seurat jatkuvat 
rukoushuoneella, Koulukatu 41.
Seurat, klo 13. Johannes Hyytinen, 
Elias ja Pirkko Said.
Kahvi: klo 14 – 14.45
Lauluseurat: 14.50: Outi Krank, 
E. ja P. Pirkko Said
Seurat klo 16: Niilo Karjalainen, 
Ilkka Keränen.

Lämpimästi Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Haukiputaan seurakun-
takeskuksessa järjeste-
tään ”Soiva lohdutus” - 
runon ja musiikin ilta 

torstaina 24.4. kello 19. 
Tilaisuudessa esiintyvät ru-

noilijarovasti Risto Kormilai-
nen, sellisti Mikael Säily, hui-
listi Sonja Aho ja Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoro. Urkurina 

on Laura Räihä. Tilaisuudessa 
kuullaan runoja ja musiikkia 
luopumisesta, kaipauksesta ja 
toivosta. Risto Kormilainen lau-
suu omia runojaan. Tilaisuudes-
sa on myös yhteislaulua.

Illan suunnittelusta vastan-
nut kanttori Hannu Niemelä 
kertoo, että tilaisuus liittyy tä-
män vuoden yhteisvastuukerä-

yksen saattohoitoteemaan, hy-
vä kuolema. Niemelän mukaan 
musiikki ja runot ovat parhaita 
lohdutuksen antajia kaipaavalle 
ja surulliselle ihmiselle. 

Soiva lohdutus -iltaan on va-
paa pääsy. Ohjelma maksaa 5 
euroa.

Lohduttava musiikki soi 
Haukiputaalla torstaina



8    Nro 16     24.–30.4.2014

hautauspalveluja

• 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

Radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz,
www.radiodei.fi 
Su 27.4. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Petra Kala-
pudas Karjasillan seurakunnasta.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Klo 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Juha Hekkalan vaalisaar-
na. Virret: 265, 126, 104, 105, 224, 
332: 3-4 ja  449.  Synnintunnus-
tuksena luetaan virsikirjasta teks-
ti 710, ja kiitosrukouksena teks-
ti 716.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on vieraana Juha 
Hekkala, joka on ehdolla Oulun-
salon seurakunnan kirkkoherran 
virkaan.  
Ma 28.4. klo 18–18.30 Kevään 
viimeisessä Rukousradiossa pu-
hutaan siitä, miten virret ovat 
rukousta. Vieraana on virsiru-
noilija Niilo Rauhala. Alueelli-
nen lähetys. Esirukouspyynnöt: 
www.oulunseurakunnat.fi/ruko-
usradio.

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Ohjelmatiedot ja jutut kuultavissa myös verkossa: 
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista: radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä, Radiostudio, PL 122,  90101 OULU

Toivon päivä ma–pe klo 15–17.
Ke 30.4. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kuullaan tun-
nelmia Pateniemen kirkon Kok-
kipyhäkoulusta. Haastattelussa 
on lastenohjaaja Marja Raatikai-
nen. Uusinta.

Radio Pooki 88,0 mhz,  
kaapeliverkossa 89,5 mhz,
www.radiopooki.fi
Su 27.4.  klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lastenohjaaja Petra Kala-
pudas Karjasillan seurakunnasta.
Klo 10 jumalanpalvelus Ylivies-
kan kirkosta

Suora lähetys Oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtuaa-
likirkon videoarkistoon.
Su 27.4. Oulun tuomiokirkosta
Klo 10 sanajumalanpalvelus   
Klo 11 musiikkimatinea, Oulun 
NMKY:n Mieslaulajat.
 
Radio YlE 1, 90,4 mhz, 
www.yle.fi/radio1 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.
Su 27.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Juvan kirkosta. Virret: 513, 131, 
104, 603, 334b:5-8.

YlE tV 1
Su 27.4. klo 10 Arjen iltakirkko, 
Lakeuden Rististä Seinäjoelta.

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Oululaisen Sofia Magdalena –kamarikuoron
Kajo-levy

on kokoelma rakastettuja hartaita kuorolauluja ja virsisovituksia. Kuoroa 
johtaa Raimo Paaso. Tilaukset á 20 € + postituskulut ja tiedustelut: 

sofiamagdalenakamarikuoro@gmail.com tai tekstiviestillä 040-559 3922

KANSALLINEN 
VETERAANIPÄIVÄ 

OULUSSA 27.4.2014

9.00  Lipunnosto Linnansaaressa.  
Oulun seudun rauhanturvaajat.

10.00  Jumalanpalvelukset Oulun tuomiokirkossa, Tuiran, 
Oulujoen, Karjasillan, Kiimingin, Ylikiimingin, Yli-Iin, 
Haukiputaan ja Oulunsalon kirkoissa.

  Koskilinjat Oy tarjoaa linja-autokuljetuksen Oulun 
tuomiokirkon edestä Madetojan salin veteraanipäi-
vän juhlaan välittömästi Jumalanpalveluksen jäl-
keen.

11.00–12.00  Veteraanipäivän juhlan kahvitarjoilu  
Madetojan salin ravintolassa

12.00–13.00  Kansallisen veteraanipäivän juhla
  Oulun musiikkikeskus, Madetojan sali,  

Leevi Madetojan katu 1–3
  Seppelepartion lähettäminen Oulun hautausmaan 

Sankarimuistomerkille
  Saatesanat rovasti Jaakko Granlund. 

Seppelepartio: Veteraanit, Pohjois-Suomen sotilas-
läänin esikunta ja Oulun korkeakoulujen opiskelijat. 

  Juhlapuhe, Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen
  Veteraanijärjestöjen tervehdys
  Rintamaveteraanien Oulun piirin puheenjohtaja  

Onni Toljamo
  Puolustusvoimien tervehdys, Oulun varuskunnan 

päällikkö, eversti Matti Karjalainen
  Nuorten tervehdys,  

puheenjohtaja Jupe Nurmela 
Opiskelijayhdistys Kato ry

  Muu ohjelma: 
  Puhallinorkesteri Viventi
  Teuvo Pakkalan koulun kuoro
  Korkeakoululiikunta, klassisen baletin jatkokurssi

Kunniamerkit   Vapaa pääsy  Tervetuloa!

Jakeluhäiriöt:
jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

tapahtumia

Saman Isän lapsina Kristus yhdistää -ilta 
Adventtikirkolla sunnuntaina

Kaikissa kristillisissä seura-
kunnissa rukoillaan Jee-
suksen opettamaa Isä mei-
dän rukousta. Rukoillaan 

samaa isää, Isää.Ollaan siis sa-
man isän lapsia.  Ensi sunnuntai-
na Kristus yhdistää illassa on ai-
heena Isän lapsina. 

Pastori Juha Mikkonen poh-
jaa opetuksensa Galatalaiskirjeen 
lukuun 4, jolloin teemaksi nousee 
Armosta Isän lapsistä. Juha ko-

rostaakin, että ihmisen on vaikea 
omalle kohdalleen uskoa todeksi 
lupausta: sinä olet Jumalan lapsi, 
sinä, ei vain nuo jotkut muut, hy-
vät ja kelvolliset. Ja vielä: Isän sil-
missä olet ihana ja rakas lapsi. Ei 
ole mitään tekoa, mikä vähentäisi 
Hänen rakkauttaan, sillä olet Hä-
nen lapsensa armosta, koska Hän 
rakastaa sinua.

Muina johdattelijoina päivän 
aiheeseen ja siitä nousevaan ru-

kousosuuteen ovat Janne Nurro, 
Ari Kauppila, Mats Sundfors ja 
Martti Hannula. Musiikista vas-
taa Heikki Jämsä. Sunnuntai-
na 27.4. Adventtikirkolla kello 18 
alkavan tilaisuuden järjestäjinä 
ovat Oulun seudun Kristus yh-
distää verkosto ja Adventtiseura-
kunta. Kaikki ovat tervetulleita.

maRtti haNNula

Oulunsalon kirkkoherra-
ehdokkaiden vaalisaar-
nat ovat kuultavissa suo-
rana lähetyksenä Radio 

Dein Oulun taajuudella (106,9 
MHz, kaapeli: 94,1 MHz). 

Kukin ehdokas on myös radio-
haastattelussa omana vaalisaar-
napäivänään kello 11.45. 

Vaalinäytteet kuullaan kirkos-
sa ja radiossa 27. huhtikuuta, 4. 
toukokuuta ja 11. toukokuuta.

Vaalisaarnat ja ehdokkaiden 
radiohaastattelut julkaistaan 
12.5. vaalisivulla www.oulun-
seurakunnat.fi/vaalisaarnat_ra-
diohaastattelut.

oulunsalon kirkkoherraehdokkaat 
tutuksi myös radion välityksellä

Koulutuksessa etsitään 
teitä hiljentymiseen

Oulussa järjestetään syys-
kuussa Monta tietä hil-
jentymiseen -koulutus.

Koulutuksen aikana 
tutustutaan erilaisiin tapoihin 
hiljentyä ja antaa tilaa pyhälle. 
Koulutuksessa on mahdollisuus 
tutustua ja kokeilla kehorukous-
ta, pientä pyhiinvaellusta, bibli-
odraamaa ja joogan tarjoamaa 
mahdollisuutta hiljentyä. Se on 
tarkoitettu seurakuntien työnte-
kijöille, opettajille, sosiaalialoil-
la työskenteleville ja kaikille rau-
hoittumisesta ja hiljentymisestä 

kiinnostuneille. 
Koulutus järjestetään Oulun 

Diakonissalaitoksen ja Oulun 
seurakuntien tiloissa sekä ympä-
röivässä luonnossa 18.–19. syys-
kuuta.

Ilmoittautumiset tehdään 
osoitteella koulutukset@odl.fi. 
Hinta 30.4. mennessä ilmoittau-
tuville on 95 euroa, 30.6. men-
nessä ilmoittautuville 115 euroa. 
Hinta sisältää lounaat ja kahvit. 

Kouluttajina toimivat pappi, 
pyhän tanssin ohjaaja Satu Saa-
rinen, pappi, tutkija ja pyhiinva-

ellusopas Panu Pihkala, pappi ja 
bibliodraamaohjaaja Minna Sal-
mi sekä jooga- ja mediaataatio-
ohjaaja Rita Saari.

Syyskuun 18. päivän ohjelmas-
sa on työpajoja, 19. syyskuuta on 
luvassa muun muassa kaupunki-
pyhiinvaellus.

Lisätietoja koulutuksesta an-
taa ODL Vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Minna Ruokan-
gas, p. 050 3125 795, minna.ruo-
kangas@odl.fi. 
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Ps. 116: 1-9 
Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua,
hän kuulee hartaan pyyntöni.
  Kun huudan häntä avuksi,
  hän kuuntelee minua.
Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni,
tuonelan kauhut ahdistivat minua,
minut valtasi tuska ja murhe.
  Silloin minä huusin Herran nimeä:
  ”Herra! Pelasta minut!”
Herra on oikeamielinen ja laupias,
meidän Jumalamme on armollinen.
  Herra on avuttomien suojelija.
  Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni.
Nyt olen saanut rauhan,
Herra piti minusta huolen.
  Hän pelasti minut kuolemasta, hän säästi 
silmäni kyyneliltä,
  ei antanut jalkani astua harhaan.
Minä saan vaeltaa Herran edessä
elävien maassa.

Joh. 21: 1-14
Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen, nyt 
Tiberiaanjärvellä. Se tapahtui näin:
    Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas 
eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, 
Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen 
opetuslasta. Simon Pietari sanoi: ”Minä lähden 
kalaan.” ”Me tulemme mukaan”, sanoivat toiset. 
He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta 
eivät saaneet sinä yönä mitään.
    Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, 
mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. 
Jeesus huusi heille: ”Kuulkaa, miehet! Onko 
teillä mitään syötävää?” ”Ei ole”, he vastasivat. 
Jeesus sanoi: ”Heittäkää verkko veneen oikealle 
puolelle, niin saatte.” He heittivät verkon, ja 
kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet 
vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka 
oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille: ”Se on 
Herra!” Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, 
hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, 
ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat 
veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa 
perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan 
matkaa, vain parisataa kyynärää.
    Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, 
että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä 
leipää. Jeesus sanoi heille: ”Tuokaa tänne niitä 
kaloja, joita äsken saitte.” Simon Pietari meni 
veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä 
isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon - 
kaikkiaan sataviisikymmentäkolme - verkko ei 
revennyt.
    Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään.” Kukaan 
opetuslapsista ei rohjennut kysyä: ”Kuka sinä 
olet?”, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus 
tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi 
kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus 
kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen.

Ylösnousseen seurassa
”Onko se? Ei. On. Ei sittenkään. Vai onko sittenkin? On. On se. Nyt hiljaa. Jos ei ole-
kaan.”

Ensi sunnuntain jokaisen vuosikerran evankeliumiteksti puhuu kuinka opetuslapset 
kohtaavat Jeesuksen, mutta eivät oikein osaa uskoa kokemaansa. Liian hyvää ollakseen 
totta? Liian odottamatonta? Liian uskomatonta?

Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään.” Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: ”Kuka sinä 
olet?”, sillä he tiesivät, että se oli Herra (Joh 21:12).  Jeesus kutsuu heitä voittamaan epäi-
lyksensä. Hänen täytyy todistamalla todistaa läsnäolonsa. Opetuslapset näkevät, mutta 
siitä huolimatta he eivät näkisi, ellei Jeesus kutsullaan tekisi itsensä tunnistettavaksi. 

Kun Jeesus ristiinnaulittiin, hänet nähtiin. Ja tunnistettiin. Mutta samalla ihmissilmä 
tunnisti tappion, häpeän ja kuoleman. Toivo sammui. Koitti pimeyden hetki. Askeleet 
veivät poispäin Jeesuksesta.

Elämme nyt pääsiäisaamun jälkeistä aikaa. Ylösnousemuksen aikaa. Sitä aikaa, josta 
alkoi uusi aikakausi. Uuden luomisen aamu. Voiton ja elämän aamu. Mutta miksi epä-
röimme? ”Onko se? Ei. On. Ei sittenkään. Vai onko sittenkin? On. On se. Nyt hiljaa. Jos 
ei olekaan.” Pääsiäisen ilo on koittanut – mutta vain hetki ja hyvin helposti, kuin itses-
tään, saatamme jatkaa elämämme matkaa Pitkäperjantain pimeydessä ja toivottomuu-
dessa. Niin, se Jeesus. Hän nousi kuolleista. Voitti kuoleman. Ja elää. Mutta minä. Jos-
tain syystä minun on vaikea nähdä Jeesusta ja iloita hänestä Ylösnousseena. Elävänä. 
Rinnallani kulkevana. 

Vaikka opetuslapset eivät epävarmuudessaan nähneet ja tunnistaneet Jeesusta sel-
keästi, Jeesus näki ja tunnisti heidät. Edelleen, kaksi tuhatta vuotta myöhemmin, kun 
ensi sunnuntaina istumme messussa, kuulemme hänen sanansa: ”Tulkaa syömään. Tul-
kaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 
Minun seurassani.” Ja saamme noudattaa hänen kutsuaan, vaikka edelleen ihmetteli-
simme, kyselisimme ja epäröisimme. Tai koemme sanoinkuvaamatonta iloa ja rauhaa.

VESa ÄÄRElÄ
Vt. kirkkoherra, Kempeleen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 27.4.2014 

Psalmi: Ps. 116: 1-9
1. lukukappale: Sak. 8:6-8

2. lukukappale: Ap. t. 3:12-20
Evankeliumi: Joh. 21:1-14
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Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa, Hietasaarentie 19 
2.6.–26.6.2014 arkisin klo 10–15

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa, Hiihtomajantie 2
5.6.–31.7.2014 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät 2014 on tarkoitettu 7–10-vuotiaille oululaisille lapsille (synt. 2004–2007). 

Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua,  
pelaamista ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista. Mahdollisista retkistä peritään erillinen 
maksu. Lapset saavat päivittäin aterian. 

Varaa ennakkoon oma(t) lastenpäiväviikkosi (ma-pe) edellisen viikon torstaihin  
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Ilmoittaudu erikseen jokaiselle haluamallesi  
viikolle. Ilmoittautuminen alkaa 5.5.2014. HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville voi  
ilmoittautua myös paikan päällä, lastenpäivien aikana.

Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä: lastenohjaaja Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi tai 
lapsi- ja perhetyön sihteeri Anu Hannula, anu.hannula@evl.fi

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

 

Menot Oulun seurakunnissa 24.–30.4.2014

Leikkaa talteen!

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 17, 90100 Oulu
p. (08) 3161 410, pappi.oulu@evl.fi 
tai oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

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

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Puusepänkatu 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
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustonen, p. 050 4305 178
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Liisa Rahkola, p. 040 5912 653

Isokatu 17, 90100 Oulu
Erityisnuorisotyöntekijä
Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
Leila Virén, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  pu-
helimitse tai sähköpostilla markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kv. työn pastori Àrpàd Kovàcs, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Oppilaitospastori 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 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Veikko Pehkonen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Leo Mika-
el Laitinen, Lenni Olavi Saa-
renpää, Julius Onni Eeme-
li Storm, Eino Viljo Mikael 
Tepsa.
Haukipudas: Aleksi Janne 
Mikael Saarela, Meri Tuu-
li Emilia Tilus, Julius Manuel 
Vänttilä.
Karjasilta: Oona Helmiina 
Ala-Aho, Severi Väinö Tapio 
Auvinen, Aapo Eemeli Holmi, 
Eino Samuli Juntunen, Annii-
na Isabella Kankaanpää, Ei-
no Edvard Ojala, Joel Ekaitz 
Sanchez, Miro Henry Adolf 
Soudunsaari, Sofia Katariina 
Vehkaoja, Aleksi Arvo Johan-
nes Virkkunen.
Kiiminki: Antton Sakari Aro-
la, Aino-Emilia Korpi.
Oulujoki: Oliver Johannes 
Vilhelm Bäckman, Otto Alek-
santeri Jurvelin, Julius Emil 
Aleksanteri Keto, Noel Veik-
ka Juhani Koivukangas, Len-
ni Eemeli Lämsä, Niklas Oska-
ri Pietilä, Lotta Vanamo Rau-
takoski.
Oulunsalo: Venla Reeta Ka-
tariina Pirttikoski, Ilona Enia 
Eufeenia Kankainen, Luca 
Onni Adiel Jurvelin.
Tuira: Joel Eino Iisak Bask, 
Ida Nelli Maria Ehovuo, Väi-
nö Aleksi Granlund, Iita Maria 
Heikkinen, Aapo Elmeri Hon-
kanen, Martti Hoang Oska-
ri Häyrynen, Aada Rasha Lin-
nea Höglund, Ellinoora Iida 
Aurora Isokääntä, Aatu An-
tero Koivukangas, Jenny Ada 
Inkeri Koskelo, Lenni Oliver 
Leskelä, Emma Kaarina Mo-
lander, Thomas Herman Jo-
hannes Mustonen, Misella Ju-
lia Orava, Aapo Samuli Suni,  

Urho Vilho Ilmari Tolonen.

Vihityt:
Karjasilta: Johan Teemu 
Valtteri Puolitaival ja Henna-
Maria Kristiina Hyväri, Kyös-
ti Matias Sikala ja Henna Eli-
na Tölli.
Kiiminki: Aki Jaakko Akilles 

exit tekee 
evankeliumista rockia
Rouheat rocksoundit 

ja tarttuvat melodiat 
täyttävät Karjasillan 
kirkon (Nokelantie 

39) lauantaina 26.4. kello 
19 alkaen, kun suomalaisen 
kristillisen rockin pionee-
riyhtye Exit saapuu kon-
sertoimaan Ouluun. Noin 
puolitoista tuntia kestä-
vässä konsertissa kuullaan 
sekä yhtyeen vanhempia, 
tunnettuja kappaleita että 
uudempaa tuotantoa.

Pekka Simojoen luot-
saaman yhtyeen musiikki 
soi yli kirkkokuntarajojen 
ja sen yleisö muodostuu hy-
vin eri-ikäisistä kuulijoista. 
Yhtyeen tunnetuimpia lau-
luja ovat Varjoista maan, 
Mitä rakkaus on? ja  Kah-
den maan kansalainen.

Exitin perusti vuonna 
1987 joukko muusikoita, 
jotka olivat tahoillaan toi-
mineet jo pidempään gos-

pelin parissa. Aloittaessaan 
Exit oli ensimmäisiä yhty-
eitä Suomessa, joka yhdis-
ti rockmusiikin ja kristilli-
sen sanoman. Alkuperäis-

jäsenistä Exitissä ovat jäl-
jellä laulaja Pekka Simojo-
ki, laulaja-kosketinsoittaja 
Matti Puttonen ja rumpa-
li Timo Luoto. Muut yhty-

een jäsenet ovat Jari Levy, 
Markku Perttilä, Jarkko 
Jouppi ja Timo Jouppi.

Konsertin käsiohjelma 
maksaa ovelta 10 euroa.

Pernu ja Tuula Anneli Risto.
Tuira: Marko Sakari Manner-
maa ja Marianna Elena Mo-
lander, Jani Petteri Taskila ja 
Päivi Helena Suomela.

Kuolleet:
Haukipudas: Erkki Jorma 
Haapalehto 45.

Karjasilta: Helvi Maria Iso-
Junno 95, Veli Juhani Sevan-
der 77, Helvi Johanna Tuo-
maala 90.
Kiiminki: Matti Sylvesteri Ti-
monen 96.
Oulujoki: Aino Ediitta Pää-
talo 96, Jorma Jukka Kalevi 
Sohlo 78.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 
90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Tuomiokirkko
Kirkkokatu

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo ja avustaa Ari-Pek-
ka Metso. Kanttorina Hen-
na-Mari Sivula, musiikkima-
tineassa ONMKY:n Mieslau-
lajat. Messun jälkeen Van-
hassa pappilassa 80-vuotiail-
le syntymäpäiväjuhlakahvit. 
Kolehti sotiemme veteraani-
en hengelliseen työhön. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 27.4. klo 14, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kantto-
rina Henna-Mari Sivula.

Hartauselämä
Torstain raamattupiiri to 
24.4. klo 13. Anna-Mari Heik-
kinen.
Lähetyspiiri to 24.4. klo 14, 
Vanha pappila. Niilo Peso-
nen.
Sana elää pe 25.4. klo 18, 
Vanha pappila. Matka halki 
Raamatun jatkuu Jeesuksen 
seurassa.
Aamupiiri la 26.4. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Raamattupiiri ti 29.4. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 30.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 

p. 044 3161419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Aamukahavit to 24.4. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalon 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
Matti Järven päivystys to 
24.4. klo 9–11, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Diakonian aamu ti 29.4. klo 
9, Keskustan seurakuntatalo. 
Maksuton aamupala alueen 
vähävaraisille ja työttömille. 
Paikalla diakoniatyöntekijä 
ja vapaaehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 30.4. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkouluun voivat tul-
la 4 vuotta täyttäneet, pie-
nimmille toivomme oman ai-
kuisen mukaan, mutta koko 
perheenkin voimin voi osal-
listua. Ennailmoittautumista 
ei ole ja toiminta on maksu-
tonta.
Intiön perhekerho to 24.4. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Lasten ja aikuisten yh-
teinen kerho, johon lapsi tu-

lee aikuisen kanssa. Hiljen-
nymme hartauteen, sitten 
on kahvien ja mehujen ai-
ka. Lisäksi kerhossa leiki-
tään, lauletaan, askarrellaan 
ja touhuillaan kaikenlaista. 
Perhekerhoon ei ole ilmoit-
tautumista.
Heinätorin perhekerho ti 
29.4. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 

Varhaisnuoret
TorstaiTupa to 24.4. Keskus-
tan seurakuntatalon moni-
toimisalissa. Yhdessä olemis-
ta, tekemistä ja pientä väli-
palaa alakouluikäiselle lap-
sille. Lisätietoja nuorisotyön-
ohjaaja Kaija Siniluoto p. 050 
5249 779. 
Nuorten avarit ke 30.4. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali. Vapaa-
ta oleskelua parhaassa seu-
rassa! Näissä iltamissa ei tur-
haan tarvitse suorittaa, ker-
rankin on lupa vain olla. Löy-
tyy niin pelejä kuin tilaa loi-
koiluun. Seurakunnan tyylil-
le tyypillisesti tyhjin vatsoin 
ei tarvitse kenenkään olla. 
Nuorten toiveiden mukai-
sesti voidaan järjestää myös 
erilaisia teemailtoja, esim. 
pizzan tai leffojen merkeis-
sä. Nyt on niin isot screenit, 

että huh huh. Avariohjaajina 
toimivat Tuomas ja Sussu.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat 

Ks. ilmoitus s.20.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin, yhteinen kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta p.040 730 4117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 

24.4. klo 12.30, Intiön seu-
rakuntakoti. Seurakunnan 
ja kaupungin yhteinen po-
rinapiiri eläkeläisille. Jutus-
telua kahvin lomassa. 

Muut menot
Ompeluseurat to 24.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Virsilauluilta ti 29.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pääsiäisajan virsiä.
Kastepäivä la 10.5. klo 12–
16, Heinätorin seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus.

Kastepäivä
lauantaina 10.5. klo 12–16 
Heinätorin seurakuntatalossa.

Kastettavaksi voi tuoda pienen tai isommankin lap-
sen. Juhlaan voi kutsua lapsen lähipiirin juhlista-
maan pienen suurta päivää. Kasteen jälkeen Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa kakkukahvit. 
Tapahtumaan tulee ilmoittautua etukäteen 3.5. men-
nessä, jotta tapahtuma saadaan aikataulutettua niin, 
ettei lasten tarvitsisi odottaa kovin kauaa. 
Ilmoittautua voi osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko/kastehetki.
Ilmoittautuneisiin otetaan seurakunnasta yhteyttä. 
Lisätietoja pastori Jyrki Vaaramo, p. 050 4334 108.

Mitä aikuispyhäkoulu on?
Aikuispyhäkoulussa jokainen voi tuntea itsensä 
tervetulleeksi. Raamattua tutkittaessa osallistutaan 
pyhään kertomukseen. Pyhäkoulussa myös viete-
tään yhdessä juhlaa.

Aikuispyhäkoulussa askarrellaan, sytytetään kynt-
tilöitä, kuunnellaan musiikkia, lauletaan ja juodaan 
kahvit ja teet. Aikuispyhäkoulussa on tuttuja ja 
toistuvia elementtejä lapsuuden pyhäkoulusta,  
kuten leikit, laulut, rukoukset ja tietysti lammas-
tarrat, jotka saa liimata omaan tauluun.

Pyhäkoulut pidetään sunnuntaisin 27.4. ja 18.5.  
klo 13 Pyhän Luukkaan kappelin seurakuntasalissa,  
Yliopistonkatu 7, käynti Erkki Koiso-Kanttilan  
-kadun puo lelta.

Pyhäkoulutätinä ja setänä toimivat Tuiran  
seurakunnan pastorit Päivi Jussila ja Stiven Naatus  
Yhteystiedot Stiven Naatus p. 050 3104990,  
stiven.naatus@evl.fi

Su 27. 4 . 2014    Pyhän Luukkaan kappeli    Yliopistokatu 7

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 27.4. klo 11 Oulun tuomiokirkossa. 
Musiikkimatineassa laulaa ONMKY:n Mieslaulajat. 
Tervetuloa! Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

Täst' on kulta kulkenunna

Serenadikonsertti 
perjantaina 25.4. klo 19 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa

Mieskuoro Weljet laulaa tunnelmallisia serenadeja.  
Ohjelmassa on mm. Leevi Madetojan ja Jean Sibeliuk-
sen lauluja sekä kansanlauluja mieskuorolle sovitettu-
na. Kuoroa johtaa Jussi Linnanmäki.
Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Leirit ja retket
Aikuisten mielenterveysleiri 
ma–ke 19.–21.5. Isoniemen leirikeskuksessa. 
Omatoimisesti pärjääville. Ohjelmassa hartauksia, 
ruokailua, kahvia, ulkoilua, yhdessäoloa, yhteislaulua 
ja leirijumalanpalvelus. 
Lisätietoja: diakonissa Seija Lomma, p. 040 5793 247, 
diakonissa Heli Puuperä, p. 040 5898 362 ja 
Sanna Karppinen, p. 040 7376 955.
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Menot Oulun seurakunnissa 24.–30.4.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

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

Martinniemen 
seurakuntakoti 
Repolantie 2

Kellon seurakuntakoti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Sarkkinen, 
saarna Arto Nevala, kantto-
rina Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuoro. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kunniakäynti ja seppelten 
lasku sankarihautausmaalla. 
Kirkkokahvit srk-keskuksessa.

Hartauselämä
Rukouspiiri to 24.4. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.

Lapset ja lapsiperheet
Lapsiparkki Martinniemen 
srk-kodilla pe 25.4. ja 23.5. 
sekä Kellon srk-kodilla pe 9.5. 
ja 30.5. Maksuton lapsipark-
ki on avoinna klo 9–12 välise-
nä aikana ja se on tarkoitet-
tu kaikille haukiputaalaisil-
le lapsiperheille. Lapsipark-
kiin pitää ilmoittautua edel-
liseen keskiviikkoon mennes-
sä p. 045 6577 426. 
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12 kir-
kossa. Pyhäkoulu kaikenikäi-
sille lapsille kestää n. 45 min. 
Pienet lapset voivat tulla saat-
tajan kanssa. Pyhäkoulusta 
saa Messupassiin tarran.
Perhekerhot: Kellon srk-koti 
torstaisin klo 9.30–11 ja Joke-
lan vanha koulu perjantaisin 
klo 10–11.30. Vakkurilan per-
hetupa perjantaisin klo 9.30–
11.30. Perhekerhot ja perhe-
tupa ovat aikuisten ja lasten 
yhteisiä kerhoja, joihin ei ole 
ilmoittautumista.
Lasten kesäleirit 2014: alle 
10-vuotiaiden tyttöleiri 2.–

3.6., yli 10-vuotiaiden poika-
leiri 4.–6.6., alle 10-vuotiai-
den poikaleiri 16.–17.6. ja yli 
10-vuotiaiden tyttöleiri 17.–
19.6. Ensisijaisesti Haukipu-
taan seurakunnan jäsenille. 
Ilm. 22.4.–11.5. välisenä ai-
kana: www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja leireis-
tä: www.alakkonäämua.fi se-
kä Elisa Manninen p. 050 5133 
225 ja Pekka Rintamäki p. 040 
5436 960. 

Nuoret
Nuorten ilta pe 25.4. klo 18 
Vakkurilassa. Nuorten illois-
sa ollaan lyhyesti jonkin asi-
an ytimessä, pelataan, poris-
taan ja hiljennytään. Tarjol-
la on kahvia, mehua ja korp-
puja. Rippikoululaiset saavat 
korttiinsa merkinnän.

Seniorit
Seurakuntakerho to 24.4. klo 
13 srk-keskuksessa. 

Muut menot
Munkkeja ja simaa – torita-
pahtuma Yhteisvastuukerä-
ykselle ke 30.4. klo 10–16 K-
market Revontorin pihalla. 
Ks. ilmoitus.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. Keittolounas pe 
25.4. klo 11–14, lohikeitto, 
aterian hinta 5€.
Aikuisten mielenterveyslei-
ri 19.–21.5. Isoniemen leiri-
keskuksessa. Maksu 50 €. Ilm. 
netin kautta 24.4. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/il-

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
saarnaa Arja Savuoja, avus-
taa Kirsi Paavola, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo, kun-
niakäynti sankarihaudoilla.
Jäälin messu su 27.4. klo 13 
Jäälin kappelissa. Toimittaa 
Seija Helomaa, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 24.4. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa vastaan-
otolle vain maanantaisin klo 
9–11, p. 040 7008 151 tai säh-
köpostilla. 
Juttunurkka ma 28.4. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 28.4. klo 
11–12 Jäälin kappelilla. Ate-
rian hinta 3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 28.4. 
klo 10–11 Kolamäen kerho-
huoneella.
Diakoniapiiri ma 28.4. klo 
13–14.30 Jäälin kappelissa. 
Kädentaidonryhmä.
Porinapiiri ma 28.4. klo 13 
Kolamäen kerhohuoneella. 
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 29.4. klo 13–
15 Montin-salissa.
Naisten saunailta to 24.4. 
klo 18–20 Suvelan saunalla.
Diakoniatyön vapaaehtois-

ten virkistyspäivä ma 5.5. 
klo 11–15 Suvelassa. Vieraa-
namme Haukiputaan ja 
Pateniemen diako-
niaväki. Ilm. Jaa-
nalle 28.4. men-
nessä p. 040 
5793 248.
Munkkitalkoot 
yhteisvastuun 
hyväksi ke 30.4. 
alkaen klo 8 seura-
kuntakeskuksessa ja 
Rauhanyhdistyksellä. Tarvit-
semme runsaasti munkin lei-
pojia. Ilmoittautumisia Jaa-
nalle, p. 040 5793 248 tai Er-
jalle erja.haho@evl.fi 24.4. 
mennessä.
Omaishoitajien virkistys-
päivä ke 7.5. klo 15–18. Su-
velan saunarakennus. Ohjel-
ma sis. pienen hemmottelu-
hoidon tai hieronnan, suo-
laista purtavaa ja yhdessä-
oloa. Oakk:n opiskelijat huo-
lehtivat läheisestänne Suve-
lan monitoimisalissa. Osallis-
tumismaksu 10 €. Tied. ja ilm. 
5.5. mennessä Jaana Kontio, 
p. 040 5793 248 tai Minna 
Hernberg, p. 040 5597 766. 
Järj. Oulun seudun omaishoi-
tajat ja läheiset ry ja Kiimin-
gin seurakunta.

Oulun seurakuntien Ai-
kuisten mielenterveyslei-

ri 19.5.–21.5. Isonie-
men leirikeskukses-

sa Haukiputaalla. 
Leiri alkaa maa-
nantaina klo 10 
ja loppuu keski-
viikkona klo 12. 
Leirimaksu 50 €. 

Tiedustelut ja il-
moittautuminen 

24.4. mennessä Seija 
Lommalle p. 040 5793 247.

Kuorot
Ruskakööri pe 25.4. klo 10 
seurakuntakeskuksessa, joh-
taa Tuomo Nikkola.
Mozartin Requiem-kuoro-
produktio alkaa Kiimingis-
sä. Kolmen teosta harjoit-
televan kuoron joukossa on 
myös Kiimingin seurakun-
nan nuorten aikuisten kama-
rikuoro. Keväällä on 2–3 har-
joitusta ja syksyllä säännöl-
lisesti keskiviikkoisin. Esitys 
1.11. Oulun tuomiokirkossa. 
Mukaan kaivataan erityisesti 
mieslaulajia ja korkeita sop-
raanoja. Mukaan laulutestin 
kautta, ota yhteyttä Jarkko-
kanttoriin, p. 0400 487 187 
tai jarkko.metsanheimo@evl.

Serenadi- 
konsertti 

pe 25.4. klo 19 
Kiimingin srk-
keskuksessa.
Ks. ilmo s.11

ennakkovarauksia 
otetaan vastaan sähköpostilla erja.haho@evl.fi 

tai tiistaina 29.4. klo 13–15 p. 0400 775 164. 
Kannattaa tilata munkit ja simat ennakkoon niin et jää ilman!

myynnissä 
Yhteisvastuun hyväksi 

keskiviikkona 30.4. 
klo 13– niin kauan kuin tavaraa riittää 

Jäälin K-kaupan ja Aterian edessä.

Munkkeja  ja  simaa 

Kiimingin seurakunnan 
eläkeläiskuoro Ruskaköörin 

Sävelhartaus 
maanantaina 28.4. klo 19 srk-keskuksessa.

Johtaa Tuomo Nikkola, säestykset Risto Ainali.
Ohjelmassa mm. lauluja Lasse Heikkilän Suomalaisesta 
messusta. Hartaus Jaakko Kaltakari. 
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

fi. Lastenhoito on kokoontu-
misissa järjestetty.

Lapset ja perheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–11.
Jäälin kappelilla ei ole ker-
hoa torstaina 1.5. 
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.

Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.
Lastenparkki ei kokoonnu 1.5.
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12 
Kirkkopirtillä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 26.4. klo 
18 aviopuolisoilta Jäälin kap-
pelissa, alustus Leo Paaso, su 
27.4. klo 17 seurat ry:llä, Lau-
ri Hannila ja Pekka Kainua.

Kansallisen Veteraanipäivän 

Veteraanijuhla 
perjantaina 25.4. kello 12 
Laivakankaan koululla Jäälissä.

Juhlapuhujana everstiluutnantti 
Kimmo Rajala. Hartaus Juha Tahkokorpi. 
Koulun oppilaiden ohjelmaa. Juhlakahvitus ohjelman 
lopuksi. Tervetuloa veteraanipäivän juhlaan!

Myydään munkkeja ja simaa niin kauan kuin 
myytävää riittää. Munkit 5 kpl / 4 € tai 

10 kpl / 8 €, sima 1,5 l / 3 €, munkkikahvit 2 €,
onnenpyörä 0,50 € / pyöräytys.

Kahvitarjoilua seurakunnan työntekijöiden 
tarjoilemana. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

mo. Lisätietoja Seija Lomma 
p. 040 5793 247, Sanna Karp-
pinen p. 040 7376 955 tai Heli 
Puuperä p. 040 5898 362.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 27.4. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Kello: lauluom-
peluseurat pe 25.4. klo 18.30 

ry:llä, seurat su 27.4. klo 17 
ry:llä. Jokikylä: ompeluseurat 
pe 25.4. klo 18.30 Satu ja Ti-
mo Littow, Kuivalanperäntie 
91. Perhesunnuntai su 27.4. 
ry:llä, pyhäkoulu klo 13, raa-
mattuluokka klo 13, kahvi klo 
13, seurapuhe klo 14. 

Eläkeläisten seurakuntaretki 
torstaina 5.6. Kalajoelle
 
Retken hinta 25 € sisältää: matkan, ruokailun opistolla 
sekä kiertoajelun tai kylpylän.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen pe 16.5. mennessä Sei-
jalle, p. 040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi 

Soiva lohdutus - 
runon ja musiikin ilta 
torstaina 24.4. klo 19
Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa. 

Runoja ja musiikkia 
luopumisesta, kaipauksesta 
ja toivosta. Esiintymässä 
lääninrovasti, runoilija 
Risto Kormilainen, 
Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro sekä Mikael 
Säily sello, Sonja Aho huilu 
ja Laura Räihä urut. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 € 
Yhteisvastuukeräykseen.

Yhteisvastuun toritapahtuma 
keskiviikkona 30.4. klo 10–16
K-market Revontorin pihalla

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

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Luontopyhis  
Lämsänjärvellä 
sunnuntaina 27.4. klo 15–16.30
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa. 

Tervetuloa yhdessä perheenä mukaan tutkimaan 
luonnon ihmeitä. Säiden mukaan olemme sisäl-
lä tai ulkona, välillä kauempanakin retkeillen. 
Isommat lapset voivat tulla itsekseenkin. Omat 
eväät mukaan. Mahdollisuus makkaranpaistoon. 
Hiljennymme, laulamme ja touhuamme yhdessä. 
Lisätietoja Mari Jääskeläinen p. 040 5747 109 ma-
ri.jaaskelainen@evl.fi.

"Lenkki+makkara". Pukeudu 
ulkoiluvaatteisiin ja laita jal-
kaasi kävelyyn sopivat ken-
gät. Nähdään kappelilla!
Diakoniapiiri ma 28.4. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 29.4. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
Avoin purkuparkki vapaaeh-
toisille ti 29.4. klo 17, Kauko-
nainion kappeli. Sinä Karja-
sillan seurakunnan vapaaeh-
toistyössä ahertava! Tule kah-
vi/teekupposelle purkamaan 
mieltäsi tai muuten vain tu-
risemaan. Teitä odottelevat 
Anu ja Sirpa.

Lähetys
Hanna-ryhmä to 24.4. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiiri ti 29.4. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Taidepyhäkoulut,  luontopy-
his, perhekerhot ja perhetupa 
lisätietoja www.oulunseura-
kunnat.fi/perhetapahtumat.
Pyhäkoulu messun yhtey-
dessä su 27.4. klo 10, Kastel-
lin kirkko. 
Perhekerho Pyhän Andreaan 
kirkolla ti 29.4. klo 9.30. 

Seniorit
Eläkeläisten kerhot to 24.4. 
klo 13, Kastellin kirkko,  to 

Seuraavan kerran syksyllä!

14.5.
Mooses Mentula: Musta timantti

Alice Munro: Kerjäläistyttö

KIRJAVIRTAA
PAPPILASSA

Kirjallisuuspiiri lukevaisille uteliaille 
keskiviikkoisin klo 18–20

Kastellin kirkon pappilassa, Töllintie 38
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24.4. klo 13, Karjasillan kirk-
ko, ma 28.4. klo 12, Maikku-
lan kappeli.

Muut menot
Majakkailta pe 25.4. klo 18, 
Pyhän Andreaan kirkko. Il-
lan aiheena rukouksen voi-
ma. Yhdessäoloa, yhteislau-
lua, opetusta, musiikkia ja 
rukouspalvelua. Mukana Ari 
Juntunen, Mirjami Dutton, 
Varikko-bändi. Tarjolla ilta-
palaa. Järjestäjänä Karjasil-
lan seurakunta, Majakkatii-
mi.
Kristus yhdistää su 27.4. klo 
18, Adventtiseurakunta. Ks. 
ilmoitus.
HelmiMuskareiden ryhmät: 
klo 9.15–9.45 MuksuHelmet 
(2–3-vuotiaat), klo 10–10.30 
TaaperoHelmet (1-vuotiaat) 
ja klo 10.45–11.15 (alle 1-vuo-
tiaat). Muskari kokoontuu 
kevätkauden aikana yhteen-
sä 16 kertaa. Muskarimaksu 
on ensimmäiseltä lapselta 50 
€ / kausi, seuraavista lapsis-
ta 50 % sisaralennus. Muska-
riohjaajana toimii seurakun-
nan oma lastenohjaaja San-
na Pitkänen. Vapaita paik-
koja ja lisätietoja häneltä, p. 
044 3161 471 tai   sanna.pit-
kanen@evl.fi.

Karjasillan kirkolla torstaisin klo 16.15.
Kesto noin puoli tuntia. Tervetuloa!

Tule hiljentymään

Kristillinen 
meditaatio 

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Maija 
Konttinen, avustaa Juha Kivi-
rasi, kanttorina Juha Soran-
ta. Messussa avustavat toisen 
vuoden isoset ja Jenni Kos-
kenkorva. Messun jälkeen 
mahdollisuus keskusteluun ja 
rukoukseen. 
Messu su 27.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Eeva Holappa.  
Kirkkokahvit. Messun aikana 
lapsille pyhäkoulu.
Messu su 27.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Maija Konttinen, avustaa Ju-
ha Kivirasi, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 27.4. klo 12, Maik-
kulan kappeli. Toimittaa Er-
ja Järvi, kanttorina Henriikka 
Väänänen. 
Messu su 27.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Katja 
Ylitalo, kanttorina Eeva Ho-
lappa. Päivärippikoulu avus-
taa. Kolehti sotiemme vete-
raanien hengelliseen työhön 
Veteraanivastuu ry:n kautta.
Kastejumalanpalvelus äi-
tienpäivänä 11.5. Pyhän An-
dreaan kirkossa. Kastetta-
vaksi voi ilmoittautua viik-
koa ennen messua Karjasil-
lan kirkkoherranvirastoon p. 
(08) 5313 200.

Hartaudet
Pyhän Andreaan raamattu-
piiri to 24.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Kristillinen meditaatio to 
24.4. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko. 
Pappilan torstai-illan raa-
mattupiiri to 24.4. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 24.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 25.4. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Healing Rooms rukouskli-
nikka ti 29.4. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko.  
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 29.4. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli,  pe 25.4. 
klo 18, Kastellin kirkko, pe 
25.4. klo 19, Maikkulan kap-
peli. 

Musiikki ja kulttuuri
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 14.5. klo 18–20, 
Kastellin kirkon pappila. Ke-
vään viimeisessä kokoontumi-
sessa pohdimme novelleita ja 
lyhyitä kertomuksia. Kirjoina 
ovat tuolloin Mooses Men-
tulan Musta timantti ja Ali-
ce Munron Kerjäläistyttö. Ta-
paamme syksyllä!

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta. 
Aamupuuro to 24.4. klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Melko Nuoret Naiset 
to 24.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Illan teemana 

 

 Su 27.4. klo 18 kristittyjen 
yhteinen Kristus yhdistää –tilaisuus Oulun 
Adventtiseurakunnassa (Tuulimyllynkatu 18) 

 
 

Aihe: ISÄN LAPSINA 

 
 

Opetus Juha Mikkonen, musiikissa Heikki Jämsä,  
mukana myös Martti Hannula, Janne Nurro, Ari 
Kauppila, Mats Sundfors. 

 
 

Olet lämpimästi tervetullut!   

 
 

Järjestäjinä: Oulun seudun Kristus yhdistää -verkosto  

                                                                                               (mukana myös Oulun ev.lut.seurakunnat) 

RUKOILLEN ETEENPÄIN 
- RUKOILLAAN SEURAKUNNAN  
  JA KOTISEUDUN PUOLESTA 

YKSIKIN RUKOUS 
VAIKUTTAA 

Kastejumalanpalvelukseen 
ilmoittautuminen 

Kastejumalanpalvelus äitienpäivänä 11.5. 
Pyhän Andreaan kirkossa. 

Kastettavaksi voi ilmoittautua viikkoa ennen messua 
Karjasillan kirkkoherranvirastoon p. (08) 5313 200.

Yhden vanhemman perheille

Kaakkurin olohuone 
keskiviikkona 30.4. klo 14.30–16
Pyhän Andreaan kirkossa
 
Vertaistukiryhmä yhden vanhemman perheille kokoon-
tuu Pyhän Andreaan kirkolla Kaakkurissa joka kuukau-
den viimeisenä keskiviikkona. 
Aikuiset voivat jutella keskenään ja lapset viihtyvät hoi-
tajien seurassa. Tapaamisessa tarjotaan kaikille pientä 
purtavaa. Ryhmä on maksuton. 
Ryhmän järjestää Oulun Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry yhteistyössä Karjasillan seurakunnan kans-
sa. Lisätietoja yhdistyksen toimistolta p. 044 369 0844 
oulunseudunyvp@gmail.com tai seurakunnan työnte-
kijöiltä Marjaana Lassi 040 574 7108, Päivi Rahja 044 
316 1457. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Oulujoen 
seurakunta

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

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
avoinna sop.muk. 
virasto, p. 040 5239 723
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 24.–30.4.2014

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

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.4. 1. sunnuntai 
pääsiäisestä klo 10  Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juha 
Hekkala, lukukappatekstien 
lukija ja ehtoollisen avustaja 
Jukka Joensuu, kanttori Tuo-
mo Kangas. Radiointi Radio 
Dei. Kirkkokahvit toimitalolla. 

Hartauselämä
Hartaus to 24.4. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.
 

Lapset ja lapsiperheet
Perhepyhäkoulu su 27.4. klo 
12–13.30, Pitkäkankaan ker-
hotila Reppu. Perhepyhä-
koulussa on yhdessäoloa ke-
ra hartauden, laulun, leikin 
ja kahvittelun.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 24.4. klo 9–10.30. 

Nuoret
Hygieniapassikurssi la 10.5. 
klo 12, Oulunsalon seurakun-
nan Toimitalo, seurakuntasa-
li. Etusija Oulunsalon seura-
kunnan isos-, kerhonohjaaja- 
tai Repputoiminnassa muka-
na olevilla nuorilla. Jos va-
paita paikkoja jää, voidaan 
kurssille ottaa myös muita; 
toissijaisesti oulunsalolaisia 
ja kolmanneksi muualta tu-
levia. Toiminnassa mukana 
oleville nuorille kurssin hin-
ta on 10 €, muille 20 € (sis. 
opettajan palkkio, kurssima-
teriaali, osaamistesti ja testin 
läpäisseille hygieniapassi + 
todistus). Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/ 

Oulunsalon 
kirkkoherran 
tehtäviä hoitaa 
vs. kirkkoherra, 
kappalainen Minna Salmi,
p. 044 7453 846, 
minna.salmi@evl.fi.

Yhteisvastuuhuutokauppa! 
lauantaina 26.4. klo 12–15 seurakunnan toimitalolla. 
Huudettavana lahjoitettua, hyväkuntoista, yleis-
hyödyllistä kodin käyttötavaraa.  kohtuuhinnat, 
kahvia ja makkaraa mukavat meklarit. Tule huuta-
maan, tekemään löytöjä ja viihtymään yhdessä! Tuot-
to Yhteisvastuulle.  Toivomme lahjoituksena hyvä-
kuntoista kodin käyttötavaraa; astiat, verhot, liinat, 
matot, lamput, kirjat, huonekalut yms. (henkilöau-
toon mahtuvaa..)  Otamme vastaan tavaroita toi-
mitalolla to 24. ja pe 25.4. klo 13–16. 
Tiedustelut diakoniatyöläisiltä: 
Sauli, p. 044 7453 853 / Riitta, p. 044 7453 848

Jumalanpalvelukset
Messu su 27.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Klo 9.45 seppe-
leen lasku sankarihaudoil-
le. Toimittaa Antti Leskelä, 
avustaa Katja Haipus, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Messu su 27.4. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarna Han-
nu Lauriala, kanttorina San-
na Leppäniemi.
Sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kunnianosoitus sankarihau-
doilla. Kirkkokahvit.
Messu su 27.4. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Kunnianosoi-
tus sankarihaudoilla. Kirkko-
kahvit.

Hartauselämä
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 29.4. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Keijo 
Nissilä, Heimo Kuha.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7033 
690. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian aamu ma 28.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 29.4. klo 

9.30–10.30, Yli-iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalon ystävänka-
mari. 

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-

koulut, pyhäkoulu, perhe-
kerhot, perhekahvilat, mus-
karit ja nuorten kerhot.

Seniorit
Torstaikerho to 24.4. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ma 28.4. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Eläkeläisten kerho ma 28.4. 
klo 13, Hintan seurakunta-
talo. 
Porinakerho ma 28.4. klo 
10, Vanhusten rivitalon ker-
hohuone. 

Muut menot
Fransupiiri ti 29.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Vappumyyjäiset 
keskiviikkona 30.4. klo 10–14 

Ylikiimingin asukastuvalla 

Myynnissä muun muassa 

munkkeja, simaa 
ja käsitöitä. 

Perheretki Powerparkiin 
keskiviikkona 4.6. Oulujoen seurakunta järjestää 
päiväretken Alahärmän Powerparkiin. 

Retkelle ovat etusijalla Oulujoen seurakuntaan kuu-
luvat perheet ja varhaisnuoret. Retken lähtöpaikka 
on HIntan seurakuntatalo. Retkelle voivat lähteä vuon-
na 2004 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset myös il-
man vanhempia. Sitä nuoremmat lapset voivat läh-
teä retkelle vain aikuisen huoltajan kanssa. Retki mak-
saa 32 € (yli 130 cm pitkiltä) ja 21 € (alle 130 cm pitkil-
tä). Maksu sisältää kuljetuksen ja huvipuistorannek-
keen. Ruokailut omakustanteisesti. Ilmoittautuminen 
24.4.–20.5. välisenä aikana osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja retkestä antavat Sari 
Meriläinen, p. 040 5583 294 ja Sanna Karjalainen, p. 
040 7186 925. Retkeläisille lähetetään retkikirje.

1. vaalisijalle asetetun Salon 
seurakunnan kappalaisen Juha 
Hekkalan vaalinäyte Oulunsalon 
kirkon messussa su 27.4. klo 10.
Ehdokkaan kyselytunti on messun 
jälkeen kirkossa, kirkkokahvit 
Oulunsalon seurakunnan Toimitalolla.
Varsinainen vaalipäivä su 25.5.2014.
Ennakkoäänestys 19.–23.5.2014 
•  Oulunsalon kirjastossa, Karhuojantie 2, 

ma 19.5., to 22.5. ja pe 23.5. klo 14–18.
•  Salonpään koululla, Keskipiirintie 9, 

ti 20.5. klo 14–18.
•  Niemenrannan koululla, Nuottamiehentie 1, 

ke 21.5. klo 14–18.

Kotiäänestys 19.–23.5.2014
Kotiäänestystä tarvitseva (esim. henkilö, jolla on rajoittunut 
liikuntakyky) voi kysyä lisätietoja ja pyytää kotiäänestystä 
viim. 16.5. kirkkoherranvirastosta p. 08 514 2700.

Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset Oulunsalon 
seurakunnan jäsenet.

TUTUSTU EHDOKKAISIIN VERKKOSIVUILLAMME: 
www.oulunseurakunnat. /vaali

Oulunsalon seurakunnan 
kirkkoherranvaali 

Vapaaehtoiset ja 
työntekijät ovat tiimi, jota 
kirkkoherra johtaa. Meidät 
on kutsuttu Jumalan 
työtovereiksi pitämään 
esillä armon evankeliumia.”

“

n 

sun 

alolla.

Koko perheen vapputapahtuma
keskiviikkona 30.4. klo 15–17.30 
Oulunsalon Liikuntakeskuksessa.
Rolle-Nallen konsertti klo 16.30–17.15. Tapahtumaan 
on vapaa pääsy. Lippupaketti 2 € (sis. kasvomaalaus, 
onginta, arvonta). Kahvilasta munkki ja juoma 2 €. 
Irtokarkit 1 € / pussi. Pihagrillistä makkarat 1 € / kpl. 
Vapputapahtuman tuotto menee Yhteisvastuu-
keräykseen, ole sinäkin Arkienkeli ja tule mukaan! 
Menossa mukana: Oulunsalon seurakunta, 
Oulun kaupungin Liikuntatoimi ja Nuorisotoimi.

ilm. 30.4. mennessä.

Kuorot ja kerhot
Uusi Ääni to 24.4. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 
Lapsikuoro ke 30.4 klo 17. 
Mieskuoro ke 30.4 klo 18. 
Tiedustelut Tuomo Kangas. 

Seniorit
Seurakuntakerho to 24.4. 
klo 11, Toimitalo, Vattuku-
ja 2. Riitta Markus-Wikstedt, 
Sauli Tuuli. Arkilounas.
Virsilaulupiiri ti 29.4. klo 11, 
Kerttu Piiraisella, Puistolan-
tie 2A as 1. 

Lähetys
Lähetysilta ke 30.4. klo 18, 
Kauppiaantie 5.

Muut menot
Kirkonkylä ry: Miesten neliö 
ke 30.4. klo 18 Umpimähkäs-
sä.  Yhteinen raamattuluok-
ka pe 25.4. klo 18 ja nuor-
ten järjestämät myyjäiset 
klo 18.30. Seurat su 27.4. klo 
16 Hannu Jaakola, Olavi Kor-
kiakoski. Lauluseurat ke 23.4. 
klo 18.30.
Salonpään ry: Lounas ja seu-
rat su 27.4. klo 13.

Aikuisten kuntopiiri ke 30.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 

Kansainvälisyys
Neulansilmä to 24.4. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Tyttöjen ja naisten kan-
sainvälinen käsityökerho. Li-
sätietoja Sari Meriläinen, p. 
040 558 3294 ja Katja Haipus, 
p. 044 316 1459.

Lähetys
Piispankamari pe 25.4. klo 
11–14, Ylikiimingin asukas-
tupa. Lähetyksen kirpputori-
kahvila avoinna perjantaisin.
Vappumyyjäiset ke 30.4. klo 
10–14, Ylikiimingin asukastu-
pa. Ks. ilmoitus.
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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 27.4. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Ulla Mitru-
nen-Nyyssönen, kanttorina 
Pirjo Mäntyvaara. Seniorien 
laulupiiri. Kansallinen vete-
raanipäivä.
Messu su 27.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.
Messu su 27.4. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Pirjo Män-
tyvaara.
Messu su 27.4. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Sanna Parkkinen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
27.4. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kirkkokahvit takkahuo-
neessa.
Iltamessu su 27.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä.
Viikkomessu ke 30.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina
Tommi Hekkala.

Hartauselämä
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 24.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko, Sumppu. Vetäjänä 
pastori Riitta Louhelainen. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 24.4. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Tervetuloa  kaikki 
uudetkin sanankuulijat. Mu-
kana pastori Petteri Tuulos ja 
diakoni Heli Mattila. Lisätie-
toja Heliltä, p. 040 5747 145.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 24.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Viljo Juntu-
nen, Kari Päkkilä.

Musiikki ja kulttuuri
Yhteisvastuukonsertti ti 
29.4. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ks. ilmoitus. 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 24.4. klo 12, Ra-
jakylän seurakuntakoti. Ate-
rian hinta 2€.
Työttömien ateria pe 25.4. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaaeh-
toisten valmistama lounas 2 €.
Juttutupa ma 28.4. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Juttutupa on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille! Tar-
jolla hartaus ja kahvia viikon 
aluksi. Lisätietoja diakonis-
sa Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092.
Juttutupa ma 28.4. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 

Diakoniapiiri ma 28.4. klo 
13–14.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 30.4. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 
Diakonian vapaaehtoisten 
keväinen illanvietto ke 7.5. 
klo 17–20, Hietasaaren lei-
rikeskus. Vapaamuotoista 
yhdessäoloa. Reksa ja Vaa-
ri musisoivat, mahdollisuus 
saunomiseen. Ilmoittautumi-
set Sailalle, p. 040 5747 092.

Lähetys
Puutyökerho ma 28.4. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa.
Käsityökahvila ti 29.4. klo 
12–15, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tekemään yhdessä 
käsitöitä lähetystyön tarpei-
siin. Opetellaan uusia ja ke-
hitellään vanhoja tekniikoi-
ta. Lankalahjoituksia ote-
taan vastaan. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalente-
ri/lapset ja lapsiperheet, löy-
tyvät päiväkerhot, pyhäkou-
lut, perhekerhot, varhaiskas-
vatuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Iltaperhekerho pe 25.4. klo 
18, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. ilmoitus.
Puistopyhäkoulu ti 29.4. klo 
13., Meri-Toppilan leikkipuis-
tossa. Perheiden puistopyhä-
koulussa lauletaan, hiljenny-
tään ja puuhaillaan luonnon 
helmassa. Sadevaraus. Lisä-
tietoja Anu Hannula, p. 044 
3161 718.

Nuoret
Nuorten draamaryhmä to 
24.4. klo 18, Tuiran kirkon 
nuorisotila. Kiinnostaako 
näytteleminen, improvisaa-
tioteatteri, muu teatteri-il-
maisu tai kenties lavastajan 

Iltaperhekerho 
perjantaina 25.4. klo 18–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Aloitamme yhteisellä hiljentymisellä, leikimme, as-
kartelemme ja syömme yhdessä iltapuuron. Perhe-
kerhossa mukana lastenohjaaja Tiina Huurre, p. 044 
3161 733 ja lapsi- ja perhetyönsihteeri Anu Hannula, 
p. 044 3161 718. Olette lämpimästi tervetulleita koko 
perheellä! Kevään viimeinen kerta 16.5.

Käsityönäyttely 
17.3. – 29.4. Pyhän 

Luukkaan kappelissa.
 

Lähetystyön 
kerhojen upeita 

töitä vuosien varrelta. 
Näyttely on avoinna 
kirkossa pidettävien 
tilaisuuksien, kuten 
sunnuntain klo 10 

messun yhteydessä. 

tai maskeeraajan rooli? Tule 
mukaan nuorten draamaryh-
mään ja ylitä itsesi! Uudet jä-
senet ovat tervetulleita! Ryh-
mää vetävät nuorisotyönoh-
jaaja Marja Manelius, p. 040 
5245 944 ja pastori Jaakko 
Syynimaa.
Toppilan nuokkarin yökah-
vila pe 25.4. klo 20–23, Top-
pilan nuokkari. Nuorten yö-
kahvila yhteistyössä kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa. 
Yhdessäoloa, pelailua, yllä-
rijuttuja ja pientä tarjoilua. 
Illat ovat päihteettömiä ja 
energiajuomattomia. Lisä-
tietoja vs. nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Parkkinen, p. 050 
3408 982.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Aikuisten pyhäkoulu su 
27.4. klo 13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Aikuisten pyhäkou-
lussa lauletaan, askarrel-
laan, rukoillaan ja jutellaan 
sekä ennen kaikkea liima-
taan lammastarroja tauluun. 
Pyhäkoulu aikuisille on rento 
ja retrohenkinen kohtaamis-
paikka. Pyhäkouluopettajina 
toimivat pastorit Päivi Jussi-
la ja Stiven Naatus. Ks. ilmoi-
tus s. 11.

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa. Kerhossa mu-
kana diakoni Päivi Moilanen, 
p. 040 5747 064. Osallistum-
me seniorien laulupiiriin.
Seniorien laulupiiri to 24.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tule laulamaan yhteislau-
luja kanttori Pirjo Mäntyvaa-
ran säestyksellä. Ohjelmassa 
kahvitarjoilu ja hartaus. 
Eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Rajakylän eläkeläisten ker-
ho to 24.4. klo 14.30, Rajaky-
län seurakuntakoti. Tervetu-
loa kerhoon.
Eläkeläisten kerho ti 29.4. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Ks. ilmoitus.

Leirit ja retket
Työttömien ja vähävarais-
ten lapsiperheiden kevät-
retki Powerparkiin la 10.5. 
Ks. ilmoitus.

Muut menot
Käsityökerho ma 28.4. klo 
12, Tuiran kirkko. Tule teke-
mään käsitöitä hyvään seu-
raan Tuiran kirkolle. Ota mu-
kaan oma kahvimuki sekä 
lankaa ja virkkuukoukku.
Kivikerho ti 29.4. klo 10–14, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tu-
le opettelemaan korukivien 
hiontaa ja tekemään kivistä 
koruja. Kerhossa opastetaan 
alkuun. Kerho kokoontuu 
kirkon kellaritiloissa. Pää-
ovelta oikealle kiertäen löy-
tyvät portaat alas.

Eläkeläisten kerho 
tiistaina 29.4. klo 14 Tuiran palvelukeskuksessa. 

Yhteislaulutuokio Pertti Haipolan säestyksellä. Ohjel-
massa kahvitarjoilu ja arvontaa Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Mukana Paula Kyllönen ja vapaaehtoisia.

Arjen virsiä -konsertti
tiistaina 29.4. klo 18.30 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Konsertissa esiintyvät Pertti Haipola, Lassi Makkonen, 
Mikko Salmi, Jorma Kärnä ja Erkki Ojala sekä D'amen 
johtajanaan Tommi Hekkala. Ohjelmamaksu 5 €, tuot-
to Yhteisvastuukeräykseen.

Yhteisvastuukeräyksen  
kiitosjuhla 
sunnuntaina 4.5. Tuiran kirkossa. 
Messu klo 10, jonka jälkeen kakkukahvit ja juhla seu-
rakuntasalissa.

Työttömien ja vähävaraisten lapsiperheiden 

Kevätretki Powerparkiin 
lauantaina 10.5. klo 8–22. 

Tuiran seurakunta järjestää työttömille ja vähävarai-
sille lapsiperheille kevätretken Alahärmän Powerpar-
kiin. Matkan aikana tutustumme myös Alahärmän 
seurakuntaan ja käymme Alahärmän Taimistolla, jos-
sa on mahdollisuus ostaa äitienpäivä- ja kesäkukkia. 
Matkan hinta alle 135 cm lapsi 15 € ja lapset yli 135 cm 
sekä aikuiset 20 €. Matkan hintaan kuuluu bussikyy-
ti, lounas ja ranneke huvipuistoon. Paluumatkalla py-
sähdytään kahville, joka on omakustanteinen. Etusi-
jalla Tuiran seurakunnan alueella asuvat perheet. Il-
moittautumiset 9.5. mennessä diakoni Sami Riipinen, 
p. 040 5747 149. Matkalla mukana diakonit Sami Rii-
pinen ja Heli Mattila.
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Menot Oulun seurakunnissa 24.–30.4.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 24.–30.4.2014

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 
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600
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

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kuollut: 
Antti Juhani Linna 78 
(Rantsila), 
Matti Heikki Kärki 76 
(Pulkkila), 
Leena Anneli Timonen 
e Kärenlampi 75 
(Kestilä), 
Erkki Heikki Leinonen 
69 (Kestilä).

Ehtoollishartaus pe 25.4. 
klo 14 Vaarintalossa ja Aino-
lassa.
Nuortenilta ma 28.4. klo 15 
Rantsilan srk-talossa. Rippi-
koululaisille merkintä, isosia 
odotetaan mukaan. 
Lankapiiri ma 28.4. klo 17 
Pulkkilan kerhotilassa.
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ti 29.4. klo 11 Ha-
vulassa Juhani ja Riitta Niira-
sella. 
Eläkeliitto ti 29.4. klo 11 
Rantsilan srk-talossa. 
Herättäjän seurat ti 29.4. 
klo 19 Kirsti ja Hannu Ojan-
takasella, Pahkamaantie 43, 
Rantsila, Merja Jyrkkä ja Sau-
li Typpö.
Jokihelmen opiston kevät-
konsertti ti 29.4. klo 19 Rant-
silan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 30.4. 
klo 10 Kestilän srk-kodissa.
Hartaus pe 2.5. klo 13 Koivu-
lehdossa.  
Seurakuntakerho to 24.4. 
klo 12 Pulkkilan ja klo 13 

Sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Veteraanipäi-
vän vietto ks. erillinen il-
moitus.

Raamattu- ja rukousilta ti 
29.4. klo 18 srk-salissa.

Gospelkirkko 
sunnuntaina 4.5. klo 18. 

Rovasti ja hulttiot.

Viikko-
toiminta

Päiväpiiri 
maanantaisin 

klo 13.30–15 palveluko-
ti Saarenkartanossa.

Päiväkerho 
(3–5-vuotiaat) 
keskiviikkoisin 

klo 9.30–11.30 kirkon 
kerhotilassa.

Musiikkikerho 
koululaisille 

keskiviikkoisin 
klo 14.30–15.30 

kirkolla.
Kaikenikäisten 

kaverikerho torstaisin 
klo 10–11.30 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18–19.30 

kirkolla.

Kirkkoherran-
virastossa
palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380.

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

Erityisdiakonia
KEHITySVAMMAISET
Keskustelukerho ti 29.4. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille.

KuuLOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo, kuulovammaisten päiväpiiri 
to 24.4. klo 13.30, Keskustan seurakuntatalo. 
Hyvä tietää -luento pe 25.4. klo 9.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Perheneuvoja Eija Mukka kertoo tyhjän 
pesän aiheuttamista tunteista ja elämäntilanteesta.
Lähetyspiiri ma 28.4. klo 14, Keskustan seurakunta-
talon monitoimisali. 

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri to 
24.4. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kir-
jaa lukien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua 
unohtamatta. Joka kerta avautuu ja jotain. Tule mu-
kaan! Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla. 
Näköpiiri ti 29.4. klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-
sali. Kokoontuminen kahvittelun kera näkövammai-
sille ja läheisille. Opasystävä on vastassa klo 12.30 al-
kaen pihalla. 
Näkövammaisten kevätretki ti 13.5. klo 9–16.30. Ter-
vetuloa retkelle Törmälän matkailumaatilalle Siikajo-
en törmälle. Retki järjestetään yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan näkövammaiset ry:n kanssa. Lähtö klo 9 
linja-autoaseman tilausajolaiturista ja paluu samaan 
paikkaan klo 16.30. Retken hinta on 10 € sisältäen kul-
jetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Varaathan mukaasi 
tasarahan. Perillä laulamme myös yhdessä Seppo Ala-
Laurin harmonikkasäestyksellä. Paluumatkalla käym-
me Zeppelinissä. Ilmoittaudu 28.4. mennessä Pohjois-
Pohjanmaan näkövammaisten yhdistykselle p.(08) 311 
56 53 tai sähköpostitse yhdistys@ppnry.net. Ilmoitat-
han mahdollisen erityisruokavaliosi. Retken vetäjinä 
Paula Mustonen ja Teija Kaikkonen. 

päIHDETyö
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut. Huomaa uusi osoite, Puu-
sepänkatu 4, 2. kerros.
Naistenryhmä pe 25.4. klo 13–15, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisali. Huomaa uusi kokoontumis-
paikka.
Tavoiteryhmä ti 29.4. klo 13.30–15, Keskustan seu-
rakuntatalon monitoimisali. Huomaa uusi kokoontu-
mispaikka ja aika. Keskusteluryhmä päihdeongelman 
kanssa kipuileville miehille ja naisille. Lisätietoja dia-
konissa Tellervo Kianto, p. 040 7564 022.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden  
ja sisustustuotteiden putiikki 

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu
vintti, käynti sisäpihalta

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Lähetys
Matka Suomen Lähetysseuran valtakunnallisille 
lähetysjuhlille pe–su 6.–8.6. Vaasaan. Matkan hin-
ta 100 € sisältää linja-automatkan, vakuutuksen Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jäsenille sekä majoituksen 2 
hh:ssa Omenahotellissa, alle 12-vuotiaat lapset 50 €. 
Huom! hotellissa ei aamiaistarjoilua, mutta huoneissa 
jääkaappi, mikro ja vedenkeitin. Lauantaina mahdolli-
suus käydä Wasalandiassa, hinta n. 16 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 16.5. mennessä www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. Lisätieto-
ja www.lahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta Ulla Mäki-
nen, p. 040 5065 511 ja Kirsi Paavola, p. 044 5760 019.
Cafe Krypta torstaisin klo 11–16, Oulun tuomiokirkon 
kryptassa. Tarjolla itsevalmistettuja makeita ja suolai-
sia leivonnaisia, neuleita ja muita käsitöitä.
Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta,  
p. 044 3161 720. Puodista kirpputoritavaraa ja uusia 
pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään 
käsitöitä ja askarrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. 
Tervetuloa vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 
Laulamme yhdessä pe 25.4. klo 12–13, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Pääsiäisajan lauluja, Maija Tynkky-
nen.
Vappukeitaan valmistelu ke 30.4. klo 9, Keskustan 
seurakuntatalo. Koristelemme talkoilla salin, katam-
me pöydät ja järjestelemme myyntipisteet. 
Puttaan Tuvassa avoimet ovet perjantaisin klo 12–14, 
osoitteessa Kirkkotie 10 E. Tule istahtamaan, nautti-
maan jokimaisemasta, tekemään käsitöitä tai luke-
maan lehtiä. Lähetystyön käsityömyyntiä. 

Lenkkiryhmä to 24.4. ja 1.5. klo 18–20, Keskustan seu-
rakuntatalo. Käymme tunnin reippailulla, jonka jälkeen 
nautimme iltapalasta ja hartaudesta. 
Kolomio pe 25.4. klo 16.30–18, Keskustan seurakunta-
talo monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, rupatte-
lemaan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Tuomioklubi pe 25.4. klo 19–24, Keskustan seurakun-
tatalo. Nuorten aikuisten yökahvila Tuomioklubi joka 
toinen perjantai. Ilta sisältää keskustelua, rentoa yh-
dessäoloa, herkkuja ja musiikkia. 
Tommi Kaleniuksen konsertti ja lähetysinfo+into 
pe 25.4. klo 18, Keskustan seurakuntatalo. Konsertin lo-
massa on lähetystyön infoa ja innostusta kaikenikäisil-
le, lähetystyöntekijöitä tavattavissa, tarjoilua.
Exit-yhtyeen konsertti la 26.4. klo 19–20.30, Karjasil-
lan kirkko. Lue juttu s. 10.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten vappujuhla ke 
30.04. klo 19.30, Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. Terve-
tuloa perinteiseen vapputapahtumaan! Tarjolla ilois-
ta seuraa, vappuista ohjelmaa, hartaus sekä munkkia 
ja simaa.

JäRJESTöT
Henkireiän ilta to 24.4. klo 18, Heinätorin srk-talo, 
Aleksanterinkatu 71. Puhujana syöpätautien erikois-
lääkäri Eeva Rahko.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
24.4. klo 19, Hanna Pihlajamäellä ja Iikka Paajalalla, 
Höyhtyällä, os. Hanhitie 4 A 1. 
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 25.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. Heprealaiskirje, Antti Lei-
nonen.
OPKOn opiskelijailta la 26.4. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Kristityn hyveet, Antti Leinonen.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 28.4. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Parisuhdepaneeli.

English Service on Sunday 27th of April at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkielinen messu (saarna myös suomeksi) su 
27.4. klo 16 Pyhän Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen 
pyhäkoulu lapsille.
Neulansilmä to 24.4. klo 17–19, Hönttämäen seurakun-
tatalo. Tyttöjen ja naisten kansainvälinen käsityökerho. 
Lisätietoja Sari Meriläinen, p. 040 5583 294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 3161 459.

Kansainvälisyys

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 
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sille nuorille. Kesätyönteki-
jältä toivotaan reippautta, 
tunnollisuutta ja 16 vuoden 
ikää. Työ on puutarhatyötä 
hautausmaalla ja kirkkopuis-
tossa. Toimita vapaamuotoi-
nen hakemuksesi viim. pe 
25.4. sähköpostitse lumijoen.
seurakunta@evl.fi tai postit-
se Toukolantie 3:een.
Nuorten leiri 2.–4.5. Siikajo-
en vanhassa pappilassa (7 lk 
ylöspäin). Leiri alkaa pe klo 
13 ja päättyy su klo 12. Hinta 
20 €. Ilmoittaudu 29.4. men-
nessä pekka.siitonen@las-
tenmissio.fi. Lisätietoa Pekka 
Siitonen p. 040 5357 567 tai 

Kansallinen veteraanipäivä  
sunnuntaina 27.4.2014

”Kiitollisina kohti tulevaisuutta”

Sanajumalanpalvelus klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, kanttorina 
Unto Määttä. Kunniakäynti sankarihaudoilla. Kahvitilaisuus seurakuntatalossa. 

Sanajumalanpalvelus klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina 
Arja Leinonen. Kunniakäynti sankarihaudoilla. Kahvit ja kansallisen veteraanipäivän 
juhla Kotipihassa. 

Sanajumalanpalvelus klo 13 Kestilän kirkossa. Toimittaa Martti Arkkila. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa Milla Julkunen.  Kunniakäynti sankarihaudoilla. Ruokailu ja 
kansallisen veteraanipäivän juhla seurakuntakodissa.

Sanajumalanpalvelus klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Saila Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. Kunniakäynti sankarihaudoilla. Kirkkokahvit ja kansallisen 
veteraanipäivän juhla seurakuntatalossa.

Sanajumalanpalvelus klo 19 Piippolan kirkossa. Liturgi Martti Arkkila, saarna 
Johannes Hyytinen. Kanttorina Unto Määttä.  Kunniakäynti sankarihaudoilla. 

Tilaisuuksiin kyyditystä tai avustajaa tarvitsevia pyydetään ottamaan yhteyttä 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989.
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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
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www.siikalatvanseurakunta.fi/

Sanajumalanpalvelus 
su 27.4. klo 18 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Palo-
vaara ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen. 

Yhteystiedot
Kirkkoherran puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, p. 040 7430 371.
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan työntekijöiden numeroista tai p. 044 334 0380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset saat Oulun 
keskusrekisteristä, p. (08) 3161300.

Työntekijöiden yhteystiedot
Kirkkoherra Timo Juntunen, 040 7430 371, 
timo.juntunen@evl.fi
Kanttori Kaisamarja Stöckell, 040 7430 381, 
kaisamarja.stockell@evl.fi
Diakonissa Marja Rantasuomela, 040 7430 382, 
marja.rantasuomela@evl.fi
Suntio Kari Tanskanen, 040 5858 010, 
kari.a.tanskanen@evl.fi

Lasten päiväkerhot nor-
maalisti, lisätietoja kerhois-
ta Siljalta p. 044 7750 601.
Perhekerho to 24.4. klo 10 
srk-talossa.
Raamattuilta to 24.4. klo 
18.30 srk-talossa, tutkitaan 
Apostolien tekojen 5.lukua.
Ystävyyden talo pe 25.4. klo 
10 srk-talossa.
Friday Club pe 25.4. klo 18 
srk-talossa, 0-4.luokkalaisil-
le. Ohjelmassa monenlaista 
puuhaa, raamattuopetusta, 
musiikkia ja nyyttärit.
Kansallisen veteraanipäi-
vän seppeleenlasku sanka-
rihaudoilla su 27.4. klo 9.30.
Kuoroharjoitukset poik-
keuksellisesti ma 28.4. klo 
18.30-20 srk-talossa, keski-
viikkona ei ole kuoroa.
Lapsiparkki ke 23.4. klo 
12.30-14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen 
p.044 7750 601. 
Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 30.4. klo 14.
Laasutalakoot pe 2.5. klo 
9 alkaen hautausmaalla 
Huom! Sateen sattuessa va-
rapäivä on ti 6.5. Talakoovä-
elle tarjolla ruokaa ja kahvia 
srk-talossa puolen päivän ai-
kaan.
Kesätöitä tarjolla lumijoki-

Rantsilan srk-talossa, pe 
25.4. klo 10 Kestilän kerho-
kodissa ja ti 29.4. klo 12 Väi-
nölässä. 
Perhekerho ma 28.4. klo 10 
Pulkkilan kerhotilassa ja klo 
10 Nuppulassa Rantsilassa se-
kä ke klo 10 Kestilän kerho-
kodissa.
Päiväkerho to 24.4. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe klo 
10 Pulkkilan kerhohuonees-
sa, pe 25.4. klo 10 ja ke 30.4. 
klo 10 Pyhännän kerhotilas-

sa. Nuppukerhot ti klo 10 ja 
to 24.4. klo 10 ja klo 13 Nup-
pulassa.
Varhaisnuortenkerho to 
24.4. klo 13.30 Kestilän ker-
hokodissa, ma klo 13.30 
Pulkkilan kerhotilassa, ti klo 
14.30 Pyhännän kerhotilas-
sa ja ti klo 15 Hovin koulul-
la, ke klo 15.30 ja to 24.4. klo 
15.30 Tavastkengän koululla. 
Poikakerho to 24.4. klo 15.30 
ja tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa. 

Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Vete-
raanikuoro to klo 11 Piippo-
lan srk-kodissa. Kirkkokuoro 
to 24.4. klo 16.30 Pulkkilan 
srk-talossa. To 24.4. klo 12 
veteraanikuoro, klo 17 lapsi-
kuoro ja klo 18.30 mieskuoro 
Pyhännän srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Kesti-
lä: Aviopuolisoiden virkis-
tysilta pe 25.4. klo 19 ry:llä, 
alustajina Helena ja Kauko 
Hintsala. Seurat su 27.4. klo 

Vappumyyjäiset  
keskiviikkona 30.4. klo 12–14 
Piippolan kirjaston edessä.

Myytävänä munkkeja, simaa, 
sämpylöitä ja arpoja. 

Tuotto yhteisvastuukeräykselle.

Juha Härkönen p. 044 0927 
825. Lumijokisilla lähtö Salen 
edestä pe klo 12.
Rauhanyhdistys: Pe 25.4. klo 
19 nuortenilta T&H Vanhalal-
la, tyttöjen/äitien ja poikien 
raamattuluokat klo 19 (pai-
kat ilm. myöh.) Su 27.4. klo 
12 seurat ja ruokailu ry:llä. 
Ma 28.4. klo 19 miestenilta 
ry:llä. Päiväkerhot ry:llä ma, 
ti ja ke klo 17–18.30. To 1.5. 
klo 17 kevätmyyjäiset ry:llä.Veteraanipäivä 

Hailuodossa 
sunnuntaina 27.4.

Lipunnosto kirkolla klo 9.45.
Sanajumalanpalvelus klo 10.

Seppeleenlasku sankarihaudoille.
Kahvit srk-salissa.

Oulun Sotaveteraanikuoron 
konsertti klo 12 kirkossa.

13.15 Pihlajistossa.  Pulkki-
la: Raamattuluokka pe 25.4. 
klo 19 ja seurat su 27.4. klo 
19 ry:llä. Pyhäntä: Myyjäiset 
la 26.4. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rakuntapäivät su 27.4. klo 16 
ry:llä, M Taskila. Päiväkerhon 
kevätjuhla ke 30.4. klo 18.30 
ry:llä.  Rantsila: Ompeluseu-
rat pe 25.4. klo 19 ry:llä. Myy-
jäiset to 1.5. klo 11 ry:llä. 

Vappukahvilla 
kevätlaulujen merkeissä
torstaina 1.5. klo 13–15 Pulkkilan seurakuntatalossa.

Munkki- ja simamyyjäiset. Arpajaiset. 
Sima- ja munkkitilaukset viimeistään to 24.4. 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 5528 989. 

Tuotto diakonia- ja lähetystyölle.

Virsi-ilta
radiojumalanpalveluksen virsistä
perjantaina 2.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.  
Virsi-illassa opettelemme laulamaan 
radiojumalanpalveluksen virret ja liturgiat. 
Hyvin toteutettu, raikuva virsilaulu 
rikastuttaa jumalanpalvelusta. 
Tervetuloa laulamaan!

Kastettu: Kukkohovi 
Roope Kaarlo Iisakki.

Laasutalakoot 
perjantaina 2.5. klo 9 alkaen hautausmaalla 
Huom! Sateen sattuessa varapäivä on ti 6.5.

Talakooväelle tarjolla ruokaa ja kahvia 
srk-talossa puolen päivän aikaan.

A
aro K

u
kko

h
o

vi

Seurakuntaseminaari seurakunnan luottamushenkilöille ja työntekijöille 
lauantaina 26.4. alkaen klo 9 Rantsilan seurakuntatalossa.
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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. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

Puuro-aamiainen eurolla 
seurakuntatalolla pe 25.4. 
klo 9–10.30. Jaossa myös 
kauppojen lahjoittamaa ruo-
ka-apua. 
Ystävärenkaan lauluharjoi-
tukset pe 25.4. lähetysvintil-
lä klo 12. 
Rippikoulu kesä 1. Lähetys-
työn opetus ma 28.4. Pappi-
lan salissa klo 18–19.30. 
Perhekerho ti 29.4. klo 9.30–
11 Seurakuntatalolla ja ke 
30.4. klo 9.30–11 Vanamon 
Olohuoneessa, Mika-kanttori 
laulattaa keväisiä toivelauluja. 
Gospel Gym ti 29.4. klo 18.30–
19.30 Vanamo-salissa. Hikeä 
pintaan jumppaamalla gos-
pelhittien tahtiin. Vapaa pää-
sy. Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Nuorten kuoro Celeste ke 
30.4. 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 30.4. klo 17 
seurakuntatalolla.
Tulossa: Kevätkonsertti pe 
9.5. klo 19 kirkossa. Vladimir 
Nedvizhayn oppilaat, pianisti-

Kastettu: Elias Alpo 
Oskari Konola, Toni 
Janne Johannes Salmela, 
Enni Karoliina ja Oona 
Emilia Manninen.

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
aukioloajat:
ma–ti ja pe klo 9–15,
ke klo 9–14 ja to klo 
9–17.
 
vt. kirkkoherra 
Vesa Äärelä
p. 040 7703 819
taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Messu su 27.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Helomaa ja Markku Korho-
nen, kanttorina Mika Kot-
karanta, avustajina partio-
laiset, seppelpartion lähet-
tää Mikko Kangas.

Omaishoitajien leiri 9.–11.6. 
Rokuan kylpylähotellissa. 
Ohjelmassa yhteistä ohjel-
maa, keskusteluja, ulkoilua, 
uintia ja lepoa. Omavastuu 
leiristä 70 €. Sitovat ilmoit-
tautumiset 30.4. mennessä 
p. 040 7790 368 / Jaana He-
listen-Heikkilä.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten toiminta-
päivä alakouluikäisille lapsil-
le la 17.5. klo. 10–14 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ohjelmassa naurujoo-
gaa, toimintapisteitä seura-
kunnan isosten johdolla se-

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 24.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Askeleet pe 25.4. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri 
ma 28.4. klo 18.30 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Kuoroa ei ole 1.5.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
30.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirejä ei ole 1.5. 

na Anne Muhola, Oulun kon-
servatorion laulunopiskelijoi-
ta. Ohjelma 10 €, vapaa pääsy. 
Partio: Su 27.4. Kansallinen 
veteraanipäivä ja partiolais-
ten kirkkopyhä. Mafekingin 
päätös ja huomionosoituk-
set partiolaisille kirkossa klo 
9, jonka jälkeen messu klo 
10–12. Tervetuloa koko per-
he! Partiojohtajat ja vaelta-
jat osallistuvat messun jäl-
keen juhlaan seurakuntata-
lolla. Ke 30.4.Linnanvalloi-
tusta ja syötävää Liisanlin-
nassa tarpojille, samoajille ja 

Gospelmessu to 24.4. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. 
Messu su 27.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa 
Teemu Riihimäki, diako-
ni Antti Ristkari, kantto-
ri Marjo Irjala. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. Kansalli-
nen veteraanipäivä. Mes-
sun jälkeen seppelpartiot 
sankarihaudoille.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Omaishoitajien leiri 
9.–11.6. Rokuan kylpylähotellissa 

Ohjelmassa: yhteistä ohjelmaa, keskusteluja, ulkoilua, 
uintia, lepoa. Luento: Muistellaan tulevaisuutta; dia-

konissa TtT Maire Vuoti. Omavastuu leiristä 70 €. (mah-
dollisuus muutamaan yhdenhengen huoneeseen 60 € 

lisämaksulla). Hoitoja voi tilata etukäteen. 
Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä, p. 044 7521 
226 / Ilmonen. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 

Limingan rovastikunta, Diakoniatyö

Vuorovaikutus parisuhteessa -kurssi 
Kurssi toteutetaan iltakurssina 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
ks. lisää. www.kempeleenseurakunta.fi/aikuiset  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.4. mennessä 
Saija Kivelä, p. 040 7790 375.

Pizzaa ja Parisuhdetta pe 9.5. klo 18.30 
Zeppeliinin Rossossa. Ilmoittautumiset 4.5. mennessä
www.kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Hanna-ryhmät kärsivien naisten tukena
Rukous on Hanna-työn ydin ja voima. Hanna-rukousryh-
mät ympäri maailmaa kokoontuvat rukoilemaan kärsivi-
en siskojemme puolesta kuukausittain 79 eri kielellä il-
mestyvän rukouskalenterin äärelle – myös Suomessa ja 
nyt myös Kempeleessä.
Tiistaina 29.4. klo 18 keskustan seurakuntakodilla järjeste-
tään tilaisuus kaikille Hanna-työstä kiinnostuneille ja tar-
koituksena on aloittaa säännöllisesti kokoontuva ryhmä. 
Infoillassa Arja Savuoja Medialähetys Sanansaattajista 
kertoo Hanna-työstä ja Naiset toivon lähteellä -radio-oh-
jelmista, jotka tuovat lohdutuksen ja evankeliumin sano-
man naisten elämään omalla äidinkielellä.

Linssikeittoa ja lähetystä 
Nimikkolähettiperheemme vierailee seurakunnassam-
me 7.5. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa. Kuulemme heidän 
työstään Etu-Aasiassa ja syömme yhdessä linssikeittoate-
rian. Mukana Minna Sorvala ja Olli Seikkula.

kä ruokailu. Hinta 10 €/ lapsi, 
maksu käteisellä. Ilmoittau-
tuminen 1.–30.4. seurakun-
nan kotisivuilla osoitteessa: 
www.kempeleenseurakunta. 
fi/ilmoittautuminen.  Lisätie-
toja nuorisotyönohjaaja Ma-
tias "Matti" Jurmulta, p. 040 
7790 372.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Gospelmessu to 24.4. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. (Tällöin ei nuorte-
niltaa). Yöpappila pe 25.4. 
klo 20 Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Elias Aleksante-
ri Kultalahti, Niklas Mikael 
Pekkala, Minja Henrika Juuti-
nen,  Adalmina Mariija Gab-
riella Kontiokari.

Simaa ja munkkeja 
myytävänä kotiin vietäväksi seurakuntatalolla 

vapunaattona 30.4. klo 14–17 
(tai niin kauan kuin tuotteita riittää) 

Hinnat: munkit 0,50 € / kpl, sima 3 € / l

Limingan seurakunta/Lähetystyö

Vapputapahtuma
torstaina 1.5. klo 12–15 
Limingan seurakuntatalo 
taikuri Peetu-pelle esiintyy
klo 13 ja 14

Nalleneuvola (oma nalle 
mukaan), ongintaa, laulu-
leikkejä, kasvomaalausta, 
pyhäkoulu…

Myytävänä:  simaa, munkkeja, lättyjä, makkaraa…
Arvontaa ym. Pääsymaksu 3 € (sis. Ilmapallon)
 
Järjestää Limingan seurakunta ja MLL. 
Tulot Yhteisvastuukeräykseen.Ikäihmisten iltapäivä 

tiistaina 29.4. Klo 12.30–15 Limingan seurakuntatalolla 
• kahvitarjoilu
• ikäihmisen osallisuus ja vaikuttaminen omiin palvelui-
hinsa, Anja Karvonen-Kälkäjä  OTT, VT, kehitysjohtaja
Tietoa vanhuuteen varautumisen keinoista kuten sijais-
päättäjistä, hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutukses-
ta sekä vanhuspalvelulaista
• ajankohtaista terveyspalveluista, johtava lääkäri Pau-
liina Sarajärvi
Paikalla muutama järjestö esittelemässä toimintaansa.
Arvontaa  (2 €) Yhteisvastuun hyväksi 
Järjestää: Limingan kunta, Seurakunta, Vanhusneuvosto

Kuollut: Viljo Pentti Savi-
laakso 85.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 25.4. 
klo 18 4.–5.-lk: Tolonen S&J, 
Teppolantie 212 6.–7.-lk Paja-
la, Savikorventie 62. Raamat-
tuluokkalaisten retki la 26.4. 

Laulupyhäkoulu su 27.4. klo 
12 ry:llä. Seurat su 27.4. klo 
16 ry:llä. Tiistaikerho ti 29.4. 
klo 12 ry.llä.  
Murron rauhanyhdistys: 
Veljesilta la 26.4. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 27.4. klo 13 ry:llä.

vaeltajille klo 18–20.30. Lisä-
tiedot: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Varttu-
neiden kerho to 24.4. klo 12 
ry:llä. Raamattuluokka (5.–6.) 
pe 25.4. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut su 27.4. klo 12 ja seurat 
klo 14, 16 ja 17.30 ry:llä.

Rantakylän hautaus-
maan siivoustalkoot 

torstaina 8.5. alkaen klo 
9. Seurakunta tarjoaa tal-
koolaisille ruuan ja kah-

vit. Oma harava mukaan!
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kastetut: Aapo Julius 
Jalmari Esko.
Vihitty: Juha Pekka 
Kylmäluoma ja 
Marja-Liisa Hallenberg.

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

p. (08) 5640 600
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

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Avioliittoon vihitty: 
Joona Mikael Maaninka 
ja Annukka Juulia Tölli.
Kuollut: 
Kauko Kullervo Loppi 98.

Hartaus to 24.4. klo 14 Hel-
min kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Perhepyhäkoulu pe 25.4. klo 
9 Päivärinteen srk-salissa, An-
ja Hämäläinen.
Perhepyhäkoulu su 27.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Isovanhempien ja lasten-
lasten leiripäivä la 26.4. klo 
9.39–14 Koortilassa.
Keskipäivänkerho ke 30.4. 
klo 11.30 srk-talossa. Ehtool-
linen – kuolemattomuuden 
juoma, Jouni Heikkinen. 
Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 30.4. klo 13, Hanna Kais-
to-Vanhamäki, Simo Pekka 
Pekkala.
Rukouspiiri ke 30.4. klo 17.45 

srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Kuorot: ke 23.4. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Kylmä-
länkylän kappelissa sekä klo 
10–12 Päivärinteen srk-salis-
sa, keskiviikkoisin klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja 
lukiolla. Yökahvila Valopilik-
ku la 26.4 klo 19. Nuokkaril-
la. Isosilmoittautuminen ke-
sän leireille pe 2.5. mennessä 
kirkkoherranvirastossa ole-
vaan kansioon. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 24.4. klo 18.30 ompe-
luseurat ry:llä. Pe 25.4. klo 
18.30 sisarilta ry:llä. La 26.4. 
klo 19 raamattuluokka-il-
takylät: 4.–6.-lk Tuomikoski 

Messu 27.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kant-
tori Heikki Lumiaho. 
Avustaa Merja Lukka-
ri ja partiolaiset. Rippi-
kouluryhmä II osallistuu 
messuun.
Veteraanipäivän seppe-
leen lasku klo 9.30 Tem-
meksen sankarihauta-
usmaalla ja messun jäl-
keen Tyrnävän sankari-
hautausmaalla.

10-synttärit tänä vuonna 10 
vuotta täyttäville ma 28.4. 
Tyrnävän srk-talolla.
Nuttupiiri ti 29.4. klo 17 Tyr-
nävän srk-talon takkahuo-
neessa.
Raamattupiiri kaiken ikäisil-
le ti 6.5. klo 18 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa. Kes-
kustelua Mailis Janatuisen 
raamattukysymysten pohjal-
ta. Milla Sämpi ja Outi Poh-
janen.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 25.4. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Rippikoulu II:n opetusviikon-

Veteraanipäivän sana-
jumalanpalvelus su 27.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Tarja Pyy, kanttori Ossi 
Kajava, Muhoksen mies-
laulajat ja Muhoksen Tor-
vipojat. Kunniakäynti san-
karihaudoilla. Jumalan-
palveluksen jälkeen kah-
vitarjoilu ja juhla srk-ta-
lossa, juhlapuhe kasva-
tustieteiden tohtori Sep-
po J. A. Karppinen, pää-
tössanat Jouni Heikkinen.

Let ś Zumba!
Lauantaina 26.4. klo 15–16.30 
Uimahallin liikuntasalissa Muhoksella
Ohjaaja: Minna Lukkari. Liput: 8 € / 5 € 
(alle 18-v. & opiskelijat & työttömät). Ikäraja 13-v.!
Yhteistyössä: Muhoksen seurakunta 
& Muhoksen kunta / vapaa-aikapalvelut. 
Tapahtumalla tuetaan Yhteisvastuu 2014 -keräyksen 
”Hyvä kuolema”-kampanjaa. Muhoksen tavoitteena on hankkia 
Decubitus-patja terveyskeskuksen saattohoitopotilaille.

loppu la 26.4. klo 10–15 Tyr-
nävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Aviopuolisoilta pe 25.4. klo 
18 Tyrnävän ry:llä. Su 27.4. 

Omaishoitajien leiri 
9.–11.6. Rokuan kylpylähotellissa

Luvassa yhteistä ohjelmaa, keskusteluja, ulkoilua, 
uintia, lepoa. Osallistumismaksu 70 € sisältää kyydin, 
majoituksenruokailut ja ohjelman. 

Sitovat ilmoittautumiset tyrnäväläisten osalta 30.4. 
mennessä Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630. 

Limingan rovastikunta, Diakoniatyö

Muhoksen talenttikisan järjestävät
Muhoksen seurakunnan kasvatustyö, Muhoksen 
kunnan nuorisotoimi ja Muhoksen 4h-yhdistys

seurat klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Veljesilta la 26.4. klo 18 ry:llä. 
Seurat su 27.4. klo 13 ry:llä.

Metsäkirkko 
sunnuntaina 27.4. klo 18 Markkuulla, Markkuun sillan 

kupeessa, noin 7 km kirkolta Muhokselle päin.
 

Toimittaa Outi Pohjanen, kanttori Heikki Lumiaho. 
Metsäkirkkokahvit. 

Järj. Markkuun kyläyhdistys.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja

Ulkoilutapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi
torstaina 24.4. klo 18 Tyrnävän urheilukentällä

Paikalla myydään makoisia makkaroita ja Murron 
diakoniaväen leipomia tuoreita munkkeja kahvin kera.
Tervetuloa koko kylä liikkumaan ja keräämään 
rahaa Yhteisvastuulle.

w
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K a t i  L u o ma

Tyrnävän perhekerholaisia helmikuulta.

ja 7.–8.-lk Mehtälä. Su 27.4. 
klo 12 pyhäkoulut: Kk-Antti-
la Toppinen, Korivaara Joki-
talo, Pälli Lyytikäinen, Suo-
kylä A. Keränen. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 ry:llä. Ma 28.4. klo 18 päi-
väkerhot.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 25.4. klo 19 ompelu-
seurat Hyrkki Varila. La 26.4. 
klo 19 raamattuluokka ja il-
takylä Mehtälä. Su 27.4. klo 
12 pyhäkoulut Hyrkki Tak-
kinen, Laitasaari Saartoala, 
Huovila Hanhisuanto. Klo 17 
seurat ja uusien laulujen il-
ta ry:llä.

Lähetystyön munkki- 
ja simamyyjäiset
vappuaattona 30.4. klo 13.30–17 
seurakuntatalolla
Tervetuloa! Tiedustelut: 
p. 040 562 9131 / lähetyssihteeri

Muhoksen seurakunta / lähetystyön johtokunta
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• Elias Niemelän Urkukon-
sertti ilman urkukappaleita oli 
28.3. Oulun Tuomiokirkossa. 

Mieltäni harmitti, kun taak-
seni tuli istumaan pariskuntia, 
joilla oli pieniä lapsia muka-
na. Yksi lapsista oikein innos-
tui, kun huomasi viserryksensä 
ulottuvan kupolin kattoon asti. 

Olisi ollut kohteliasta sekä 
konsertin soittajaa että muita 
kuulijoita kohtaan pitää pienet 
lapset poissa iltakonsertista.

• Henry Lindgren kaipasi ro-
maneille konkreettista teke-
mistä luterilaisessa jumalan-
palveluksessa (RT 10.4.). 

Minä kaipaan vaihtelua ko-
vin suomalaiskansallisiin ja 
vähän sisäänpäin kääntynei-
siin luterilaisiin jumalanpal-

veluksiin. Josko ensi vuodesta 
alkaen esim. romanien kansal-
lispäivän tienoilla edes yhden 
seurakunnan pääjumalanpal-
veluksesta tehtäisiin romani-
messu ja virret vaihdettaisiin 
romanien hengellisiin laului-
hin. Ja saamelaisten kansallis-

päivänä kuultaisiin saamelais-
messu. Näitä on odotettu jo 
pitkään. 

• Rohkea teko Árpàd Kovàcs. 
Kun viranomaisilla jumittaa, 
hyvä että kirkko puuttuu. 

Kirkko on kohta ainoa paik-
ka, jossa nuori uskaltaa uskou-
tua ilman vaaraa joutua moni 
ammatillisen tiimin ristikuu-
lusteluun ja minuuden arvioin-
tiin. 

• Kauniit kiitokset Kempe-
leen seurakuntaan! Osallis-
tuin Emmauksen tie -pääsi-
äisnäytelmään Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa, esitys 
oli mahtava. Kiitokset kaikille 
esiintyjille ja järjestäjille!

Palautetta  www.rauhantervehdys.fi/ palaute 

 

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Nella Koivunen
Lastenohjaaja (viransijainen)
Tyrnävän seurakunta

Tärkeintä elämässäni ovat 
oma perhe ja läheiset ystävät 
sekä tietenkin usko Jeesuk-
seen.

Rakkain raamatunkohta-
ni on Ps. 91:11–12. Tämä koh-
ta on ollut minulle jo pienes-
tä asti tärkeä. Kohdan tärkeyt-
tä lisäsi pari vuotta sitten teke-
mäni havainto siitä, että se on 
syntymävuoteni ja -päiväni ja kohdasta tuli entistä rakkaampi.

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska koen kristillisen 
kasvatuksen tärkeäksi ja mikä olisikaan parempaa kuin päästä 
kertomaan lapsille Jumalasta ja Jeesuksesta.

Suurimpia esikuviani ovat omat vanhempani, sekä mummi-
ni ja pappani. Heidän kauttaan olen oppinut paljon elämästä, 
maailmasta ja uskosta.

Harrastan tällä hetkellä kaikkein eniten leipomista sekä pia-
non soittamista. Niiden lisäksi tykkään lukea, hoitaa koiraani 
sekä käydä lenkillä. 

Terveiset lukijoille: Kiitos lämpimästä vastaanotosta Tyrnä-
vällä. Kiitokset ja erityiset terveiset Temmeksen perhekerholai-
sille. Perhekerhot ovat avoimia kaikille, joten tervetuloa! Siuna-
usta ja enkeleitä ihan jokaiselle! Muista, että Taivaan Isä rakas-
taa sinua!

Tilkkujen lahjoittajia riittää

Kuun alussa Rauhan Ter-
vehdys ja Kempeleen seu-
rakunta järjestivät Kaup-
pakeskus Zeppeliinissä 

tempauksen, jossa saattoi tulla 
tekemään neuletilkkuja. 

Tempaus liittyi käynnissä ole-
vaan Yhteisvastuukeräykseen, 
jonka kotimaisena kohteena on 
saattohoidon kehittäminen.

Tilkuista kootaan torkkupeit-
teitä saattohoitoyksiköihin.

Ne innokkaat neulojat, jotka 
eivät päässeet tempaukseen, voi-
vat yhä toimittaa tilkkujaan Kem-
peleen seurakuntaan tai Rauhan 
Tervehdyksen toimitukseen.

ei osaa istua kädet toimettomina.
– Näitä tilkkuja syntyy helpos-

ti kymmenkunta televisiota kat-
sellessa. Pääsiäisenä on luvassa 
pidempi automatka, jos siinä in-

nostun, niin voin tuoda vielä en-
si viikolla lisääkin tilkkuja, Lepo-
la lupaa.

ElSi SalOVaaRa

Alppilassa asuva Maila Lepola ilahdutti toimitusta juuri ennen pääsiäispyhiä tuomalla 
ison pinon tekemiään tilkkuja. Tilkuista koostetaan peittoja saattohoitopotilaille.

E l s i  S a l ovaa ra

Yksi haasteeseen vastanneis-
ta on Maila Lepola, joka piipah-
ti toimituksessa kiirastorstaina 
tuoden ison pinon tilkkuja. 

Lepola on ollut pienestä tytös-
tä asti ahkeran käsitöiden tekijä. 

– Muistan elävästi, kun olin 
kahdeksanvuotias ja äiti opetti 
minut tekemään sukkaan kanta-
päätä. Niitä sukkia me neuloim-
me sotilaille.

Helsingistä muutama vuosi 
sitten Ouluun muuttanut Lepola 

näitä tilkkuja syntyy 
helposti kymmenkunta 
televisiota katsellessa.

Maila Lepola

Oulugospel järjestetään 
tuttuun tapaan myös 
tänä vuonna pyhäin-
päivän viikonloppuna 

31.10.–2.11. Yleisöllä on nyt mah-
dollisuus äänestää bändejä esiin-
tyjiksi. 

 – Äänestyksessä olevat bändit 
edustavat hyvin erilaisia musiik-
kityylejä folkista danceen. Kan-
nattaa äänestää, sillä eniten ää-
niä saaneet bändit pääsevät laval-
le Oulugospelissa, sanoo tapahtu-
man järjestelyistä vastaava Oulun 
ev.lut. seurakuntien nuorisomuu-
sikko Esa Rättyä.

 Bändit ja esiintyjät, joita voi 
äänestää, ovat Audile, Makse-
tut viulut, Markus Pätsi, Villava 
Band, Sancta Venia ja Storyfields. 

Linkit ehdolla olevien bändi-

Yleisö voi äänestää 
esiintyjiä Oulugospeliin

en musiikkinäytteisiin löytyvät 
sivulta www.oulunseurakunnat.
fi/oulugospel. Sivulla on äänes-
tysohjeet ja samalla voi osallistua 
myös arvontaan, jossa on palkin-
tona pääsylippuja Oulugospeliin. 
Äänestysaikaa on 26.4. saakka.

Minä kaipaan 
vaihtelua kovin 
suomalaiskansallisiin 
ja vähän sisäänpäin 
kääntyneisiin 
luterilaisiin 
jumalanpalveluksiin.


