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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkon tutkimuskeskus selvittää parhaillaan, miten 

kirkkoon sitoutuminen ja yhteisöllisyys ovat muut-

tuneet.  Vuosien 2012–2015 hankkeen ensimmäi-

sessä osaraportissa käsitellään muun muassa kirkon toi-

mintaan vain satunnaisesti osallistuvia. Heitä on liki puo-

let kirkon jäsenistä. 

”Yhteisöihin kuulumisen tarve on olemassa, mutta se 

ei välttämättä kanavoidu toiminnalliseksi  osallistumisek-

si”, kirjoittaa Veli-Matti Salminen, yksi raportin tekijöistä.

Suomalaisista 76 prosenttia kuuluu evankelis-luterilai-

seen kirkkoon. Jäsenistä lähes puolet osallistuu kirkon toi-

mintaan korkeintaan kerran vuodessa tai harvemmin.

Noin 80 prosenttia suomalaisista on jäsenenä vähintään 

yhdessä yhdistyksessä. Puolet kertoo osallistuvansa yhdis-

tysten toimintaan harvemmin kuin kerran vuodessa.

Kirkolla on samat uhkakuvat samat kuin yhdistyksillä: 

jäsenet ikääntyvät, aktiivisten osallistujien määrä vähe-

nee.

Kirkon jäseniä voidaan tyypitellä monin tavoin. Yksi on 

nelijako aktiivisiin, osallistumattomiin, aatteellisiin ja sosi-

aalisiin.  Aatteellisia, seurakunnan toimintaan kerran vuo-

dessa tai harvemmin osallistuvia on jäsenistä 48 %.  Sosiaa-

lisia, vähintään kaksi kertaa vuodessa osallistuvia on 25 %.

Aktiivijäseniä eli viikoittain tai kerran kuussa osallistu-

via on jäsenistä 16 %. Osallistumattomiin eli seurakunnan 

palveluja käyttämättömiin kuuluu 11 % kirkon jäsenistä.

Tutkimusta varten on kyselty muun muassa kotiseura-

kuntaan koettua yhteyttä.  Osallistumattomuus on osin 

yhteydessä tietämättömyyteen: ei tiedetä, mitä kotiseu-

rakunnalla on tarjota.

Oulun seurakunnat jalkautuvat ensi viikon torstaina 

muun muassa kävelykadulle, kahvilaan, kaupan edustal-

le ja torille.  Kirkko on lähelläsi, seurakunnan työntekijät 

kuulolla, kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa. Käytä 

tilaisuus hyväksesi.

Muut mediat
PääKauPunKiSeudun seurakuntaleh-
det suunnittelevat yhteisen verkkomedi-
an perustamista. Samalla yhtymät ovat 
jättämässä Kotimaa24-uutispalvelun. 
Myös Kirkkohallitus on tehnyt päätök-
sen K24:sta irrottautumisesta.

Pääkaupunkiseudun seurakuntayhty-
mien lehdet Kirkko & kaupunki, Esse ja 
Vantaan Lauri ovat pohjustaneet työnte-
kijävoimin lehtien yhteistä verkkomedia-
hanketta. Palvelu on määrä avata vuoden 
kuluessa. Sisältö koostuisi kirkollisista 
uutisista, blogikirjoituksista ja hengelli-
sestä aineksesta.

– Niukkenevien resurssien aikana ja 
median murroksen aikana kannattaa yh-
distää voimia, sanoo Espoon seurakun-
tayhtymän viestintäpäällikkö Urpu Sarlin.

Pääkaupunkiseudun seurakunnat ovat 
olleet rahoittamassa Kotimaa24-verkko-
palvelua. K24 on maan suurin kristinus-
koa ja kirkollisia teemoja käsittelevä uu-
tispalvelu. 

Kotimaan oman ilmoituksen mukaan 
verkkopalvelua käyttää keskimäärin 110 
000 suomalaista kuukaudessa.

Verkkopalvelu Seurakuntalainen.fi 28.4.

 aatoksia

Taustat näkyviin

Tämä vuosi on vaalivuosi. Pide-
tään EU-, kirkko-, yritys- yn-
nä muita vaaleja, joissa valtaa 
tai näennäistä valtaa varten va-

litaan valittujen joukko. Kirkolla on 
neljä miljoonaa jäsentä ja kirkkolain 
mukaan valituilla on seurakunnas-
saan päätösvalta. 

Vaalivalmistelu on alkanut, mut-
ta todellisuudessa pieni aktiivijouk-
ko, noin 17 % jäsenistä, käyttää 100 
prosentin valtaa. Jokainen kirkon jä-
sen maksaa veronsa, mutta valtaosa 
jättää  käyttämättä mahdollisuutensa 
toiminnan ohjaamiseen. 

Aikoinaan jumalanpalveluksen jäl-
keen vaalipäivänä  valittiin ”uskottu-
jen” joukko.  Vaaliuudistuksessa mah-
dollistui ennakkoäänestys ja äänestä-
minen  esimerkiksi kauppakeskuksissa. 

Tilanne pelotti entisiä valittuja. 
Eräskin totesi, ettei niin voi tehdä, ”ne-
hän voi kaupassa käydessään äänestää 
ketä sattuu”. Pelko oli turha, edelleen 
valtaosa antaa vallan vapaaehtoisesti 
kouralliselle aktiiveja.

Seurakunnissa muodostetaan mar-
raskuun seurakuntavaalien valitsi-
jayhdistyksiä.  Meillä jokaisella on yh-
teiskunnallisten asioiden hoitamiseen 
oma näkemys. Kun oman vaaliehdok-
kaan äänet eivät riitä valituksi tule-
miselle, haluamme tietää tukevamme 
jonkin samalla tavalla ajattelevan hen-
kilön valintaa. Tämä on hankalaa, jos 
tunnukset ja taustat ovat pimennossa, 
jos ryhmä on liian kirjava tai  asioista 
puhutaan vain yleisellä tasolla.

Vaaliaktiivisuuden kannalta taus-
tan tulisi näkyä jo ryhmän nimessä 
tai ainakin sen jatkeena. Uskonnolli-
sen liikkeen, poliittisen puolueen tai 
muun yhden asian valitsijayhdistyk-
sen nimi helpottaa äänestäjän valin-
taa. Kirkkolaki ei estä kertomasta, mi-

tä yhteiskunnallista ajattelua ehdok-
kaat edustavat.

Miksi sana politiikka pelottaa? Erk-
ki Sadinmaa ja eräät muut ovat toden-
neet, että Jeesuskin oli poliittinen hen-
kilö, jolla oli päämäärä.

Luottamushenkilöt kirkkopolitii-
kassa toimivat kohden ryhmän pää-
määrää.  Äänestäjä toivoo suurempaa 
avoimuutta ja selkeyttä seurakunnal-
liseen vaalijärjestelmään ja ehdokas-
asetteluun.

Seurakuntavaalien vaikeutta lisää-
vät erilaiset rakenteet. Yhden seura-
kunnan malli on looginen ja selkeä. 
Yhtymässä on samanaikaisesti kahdet 
vaalit: valitaan  oman seurakunnan  
seurakuntaneuvoston jäsenet ja toisel-
la lipulla  oman seurakunnan edusta-
jat yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Ehdokasta valittaessa on tärke-
ää muistaa, että syksyn vaaleissa va-
lituiksi tulleet valitsevat kirkon tär-
keimmät luottamushenkilöt : hiippa-
kuntavaltuuston ja kirkolliskokouk-
sen edustajat. Siis käytä omistajaoh-
jausta ja äänestä.

ANtero AAkko 
Oulun yht. kirkkovaltuuston jäsen, 

kirkolliskokousedustaja

Minna  KoliSTaja 
minna.kolistaja@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

MiKSi pitää mennä metsään hengittämään?
– On tutkittu, että kun ihminen kä-

velee metsässä, hänen verenpaineensa ja 
stressihormonitasonsa laskee. Brittitut-
kimus totesi, että metsässä oleminen vai-
kuttaa tervehtymiseen solutasolla.

– Aina ei tarvitse lähteä erämaahan, 
vaan lähipuistokin riittää ja lopulta jopa 
ikkunasta nähty puu.

– Metsän hyvinvointivaikutukset on 
tutkimuksessa todettu, mutta sitä ei, mik-
si näin tapahtuu.

Kaisu Merilä Tervareitin Uutispuurossa 25.4.

uSKonToKunTa tai kirkkokunta ei lo-
pulta merkitse kovin paljon. En jaa ihmi-
siä niiden mukaan. Uskonto on merkintä 
jonkin seurakunnan tai kirkon jäsenluet-
telossa. Ei enempää eikä vähempää.

Usko jakaa ihmiset. Se jako tapah-
tuu niin, että me ihmiset emme sitä näe. 
Ateistit, jos sellaisia on, usein ilmaisevat 
itsensä. Monet uskovat tekevät samoin. 
Väliin jää suuri joukko niitä ihmisiä, joi-
den sydämen uskosta me muut emme tie-
dä. Arvelen, että moni uskoo ja rukoilee.

Toimi Kankaanniemi Uusi Suomi -blogissa 27.4.

Kirkko on lähelläsi – ota kutsu vastaan
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Seurakuntien rakenteita 
koskeva lakimuutos 
on ensi viikon aikana 
kirkolliskokouksen 
käsittelyssä.

Kirkolliskokousedustajat 
saavat pian eteensä esityk-
sen siitä, että kaikki seu-
rakunnat kuuluvat tule-

vaisuudessa seurakuntayhtymiin. 
Ehdotuksen taustalla on pitkään 
vireillä ollut kirkon paikallista-
son rakenteen kehittäminen ja 
säästöjen hakeminen. 

Kirkolliskokouksesta asia läh-
tee valiokuntiin valmisteltavaksi. 

 – Lopullinen päätös seura-
kuntarakenteista on odotettavis-
sa marraskuun 2014 kirkollisko-
kouksessa, arvioi projektipäällik-
kö Terhi Jormakka kirkon kes-
kushallinnosta.

kuntarakenneuudistus 
vaikuttaa
Esityksen mukaan kaikki seura-
kunnat siirtyvät seurakuntayhty-
märakenteeseen viimeistään vuo-
den 2019 alussa.

Jormakka sanoo, että uudis-
tusta on pyritty tekemään samal-
la aikataululla kuin kuntaraken-
neremonttia. 

Tulevien kuntien rajat määrit-
tävät myös seurakuntayhtymien 
ulkorajoja, sillä kirkollisveroa ei 
voi erottaa kuntarajoista.

Käytännössä esimerkiksi kaik-
kien saman suurkunnan alueella 
sijaitsevien seurakuntien on kuu-
luttava samaan seurakuntayhty-
mään. Yhtymään voivat tulla 

mukaan myös pienempien kunti-
en seurakunnat. 

– Seurakuntayhtymä voi ol-
la kuntaa laajempi, mutta ei pie-
nempi, Jormakka tiivistää.

Jormakan mukaan kuntien ja 
seurakuntien rakenneuudistuk-
set riippuvat toisistaan, mutta ei-
vät täysin.

– Vaikka näyttää siltä, että 
kuntauudistus ei toteudu suun-
nitellulla volyymillä, se ei poista 
kirkon taloudellisia ongelmia.

Työntekijöistä 
päätetään itse

Kirkolliskokouksen viime vuonna valmis-
telema luonnos seurakuntarakenteiden 
kehittämisestä muuttui vielä tänä kevää-
nä helmikuun lausuntokierroksella saatu-

jen kommenttien perusteella.
Muutokset kohdistuivat erityisesti seurakun-

nan aseman vahvistamiseen. 
Yksi muutos oli, että yhtymä ei päätä työnte-

kijöiden valinnasta seurakuntiin, vaan paikallis-
seurakunta saa valita heidät itse.

Kaikki työntekijät ovat kuitenkin jatkossa 
seurakuntayhtymän palveluksessa.

Toinen merkittävä muutos koskee yhtymäro-
vastia, joka toimii seurakuntayhtymän ylimpänä 

johtajana. Jos hänen virkansa määritellään yhty-
mässä kokoaikaiseksi, siihen valittavan henki-
lön ei tarvitse olla kukaan yhtymän seurakun-
tien kirkkoherroista. 

 – Moni seurakunta ei välttämättä halua me-
nettää omaa kirkkoherraansa yhtymärovastin 
tehtävään, kertoo kirkkohallituksen projekti-
päällikkö Terhi Jormakka muutoksen peruste-
luista.

Yhtymärovastin tehtävä voi olla myös osa-ai-
kainen. Tällöin tuomiokapituli määrää toimeen 
jonkun yhtymän seurakuntien kirkkoherroista.

kAtI LUoMA

kunta on inhimillisen kokoinen 
yhteisö, johon on helppo liittyä ja 
kuulua.  

Tyrnävän kirkkoherra Timo 
Liikanen pitää huomionarvoise-
na sitä, että paikallisseurakunta 
halutaan säilyttää toiminnan pe-
rusyksikkönä. Liikasen mielestä 
on vaikea määritellä koolla tai jä-
senmäärällä, mikä on ”inhimilli-
sen kokoinen” yhteisö.

– Olennaista on, että seura-
kunnan perustoiminnot säilyvät 
paikallistasolla lähellä ihmistä.

Hallinnon 
kömpelyys arveluttaa
Timo Liikasen mielestä yhtymä 
on parempi vaihtoehto kuin yk-
si iso seurakunta. Lumijoen kirk-
koherran Markku Töllin mielestä 
taas yksi seurakunta, vaikka iso-
kin, voisi olla parempi ratkaisu 
kuin ”hallinnollisesti kömpelöl-
tä vaikuttava yhtymä”.

– Veikkaan, että yhtymä olisi 
yhtä jatkuvaa palaveria ja kokous-
ta, Tölli huomauttaa.

Tölli kertoo odottavansa kiin-

nostuneena, miten esitykselle kir-
kolliskokouksessa käy. 

– Nurinkin se saattaa kellah-
taa, eikä se oikeastaan harmit-
taisi.

kAtI LUoMA

Kirkolliskokous käsittelee 
kirkkohallituksen esitystä 
seurakuntarakenteiden 
lakimuutoksesta 5.–9. 
toukokuuta Turussa.

Inhimillisen 
kokoinen yhteisö?
Seurakuntien asema kirkon toi-
minnan perusyhteisöinä pysyy 
esityksen mukaan ennallaan yh-
tymärakenteeseen siirtymisestä 
huolimatta. 

Yhtymän vastuulle kuulu-
vat sen seurakuntien taloutta ja 
omaisuutta, henkilöstöhallintoa, 
arkistotoimea ja kirkonkirjojen-
pitoa koskevat asiat.

Seurakuntajakoon liittyvät 
ratkaisut on esityksen mukaan 
tarkoitus tehdä niin, että seura-

Vaikka näyttää siltä, 
että kuntauudistus ei 
toteudu suunnitellulla 
volyymillä, se 
ei poista kirkon 
taloudellisia 
ongelmia.

Terhi Jormakka

Kuntarajat määräävät 
seurakuntienkin tulevaisuutta

K
irkko

jen ku
vat arkisto:  Erkki K

iiski

Suur-oulun seurakuntayhtymä?

Rantalakeuden seurakuntayhtymä?
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Yhteisymmärrys 
oululaiskiistassa
Oulussa kirkosta suojan saa-
neen 15-vuotiaan tytön tapaus 
on ratkennut yhteisymmärryk-
sessä. Pastori Árpád Kovácsin 
mukaan neuvottelut päättyivät 
hyvässä hengessä syntyneeseen 
kompromissiin.

Kovács on edustanut tyttöä ja 
tämän perhettä lastensuojelun 
kanssa käydyissä neuvotteluissa.

– Kaikki osapuolet ovat nyt 
tyytyväisiä, Kovács sanoo viita-
ten tyttöön, hänen perheeseensä 
ja sosiaaliviranomaisiin.

Oulun seurakuntien kansain-
välisen työn pastori Kovács oli 
tarjonnut sijaishuollosta karan-
neelle tytölle suojaa Kirkko tur-
vapaikkana -oppaan mukaisesti.

Kyseessä on todennäköisesti 
ensimmäinen kerta, kun kirk-
ko myönsi suojan muulle kuin 
maahanmuuttajataustaiselle 
henkilölle.

opettajia 
kehitysmaihin
Kehitysmaiden lasten oppimis-
tulokset eivät ole juurikaan pa-
rantuneet, vaikka yhä useampi 
pääsee nykyään kouluun. Maa-
ilman kaikista peruskouluikäi-
sistä lapsista 38 prosenttia ei 
osaa kunnolla lukea, laskea ei-
kä kirjoittaa.

Tilanteen taustalla ovat maa-
ilmanlaajuinen opettajapula ja 
kehitysmaiden opettajien heik-
ko pätevyystaso.

Kirkon Ulkomaanapu aloit-
taa kampanjan, jonka tavoittee-
na on saada 10 000:lle kehitys-
maan opettajalle parempi am-
mattitaito. Kampanja Katastro-
fin ainekset – koulutuksen kata-
strofista alkaa ensi viikolla.

– Jos opetuksen laatua ei pys-
tytä parantamaan, on olemas-
sa vaara, että lasten kouluun 
pääsemisen eteen tehty valtava 
kansainvälinen työ ei tuota aja-
teltua hyötyä, sanoo Ulkomaa-
navun toiminnanjohtaja Antti 
Pentikäinen.

YK:n kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestö Unescon mu-
kaan peruskoulutuksen puut-
teet aiheuttavat vuosittain maa-
ilmanlaajuisesti 129 miljardin 
dollarin kustannukset. 

Jotta lasten oikeus hyvään 
koulutukseen toteutuisi, kehi-
tysmaissa tarvittaisiin jopa 1,6 
miljoonaa uutta perusasteen 
opettajaa.

Kirkon Ulkomaanapu lähet-
tää Opettajat ilman rajoja -ver-
koston kautta vapaaehtoisia 
opettajia viemään suomalais-
ta opetusosaamista maailmalle.

limingassa tarjotaan aamupala vapaaehtoisvoimin

luvassa arjen kohtaamisia sekä 
keskustelua maan ja taivaan väliltä
Seurakunnat jalkautuvat 
eri puolilla oulua 
ensi viikon torstaina. 
Seurakuntien työntekijöitä 
voi kohdata esimerkiksi 
kauppojen luona, 
kahviloissa ja baareissa, 
soppatykin ääressä tai 
vaikka hautausmaalla.

Oulun ev.lut. seurakuntien 
yhteistä Kirkko lähelläsi 
-jalkautumispäivää vie-
tetään torstaina 8. tou-

kokuuta.
Ensimmäistä kertaa järjestettä-

vässä päivässä seurakuntien työn-
tekijät tapaavat ihmisiä eri puo-
lilla kaupunkia. Lisäksi jalkautu-
mispäivänä järjestetään avoimia 
ovia ja erilaisia tempauksia. 

– Tavoitteena on kohdata seu-
rakuntalaisia arjessa, kuunnella 
heidän toiveitaan ja keskustella, 
määrittelee  Oulun seurakuntayh-
tymän yhteisen kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja Pauli Niemelä. 

Jalkautumispäivä poistaa
loputkin kynnykset
Karjasillan kirkkoherra, läänin-
rovasti Juhani Lavanko odottaa 
jalkautumispäivältä monia koh-
taamisia.

– Eiköhän juttua synny helpos-
ti ihan ihmisten arjen ajankohtai-
sista asioista. Esimerkiksi työttö-
myys koskettaa monia oululaisia, 

Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijät olivat tavattavissa viime kesänä Oulun kävelykadulla. Oulun seurakuntien 
yhteisessä jalkautumispäivässä 8.5. työntekijöitä voi kohdata paitsi Rotuaarilla myös muun muassa kauppojen luona, kahviloissa, 
yliopistolla ja kirkoissa.

sanoo Lavanko, jonka saattaa ta-
vata torstaina baarista.

Lavanko toivoo ihmisten huo-
maavan, että seurakunta on ta-
voitettavissa muulloinkin kuin 
erityisinä jalkautumispäivinä.

– Karjasillan seurakunta jal-
kautuu vuoden jokaisena päivä-
nä. Me teemme töitä oululaisten 
kanssa joka päivä.

Erillinen jalkautumispäivä on 
kirkkoherran mielestä silti mo-
nella tapaa hyvä idea:

– On hyvä, että alueilla on 
mietitty erilaisia malleja päivän 

toteuttamiseen – ovathan alueet 
väestöprofiililtaankin erilaisia.

– Ja jos jollakulla syystä tai toi-
sesta on kynnys lähestyä kotiseu-
rakuntaa seurakunnan tiloissa, 
jalkautumispäivä poistaa mah-
dolliset matalatkin kynnykset, 
Lavanko uskoo.

työntekijät ovat
valmiita kuuntelemaan
Oulunsalon vt. kirkkoherra, kap-
palainen Minna Salmi ottaa jal-
kautumispäivänä käteensä hara-
van ja osallistuu hautausmaatal-

koisiin.
– Haravoidessaan ja hautoja 

hoitaessaan ihmiset puhuvat su-
rusta ja läheisen ihmisen ikävästä.

Olen valmis kuuntelemaan, 
sanoo noin 10.30 alkaen haravoi-
masta tavoitettavissa oleva Salmi.

– Kello 11.30 Toimitalon Ylä-
salissa Heli-emäntä tarjoaa tal-
koolaisille keittoa. Siellä voi jat-
kaa keskusteluja, Salmi vinkkaa.

Tuiran kappalainen Lauri Ku-
jala suuntaa jalkautumispäivänä 
Puolivälinkankaan S-Marketin 
edustalle.

Kello on hiukan yli yhdek-
sän. Limingan seurakun-
tatalon salissa kymmen-
kunta lusikkaa kilisee ko-

dikkaasti lautasta vasten.
Seurakuntatalolle katetaan jo-

ka toinen perjantai kello 9–10.30 
aamupala. Seurakunta ostaa vär-
kit aamupuuroon, jota myydään 
eurolla. Lisäksi on tarjolla muu-
ta aamupalaa: kahvia, mehua, lei-
pää, jogurttia, leikkeleitä, pullaa – 
aina sen mukaan, mitä paikalliset 
kaupat ovat lahjoittaneet.

Juha Heikura kertoo käyneen-
sä euron aamupalalla muutaman 
kerran.

– Ensimmäistä kertaa tullessa-
ni olin tosi hämmästynyt, kuin-
ka monipuolinen aamiainen tääl-
lä on tarjolla. Ja kun saa vielä mu-
kaankin ilmaista ruokaa. Tämä 
on ollut positiivinen yllätys.

– Niin tämä on kuin hotelli-
aamiainen. Vain munakokkeli 
puuttuu, vahvistetaan myös naa-
puripöydästä.

Mutta ei aamupalalle yksin-
omaan syömisen takia tulla.

– Tulen tänne ihmisiä tapaa-
maan. Saan jonkun sanan jutella, 
sanoo Heikura.

– Tämä on sosiaalinen tapah-
tuma, vahvistavat Pasi Pekkala ja 
Matti Leskelä.

Leskelä vinkkaa, että 8. touko-
kuuta pidetään seurakunnan ha-
ravointitalkoot.  Siellä tarjotaan 
ruoka ja kahvit.

– Pitäisiköhän minunkin men-
nä, Heikura innostuu.

Yksi perjantaiaamun aamu-
palan mahdollistajista on Veik-
ko Päkkilä. Päkkilä on ollut mu-
kana koko ajan siitä saakka kun 
euron aamupuurot syksyllä 2013 
aloitettiin.

– Tulen keittiölle  vähän jäl-
keen kahdeksan, keitän kah-
vit, tuon astioita saliin. Teen mi-
tä nuo tytöt määräävät, Päkkilä 
myhäilee.

Päkkilän kanssa aamupalaa 
viime perjantaina laittoivat An-

nikki Salmela ja Tuula Voutilai-
nen.

Salmela kannustaa aamupalal-
le muun muassa yksinäisiä, työt-
tömiä ja eläkeläisiä.

– Täällä voi vaihtaa ajatuksia 
samanhenkisten kanssa.

Perjantaina aamupalalla kä-
vijöitä oli 18. Diakoniatyönteki-

jä Marika Kamps on tyytyväinen 
kävijämäärään.

Aamupalatilaisuus on suun-
nattu ennen kaikkea vähävarai-
sille, mutta ei kävijöitä Kampsin 
mukaan sen kummemmin rajata: 
mukaan saa tulla kuka tahansa, 
joka haluaa lähteä kotoa ihmis-
ten ilmoille.

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

Ari Korvela valitsee kotiin vietävää ruokatarpeista, jotka paikallinen K-supermarket ja 
S-market lahjoittavat.
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limingassa tarjotaan aamupala vapaaehtoisvoimin

Kirkko lähelläsi -päivän 
8.5. tapahtumat 
oulun seurakunnissa
tuomiokirkkoseurakunta
Bongaa tuomiokirkko-
seurakunnan työntekijöitä 
Rotuaarilla kello 10–14. 
Tule rohkeasti juttelemaan, 
kommentoimaan, kyselemään! 
Tarjolla tietoa kesäajan ohjelmasta 
ja kirkon työstä – tullaan tutuiksi! 

karjasillan seurakunta
Avoimet ovet Maikkulan 
kappelissa kello 9–12 ja 
Kastellin kirkossa kello 13–
16. Aluksi hartaus kirkkosalissa 
päivä- tai eläkeläisten kerhon 
kanssa. Sen jälkeen voi 
osallistua kerhojen ohjelmaan 
tai tutustua kappelin tiloihin 
tai keskustella paikalla olevien 
työntekijöiden (pappi, diakoni, 
kanttori, nuorisotyönohjaaja, 
lastenohjaaja, suntio) kanssa. 
Lopuksi virsihartaus kirkkosalissa. 
Kahvitarjoilu. 
Avoimet ovet Pyhän Andreaan 
kirkossa kello 9–11 ja 12.30–14.30.
Satutuokio Kaakkurin kirjastossa 
kello 11.30–14.
Kahvitarjoilu Kaakkurin 
Citymarketin pihalla kello 12–14 
ja 17–19.
Katutaidetapahtuma Karjasillan 
kirkon takapihalla kello 
13–16. Paistetaan lättyjä ja 
tehdään katuliiduilla perheen 
pienimpien kanssa taidetta iloisen 
kevätmusiikin säestyksellä.
Karjasilta-Kaukovainion aluepapit 
ja diakonit jalkautuvat alueen 
kahviloihin ja baareihin 
jututtamaan ihmisiä.

kiimingin seurakunta
Seurakunnan työntekijöitä 
tavattavissa Kiimingin 
kirkonkylällä K-supermarket 
Aterian edustalla ja Jäälissä 
K-supermarketin edustalla kello 
11–15. Tarjolla pullakahvit.

oulujoen seurakunta
Seurakunnan työntekijöitä 
tavattavissa kahvikupposen 
äärellä seuraavasti:
Hintan Sale kello 13–17
Myllyojan ostoskeskus kello 13–17
Ylikiimingin S-market kello 13–17
Yli-Iin Sale kello 13–17 
Tule keskustelemaan ja juttelemaan 
ajankohtaisista aiheista, tai vain 
juomaan kahvia ja mehua!

oulunsalon seurakunta
Seurakunnan työntekijöitä 
tavattavissa kauppakeskus 
Kapteenissa ja sen edustalla 
kello 10–18. Makkaranmyyntiä 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 
sekä musiikkia. 
Hautausmaatalkoot kello 10. 
Ruokailu talkoolaisille kello 11.30.

tuiran seurakunta
Puistopyhäkoulu Kuivasrannalla, 
Kasteheinänpuistossa kello 9.30–10.
Puistopyhäkoulu Ritaharjun 
leikkipuistossa kello 9.30–10.
Perheiden lauluhetki 
Kuivasjärvellä 
Helmipöllönpuiston 
ja Karjakentänpuiston 
leikkipuistoissa kello 14 ja 15.
Pöytälätkää pastorien kanssa 

– Odotuksena on, että Puo-
livälinkankaan asukkaat tulisi-
vat keskustelemaan seurakunnan 
toimintaan liittyvistä toiveistaan 
ja odotuksistaan tai juttelemaan 
työntekijöiden kanssa ihan muu-
ten vain.

Pyhän Tuomaan kirkkopiirin 
vastuunkantajia on paikalla ju-
tustelemassa. Tarjolla on lisäk-
si kahvia, mehua, pullaa ja mak-
karaa.

Seuraava jalkautuminen
luvassa syyskuussa
Kuuntelemisen ja keskustelun li-
säksi jalkautumispäivässä anne-
taan tietoa seurakunnan toimin-
nasta.

– Toivomme keskustelua esi-
merkiksi kirkon jäsenyydestä ja 
sen merkityksestä, sanoo yhtei-
sen kirkkoneuvoston puheen-
johtaja ja Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelä.

Jalkautumispäivässä pidetään 
esillä myös tulevan syksyn seura-
kuntavaaleja.

– Haluamme kannustaa ihmi-
siä vaikuttamaan oman seura-
kunnan asioihin asettumalla eh-
dokkaaksi ja äänestämällä.

Seurakunnat järjestävät toisen 
Kirkko lähelläsi -päivän 11. syys-
kuuta.

MINNA koLIStAJA

– Eräskin yksin asuva kävi-
jä kommentoi, että ”Onpa mu-
kavanmakuista puuroa kun joku 
toinen on sen keittänyt”.

– Eikä aamupalalle ole pakko 
jäädä, voi hakea pelkästään ruo-
kakassin, Kamps jatkaa.

S-marketin ja K-supermarke-
tin lahjoittamia elintarvikkeita 
laitetaan tarjolle aamupalapöy-
tään sekä kassissa kotiin vietä-
väksi.

– Oikeastaan maksullinen on 
vain aamupuuro, koska kauppo-
jen kanssa on sovittu, että lah-
joituksena annettavaa ruokaa ei 
myydä eteenpäin. Tästä syystä 
emme myöskään huoli aamupuu-
rosta isompaa rahaa, vaikka moni 
olisi halunnut maksaa enemmän, 
Kamps selittää.

Kampsin haaveena on, että aa-
mupalaa tarjottaisiin syksyllä jo-
ka perjantai.

– Se edellyttää, että saisimme 
mukaan ainakin 3–6 uutta va-
paaehtoista. Voisimme muodos-

taa kaksi eri aamupalaporukkaa, 
jotka valmistaisivat aamupalan 
omatoimisesti. Vapaaehtoisille 
osuisi siis vuoro joka toinen per-
jantai.

Valtakunnallisen vapaaehtois-
työtutkimuksen mukaan suoma-
laisille kelpaa nykyisin parhaiten 
vapaaehtoistyö, joka on projekti-
luontoista. Juuri sellaista on tar-
jolla nyt Limingassa.

Vapaaehtoiseksi voi sitoutua 
halutessaan vain syyskaudeksi tai 
vain kevätkaudeksi. Kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä Mari-
ka Kampsiin.

MINNA koLIStAJA
 

Euron aamupuuroa keitetään 
vielä kahtena perjantaina: 9. 
toukokuuta sekä 22. toukokuuta 
ennen kesätaukoa. Aamupala 
tarjotaan kello 9–10.30 Limingan 
seurakuntatalolla

Juha Heikura ja Matti Leskelä tulevat seurakuntatalon aamupalalle mielellään. Veikko Päkkilä on yksi aamupalatarjoilun 
mahdollistavista vapaaehtoisista.

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

Tavoitteena 
on kohdata 
seurakuntalaisia 
arjessa, kuunnella 
heidän toiveitaan 
ja keskustella.

Pauli Niemelä

yliopistolla. Voita 
pappi lätkässä! Palkinnoksi 
(ja lohdutuspalkinnoksi) kahvia, 
pullaa sekä keskustelua kaikesta 
maan ja taivaan väliltä.
Juttutupa-teltta Linnanmaan 
marketilla kello 11–19. Tässä 
ollaan, läsnä. Eikä kiire minnekään. 
Kerro mitä kuuluu sinulle! 
Tarjolla kahvia ja pullaa sekä 
lähetystyön vapaaehtoisten 
tarjoomuksia. Porisuta 
seurakunnan työntekijöitä. Lapsille 
omaa ohjelmaa. Tarjolla myös
musiikkia ja mölkyn peluuta.
Kirkko lähelläsi -päivä Tuiran 
torilla (S-marketia vastapäätä) 
kello 13–18. Tapahtumassa 
vapaata keskustelua seurakunnan 
työntekijöiden kanssa, yhteislaulua 
ja soittoa. Myös kahvia, pullaa ja 
mehua tarjolla. 
Kirkko lähelläsi -tapahtumassa 
Rajakylän ostoskeskuksella/torilla 
kello 11–14 soppatykki, tarjolla 
hernekeittoa. Vapaata keskustelua 
seurakunnan työntekijöiden kanssa.
Tule tapaamaan seurakunnan 
työntekijöitä Toppilan keskukseen 
kello 12–15. Voit samalla osallistua 
ilmaiseen arvontaan. 
Kirkko lähelläsi -tapahtuma 
Puolivälinkankaalla, S-marketin 
pihalla kello 14–18. Tarjolla 
yhteislaulua ja makkaraa sekä 

vapaata keskustelua seurakunnan 
työntekijöiden kanssa.
Kirkko lähelläsi Pateniemen torilla 
kello 16–18. Tarjolla makkaraa ja 
vapaata keskustelua seurakunnan 
työntekijöiden kanssa.
Nuotioilta Koskelan 
seurakuntakodilla kello 18–19.30. 
Tule tapaamaan työntekijöitä ja 
paistamaan makkaraa!
Musiikillinen hartaushetki Pyhän 
Luukkaan kappelissa kello 19. 
Raamatunlukua, mietiskelyä, 
rukousta ja musiikkia.
Ekumeeninen jumalanpalvelus 
Tuiran kirkossa kello 19. 
Nuoren seurakunnan veisujen 
lauluilta Pyhän Tuomaan kirkossa 
kello 19. Tule retroilemaan 
rakastettujen riparilaulujen parissa, 
olipa ripille pääsystäsi aikaa sitten 
vuosi tai 30 vuotta. Jos et ole vielä 
riparia käynytkään, niin tule 
treenaamaan valmiiksi!

Lisäksi tulossa
Diakonian erityispalvelujen 
työntekijöitä  pe 9.5. kello 11–13 
Rotuaarilla
Oulun ev.lut. seurakuntien ja 
konservatorion puhallinorkesterit 
esittäytyvät pe 16.5. kello 16–18 
Kauppatorin lavalla. Tarjolla 
tietoa musiikinharrastamisesta 
seurakuntien puhallinorkesterissa.
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Terveys ja Hyvinvointi

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

AVOINNA:
ma-pe 8.30-21  la-su 10-21

Isokatu 45, 90100 Oulu
Puh. (08) 311 3112
Fax: (08) 311 6001

oulun.keskus.apteekki@
apteekit.net

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

www.caritaslaiset.fi

Ajanvaraus 
netissä tai 

050 520 2383 

Lääkäritalomme palvelee 
Oulun keskustassa osoitteessa 
Mäkelininkatu 31.

Tervetuloa - Olemme täällä sinua varten.

Lääkäritalo  •  Työterveys  •  Kotilääkäri

Caritas Lääkäritalo tarjoaa sinulle monipuoliset ja kattavat 
terveyspalvelut. Palvelemme kaikenikäisiä vauvasta vaariin. 
Palveluihimme kuuluvat yleis- ja erikoislääkäreiden vastaan-
otto, työterveyshuolto sekä lääkärien kotikäynnit. 

Aidosti oululainen.

Ilmoittaja: 
Ota yhteyttä!

Pirjo Teva
020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.� 

Israelissa pitkään toiminut lä-
hetti Pirkko Said ja hänen 
puolisonsa, israelilainen ara-
bikristitty Elias Said tuovat 

tuoreet terveiset työkentältään 
ja elämästään Haifassa. Heitä on 

mahdollisuus kuulla Oulun seu-
dun Uusheräyksen kevätseuros-
sa 4.5. Seurojen aiheena on Hy-
vä paimen. Aloitustapahtuma 
on messu Oulun tuomiokirkos-
sa klo 10,  jossa saarnaa Uushe-

räyksen toiminnanjohtaja Eeva 
Pouke. 

Seurat jatkuvat rukoushuo-
neella osoitteessa Koulukatu 41. 

Kolmen illan keskustelu-
sarja Ruumis, Henki, Sie-
lu jatkuu Myllyojan seu-
rakuntatalossa. 

Keskiviikkona 7.5. teema-
na on hengellinen koti. Tuol-
loin keskustellaan siitä, millai-

nen kirkko on ja mitä kirkko 
ihmisille merkitsee. Keskuste-
lua herättelevät kirjailija-pasto-
ri Kai Sadinmaa ja pastori Sti-
ven Naatus. 

 Sarjan kolmas ilta tiistaina 
20.5. liikuttaa sielua, henkeä ja 

ruumista. Tanssia ja kehoruko-
usta ohjaa Oulujoen kirkkoher-
ra Satu Saarinen.

 Tilaisuudet alkavat kello 18, 
ja ne ovat kaikille avoimia. 

Kirjailija-pastori Kai Sadinmaa 
Oulujoen keskustelusarjan vieraana

Vieraita Israelista 
Uusheräyksen kesäseuroilla

Polkupyörä kuljettaa 
touko–syyskuussa 
messuun

Oulun seurakunnissa to-
teutetaan tänäkin vuon-
na Kolmen kirkon pyö-
rälenkki -kampanja, 

jolla seurakuntalaisia rohkais-
taan tulemaan messuun pyö-
räilemällä.

Kirkoissa, kirkkoherranviras-
toissa sekä seurakuntayhtymän 
virastotalossa on jaossa Kolmen 
kirkon pyörälenkki -passeja, joi-
hin osallistuja kerää leiman tai 
vastaavan merkinnän vähintään 
kolmesta eri kirkosta, jonne on 
pyöräillyt.

Passi laitetaan ennen jumalan-
palvelusta rippikoulukorttien ke-
ruulaatikkoon. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kortin saa kuitattuna 
takaisin. 

Merkintöjä voi kerätä tulevas-
ta sunnuntaista 4.5. alkaen. Kam-
panja päättyy 14. syyskuuta. 

Kaikki kirkkoon tai virastoon 
viimeistään sunnuntaina 14.9. 
palautetut kortit osallistuvat pal-
kintojen arvontaan.  

Passin voi palauttaa myös pos-
titse osoitteeseen Oulun ev.lut. 
seurakunnat, Kolmen kirkon 
pyörälenkki, PL 122, 90101 Oulu.

Merkintöjä saa kaikista Oulun 
ev.-lut. seurakuntien kirkoista. 

Kolmen kirkon pyörälenk-
ki toteutettiin aiemmin kesällä 
2012, jolloin passeja jaettiin sa-
toja.
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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

KEVÄTSEURAT OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 3. – 4.5.2014
La 3.5. klo 14 päiväseurat klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta  
“Uskontunnustus”  
Su 4.5. klo 10 jumalanpalvelukset Oulujoen kirkossa ja Kastellin kirkossa 
klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Herättäjän päivä: su 4.5. klo 10.00 messu Raahen kirkossa ja seurat 
seurakuntakodin isossa salissa
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 4.5. klo 18.30 Oulunsalon seurakunnan 
toimitalossa, Vattukuja 2, Oulunsalo
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 8.5. klo 19.00 Körttiksellä, 
Luokotie 5 A 5, Välivainio, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Ke 30.4. klo 14 Toimintapiiri.
Su 4.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.
To 8.5. klo 19 Opiskelijailta.
Tervetuloa!

Uusheräyksen Kevätseurat su 4.5. 
kts. viime vkon Rt.
3K -ilta ma 5.5. klo 18.30.  
Ari Savuoja: Miten Jumala puhuu?

Tiistaisin klo 9-10 
Aamurukouspiiri + kahvi.  

Keskiviikkoisin klo 18 raamattupiiri.
Tervetuloa!

Oulun seudun Uusheräys ry
Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Apu-lehti etsii parhaillaan 
yleisöäänestyksen pe-
rusteella Suomen kau-
neinta rakennusta. Leh-

den lukijat lähettivät kilpailuun 
lähes kolmesataa ehdotusta, jois-
ta finaaliin pääsi kymmenen eni-
ten mainintoja saanutta. 

Äänestyksen viimeisessä vai-
heessa on mukana peräti viisi 
kirkkoa. Yksi finaaliin asti selviy-
tyneistä rakennuksista on Mu-
hoksen vuonna 1634 rakennettu 
kirkko.

Rakennus on saanut mainet-
ta Suomen vanhimpana lähes al-
kuperäisessä asussa olevana puu-
kirkkona, joka on ympärivuoti-
sessa käytössä. Tästä huolimatta 
etukäteisveikkailussa Muhoksen 
kirkkoa tuskin aivan jokainen 
olisi rohjennut rankata Suomen 
kaunein -rakennus kilpailun kär-
kipaikoille.

Ovathan muut kisan finaaliin 
selviytyneet Turun, Tampereen 
ja Helsingin tuomiokirkot se-
kä Kerimäen puukirkko kenties 
Muhoksen komistusta maineik-
kaampia.  

Finaalipaikan taustalla
kansalaisaktiivisuus
Muhoksella uskotaan kuitenkin 
vankasti oman kirkon kauneu-
teen. Itse asiassa finaaliin pääsyn 
selittää paljolti muhoslaisten oma 
innokkuus äänestyksessä. Kyläl-
lä on laitettu sana kiertämään: 
ottakaa kilpailussa kantaa oman 
kirkkonne puolesta.

Muhoslaiset äänestävät 
kirkkonsa kuuluisaksi

Uusia äänestäjiä – myös muu-
alta kuin Suomesta saati Muhok-
selta – ei ole ollut vaikea löytää, 
kylällä kerrotaan. 

Vaikka kotiseutu on jäänyt 
taakse, monilla Mimmin kunta-
laisilla on Muhoksen kirkosta hy-
viä muistoja.

Niihin liittyvät olennaisesti ra-
kennuksen kauneus ulkoa ja sisäl-
tä sekä kirkon hyvin hoidettu ym-
päristö Oulujoen varrella.

Mikäli Muhoksen kirkko sel-

viää äänestyksessä viiden par-
haan joukkoon, tehdään siitä jut-
tu Apu-lehteen. Äänestysaikaa on 
15.5. asti.

Muhoksella äänestysaktiivi-
suutta perustellaan sillä, että kir-
koille ylipäänsä on hyvä saada 
näkyvyyttä. Kirkkorakennukset 
muistuttavat ihmisiä paikoista, 
joissa kuka tahansa voi hiljentyä 
ja ladata akkujaan. 

rIIttA HIrVoNeN

Saila Seurujärvi Trio Kiimingissä

Saila Seurujärvi Trio kon-
sertoi perjantaina 2.5. klo 
19 Kiimingin lukiolla, Ur-
heilutie 12. 

Saila Seurujärvi Triossa mu-
sisoivat aitolappilaisen Sailan li-
säksi tamperelaiset säveltäjä/mul-
ti-instrumentalisti Lasse Heikki-
lä ja viulisti Anni Kaisa Karola. 
Trio on esiintynyt erilaisissa ti-
laisuuksissa, kuten kouluissa, kir-
koissa ja konserttisaleissa, syys-
kuusta 2005 lähtien.

 Saila Seurujärvi Trio tunne-
taan sielukkaasta ja taidokkaas-

ta musisoinnista, omintakeises-
ta eksoottisesta soitinarsenaalis-
ta, värikkäistä kansallispuvuista 
ja puhuttelevasta kristillisestä sa-
nomasta.

Kiimingissä pidettävään kon-
serttiin on vapaa pääsy.

 Konsertissa kerätään vapaa-
ehtoinen rahalahja, joka tilite-
tään lyhentämättömänä Fidan 
Eväät Elämään -keräykseen. Vuo-
den 2014 tuotolla autetaan Kam-
bodzhan ja Nepalin lapsia.

Isokatu 32 B 90100 Oulu • puh. (08) 375 128

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Palveluja tarjotaan

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivouksesta 
– Hoivaan
Kaikkiin elämäsi vaiheisiin  
siivouksesta hoivaan

Su 4.5. klo 11.00 EHTOOLIS-
JUMALANPALVELUS

Ma 5.5 klo 12.00 RUKOUSHETKI 
Pällissä

Ke 7.5. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Ke 30.4. klo 19 Ystävän paikka. Todistuspuheen-
vuoroja, musiikkia ja tarjoilua. Pe 2.5. klo 19 Saila 
Seurujärvi trion konsertti Kiimingin lukiossa.  
Vapaa pääsy. Pe 2.5. klo 19.30 Lift Up – ilta.  
Su 4.5. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus (perhe-
lounas). Kirjallisuus - ja musiikkipäivä klo 10-15. 

Klaus Korhonen, Hannu Orava, Jari Levy. Seimi, pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 4.5. 
klo 17 Church@78, International Service. Uusikatu 78. 5.-18.5. Eväät elämään ke-
räys Kambodzan ja Nepalin lapsille. Ke 7.5. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. 
Pirjo Orava, Pasi Markkanen, Jari Virtanen. To 8.5. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous 
ti, ke ja to klo 11-12.   www.uskotv.fi   TERVETULOA!

1.5. To VAPPUMYYJÄISET klo 11-14.
4.5. Su Jumalanpalvelus klo 11.00

5.5. Ma Sisar- ja veljespiiri klo 13.00.
TULLESSASI OLET TERVETULLUT !!

Ke 30.4. klo 19 Vappu Vapiksella (nuorille), Henri Tuhkala, Richard Svensson. 
To 1.5. klo 14 Rohkaisua vastuunkantajille, Svensson, klo 19 Vappu Vapik-
sella, Outi Huczkowski, Richard Svensson. Pe 2.5. klo 18 EI Varkki-iltaa. Su 
4.5. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, kahvit, Risto Wotschke, 
aihe: 1 Kor. 11: 17-34. Ke 7.5. klo 13 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. 
Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Yhdistykset

”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

A r k i s t o

Jakeluhäiriöt:  
jakelupalaute@kotimaa.fi

020 754 2267

Muhoksen kirkko on komea ja sisältä löytyy kauniita yksityiskohtia, kuten hienoja 
maalauksia ja virsitaulu.
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• 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 4.5. klo 8.45. Radiopyhäkou-
lun pitää lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi Karjasillan seurakun-
nasta. Aiheena on Hyvä paimen.
Aluelähetys klo 9.55–12:
Kello 10 messu Oulunsalon kir-
kosta. Ari-Pekka Metson vaali-
saarna. Virret: 375, 334a: 5-8, 378, 
251, 177,  223 ja  94: 2-3.
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon –
ohjelmassa on vieraana Ari-Pek-
ka Metso, joka on ehdolla Oulun-
salon seurakunnan kirkkoherran 
virkaan.  
Ma 5.5. klo 18–18.30 Kevään vii-
meisessä Rukousradiossa puhu-
taan siitä, miten virret ovat ruko-

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

usta. Vieraana on virsirunoilija 
Niilo Rauhala. Alueellinen lähe-
tys. Esirukouspyynnöt: www.ou-
lunseurakunnat.fi/rukousradio.
Valtakunnallinen luterilaisten 
seurakuntien Toivon päivä ma-
pe klo 15–17.
Ke 7.5. klo 16.40 Kurkistus kirk-
koon -ohjelmassa kerrotaan kiin-
teistöjen tarveselvityksistä, jotka 
ovat käynnistyneet Tuiran seu-
rakunnan pohjoisosissa ja Yli-
kiimingissä. Haastattelussa ovat 
kiinteistöjohtaja Jaana Valjus ja 
kirkkoherrat Satu Saarinen ja 
Niilo Pesonen.

radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 4.5.  klo 9.45 Radiopyhäkou-
lun pitää lapsityönohjaaja Mar-

jaana Lassi Karjasillan seurakun-
nasta.
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Virret: 375, 128, 169, 378, 
374, 452 ja 177: säkeistöt 1, 4 ja 
5. Synnintunnustuksena luetaan 
virsikirjasta teksti 709.

Suora lähetys oulun 
tuomiokirkosta 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan 
Virtuaalikirkon videoarkistoon.
Su 4.5.  messu Oulun tuomiokir-
kosta.  
 
radio YLe 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 4.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Pyhännän kirkosta Siikalatvan 
seurakunnasta. Virret: 374, 378:1-
3,  498:1-, 372:2 ja 324:4,5.
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

KIRKONULKOMAANAPU.FI

 

KATASTROFIN
AINEKSET

PELKÄSTÄÄN AFRIKASTA PUUTTUU MILJOONA OPETTAJAA.
ESTÄ KOULUTUKSEN KATASTROFI YHDEN LAPSEN KOHDALTA.

LAHJOITA 20 €. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI OPETTAJA NUMEROON 16499
Autat lasta saamaan mahdollisuuden
  koulutukseen ja parempaan tulevaisuuteen.
Ker äys lupa 2020 /2012 /3 5 0 8 , v o imas s a 1.1. 2013 –31.12 . 2014 , koko Suomi , Po l i i s i ha l l i t u s 7.11. 2012 .

TILINUMERO: FI33 1572 3000 5005 04
VIESTI: OPETTAJA

Hautauspalveluja

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Palveluja tarjotaan

Fysioterapiakeskus   
www.medifys.fi

Anna lahjaksi  
hyvä olo

Muista Medifysin lahjakortilla

Siikalavan seurakunnas-
ta radioidaan lähiaikoina 
kaksi jumalanpalvelusta.

– Yle 1:een on pyydet-
ty kahta radiojumalanpalvelusta. 
Niitä varten on käyty Helsingissä 
koulutuksessakin, kertoo kirkko-
herra Merja Jyrkkä.

Pyhännän kirkosta radioidaan 
kirkonmenot tulevana sunnun-
taina 4.5. kello 10.

Palvelutehtävissä siellä ovat 
Veijo Kinnunen, Saila Karp-
pinen, Merja Jyrkkä ja Heikki 
Niileksilä. Kanttorin tehtävässä 
avustaa Ulla Koskelo. Mukana 
ovat lisäksi Pyhännän mieskuo-
ro ja lapsikuoro ja useampia seu-
rakuntalaisia. 

– Kyseessä on Hyvän paime-
nen sunnuntai ja siksi paikkana 

Siikalatvalta kuullaan kaksi 
radiojumalanpalvelusta 

Toinen radiointi tulee Rantsi-
la-päivien aikaan, sunnuntaina 
20. 7. kello 10 Rantsilan kirkosta.

Silloin musiikista vastaa Ar-
ja Leinonen, saarnaaja on Mer-
ja Jyrkkä ja liturgian hoitaa Sai-
la Karppinen.

Kirkkoherra kutsuu seurakun-
talaisia mukaan veisaamaan. Vir-
siä harjoitellaan perjantaina 2.5. 
Pyhännän kirkossa kello 19 alka-
en.

Jyrkän mukaan jumalanpal-
veluksen radioiminen on hiukan 
jännittävää ja haastavaakin.

– Aikataulussa pysymistä täy-
tyy harjoitella. Pyrimme kuiten-
kin toteuttamaan jumalanpalve-
lukset aivan kuten normaalisti-
kin, omalla tavallamme. 

Pyhännän Hyvä Paimen -alttaritaulun on 
maalannut Kaarlo Metsävaivio vuonna 
1916.
on nimenomaan Pyhännän kirk-
ko, jonka alttaritaulu kuvaa ai-
hetta.

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva 
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Rauhan 
Tervehdys on 

myös verkossa
Vinkkaa mainoskiellon 
asettaneelle tuttavallesi, 

että lehti löytyy 
kokonaisuudessaan 

netistä:

www.rauhantervehdys.fi
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Ps. 23 
Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
  Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa 
minut vetten ääreen,
  siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian 
tähden.
  Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa,
  en pelkäisi mitään pahaa,
  sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
  Sinä katat minulle pöydän
  vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
  Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut
  kaikkina elämäni päivinä,
  ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni 
loppuun asti.

1. Piet. 5: 1-4
Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka 
teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa 
- minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen 
kärsimysten todistaja sekä myös osallinen 
siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: Kaitkaa 
sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, 
älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan 
tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta 
voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. Älkää 
herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne 
ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. 
Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte 
kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.

Joh. 21: 15-19
Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon 
Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä 
toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä 
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: 
”Ruoki minun karitsoitani.” Sitten hän kysyi 
toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, Pietari 
vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 
Jeesus sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.” 
Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: ”Simon, 
Johanneksen poika, olenko minä sinulle 
rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus 
kolmannen kerran kysyi häneltä: ”Olenko minä 
sinulle rakas?”, ja hän vastasi: ”Herra, sinä tiedät 
kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 
Jeesus sanoi: ”Ruoki minun lampaitani. Totisesti, 
totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja 
menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, 
sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka 
vie sinut minne et tahdo.”
    Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla 
Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: 
”Seuraa minua.”

Hyvä Paimen
Kuva hyvästä Paimenesta on iskostunut monen mieleen jo lapsuudesta. Jeesus ja lam-
paat kuuluvat yhteen. 

Afrikassa lampaat ja vuohet ovat arkitodellisuutta. Niitä on kaikkialla. Usein niitä 
paimentavat pienet lapset. Vuohet vilistävät nopeasti sinne tänne, lampaat puolestaan 
ovat rauhallisia ja kuuntelevat paimenta. Siinä varmaan syy, miksi Jeesus käyttää niitä 
vertauksissaan kuvaamaan uskovaa ja ei-uskovaa. Paimenen kuunteleminen ja seuraa-
minen on lampaan tehtävä.

Afrikassa paimenet ovat tärkeitä. Suomessa niitä ei juuri enää tarvita. Ikään kuin koko 
aikamme sairastaisi paimenen puutetta. 

Ei ole muodissa seurata tuttua ja turvallista. Vanhat tavat ja aatteet saavat mennä. 
Suuri on valttia, pienet unohtuvat ja jäävät jalkoihin. Onko syy lampaissa vai paime-
nissa?

Ensi sunnuntain raamatunkohdat moittivat paimenia: ”Te olette hajottaneet lau-
maani, päästäneet lampaani omille teilleen ettekä ole pitäneet niistä huolta!” Näistä lai-
minlyönneistä Jumala uhkaa myös rankaista (Jer 23: 1–4). 

Ymmärrämme, että Jumala puhuu ensisijaisesti hengellisistä paimenista, mutta saman 
moitteen voisi helposti antaa myös niille, jotka ohjaavat yhteiskuntaamme. Pienet ja hei-
kot unohtuvat suurten päättäessä suuria asioita.  

Mitä tarkoittanee moite hengellisille paimenille? Eiköhän yksinkertaisesti sitä, että 
Jeesus ja Hänen Sanansa ovat unohtuneet kaiken muun ”tärkeämmän” tieltä. Opetetaan 
ihmisoppeja, aikamme mieliteemoja. Lampaat eivät enää kuule eivätkä näin myöskään 
opi tuntemaan Hyvän Paimenen ääntä. 

On kuitenkin niin, että vain Jeesus ohjaa vihreille niityille. Kaikki muut paimenet 
palkkapaimenina eivät välitä lampaista, vaan ohjaavat ne turmioon. 

Oikea Paimen nostaa kaatuessamme, sitoo haavat sairastaessamme, virvoittaa uupu-
essamme ja antaa henkensä puolestamme. 

On syytä opetella tunnistamaan tämä ääni: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen 
lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän. Minä panen 
henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.” (Joh 10:11–16) 

MArttI ArkkILA
Siikalatvan kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai 4.5.2014 

Psalmi: Ps. 23
1. lukukappale: Jer. 23:1-4

2. lukukappale: 1. Piet. 5:1-4
Evankeliumi: Joh. 21:15-19
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Menot Oulun seurakunnissa 30.4.–8.5.2014

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 Árpàd 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: Erica Elise Ni-
va.
Haukipudas: Vante Aapo To-
pias Kuosmanen, Iina Emilia 
Huttunen, Niilo Kalevi Takki-
nen, Oscar Anton Oliver Kur-
kela, Seemi Aukusti Rehu.
Karjasilta: Martta Edith Vil-
lentytär Jokinen, Eeli Toivo 
Koponen, Onni Ilmari Niva, 
Akseli Lauri Antero Raatikai-
nen, Enni Tuulia Silvasti.
Kiiminki: Jemina Isabella 
Paakki, Hilla Hanne Maaria 
Isoaho.

Oulujoki: Aurora Aino Jo-
hanna Koivuniemi, Hillamari 
Minni Johanna Pellikka, Viivi 
Hilda Hellin Pesonen, Elli Ly-
dia Kristiina Soronen, Aman-
da Hanna Maria Vidgren, 
Paavo Aukusti Vimpari, Fiia 
Lilian Vänttilä.
Oulunsalo: Ilona Enia Eufee-
mia Kankainen, Anni Auroo-
ra Hiltunen.
Tuira: Topi Abram Iisakki 
Holmi, Lilian Edina Liedes, 
Lauri Juuso Oskari Murtovaa-
ra, Minttu Melina Salin, Pee-
tu Onni Artturi Suominen, 
Konsta Ilmari Tolonen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Mirjam An-
nikki Lenkkeri 90, Lyydi Elii-
na Oikarinen 89, Raili Kaa-
rina Suorsa 88, Elvi Johanna 
Maijanen 87, Eila Maria Pel-
konen 83, Liisa Kukkohovi 
80, Heikki Olavi Mäki 58. 
Karjasilta: Eevi Maria Uusita-
lo 84, Eila Aino Sofia Palo 84, 
Irma Kyllikki Selkälä 62, Tarja 
Hannele Hautamäki 57, An-
ton Heikki Oskari Lepistö 9.
Oulujoki: Kalle Kokko 95, 
Raimo Antero Ollila 73, Mau-
ri Mikael Rantala 71, Riitta 

Leena Lievonen 62, Timo Ju-
hani Väänänen 62.
Oulunsalo: Anton Heikki Os-
kari Lepistö  9.
Tuira: Eeva Karoliina Savolai-
nen 93, Aaro Johannes Heik-
kinen 91, Terttu Eliisabeth 
Toropainen 91, Helvi Hilja 
Tuulikki Jarva 88, Lyyli Alina 
Haaksiluoto 87, Aune Elisa-
bet Antinoja 81, Leila Aulikki 
Riikola 79, Pirkko Kaija Kaa-
rina Lehtonen 69, Juha Ville 
Peltonen 38, Nella Säde Sofia 
Kilpimaa 1kk.

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 

 

ilmoittautuminen 
lastenpäiville alkaa 5.5.

Oulun ev.lut. seu-
rakuntien jokake-
säiset Lastenpäi-
vät järjestetään tä-

nä vuonna 2.6.–26.6. Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kuksessa (Hietasaarentie 
19) ja 5.6.–31.7. Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskuk-
sessa (Hiihtomajantie 2).

Lastenpäivät on ohjattua 
viriketoimintaa, joka on 
tarkoitettu 7–10-vuotiaille, 
vuosina 2004–2007 synty-
neille oululaisille lapsille. 

– Oulun ev.lut. seura-
kunnat haluavat auttaa lap-
siperheitä tarjoamalla lap-
sille mielekästä, järjestet-
tyä tekemistä kesäpäiviksi, 
Karjasillan seurakunnan 
lapsi- ja perhetyön sihteeri 
Mari Jääskeläinen sanoo.

– Lastenpäivillä on ai-
kaa myös vapaalle leikille 
ja mahdollisuus tavata ka-
vereita, Jääskeläinen jatkaa.

Ilmoittautumiset 
viikoksi kerrallaan
Sekä Hietasaaren että 
Lämsänjärven lastenpäi-
ville voi ilmoittautua etu-

käteen 5.5. alkaen osoit-
teessa www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Hietasaa-
ren lastenpäiville tulee il-
moittautua viimeistään 
osallistumisviikkoa edel-
tävänä torstaina. Lämsän-
järven lastenpäiville voi il-
moittautua myös paikan 
päällä, lastenpäivien aikana.

Lastenpäiville ilmoittau-
dutaan aina viikoksi ker-
rallaan, jokaiselle halutul-
le viikolle erikseen. Osallis-
tua voi niin monelle viikol-
le kuin haluaa, paikat täyte-
tään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. 

A r k i s t o  /  R i i t t a  H i r vo n e n

oulun ev.lut. 
seurakunnat 
haluavat auttaa 
lapsiperheitä 
tarjoamalla lapsille 
mielekästä, 
järjestettyä 
tekemistä 
kesäpäiviksi.

Mari Jääskeläinen

Osallistuminen Lasten-
päiville on ilmaista, mah-
dollisista retkistä peritään 
erillinen maksu. Lasten-
päivien ohjelmaan kuuluu 
hartaushetki, ohjattua toi-
mintaa, leikkejä, askarte-
lua, pelaamista ja retkeilyä. 
Lisäksi lapsille tarjotaan 
päivittäin lämmin ateria. 
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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
Messu su 4.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen, avustaa 
Jyrki Vaaramo ja saarna Eeva 
Pouke. Kanttorina Péter Ma-
rosvári. Tuiran Kamarikuo-
ro. Kolehti raamattutyöhön 
Mekongin alueella. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi ja ra-
dio Pooki.
Messu su 4.5. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen ja 
kanttorina Péter Marosvári.

Hartauselämä
Aamupiiri la 3.5. klo 10, Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 3.5. klo 18, Vanha pappila. 
Elämän Lähteellä – Sanan- 
ja rukouksen ilta su 4.5. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. Ulla Junttila puhuu ai-
heesta: Kuuliaisuus Jumalal-
le. Ilta koostuu Sanan julis-
tuksesta – opetuksesta, pu-
heista, laulusta ja ylistykses-
tä. Mahdollisuus henkilökoh-
taiseen rukouspalveluun.
Raamattupiiri ti 6.5. klo 18, 
Intiön seurakuntakoti. Järjes-
täjänä Pohjois-Pohjanmaan 
Kansanlähetys.
Raamattupiiri ke 7.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
7.5. klo 19, Oulun tuomiokir-
kon krypta. Tilaisuuden jär-
jestävät Oulun NNKY ja Sina-
pinsiemen ry.
Lähetyspiiri to 8.5. klo 14, 
Vanha pappila. Lauri Kujala, 
Atte Tolonen (opiskelija).

Torstain raamattupiiri to 
8.5. klo 13. Anna-Mari Heik-
kinen.

Musiikki ja kulttuuri
Musiikkimatinea su 25.5. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Tuo-
miokirkkokuoro.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisessa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 419, Keskustan 
seurakuntatalo.
Diakonian aamu ti 6.5. klo 
9, Keskustan seurakuntata-
lo, monitoimisali. Maksuton 
aamupala alueen vähävarai-
sille ja työttömille. Paikalla 
diakoniatyöntekijä ja vapaa-
ehtoiset emännät.
Työttömien ja eläkeläisten 
ruokailu ke 7.5. klo 11, Hei-
nätorin seurakuntakoti. Ruo-
kailun hinta 2 €.
Aamukahavit to 8.5. klo 9, 
Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Paikalla päih-
detyön diakoni Riku-Mat-
ti Järvi.
Päihdetyön diakoni Riku-
Matti Järven päivystys to 
8.5. klo 9–11, Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali.

Lapset ja lapsiperheet
Pyhäkoulu su 4.5. klo 12, 
Heinätorin seurakuntata-

lo. Ennakkoilmoittautumis-
ta ei ole ja toiminta on mak-
sutonta.
Heinätorin perhekerho ti 
6.5. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Perhekerhoon 
ei ole ilmoittautumista.
Intiön perhekerho to 8.5. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerhoon ei ole il-
moittautumista.

Varhaisnuoret
TorstaiTupa to 8.5. Keskus-
tan seurakuntatalo, monitoi-
misali. Tupa tarjoaa yhdessä 
olemista, yhdessä tekemistä 
ja pientä välipalaa alakoulu-
ikäisille lapsille. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Kaija Si-
niluoto, p. 050 5249 779. 

Nuoret
Nuorten avarit ke 7.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo, 
monitoimisali. Vapaata oles-
kelua parhaassa seurassa! 
Näissä iltamissa ei turhaan 
tarvitse suorittaa, kerrankin 
on lupa vain olla. Löytyy niin 
pelejä kuin tilaa loikoiluun-
kin. Seurakunnan tyylille tyy-
pillisesti tyhjin vatsoin ei tar-
vitse kenenkään olla. Nuor-
ten toiveiden mukaisesti voi-
daan järjestää myös erilaisia 
teemailtoja, esim. pizzan tai 
leffojen merkeissä. Nyt on 
niin isot  screenit, että huh 

huh. Avariohjaajina toimivat 
Tuomas ja Sussu.
Nuorisotyön päivystys ke 
7.5. klo 15–17 Keskustan seu-
rakuntatalo, monitoimisali. 
Jurinoita, murinoita ja muu-
ta suunsoittoa kahvi/ teekup-
posen kera. Jahka jääkiekon 
mm-kisat alkaa, kisastudio 
on taas pystyssä!
Nuorten pelikahvila pe 9.5. 
18–22 erityisnuorisotyön tilat 
Vanhan pappilan kellari. Bil-
jardia ja pöytäpelejä.

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Ks. ilmoitus s. 16. 

Seniorit
Eläkeläisten kerho to 8.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin, yhteinen kohtaa-
mispaikka. Lisätietoja dia-
koniatyöntekijä Kaisa Jaak-
kolalta, p. 040 7304 117. 
Eläkeläisten tarinatupa to 

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

Muut menot
Ompeluseurat to 8.5. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 

Kastepäivä
lauantaina 10.5. klo 12–16 Heinätorin seurakuntatalossa.
Kastettavaksi voi tuoda pienen tai isommankin lap-
sen. Juhlaan voi kutsua lapsen lähipiirin juhlistamaan 
pienen suurta päivää. Kasteen jälkeen Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta tarjoaa kakkukahvit. 
Tapahtumaan tulee ilmoittautua etukäteen 3.5. men-
nessä, jotta tapahtuma saadaan aikataulutettua niin, 
ettei lasten tarvitsisi odottaa kovin kauan. 
Ilmoittautua voi osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiokirkko/kastehetki.
Ilmoittautuneisiin otetaan seurakunnasta yhteyttä. 
Lisätietoja pastori Jyrki Vaaramo, p. 050 4334 108.

Musiikkimatinea 
sunnuntaina 25.5. klo 11, Oulun tuomiokirkossa. 

Tuomiokirkkokuoron 80-vuotisjuhlatilaisuus. 
Tervetuloa! Lähetys www.virtuaalikirkko.fi.

Bongaa 
tuomiokirkko-
seurakunnan 
työntekijöitä 
Rotuaarilla 

torstaina 8.5. 
klo 10–14. 

Tule rohkeasti
juttelemaan, 

kommentoimaan, 
kyselemään!

 

 

Vappukeidas 
torstaina 1.5. klo 11–14 Keskustan seurakuntatalossa. 

Tervetuloa viettämään vappua! 
Vappulounas: Lohi- tai kasviskeitto, voileipä, 
ruokajuoma, sima ja munkki 10 €. 
Itsetehtyjä munkkeja, simaa, käsitöitä ja 
pelargonian pistokkaita. 
Mukana kirkon lähetysjärjestöjä. Tuotto Oulun seura-
kuntien lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. 
Tervetuloa myös talkootehtäviin.

sunnuntaina 4.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Toimittaa Kimmo Kieksi. Kolehti raamattutyöhön 
Mekongin alueella, erityisesti khmerinkielisen 

Raamatun uudistamiseen Kambodzhassa ja 
opintoraamatun laatimiseen Vietnamissa Suomen 

Pipliaseuran kautta. 

nuorille aikuisille ja opiskelijoille

Kuorokonsertti
lauantaina 3.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Piteån Mellanstadiekör ja Ungdomskör konsertoivat 
yhdessä  Pyhän Tuomaan lapsi- ja nuorisokuoron kans-
sa. Piteån kuoroja johtaa Ewa Edström ja Pyhän Tuo-
maan kuoroja Anu Arvola-Greus. Konserttiin on va-
paa pääsy.

Sunnuntaina 4.5 molemmat kuorot avustavat messus-
sa Pyhän Tuomaan kirkolla klo 12.



12    Nro 17     30.4.–8.5.2014

Eläkeläisten seurakuntaretki 
torstaina 5.6. Kalajoelle. 

Lähtö: 
Kunnantalon edestä klo 8, Jäälin kappelilta klo 8.15 
Retken hinta 25 € sisältää: matkan, ruokailun opistolla 
sekä kiertoajelun tai kylpylän. 
Ohjelma: Tutustuminen Kalajoen opistoon, 
jonka jälkeen oman valinnan mukaan: 

1. kiertoajelu ja tutustumiskäynti Tyngän 
myllyllä ja Heikki Ulvin Lasiateljeessa
TAI
2. polskuttelu Kylpylä SaniFanissa.

Paluumatka alkaa klo 16. Mennen tullen pysähdys 
Pattijoella, missä voi kahvitella omin kustannuksin. 

Ilmoittautuminen pe 16.5. mennessä Seijalle, 
p. 040 5793 247 tai seija.lomma@evl.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään erityisruokava-
lio, lähtöpaikka ja valitsemasi iltapäivän ohjelmavaih-
toehto.  Retki toteutuu, kun lähtijämäärä on vähintään 
20 henkilöä. Etusija kiiminkiläisillä eläkeläisillä. 
Tervetuloa mukaan!

Menot Oulun seurakunnissa 30.4.–8.5.2014

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
Perhekirkko su 4.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Arto Ne-
vala, saarna Leena Brock-
man, kanttorina Laura Räi-
hä, seurakunnan lapsikuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
4.5. klo 16 Kellon srk-kodilla. 
Toimittaa Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Kirkkokahvit.

Hartauselämä
Raamattupiiri ke 7.5. klo 18 
Puttaan Tuvalla.
Rukouspiiri to 8.5. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.

Musiikki ja kulttuuri
Urkuvartti ke 7.5. klo 12.15 
kirkossa, Elias Niemelä.
Oulun konservatorion ke-
vätkonsertti ma 5.5. klo 19 
srk-keskuksessa. Esiintyjinä 
mm. haukiputaalaisia mu-
siikinopiskelijoita. Vapaa 
pääsy.

Lapset ja lapsiperheet
Martinniemen iltaperhe-
kerho ke 7.5. klo 17.30 Mar-
tinniemen srk-kodilla. 
Lapsiparkki Kellon srk-kodil-
la pe 9.5. ja 30.5. sekä Mar-
tinniemen srk-kodilla pe 
23.5. Maksuton lapsiparkki 
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. 
Kellon perhekerhoa ei ole 

1.5. ja 8.5., Jokelan perhe-
kerhoa ja Vakkurilan perhe-
tupaa ei ole 2.5.

Nuoret
Nuorten ilta pe 2.5. klo 18 
Vakkurilassa. 
RaJu- ilta ke 7.5. klo 18.30 
Wirkkulassa.

Leirit ja retket
Lasten kesäleirit 2014: alle 
10-vuotiaiden tyttöleiri 2.-
3.6., yli 10-vuotiaiden poika-
leiri 4.–6.6. ja alle 10-vuotiai-
den poikaleiri 16.–17.6. Ensi-
sijaisesti Haukiputaan seura-
kunnan jäsenille. Ilm. 22.4.–
11.5. välisenä aikana: www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja leireistä: www.
alakkonäämua.fi 
Perheleiri 13.–15.6. Isonie-
men leirikeskuksessa. Leiril-
le voi tulla koko perheellä 
tai vaikka isovanhempien tai 
kummin kanssa. Leirin hinta 
40 € aikuiset, 27 € 4–18-v., al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Sisa-
ralennus -25 %. Leirikirje lä-
hetetään ennen leirin alkua. 
Etusija leirille on haukiputaa-
laisilla. Ilm. 1.–11.5. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. 
Työnhakijoiden perheret-
ki huvipuisto Wasalandi-
aan 17.–18.6. Retken hinta 
30 €/ hlö ja alle 4-vuotiaat il-
maiseksi, sis. matkat, majoi-
tus leirintäalueen mökeis-
sä, liput huvipuistoon ja ruo-
kailut perillä. Alle 18-vuoti-
aat huoltajan seurassa. Etusi-
ja haukiputaalaisilla perheil-
lä. Ilm. Itsepalvelukirpputo-
ri Linkin kassalle 16.5. klo 

16 mennessä, johon samalla 
maksetaan osallistumismak-
su. Ilmoittautuneille lähete-
tään retkikirje.

Muut menot
Toritapahtuma ke 30.4. klo 
10–16 K-market Revontorin 
pihalla. Seurakunnan työn-
tekijöitä tavattavissa. Myytä-
vänä munkkeja ja simaa niin 
kauan kuin myytävää riittää. 
Munkit 5 kpl/ 4 € tai 10 kpl/ 8 
€, sima 1,5l /3 €, munkkikah-
vit 2 €, onnenpyörä 0,50 €/
pyöräytys. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräykselle.
Kirkkovuotta seuraten – hil-
jaisuuden ilta ma 5.5. klo 18 
Pikku-Vakkurilassa. Illan ai-
heena "Ylösnousseen todis-
tajat". Vetäjinä diakonissat 
Laila Juntti ja Johanna Kero-
la. Lisätietoja Lailalta, p. 040 
8668 319.
Omaishoitajat ja heidän lä-
heisensä kokoontuvat ti 6.5. 
klo 13 Wirkkulassa. Vieraana 
Iin omaishoitajia ja heidän 
läheisiään.
Ilta äideille ti 6.5. klo 18 srk-
keskuksessa. Jokikylän kou-
lun koululaiset ja esikoululai-
set esittävät lauluja ja runo-
ja. Kahvitarjoilu. 
Päivä mielenvirkeydeksi ma 
12.5. klo 10-15 Isonniemen 
leirikeskuksessa. Kahvit ja 
lounas, lätynpaistoa, ulkoi-
lua, pelejä ja hartaus. Tar-
peen mukaan järjestetään 
kyyditystä. Ilm. ja erityisruo-
kavaliot 5.5. mennessä Helil-
le, p. 040 5898 362.
Liikuta minua -tapahtuma 
ti 13.5. klo 13-15 Simppulan 

Jumalanpalvelukset
Messu su 4.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa Erja Haho, kant-
torina Sari Wallin.
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.5. klo 18 Jäälin kappelissa. 
Kimmo ja Seija Helomaa, Sa-
ri Wallin.

Hartauselämä
Raamattupiiri to 8.5. klo 9 
Montin-salissa.

Diakonia
Diakonian vastaanotolle 
ajanvaraus taloudellisissa 
asioissa vain maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 7008 151 tai 
sähköpostilla. 
Juttunurkka ma 5.5. klo 10–
13. Jäälin kappelilla. Kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 5.5. klo 11–
12 Jäälin kappelilla. Ateri-
an hinta 3 €.
Työttömien ja 
pienitulois-
ten aamupuu-
ro ma 5.5. klo 
10–11 Kolamä-
en kerhohuo-
neella. 
Naisten kasvu-
ryhmä ti 6.5. klo 
14 Suvelan saunalla.
Diakoniatyön vapaaehtoi-
sille virkistyspäivä ma 5.5. 
klo 11–15 Suvelassa. Vieraa-
namme Haukiputaan ja Pate-
niemen diakoniaväki. 
Omaishoitajien virkistys-
päivä ke 7.5. klo 15–18. Suve-
lan saunarakennus. Ohjelma 

sis. pienen hemmotteluhoi-
don tai hieronnan, suolaista 

purtavaa ja yhdessä-
oloa. Oakk:n opis-

kelijat huoleh-
tivat läheises-
tänne Suvelan 
monitoimi-
salissa. Osal-
listumismak-

su 10 €. Tied. 
ja ilm. 5.5. men-

nessä Jaana Kon-
tio, p. 040 5793 248 

tai Minna Hernberg, p. 040 
5597 766. Järj. Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry ja 
Kiimingin seurakunta.

Lähetys
Lähetyslauluilta ke 7.5. klo 
18 Mirja Vilmin luona osoit-

teessa Tuohimaantie 13 a 5. 
Mukana Seija Helomaa.

Musiikki ja kulttuuri
Ruskaköörin sävelhartaus 
ma 5.5. klo 18 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa. Johtaa 
Tuomo Nikkola. Piano ja urut 
Risto Ainali. Kolehti Lähetys-
työlle ja iltakahvit.
Lasten kevätlaulajaiset la 
10.5. klo 18 seurakuntakes-
kuksessa. Mukana seura-
kunnan poikakuoron junnut 
ja laulukouluryhmät, usei-
ta lapsisolisteja, johtaa Ul-
la Metsänheimo, säestykset 
Jarkko Metsänheimo.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot Kirkkopirtil-
lä maanantaisin klo 9.30–

Kyläkirkko 
su 4.5. klo 13 

Koitelissa tapahtuma-
lavalla. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Jarkko 

Metsänheimo.

11. Jäälin kappelilla ei ker-
hoa 1.5.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla perjantaisin klo 
9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaina klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Lastenparkki ei kokoonnu 
1.5. vapun vuoksi. 

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat

Nuorten aikuisten K18-il-
ta pe 16.5. klo 18.30–21, Su-
velan leirikeskus. Kutsumme 
mukaan kaikkia yli 18-vuoti-

mäellä. Tapahtumassa liikun-
nan lisäksi virkistetään muis-
tia pelien, luonnon materi-
aalien ja tuoksujen avulla. 
Avustajiksi kutsutaan vapaa-
ehtoisia ja asukkaiden omai-
sia. Tapahtuman toteutta-
vat palveluasuntojen henki-
lökunta, seurakunta ja Virpi-
niemen liikuntaopiston Sove-
lias-hanke. Ilm. mukaan 5.5. 
mennessä Johanna Kerola p. 
045 1393 993 tai viriketoimin-
nanohjaaja Maria Olkoniemi 
p. 050 4201 557.
Virkistysilta kehitysvam-
maisten äideille ti 13.5. klo 
17–21 Isoniemen saunalla. 

Saunotaan ja syödään ilta-
palaa yhdessä. Ilm. Helille, p. 
040 5898 362 viim. 6.5.
Puttaan Tuvan avoimet ovet 
perjantaisin klo 12–14. Terve-
tuloa päiväkahville tai -teel-
le ja tapaamaan toisia Tuval-
le tulijoita. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: yhteispyhäkoulu ja ruo-
kailu su 4.5. klo 12 sekä seu-
rat klo 13.30 ry:llä, lauluseu-
rat ke 7.5. klo 18.30 Arja ja 
Sauli Myllysellä, Keskijärven-
tie 11. Kello: seurat su 4.5. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: kevät-
myyjäiset la 3.5 klo 15 ry:llä, 
seurat su 4.5. klo 17 ry:llä.

torstaina 8.5. klo 11–15 kirkonkylällä K-Aterian ja 
Jäälissä K-Marketin edustalla. 

Tarjolla pullakahvit. 
Seurakunnan työntekijöitä tavattavissa. 

Tervetuloa porisemaan!

Lämmin kiitos 
kaikille Yhteisvastuutapahtumiin osallistuville vapaa-
ehtoisille ja seurakuntalaisille sekä arpavoittoja lah-
joittaneille yrityksille! Saattohoitoa saadaan kehitet-
tyä näillä tuotoilla jo mukavasti sekä autettua Guate-
malan ihmisiä. Kiitos!

Seurakunnan 
jalkautumispäivä 

Häämusiikki-ilta 
perjantaina 9.5. klo 19 kirkossa. 

Tilaisuudessa esitellään perinteiset ”häämarssit” 
ja myös muuta urkumusiikkia, jota kirkkohäissä 
yleisesti käytetään. Laulamme yhdessä 
vihkimisessä käytettäviä virsiä ja esitämme 
yksinlauluja, jotka sopivat kirkolliseen 
vihkitoimitukseen. Musiikista vastaavat kanttorit 
Hannu Niemelä, Laura Räihä ja Else Sassi. Pastori 
Arto Nevala esittelee vihkikaavan. Häämusiikki-
iltaan on vapaa pääsy ja sinne ovat kaikki 
tervetulleita.

aita seurakuntalaisia viettä-
mään iltaa konsertin, iltapa-
lan ja yhdessäolon merkeis-
sä. Kutsu mukaan tutut ja 
tulkaa yhdessä. Tarjoilujen 
vuoksi ilmoittaudu ja ilmoita 
mahdollinen ruoka-allergiasi 
tekstiviestillä 11.5. mennessä 
Jussille, p. 040 7431 903.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 4.5. klo 
12 päiväseurat ja perheruo-
kailu ry:llä, Tauno Kujala.
Rauhan sana su 4.5. klo 15 
seurat Montin-salissa, Heino 
Kouva.
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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 4.5. 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.

lan kirkko. 
Raitin remmi ma 5.5. klo 13, 
Maikkulan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 5.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 6.5. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
Aamupuuro to 8.5. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 

Lähetys
Sukanvarsi ke 30.4. ja 7.5. 
klo 14, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja.
Lähetyskutsut ma 5.5. klo 
18, Kastellin kirkko.
Hanna-ryhmä to 8.5. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 
Lähetyspiiri ti 6.5. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 

Lapset ja lapsiperheet
Kaakkurin olohuone ke 
30.4. ja 28.5. klo 14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Vertaistu-
kiryhmä yhden vanhemman 
perheille kokoontuu Pyhän 
Andreaan kirkolla. Tapaami-
sessa tarjotaan kaikille pien-
tä purtavaa. Ryhmä on mak-

suton. Ryhmän järjestää Ou-
lun Seudun Yhden Vanhem-
man Perheet ry yhteistyös-
sä Karjasillan seurakunnan 
kanssa. Lisätietoja yhdis-
tyksen toimistolta, p. 044 
369 0844 oulunseudunyvp@
gmail.com tai seurakunnan 
työntekijöiltä Marjaana Las-
si, p. 040 574 7108, Päivi Rah-
ja, p. 044 316 1457. 
Puistopyhäkoulu metso-
kankaalla ti 6.5. klo 9.30, 
Metsokankaan keskusleikki-
puisto. Kutsumme mukaan 
perhepäivähoitajia, äitejä, 
isiä ja isovanhempia ym ai-
kuisia lapsineen. Hiljennym-
me, touhuamme, laulamme 
ja leikimme yhdessä. Muka-
na menossa vetäjinä Mari 
Jääskeläinen ja Riitta Leppä-
luoto. Lisätietoja Marilta, p. 
040 5747 109 tai mari.jaaske-
lainen@evl.fi.

Varhaisnuoret
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6-13-vuotiaille pe 2.5. 
klo 17.30, Maikkulan kappe-

Jumalanpalvelukset
Konfirmaatiomessu (tal-
virippikoulu) su 4.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avusta-
vat Jenni Koskenkorva, Iida 
Glumoff, Juha Vähäkangas 
ja Simo Ollikainen, kanttori-
na Riitta Piippo. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Messu su 4.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, saarna Ari Pelkonen, 
avustaa Olavi Mäkelä, kant-
torina Ilkka Järviö. Messun 
aikana lapsille pyhäkoulu. 
Messu su 4.5. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa An-
na-Leena Ylänne ja muka-
na muualle menevien rippi-
kouluryhmä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 4.5. klo 12, Maikku-
lan kappeli. Toimittaa Mirja-
mi Dutton, kanttorina Riitta 
Piippo. Mukana musiikkipai-
notteinen rippikouluryhmä.
Varikkomessu su 4.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 11.
Kastejumalanpalvelus äi-
tienpäivänä 11.5. Pyhän An-
dreaan kirkossa. Kastetta-
vaksi voi ilmoittautua viik-
koa ennen messua Karjasil-
lan kirkkoherranvirastoon p. 
(08) 5313 200.

Hartauselämä
Miesten raamattupiiri ke 
30.4. ja 7.5. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. 

Raamattupiiri ti 6.5. klo 
12, Kastellin kirkko. Tiis-
taisin on yhteinen hetki 
Raamatun ääressä Kas-
tellin kirkolla. Luem-
me Sanaa. Vapaa pääsy! 
Tervetuloa!

Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 6.5. klo 18.30, Kar-
jasillan kirkko.
Kristillinen meditaatio to 
8.5. klo 16.15, Karjasillan 
kirkko. 
Raamattupiiri to 8.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Pappilan torstai-illan Raa-
mattupiiri to 8.5. klo 18, 
Kastellin kirkko.
Raamattupiiri to 8.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri
"Sydän on ruusuja täynnä" 
– äitienpäivän runoilta Aa-
le Tynnin lyriikasta su 11.5. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
uteliaille ke 14.5. klo 18–20, 
Kastellin kirkon pappila. Ke-
vään viimeisessä kokoontu-
misessa pohdimme novelleja 
ja lyhyitä kertomuksia. Kir-
joina ovat tuolloin Mooses 
Mentulan Musta timantti ja 
Alice Munron Kerjäläistyttö. 
Tapaamme syksyllä! 

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 044 3161 579 
tai paikan päältä Karjasillan 
kirkolta.
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 5.5. klo 13, Karjasil-

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 ko-
koontuu Pyhän Andreaan kirkolla Kaakkurissa joka 
kuukauden 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 kanssa. 
Lisätietoja yhdistyksen toimistolta p. 044 369 0844 ou-
lunseudunyvp@gmail.com tai seurakunnan työntekijöil-
tä Marjaana Lassi 040 574 7108, Päivi Rahja 044 316 1457. 

Kouluun lähtevien siunaaminen 
ti 13.5. klo 18 Karjasillan kirkko 
ke 14.5. klo 18 Maikkulan kappeli 
ma 19.5. klo 17.30 ja klo 19 Pyhän Andreaan kirkko
ti 20.5. klo 17.30 ja klo 19 Pyhän Andreaan kirkko 
to 22.5. klo 18 Kastellin kirkko

Kouluun lähtevällä lapsella ja hänen perheellään on 
edessä uusi elämänvaihe. On aika valmistautua koulu-
tielle. Haluamme olla kutsumassa tulevia ekaluokka-
laisia ja heidän perheitään, Taivaan Isän siunattavik-
si. Siunaus on Taivaan Isän huolenpidon ja varjeluksen 
toivottamista. 

Avoimet ovet klo 9–12 Maikkulan kappelissa ja  klo 
13–16 Kastellin kirkossa. Tervetuloa tutustumaan 
Maikkulan ja Kastellin tiloihin. Ohjelmassa mm. harta-
us kirkkosalissa päiväkerholaisten kanssa. Sen jälkeen 
voi osallistua päiväkerhon ohjelmaan, tutustua kappe-
lin tiloihin tai keskustella paikalla olevien työntekijöi-
den (pappi, diakoni, kanttori, nuorisotyönohjaaja, las-
tenohjaaja, suntio) kanssa ja virsihartaus kirkkosalissa. 
Kahvitarjoilu.
 
Karjasilta-Kaukovainion alueen jalkautumispäivä
Karjasilta-Kaukovainion aluepapit ja diakonit jalkau-
tuvat alueen kahviloihin ja baareihin jututtamaan ih-
misiä. Katutaidetapahtuma klo 13–16 Karjasillan kir-
kon takapihalla. Paistetaan lättyjä, tehdään katuliiduil-
la perheen pienimpien kanssa taidetta iloisen kevätmu-
siikin säestyksellä.
 
Kaakkurin alueen jalkautumispäivä
Kahvitarjoilu City-Marketin pihalla klo 12–14 ja 17–19, 
satutuokio kirjastossa klo 11.30–14, avoimet ovet Py-
hän Andreaan kirkossa klo 9–11 ja 12.30–14.30.

Olet lämpimästi tervetullut! 

Sydän on 
ruusuja täynnä 

– äitienpäivän runoilta Aale Tynnin lyriikasta 
sunnuntaina 11.5. klo 18 Kastellin kirkossa. 

Aale Tynni tunnetaan eteenkin Kaarisilta runostaan. 
Mitä muuta hän onkaan kirjoittanut? Kastellin kirkos-
sa kuullaan valikoima hänen lyriikastaan. Runoja esittä-
vät Eeva-Kaarina Sarastamo, Pirjo Kauppinen, Soili Hä-
mäläinen, Aila Valtavaara ja Juha Vähäkangas. Kantto-
rina toimii Ilkka Järviö.

li. Ohjelmassa raamattuope-
tusta, nukketeatteria, mu-
siikkia, toimintapisteitä, kil-
pailuja ja kisailuja sekä nyyt-
tärit, joihin jokainen voi ha-
lutessaan tuoda pientä na-
posteltavaa. Illan päätteek-
si arvotaan palkintoja. Va-
paa pääsy. Tervetuloa! Illan 
järjestäjä on Pohjois-Pohjan-
maan Ev. lut. Kansanlähetys. 
Lisätietoja Maisa Valtanen, 

p. 044 4477 881, p-pohjan-
maa.juniorit@sekl.fi.

Seniorit
Seurakuntakerho ma 5.5. 
klo 13, Caritas-Koti, juhlasali. 
Ystävän kamari ti 6.5. klo 13, 
Kaukovainion kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 8.5. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläiskerho to 15.5. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

torstaina 8.5.
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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 30.4.–8.5.2014

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 4.5. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, Lukukappa-
leiden lukija ja ehtoollisen 
avustaja Mari Flink, kantto-
rina Taru Pisto. Kirkkokahvit 
toimitalolla. Radioidaan Ra-
dio Dei.

Hartauselämä
Hartaus ke 7.5. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Mari Flink.
Hartaus to 8.5. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu.

Musiikki ja kulttuuri
Negrospirituaalikonsertti  
su 18.5. klo 15–16, Pyhän 
Kolminaisuuden kirkko. Uu-
si Ääni/ Taru Pisto, Askeleet/ 
Marjo Irjala sekä Outi ja Ve-
sa Äärelä.

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerho Repussa ti 6.5. 
klo 9.30–11, Seurakunnan 
kerhotila Reppu. 
Salopään perhekerho ti 6.5. 
klo 9.30–11, Salonpään kylä-
talo. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja heidän hoitolapsil-
leen to 8.5. klo 9–10.30. 

Kuorot ja kerhot
Lapsikuoro ke 30.4. klo 17–
18, Oulunsalon kirkko. 
Mieskuoro ke 7.5. klo 18–19, 
Oulunsalon kirkko. Tieduste-
lut Tuomo Kangas.
Uusi Ääni to 8.5. klo 18–20, 
Oulunsalon kirkko. 

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

Celtic connections 
-lauluryhmä 

keskiviikkona 7.5. klo 18 Oulujoen Pappilassa 

Laulamme kelttijuurisia hengellisiä lauluja ja 
musisoimme amatöörihengessä. 

Sinun ei tarvitse olla hyvä laulaja, ahkera 
kirkossakävijä eikä hyvä englannissa päästäksesi 

ryhmään. Se on avoin kaikille, jotka haluavat laulaa 
ja nauttia yhdessäolosta. Jos omistat soittimen, tuo 

se mukana. Vaikka et itse osaa soittaa sitä, ehkä joku 
muu osaa. Voit tuoda myös nuotteja, jos sinulla on 

sopivia lauluja.

Jumalanpalvelukset
Messu su  4.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarna Leo Väyry-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Sanajumalanpalvelus su  
4.5. klo 12, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarna Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su  
4.5. klo 10, Yli-Iin kirkko. Toi-
mittaa Satu Saarinen, kant-
torina Anja Hyyryläinen.
Sanajumalanpalvelus su  
4.5. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Leo Rahko. Sela 
-lauluryhmä.

Diakonia
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 040 7033 690. Muissa asi-
oissa yhteys oman alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 5.5. klo 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla maksu-
ton aamupala kaikenikäi-
sille, mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.
Diakonian aamu ti 6.5. klo 
9.30–10.30, Yli-iin seurakun-
tatalo. Tarjolla maksuton aa-
mupuuro kaikenikäisille.
Diakoniapiiri to 8.5. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

Lähetys
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 5.5. klo 18, Myllyojan seu-

rakuntatalo, ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 5.5. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

Lapset ja lapsiperheet
Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret_tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, pyhäkoulu, perheker-
hot, perhekahvilat, muskarit 
ja nuorten kerhot.

Seniorit
Porinapiiri ma 5.5. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 5.5. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo. 
Seurakuntakerho ti 6.5. klo 
10–11.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 8.5. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

Musiikki ja kulttuuri
Laulukerho to 8.5. klo 10–12, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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.

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. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Seniorit
Ei hartautta Salonkartanos-
sa  ke 30.4. 
Ei seurakuntakerhoa to 1.5.  
 

Lähetys
Lähetysilta ke 30.4. klo 18, 
Kauppiaantie 5. 
 

Muut menot
Herännäisseurat su 4.5. klo 
18.30, toimitalo, Vattukuja 2. 
Kk:n rauhanyhdistys: Raa-
mattuluokat ohjelman mu-
kaisesti su 4.5. klo 12 klo 16 

seurat Timo Määttä, Mau-
no Linnanmäki. Oulun seu-
dun nuortenilta pe 9.5. klo 
19 Kiimingissä.
Salonpään ry: Vappumyyjäi-
set to 1.5. klo 18. Seurat su 
4.5. klo 16.
Seurakunnan jalkautaumis-
päivä to 8.5. Lisätietoja sivul-
la 5.

Matka Suomen Lähetysseuran 
valtakunnallisille lähetysjuhlille 
"Veden äärelle" Vaasaan 
Lähtö pe 6.6. klo 12 Oulun linja-autoasemalta.
Paluu su 8.6. n. klo 20.
Matkan hinta 100 € sis. matkan ja majoituksen 2 hengen 
huoneissa Omenahotellissa, alle 12-vuotiaat lapset 50 €. 
Huom! hotellissa ei aamiaistarjoilua, mutta huoneissa 
jääkaappi, mikroaaltouuni ja vedenkeitin. Lauantaina 
vierailu Wasalandiaan omakustanteisesti.
Lisätietoja ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi tai matkan-
johtajilta Ulla Mäkinen, p. 040 5065 511 ja Kirsi Paavo-
la, p. 044 5760 019.
Sitovat ilmoittautumiset 16.5. mennessä www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo.
ilmoittautuneille lähetetään retkikirje.

Muut menot
Fransupiiri ti 6.5. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 7.5. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 

Luentosarja ”Ruumis, Henki, Sielu 
– kolme iltaa olevaisen äärellä” 

Myllyojan seurakuntatatalolla 
on edennyt toiseen iltaan.

 
Keskiviikkona 7.5. klo 18 käsittelyssä hengellinen koti. 
Mitä kirkko meille merkitsee, millaisessa kirkossa olem-
me jäseninä tai millaisen kirkon jäsenyyden olemme jät-
täneet? Jokainen talo kaipaa toisinaan kuntotarkastus-
ta. Sellaisen korjaustoimenpide-ehdotuksineen on Suo-
men evankelis-luterilaiselle kirkolle tehnyt kirjailija-pas-
tori Kai Sadinmaa kirjallaan "10 käskyä kirkolle". Kai Sa-
dinmaan kanssa keskustelua herättelee pastori Stiven 
Naatus.
 
Kolmas ilta keskiviikkona 20.5 liikuttaa sieluamme, 
henkeämme ja ruumistamme. Meditatiivisen tanssin 
askelissa Pyhä puhuu ruumiissamme, rukous kehossam-
me kielellä, mitä sanat eivät tavoita. Tanssia ja kehoru-
kousta ohjaa Satu Saarinen. 

Seurakunnan työnteki-
jöitä on tavattavissa 

kahvikupposen äärellä 
torstaina 8.5. 

Hintan Sale klo 13–17 
Myllyojan 

ostoskeskus 13–17 
Ylikiimingin 

S-market 13–17 
Yli-Iin Sale 13–17. 

Tervetuloa keskustele-
maan ja juttelemaan 

ajankohtaisista aiheista, 
tai vain juomaan kahvia 

ja mehua! Tapahtuma on 
osa Oulun seurakuntien 

jalkautumispäivää.

Hautausmaan 
siivoustalkoot 

torstaina 8.5. klo 10. 
Ruokailu klo 11.30, 

pullakahvit.

2. vaalisijalle asetetun Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalaisen Ari-Pekka Metson 
vaalinäyte Oulunsalon kirkon 
messussa su 4.5. 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 

Olen perinteitä kunnioittava 
pappi ja samalla avoin 
kaikille uusille ideoille ja 
kokeiluille.”

“

sun 

olla.

19.–23.5.2014 Toimitalossa ja
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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  
Viikkomessu ke 30.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 4.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Paula Kyllönen, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Yhteisvastuun kiitosjuhla 
messun jälkeen.
Messu su 4.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, saarna Árpád 
Kovács, avustaa Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttoreina Raakel 
Pöyhtäri ja Tommi Hekkala. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Ekorippikouluryhmä osallis-
tuu messuun.
Messu su 4.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttoreina Anu 
Arvola-Greus ja Raakel Pöyh-
täri. Pyhän Tuomaan Lapsi- ja 
Nuorisokuorot, Piteån Lapsi-
kuoro.
Messu su 4.5. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Jonna Piirainen, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Tommi Hekkala.
Iltamessu su 4.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, puhe teol. yo. At-
te Tolonen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Viikkomessu ke 7.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 7.5. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 8.5. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula ja ekumeeninen työryh-
mä.

Hartauselämä
Tule lukemaan Raamattua 
ke 7.5. klo 17.30, Tuiran kirk-
ko. Kokoonnumme joka toi-
nen keskiviikko ennen viik-
komessua. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 8.5. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjänä pastori Riitta 
Louhelainen. 

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 aamupala ke 30.4. klo 
10, Tuiran kirkko. Tilaisuus 
maksuton. 
Työttömien ateria pe 2.5. 
klo 12–13, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Diakonian vapaa-
ehtoisten valmistama lou-
nas 2 €.
Juttutupa ma 5.5. 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 5.5. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. 
Diakoniapiiri ma 5.5. klo 14–
15, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupala ke 7.5. klo 10, 

Tuiran kirkko. Tilaisuus mak-
suton. 
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 5.5. klo 9, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
Siiven kellaritiloissa. 

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.

Nuoret
Nuorten Avarit ke 7.5. klo 
18, Tuiran kirkon Nuorisotila. 
Avointen ovien ilta, jossa voi 
tavata kavereita, pelailla, ju-
tella, tarjoilua. Lisätietoja vs. 
nuorisotyönohjaaja Sanna 
Parkkinen, p. 050 3408 982.
Nuorten Draamaryhmä to 
8.5. klo 18, Tuiran kirkon 
Nuorisotila. Ryhmää vetä-

vät nuorisotyönohjaaja Mar-
ja Manelius, p. 040 5245 944 
ja pastori Jaakko Syynimaa.

Seniorit
Eläkeläisten retki to 22.5. 
Ranualle. Lähde mukaan Tui-
ran seurakunnan eläkeläis-
ten retkelle Ranuan eläin-
puistoon. Lähdemme mat-
kaan Tuiran kirkolta klo 8.30 
ja Pyhän Tuomaan kirkolta 
klo 8.40. Matkalla vierailem-
me Ranuan kirkossa ja ruo-
kailemme Polar Bear Restau-
rant ravintolassa. Retken hin-
ta 40 € maksetaan linja-au-
tossa. Ilmoittautumiset ker-
hoissa tai Paula Kyllönen, p. 
040 7235 880 ja Aino-Liisa 
Ilkko, p. 040 7510 064.
Seniorien laulupiiri to 15.5. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Seniorien laulupiirin yhtei-
nen kevätjuhla Tuiran kirkol-
la. Yhteislaulua, musiikkia ja 
kahvitarjoilu. Mukana Taru 
Ängeslevä ja Paula Kyllönen.

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

Työttömien ja vähävaraisten lapsiperheiden 

Kevätretki Powerparkkiin 
lauantaina 10.5. klo 8–22. 

Tuiran seurakunta järjestää työttömille ja vähäva-
raisille lapsiperheille kevätretken Alahärmän Power-
parkkiin. Matkan aikana tutustumme myös Alahär-
män seurakuntaan ja käymme Alahärmän Taimistolla, 
jossa on mahdollisuus ostaa äitienpäivä- ja kesäkuk-
kia. Matkan hinta alle 135 cm lapsi 15 € ja lapset yli 135 
cm sekä aikuiset 20 €. Matkan hintaan kuuluu bussi-
kyyti, lounas ja ranneke huvipuistoon. Paluumatkalla 
pysähdytään kahville, joka on omakustanteinen. Etu-
sijalla 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.

Äitienpäiväjuhla 
Äitienpäivänä 11. toukokuutaalkaen kello 13

 Terva-Toppilan koululla(Yläkoulu, Koskelantie 49)
Ohjelmassa: Äitien kukitus, Napero-kuoron laulua,

puhe ja runo äideille, yhteislaulua ja 
täytekakkukahvit. Tervetuloa

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

Laulava lapsi
Lasten oma lauluhetki

Laulamme yhdessä lasten virsiä. 
Hetki kestää puoli tuntia. Tervetuloa!

9.5. klo 9 Tuiran kirkossa
9.5. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa
22.5. klo 9 Pyhän Luukkaan kappelissa
22.5. klo 10 Pateniemen kirkossa

KAUNEIMMAT KOULULAULUT
perjantaina 9.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa

Mukana kanttori Raakel Pöyhtäri, sekakuoro Tuike,
sekä pastori Ulla Mitrunen-Nyyssönen.

Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu,
järjestää Tuiran Missio-nuoret.

Lämpimästi tervetuloa!

Poikaleiri  
Vasamolla  
2.–.4. kesäkuuta

Lähde mukaan Tuiran
seurakunnan järjestämälle  
8.–12-v. poikien leirille 
Ylikiimingin Vasamolle. 
Ohjelmassa kesäistä menoa ja meininkiä. 

Leirin hinta on 30 euroa.
Ilmoittautuminen 1.–20.5. 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo
Etusijalla leirille ovat Tuiran seurakunnan jäsenet. 
Lisätiedot leirin ohjaajilta: Matti Ketola, p. 040 5747 069 
ja Pekka Jarkko, p. 040 5747 068.

Muut menot
Käsityökerho ma 5.5. klo 12, 
Tuiran kirkko. Tule tekemään 
käsitöitä hyvään seuraan Tui-
ran kirkolle. Ota mukaan 
oma kahvimuki sekä lankaa 
ja virkkuukoukku.

Kivikerho ti 6.5. 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. 

Aikuisrippikoulu 
lauantai - sunnuntai 10.–11.5. Tuiran kirkolla.

Rippikoulu käymättä? 
Oulun alueella järjestetään jälleen aikuisrippikoulu. 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa 4.5. mennessä pastori 
Stiven Naatus, stiven.naatus@evl.fi, p. 050 3104 990. 
Rippikoulu ja konfirmaatio ovat maksuttomia.

Seurakunnan 
jalkautumispäivän 
tapahtumia 
torstaina 8.5., 
lämpimästi tervetuloa!
Tarjolla kahvia ja purtavaa, 
laulua sekä vapaata keskustelua.

Koskelan seurakuntakoti 
klo 18–19.30, nuotioilta, lättyjen paistoa.
Kasteheinänpuisto, Kuivasranta 
klo 9.30–10, puistopyhäkoulu.
Kuivasjärvi, Helmipöllönpuiston leikkipuisto 
klo 14 ja 15, perheiden lauluhetki.
Kuivasjärvi, Karjakentänpuiston leikkipuisto 
klo 14 ja 15, perheiden lauluhetki.
Linnanmaan marketin piha-alue 
klo 11–19, juttutupa–teltta.
Pateniemen tori klo 16–18.
Puolivälinkangas, S-marketin piha klo 14–18.
Rajakylän ostoskeskus, tori 
klo 11–14, soppatykki, tarjolla hernekeittoa. 
Ritaharjun leikkipuisto klo 9.30–10, puistopyhäkoulu.
Toppilan keskus/tori, Paakakatu 
klo 12–15,  ilmaiset arpajaiset.
Tuiran tori klo 13–18.
Yliopiston aula. Pöytälätkää pastorien kanssa yliopis-
tolla. Voita pappi lätkässä! Palkinnoksi (sekä lohdutus-
palkinnoksi) kahvia, pullaa sekä keskustelua kaikesta 
maan ja taivaan väliltä. 
Pyhän Luukkaan kappeli klo 19, musiikillinen hartaus-
hetki; raamatunlukua, mietiskelyä, rukousta ja musiikkia.
Tuiran kirkko klo 19, ekumeeninen jumalanpalvelus.
Pyhän Tuomaan kirkko klo 19, nuoren seurakunnan 
veisujen lauluilta. Tule retroilemaan rakastettujen ri-
parilaulujen parissa, olipa ripille pääsystäsi aikaa sitten 
vuosi tai vaikkapa 30 vuotta. Jos et ole vielä riparia käy-
nytkään, niin tule treenaamaan valmiiksi!
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Menot Oulun seurakunnissa 30.4.–8.5.2014

Hailuoto
Seurakunnissa tapahtuu 30.4.–8.5.2014

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

Kastettu: Mette Amelie 
Kivioja (Pyhäntä).
Kuollut: Maria Esteri 
Savilampi e. Kesti 89
(Kestilä), 
Sirkka Kyllikki Tellervo
Haataja e. Korhonen 65
(Pyhäntä).

Hartaus pe 2.5. klo 13 Koivu-
lehdossa.  
Lankapiiri ma 5.5. klo 17 
Pulkkilan kerhohuoneessa.
Kirkkovaltuusto ke 7.5. klo 
18 Kestilän srk-kodissa.
Naisten porina- ja laulupiiri 
ke 7.5. klo 18 Pyhännän srk-
talossa.
Ehtoollishartaus pe 9.5. klo 
14 Pohjantähdessä.
Seurakuntakerho ti 6.5. klo 
12 Väinölässä sekä ke 7.5. klo 
12 Pyhännän, to 8.5. klo 12 
Pulkkilan ja pe 9.5. klo 10 
Kestilän srk-talossa.
Perhekerho ti 6.5. klo 10 Py-
hännän kerhotilassa ja ma 
klo 10 Nuppulassa Rantsilas-
sa sekä ke klo 10 Kestilän ker-
hokodissa.
Päiväkerho to 8.5. klo 10 
Kestilän kerhokodissa, pe klo 
10 Pulkkilan kerhohuonees-
sa, pe 9.5. klo 10 Pyhännän 
kerhotilassa. Nuppukerhot ti 
klo 10 ja to 8.5. klo 10 ja klo 
13 Nuppulassa.
Varhaisnuortenkerho to 
8.5. klo 13.30 Kestilän kerho-

Eläkeliitto ti 6.5. klo 11 srk-
salissa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun vapaaehtoisten palave-
ri ti 6.5. klo 14 Salli Mäkeläl-
lä. SPRvapaaehtoisviikon asi-
oita. 
Kevätlaulutuokio ke 7.5. klo 
15 kirkossa. Vieraana Pudas-
järven seurakunnan eläke-
läisten musiikkipiiri. Iloisen 
laulajan kirjat mukaan!
Yhteislaulutilaisuus to 8.5. 
klo 14 Saarenkartanossa.
Mukana Sirkeät Sirkuttajat. 
SPR:n ystäväpalvelu tarjoaa 
kahvit.

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
Varttuneiden porinapiiri ti 6.5. klo 13.15, Heinätorin 
srk-talo. Eläkkeellä olevien kehitysvammaisten kerho. 
Mukana Taina-kanttori.
Keskustelukerho ti 6.5. klo 17, Heinätorin srk-talo. 
Avoin ryhmä kaikenikäisille kehitysvammaisille
Perhepiiri to 8.5. Vanha pappila, Jössensali. Ryhmä 
vanhemmille, joilla on kehitysvammainen lapsi.
Kehitysvammaisten aikuisten kesäleiri pe 4.7.–su 6.7, 
Rokuan leirikeskus. Leirillä on mukavaa tekemistä, ul-
koilua, yhdessäoloa. Leirin hinta on 47 €, joka sisältää 
majoituksen, kuljetuksen ja ruokailut. Etusija on en-
si kertaa leirille tulijoille. Ilmoittautuminen 5.5. alka-
en osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai p. 
040 5156 935 Anne Kellokummulle.

KuuLoVaMMaiSet
Raamattupiiri ti 6.5. klo 13, Palvelukeskus Runola. 
Tallikirkon raamattutunti ti 6.5. klo 18.30, Piispanta-
lon tallikirkko. Raamatun tutkiskelua kuurojenpappi 
Urpo Luokkalan johdolla.
Ystäväilta to 8.5. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. 

NäKöVaMMaiSet
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 8.5. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Caritas-sali. Pyhää kirjaa lu-
kien ja mietiskellen. Kahvittelua ja seurustelua unoh-
tamatta. Joka kerta avautuu jotain. Tule mukaan! 
Opasystävä on vastassa klo 12.30 alkaen pihalla.

päiHDetyö
Päihdetyöntekijän päivystys tiistaisin klo 9–11, Dia-
koniset erityispalvelut. Huomaa uusi osoite, Puu-
sepänkatu 4, 2. kerros.
Tavoiteryhmä ti 6.5. klo 13.30–15, Keskustan seura-
kuntatalon 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
Vappukeitaan valmistelu ke 30.4. klo 9, Keskustan 
seurakuntatalo. Koristelemme talkoilla salin, katam-
me pöydät ja järjestelemme myyntipisteet. 

Siipi – lähetyksen puoti ja paja ma–ke, pe klo 10–14, 
Nokelantie 48 B, käynti Latokartanontien puolelta,  
p. 044 3161 720. 

kassillinen kierrätystavaraa 5 €! 
Puodista kirpputoritavaraa ja uusia pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia. Pajassa tehdään käsitöitä ja as-
karrellaan. Lahjoituksia otetaan vastaan. Tervetuloa 
vapaaehtoistoimintaan ja ostoksille! 

 
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. 

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.

Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten vappujuhla ke 
30.4. klo 19.30, Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. Tervetu-
loa perinteiseen vapputapahtumaan Raatin nuorisota-
lolle vapunaattona! Tarjolla iloista seuraa, vappuista 
ohjelmaa, hartaus sekä munkkia ja simaa.
Lenkkiryhmä to 1.5. klo 18–20, Keskustan seurakunta-
talo. Käymme tunnin reippailulla, jonka jälkeen nau-
timme iltapalasta ja hartaudesta. Tervetuloa! 
Kolomio pe 2.5. klo 16.30–18, Keskustan seurakuntata-
lo, monitoimisali. Tule istahtamaan hetkeksi, rupattele-
maan ja halutessasi askartelemaan Kolomioon! 
Punainen lanka – neuletapaaminen ma 5.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo, monitoimisali. Tervetuloa 
neulomaan, virkkaamaan, kirjomaan tai tekemään jo-
tain muita käsitöitä yhdessä muiden samanhenkisten 
kanssa. Mahdollisuus myös opetella uusia tekniikoita, 
tai opetella tekemään sen kuuluisan kantapään. Väli-
neitä ja materiaaleja löytyy, mutta voit tuoda mukana-
si omat tarvikkeet. Omilla kädentaidoilla voi myös osal-
listua tekemään hyvää: valmistuneita töitä voi lahjoit-
taa yhdessä valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Li-
sätietoja voi kysellä tiina.siloaho@evl.fi.
Nuorten aikuisten raamis to 8.5. klo 18–19.30, Vanha 
pappila, Jössensali. 

JärJeStöt
OPKOn opiskelijailta la 3.5. klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Rukousta sanoin ja teoin, OPKOn hallitus.
Kansanlähetyksen 3Kohtaamista-ilta ma 5.5. klo 
18.30, Rukoushuone, Koulukatu 41. Ari Savuoja: Mi-
ten Jumala puhuu.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 7.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Vapaaksi ostettu, Sa-
muel Korhonen.
Körttiopiskelijoiden ja nuorten aikuisten seurat to 
8.5. klo 19, Körttiksellä, Välivainiolla, os. Luokotie 5 A 5. 

English Service on Sunday 4th of May at 4 pm. in St. 
Luke's Chapel. Sunday school for children. 
Englanninkieliset seurat su 4.5. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu lapsille.

Kansainvälisyys

Meijän Olokkari 
torstaisin klo 16–18 

Keskustan seurakuntatalossa. 

Kaikille avoin 
seurakuntien 
vapaaehtoistyön 
järjestämä 
kohtaamispaikka 
Suurella Sydämellä 
-toiminnan pohjalta 
monitoimisalissa. 

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.

Remonttiale toukokuun ajan: 
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Hyvän sanoman kirkkoil-
ta su 4.5. klo 18.30 kirkossa, 
”elämäni kokemuksia” Ve-
sa Matkaselkä ja puhe Mika 
Martinmäki.
Omien käsitöiden ilta ma 
5.5. klo 17 srk-talossa.
Lapsiparkki ke 7.5. klo 
12.30–14.30. Ilmoittautumi-
set joka kerralle erikseen, p.  
044 7750 601. 
Kuoroharjoitukset ke 7.5. 
klo 18–19.30 srk-talossa.
Perhekerho seuraavan ker-
ran to 8.5. klo 10 srk-talossa.
Rippikoulun aloitusjakson 
päätösilta kirkossa to 8.5. 

Radiojumalanpalvelus 
sunnuntaina 4.5. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Liturgi Saila Karppinen, saarna Merja Jyrkkä. Kanttorina Veijo Kinnunen. 
Mieskuoro ja lapsikuoro avustavat, säestys Ulla Koskelo. Muut avustajat 
Timo Hakkarainen, Leena Nissinen, Eetu Nissinen, Lyydia Tahkola ja Elisa Tölli. 
Kirkkoväkeä pyydetään tulemaan kirkkoon viimeistään klo 9.45. 
Seurakuntalaiset, nyt joukolla radiokirkkoon Pyhännälle! 
   
   Jumalanpalvelus kuunneltavissa YLE Radio 1:ssä 
   ja netissä Yle Areenassa.
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www.hailuodonseurakunta.fi
lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma, ke, pe 
klo 9–14

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

eurakunnissa tapahtuu 30.4.–8.5.2014

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Yhteystiedot
Kirkkoherran puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–13, p. 040 7430 371.
Diakonissan puhelinpäivystys maanantaisin klo 9–11, 
p. 040 7430 382.
Kirkkoherranvirasto toimii ajanvarausperiaatteella 
suoraan työntekijöiden numeroista tai p. 044 3340 380.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset saat Oulun 
keskusrekisteristä, p. (08) 3161 300.

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

Hartaushetki Lumilyhdyssä 
ke 30.4. klo 14.
Lasten päiväkerhot nor-
maalisti, paitsi vappuna 1.5., 
lisätietoja kerhoista Siljalta 
p. 044 7750 601.

Laasutalakoot pe 2.5. 
klo 9 alkaen hautaus-
maalla (Huom! Sateen 
sattuessa varapäivä on 
ti 6.5.) Talakooväelle 
tarjolla ruokaa ja kah-
via srk-talossa puolen 
päivän aikaan.

kodissa, ma klo 13.30 Pulkki-
lan kerhotilassa, ti klo 14.30 
Pyhännän kerhotilassa, ti 
klo 15 Hovin koululla, ke klo 
15.30 ja to 8.5. klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15.30 ja poika-
kerho to 8.5. klo 15.30 Nup-
pulassa. 
Kuorot: Kirkkokuoro ke klo 
18 Kestilän srk-kodissa. Ve-
teraanikuoro to klo 11 Piip-
polan srk-kodissa. Ke 7.5. klo 
9.30 käsikellokuoro, to klo 
15 lapsikuoro ja to klo 16.30 
kirkkokuoro Pulkkilan srk-ta-
lossa. To 8.5. veteraanikuoro 
klo 12 ja lapsikuoro klo 17 
Pyhännän srk-talossa. Lapsi-

kuoro ke 7.5. klo 16.30 Rant-
silan srk-talossa. 
Rauhanyhdistykset: Kestilä: 
Nuorisotoimen retki to 1.5. 
klo 12 Maksinharjulle. Seu-
rat su 4.5. klo 19 ry:llä. Ke-
vätmyyjäiset la 10.5. klo 10–
11 vanhalla srk-kodilla. Pulk-
kila: Seurat su 4.5. klo 13 Koi-
vulehdossa ja klo 14 ry:llä. 
Äitienpäivämyyjäiset la 10.5. 
klo 12 ry:llä. Pyhäntä: Päivä-
kerhon kevätjuhla ke 30.4. 
klo 18.30 ry:llä. Seurat su 4.5. 
klo 16 ry:llä, K Marjanen ja A 
Lauhikari. Rantsila: Vappu-
myyjäiset to 1.5. klo 11 ry:llä. 
Seurat su 4.5. klo 17 ja klo 
18.30 srk-talossa.

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

Myytävänä munkkeja, simaa, 
sämpylöitä ja arpoja. 

Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

klo 15.30. Ohjelmassa kirk-
koon tutustuminen ja to-
distukset aloitusjaksosta. 
Huom. tämä ilta koskee kaik-
kia rippikoululaisia.
Raamattuilta to 8.5. klo 
18.30 srk-talossa, tutkitaan 
Apostolien tekojen 6. lukua.
Rauhanyhdistys: Su 5.4. klo 
12 pyhäkoulu I A&A Aspe-
gren II Myllynen ja III Lah-
denperä klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 5.5. klo 10 puurokerho 
Eskolalla ja  sisarpiiri ry:llä 
klo 19. Päiväkerho ry:llä ma, 
ti, ke ja to.

Kastettu: Karvosenoja Adele Maija Maria, Kuisma Milja 
Katriina, Oksanen Aino Inkeri ja Oksanen Leevi Juhani.

Gospelkirkko
sunnuntaina 4.5. klo 18 kirkossa. 

Toimittaa Timo Juntunen. Musiikista vastaavat 
gospel-yhtye Rovasti ja Hulttiot 

ja vieraileva yhtye Ahavah Kempeleestä. Iltateet.

Vappukahvila 
kevätlaulujen merkeissä
torstaina 1.5. klo 13–15 Pulkkilan seurakuntatalossa.
Munkki- ja simamyyjäiset. Arpajaiset. Tuotto diakonia- ja lähetystyölle.

Messu  
sunnuntaina 4.5. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli ja kanttorina Maili Muuttola-Junkkonen, 
kuoro ja messutiimi avustaa. 
Messuun liittyen avioliittoon vihkiminen (morsiusmessu).

Pyhännän lapsikuoron

kevätkonsertti
lauantaina 10.5. klo 13 Nestorissa 

Virsi-ilta
radiojumalanpalveluksen virsistä
perjantaina 2.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.  
Virsi-illassa opettelemme laulamaan radiojumalan-
palveluksen virret ja liturgiat. Hyvin toteutettu, rai-
kuva virsilaulu rikastuttaa jumalanpalvelusta. Terve-
tuloa laulamaan! Jumalanpalveluksen virret: 378: 1-3, 
704 (synnintunnustus), 374: 1-4, 498, 324: 4, 5.

Hautausmaiden 
siivoustalkoot
torstaina 8.5. 
alkaen klo 9 Rantsilan 
hautausmaalla ja
perjantaina 9.5. 
alkaen klo 9 Kestilän, 
Piippolan, Pulkkilan ja 
Pyhännän hautausmailla.
Talkooväelle kahvi- ja 
hernekeittotarjoilu!

Rantsilan ja Pulkkilan 
Stellojen äitienpäiväkonsertti
sunnuntaina 11.5. klo 14 
Rantsilan seurakuntatalossa.

Tilaisuuden jälkeen 
kahvitarjoilu, arvan myyntiä 
ja vapaaehtoinen kahviraha 
lapsikuorotoiminnan 
tukemiseen.

Seurakuntakerhon 
retki Tupoksen 
kalaravintolaan

Kestilän kerho: ke 7.5. 
lähtö klo 10.15 kirkon 

parkkipaikalta.
Rantsilan kerho: to 8.5. 
lähtö klo 10.15 Rantsilan 

seurakuntatalolta.
Muut kuin 

kerholaiset 15 €. 
Ilmoittautumiset 

kerhoissa tai 
kirkkoherranvirastoon, 

p. 040 5528 989.
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paa pääsy. 
Tulossa: LIIKUTA MINUA -ta-
pahtuma 12.5. klo 12.30–14.  
Vapaaehtoisia avustajia käve-
lyreitille kunnantalolta seura-
kuntatalolle kaivataan, soita  
p. 044 7521 226.
Partio: ke 30.4. Linnanval-
loitusta ja syötävää Liisan-
linnassa tarpojille, samoajil-
le ja vaeltajille klo 18–20.30. 
Ke 7.5. Päivystys Partiotoi-
mistossa klo 15–17. 9.–10.5. 
Sudenpentujen yöretki Pikku 
karhunkierrokselle. La 10.5. 
Seikkailijoiden linturetki. 9.–
11.5. Jotos 14 märkäretki, tar-
pojille, samoajille ja vaeltajil-
le Partiokämpällä. Lisätiedot: 
www.niittykarpat.fi.

Seurakunnissa tapahtuu 30.4.–8.5.2014

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

Nuorten kuoro Celeste ke 
30.4. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 30.4. klo 17 
srk-talolla. 
Perhekerho ti 6.5. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Diakoni 
Ritva mukana kerhossa. Kes-
kustelua vanhempien kesken. 
Pöytäteatteria lapsille. 
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
6.5. Mielenterveyskuntoutu-
jien avoin vertaisryhmä. Läh-
detään retkelle luontokes-
kukseen, lähtö pappilan pi-
halta porukalla klo 12. Muka-
na Marika Kamps, p. 044 7521 
243 ja Maire Taikina-Aho, p. 
050 4302 023. 
Jussilan porinat 6.5. klo 13, 
mukana diakonissa Sinikka.
Gospel Gym ti 6.5. klo 18.30 – 
19.30 Vanamo-Sali. Hikeä pin-
taan jumppaamalla gospel-
hittien tahtiin. Vapaa pääsy, 
ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 7.5. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 

Kastettu: Saara Katarii-
na Heiskari, Amelia Aino 
Helmiina Malkamäki ja 
Iisa Emilia Tölli.
Kuollut: vauva Beata 
Mirjami Takkinen.

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

Kummikirkko su 4.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki ja Aino 
Pieskä, kanttorina Hanna 
Korri, avustajina Alatem-
meksen vapaaehtoiset. 
Katso oheinen ilmoitus!

1.5. Päiväpiiri to 8.5. klo 12 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ja Seurakuntapiiri to 
8.5. klo 12 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Askeleet pe 9.5. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.

Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/perheet. 
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
30.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
70- ja 75-vuotiaiden juhla 
4.5. messun jälkeen Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 
Kuoroa ei ole 1.5. Kuoro 7.5. 
klo 16 Pappilassa.
Kirkkokuoro ke 7.5. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 7.5. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 8.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirejä ei ole 

Diakoni Ritva mukana ker-
hossa. Keskustelua vanhem-
pien kesken. 
Seurakuntakerho ke 7.5. klo 
12 seurakuntatalolla. Saam-
me vieraita Saloisista. Esitys 
”Raamatun naisia” Annikki 
Nikun johdolla.
Nuorten kuoro Celeste ke 
7.5. klo 17–18 kirkossa.
Tähdet-kuoro ke 7.5. klo 17 
seurakuntatalolla.
Muualla rippikoulua käyvi-
en opetusta ke 7.5. klo 17–19 
seurakuntatalolla. 
Neulekahvila ke 7.5. klo 17.30 
Lähetysvintillä. Mukana Mai-
sa Hautamäki. 
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
7.5. klo 18.30 Pappilan salissa 
Kirkkolaulajat ke 7.5. klo 
18.30 kirkossa.
Aamupuuro pe 9.5. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla. 
Puuroaamiainen tarjolla eu-
rolla, tervetuloa syömään ja 
juttelemaan! Lue juttu s. 4–5.
Kevätkonsertti pe 9.5. klo 
19 Limingan kirkossa. Vladi-
mir Nedvizhayn oppilaat, pia-
nistina Anne Muhola, Oulun 
konservatorion laulunopis-
kelijoita. Ohjelma 10 €, va-

Messu su 4.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Paulus 
Pikkarainen, diakoni Elisa 
Iso-Junno, kanttori Mar-
jo Irjala. Musiikkiavustus 
Askeleet. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Linssikeittoa ja lähetystä 
Nimikkolähettiperheemme vierailee seurakunnassamme 
keskiviikkona 7.5. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa. Kuulem-
me heidän työstään Etu-Aasiassa ja syömme yhdessä lins-
sikeittoaterian. Mukana Minna Sorvala ja Olli Seikkula.

Pizzaa ja Parisuhdetta 
perjantaina 9.5. klo 18.30 Zeppeliinin Rossossa. 
Ilmoittautumiset 4.5. mennessä www.kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautuminen.

Kempeleen hautausmaan siivoustalkoot 
keskiviikkona 7.5. klo 12–16. Makkaranpaistoa ja kahvit-
telua talkoilun lomassa kirkonmäellä. Tervetuloa talkoile-
maan, otathan oman haravan ja hanskat mukaan!

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, 

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

p. 040 7790 368 / Jaana He-
listen-Heikkilä.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
13.5. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Pöy-
täkirjan nähtävilläolo 19.5.–
18.6.2014 kirkkoherranviras-
tossa arkisin klo 9–15.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. Aamu-
kahvilan retki Luurinmut-
kaan ma 5.5.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13. 
Varhaisnuoret: Varhaisnuor-
ten toimintapäivä alakoulu-
ikäisille lapsille la 17.5. klo. 
10–14 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. Ilmoittau-
tuminen 30.4. mennessä seu-
rakunnan kotisivuilla osoit-
teessa: www.kempeleenseu-

rakunta.fi/ilmoittautuminen.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Yöpappila pe 9.5. klo 20 
Vanhassa pappilassa.
Kastetut: Aleksi Mikael Rä-
sänen, Amanda Eveliina Rae, 
Essi Anniina Rae, Melissa 
Emilia Nurkkala.
Kuollut: Helmi Maria Kyllikki 
Nättilä s. Kela 85.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 4.5. klo 16 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta). Perheker-
ho ke 7.5, klo 10–12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätmyyjäiset to 1.5. klo 11.30 
ry:llä. Seurat su 4.5. klo 16 
ry:llä. Sisarilta, vierailu ma 
5.5. klo 18 SRK:lla.

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 €. 
Järjestää Limingan seurakunta ja MLL. 
Tulot Yhteisvastuukeräykseen.

Päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 

Päiväkerhot vuosina 
2009–2011 syntyneil-

le lapsille alkavat viikolla 
35. Ilm. toukokuun 

aikana osoitteessa www.
liminganseurakunta.fi. 

Lisätietoja Tuijalta, 
p. 044 7521 230.

Kummikirkko 
sunnuntaina 4.5. klo 10
Kummius on kutsu elinikäiseen tehtävään.        
Se on mahdollisuus erityisen läheiseen 
ihmissuhteeseen. Kutsumme 
kummikirkkoon kaikenikäiset kummit 
ja kummilapset! Kirkossa mahdollisuus 
yhteiskuvaan kummilapsen kanssa.

Rauhanyhdistys: Vappumyy-
jäiset to 1.5 klo 11 ry:llä. Ko-
dinseurat pe 2.5 klo 18.30 
Mirja ja Hannu Palolalla sekä 
Pirjo ja Mikko Törmäsellä. Py-

häkoulut su 4.5 klo 12 ja seu-
rat klo 16 ja 17.30 ry:llä. Vart-
tuneiden kerho to 8.5 klo 12 
ry:llä.

Haudanhoito-
sopimukset 

tehtävä viimeistään 16.5. 
Sopimuksen voi tehdä 
netissä www.limingan-

seurakunta.fi tai 
ottamalla yhteyttä 

kirkkoherranvirastoon. 

Rantakylän 
hautaus maan 
siivoustalkoot 

torstaina 8.5. alkaen 
klo 8. Seurakunta 

tarjoaa talkoolaisille 
ruuan ja kahvit. 

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: Minja Minttu 
Maaria Laurila, 
Alica Fiona Alejandra 
Moilanen.
Kuollut: Niilo Nuojua 93, 
Niilo Pentti Johannes 
Kantola 87.

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

Kastettu: Ruufus Toivo 
Manuel Tuohimaa.

Munkki- ja simamyynti ke 
30.4. klo 10–17 srk-talossa lä-
hetystyön hyväksi.
Rukouspiiri ke 30.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket pe 2.5. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri su 
4.5. klo 18 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ma 5.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Tarja Pyy.
Kaikille avoimet ompelu-
seurat ma 5.5. klo 18 srk-ta-
lon kappelihuoneessa, dia-
konia- ja lähetystyön hyväk-
si, Hanna Kaisto-Vanhamäki.  
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 6.5. klo 9–15. Hartaus 
muualle haudattujen muisto-
merkillä klo 12. Kahvitarjoilu.
Laitasaaren seurakuntapiiri 
ti 6.5. klo 12, kerhoillaan Py-

häselän metsästyskämpällä, 
Tarja Pyy, Leena Leskelä.
Hartaus ti 6.5. klo 14 tk-sai-
raalan B-osastolla, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ti 6.5. klo 15 ryhmä-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Lähetysilta ti 6.5. klo 18.30 
Niina Leinonen-Light’illa, 
Pääskyntie 10 As 1, Simo 
Pekka Pekkala, Anja 
Hämäläinen.
Rukouspiiri ke 
7.5. klo 17.45 
srk-talon kap-
pelihuoneessa, 
Marja Leena Sa-
volainen.
Isä ja lapset -ilta 
to 8.5. klo 18 Koor-
tilassa, Jouni Heikkinen, 
Tuula Väänänen, Sirpa Kuk-
kohovi.
Kuorot: ke 7.5. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuoro srk-ta-
lossa. 
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhoja ei tiistaina 6.5. Per-
hekerho keskiviikkoisin klo 
12.30–14.30 Päivärinteen 
srk-salissa ja torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-

Perhekirkko, sanaju-
malanpalvelus su 4.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Eeva Mai-
ja Sorvari. Avustaa Mei-
ju Kaakinen ja Nella Koi-
vunen. Lapsikuoro.
Perhekirkko, sanajuma-
lanpalvelus su 4.5. klo 
12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttori Eeva Mai-
ja Sorvari. Avustaa Mei-
ju Kaakinen ja Nella Koi-
vunen.

Diakoniatyön päivystys ma 
5.5. klo 9–10.30 Temmeksen 
srk-talolla. Sisäänkäynti pi-
han puolelta entisen viras-
ton ovesta.
Hartaus ma 5.5. klo 14 Ko-
tolassa.
Raamattupiiri kaiken ikäi-
sille ti 6.5. klo 18 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa. 
Keskustelua Mailis Janatui-
sen raamattukysymysten 
pohjalta. Milla Sämpi ja Ou-
ti Pohjanen.
Hartaus to 8.5. klo 13 Män-
tyrinteellä. Kappelin diako-
niakylätoimikunta tarjoaa 
kahvit.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talol-
la.

Messu su 4.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarna 
Jouni Heikkinen, kantto-
ri Timo Ustjugov, Eläke-
liiton lauluryhmä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit srk-talossa.

Kesän 2013 
musiikkimessun 
CD myynnissä 

kirkkoherranvirastossa 
ja taloustoimistossa. 

Hinta 10 €.

Temmeksen 
hautausmaan 
siivoustalkoot 

keskiviikkona 7.5. 
alkaen klo 10. 

Tervetuloa!

Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnä-
vän srk-talon tak-
kahuoneessa.
Nuoret: Nuor-
tenilta pe 2.5. 
klo 18 Tyrnä-
vän srk-talol-
la. Tule vaihta-
maan kuulumi-
sia muiden nuor-
tenillassa käyvien 
kanssa ja nauttimaan hyväs-
tä pizzasta!

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

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 4.5. klo 

16 ry:llä. Äitien-
päivämyyjäiset 
la 10.5. klo 12 
ry:llä.
Murron rau-
hanyhdistys: 
Kevätmyyjäi-

set to 1.5. klo 
11.30 ry:llä. Seurat 

su 4.5. klo 16 ry:llä. Si-
sarilta ma 5.5. klo 18, vierai-

lu SRK:lla.

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

Muhoksen seurakunta / lähetystyön johtokunta

   Äitien 
hemmotteluilta 
keskiviikkona 21.5. klo 17.30 Kesäkodilla. 

Mukavaa yhdessäoloa, iltapala. Sauna lämpiää. 
Ilmoittaudu 9.5. mennessä Meijulle, 
p. 044 7372 615 tai Nellalle, p. 044 7372 616.

    Perhekerhon 

kevätretki 
keskiviikkona 28.5. 
Vauhtipuistoon 
Ouluun. 

Ilmoittaudu 9.5. 
mennessä Meijulle, 
p. 044 7372 615 
tai Nellalle, 
p. 044 7372 616.

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

Ohjelmassa:  
puhe Marjukka Manninen
alkujumppa 
ohjattu kävelykierros
kahvi- ja mehutarjoilu
Uilottajat esiintyvät
yhteislaulua

Tilaisuuden juontaa Veli-Matti Hietikko.

Tarkoituksena on saada vapaaehtoisia ulkoiluttamaan 
laitoksissa, hoivakodeissa ja kotona asuvia ikäihmisiä. 
Mikäli tarvitset avustajaa, ilmoita siitä 8.5. mennessä 
Riitta Pesoselle, p. 044 7372 630.

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

huoneella. Vauva- ja vekara-
kirkko ti 6.5. klo 9.30 kirkos-
sa. Kirkkohetken jälkeen äi-
tienpäivän kakkukahvit seu-
rakuntatalolla.
Nuoret/rippikoulut: Isosil-
moittautuminen, myös van-
hat isoset, kesän leireille pe 
2.5. mennessä, kirkkoher-

ranvirastossa olevaan 
kansioon. 

Laitasaaren ru-
koushuone: 
Aamurukous 
maanantaisin 
klo 6.30. Per-
hekerho tors-

taisin klo 10–12.
Ikäihmisten ker-

hojen kevätretki 
14.5. Raaheen. Lähtö 

seurakuntatalolta klo 8.50 ja 
Laitasaaren rukoushuoneel-
ta 9. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset viim. pe 2.5.  Hannal-
le, p. 040 5470 784.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 1.5. klo 15 vappuruokai-
lu ja klo 16 vappumyyjäiset 
ry:llä. Pe 2.5. klo 18.30 vel-
jesilta Laitasaaren ry:llä. La 
3.5. klo 19 raamattuluokka-
iltakylät 4.–6.-lk Terho ja 7.–

8.-lk Kajava. Su 4.5. klo 12 py-
häkoulut: kk-Anttila Ylikulju, 
Korivaara Syri, Pälli H. Pitkä-
nen Suokylä H. Keränen. Klo 
15 seurat ry:llä. Ma 5.5. klo 18 
päiväkerhot. To 8.5. klo 18.30 
ompeluseurat kodeissa: Riitta 
ja Mikko Toppisella ja Virpi ja 
Jussi-Pekka Hopalla.

Vauva- ja vekarakirkko 
tiistaina 6.5. klo 9.30
Vauvan / pienen lapsesi kanssa kirkossa köröttelevät 
äidit, isät ja  sisarukset, isovanhemmat,  kummit tai 
kaverit perhekerhosta. Mukana  on musiikkia ja liikettä, 
laulua ja hyräilyä, helistimen soittoa ja iloista hihkuntaa. 
Vauvakirkon  jälkeen  tarjotaan äitienpäivän 
kakkukahvit seurakuntatalolla.

Tervetuloa toivottaa Varhaiskasvatus

Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 2.5. yhteinen velje-
silta Muhoksen ry:n kanssa 
ry:llä. La 3.5. klo 10 päiväker-
ho ry:llä ja klo 19 raamattu-
luokka ja iltakylä Kajavalla. 
Su 4.5. klo 17 seurat ry:llä. 
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Oulunsalon seurakunnas-
sa pidetään kirkkoher-
ranvaalit 25. toukokuu-
ta. Juha Hekkala (oik.) 

piti vaalisaarnansa Oulunsalon 

kirkossa viime sunnuntaina ja 
pääsi sen jälkeen pidetyllä kyse-
lytunnilla Väinö ja Ilkka Simo-
joen jututettavaksi. 

Ensi sunnuntaina 4.5. on vuo-

rossa Ari-Pekka Metson vaali-
saarna ja sunnuntaina 11.5. vaa-
linäytteen antaa Petri Satomaa. 

Vaalien ennakkoäänestys on 
19.–23. toukokuuta.

M inna S a lm i

Eduskunnan perustuslakivakiokunta:
Suvivirsi ei ole uskonnon harjoittamista

Eduskunnan perustuslaki-
valiokunta on tehnyt lin-
jauksen Suvivirrestä ja us-
konnollisista tilaisuuksista 

koulussa. Valiokunta ei näe tar-
vetta muuttaa kantaansa koulun 
perinteisten juhlien osalta. 

Tällaisia juhlia ei siten esimer-
kiksi niihin mahdollisesti sisälty-
vän yksittäisen virren laulamisen 
johdosta voida pitää uskonnon 
harjoittamiseksi katsottavina ti-
laisuuksina. 

Valiokunta katsoo, että mui-
takin vastaavia sinänsä uskon-
nollista alkuperää olevia traditi-

oita voi sisältyä koulun perintei-
siin juhliin. 

Perustuslakivaliokunta ei lii-
oin pidä uskonnon ja omantun-
non vapauden kannalta ongel-
mallisina vuotuisia, esimerkiksi 
juhlapyhien viettoon liittyviä ju-
malanpalveluksia tai muita vas-
taavia uskonnon harjoittamiseksi 
katsottavia tilaisuuksia, joista tie-
dotetaan etukäteen ja joihin osal-
listuminen on kaikille vapaaeh-
toista.

Kirkkohallituksen kanslia-
päällikkö Jukka Keskitalo pitää 
linjausta viisaana.

Keskitalon mielestä lausun-
nossa perusvireenä on myöntei-
nen uskonnonvapauden tulkinta 
eli oikeus tunnustaa ja harjoittaa 
uskontoa.

– Linjaus merkitsee sitä, että 
kouluissa on edelleen mahdollis-
ta järjestää koululaisjumalanpal-
veluksia ja uskonnollisia päivän-
avauksia, joihin oppilaat voivat 
osallistua. 

– Ketään ei pakoteta osallistu-
maan niihin ja heille, jotka eivät 
osallistu, koulu järjestää vaihto-
ehtoista ohjelmaa. 

  

Oulun seurakuntien kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács ryhtyi huhtikuun 
alkupuolella yhdyshenkilöksi Oulun kau-
pungin ja lastensuojelun asiakasperheen 

välille. 
Viime viikolla kyseinen tapaus ratkesi yhteis-

ymmärryksessä viranomaisten ja perheen kanssa. 
Neuvottelut päättyivät hyvässä hengessä syntynee-
seen kompromissiin.

Kovácsille on lähetetty kiitoksia ja kehuja hy-
västä työstä. Sähköposteja on tullut runsaasti niin 
seurakuntalaisilta kuin kirkon työntekijöiltä eri 
puolilta Suomea.

Media on hehkuttanut Kovácsia. 
Vaikka tapauksessa oli ainutkertaisia piirteitä 

(kirkosta haki turvapaikkaa suomalaisteini), ai-
van tavaton ”keissi” ei kuitenkaan ollut. 

Esimerkiksi kirkon diakoniatyöntekijät ja nuor-
ten parissa työskentelevät ohjaajat ryhtyvät työs-
sään pienen ihmisen puolustajaksi oikeudenmu-
kaisuuden tai ainakin kohtuuden toteutumiseksi.

Seurakunnassa tehdään paljon hyvää työtä hil-
jaisesti. Toki kirkossa myös varotaan sekaantu-
masta asioihin, jotka eivät perinteisesti kuulu sen 
tontille. 

On luonnollista tuntea arkuutta pistää lusik-
kaansa soppaan, jossa asioiden ”oikea laita” ei ole 
helposti selvitettävissä.

Ihmisten todellisuudet ovat usein kaukana toi-
sistaan. Jos on tottunut omaan suhteellisen rau-
halliseen ja turvattuun elämäänsä, ei ole yksin-
kertaista astua maailmaan, jossa ihmisten välinen 
kommunikointi, tapa suhtautua auktoriteetteihin 
ja koko arvomaailma saattaa olla koko lailla eri-
lainen kuin itsellä. 

Vähä-äänisyys kirkon töissä ei ole pelkästään 
hyve. Jos seurakunnan työntekijöiden työ ei ole 
esillä otsikoissa, seurakuntalaiset eivät tiedä, mitä 
kirkossa tehdään. 

Tätä tietämystä tarvitaan muun muassa silloin, 
kun ihminen ratkoo kysymystä, miksi maksaisin 
kirkollisveroni.

Jos työtä tehdään hiljaisesti, on vaikea tietää, 
millaista tukea ja apua kirkosta saa hädän hetkellä.

Me keskiluokkaistuneet tarvit-
semme ”otsikoita” myös siksi, 
että tietäisimme, miten maail-
ma makaa oman todellisuu-
temme ulkopuolella.

rIIttA HIrVoNeN

Sinappia

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

Kirkon työ 
reilusti esille

Musiikkikoulu romaneille

Oulun seurakuntien ja ro-
manien uudenlaista yh-
teistyötä on Keskustan 
seurakuntatalolla (Iso-

katu 17) ensi viikonvaihteessa 2.–
4.5. järjestettävä romanien mu-
siikkikoulu.

Perjantaina musiikkikoulun 
ohjelmassa on muun muassa mu-
siikin teorian alkeita ja sointuop-
pia muusikoille. Aloituspäivä pi-

tää sisällään myös luennon, jon-
ka aiheena on yleinen elämään ja 
koulutukseen asennoituminen.

Lauantaina musiikkikoulussa 
kysytään muun muassa, kuinka 
tullaan ammattimaiseksi muu-
sikoksi ja laulajaksi. Luennolla 
pohditaan romanimuusikon roo-
lia muuttuneessa musiikkiympä-
ristössä Suomessa. 

Sunnuntaina 4.5. klo 10 mu-

siikkikoululaiset osallistuvat Py-
hän Luukkaan kappelin messuun 
kello 10.

Tapahtuman järjestävät yh-
dessä Pohjois-Suomen Aluehal-
lintovirasto ja Oulun ev.lut.seu-
rakunnat.

Ilmoittautuminen musiikki-
kouluun sekä lisätietoa Henry 
Lindgren, p. 050 4560 170.

Juha Hekkala antoi vaalinäytteensä


