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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Ketähän uskonpuhdistuksen käynnistäjä 

Martti Luther äänestäisi sunnuntaina edus-

kuntavaaleissa? 

Historian tietojen mukaan Luther suositteli aikoi-

naan perustamaan kaupunkeihin kassoja, joihin tuli 

kerätä hyväosaisilta varoja vanhuksista, sairaista ja 

orvoista huolehtimista varten. 

Etsisikö Luther tältä perustalta omaa ehdokas-

taan kysyen, minkä puoluen sydämellä ovat hyvä-

osaisten etujen ajamisen sijaan ne ihmiset, jotka 

tarvitsevat kipeästi oikeudenmukaisuutta.

Koska luterilaisuuden ydintä 

on Jumalan armon korostami-

nen, kiinnostaisi Martti Lutheria 

varmasti myös se, mikä poliitti-

nen aate toisi toimillaan yhteis-

kuntaan armeliaisuuden hen-

keä.

Lutherin suuhun on usein pantu lause: Jos tietäi-

sin maailmanlopun tulevan huomenna, istuttaisin 

tänään omenapuun. 

Sanoiko juuri Luther näin, on sivuseikka, sillä aja-

telma on joka tapauksessa loistava. 

Mikä puolue hoitaisi yhteisiä asioitamme siten, 

että tekemisessä olisi omenapuun istuttamisen toi-

voa tuovaa meininkiä?

Miksi miettiä nyt sitä, mitä kauan sitten elänyt 

saksalaismunkki ja pappismies tuumisi eduskanta-

vaaliemme alla? 

Martti Luther julkaisi 95 teesiään vuonna 1517. 

Vuonna 2017 tästä tulee kuluneeksi 500 vuotta. 

Suomen kirkko huomioi merkkivuoden. Juhla-

vuoteen voi suhtautua toteamalla ”so what”, mitä 

sitten, tai innostua hyvän juhlan mahdollisuudesta.

Merkkivuonna kaikki seurakunnat on haastet-

tu tekemään kirkon oviin naulattavat omat teesin-

sä uskonpuhdistuksen ja kaikkinaisen uudistamisen 

hengessä. 

Kirkossa ei enää uskota niin 

sanotun ylätason keskinäi-

seen juhlimiseen, vaan 

siihen, että paras meno 

syntyy kansan kekke-

reissä. 

Siksi meillä kansa-

laisilla on hyvä syy 

ryhtyä odottele-

maan seurakunnal-

tamme kutsua tee-

sien tekemiseen ja 

muun juhlahumun 

suunnitteluun. 

Onhan tulossa 
hyvä juhla?

RIITTA HIRVONEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Puolueilta 
tasaisesti tukea 

lapsiperheille

Työtä lapsiperheiden hyvin-
voinnin teen ja aiempaa 
selkeämpi laintulkinta va-
paaehtoistyön hyväksi. Li-

säksi suomineidon tasapuolista 
kehittämistä, globaalia ja kansal-
lista ilmastonsuojelua sekä aiem-
paa tuhdimpi tuki kehitysyhteis-
työlle tulevaisuudessa.

Tässä mainintoja siitä, minkä 
eteen nykyiset eduskuntapuolu-
eet ovat valmiita työskentelemään 
seuraavalla vaalikaudella.

Kirkko julkaisi vuoden alus-
sa omat esityksensä hallitusoh-
jelmaan. Rauhan Tervehdys pyysi 
nykyisiä eduskuntapuolueita va-
litsemaan kirkon yhdeksästä esi-
tyksestä kolme, joiden eteen puo-
lue on halukas työskentelemään 
seuraavalla vaalikaudella. 

RKP ei vastannut kyselyyn 
määräaikaan mennessä.

Minkään puolueen topkolmo-
seen ei mahtunut kirkon teesi pa-
kolaiskiintiön nostamisesta eikä 
vaatimus vankilasielunhoidon re-

surssien turvaamisesta.

Kannatusta 
moniammatilliselle avulle
Kaikki puolueet valitsivat kirkon 
esityksistä ne, joissa huomioi-
daan lapsiperheet. Kirkon esityk-
sissä vaaditaan toimenpiteitä lap-
siperheiden köyhyyden torjumi-
seksi. Kirkko perää myös autta-
mismallia, jossa työskentelee yh-
dessä kunnan, seurakunnan sekä 
järjestöjen edustajia. 

Esimerkiksi SDP kuvaili tätä 
kirkon esittämää tavoitetta hie-
noksi ja tärkeäksi ideaksi. SDP:ssä 
uskotaan, että hyvinvointiyhteis-
kunta tarvitsee kirkkoa ja jär-
jestöjä, jotta lapsiperheiden asiat 
saadaan kuntoon.

Myös Vihreät valitsivat lapsi-
perheet, koska puolue on huolis-
saan siitä, että vanhempien so-
sioekonominen asema vaikuttaa 
yhä enemmän lasten välisiin hy-
vinvointieroihin.

Kristillisdemokraatit tähden-

Suuret puolueet etsivät mieleisensä kirkon 
esityksistä hallitusohjelmaan. 

Huoli vankien ja turvapaikanhakijoiden 
uskonnonvapaudesta tippui valinnoista pois.

tävät, että perheiden etu on otet-
tava huomioon kaikessa päätök-
senteossa.  

Vapaaehtoistyötä on 
saatava tehdä vapaasti
Puolueista SDP, Kristillisdemo-
kraatit ja Kokoomus valitsivat 
kolmen kärkeen työskentelyn sen 
eteen, että vapaaehtoistoiminnan 
epäselvää säätelyä tullaan selkeyt-
tämään.

Kirkon mukaan vapaaehtois-
työtä pitää tukea muun muas-
sa purkamalla käytäntöjä, jotka 
ovat taloudellisesti epäedullisia 
talkootyötä tekeville.

Kirkko perää esityksissään 
myös maaseudun elinvoimaisuu-
den turvaamista. Tämän teesin 
valitsi ”kolmikkoonsa” Perussuo-
malaiset ja Keskusta. 

Perussuomalaisten mukaan 
elinvoimaisia kyliä on kuollut 
koulujen, postien ja kaupallisten 
palveluiden keskittämisen seu-
rauksena, vaikka keskittämisen 

Martti Luther 
julkaisi 
95 teesiään 
vuonna 1517. 
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Työntekijän on osattava 
vastuullista talouden-
hoitoa. Oikein se onkin. 
Kyse on työnantajan ra-

hoista. Seurakunnan työnanta-
ja ovat seurakuntalaiset ja kun-
nan kuntalaiset.  

Matikkapääni ei ole onnis-
tunut ratkaisemaan seuraavaa 
yhtälöä, josta kerron keksityn 
esimerkin. Ravintolan kokki, 
jonka sitoutuneisuudelle ravin-
tolan arvo on nojannut, pääsee 
eläkkeelle. Kohta on lähdössä 
edellisen ”oikea käsi”, joka tun-
si pääkokin tavoin työnsä kuin 
essunsa.

Mutta nyt on toisin. 
On ulkoistettu. 
Syntyikö säästöä? 
Ei, syntyi menoja. 

Omistajat uskovat ravintolan 
menestyksen jatkuvan siitäkin 
huolimatta, että on päätetty ol-
la palkkaamatta uutta henkilö-
kuntaa eläköityvien tilalle. Sääs-
tetään siitä, mikä on kalleinta; 
palkkausmenoista.

Kukaan ei vaivautunut pyy-
tämään lähteviltä perehdytys-
tä saati reseptejä taloon jääville. 
Mutta kellepä sitä olisi antanut-
kaan, kun ketään ei palkata.

Ei hätää, keittiöhommat ul-
koistetaan. Siinä sitä säästöä syn-
tyy! Ostofirman kokit ryhtyvät 
aikanaan töihin. Firma veloittaa 
erikseen tukkukäynneistä ja jopa 

siivouksesta, jonka kokit aiem-
min tekivät osana työtään. 

Hygieenisyyden varmistami-
nen kuului ammattietiikkaan. 
Mutta nyt on toisin. On ulkois-
tettu. Syntyikö säästöä? Ei, syn-
tyi menoja. 

Keksityllä esimerkilläni on 

vastine todellisuudessa. Missä 
ovat tavoitellut säästöt, jos palk-
kamenoista säästyvä kustan-
nuserä maksetaan hymyssä suin 
kaksin- ja kolminkertaisenakin, 
kunhan se menee eri menoluo-
kasta?

Tai kun arvokas vuosikym-
menien aikana toimialueesta 
hankittu tietopääoma pääste-
tään karkuun, ja edessä olevista 
virheistä maksetaan moninker-
taisesti? Politiikassa talousvas-
tuu tuntuu olevan erilaista kuin 
työpaikoilla.

Älkää vetäkö minun viikko-
rahaani tuulitunneliinne!

Tuulitunneleissa lentää raha kauas pois
Kolumni

OUTI POHJANEN
kappalainen

Tyrnävän seurakunta

tiin bruttokansantulosta vuoteen 
2015 mennessä.

Ainoastaan Kokoomus sisäl-
lytti kolmen tärkeimmän jouk-
koon kirkon esityksen hallituk-
sen tuesta viranomaisten, kansa-

laisjärjestöjen ja uskonnollisten 
yhteisöjen yhteistyölle ääri-ilmi-
öiden torjumiseksi.

Kokoomuksesta todetaan, et-
tä ”kiintiöt, sitovat tavoitteet tai 
muut pakkoon perustuvat pää-

tökset eivät palvele kirkon tai yh-
teiskunnan kehitystä pitkällä täh-
täimellä”.  

Rauhan Tervehdyksen kysy-
myksiä kommentoivat eduskun-
tapuolueiden Pohjois-Pohjan-

maan tai Oulun piirien toimi-
henkilöt tai puolueen paikallisen 
hallituksen puheenjohtajat.

RIITTA HIRVONEN

hyödyt ovat usein näennäisiä.
Keskustasta todetaan, että 

mahdollisimman monella tulee 
olla mahdollisuus työhön, kou-
lutukseen ja elämän arkeen sillä 
seudulla, jonka tuntee omakseen.

Ilmastonsuojelu ja ääri-ilmiöt
myös valinnoissa mukana
Kirkon mukaan hallituksen tulee 
edistää sitovan, kansainvälisen il-
mastosopimuksen syntymistä ja 
aikatauluttaa kasvihuonekaasu-
jen päästövähennykset.

Tämän esityksen mahduttivat 
”tähtikolmikkoonsa” Vasemmis-
toliitto ja Vihreät. 

Vasemmistoliitto kertoo, et-
tä heidän tavoitteenaan on hiili-
neutraali yhteiskunta. 

Vasemmiston ja Vihreiden va-
lintoihin kuului myös kirkon esi-
tys kehitysyhteistyön määrära-
hojen nostamisesta 0,7 prosent-

Mille seuraavista 
raamatunlauseista 
puolueenne antaa 
tykkäyksiä?

Kaikki, minkä 
tahdotte 
ihmisten 
tekevän teille, 
tehkää 
te heille.

Älkää tehkö pahalle vas-
tarintaa. Jos joku lyö sinua 
oikealle poskelle, käännä 
hänelle vasenkin. Jos joku 
yrittää oikeutta käymällä 
viedä sinulta paidan, anna 
hänelle viittasikin.

Kun maahanne tulee muuka-
laisia asumaan keskuudessan-
ne, älkää sortako heitä. Koh-
delkaa joukossanne asuvia 
siirtolaisia ikään kuin he oli-
sivat heimolaisianne ja rakas-
takaa heitä kuin itseänne.

Kuinka vaikea onkaan nii-
den, jotka paljon omista-
vat, päästä Jumalan val-
takuntaan! Helpompi on 
kamelin mennä neulansil-
mästä kuin rikkaan pääs-
tä Jumalan valtakuntaan.

Ihminen on Ju-
malan edessä 
vain tomua ja 
kaikin tavoin 
Hänestä riip-
puvainen. 

1.  Hallitus laatii toimenpideohjelman lapsi-
perheiden köyhyyden vähentämiseksi.  

2.  Luodaan malli, jossa neuvolan ja muun kun-
nallisen palvelun sekä kirkon perheneuvon-
nan ja järjestöjen yhteistyönä suunnataan 
olemassa olevia resursseja pienten lasten per-
heiden auttamiseen kriisitilanteissa. 

3.  Selkeytetään laintulkintaa niin, että se 
edistää vapaaehtoistoimintaa.

4.  Hallitusohjelmaan kirjataan maan eri alu-
eiden tasapuolinen kehittäminen. 

5.  Hallitus edistää kansainvälisen ja globaa-

lin ilmasto- oikeudenmukaisuuden huomi-
oivan ilmastosopimuksen syntymistä sekä 
valmistelee kansallisen ohjelman kasvihuo-
nekaasujen päästöjen vähentämiseksi. 

6. Hallitus varmistaa kehitysyhteistyöhön ta-
saisen määrärahakehityksen siten, että 0,7 
prosentin taso bruttokansantulosta saavu-
tetaan viimeistään vuoteen 2025 mennessä. 

7.  Hallitus resursoi käynnistymässä olevaa 
yhteistyötä viranomaisten, kansalaisjärjes-
töjen ja uskonnollisten yhteisöjen välillä vä-
kivaltaisten ääri-ilmiöiden ehkäisemiseksi. 

8.  Hallitus sitoutuu pakolaiskiintiön korotta-
miseen ja huolehtii lainsäädännön ja ohjeis-
tuksen avulla siitä, että uskonnon ja vakau-
muksen perusteella tapahtunut vaino ote-
taan huomioon turvapaikkaprosessissa.

 9. Hallitus turvaa vankilasielunhoidon re-
surssit uskonnonvapauden ja sitä turvaa-
van vankilasielunhoidon osalta.

Kirkon yhdeksän esitystä hallitusohjelmaan 
ovat luettavissa kokonaisuudessaan 
verkko-osoitteesta evl.fi/uutiset 

Kirkon esitykset hallitusohjelmaan tiivistettyinä

Rauhan Tervehdys kysyi myös, mille raamatunlauseille puolueet antavat tykkäyksiä, kun jaossa on yhteensä viisi peukutusta.  Oulun vaalipiirin Vihreät eivät vastanneet pyyntöön perustellen ratkaisuaan sillä, että 
raamattuaiheiset kysymykset ovat liian henkilökohtaisia kommentoitavaksi puolueen nimissä. Puolueiden perustelut peukutuksille ovat luettavissa Rauhan Tervehdyksen nettilehdestä.
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Muu media

SUOMESSA VALLITSEE preussilainen 
onnikäsitys, eli ajatus siitä, että kaiken on 
oltava järjestyksessä, jotta voimme olla 
onnellisia. Kun yhteiskunta toimii, kun 
junat kulkevat, kun on saatu remontti 
valmiiksi tai kotona on paikat järjestetty 
ja siivottu, sitten on mahdollisuus kokea 
onnea.

Näin ei todellakaan ole kaikkialla 
maailmassa. Esimerkiksi Latinalaisessa 
Amerikassa ja monin paikoin 
Euroopassakin onni on jotain aivan 
muuta, kuten sitä, että on hyvää ruokaa, 
juomaa, naurua ja ympärillä ystäviä. 

Pastori Matti Pirhonen 
Sana-lehdessä 9. huhtikuuta

Kiimingin seurakunta myy  viherkasvinsa
Kiimingin seurakunta 
luopuu kaikista 
viherkasveistaan. 
Ne myydään sopuhintaan 
ensiksi ehtiville.

Miksi seurakunta myy kasvinsa, 
diakoniatyöntekijä Erja Haho?
Meillä oli ennen oma siivooja, jo-
ka huolehti kukkien kastelusta. 
Nyt, kun olemme seurakuntayh-
tymässä, siivouspalvelu on muut-
tunut erityyppiseksi. Siivoojalla 
ei ole enää lupaa hoitaa kukkia, 
sillä kukkien hoito ei kuulu sii-
voojan tehtäviin.

Meidän on pakko luopua kas-
veista, koska meistä kukaan ei 
pysty huolehtimaan niistä. Itse 
kukakin on yrittänyt kastella nii-
tä tähän asti.

Paljonko kasveja on myynnissä?
Aika paljon niitä on. Isompia kas-
veja on lähemmäs 30. Seurakun-
takeskuksessa on valtavan isoja, 
kolme–neljämetrisiä kasveja.

Mitä kasveja valikoimaan kuu-

luu?
Sieltä löytyy ainakin limoviiku-
naa, kaktusta ja kiinanruusua, jo-
ka on kukkinut joka vuosi upe-
asti. Se on ollut siivoojan hyväl-
lä hoidolla. Paljon muitakin kas-
veja löytyy.

Kiimingin seurakunta myy muun muassa limoviikunoita, kaktuksia ja kiinanruusuja.

K i im in g in  s e u ra ku n t a

Ehtoollisen saa 
nauttia kotonakin
 Pappien kotikäynnit vanhusten luona yleistyvät

H e l i  Väy r y n e n

Oululainen Kalevi Ervas-
ti kävisi Karjasillan kir-
kossa useamminkin, 
mutta pyörätuoli hidas-

taa liikkumista.
– Käyn kirkossa aina, kun saan 

avustajan käyttämään minua, Er-
vasti kertoo.

Tällä kertaa avustaja ei päässyt 
viemään, joten Karjasillan seura-
kunnan pastori Liisa Karkulehto 
tulikin käymään Ervastin kotona 
Lintulassa. On kiirastorstai.

Karkulehto laulaa kaksi säkeis-
töä virrestä 301. Sävel on Ervastil-
le tuttu, ja hän yhtyy lauluun. Sen 
jälkeen Karkulehto antaa hänelle 
ehtoollisen. Viini ja leipä kulkevat 
papin mukana laukussa.

Karkulehdon mukaan kotieh-
toolliset yleistyvät seurakunnis-
sa, sillä yhteiskunnan tavoitteena 
on se, että vanhukset asuvat lai-
toksen sijasta omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään.

– Liikuntarajoitteisia ikäihmi-
siä on kodeissaan yhä enemmän, 
ja monet heistä voivat olla hyvin-
kin yksinäisiä. Siksi kotiehtoolli-
set ja muutkin kotikäynnit lisään-
tyvät, Karkulehto sanoo.

Kotiehtoollisten arvioi yleis-
tyvän myös jumalanpalveluksen 
asiantuntija, pastori Terhi Paana-
nen Kirkkohallituksesta.

– Kotiehtoolliset ovat tavallista 
papin työtä. Meillä ei kuitenkaan Pastori Liisa Karkulehto antaa Kalevi Ervastille ehtoollisen tämän kotona. Ervasti käy usein myös kirkossa, mutta tällä kertaa avustaja ei päässyt viemään häntä.
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Miksi tulit lapsen ja nuoren suru -koulutukseen?Gallup

Ihmisiä

Oman paikkansa löytänyt

Mari Tuokkola koordinoi Oulun Palvelevan puhelimen toimintaa. 
Puhelimessa päivystää vajaat 50 vapaaehtoista. – Olen heidän tukenaan 
ja teen parhaani, että he tykkäävät tehdä tärkeää työtään.

H
eli V

äyryn
en

Kiimingin seurakunta myy  viherkasvinsa
Kysely tehtiin tiistaina Oulun tuomiokapitulin järjestämässä 
Lapsen ja nuoren suru -koulutuksessa Tuiran kirkossa.

TEKSTI JA KUVAT: 
RIITTA HIRVONEN

Millä hinnalla niitä myytte?
Ajatus on myydä ne tarjous-
ten perusteella. Olemme miet-
tineet kasveille kattohinnan, 
jolla voimme myydä ne silloin, 
kun joku ei osaa tarjota niistä 
mitään tiettyä summaa.

Otamme kasveista käteis-
maksun, ja koko tuotto menee 
suoraan Yhteisvastuukeräyk-
seen. Koska osa kukista on saa-
tu lahjoituksena, emme voi ot-
taa tuottoa seurakunnalle.

Ehtoollisen saa 
nauttia kotonakin
 Pappien kotikäynnit vanhusten luona yleistyvät

ole selkeää kuvaa niiden määräs-
tä, koska niitä ei tilastoida erik-
seen, Paananen kertoo.

Kirkon tilastoissa puhutaan 
yksityisistä ehtoollisista, joihin 
sisältyvät myös laitoksissa annet-
tavat ehtoolliset.

– Luulen, että papit tilastoivat 
kotiehtoolliset ihan peruskoti-
käynteihin. Niiden määrä pitäisi 
selvittää tutkimuksella.

Pappi tulee jopa
samana päivänä
Kotiehtoollinen on tarkoitettu 
ihmisille, jotka eivät pääse kirk-
koon liikuntarajoitteisuuden tai 
muun terveydellisen syyn vuoksi.

Karkulehdon mukaan haastee-
na on löytää ne vanhukset, jotka 

kaipaavat kotikäyntejä, sillä kaik-
ki eivät ehkä rohkene tai pysty ky-
symään käyntiä omasta seura-
kunnasta.

– Emme voi mennä itse tyrkyt-
tämään kotikäyntejä, mutta kun 
niitä pyydetään, pyyntöön vasta-
taan heti ja mielellään, Karkuleh-
to kertoo.

Hän toivoo, että jokaisella pa-
pilla olisi vakituinen kotikäynti-
paikka, jossa voisi vierailla vaikka 
kolmen tai neljän viikon välein. 
Aika löytyy yleensä viikon sisäl-
lä pyynnöstä.

Välillä pappeja pyydetään tuo-
maan kotiehtoollinen kiireellises-
ti. Usein ihmisen kunto on tällöin 
heikentynyt tai sairaus edennyt 
niin, että kuolema on lähellä.

– Silloin lähdetään heti ja eh-
toollinen viedään saman päivän 
aikana.

Karkulehto tekee kotikäyntejä 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
Papeilla ei ole virka-aikaa. Kerran 
hän kävi antamassa kotiehtoolli-
sen jopa vuosilomallaan.

– Jos en olisi mennyt, siitä oli-
si jäänyt hirveä taakka sydämel-
le, sillä kun palasin lomalta, tämä 
ihminen oli jo kuollut ja siunattu.

Diakoniatyöntekijä
voi viedä ehtoollisen
Kotiehtoollisen on perinteisesti 
hoitanut pappi, mutta myös dia-

koniatyöntekijä voi viedä messus-
sa siunatut leivät ja viinit kotiin.

– Diakoniatyöntekijöiden ko-
tiin viemien ehtoollisten osuus on 
ollut pienempi kuin pappien, Ter-
hi Paananen kertoo.

Diakoniatyöntekijä ei voi aset-
taa ehtoollista papin tavoin, vaan 
hän vie siunatut ehtoollisaineet 
perille. Koska diakoniatyönteki-
jät tekevät kotikäyntejä muuten-
kin, ehtoollisen vienti onnistuu 
siinä samalla.

– Diakoniatyöntekijät ovat 
tunteneet olonsa vähän epävar-
moiksi ehtoollisen kanssa ja kai-
vanneet siihen ohjeita. Lapuan 
hiippakunnassa on valmistettu 
ohjeet viime vuonna, ja ne löy-
tyvät hiippakunnan nettisivuilta.

– On vaikea sanoa, mikä oh-
jeiden vaikutus on ollut, koska ne 
ovat olleet käytössä niin vähän ai-
kaa.

Myös Kalevi Ervastille ehtool-
lisen vie usein kotiin tuttu Kar-
jasillan seurakunnan diakonia-
työntekijä.

– Olisi ihanaa, jos diakonia-
työntekijät veisivät ehtoollisen 
heti sunnuntaina niille, jotka ei-
vät ole päässeet sinä päivänä eh-
toolliselle kirkkoon. Tällainen 
toiminta saisi yleistyä, Karkuleh-
to sanoo.

HELI VÄYRYNEN

 Liikuntarajoitteisia 
ikäihmisiä on 
kodeissaan yhä 
enemmän, ja monet 
heistä voivat olla 
hyvinkin yksinäisiä. 
Siksi kotiehtoolliset ja 
muutkin kotikäynnit 
lisääntyvät.

Liisa Karkulehto

Halusin kehittää ammattitaito-
ani, sillä surutyö kuuluu työhö-
ni. Kun tapaan aikuisia, joilla on 
surua, hyvin usein kohtaamiseen 
liittyy myös lapsia tavalla tai toi-
sella. Toivon, että koulutus auttaa 
minua ymmärtämään koko per-
heen tilannetta silloin, kun ko-
dissa on surua.

RIITTA LAATIKAINEN
Sosionomi-diakoni, Kajaani

Järjestimme Tuiran seurakun-
nassa 2013 perheiden sururyh-
män. Silloin koin, että minulla ei 
ollut riittävästi tietoa lapsen su-
rusta, vaikka hain asiasta infor-
maatiota. Ensi syksynä järjestäm-
me mahdollisesti uuden perhei-
den sururyhmän. 

RAIJA YRJÖLÄ
sairaanhoitaja-diakonissa, Oulu

Papin peruskoulutukseen yliopis-
tossa ei sisälly erityisesti lapsen 
surun käsittelyä. Koen, että tar-
vitsen aiheesta tietoa, sillä käyn 
surukodeissa sopimassa hauta-
jaisista. Kodeissa kohtaan lapsia, 
jotka ovat voineet menettää esi-
merkiksi toisen vanhemmistaan.

MAIJA KONTTINEN
varhaiskasvatuksen pastori, Oulu

Mari Tuokkola aloitti huhtikuussa työt kirkon Pal-
velevan puhelimen toiminnanohjaajana Oulussa.

– Kun paikka oli vuosia sitten auki, mietin jo 
silloin, että tuo voisi olla minun juttuni. Olen 

tyyppinä tällainen sielunhoitoihminen.
Tuokkolalla oli aikomus valmistua papiksi, mutta uusi teh-

tävä pakottaa laittamaan teologian opinnot Helsingin yli-
opistossa tauolle.

Vapaa-aikaansa 12-vuotiaan tytön ja 10-vuotiaan pojan äi-
ti ei aio käyttää opiskeluun.

– En tiedä, opiskelenko opinnot vasta eläkkeellä loppuun.
Papiksi pääsy ei kuitenkaan ole itsetarkoitus.
– Seurakuntatyössä yksi tärkeimmistä asioista on kohdata 

ja hyväksyä kaikenlaiset ihmiset. Olen pikkutytöstä lähtien 
ollut aina heikomman puolella.

Tuokkola jatkaa myös Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
DOM second hand -putiikin pitäjänä. Palveleva puhelin vie 
hänen työajastaan 60 ja DOM 40 prosenttia.

Vanhojen tavaroiden keräily ja kierrätys ovat Tuokkolal-
le tärkeä harrastus.

– Meillä on kotona antiikkihuonekaluja, vanhat kakluunit 
ja puutalo, jota remontoin.

Hän valmistui 19 vuotta sitten kirkon nuorisotyöntekijäk-
si Raudaskylän kristillisestä opistosta ja 15 vuotta sitten so-
sionomiksi ammattikorkeakoulusta. Opintojen ja erilaisten 
työtehtävien jälkeen hän perusti perheen ja pyöritti omaa se-
cond hand -liikettä neljä vuotta.

– Sitten heräsi kaipuu hengellisyyteen, sielunhoitoon ja ha-
luun auttaa, tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaksi 
päätynyt Tuokkola kertoo.

HELI VÄYRYNEN

Joko kasveja on kyselty?
Muutamia kukkia on jo varat-
tu. Työntekijöille on annettu en-
sin oikeus katsoa, jos he halua-
vat ostaa itselleen jonkin kukan.

Kasvit pitää varata 29.4. men-
nessä. Voivatko ne olla silloin 
jo loppuneet?
Kyllä. Myymme kukat heti, kun 
ostajat löytyvät.

Laitoin Kiimingin Yrittäjille 
viestiä, olisivatko yritykset kiin-
nostuneet hommaamaan isom-
pia kukkia.

Jäävätkö seurakunnan tilat nyt 
kovin autioiksi?
Meille on tulossa silkkikukat 
viherkasvien tilalle. Ne on jo 
tilattu.

HELI VÄYRYNEN

Seurakunta-
keskuksessa on 
valtavan isoja, 
kolme–neljämetrisiä 
kasveja.

Erja Haho
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Päiväkerhoihin ilmo ittaudutaan jo
 Liki kolmasosa 3–6-vuotiaista suomalaislapsista   käy päiväkerhoissa

Maikkulan kappelin päiväkerhossa riitti viime maanantaina vilinää leikin ja laulun tiimoilta. Lapset hiljentyivät myös kuulemaan lastenohjaaja   Riitta Yliluoman kertomusta hyvästä paimenesta. 

Päiväkerhoihin on 
osallistunut tänä vuonna 
yli puolet 4–5-vuotiaiden 
ikäluokasta. 

Vaikka kesä on vasta tu-
loillaan, useissa seura-
kunnissa on jo käynnis-
sä ilmoittautuminen syk-

syn päiväkerhoihin. Esimerkiksi 
Oulun seurakuntien päiväker-
hoihin ja pikkukirkkoihin voi il-
moittautua 20.4.–10.5. 

Päiväkerhot ja pikkukirkot 
ovat osa kirkon varhaiskasvatus-
ta. Suomen ev.lut. kirkon sivuil-
la todetaan, että ”varhaiskasvatus 
(lapsi- ja perhetyö) tukee kodin 
kristillistä kasvatusta ja lapsen 
turvallista kokonaiskehitystä”. 

Tilastojen mukaan päiväkerhot 
tavoittavat 32 prosenttia 3–6-vuo-
tiaista suomalaislapsista. Se on pal-
jon, sillä reilusti yli puolet saman-
ikäisistä lapsista on päivähoidossa.

Lumijoella yli puolet 
käy päiväkerhossa
Pienessä Lumijoen seurakunnas-
sa varhaiskasvatukseen kuuluu 
perhekerhoja, päiväkerhoja kuin 

lapsiparkkikin. Myös pikkukirk-
koja järjestetään säännöllisesti. 

– Päiväkerhoihin on osal-
listunut tänä vuonna yli puo-
let 4–5-vuotiaiden ikäluokas-
ta. Käyttöaste on siis ihan hyvä, 
naurahtaa päiväkerhon toimin-
nanohjaaja Silja Pihlajaniemi.

Joka arkipäivä Pihlajaniemi 
pitää kaksi päiväkerhoa. Torstai-
iltapäivä on varattu palavereil-
le. Lapsia päiväkerhoissa käy yh-
teensä yli 60. 

– Nykyiset kerholaiset ilmoit-
tautuvat kerhoissa. Uusien il-
moittautuminen on 18.–19.5. pu-
helimitse, Pihlajaniemi kertoo.

Muhoksella myös kunta
on aloittanut kerhoja
Muhoksella päiväkerhoryhmistä 
neljä kokoontuu seurakuntatalol-
la. Omat ryhmät on myös Kylmä-
länkylässä, Laitasaaressa ja Päivä-
rinteellä. 
Muhoksen päiväkerhoihin il-

moittaudutaan sähköisesti 18.5. 
alkavalla viikolla.  

Aiempina vuosina kaikki mu-
hoslaiset lapset eivät ole mahtu-
neet mukaan seurakunnan päivä-
kerhoihin. 

– Se on ollut todella harmi, to-
teaa vastaava lastenohjaaja Sirpa 
Kukkohovi.

Tänä vuonna Muhoksen kunta 
on aloittanut myös avoimen var-
haiskasvatuksen palvelut, Kukko-
hovi kiittelee.

ELSI SALOVAARA
Seurakunnat tiedottavat kevään 
aikana päiväkerhoihin ja 
pikkukouluihin ilmoittautumisesta 
lehden sivuilla 15–23.

"Tulevaisuuden Suomi 
rakentuu ihmisten keskinäiselle 
luottamukselle. Hyvässä 
yhteiskunnassa ketään ei 
katsota vähätellen, eikä kukaan 
yritä hankkia etua toisen 
kustannuksella. Vahva ei sorra 
tai riistä heikkoa. Sellaiseen 
Suomeen ja maailmaan minä 
uskon." 

www.mikkosalmi.com

Pastori, joka ei puhu hepreaa!

MIKKO SALMI

www.juhahanninen.fi
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Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja yrittäjyyden edel-
lytyksiä. Lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyvien hy-

vinvointi tulee turvata konkreettisin teoin ja yhteiskuntamme 
tulee rakentaa kestävien arvojen varaan. Sellaisia arvoja 
ovat koti, uskonto ja isänmaa.” 

– KANSANEDUSTAJAEHDOKAS SAMI PIKKUAHO
Perheenisä, Sairaanhoitaja, Yrittäjä

Piispan kävelyssä Jäälissä 
oli vähän porukkaa

• 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

Sauvakävelyyn muiden muassa osallistuneet Päivi   Mikkonen ja Pauli Niemelä verryttelivät ennen   
kävelyn alkua Jäälissä.

Piispan keväinen sauvakä-
velytapahtuma järjestet-
tiin viime viikon torstai-
na Jäälissä. Tapahtuman 

tuotto käytettiin Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.

Kiimingin seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Erja Haho ker-
too, että paikalla oli tällä kertaa 
melko vähän väkeä.

Myöskään piispa ei päässyt 
osallistumaan tapahtumaan sai-
rastumisen vuoksi.

Osallistumismaksu oli aikui-
silta kymmenen euroa, lapsil-
ta ja opiskelijoilta kaksi euroa. 
Kävelijät saivat taivaltaa kolmen 
tai kuuden kilometrin mittaisen 
reitin.

55
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Päiväkerhoihin ilmo ittaudutaan jo
 Liki kolmasosa 3–6-vuotiaista suomalaislapsista   käy päiväkerhoissa

Ku va t :  S a nna K r o o k

Maikkulan kappelin päiväkerhossa riitti viime maanantaina vilinää leikin ja laulun tiimoilta. Lapset hiljentyivät myös kuulemaan lastenohjaaja   Riitta Yliluoman kertomusta hyvästä paimenesta. 

tulevaisuusPohjoisen
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Tytti                 
 Tuppurainen
LIIKKEELLÄ 16.4.  
11-12.30  Rotuaarin vaalitupa 
13-15.30  Prisma Limingantulli 
16-17  Anttila Kodin1 
17.30-19  Prisma Raksila

La 18.4. klo 11 alkaen Rotuaarilla,  
mukana Liisa Jaakonsaari. Munkkikahvit. 

TERVETULOA JUTUTTAMAAN!

ääni kantaa
OUTI ERVASTI
Seurakunta
on tärkeä!
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Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän 
seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palvelu-
yksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä on noin 
150 000. Päätoimisia työntekijöitä on noin 400. 
Tuiran seurakunta on noin 40 300 jäsenen 
seurakunta. Työntekijöitä seurakunnassa on 
noin 60. Seurakuntasihteereitä on kaksi.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana
SEURAKUNTASIHTEERIN

Hakuaika päättyy 30.4.2015 klo 15. Hakuilmoitus on 
kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 

osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

pysyväisluonteinen tehtävä, 
sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Tervetuloa asumaan!
Avaamme uuden Esperi Hoivakoti Santaholman Haukiputaalle, Ämmöntie 4 
Haukipudas. Tarjoamme pitkä- ja lyhytaikaista hoivaa ikääntyneille kodikkaassa 
ja turvallisessa ympäristössä. Haluamme luoda asukkaille hyvän ja virikkeellisen 
arjen! Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan.

Ota yhteyttä:0400 923 357  |  santtu.karppinen@esperi.fi   |  www.esperi.fi 

Torstaina 23.4.2015 klo 13.00-15.00 
Pelastusarmeijassa, Pakkahuoneenkatu 17, Oulu

Asiantunteva lakimies jakaa tietoa testamentti- ja perintöasioista.

Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.
  
            TERVETULOA kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Testamenttiasiain
infotilaisuus

Lapsiparkki
Seurakunnat järjestävät lapsiparkkeja, jonne lap-

sen voi tuoda pariksi tunniksi hoitoon. Lapsiparkit 

ovat usein maksuttomia, tai niistä peritään muu-

taman euron maksu. Toiminta voi olla joko sään-

nöllistä tai lapsiparkki voidaan järjestää muuta-

man kerran vuodessa. 

Perhekerho
Nimensä mukaisesti perhekerho on suunnattu 

0–6-vuotiaiden lasten lisäksi heidän vanhemmil-

leen. Puolentoista tunnin mittaiset kokoontumiset 

tarjoavat vapaata yhdessäoloa sekä suunniteltua 

toimintaa. Perhekerhoissa voi nauttia omia eväitä.

Pikkukoulu
3–6-vuotiaille suunnattuja pikkukouluja järjeste-

tään Oulussa yhteistyössä kaupungin kanssa. Pik-

kukoulu pidetään kolmesti viikossa kolme tuntia 

kerrallaan. Ohjelmassa on leikkiä, laulua, askarte-

lua ja liikuntaa. Kerholaisilla on omat eväät. 

Pyhäkoulu
Pyhäkoulu järjestetään yleensä jumalanpalveluk-

sen aikana. Siihen voivat osallistua myös koulu-

ikäiset lapset. Pyhäkoulua pitävät useimmiten va-

paaehtoiset pyhäkoulunopettajat.

Päiväkerho
3–6-vuotiaille suunnattuja päiväkerhoja järjeste-

tään 2–4 kertaa viikossa yleensä kahden tunnin 

pituisina. Ohjelmassa on leikkiä, laulua, askarte-

lua ja liikuntaa sekä hiljentymistä. Päiväkerhoihin 

ilmoittaudutaan ja niihin on yleensä 20–30 euron 

suuruinen vuosimaksu.

Yhteistyö koulujen kanssa
Seurakunnat järjestävät koululaisten aamu- ja il-

tapäivätoimintaa, teemakerhoja sekä koulupasto-

ritoimintaa. Seurakunnat ovat myös mukana työ-

hyvinvoinnin tukemisessa ja kriisiviestinnässä.

Sauvakävelyyn muiden muassa osallistuneet Päivi   Mikkonen ja Pauli Niemelä verryttelivät ennen   
kävelyn alkua Jäälissä.

Varhaiskasvatus ulottuu kouluun asti
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Alkoholismi on 
jokapäiväistä taistelua
Oulun ev.lut. seurakuntien päihdetyöstä saa apua nopeasti

Helka ja Pirjo ovat alko-
holisteja. Sanaan liittyy 
varsinkin naisten koh-
dalla niin paljon negatii-

visia asenteita, että he eivät esiin-
ny tässä jutussa omilla nimillään. 

Helka ja Pirjo käyvät Oulun 
seurakuntien päihdetyön ja A-
killan yhteisessä Naistenryhmäs-
sä. Vaikka alkoholi on riivannut 
heitä vuosia, ryhmässä he ovat 
käyneet vasta vajaan vuoden. 
Helka aloitti viime syksynä, Pirjo 
tammikuussa. 

Helka kuuli seurakuntien 
päihdetyöstä Mielenvireys ry:n 
toiminnassa, Pirjolle siitä kerrot-
tiin A-klinikalla. Molemmat eh-
tivät miettiä ryhmään tuloa vuo-
den päivät. Kokemukset ovat kui-
tenkin olleet hyvät. 

– Naistenryhmässä puhutaan 
paljon muustakin kuin alkoholis-
ta. Siellä me akat lähinnä höpötel-
lään, Helka naurahtaa.

Silloin kun alkoholismista pu-
hutaan, keskustelut ovat hyviä. 
Koska kaikilla on samanlainen 
tausta, ryhmässä ei tarvitse esit-
tää, vaan voi olla oma itsensä.

Pullosta on etsitty 
tukea ja rohkeutta
Niin Helkalla kuin Pirjollakin 
juominen on alkanut silloin, kun 
elämä on koetellut. Pullosta on 
haettu lohtua.

seen, useammankin kerran. Vii-
nasta naiset eivät kuitenkaan ole 
päässeet. 

– Olen ollut seitsemänkin 
vuotta juomatta, mutta sitten se 
lipesi taas käsistä. Ei alkoholis-
tista tule kohtuukäyttäjää, Hel-
ka toteaa. 

Kun viinapiru saa vallan, Hel-
ka istuu neljän seinän sisällä ja juo. 

– Juon niin kauan, että olen 
turta. Nykyään ei tule edes nou-
suhumalaa. En ymmärrä, kuinka 
kerta kerran jälkeen olen siinä sa-
massa tilanteessa. 

Sairautta on vaikea
tunnustaa itsellekään
Helkan ja Pirjon mielestä kun-
nallinen päihdetyö on liian byro-
kraattista. 

– Ensin pitää käydä kaksi ker-
taa päihdeklinikan päivystykses-
sä. Sen jälkeen työryhmä miettii, 
annetaanko sinulle oma työnteki-
jä, Helka kuvailee. 

Helkalle itselleen ei nimet-

ty työntekijää, koska hänellä ”on 
niin hyvin kolmannen sektorin 
palvelut hallussa”. 

Noita kolmannen sektorin pal-
veluja seurakuntien päihdetyökin 
on. Naisille tutuin henkilö siellä 
on Oulun seurakuntien päihde-
työn diakoniatyöntekijä Tellervo 
Kianto, joka myös vetää Naisten-
ryhmää yhdessä A-killan toimin-
nanohjaaja Päivi Kitusen kanssa.

– Kävin viimeksi viime viikol-
la juttelemassa Tellen kanssa ja 
sinne pääsin heti, Helka kiittelee.

Helka ja Pirjo tietävät, että al-
koholismi on sairaus. Vaikka sen 
luulisi helpottavan omaa suhtau-
tumista asiaan, tiedossa on ollut 
sulattelemista. 

– On ollut tosi vaikea myön-
tää, että on sairas. Enemmänkin 
olen ajatellut, että se on heikkout-
ta, Helka toteaa. 

– Minä taidan ajatella niin vie-
läkin, Pirjo pohtii.

ELSI SALOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra

Muiden pyynnöt 
ja käskyt 
mennä hoitoon 
eivät tehoa, jos 
alkoholistilla ei ole 
halua muutokseen. 

Diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto vaihtoi kuulumisia Mikan, Jussin ja Maukan kanssa maanantaina keskustan seurakuntatalolla kokoontuvassa päihdetyön Tavoiteryhmässä.  

Vanhoillislestadiolaisesta per-
heestä tulevan Helkan elämä 
mullistui yli 20 vuotta sitten avio-
eron myötä. 

– Uskossa kaikki oli niin tiuk-
kaa. Irrottautumisen jälkeen sitä 
meni heti vähän niin kuin toiseen 
laitaan, Helka kertoo.

Pirjo on kärsinyt paniikkihäi-
riöstä koko ikänsä. Kun mies yli 
30 vuotta sitten yllättäen kuoli, 
hän joutui kiistelemään omaisuu-
desta miehen sukulaisia vastaan. 
Pirjo haki rohkeutta alkoholista. 

Juha Luokkala
Siikalatvan
pastoriksi
Siikalatvan kirkkoneuvosto 
ehdottaa Juha Luokkalaa va-
littavaksi seurakuntapastorin 
virkaan. Tällä hetkellä pastori 
Luokkala työskentelee Nivalan 
seurakunnassa.

Siikalatvan seurakuntapas-
torin virkaan ilmoittautui yh-
teensä 18 henkilöä. Kirkko-
neuvoston päätös oli yksimie-
linen.

Lisäksi kirkkoneuvosto 
puoltaa kappalainen Martti 
Arkkilan virkavapautta Keni-
aan lähetystyöhön lähtemistä 
varten.

Hiljaisuutta 
kilpailijoille

Kaikille ammattiin opiske-
leville järjestetään Oulussa 
21.–23. huhtikuuta SAKUs-
tars- valtakunnallinen am-
mattiopistolaisten kulttuuri-
kilpailu. 

Oulun seurakuntien oppi-
laitostyön työntekijät toteut-
tavat päiville yhteistyössä op-
pilaiden kanssa hiljaisen huo-
neen.

Oppilaitostyön diakonin 
Salla Tuomisen mukaan hil-
jaisessa huoneessa on päivien 
ajan päivystäjänä seurakun-
nan työntekijä. 

– Tila ei ole äänetön huone, 
vaan antaa hengähdystauon 
tai purkupaikan kisasuoritus-
ten välillä, Tuominen kertoo.

Kirkkoon
liittyi yhä
useampi
Evankelis-luterilaiseen kirk-
koon liittyi Oulussa viime 
vuonna 595 henkeä. Vuotta ai-
emmin liittyjiä oli 585.

Kirkosta erosi viime vuon-
na 3700 henkeä ja edellisvuon-
na 2754.

Avioliittoon vihkimisissä 
kirkollisen toimituksen osuus 
nousi Oulussa viime vuonna 
65,8 prosenttiin edellisvuo-
den 65,7 prosentista.

Kirkkoon kuului oululaisis-
ta viime vuoden lopussa 75,9 
prosenttia ja vuotta aiemmin 
77,6 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsentie-
tojen vuositilastosta 2014.

Kaikille avointa ja maksutonta
• Oulun ev.lut. seurakuntien päihdetyö on luottamuksellista ja maksu-

tonta. Osallistuminen ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Yhteistyötä teh-

dään muun muassa Oulun kaupungin päihdetyön ja A-killan kanssa. 

• Diakoniatyöntekijöiden vastaanotot: tiistaisin klo 9–11 Puusepän-

katu 4 (2. krs): Tellervo Kianto, p. 040 756 4022, tellervo.kianto@evl.

fi ja torstaisin klo 11 Isokatu 17: Riku-Matti Järvi, p. 040 515 7315,      

riku-matti.jarvi@evl.fi. Tapaamisen voi sopia myös muulle ajalle.

• Vertaisryhmiä on sekä päihdeongelmaisille että heidän läheisilleen. 

Ryhmille on myös leirejä ja retkiä. Kokoontumistiedot löytyvät Rau-

han Tervehdyksen sivulta 20. 

– Välillä en uskaltanut lähteä 
kotoa ilman kaljapulloa. Ajat-
telin, että olen ihan hullu. Sain 
kuitenkin mentyä lääkärille, joka 
määräsi masennuslääkkeet. Niitä 
syön yhä, hän kertoo.

Alkoholistin on itse
päätettävä toipua
Helkan ja Pirjon perheenjäsenet 
ovat vuosien varrella kärsineet 
heidän juomisestaan.  Muiden 
pyynnöt ja käskyt mennä hoitoon 
eivät tehoa, jos alkoholistilla ei ole 
halua muutokseen. 

He molemmat ovat hakeutu-
neet katkaisuun ja kuntoutuk-
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MYYMÄLÄ: HIETALAHDENRANTA 13, HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17, la 10–15    puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi   

Ronald L. Numbers (toim.)

Galileo tyrmässä ja
muita myyttejä tieteestä
ja uskonnosta
Edellyttääkö uskonnollinen usko älyllistä 
epärehellisyyttä ja onko kristillinen 
kirkko ollut länsimaisen tieteen suurin 
vihollinen? Kirjan 25 artikkelia purkavat 
yleistajuisesti mutta asiantuntevasti 
yleisesti vaalittuja myyttejä tieteen ja 
uskonnon suhteesta.  
23,90 (26,90)

Raamatun kertomuksia dvd:t

Pääsiäinen
Jeesuksen vertauksia 
Jeesuksen ihmetekoja 
Raamatun kertomuksia uutena upeana palkittuna animaa-
tiosarjana, jonka tuotannosta vastaa Disneyn ex-tuottaja 
Richard Rich ja suomenkielisestä ohjauksesta Pekka Lehto-
saari. Värikäs animaatio ja vahvat Raamatun kertomukset 
auttavat ymmärtämään elämän suuria kysymyksiä.
Puhumme suomea! 
15,90 / dvd

15902390 2960

Kari Kopperi

Ristin rakkaus
Matka Lutherista suomalaiseen
seurakuntaelämään
Ajankohtainen puheenvuoro uskosta, 
kirkosta ja seura kunta elämästä pohtii 
Luthe rin ja luterilaisen teologian 
ydintä, seurauksia ja mahdollisuuksia 
tämän päivän seurakuntaelämää ja 
kirkollista todellisuutta silmällä pitäen.
29,60 (32,90)

Leo Näreaho

Kuolemanrajakokemukset
Kehittyneen lääketieteen ansiosta yhä 
useammat selviävät fyysisestä hengen-
vaarasta. Monilla selviytyneillä on niin 
sanottuja kuolemanrajakokemuksia. 
Mistä kokemuksissa on kyse? Helsin-
gin yliopiston dosentti Leo Näreaho 
tarkastelee kirjassaan ilmiötä niin 
tavallisten ihmisten kokemusten kuin 
tieteellisen tutkimuksen valossa. tieteellisen tutkimuksen valossa. 

3290

USKOSTA JA TIEDOSTA USKOTTAVASTI

Senioreiden auttamis-
tiimi Tyrnävälle
Monet ikäihmiset Tyr-

nävällä ovat jääneet 
yksin. Lapset ovat 
muuttaneet paikka-

kunnalta, puoliso kuollut ja kon-
taktit kotipaikkakunnalla lakan-
neet. Seniori ei ehkä pysty vaih-
tamaan lamppuja tai palovaroit-
timen pattereita, kiinnittämään 
tauluja tai vaihtamaan verhoja.

Senioreita voi kuitenkin aut-
taa. Sen tietää myös Tyrnä-
vän seurakunnan diakoni Sal-
me Kinnunen. Hän on perus-
tanut tyrnäväläisen vapaaehtoi-
sen Pentti Romppaisen rohkai-
semana ikäihmisten auttamistii-
min, johon kuuluu Romppaisen 
lisäksi neljä hyvillä kädentaidoil-
la varustettua miestä.

Kinnunen sai ideansa autta-
mistiimistä jo vuonna 2009 aloit-
taessaan työnsä seurakunnas-

sa. Viime syksynä idea alkoi to-
teutua, kun Kinnunen keskusteli 
asiasta Romppaisen kanssa.

– Pentti sai minut uskaltautu-
maan, Kinnunen sanoo.

Ryhmän miehet ovat yhtä lu-
kuun ottamatta eläkeläisiä. Yh-
dellä ryhmän jäsenellä on tieto-
konetietämystä. 

Kinnunen iloitsee, että miehet 
ovat aktivoituneet seurakunnan 
vapaaehtoisiksi. Hän toivottaa 
myös naiset mukaan. Naiselta eh-
kä onnistuu miehiä sutjakkaam-
min vaikkapa verhojen vaihto.

Ryhmän ihanteellinen ko-
ko olisi Kinnusen mukaan noin 
kymmenen henkilöä.

Ryhmällä ei ole vielä ollut yh-
tään tehtävää. Tarvetta ryhmälle 
on, Kinnunen sanoo.

PEKKA HELIN

Näin saat apua
Senioreiden auttamistiimi auttaa pienissä kodin askareissa. Tällai-
sia töitä ovat esimerkiksi lamppujen ja palovaroittimien patterei-
den vaihdot, taulujen ja muiden pienten esineiden kiinnitys, pieni-
muotoiset ulkotyöt ja verhojen vaihdot.
Auttamisen piiriin eivät kuulu säännölliset lumenluonnit, ruohon-
leikkuut, kaupassa käynnit, siivoukset tai muuttoavut. 
Jos tarvitset jotain ”täsmäapua” kotiisi, ota yhteyttä Salme Kinnu-
seen (044 7372 631 tai salme.kinnunen@evl.fi). Kinnuselle voi myös 
ilmoittautua, jos haluaa liittyä auttamistiimiin.
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Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

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

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 19.4. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta   
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 19.4. klo 10 Parkanon kirkosta. 
Aamuhartaus ma–la klo 6.15, 
toinen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus ma–pe klo 18.50, 
lauantaisin klo 18.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin 
kello 11.05.

taan viime syksynä perustetun 
Oulun tuomiokirkon kamari-
kuoron ensimmäisestä konser-
tista. Haastattelussa on kantto-
ri Lauri-Kalle Kallunki.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 19.4. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää pastori Heikki 
Karppinen Karjasillan seura-
kunnasta. Hän kertoo Hyväs-
tä paimenesta.
Klo 10 piispanmessu ja kirkko-
herra Kimmo Helomaan vir-
kaan asettaminen Kempeleen 
kirkosta.

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 19.4. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää pastori Heikki 
Karppinen Karjasillan seura-
kunnasta. Hän kertoo Hyväs-
tä paimenesta.
Aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Virret: 375, 709, 
475:1,4, 392, 357, 224, 177 ja 
324:5,6
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa piipahdetaan 
Maikkulan kappelin päiväker-
hossa. Haastattelussa on lasten-
ohjaaja Riitta Yliluoma.
Ke 22.4. klo 15.15 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerro-

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Tiedän millaista on, 
kun ei auteta. Haluan 
näyttää, että minä 
ainakin autan.

Pekka Laasonen

Yhdistykset

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

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

Muut seurakunnat

Renkaanvaihtoa 
vuodesta 1970
Oululainen Pekka Laaso-

nen vaihtaa autonren-
kaat 18 minuutissa. Teh-
tävään hän ei tarvitse 

sähköpelejä, vain tunkin ja ristik-
koavaimen. Laasonen ei tarvitse 
myöskään työkaveria, sillä yksin 
hän on tehokkaimmillaan.

Laasonen on yksi niistä, jotka 
vaihtavat renkaita yhteisvastuun 
hyväksi Oulussa 22. huhtikuuta. 
Hän on oikea mies hommaan, sil-
lä kokemus renkaiden vaihtami-
sesta alkoi kertyä vuonna 1970, 
jolloin Laasonen oli viisivuotias.

Laasonen ottaa renkaanvaih-
totempaukseen mukaan omat 
tutut työkalunsa vaihdon joutui-
suuden varmistamiseksi. Hän sai 
keikan kysyttyään seurakunnan 
työntekijältä, olisiko hänelle mi-
tään puuhaa.

– Työntekijä kysyi, minkälaisia 
töitä osaan tehdä. Minä sanoin, 
että osaan tehdä kaikkea. Yk-
si näistä hommista on renkaan-
vaihto. Olen kätevä mies, varsin-
kin tällä autopuolella.

Autot ovat tulleet miehel-
le tutuksi: Hän on ajanut kilpaa, 
omistanut lukemattomia autoja ja 
reissannut pitkin Suomea ja Eu-
rooppaa. 

Viimeisin auto on vuoden 1988 
Mersu, josta Laasonen ei raski 
millään luopua. Miksipä luopui-
sikaan, sillä Mersu on Laasosen 
mukaan halpa pitää, vaikka kal-
lis ostaa. 

Mersun myyjä lupasi, että jos 
auto ei ole sellainen kuin myyjä 
väittää, hän maksaa kaikki Laa-
sosen silloiset matkat autoja kat-
somaan.

Laasonen on mielitoimissaan, 
kun hän saa auttaa muita.

– Tiedän millaista on, kun ei 
auteta. Haluan näyttää, että mi-
nä ainakin autan.

Laasonen on liikkunut paljon. 
Hän on asunut Virossa ja Venäjäl-

Pe k ka H e l i n

Pekka Laasonen vaihtaa renkaita yhteisvastuun hyväksi.
Herännäis-/Siionin virsiseurat: pe 17.4. klo 18.00 Sirkka ja Pekka Honka-
sella, Savikko, Pudasjärvi, pe 17.4. klo 18.00 Raili ja Markku Rahkolla, 
Masinistinkuja 1, Tyrnävä, su 19.4. klo 14.00 seurakuntakodin alasalissa, 
Rauhankatu 70, Rovaniemi, su 19.4. klo 15.00 Karjasillan kirkolla, 
Nokelantie 39, Oulu, ti 21.4. klo 19.00 Laitasaaren rukoushuoneella, 
Rantatie 190, Muhos
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 19.4. klo 11.00 
JUMALANPALVELUS, Ritva Huusko

teema: Jumalan tietää kipupisteemme
Ke 22.4. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 17.4. klo 19.30 Valo ilta. La 18.4. klo 18 Toppi-
lan Majakka-ilta, Paakatu 3. Su 19.4. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Veli Yun, Niilo Närhi, 
Rauno Jalavisto, Seurakuntakuoro. Seimi ja lasten-
kokoukset. Su 19.4. klo 17 International Service, 
in english and russia. Su 19.4. klo 18 Israel-

rukousilta. Ti 21.4. klo 18 Toppilan Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 22.4. 
klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Niina Männistö, Arto Rukajärvi, Timo Herronen. 
To 23.4. klo 12 Päiväpiiri. To 23.4. klo 17-19 Perhekahvila Toppilan Majakalla, 
Paakakatu 3. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 16.4. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri.
Su 19.4. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu. Puhuu luutnantti Markku Tulander aiheesta Hengen lahjat

Ma 20.4. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 21.4. klo 10 hartaus, klo 10.30- 13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki!

Su 16.4. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Heino Kouva.

To 16.4. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Martti Väyrynen, musiikki: 
Kalermot. Pe 17.4. klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 19.4. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saints’ Clubi, lounas, Pekka Tuominen, Michael Yaron Israelista, 
musiikki: Seppo Kolehmainen. Ke 22.4. klo 13 Senioripiiri, 18 Varkki-ilta. To 
23.4. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Pekka Siljander. 25.-26.4. Isän sydän 
– konferenssi, Pekka Daniel Rimpeläinen. Tervetuloa!

Su 19.4. klo 18 sunnuntain kokous
Su 26.4. klo 18 sunnuntain kokous
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Kevätseurat su 19.4. kts. ed. viikon 
Rauhan tervehdys.
Raamattupiiri ma 20.4. klo 14.
3K-ilta ma klo 18.30. S. Korhonen: 
Kaikki korjataan.
Askartelupäivä la 9.5. alk. klo 11. Ilm. 
27.4. mennessä Jorma 045 2722 411.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Aiheena: Uskonelämää hyvän 
Paimenen hoidossa

Sunnuntain 
Opetusseurat

Vanhan Pappilan Juhlahuoneisto
Asemakatu 6, Oulu

Su 19.4. klo 15

Mukana: Mika Pouke, Ilkka Keränen &  
Juhani Seppänen

TuomiokirkkoseurakuntaAgricola-opintokeskus

Tervetuloa!

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

Hautauspalveluja

Renkaita vaihdetaan Alppilassa
• Kaarnatien SEO:lla (Kaarnatie 30) on keskiviikkona 22.4. 

mahdollisuus vaihdattaa autoon kesärenkaat edullisesti ja 

vaivattomasti. 

• Kello 16–19 järjestettävässä tempauksessa renkaita vaihtavat 

seurakuntien ammattitaitoiset vapaaehtoiset. Vaihtotyön hinta on 

20 euroa. 

• Renkaidenvaihtoon tulee varata aika maanantaina tai tiistaina 

20.–21.4. Tuiran seurakunnan diakoniatyöntekijä Sami Riipiseltä, 

 p. 040 574 7149.

lä, maissa, joissa ihmiset eivät kä-
vele apua tarvitsevan ohi. 

Valitettavasti Suomi ei ole enää 
tällainen maa. 

Laasonen muistaa kuitenkin 
ajan, jolloin talkoot olivat yleisiä 
maassamme.

Reissumies sai talosta yöpai-
kan ja aterian, jos lupasi auttaa 
talon töissä vaikkapa tiskaamalla. 

Laasonen muistaa joskus jopa 
lypsäneensä lehmiä.

PEKKA HELIN
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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.

Joh. 10: 1-10
Jeesus sanoi:
    ”Totisesti, totisesti: se, joka ei mene 
lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne 
muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee 
portista, on lampaiden paimen. Hänelle 
vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat 
hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan 
nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos 
kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja 
lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat 
hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde 
seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, 
sillä ne eivät tunne vieraan ääntä.”
    Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta 
he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan 
tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi:
    ”Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden 
portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, 
ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä 
lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen 
portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, 
pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, 
ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain 
varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. 
Minä olen tullut antamaan elämän, 
yltäkylläisen elämän.”

Lapsijoukon perässä 
Ollessani eräänä aamuna ulkoiluttamassa koiraa kuljin hetken matkaa päiväkotiryh-
män läheisyydessä. Joukon kaikilla aikuisilla ja lapsilla oli huomioliivit yllään, ja ryhmä 
liikkui hienosti parijonossa kävelytietä pitkin. 

Kulkeminen eteni lasten tahtiin, ja aina välillä pysähdyttiin tarkistamaan, että kaikki 
oli hyvin. Joukossa huolehdittiin siitä, että jokaisella oli tallessa kaveri, jota sai pitää 
kädestä kiinni.

Huolenpitoon kuului sekin, että päähineet ja käsineet olivat hyvin. 
Kun kaikki oli kunnossa, matkaa jatkettiin taas. Joku pikkuinen kulkija pääsi välillä 

aikuisen syliin. Kävelyä taisi tahdittaa välillä myös laulu. Korviini kantautui kannus-
tusta matkalaisille: Kohta ollaan perillä.

Ajattelen, että tuossa edellä mainitussa kuvauksessa oli välähdys siitä, mistä Raama-
tussa puhutaan hyvä paimen -vertauksessa. 

Jeesus vertasi itseään hyvään paimeneen. Hyvän paimenen tunnistaa siitä, että hän 
pitää huolta laumastaan. Hän kulkee kanssamme elämämme matkalla. Hän puhuu 
meille sanansa kautta. 

Kun opimme kuulemaan ja kuuntelemaan häntä, opimme myös luottamaan häneen. 
Me kristityt – Jeesuksen seuraajat – kuulemme myös muitakin ääniä. Miten osai-

simme tunnistaa Jeesuksen äänen kaikkien muiden äänten joukosta? 
Muita ääniä voivat olla oman itsekkyytemme äänet, jotka tekevät meidät kuuroiksi 

kaikella muulle. Myös huolten ja murheiden äänet voivat estää meitä kuulemasta mitään 
muuta.

Hyvän paimenen tavoin Jeesus kulkee edellämme. Vaikka emme kuulisikaan hänen 
ääntään, hän kuitenkin tuntee meidät ja etsii meitä yhteyteensä. 

Jeesuksen äänen kuulemme seurakunnassa ja kaikkialla, missä hänestä kerrotaan. 
Tuo ääni on meitä jokaista varten. 

Pysähtyisimmekö kuuntelemaan sitä? 

JUHA KIVIRASI
nuorisotyönohjaaja, Karjasillan seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 19.4.2015
Psalmi: Ps. 23
1. lukukappale: Miika 7:14-20
2. lukukappale: Hepr. 13:20-21
Evankeliumi: Joh. 10:1-10 
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Sodat muuttivat suomalaislasten elämän
Lapset paiskivat sota-aikana töitä ja pakenivat taisteluja niin maan sisällä kuin maan rajojen ulkopuolelle. Sodan traumoja puretaan tänäkin päivänä.

Pieni Suomen kansakun-
ta tarvitsi kaikki voimat 
käyttöön selvitäkseen ko-
ettelemuksesta. Vuonna 

1941 alkaneen jatkosodan aikana 
15–17-vuotiaita määrättiin työ-
velvollisuuslain perusteella hei-
dän kykyjään ja voimiaan vas-
taaviin töihin. 

Historian tutkija, FL Seija-
Leena Nevala-Nurmi Tampereen 
yliopistosta kertoo, että nuoria 
työskenteli erityisesti maatiloilla. 

– Toiminnan tarkoituksena oli 
helpottaa sodan aikana vallinnut-
ta materiaali- ja työvoimapulaa. 

– Erityisesti sotalesket, sotaor-
vot ja yksin jääneet vanhukset sai-
vat henkilökohtaista apua, Neva-
la-Nurmi sanoo.

Pikkulotat avustivat 
kotona ja rintamalla
Nuoret saivat suorittaa työvelvol-
lisuuden myös sotilaspoika- tai 
lottatoimissa. Pikkulotat työs-
kentelivät esimerkiksi sotasairaa-

Lappeenrannassa sijaitsevan sotaorpomuistomerkin on suunnitellut taiteilija Juhani Honkanen.

Keittiö- ja pikkulotat keittopuuhissa. Helsinki 12.8.1941.

Lapset kansakoulun ovella jonoon järjestäytyneinä sisälle tuloa varten. Ovensuussa sotilaspukuinen opettaja. Nurmoila 3.2.1942. 

loissa kanttiininhoitajina ja aut-
toivat sotilaskeittiöissä. 

Nuoret vapaaehtoiset valmis-
tivat huomattavan määrän so-
tilaiden varusteista ja palvelivat 
kanslioissa esimerkiksi lähettei-
nä. Pikkulotaksi hyväksyttiin vä-
hintään 8-vuotias tyttö. 17-vuoti-
as pääsi varsinaiseksi lotaksi. 

– Sotien aikana toiminta 
muuttui työkeskeiseksi, mutta 
muustakin toiminnasta pidettiin 
kiinni, Nevala-Nurmi kertoo.

Pikkulotat avustivat esimer-
kiksi sotaorpojen perheitä ja so-
tainvalideja. 

– Jo talvisodan aikana muutet-
tiin sääntöjä niin, että 16-vuotias-
kin pikkulotta sai halutessaan ko-
mennuksen rintamalle.

Yleinen henki oli, että Suo-
men puolustamiseen osallistui-
si kukin tavallaan, kotiaskarein, 
keräilypuuhin tai sotarintamal-
la. Pikkulottia motivoitiin koti-
töihin esimerkiksi kirjoituksilla 
Lottatyttö-lehdessä.

Sotilaspojat toimivat 
lähetteinä ja viestimiehinä
Jatkosodan aikainen maanpuo-
lustusjärjestö Sotilaspojat osal-
listui kotirintamalla esimerkik-
si raaka-aineiden kierrätykseen 
teollisuudelle ja polttopuun han-
kintaan. Sotilaspojat toimivat 

myös pelastustehtävissä ja soti-
laallisen toiminnan aputehtävis-
sä lähetteinä ja viestimiehinä. 

Toiminnassa oli mukana 
10–16-vuotiaita poikia. Varsinai-
seen suojeluskuntaan pojat saivat 
liittyä täytettyään 17 vuotta. 

Pikkulottien tavoin myös So-
tilaspoikien toiminta oli työkes-
keistä. 

– Lisäksi heillä oli sotilaallis-
luonteisia tehtäviä. Jatkosodan 
loppupuolella vuonna 1944 muu-
tettiin vielä suojeluskunta-ase-
tusta siten, että 15-vuotiaasta al-
kaen sai ottaa osaa ilmatorjun-
taan  – ja niin tapahtuikin. Soti-
laspojissa pidettiin kuitenkin yl-
lä myös vapaa-ajan harrastustoi-
mintaa, Seija-Leena Nevala-Nur-
mi selvittää.

Sotilaspojilla ja pikkulotilla oli 
sotien aikana runsaasti yhteistyö-
tä. Heillä oli yhteisiä juhlia, kerä-
ystempauksia ja talkoita. 

– Yhteistyö oli uusi asia verrat-
tuna sotia edeltäneeseen aikaan. 

Sitä ennen tyttöjen ja poikien ak-
tiviteetit olivat yleensä erillisiä.

Maataloustyöt lyhensivät 
koulujen lukukausia
Poikia ja tyttöjä tarvittiin taval-
lista enemmän myös maatalous-
töihin, mikä lyhensi koulujen lu-
kukausia. Koulua käytiin mah-
dollisimman normaalisti sodan-
kin aikana. Ainoastaan marras-
kuun lopussa 1939 syttyneen tal-
visodan alkamisen jälkeen koulu-
työ lakkautettiin loppuvuodeksi 
ja seuraavaksi kevääksi. 

– Koulu piti lapset arjessa kiin-
ni. Siellä pystyi myös leikkimään 
toisin kuin kotona, jossa piti aut-
taa monenlaisissa tehtävissä.

Aatteellisella historian, maan-
tieteen ja uskonnon opetuksel-
la luotiin kouluissa maanpuo-
lustushenkeä ja -tahtoa. Julkisen 
vallan taholta kannustettiin isän-
maalliseen ja maanpuolustuskas-
vatukseen. 

– Opetuksessa korostui kuri 

Ennen sotia pikkulottien oh-
jelmaan kuului esimerkiksi lau-
lua, leikkiä, voimistelua, ompe-
lua, ruoanlaittoa, ensiaputaito-
ja, retkiä ja liikuntapainotteisia 
leirejä. 

Koulu piti lapset 
arjessa kiinni. 
Siellä pystyi myös 
leikkimään toisin 
kuin kotona.

Ku va t :  S A - ku va - a r k i s t o
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Sodat muuttivat suomalaislasten elämän
Lapset paiskivat sota-aikana töitä ja pakenivat taisteluja niin maan sisällä kuin maan rajojen ulkopuolelle. Sodan traumoja puretaan tänäkin päivänä.

ja yhteiskunnallisen järjestyksen 
ihannointi. Isänmaalliset laulut 
tulivat koulussa tutuiksi, Nevala-
Nurmi kertoo.

Evakkolasten kohtalona 
oli usein ulkopuolisuus
Koulussa myös sopeutettiin kar-
jalaisia lapsia. Uusissa kouluis-
sa siirtoväen lapset olivat joskus 
enemmistössä. 

Niissä lapsilla saattoi säilyä hy-
vinkin vahvana karjalainen iden-
titeetti. Seija-Leena Nevala-Nur-
mi huomauttaa, että muissa kou-
luissa karjalaisia lapsia toisinaan 
kiusattiin ja syrjittiin. 

– Myös maalle sotaa pakoon 
lähetettyjä kaupunkilaislapsia 
vieroksuttiin, hän tietää.

Talvisodan aikana pelkästään 
Karjalan evakkolapsia arvel-
laan olleen noin 125 000. Kodis-
ta saatettiin lähteä pimeään pak-
kasyöhön kävellen. 

– Monelle lapselle evakkoon 
lähtö oli käsittämätön ja trau-

maattinen kokemus. Se oli kiirei-
nen tilanne, eikä lapsille ehditty 
selittää, miksi lähdetään ja mik-
si itketään. 

– Lapset joutuivat hyvin eri-
laisiin oloihin ja alussa jatkuviin 
muutoksiin. Vastaanotto oli joi-
denkin kohdalla hyvä ja toisten 
huono.

Lasten ruoansaanti 
haluttiin varmistaa
Lapsia lähetettiin sotaa pakoon 
myös ulkomaille. Sotien aika-
na Suomesta siirrettiin Ruotsiin, 
Tanskaan ja Norjaan yhteensä lä-
hes 80 000 lasta. Seija-Leena Ne-
vala-Nurmi huomauttaa, että se 
on väkilukuun suhteutettuna 
kansainvälisesti suurin sotalap-
sioperaatio. 

– Aloite lasten siirtoihin tuli 
Ruotsista, joka sitoutui kustan-
tamaan lasten kuljetukset. Jatko-
sodan aikana vuonna 1941 siitä 
tuli virallinen operaatio. Sitä en-
nen sitä toteutettiin yksityishen-

kilöiden toimesta. 
Lasten siirroilla haluttiin var-

mistaa Ruotsin tuki Suomen asi-
alle ja lasten saaminen paremman 
ruokaturvan pariin. 

– Valtion tiedotuslaitos suo-
si propagandalla siirtoja ja kiel-
si kaiken kritiikin niitä kohtaan 
sensuuripäätöksellä vuonna 1942, 
Nevala-Nurmi sanoo.

Tuolloin katsottiin yleisesti 
myös, etteivät jatkosodan alku-
vaiheissa takaisin vallatun Karja-
lan jälleenrakentamisessa tarvit-
tavat karjalaisäidit voi viedä mu-
kanaan pieniä lapsiaan. 

Nousevan sukupolven hengen 
ja terveyden turvaaminen oli kui-
tenkin perimmäinen julkilausut-
tu syy lasten siirtoihin. 

Sotalapsetkin tunsivat 
turvattomuutta
Aluksi lasten siirto koski karjalais-
lasten lisäksi pommituksissa vau-
rioituneiden kotien lapsia sekä in-
validien ja kaatuneiden lapsia. 

Noin vuoden päästä, eli vuo-
desta 1942 kaikki ne, jotka halusi-
vat lähettää alle 15-vuotiaan lap-
sensa Ruotsiin, saivat niin tehdä.  

lähetettiin pois kotoa. 
– Sota-aika oli kuitenkin opet-

tanut, että surua ei saa näyttää. 
Mutta se ei tee kokemuksesta yh-
tään vähemmän järkyttävää. Lap-
set olivat yhtäkkiä ilman äitiä, 
jonka varassa perusturva oli. 

– Saapuminen vieraskieliseen 
ympäristöön varmasti järkytti 
lapsia samoin kuin joutuminen 
eroon sisaruksista, Nevala-Nur-
mi kertoo.

Vaatimus vahvuudesta 
jätti traumoja
Sodissa noin 55 000 lasta jäi or-
voksi. Valtiolta sotaorvot saivat 
huoltoeläkettä ja tukea koulutuk-
seen. Seija-Leena Nevala-Nurmi 
kertoo, että heitä autettiin myös 
hyväntekeväisyydellä. 

– Esimerkiksi Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton aloittama so-
takummitoiminta oli merkittä-
vä avustusmuoto. Kummilap-
siksi otettiin muun muassa kaa-
tuneiden rintamatovereiden lap-
sia. Heille annettiin tietty sum-
ma palkasta lapsen iästä riippuen 
jopa yli kymmenen vuoden ajan, 
Nevala-Nurmi kertoo.

Kivuliaiden kokemusten muis-
telemisen aika tuli vasta myö-
hemmin. 

– Lapset eivät omalla surullaan 
halunneet kuormittaa työn ras-
kauttamaa äitiään. Isättömiä lap-
sia pilkattiin, ja kun orpous yh-
distyi köyhyyteen, tuotti se sosi-
aalisten vaikeuksien lisäksi talou-
dellista ahdinkoa.

Kaiken kaikkiaan sota jätti 
jälkensä sen aikaisiin lapsiin. Ai-
kuiset eivät ymmärtäneet lasten 
tarvetta käsitellä sotakokemuk-
sia, eikä toisaalta käsittelyyn ol-
lut työntäyteisessä arjessa aikaa 
tai voimia. 

– Asiat jäivät sisälle, mikä syn-
nytti vaikenemisen ja hiljaisuu-
den kulttuuria. Piti vain tehdä 
työtä kansakunnan eteen ja olla 
vahva. 

– Kriiseissä pienimmät ovat 
ehkä kaikkein suurimpia kärsi-
jöitä. Heitä ei huomata, eivätkä 
he osaa itse käsitellä vaikeita asi-
oita, tutkija pahoittelee. 

MIA HEMMING

Seija Nevala-Nurmi kertoo, että 
suomalaisia sotalapsia arvioidaan 
jääneen Ruotsiin 7000–15 000. Hetken 
aikaa oli voimassa määräys, jonka 
mukaan kaikki suomalaislapset on 
palautettava. Päätös kuitenkin peruttiin, 
ja suomalaislasten palautuksesta tuli 
vapaaehtoista.

Mottitöissä vuonna 1944.

Lappeenrannassa sijaitsevan sotaorpomuistomerkin on suunnitellut taiteilija Juhani Honkanen.
P
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Keittiö- ja pikkulotat keittopuuhissa. Helsinki 12.8.1941.

Lapsia matkalla Ruotsiin Helsingin–Turun junassa. Helsinki–Turku 17.1.1942. 
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Silloin lapsia lähetettiin li-
säksi monilapsisista perheistä tai 
perheistä, joissa isä oli rintamal-
la. Suurin osa oli kotoisin Karja-
lasta tai isoimmista kaupungeista. 

– Aineellinen hyvä oli perheille 
merkittävä houkutin, olihan tuo-
hon aikaan esimerkiksi lapsikuol-
leisuus Suomessa vielä suhteelli-
sen korkea, Nevala-Nurmi muis-
tuttaa.

Lähteminen osoitelappu kau-
lassa kohti tuntematonta oli lap-
sille usein ahdistava kokemus. 
Moni luultavasti koki, että hänes-
sä oli jokin syy, jonka takia hänet 

Piti vain tehdä työtä 
kansakunnan eteen 
ja olla vahva. 
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.4.2015

Leikkaa talteen!

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

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, 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
Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Vs. Kansainväilentyön pastori 
Stiven Naatus, 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 toiminnanohjaaja vs. 
Marjaana Rantakeisu, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

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

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
Hannele Lusikka p. 040 5797 806

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

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Oulun ev.lut. seura-
kunnat järjestävät 
tulevana kesänä 
toimintaa lapsille 

ja lapsiperheille eri puolilla 
Oulua. Kesälomaa voi viet-
tää vaikkapa leirillä tai jo 
perinteeksi muodostuneil-
la Lastenpäivillä.

Lastenpäivät järjestetään 
tänä vuonna Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa 
1.–26.6. ja Lämsänjärven 
leirikeskuksessa 4.6.–30.7. 
juhannusaattoa lukuun ot-
tamatta arkipäivisin kel-
lo 10–15. Lastenpäivät on 
suunnattu 7–10-vuotiail-
le (2005–2008 syntyneille) 
oululaisille lapsille. 

Lastenpäivillä on ohjat-
tua toimintaa, leikkejä, as-

Ilmoittautuminen kesän 
Lastenpäiville alkaa pian

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Ellen Maria 
Miilintytär Kaijalainen, Jimi 
Aslak Kurkinen, Meea Elsa 
Maria Ronkainen.
Haukipudas: Hilja Maria Ko-
tavuopio, Hertta Josefiina 
Bomberg, Salomo Sebastian 
Yrttiaho, Saana Eedla Maaria 
Karjalainen, Aarni Juho Ola-
vi Juntunen, Ahto Martti Ni-
kolai Juntunen.
Karjasilta: Luka Tuomas Ant-
tila, Onni Elias Mikael Hyh-
kö, Vilho Valter Jurvelin, Iida 
Emilia Keränen, Adela Minka 
Unelma Koivisto, Benjamin 
Pauli Johannes Martinmäki, 
Aarne Eino Andrei Mäyrä, Is-
la Helmiina Isabella Räihä.
Kiiminki: Hugo Olavi Krister 
Arvila, Jere Mikael Männik-
kö, Veera Maria Elisabet Väi-
sänen, Elia Kristian Ämmän-
pää.
Oulujoki: Iida Eveliina Aho-
nen, Henriikka Elisabet Haa-
paniemi, Antti Einari Hytö-
nen, Eliel Benjamin Jurvelin, 
Benjamin Aleksis Kaja, Fan-
ni Sisko Vilhelmiina Karppi-
nen, Nina Marie Lassila, So-
fia Emilia Rajala, Siiri Olivia 

kartelua, hartaushetkiä, pe-
laamista ja retkeilyä. Osal-
listuminen on ilmaista, 
mahdollisista retkistä peri-
tään erillinen maksu. Lap-
set saavat päivittäin aterian.

Lastenpäiville voi il-
moittautua aina viikok-
si kerrallaan 4.5. alkaen 
Oulun seurakuntien net-
tisivuilla osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/las-
tenpaivat. Sekä Hietasaa-
ren että Lämsänjärven 
Lastenpäiville tulee ilmoit-
tautua viimeistään osallis-
tumisviikkoa edeltävänä 
torstaina. 

Lämsänjärven Lasten-
päiville voi ilmoittautua 
myös paikan päällä, mikä-
li tilaa on. Lämsänjärvel-

kesäkuuta. 8–12-vuotiail-
le suunnattu leiri on ensi-
sijaisesti Tuiran seurakun-
nan ja Tuomiokirkkoseura-
kunnan lapsille. Leirin hin-
ta 30 euroa sisältää matkat, 
ohjelman, majoituksen, 
ruuan ja tapaturmavakuu-
tuksen. Mukaan mahtuu 20 
lasta. Ilmoittautua voi 15.5. 
saakka.

 Tarkemmat tiedot Ou-
lun ev.lut. seurakuntien 
kesäleireistä ja ilmoittau-
tumislinkit löytyvät osoit-
teesta www.oulunseura-
kunnat.fi/kesaleirit. Tiedot 
päivittyvät kevään aikana. 
Ilmoittautuessa on hyvä 
tarkistaa, onko tapahtuma 
rajattu tietyn seurakunnan 
osallistujille. 

Santaholma.
Oulunsalo: Venni Alvar Van-
hala.
Tuira: Niklas Jimi Juhani 
Jämsä, Kiira Ella-Maija Kil-
peläinen, Milena Beata Ki-
vioja, Kasperi Viljami Korho-
nen, Sara Linnea Mäki-Asia-
la, Nea Kristiina Niemi, Hu-
go Oliver Pentinpuro, Aava 
Sofia Aleksandra Salo, Veera 
Helvi Heleena Sternberger, 
Eedla Linnea Tuovila, Toivo 
Alarik Vilmi, Onni Väinö Ju-
hani Ylimäki.

Vihityt
Tuomiokirkko: Antti Juha-
ni Kaijalainen ja Miili Mart-
ta Johanna Lybeck.
Haukipudas: Vesa Juha-
ni Muikkula ja Henna-Riik-
ka Tiri.
Karjasilta: Riku Armas Mik-
konen ja Eeva Kristiina Rah-
ko, Pasi Johannes Kemppai-
nen ja Anne Kristiina Seppä-
nen, Kasper Kalervo August 
Forsman ja Serafina Ida Ma-
ria Mäkelä.
Oulujoki: Jarkko Tapio Hel-
komaa ja Teija Marika Heik-
kinen, Markku Mikael Rajala 

le mahtuu kerralla 100 ja 
Hietasaareen 70 lasta.

 
Kesän leireille 
voi jo ilmoittautua
Varma kesän merkki ovat 
myös erilaiset lasten ja 
nuorten leirit. Esimerkik-
si Montajan saarella Si-
mossa järjestetään Löytö-
retki-leiri 9.–11. kesäkuuta. 
2.–6.-luokkalaisille suun-
natulle leirille mahtuu 20 
ensimmäisenä ilmoittau-
tunutta. Ilmoittautua voi 
seurakuntien nettisivuilla 
22.5. saakka. Leirin hinta 
on 30 euroa.

 Vasamon leirikeskuk-
sessa leireillään Ihan pa-
ras -leirin merkeissä 1.–3. 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 23.4. klo 19
Oulun ortodoksisessa 
seurakuntasalissa (Torikatu 74)
toim. Marko Patronen 
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisteri 
on suljettu tiistaina 21.4.2015 henkilökunnan 

suunnittelupäivän vuoksi.

Huhtikuun matinea
Su 19.4. klo 15

Keskustan seurakuntatalossa,  
Isokatu 17

Otteita Jean Sibeliuksen  
elämästä ja musiikista

Leena Hyvönen kertoo, Aila Knihtilä laulaa  
ja Piia Knihtilä säestää.

Paikalla myös Leena Pasanen.

Kahvitarjoilu, arvonta

Tuotto Ilembulan sairaalan lastenosaston  
ja orpokodin tukemiseen Tansaniassa.

10 €, opiskelijat 8 €
Järjestää Ilembulan Ystävät ry

ja Heidi Maaria Salmi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Tuula Eliisa-
bet Raappana 66, Eila Kaari-
na Nättilä 86, Suoma Aniita 
Koskinen 93, Edla Maria Pa-
kanen 93, Veikko Sakari Suu-
tari 82, Markku Severi Palso-
la 66.
Haukipudas: Raili Eedit Päk-
kilä 78.
Karjasilta: Taimi Inkeri Palo-
kangas 92, Martta Kivelä 89, 

Yrjö Jouko Matias Kyllönen 
78, Hilja Pauliina Kommin-
aho 97, Veikko Olavi Jaak-
ko Kallio 66, Saimi Sofia Ol-
lakka 74.
Kiiminki: Reijo Juhani Runt-
ti 70.
Oulujoki: Reima Visa Voitto 
Juutinen 61.
Tuira: Tapio Alfred Vaarapa-
lo 67, Kari Matti Kumpunie-
mi 59, Lahja Elina Moilanen 
77, Sirkka Liisa Katiska 82.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara
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AV I O L I I T T O KO U L U

Aviosuhteen katsastusasema
Luento- ja keskustelutilaisuus. Avioelämän 
tarkastelua mahdollisuuksien ja haasteiden 
näkökulmista. Huoltoa ja inspiraatioita  
yhteiselämään!

”Avioeroja ei pelkästään pyritä estämään, vaan 
tavoite on astetta kovempi: Avioliitot pursuavat 
romuromanttista rakkausenergiaa!”
Poiminta blogista: 12.2.2015 Jukka Joensuu

Avioliittoon aikoville hyväntahtoinen koulutuspäivä. Tukea rakkauden ylläpitämiseen ja  
yleisten kipupisteiden hoitamiseen la 13.6. klo 10–16 Hietasaaren leirikeskuksessa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www. romuromantiikkaa.fi

Katso myös:  
Facebook/ 

Romuromantiikkaa

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 16.4. klo 14. Hanna-Mai-
ja Ollanketo. 
Raamattupiiri to 16.4. klo 
15,  Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
16.4. ja 23.4. klo 18, Keskus-
tan seurakuntatalo, Lilja.
Aamupiiri la 18.4. klo 10 Van-
ha pappila. Juha Tervaskanto. 
Messu su 19.4. klo 10,  Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, saar-
na Reino Junttila ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Lauri-Kalle Kallunki. Tuo-
miokirkon kamarikuoro, joh-
taa Lauri-Kalle Kallunki. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi 
ja Radio Dei.
Messu su 19.4. klo 14,  Inti-
ön seurakuntakoti. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Henna-Mari Sivula.
Sunnuntain opetusseurat su 
19.4. klo 15,  Vanha pappila. 
Messu su 19.4. klo 17,  Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Tapio Pokka. 
Raamattupiiri ti 21.4. klo 19, 

Intiön seurakuntakoti.   
Raamattupiiri ke 22.4. klo 17,  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 22.4. 
klo 18,  Vanha pappila. Mark-
ku Niku. 
Vanhan pappilan lähetys-
piiri to 23.4. klo 14, Vanha 
pappila. Matti Häkkinen. 
Ompeluseurat to 23.4. klo 
19,  Intiön seurakuntakoti.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
16.4. ja 23.4. klo 10, Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Laulupuu-taaperoikäisten 
musiikkikerho to 16.4. klo 
15, Heinätorin seurakuntata-
lo ja 23.4. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Perhepyhäkoulu su 19.4. klo 
12, Heinätorin seurakuntatalo.
Intiön perhekahvila ma 
20.4. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Kokkikerho 3.–6.-lk tytöt ja 
pojat ma 20.4. klo 18,  Hei-
nätorin seurakuntatalo. Enn. 
ilm. p. 050 5249 779. 
Heinäpään perhekerho ti 
21.4. klo 10,  Heinätorin seu-
rakuntatalo.
Tiistai Tupa ti 21.4. klo 13.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kokkikerho 1.–4. lk tytöt ja 
pojat ti 21.4. klo 16.30, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Enn. 
ilm. p. 050 5249 779.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
ja 23.4. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
16.4. ja 23.4. klo 12.30, Intiön 
seurakuntakoti. 
Lenkkiryhmä to 16.4. ja 
23.4. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Nuorten pelikahvila pe 17.4. 
klo 18–22, Vanhan pappilan 
kivijalka.  
Pienoismallikerho pojille, 
isille ja isoisille su 19.4. klo 
14,  Heinätorin seurakunta-
talo. 

Kaatuneitten omaiset ma 
20.4. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalon monitoimisalissa.
Askartelukerho 1.–4.-lk ty-
töt ja pojat ti 21.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Silmukka ke 22.4. klo 10,  
Oulun tuomiokirkon krypta. 
WII-tanssikerho 3.–6.-lk tytöt 
ja pojat ke 22.4. klo 17, Kes-
kustan srk-talo, Monitoimisa-
li. Paikkatied: Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779.
Puuhakerho 1.–6.-lk tytöt ja 
pojat ke 22.4. klo 17.30, Kes-
kustan srk-talo, Lilja ja Lum-
me, 2. krs.
Matalankynnyksen raamis 

Ilmoittautuminen kesän 
Lastenpäiville alkaa pian

Veteraanileiri 
18.–20.5. Rokuan leirikeskuksessa. Tule aloittamaan ke-
sää kauniin luonnon keskelle. Leiri on tarkoitettu so-
tiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen. Leirin hin-
ta on 47 € / hlö. Hintaan sis. täysihoito, matkat, mie-
lenkiintoinen ohjelma ja vakuutus srk:n jäsenelle. Leiril-
lä mukana seurakunnasta pastori Jyrki Vaaramo ja dia-
konissa Heidi Karvonen. Ilmoittautuminen puhelimit-
se pe 17.4, ma 20.4. ja ti 21.4. klo 9–15 välillä Jyrkille, 
p. 050 4334 108 ja Heidille, p. 040 5747 091 tai netissä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. Lei-
rille valituille lähetetään leirikirje.

Virsilauluillat
Heinätorin seurakunta-
talolla lakkaavat 7.4. 
tilaisuuden jälkeen. Kiitos 
ahkerasta osanotosta. 
Esko Laukkanen.

70-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla
Tänä vuonna 70 vuotta täyttävät kutsutaan viettämään 
syntymäpäiväjuhlaa klo 10 alkavaan messuun tuomio-
kirkkoon, jonka jälkeen juodaan juhlakahvit Vanhas-
sa Pappilassa. Kutsu juhlaan on lähetetty kaikille tänä 
vuonna 70 vuotta täyttäville Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan jäsenille. Tervetuloa! Jyrki Vaaramo, Kaisa 
Jaakkola, Heidi Karvonen ja Henna-Mari Sivula.

to 23.4. klo 18,  Jössensali. 
Jouko Lankinen. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 16.4. ja 23.4. 
klo 11, Keskustan seurakunta-
talo. Keskustelua, ohjausta. 
Diakonian ajanvaraus Keskus-
tan seurakuntatalo. Taloudelli-
sissa asioissa ma klo 9–11 p. 044 
3161 419 tai käymällä Isokatu 
17. Kotikäyntipyynnöissä voitte 
olla yhteydessä suoraan oman 
alueen työntekijään. 
Diakonian aamu ti 21.4. klo 
9–10.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Alueen vähävaraisille 
eläkeläisille ja työttömille. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 22.4. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hinta 2 €. 
Diakonian jatkot: Tuuna-
us ke 22.4. klo 13  Keskus-
tan seurakuntatalo. Vieraili-
ja Martoista. Ilmoittauminen 
Diakonian aamuissa työnte-
kijöille. Aiheena: Garderopi- 
harkitse, korjaa ja kierrätä. 
Naamakirja livenä ke 22.4. 
klo 15, Monitoimisali. 

Tuomasmessu 
lauantaina 18.4. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Hyvän paimenen Tuomasmessun toimittaa 
Erja Järvi, saarnaa Eine Rautiainen, avustaa 
Pertti af Hällström, juontajana Tuula Kuha 
ja esirukousjohtajana Anne Siermala. 
Musiikkitoteutus Taina Voutilainen ja Marjaana 
Rantakeisu, YA1 ja Sarastuskuoro.  Rukousjaksossa 
voit kirjoittaa oman rukousaiheesi lapulle tai 
rukoilla yhdessä rukouspalvelijan kanssa. Tai 
vain olla omassa hiljaisessa rukouksessasi kirkon 
penkissä. Sanaosan aikana lapsille pyhäkoulu. 
Kolehti Gideonien Raamattutyölle. Messun jälkeen 
kahvitarjoilu leipomuksineen. Olet lämpimästi 
tervetullut! 
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Isä–lapsi-parkki 
ma 20.4. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 20.4. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A

Isä-lapsiparkki on Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun 
kaupungin perhepalvelun järjestämää toimintaa, 
joka on suunnattu isille ja heidän alle kouluikäisille 
lapsilleen. Parkki on matalankynnyksen kohtaamispaik-
ka, johon isät sekä isoisät voivat tulla lastensa kanssa. 
Ennakkoilmoittautumista ryhmään ei ole. 
 Isä-lapsiparkin tapaamisissa edetään vapaasti, ilman 
suunniteltua ohjelmaa. Toiminnan tarkoituksena on tu-
kea isyyttä sekä mahdollistaa isän ja lapsen vuorovai-
kutus yhteisellä ajalla.
Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön diakoni 
Kari Rekilä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.

Matka Suomen Lähetysseuran 
lähetysjuhille Rovaniemelle pe–su 12.–14.6.

Lähde lähetysjuhlille "Valo varjot hajottaa" Rovanie-
melle! Koe afrikkalainen iltarukous ja näe välähdyk-
siä maailmalta.

Lähtö pe 12.6. klo 11.45 Oulunsalon Shell, klo 12 Ou-
lun linja-autoaseman tilausajolaituri, klo 12.30 Kiimin-
gin ABC:n parkkipaikka ja klo 13 Ii Kirkkotien läheinen 
pikavuoropysäkki. Paluu su 14.6. n. klo 18. 

Matkan hinta n. 120 €, alle 12-vuotiaille lapsille 60 €, 
sisältää matkan ja majoituksen hotelli Cumuluksessa 
2 hh:ssa buffet-aamiaisineen sekä vakuutuksen Oulun 
ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Menomatkalla vierailemme Keminmaan Pyhän Mika-
elin kirkossa. Lisätietoa ohjelmasta www.lahetysjuh-
lat.fi tai matkan johtajilta. 
Sitova ilmoittautuminen viimeistään ma 11.5. mennes-
sä  www.oulunseurakunnat.fi tai Ulla Mäkinen, p.  040 
5064 411, tai Elina Harjukelo, p. 040 5747 172. Ilmoit-
tautuneille lähetetään retkikirje postitse.

Kuorokonsertti 
maanantaina 27.4. klo 19  Oulun tuomiokirkossa. 
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro konsertoi kansallisena 
veteraanipäivänä. Ohjelmassa Niilo Rauhalan sanoittama 
ja Lauri-Kalle Kallungin säveltämä "Tee meistä rakentajia 
kantaatti", sekä muuta suomalaista kuoromusiikki ja soo-
loesityksiä. Solisteina baritoni Juhani Alakärppä ja bari-
toni Jorma Kärnä. Pauliina Pellikka huilu, Tuuli Leppänen 
sello ja Niina Ylikulju urut.  Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
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Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.4.2015

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Jaana Kon-
tio, kanttorina Sari Wallin. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Kirkkopirtillä
Raamattupiiri to 23.4. klo 
10, Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanva-
raus taloudellisis-
sa asioissa maa-
nantaisin klo 
9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien 
ja pienitulois-
ten ruokailu 
ma 20.4. klo 11–
12, Jäälin kappeli.
Työttömien ja pie-
nituloisten aamupuuro 
ma 20.4. klo 10–11, Kolamä-
en kerhohuone.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 24.4. klo 10, 
seurakuntakeskus.
Kirkkokuoro jatkaa kaut-
taan 22.4. klo 18.30, seura-
kuntakeskus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jäälin 
kappelilla torstaisin klo 9.30–
11. (Hox. ei 16.4.)
Perhekahvilat Kirkkopirtil-
lä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelilla maanantai-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Perhekirkko su 19.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
19.4. klo 16 Martinniemen 
srk-kodissa. Toimittaa Leena 
Brockman, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit.
Rukouspiiri to 16.4. klo 18 
srk-keskuksen kappelissa.
Raamattupiiri ke 22.4. klo 
18 srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Hartaushetki ke 22.4. klo 
13.30 Kellonhovin vanhusten-
talon kerhohuoneessa, diako-
ni Minna Lappalainen.

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 16.4. klo 13 srk-kes-
kuksessa.
Lähetyspiiri pe 17.4. klo 12 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Nuorten ilta pe 17.4. klo 18 
Vakkurilan nuorisotilassa. Il-
loissa on tarjolla tekemis-
tä, hartautta, kahvia ja ren-
toa olemista. Rippikoululaiset 
saavat korttiin merkin illasta. 
Kellon diakonia-lähetyspiiri 
ma 20.4. 14.30 Kellon srk-ko-
dissa. Hyvien asioiden edistä-
mistä lähellä ja kaukana.  
Gospel-bändi ke 22.4. klo 18 
Vakkurilan nuorisotilassa. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-

kä perjantaisin klo 10–11.30 
Vakkurilassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan vanhal-
la koululla. Perhekerhoon ei 
ole ilmoittautumista ja sin-
ne voi tulla silloin, kun itsel-
le sopii.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 20.4. klo 10-
11 srk-keskuksessa.
Senioriapu auttaa kotona 
asuvia iäkkäitä ihmisiä va-
paaehtoistyönä kodin avun-
tarpeissa, ei remonttia, sii-
vousta eikä muuttoja. Kysy 
lisää Mauri Raappanalta, p. 
044 2104 415 tai Johanna Ke-
rolalta, p. 045 1393 993.

Muut menot
Yhteisvastuukeräyksen 
tempauspäivä pe 24.4. klo 
10–18 Haukiputaalla kirkon-
kylän, Kellon ja Martinnie-
men kauppojen edessä. Tu-
le lipaskerääjäksi, saat ohja-
uksen tehtävään ennen vuo-
ron alkamista. Lipaskerääjien 
lisäksi kutsumme mukaan ih-
misiä, jotka ilahduttavat ke-

sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12, Jäälin kappeli.
Pyhäkoulu su 19.4. klo 12–
12.30, Kirkkopirtti. 
Ilta Perheille to 16.4. klo 
18–20, Jäälin kappeli. Lep-
poisaa yhdessäoloa, askarte-
lua, muskaria, hiljentymistä, 
pientä iltapalaa. Tervetuloa!

Harrastukset ja kerhot
Nuorten Yökahvila pe 24.4. 
klo 18.30–22, seurakuntakes-

kus.
Juttunurkka ma 

20.4. klo 10–13, 
Jäälin kappeli.
Naisten kas-
vuryhmä ti 
21.4. klo 14, 
Suvelan sau-

na.
Diakoniavä-

en virkistyspäi-
vä Oulussa ma 11.5. 

klo 10–15.30. Menemme 
Tuiran seurakunnan  diako-
niaväen vieraaksi. Tied. ja 
ilm. 30.4. mennessä Jaana, 
p. 040 5793 248 tai Seija L., 
p 040 5793 247.
Munkkitalkoot yhteisvas-
tuun hyväksi to 30.4. alka-

en klo 8 seurakuntakeskuk-
sessa ja Rauhanyhdistyksellä. 
Tarvitsemme runsaasti mun-
kin leipojia. Ilmoittautumi-
sia 24.4. mennessä Jaanalle, 
p. 040 5793 248 tai Erjalle, er-
ja.haho@evl.fi.
Munkkien ja siman ennak-
kovarauksia otetaan vas-
taan to 23.4. klo 12–14 p. 
0400 775 164 tai sähköpos-
tilla erja.haho@evl.fi to 23.4. 
klo 15 mennessä. Munkit ja 
simat vain ennakkovarauk-
silla! Ei myyntiä kauppojen 
edessä!

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 19.4. klo 
17 seurat ry:llä, Samuli Riekki 
ja Aarne Mikkonen.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 26.4. klo 15 Mon-
tin-salissa.
Oulu-opiston Kiiminkijoen 
yksikön oppilaiden kevät-
matinea la 25.4. klo 17, seu-
rakuntakeskus. Opiston op-
pilaiden konsertti klo 17 ja 
taidekoulun oppilaiden kon-
sertti klo 18.30.
Oulu-opiston yksinlaulajien 
konsertti su 26.4. klo 18–20, 
seurakuntakeskus.

Veteraanipäivän 
juhla pidetään 

Jokirannan koululla 
27.4. klo 13. 

Kahvit alkaen 
klo 12.30.

Ilmoittautuminen Kiimingin seurakunnan 

päiväkerhoon 
syksy 2015 / kevät 2016

Tarjoamme päiväkerhoja alle kouluikäisille lapsille, 
3-vuotiaista ylöspäin. 

Ilmoittautumiset 20.4.–10.5. ja lisätietoja 
päiväkerhoryhmistä osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Haukiputaan seurakunnan kesäleirit lapsille 
Leireillä leikitään, lauletaan, askarrellaan, pelataan, hiljennytään hartauksiin ja 
vietetään mukavaa aikaa yhdessä! Leirit järjestetään Isoniemen leirikeskuksessa 
ja ne ovat tarkoitettu ensisijaisesti Haukiputaan seurakunnan jäsenille. 
Lastenleireille ilmoittautuminen osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/kesaleirit 20.4.–10.5. välisenä 
aikana. Lisätietoja ilmoittautumisesta ja leireistä saat 
Elisa Manniselta p. 050 5133 225 tai elisa.manninen@evl.fi. 

Poikaleiri 11–14-vuotiaille 1.–3.6., leirin hinta 26 €. 
Tyttöleiri 7–10-vuotialle 4.–5.6., leirin hinta 15 €. 
Tyttöleiri 11–14-vuotiaille 15.–17.6., leirin hinta 26 €. 
Poikaleiri 7–10-vuotiaille 17.–18.6., leirin hinta 15 €.

Munkkeja ja simaa vapuksi 
ennakkovarauksella
Vappuaattona leivotaan seurakunnassa perinteises-
ti munkkeja ja tehdään simaa yhteisvastuun hyväk-
si. Munkit 5 kpl / 4 € ja sima 1,5 l / 3 €. Munkkien ja si-
man ennakkovarauksia otetaan vastaan sähköpostil-
la erja.haho@evl.fi tai to 23.4. klo 12-14 puhelimella 
0400-775164. Tänä vuonna munkkeja ja simaa ei myy-
dä kauppojen edessä. Viimeinen ennakkovarausten 
jättöpäivä on to 23.4.

Ei oo 
mittään tekemistä 

ilta alakouluikäisten perheille 
sunnuntaina 19.4. klo 17–18.30 

Suvelan leirikeskuksessa. 

Ilta tarjoaa perheille mukavaa yhteistä tekemistä ja 
yhdessäoloa. Voit pelata lautapelejä, biljardia, pin-
gistä, askarrella erilaisia juttuja. Ulkona on nuotio, 
joten voit ottaa mukaan omat makkarat ja paistella 
nuotiolla. Iltoja kevään aikana n. kerran kuukaudes-
sa (seuraava 24.5.)

väisen päivän kulkijoita erilai-
silla taidoilla: laulaen, soitta-
en, hartioita hieromalla, ru-
noilemalla, piirtäen... Ilmoit-
taudu Johanna Kerolalle, p. 
045 1393 993 tai johanna.ke-
rola@evl.fi 
Ry:n toimintaa: Haukipudas: 
seurat su 19.4. klo 17 ry:llä, 
radiointi Pookin kautta. Kel-
lo: ompeluseurat pe 17.4. klo 
18.30 ry:llä, seurat su 19.4. klo 
17 Kellon srk-kodissa. Jokiky-
lä: seurat su 19.4. klo 17 ry:llä.

Kaveri-leiri 
8.–10.6. Syötteellä. 

Leiri on tarkoitettu 13–16 -vuotiaille 
nuorille, jotka toivovat löytävänsä 
uusia ystäviä tai kokevat jääneensä 
kaveriporukan ulkopuolelle. 
Leirillä luvassa luonnossa 
toimimista, toisiin tutustumista 
sekä mukavaa ajanviettoa! 

Leirille ilm. Katri Haapakorvalle, 
p. 045 6546 122 tai sähköpostilla 
osoitteeseen katri.haapakorva@evl.fi 

Leirille on kuljetus järjestäjien 
puolesta ja leiri on ilmainen. 
Leirikustannukset tulee maksaa 
ainoastaan, jos leiriläinen jää pois 
leiriltä ilmoittamatta. Leiri on 
täysin päihteetön ja savuton. 

Järj. Haukiputaan seurakunta ja 
Oulun kaupungin nuorisotoimi.
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Tule laulamaan 
lasten hengellisiä lauluja 

torstaina 16.4 klo 18 
Haukiputaan srk-keskukseen. 

Mukana seurakunnan lapsikuoro. 
Kahvit ja mehut klo 17.30 alkaen, vapaaehtoinen 

maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 19.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Messun ai-
kana lasten oma kirkkohetki. 
Pyhäkoulun päätteeksi lap-
set pääsevät osallistumaan 
yhteiselle ehtoolliselle van-
hempien tms. kanssa. Pyhä-
koulua pitävät vapaaehtoiset 
pyhäkouluohjaajat. 
Luontopyhis  su 19.4. klo 
15, Lämsänjärven leirikeskus 
Tutkimme luontoa eri ta-
voin, hiljennymme kynttilä-
hetkeen ja touhuamme yh-
dessä. Omat eväät mukaan 
ja makkaranpaistomahdolli-
suus joka kerta. 
Löytöretki – kesäleiri 
2.–6.-luokkalaisille Peräme-
rellä Montajan saarella Si-
mon kunnan edustalla 9.-
11.6. Ilmoittautuminen 22.5. 
mennessä www.oulunseura-

kunnat.fi/tapahtumat. Lei-
rin hinta 30 €. Lisätietoja Ju-
halta, p. 040 5752 713.
Perhekerhot, perhetupa, 
puistopyhäkoulut, perhei-
den puuhaillat lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat/karjasillan-seu-
rakunta-perhehelmet-mus-
kari.
Kokkikerhot, puuhaker-
hot, isä-lapsi sählykerhot, 
liikuntakerhot, leivonta-
kerhot, salibandy-kerho li-
sätietoja: www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 23.4. klo 13 Karjasil-
lan kirkko. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Tuomasmessu la 18.4. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 15.
Messu su 19.4. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Mai-
ja Konttinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.  
Messu su 19.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Erja 
Järvi, avustaa Katja Ylitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Elä-
keliiton kuoro. Kirkkokahvit.
Messu su 19.4. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Maija Konttinen, kanttori-
na Pauliina Stenudd. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 19.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttori Sirpa 
Ilvesluoto. Kirkkokahvit. 
Perhemessu su 19.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Ks. ilmoi-
tus.
Raamattupiiri to 16.4. ja 
23.4. klo 18, Maikkulan kap-
peli.
Hanna rukousryhmä to 16.4. 
klo 18 Kastellin kirkko. 
Herännäisseurat su 19.4. klo 
15, Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri  to 23.4. klo 
18 Kastellin kirkko.
Miesten raamattupiiri  ke 
22.4. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Naisten ilta to 23.4. klo 18 
Pyhän Andreaan kirkko.
Majakkailta pe 24.4. klo 
18.30,  Pyhän Andreaan kir-
ko. Eliina Heinonen toimii 
Kansan Raamattuseuran 
evankelistana. Hän on kier-
tänyt julistamassa Jumalan 
varauksetonta rakkautta ym-
päri maata ja tehnyt sen niin 
iloisesti ja elämänläheisesti, 
että salit ovat täyttyneet yhä 
uudestaan.
Rauhanyhdistysten toimin-
taa:
Kirkkoseurat pe 17.4.  klo 19 
Kastellin kirkko. 
Ompeluseurat to 16.4. klo 
18, Kaukovainion kappeli, 
pe 17.4. klo 18.30 Pyhän An-
dreaan kirkko, Kastellin kirk-
ko pe 24.4. klo 17, Maikkulan 
kappeli pe 24.4. klo 19.
Raamattuluokka pe 24.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli.
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Soppapäivä 
työttömille ja vähävaraisille 
torstaina 23.4. klo 11 Kaukovainion kappelissa. 
Karjasillan seurakunnan diakoniatyön järjestämä 
soppapäivä, jossa tarjotaan broilerikiusausta 
ilmaiseksi työttömille ja vähävaraisille.

w
w

w
.sxc.h

u / D
o

m
in

ic M
o

rel

Yhteisvastuutapahtuma
keskiviikkona 29.4. klo 10–15 Karjasillan kirkossa 

Yhteistavastuutapahtuman ohjelmassa: 
•  munkkikahvila, myytävänä vastaleivottuja 

munkkeja. 
•  Oulun Diakoniaopiston opiskelijoiden 

hyvinvointipiste (jalka-käsihoitoja, verenpaineen 
mittausta, hinnat 1–2 € / toiminto). 

•  Musiikkiesityksiä tasatunnein, alkaen klo 11 
yhteislaulutuokiolla. 

•  Kirpputori: kevätsiivoa sinulle tarpeetonta 
tavaraa, mutta toisille aarteita ja tule myymään 
kirpputorille Karjasillan kirkolle! Myyntipöytä 
10 €, pöytiä rajallisesti, soita ja varaa omasi! 
Myyntipöydän varaus; diakoniatyöntekijä Päivi 
Rahja, p. 044 3161 457. 

•  Arpajaiset, pääpalkintona herkkukori! 

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Lämpimästi tervetuloa osallistumaan! 

Karjasillan 
seurakunnan 
diakoniatyö

Perhemessu 
sunnuntaina 19.4. klo 12 Maikkulan kappelissa. 

Hyvän paimenen sunnuntaina perhemessussa 
laulamme uusia lasten virsiä kanttori Ilkka Järviön 
ja soitinryhmän johdolla. Pappina on Erja Järvi ja 
avustaa Katja Ylitalo. Olet lämpimästi tervetullut! 
Kirkkokahvit. Kolehti raamatunkäännöstyöhön ja 
Raamatun käytön edistämiseen Intiassa Suomen 
Pipliaseuran kautta. 

Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 
17.4. klo 16.30, Maikkulan 
kappeli.
Diakoniapiiri ma 20.4. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Ystävän kamari ti 21.4. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 21.4. klo 
14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 21.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappeli.  
Sukanvarsi ke 22.4. klo 14 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. 
Kuoroharjoituksista lisätie-
toja: www.oulunseurakun-
nat.fi/kuoroharjoitukset. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Tuuppa kahville! to 16.4. klo 
16 ja to 23.4. klo 16, Karjasil-
lan kirkko. 
Aamupuuro to 16.4. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 17.4. klo 
9, Pyhän Andreaan kirkko. 
Soppapäivä työttömille ja 
vähävaraisille to 23.4. klo 
11, Kaukovainion kappeli. 
Karjasillan seurakunnan dia-
koniatyön järjestämä soppa-
päivä, jossa tarjotaan broile-
rikiusausta ilmaiseksi työttö-
mille ja vähävaraisille.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Koivumaantie 2
90650 Oulu 
oulujoen-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

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

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

Menot Oulun seurakunnissa 16.–23.4.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Gospelmessu pe 17.4. klo 19, 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mittaa Sanna Komulainen. 
Messu su 19.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.4. klo 10, Yli-Iin kirkko. 
Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 
Sanajumalanpalvelus su 
19.4. klo 12, Huonesuon seu-
rakuntatalo. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Sanna 
Nissinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. 
Messu su 19.4. klo 12, Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Leo 
Rahko 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 20.4. klo 18 ,Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 20.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 17.4. klo 
11, Ylikiimingin asukastupa. 
Lähetyksen kirpputorikah-
vila. 
Seniorikerho pe 17.4. klo 11, 
Juopulin kylätalo. Eläkeläis-
kerho. 
Porinapiiri ma 20.4. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho ma 20.4. 
klo 13, Hintan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho ma 20.4. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-

dentie 11. 
Eläkeläiskerho ti 21.4. klo 
10,  Ylikiimingin seurakun-
tatalo.  
Fransupiiri ti 21.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Eläkeläisten kerho ke 22.4. 
Retki yhdessä Huonesuon 
kerhon kanssa Iihin. Läh-
tö klo 10.10 Myllyojan seu-
rakuntatalon pihalta. Paluu 
takaisin klo 15 mennessä. 
Hinta 20 €, sisältää matkan 
ja ruoan. 
Aikuisten kuntopiiri ke 22.4. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo.
Torstaikerho to 23.4. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo.  
Eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 14 Hoikantien palveluti-
lat,  Hoikantie 23. 
Neulansilmä to 23.4. klo 17, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Kaikenikäisille käsitöistä 
kiinnostuneille suomalaisil-
le ja maahanmuuttaja tytöil-
le ja naisille. Lisätietoja an-
taa Sari Meriläinen, p. 040 
5583 294.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

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 ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 
19.4. klo 10, Oulunsalon kirk-
ko. Toimittaa Jukka Joensuu, 
avustaa Virpi Luotolampi, 
kanttori Taru Pisto. Partio-
laisten kirkkopyhä, Raamat-
tusunnuntai. Kirkkokahvit.
Hartaus ke 22.4. klo 13.30, 
Salonkartano, Jukka Joensuu.
Seurakuntakerhoa ei ole to 
23.4. klo 11, olemme retkellä.
Hartaus to 23.4. klo 11.30, 
Teppola, Petri Satomaa.

Harrastukset ja kerhot
Varkkari avoimet alakou-
luikäisille ma 20.4. klo 13, 
Reppu.
Nuorten avoimet ma 20.4. 
klo 15, Reppu.
Näytelmä- ja videokerho 
ma 20.4. klo 17, Reppu.
Leikkikerho ti 21.4. klo 14, 
Reppu.
Poikien liikuntakerho 1.–3.-

lk ti 21.4. klo 16, Salonpään 
koulu. 
Heppakerho ti 21.4. klo 16, 
Reppu. 
Poikien liikuntakerho 4.–6.-

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–10 p. 040 7033 
690 tai samaan aikaan käy-
mällä paikanpäällä Myllyo-
jan seurakuntatalolla. Muis-
sa asioissa voit ottaa yhteyt-
tä oman alueen diakonia-
työntekijään.

Kyläkamari 
ma 20.4. klo 11 

Museolla.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–10 p. 040 7033 690 tai samaan 
aikaan käymällä paikanpäällä Myllyojan seurakun-
tatalolla. Muissa asioissa voit ottaa yhteyttä oman 
alueen diakoniatyöntekijään.

Diakoniailta 
keskiviikkona 22.4. klo 18 Seppo Alatalon luona, 
Maalismaantie 2012, Yli-Ii.  Hannu Tarvas lausuu 
Risto Kormilaisen runoja. Tilaisuudessa kahvitarjoilu 
ja arvontaa, arpoja 3 kpl kahdella eurolla. Tuotto 
Yhteisvastuun hyväksi.

Yhteisvastuukonsertti  
torstaina 23.4. klo 19 Oulujoen kirkossa.  
Konsertissa esiintyvät Jaana ja Jorma Pulkkinen, 
laulu,  sekä Oulujoen kirkkokuoro, johtajana Sanna 
Leppäniemi. Säestyksestä vastaavat Sari Wallin ja 
Sanna Leppäniemi. Ohjelma koostuu uudemmasta 
hengellisestä musiikista ja negrospirituaaleista. 
Kolehti kerätään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Konserttiin kutsutaan kaikenikäisiä  lepäämään ja 
voimaantumaan musiikista toivon sävelien myötä. 
Vapaa pääsy, tervetuloa.

Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirasto 
muuttaa Hintan seurakuntataloon (Hintantie 89) 
Myllyojan seurakuntatalon remontin ajaksi.  Kirkkoher-
ranvirasto on suljettu 30.4. muuton vuoksi. Oulujoen 
kirkkoherranvirasto palvelee 4.5.–30.9. välisen ajan Hin-
tan seurakuntatalon 2. kerroksessa, p. (08) 5313 500. 
Päivystävä pappi on tavattavissa Hintan sakastissa 1. 
kerroksessa ma–to klo 10–14, p. 044 7883 990.

Kuorokonsertti   
Uusi Ääni ja naiskuoro Pytinki

sunnuntaina 19.4. klo 16, Oulunsalon kirkko. 

Sekakuoro Uusi Ääni ja naiskuoro Pytinki 
kutsuvat mukaan ihastelemaan Luojan 
luomistöiden ja armon ihmeellisyyttä. 

Ohjelmistossa mm. negrospirituaaleja, Juha Piston 
uusi sarja kuorolle sekä valoisia hengellisiä lauluja.

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
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Pyhän Birgitan ekumeeninen 
pyhiinvaellusmatka helatorstaina 
14.5. Alatornion kirkolta Haaparannan kirkolle. 
Lähde oppaan johdolla kävellen n. 8 kilometrin matkan, 
joka edellyttää hyvää kuntoa. Pyhiinvaelluksella on 
olennaista hitaus, vapaus, hiljaisuus ja hengellisyys. 
Matkan hinta on 40 €, joka sisältää matkat, ruoat ja 
vakuutuksen Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. 
Etusijalla oulujokiset naiset. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 24.4. mennessä 
Riitta Kentalalle, p. 040 5747 094. Matka toteutuu 
mikäli lähtijöitä on 30. Lähetämme kirjeen, jossa on  
tarkempia tietoja matkasta. Mukana Riitta Kentala, 
Sanna Leppäniemi ja Anu Fedotoff.

Diakonian aamu ma 20.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Tarjolla maksu-

ton aamupala kaikenikäisille, 
mukana seurakunnan työn-
tekijä ja vapaaehtoisia.

Tule mukaan 
intialaiseen makumaailmaan
Nyt on mahdollisuus päästä tutustumaan intialaisen keit-
tiön makumaailmaan itse tehden Marttapiirin erikois-
neuvoja Marja-Leena Pirkolan johdolla.  Kurssi kokoon-
tuu  28.4. klo 10–13 Oulunsalon seurakunnan toimitalol-
la osoitteessa Vattukuja 2. Kurssimaksu on 20 € ja  kurs-
si toteutuu mikäli osallistujia on 10. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa diakoni Anneli Nieminen, 
p. 044 7453 853. Ilmoittautuminen päättyy 23.4. 

lk ti 21.4. klo 17, Salonpään 
koulu. 
Kokkipuuhakerho ti 21.4. 
klo 17.30, Toimitalo.
Lapsikuoro ke 22.4. klo 17, 
Oulunsalon kirkko.
Kitarapiiri to 23.4. klo 16, 
Reppu.
Toimintakerho 2.–5.-lk to 
23.4. klo 16, Pitkäkankaan 
koulu. 
Tyttöjen liikuntakerho 1.–
4.-lk to 23.4. klo 16, Salon-
pään koulu. 
Kokkipuuhakerho Repussa 
1.–5.-lk to 23.4. klo 17.30.
Uuden Äänen harjoitus to 23.4. 
klo 18, Oulunsalon kirkko. 

Raamattu-
luentosarja

Luther ja Raamattu
ke 22.4. klo 18 Oulunsalon 
seurakunnan Toimitalon yläsalissa, 
Vattukuja 2

“Mitä on karjalle laidun, ihmiselle asunto, linnuille 
pesä, kalalle joki, ja eläimelle turkki, sitä on 
raamattu uskovaiselle sielulle.” Rovasti Pekka 
Kinnunen kertoo, mitä Luther ajatteli Raamatusta ja 
minkälaisia löytöjä hän teki siitä.

Käsinä ja jalkoina Intian Ke-
ralassa, Raamattusunnun-
taina 19.4. klo 11 kirkkokah-
vit ja Suomen Pipliaseuran 
työn esittely. Katsomme ly-
hyen esityksen ”Oikeus tur-
valliseen lapsuuteen.” Kes-
kustelua aiheen ympärillä. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylä pe 17.4. klo 18.30 Nie-
menrannan lauluseurat. Su 
19.4. klo 16, seurat, Jaakko 
Kaltakari, Olavi Korkiakoski. 
Ke 22.4. klo 12, varttuneiden 
kerho.
Salonpää su 19.4. klo 13  lou-
nas ja seurat. To 23.4. klo 
18.30, kotiseurat M ja J Vä-
häsöyringillä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Salonpään askareilta per-
heille ma 20.4. klo 17, Salon-
pään kylätalo.  
Vattukujan perhekerho ma 
20.4. klo 9.30, Toimitalo. 
Repun perhekerho ti 21.4. 
klo 9.30.
Naisten ja tyttöjen askare- ja 
oloilta ti 21.4. klo 18, Reppu.
Parkkikerho perhepäivä-
hoitajille ja hoitolapsille to 
23.4. klo 9, Toimitalo.

Lähetystyö
Lähetysilta ke 22.4. klo 18, 
seurakunnan Toimitalo. 
Kaikki tervetulleita mukaan. 
Pieni iltapalatarjoilu, vapaa-
ehtoinen maksu lähetystyön 
hyväksi.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 19.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Juha Valp-
pu, kanttorina Katri Sippola. 
Messu su 19.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Ari Savuoja, saarna Tomi Ko-
ho, kanttorina Tommi Hek-
kala. Opiskelijoiden kirkko-
pyhä. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 
Gospelmessu su 19.4. klo 12, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, avus-
taa Niilo Pesonen ja Tuulikki 
Ståhlberg, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Eväsmessu su 19.4. klo 12, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Toimittaa Riitta Louhelainen, 
saarna teol. yo Anitta Uusi-
kartano, avustaa Sami Riipi-
nen, kanttorina Niina Ylikul-
ju. Lyhennetty messukaava. 
Maksuton ruokailu messun 
jälkeen.
Messu su 19.4. klo 13, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hanna 
Fähnrich, avustaa Päivi Moi-
lanen, kanttorina Taina Vou-
tilainen. Kehitysvammaisten 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit. 
Iltamessu su 19.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Nii-
lo Pesonen, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 22.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Katri 
Sippola. 
Hartaus pe 17.4. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, 2. kerros. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 21.4. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Viljo 
Juntunen, Antti Kiuru. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 23.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Nallekahvila to 16.4. ja 23.4. 
klo 10–12 Tuiran kirkolla. Si-
säänkäynti kirkon takaa 
ovesta "Telakka". Lapsiper-
heiden Nallekahvila yhdes-
säolon ja kahvittelun mer-
keissä. 
Muksupysäkki – Omaa ai-
kaa itselle to 23.4. ja 7.5. klo 
9–11.30, Koskelan seurakun-
takoti.  Tarkoitettu 2–5-vuo-
tiaille muksuille. Ilmoittau-
tuminen viimeistään saman 
viikon keskiviikkoon klo 12 
mennessä. Lisätiedot ja il-
moittautumiset Teija Kok-
ko, p. 050 5347 477 tai Tii-
na-Kaisa Kaikkonen, p. 050 
4334 094.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Muissa asioissa yhteys oman 
alueen diakoniatyönteki-
jään.
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 16.4. ja 23.4. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Aterian hinta 2€. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan 
seurakuntakoti
Koskelantie 86

Rajakylän 
seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Tuiran 
seurakunta

Työttömien ja vähävarais-
ten ateria to 16.4. ja 23.4. 
klo 12, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aterian hinta 2€. 
Juttutupa ma 20.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Viikon aluksi aamupala, har-
taus ja ajankohtaiset kuulu-
miset. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ma 20.4. klo 10–11, Rajaky-
län seurakuntakoti. 
Juttutupa ma 20.4. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartauden ja kah-
vin kera sekä keskustele-
maan ajankohtaisista asi-
oista. Aamukahvi on mak-
suton. Teemme sauvakäve-
lylenkin ja paistamme mak-
karaa nuotiolla. 
Nuorten eläkeläisten ver-
taistukiryhmä ti 21.4. klo 
14.30–16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Tällä kertaa kerhos-
sa keskusteluteema. Lisätie-
toja: diakoni Heli Mattila, p. 
040 5747 145.
Työttömien ja vähävaraisten 
maksuton aamupala ke 22.4. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Työttömien ja vähävarais-
ten maksuton aamupala 
ke 22.4. klo 10–11, Koskelan 
seurakuntakoti. 

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 16.4. ja 23.4. klo 12.30, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Vetä-
jänä pastori Riitta Louhelai-
nen ja Jukka Kolmonen. 
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. Kerhos-
sa hartaus, kahvit, keskuste-
lua ja yhdessäoloa.
Liikuntavammaisten kerho 
to 16.4. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kerho vierailee 
eläkeläisten kerhossa. 
Eläkeläisten kerho to 16.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana Päivi Moilanen. 
Liikuntavammaisten kerho 
osallistuu kerhoon.
Käsityöpiiri pe 17.4. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko.
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 20.4. klo 9–11, 

Pyhän Tuomaan kirkko. Van-
hempien ja lasten kohtaa-
mispaikka käsitöiden ja lei-
kin merkeissä. 
Puutyökerho ma 20.4. ja ke 
22.4. klo 9–12 Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja, Nokelantie 
48. Kerho toimii Siiven kella-
ritiloissa. 
Käsityökerho ma 20.4. klo 
12, Tuiran kirkko, Sump-
pu. Ota mukaan 3½ puikot 
tai oma virkkuukoukku se-
kä oma kahvimuki. Tule mu-
kaan vireään joukkoon, "raa-
tataan" käsitöiden lomassa.   
Eläkeläisten kerho ma 20.4. 
klo 14, Caritas Matriiti. Oh-
jelmallinen päivätuokio Mat-
riitissa ja sen lähialueilla asu-
ville eläkeläisille. Kerhossa 
Tuiran seurakunnasta Paula 
Mikkonen. 
Kivi- ja tiffanylasi kerho ti 
21.4. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkon kellaritila. Pää-
ovelta oikealle kävellessä 
löytyy portaat kellariin.
Käsityökahvila ti 21.4. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tervetuloa tekemään 
käsitöitä yhdessä lähetys-
työn tarpeisiin. 
Miesten piiri ti 21.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Petteri Tuulos 
alustaa. 
Käsityökerho ke 22.4. klo 
15, Rajakylän seurakuntako-
ti. Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
22.4. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Eläkeläisten yhdessäolo 
on virkistävää! Kerho on kai-
kille avoin kohtaamisen paik-
ka. Yhdessä lauletaan, kes-
kustellaan ja hartaus.
Seniorien laulupiiri to 23.4. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Lau-
lamme yhteislauluina vanho-
ja koululauluja, hengellisiä 
lauluja ja virsiä kanttori Kat-
ri Sippolan säestyksellä. Mu-
kana myös Paula Mikkonen. 
Kahvitarjoilu ja hartaus. 
Rajakylän eläkeläisten ker-
ho to 23.4. klo 14.30, Rajaky-
län seurakuntakoti. 

Tuiran olohuone 
keskiviikkona 22.4. klo 16–18 Tuiran kirkossa. 

Uusi hyvä juttu alkaa! Kaikille avoin kohtaamispaikka 
Tuiran kirkon Suvantosalissa, Myllytie 5. 
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä! Tietoa ja taitoa seura-
kunnan vapaaehtoistyöhön. 
Avoimet ovet vapaaehtoisten järjestämänä. Tule mu-
kaan toteuttamaan ja suunnittelemaan! 
Ensimmäisessä illassa Tellervo Kianto kertoo Haitin 
matkasta. 
Rajakylän päiväkerhon piirustuskilpailun töistä koottu 
näyttely. Voittaja palkitaan. 
Seuraavat kokoontumiskerrat: 29.4., 13.5. ja 20.5. 
Lisätietoja diakonissa Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092.

Vapaaehtoisten 
Yhteisvastuulipaskeräys

perjantaina 17.4. klo 10–20 välisenä aikana.

Tule mukaan tempaukseen!
Voit valita itsellesi sopivan ajankohdan. 
Keräyslippaat saa Tuiran kirkolta. 
Lisätietoja: Päivi Moilanen, p. 040 5747 064  
ja Saila Luukkonen, p. 040 5747 092. 

Lipaskerääjille tarjolla kahvit 
Tuiran kirkolla klo 10–20.

Renkaat vaihtoon
keskiviikkona 22.4. klo 16–20, 
SEO Kaarnatie, Kaarnatie 30, Oulu.
 
Vaihdata autoosi kesärenkaat ja tue Yhteisvastuu-
keräystä. Mukana Tuiran seurakunnan diakoni 
Sami Riipinen ja vapaaehtoisia renkaanvaihtajia. 
Vaihtotyön hinta 20 €.
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykseen.

Soita ja varaa aika 20.–21.4.
Sami Riipinen p. 040 5747 149

Järjestää Tuiran seurakunta

Soppatykki 
Välivainion K-marketin pihalla perjantaina 17.4. 

Soppatykistä ilmaista keittoa klo 11 alkaen. 
Soppatykki paikalla niin kauan kuin keittoa riittää.

A
rkisto

Iltaperhekerho 
torstaina 23.4. klo 18–19.30 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Kevään viimeinen kerhoilta. Iltaperhekerho on 
perheiden kohtaamispaikka. Ohjattua toimintaa, 
yhdessäoloa ja leikkiä. Iltapalaksi puuroa. Kerho 
alkaa yhteisellä hartaushetkellä kirkkosalissa. Sen 

jälkeen askartelemme ja leikimme kerhohuoneessa.  

Eväsmessu 
sunnuntaina 19.4. klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Riitta Louhelainen, saarna teol.yo Anitta 
Uusikartano, avustaa Sami Riipinen, kanttorina Niina 
Ylikulju. Lyhennetty messukaava. Maksuton ruokailu 
messun jälkeen.

Gospelmessu 
sunnuntaina 19.4. klo 12, Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Jonne Pirkola, avustaa Niilo Pesonen ja 
Tuulikki Ståhlberg, kanttorina Tommi Hekkala. 
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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

Kappalainen
Martti Arkkila 
p. 040 5199 600

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

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

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

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Naistenpiiri pe 17.4. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Lankapiiri ma 20.4. klo 17 
Pulkkilan kerhotiloissa.
Raamattuluento aiheesta 
kaste kantaa taivaaseen ma 
20.4. klo 18 Pulkkilan srk-ta-
lossa, Reijo Arkkila.
Ehtoollishartaus ti 21.4. klo 
14 Pihlajistossa.
Hartaus to 23.4. klo 14 Kuu-
rankukassa Pyhännällä.
Tavastkengän ja kirkonky-
län diakoniapiirin vierailu 
ma 27.4. klo 13 Nestorissa.
Seurakuntakerho ti klo 12 
Piippolan Väinölässä, to klo 
12 Pulkkilan srk-talossa, pe 
17.4. klo 11 Piippolan ja Kes-
tilän yhteinen kerho Kairan-
maatalossa (lähtö Kestilästä 
klo 10.30 kirkon parkkipai-
kalta), ke 22.4. klo 10 Pyhän-
nän,  to 23.4. klo 13 Rantsi-
lan ja  pe 24.4. klo 10 Kesti-
län srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän 
kerhokodissa ja ti 21.4. klo 10 
Pyhännän kerhotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 Kestilän 
kerhokodissa, pe klo 10 Pulk-
kilan ja pe klo 10 Pyhännän 
kerhohuoneessa. Rantsilan 
kerhot ti klo 10 ja to klo 12 
Nuppulassa.
Varhaisnuoret ma klo 14.15 
Pulkkilan kehohuoneessa, 
ti klo 14.30 Kestilän kerho-
kodissa, ti klo 14.30 Pyhän-
nän kerhohuoneessa, ti klo 
15 Hovin koululla, ke klo 
16.30 Piippolan srk-kodissa 
ja to klo 15.30 Tavastkengän 

Viikoittaiset 
kerhot
”Viisastenkerho” 
Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.

Kaikenikäisten 
kaverikerho 
torstaisin klo 10 
kirkolla. 

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 
srk-salissa, 
(ei harj. 23.4.).

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 16.–23.4.2015

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la  25.4. ja 23.5. klo 10–14.
Astioita, kodintekstiileitä, koruja, 
kirjoja, äänilevyjä, kortteja ym. kirpputoritavaraa, käsi-
töitä ym. uusia pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön 
hyväksi. Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vie-
ressä) p. 044 3161 720.
Pyörien keväthuolto Siivessä 7.–17.4. ma–ke, pe klo 10–
14. Ajanvaraus p. 044 3161 720. Perushuolto 30 €. Asiakas 
hankkii tarvittavat varaosat, myös renkaat etukäteen.
Tunteita...tovi Raamatun äärellä pe 17.4. klo 12–13, 
Siivessä. Aiheena on Rakkaus. Lyhyt ja tiivis raamat-
tuopetus.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat
Opiskelijoiden kirkkopyhä (vastuutahona OPKO) su 
19.4. klo 10 Yliopistonkatu 7. Toimittaa Ari Savuoja, saar-
naa Tomi Koho, kanttori Tommi Hekkala, kirkkokahvit. 
Kaikki tervetuloa!
Seuraavan Luukas-messun ideointi on käynnissä! 
Jokainen meistä voi tehdä tätä messua, joka on joka 
kerta hieman erilainen – enemmän sellainen kuin si-
nä haluat! Liity Facebookissa ryhmään "Luukas-mes-
su" ja anna ideasi ja kommenttisi yhteiseen käyttöön! 
Voit tulla myös paikalle Tuiran kirkkoon pe 24.4. klo 
18, jolloin työstämme paikalla olijoiden voimin mes-
sun osat valmiiksi ja itse messu starttaa samana ilta-
na klo 19.  Tervetuloa mukaan joko tekemään tai osal-
listumaan tai mieluiten molempiin! Kolehti kerätään 
Tuiran seurakunnan kautta vähävaraisille opiskelijoil-
le annettaviin ruoka-avustuksiin. Messun jälkeen kirk-
kokahvit ja iltapala.  

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 18.4. klo 18.30–22, Torikatu 9 A 
32. Teemailta aiheesta: Que Vadis? Elämä Hengen viitoit-
tamalla tiellä. Puhe Jukka Nuutinen. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 20.4. klo 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten illan aiheena: 
Kaikki korjataan. Puhe Samuel Korhonen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 22.4. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Todistaminen ar-
jessa. Puhe Kaisa Hannula.Kansainvälisyys - In English

English Worship Service on Sunday 19th of April
at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school for children.
Coffee fellowship.
Englanninkielinen hartaus su 19.4. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 19.4. klo 14.30 Riitta ja 
Jorma Lumijärvellä, Vasken-
tie 13.
Omaishoitajien tapaaminen 
ma 20.4. klo 13 srk-salissa.
Eläkeliitto ti 21.4. klo 11 srk-
salissa.
Ystävä- ja lähimmäispalve-
lun tapaaminen ti 21.4. klo 
13 srk-salissa.

KEHITYSVAMMAISET 
Kehitysvammaisten kirkkopyhä su 19.4. klo 13, Tuiran 
kirkko. Messun toimittaa pastori Hanna Fähnrich. Kant-
torina on Taina Voutilainen. Messun jälkeen on kahvi-
tarjoilu. Tiedustelut Päivi Moilanen, p. 040 5747 064 tai 
Anne Kellokumpu, p. 040 5156 935.
Keskustelukerho ti 21.4. klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.
Perhepiiri kehitysvammaisten lasten vanhemmille  
23.4. klo 12 Vanhan pappilan Jössensalissa.

NÄKÖVAMMAISET 
Sokkotreffit Tuomasmessun merkeissä lauantaina 
18.4.  klo 18 Kastellin kirkossa, Töllintie 38. Toimittaa Er-
ja Järvi. Musiikki Taina Voutilainen ja Marjaana Ranta-
keisu, Sarastuskuoro. Osallistutaan porukalla. Kokoon-
nutaan Kastellin kirkon pihalle n 17.45. Opasystävä on 
vastassa kirkon parkkipaikalla klo 17.30 alkaen. Messun 
jälkeen on kahvi- ja teetarjoilu.
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri, tors-
taisina 23.4. klo 13–14.30 Caritas-kodilla, Caritas-sali, 
Kapellimestarinkatu 2. Luemme Matteuksen evanke-
liumia yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opa-
systävä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla 
pääoven läheisyydessä.

Näkövammaisten retki Raaheen keskiviikkona 10.6.
Retkellä tutustutaan perinteikkään kaupungin mennei-
syyteen ja nykypäivään. Jalkaudumme aluksi Wanhaan 
Raaheen Ruiskuhuoneelle aamukahville. Kiertoajelulla 
kuulemme mm. vanhoja merihenkisiä tarinoita, tutus-
tumme kirkkoon ja Kruunumakasiinin näyttelyyn se-
kä käymme lahja-ja käsityömyymälässä. Ruokailemme 
Raahen Hovissa. 
Retken hinta 12 € sisältää bussikuljetuksen, kahvit, lou-
naan, pääsymaksut ja paikallisoppaan palvelut ja va-
kuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. Varaathan ta-
sarahan. 
Lähtö ke 10.6. klo 9 linja-autoaseman tilausajolaiturista 
ja paluu samaan paikkaan n. klo 17. Retki järjestetään 
yhteistyössä PPNry:n porinakahvilan kanssa. Vetäjinä 
Paula Mustonen ja Teija Kaikkonen. 
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan 
näkövammaiset ry:n toimistoon, p. 08 3115 653 tai yh-
distys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET 
Tallikirkon raamattutunti pe 17.4. klo 18.30 Piispanta-
lon tallikirkko, os. Ojakatu 1 (käynti Hallituskadun puo-
lelta) tietoa Raamatun asioista. Tervetuloa kuurojenpa-
pin vetämään raanattupiiriin.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 20.4. klo 10, Keskustan seurakunta-
talon Monitoimitila. Maanantaisin klo 10–12. Päihdeon-
gelman kanssa kipuileville miehille ja naisille.

Kuulovammaisten ja  Oulujoen 
seurakunnan eläkeläisten leiri 
ma–ke 25.–27.5. Rokuan leirikeskuksessa. Tervetuloa 
viihtymään ja ulkoilemaan Rokuan maastoon. Leirin 
hinta on 47 € sis. matkat, täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 24.4. mennessä www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat tai Anne-Mari Kyllönen, p. 040 
5912 657 tai 08 3161 321. Kanssasi mukana diakonissat 
Eija Röning ja Anne-Mari Kyllönen. 

Retket ja leirit
Tuiran seurakunnan perheleiri 
ke–pe 13.–15.5. Rokuan leirikeskuksessa. Etusija leiril-
le on Tuiran seurakunnan jäsenillä. Ulkoilua ja yhdes-
säoloa perheen ja koko leirin kesken. Ilmoittautuneil-
le leirikirje ennen leirin alkua, mukana on myös lasku 
leiristä. Leirin hinta aikuisilta 45 €, 4–18-v. 31 € ja alle 
4-v. maksutta. Sisaralennus -25%. Hintaan sisältyy kul-
jetukset, ohjelma, täysihoito sekä tapaturmavakuutus 
Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Ohjaajina toimivat 
Anu Hannula, Tiina Huurre ja Sanna Tervo, sanna.ter-
vo@evl.fi tai 040 5747 106. Ilmoittautumiset 7.–26.4. 
osoitteessa oulunseurakunnat.fi/tapahtumat

Seniorit!
Kun vanha ihminen kaipaa keskustelukumppania, 

yhteistä hiljentymistä, rukousta, ehtoollista, 
ota yhteyttä vanhustyön pastoriin:
Markku Palosaari, p. 044 3161 420

markku.palosaari@evl.fi

A
rkisto

Sanajumalanpalvelus 
su 19.4. klo 13 
kirkossa. 
Toimittaa 
Jukka Joensuu.
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

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

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti. Li-
sätietoja kerhosta Siljalta, p. 
044 7750 601.
Lapsiparkki ke 22.4. klo 
12.30–14.30. Varaukset Sil-
jalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 16.4. klo 10 
srk-talossa, vietämme kirp-
putoripäivää (voit ottaa mu-
kaasi myyntiin pari kassillis-
ta tavaraa). To 23.4. aloitam-
me kerhon pikkukirkolla kir-
kossa klo 10.
Nuorten ilta to 16.4. klo 19 
srk-talossa.
Friday club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 17.4. klo 18–19.30 srk-
talolla. Nyyttärit, monenlais-
ta toimintaa, raamattuope-
tus.
Omien käsitöiden ilta srk-ta-
lossa ma 20.4. klo 17–19.
Kuoroharjoitukset ke 22.4. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Pikkukirkko to 23.4. klo 10 
kirkossa, kaikkien lasten yh-
teinen kirkkohetki. Tervetu-
loa!
Raamattupiiri to 23.4. klo 19 
srk-talossa, Apt.t. 18.
Intia-ilta su 26.4. klo 17 srk-
talossa, "Käsinä ja jalkoina 
Intian Keralassa" – kuvia ja 
tietoa. Tarjoilua ja arvontaa 
Pipliaseuran hyväksi.
Miesten retki ks. ilmoitus.
Naiset suuntaavat myös 
retkellään Taivalkoskelle 

Kastettu
Lauri Valfrid Johannes 
Leiviskä (Pyhäntä)

koululla. Tyttökerho ma klo 
15 ja poikakerho to klo 15.30 
Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: ei harjoituk-
sia ke 22.4. Pulkkila: Kirkko-
kuoro to klo 13.30 ja Stellat 
klo 15.15 srk-talossa, Stelloil-
la ei harjoituksia to 23.4. Py-
häntä: Veteraanikuoro to 
klo 12, ”Pienet” to klo 16.30 
ja ”Isot” to klo 17.30 srk-ta-
lossa, ei harjoituksia to 23.4. 
Rantsila: Veteraanikuoro ke 
klo 11, Stellat ke klo 17 srk-
talossa.
Rauhayhdistys: Kestilä: Om-
peluseurat pe 17.4. klo 19, ai-
kuisten raamattuluokka pe 
24.4. klo 19 ry:llä. Pulkkila: 
Seurat ja raamattuluokka la 
18.4. la klo 19.30, pyhäkoulu 
su 19.4. klo 12 ry:llä ja ompe-
luseurat pe 24.4.klo 19 Han-
na ja Hannu Jylhänkankaalla.  

yhteinen aamiainen 
eurolla 

perjantaina 17.4. klo 7.30–9.30 
seurakuntasalissa.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Pyhäntä: Hartaus su 19.4. klo 
11 Nestorissa, seurat su 19.4. 
klo 16 ry:llä, myyjäiset la 25.4. 
klo 18 ry:llä. Rantsila: Ompe-
luseurat pe 17.4. klo 19 ry:llä. 

Sanajumalanpalvelus su 
19.4. klo 13 kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Palovaara, 
kanttorina Juha Pöykkö. 

viikko miesten jälkeen eli la 
12.9. Ilmoittautumiset elo-
kuussa.
Tulossa: Omais hoitajien lei-
ri 26.–28.5. Rokuan kylpylä-
hotellissa. Ohjelmassa uin-
tia, ulkoilua, keskusteluja, 
lepoa ja mukavaa yhdessä-
oloa. Omavastuu leiristä 70 
€. Sitovat ilmoittautumiset 
27.4. mennessä Marjolle, p. 
045 6381 973. Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö.
Limingan rovastikunnan 
retki Rovaniemelle Valta-
kunnallisille lähetysjuhlille 
12.–14.6. Retken hinta 165 € 
1 h huone, 110 € 2 h huone /
hlö. Hinta sis. bussikuljetuk-
sen, majoituksen, aamupalat 

hotellissa, kuljetukset aamul-
la juhlapaikalle ja illalla ho-
tellille. Lähtö pe klo 13.30 Li-
mingasta ja paluu su n. klo 
18. Ilmoittautumiset 30.4. 
mennessä virastoon, p. 044 
7750 600. 
Rauhanyhdistys: Pe 17.4. klo 
19 nuortenilta ry:llä, raamat-
tuluokka pienet Pitkäsellä ja 
isot Nikolalla. La 18.4. klo 17 
kevätmyyjäiset ry:llä. Su 19.4. 
klo 12 pyhäkoulu I S&S Hint-
salalla II Holmilla III Takki-
sella ja klo 15.30 seurat Lu-
milyhdyssä. Ma 20.4. klo 10 
puurokerho I&R Laurilalla ja 
klo 19 miestenilta ry:llä. Päi-
väkerho ry:llä ti, ke ja to klo 
17–18.30

Jumalanpalvelukset
Messu su 19.4. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen.

Messu su 19.4. klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Veijo Kinnunen.

Musiikillinen messu su 19.4. klo 14 Pulkkilan kirkossa 
Martti Arkkilan syntymäpäivän merkeissä. Hartauspu-
he Reijo Arkkila. Kirkkokahvit srk-talossa.

Piippolan ja Kestilän yhteinen 

SEURAKUNTAKERHO JA MYYJÄISET 
perjantaina 17.4. klo 11 Leskelän Kairanmaatalossa. 

Myyjäisten tuotto diakoniatyölle.
Myyjäiset järjestää Leskelän diakoniapiiri

Mukana Reijo Arkkila, 
Kokkolan evankelinen kuoro, 

Mauri Tastula, Antti Kärsämä, Pekka Kyöstilä,
Milla Julkunen, Arja Leinonen. 

Ehtoollisen vietto. 
Kolehti Afrikan lähetystyöhön. 

Kirkkokahvit.

Ei lahjoja eikä kukkia. 
Mahdolliset muistamiset 

Mufumbven kirkon rakentamiseen Sambiassa 
FI1380001500779195 

viitteellä ”Martti 50-v.”.

Tervetuloa Martti Arkkilan 50-vuotisseuroihin 
sunnuntaina 19.4. klo 14 Pulkkilan kirkkoon! 

Miestenretki Ukko-Majava  
Taivalkoskelle Kalle Päätalon tekopitäjään syyskuussa 

5.9. (Huom. aika!)
Ilmoittautuminen ma 3.8. alkaen Limingan ja Lumijoen 

kirkkoherranvirastoihin. 
Seuraa Rauhan Tervehdyksen ilmoituksia!

Kastettu: 
Vilhelmiina Aino Armiida Kaakinen
Vihitty: 
Risto Olavi Nurmela ja  Sari Liisa Maria Karvonen

21.4. Kestilän kerhotilassa 17–18.30
22.4. Pulkkilan kerhotilassa 16–17.30 HUOM. aika!

28.4. Piippolan seurakuntatalolla 17–18.30

Rippikoululaisille merkintä. 
Isosia odotetaan paikalle!

Hengellisten
laulujen

ilta
perjantaina  24.4. 

klo 19 Leskelän 
Kairanmaatalossa.

Teuvo Marttila 
laulaa ja laulattaa. 

Järj. Leskelän 
kyläyhdistys
& Siikalatvan 
seurakunta

NUORTENILLAT

A
rkisto / K

aisam
arja Stö

ckell

Vappumyyjäiset 
keskiviikkona 29.4. 

klo 12 Piippolan 
kirjaston edessä ja 

klo 13 Pulkkilan 
seurakuntatalossa. 

Tuotto 
Yhteisvastuu-
keräykselle.
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Piispanmessu ja kirkko-
herra Kimmo Helomaan 
virkaan asettaminen su 
19.4. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. Li-
turgi piispa Samuel Sal-
mi, saarna kirkkoherra 
Kimmo Helomaa, avus-
taa Teemu Riihimäki, 
diakoni Pia Rättyä, kant-
torit Marjo Irjala ja Pir-
jo Mäntyvaara sekä Var-
haisnuorten kuoro ja As-
keleet-kuoro. Messun jäl-
keen yleinen piispantar-
kastus kirkkosalissa. Kirk-
kokahvit.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  16.–23.4.2015

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

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500
 
Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat ovat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17
 
Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
p. 040 7790 279
 
www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele
 
Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

YV-arpajaiset 
ja tuotemyyntiä 

Limingan S-marketin au-
lassa pe 17.4. alk. klo 10. 
Arpavoittolahjoituksia 

vastaanotetaan 
diakoniatoimistossa 

tai kirkkoherran 
virastossa!

Aamupuuro pe 17.4. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala ja jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa.
Luentosarja:  Hetki meille su 
19.4. klo 17 seurakuntatalol-
la. Elämänkaari-luentosarjan 
kolmas tapahtuma on vapaa-
ehtoisten järjestämä "Hetki 
meille" -ilta, joka tarjoaa le-
pohetken parisuhteelle. Yh-
teyshenkilönä Ritva Sassali, 
p. 044 7521 227. 
Niittypirtinkerho ma 20.4. 
klo 12 seurakuntatalolla. 
Ikäihmisten hyvinvointi-ilta-
päivä, lue lisää alempaa. 
Lähetysvintti ma 20.4. klo 12 
Lähetysvintillä.
Niittypirtin seurat ma 20.4. 
klo 13
Ikäihmisten hyvinvointi-il-
tapäivä 20.4. klo 12 seura-
kuntatalolla. Luento psyko-
logi, fil. lis. Pirkko Lahti, Lii-
kunnan tärkeydestä Mende-
lin-Sonny, Arvontaa, kahvi-
tarjoilu. Järj. Limingan Kun-
ta ja seurakunta.
Elämäntaparyhmä ma 20.4. 
klo 17 Lähetysvintillä. Mies-
ten elämäntapamuutos ryh-
män kokoontuminen, vetäjä-
nä Ahti Auno, p. 044 2141 034.

Perhekerho ti 21.4. 9.30–11 
seurakuntatalolla. Lähetys-
seikkailu / Lähetyssihteeri 
Nella Koivunen.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 21.4. klo 12 Lähetysvintil-
lä. Mielenterveyskuntoutu-
jien avoin vertaisryhmä. 
Mukana diakonissa 
Marika Kamps, 
p. 044 7521 243 
ja esh Maire 
Taikina-Aho, 
p. 050 4302 
023.
Jussilan pori-
nat ti 21.4. klo 
13. Mukana dia-
konissa Sinikka.
GospelGym ti 21.4. klo 
20.15 Vanamo-salissa. Kunto-
jumppaa gospelhittien tah-
tiin. Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 22.4. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Lähetysseikkailu / Lä-
hetyssihteeri Nella Koivunen.
Kuorot ke 22.4.: Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 kirkos-
sa, Tähdet-kuoro klo 170 

Seurakuntatalolla, Aikuis-
ten kuoro klo 18.30 kirkossa, 
Kirkkolaulajat klo 18.30 Seu-
rakuntatalolla.
Neulekahvila ke 22.4. 17.30 
Lähetysvintillä, mukana Mai-
sa Hautamäki.

Tukihenkilöilta ke 
22.4. klo 18 Pap-

pilassa.
Aamupuuro 
pe 24.4. klo 9 
seurakunta-
talolla.
Ystävären-
gas pe 24.4. 

klo 12 Lähetys-
vintillä.

Tulosssa: Koko 
perheen Vapputapah-

tuma pe 1.5. klo 12–15 seura-
kuntatalolla. Ohjelmaa koko 
perheelle, kahvia, simaa sekä 
munkkeja myytävänä.
Tulossa: Limingan rovasti-
kunnan retki Rovaniemelle 
Lähetysjuhlille 12.–14.6. Läh-
tö Limingasta seurakunta-
talolta perjantaina 12.6. klo 
13.30 ja paluu sunnuntai-il-
tana. Ilmoittautumiset Kem-
peleeseen tai Ainolle Limin-
kaan, p. 044 7521 224. Kat-
so tarkempi ilmoitus Kempe-
leen kirkollisista.
Partio: 17.4. Pajose kämpäl-
lä, 18.4. PÄKMÄ, 20.4. Ake-
lat, 22.4. päivystys partiotoi-
mistossa klo 15–17. Tarkem-
mat tiedot toiminnasta löy-
dät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 17.4. klo 
18.30 raamattuluokka (7.–8.) 
ry:llä. La 18.4. klo 18.30 raa-

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu 17.4.
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuorten kuoro to 
klo 16 Vanhassa pappilassa. 

srk-keskuksessa. 5 € / kerta. 
Varaa paikka lapsellesi: p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ti 
21.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 

Kastetut: Miisa Maria 
Lampela, Aino Siiri Jo-
hanna Pesälä, Hilma Ina-
ri Tuulia Paasi, Luka Onni 
Olavi Hankonen, Niko Os-
kari Bildo
Kuollut: Eila Elmiina Bildo 
s. Kiuttu 85, Margit Hele-
na Ervasti s. Kokko 63

# Vanha pappila su 19.4. klo 
18. Vapaamuotoista olemista 
hyvässä seurassa, käytössäsi 
Vanhan pappilan tilat ja pelit. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot. 
Lapsiparkki to 16.4. ja 23.4. 
klo 12.30–15 Kokkokankaan 

Messu su 19.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Marja-
Liisa Hautamäki, kantto-
rina Hanna Korri, juma-
lanpalvelusryhmä: Kir-
konkylä. Pyhäkoulu saar-
nan aikana kirkkokam-
marissa. Nella Koivunen.

YHTEYSILLASSA vieraana pappi, kirjailija Kai Sa-
dinmaa. Torniolaislähtöinen Kai Sadinmaa on tullut tun-
netuksi erityisesti kirjastaan 10 käskyä kirkolle ja huo-
miota herättäneistä kannanotoista. Illassa Kai avaa hie-
man omaa julkisuuskuvaansa ja tietään nykyiseen,  sekä 
tietenkin aiheesta Poliittinen Jeesus. Tervetuloa avoimin 
mielin kuuntelemaan ja pohtimaan to 23.4. klo 18.30–
20 Kokkokankaan seurakuntakeskukseen, Kissaojantie 
12. Kempeleen seurakunnan aikuistyö / kappalainen Ve-
sa Äärelä.

Sekalentopalloturnaus
sunnuntaina 26.4. klo 12 
Limingan liikuntahallilla, 
Lippitie 2.
Joukkueessa pitää olla 
vähintään 2 naista yhtä aikaa
kentällä. Ei sarjarajoituksia. 
Osallistumismaksu 60 € / joukkue. 
Ilmoittautumiset diakoni Ritva Sassalille 17.4. 
mennessä sähköpostilla ritva.sassali@evl.fi 
Turnauksen yhteydessä on myös kahvio, josta saa myös 
suolaista ja makeaa välipalaa Yhteisvastuun hyväksi. 
Kannustajat mukaan hurraamaan omiensa puolesta!

DONKKIS BIG NIGHT 
Tupoksen Vanamossa
(Kauppakaari 1, Tupos) 
Perjantaina 24.4. ja 22.5. 
klo 17.30–19.30

Donkkis Big Night on koulu-
laisten toiminnallinen ilta. Il-
lan ohjelma sisältää raamat-
tutuokion, nukketeatteria, 
laulua, monia hauskoja toi-
mintapisteitä, kilpailuja, pe-
lejä ja kisailuja sekä nyyttä-
rit, joihin jokainen voi halu-
tessaan tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi ar-
votaan osallistujien kesken palkintoja. 
Donkkis Big Night -iltoihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Lisätietoja: Juniori- ja nuorisotyöntekijä Maria Pirkola, 
p pohjanmaa.juniorit@sekl.fi
Nuorisotyönohjaaja Maria Pohjola maria.pohjola@evl.fi

Järjestää: Limingan seurakunta ja 
Pohjois-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys

Limingan rovastikunnan retki Rovaniemelle 
VALTAKUNNALLISILLE LÄHETYSJUHLILLE 
12.–14. kesäkuuta. 

Retken hinta rovastikunnan seurakuntien jäsenille 165 
€ 1 h huoneessa, 110 € 2 h huoneessa /hlö. Hintaan si-
sältyy: Bussikuljetus, majoitus Hotel Santa Clausissa 1
tai 2 hengen huoneessa, aamupalat hotellissa,
kuljetukset aamulla juhlapaikalle ja illalla hotellille.
Lähtö pe klo 13.30 Limingasta, 13.45 Kempeleestä,
14.00 Oulusta. Paluu su n. klo 18 samaa reittiä.

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä:
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen

tai p. 040 7797 705 / Minna Sorvala

22.4. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ke 22.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirkkokuoroa ei ole ke 22.4. 
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 23.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 23.4. klo 12 
Kirkonkylän srk-kodissa.  
Oma Hetki – omaishoitaja-
ryhmä to 23.4. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 23.4. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuoret www.kem-
peleenseurakunta.fi/koulu-
laiset.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpap-
pila pe 17.4. klo 20 Vanhassa 
pappilassa. Raamis ke 22.4. klo 
18 Vanhassa pappilassa.
Kirpputori Ilonpisaran au-

kioloajat: ti, to pe klo 14-17. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 16.4. klo 18.30 
Itäpuoli: Laurila, Noidanku-
ja 1. Raamattuluokka pe 17.4 
klo 18 4.–5.-lk Tolonen, Tep-
polantie 212 6.–7.-lk Engl. 
kielinen raamattul. ry:llä. 
Maakuntamyyjäiset la 18.4. 
klo 13 Oulun ry:llä. Pyhäk.  
Keskusta-Ollila: Luokka-
nen, Vihiluodontie 535,Pai-
turi: Lumijärvi, Kokkokan-
kaantie, Kokkokangas-Haa-
pamaa: Takkinen, Saalispol-
ku 9, Santamäki: Kälkäinen, 
Horsmatie 19, Linnakangas: 
Kesti, Keisarinkurvi 25. Seu-
rat su 19.4. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerho ti 21.4. klo 12 ry:llä. 
Perhekerho ke 22.4. klo 10-
12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:  
Lauluseurat pe 17.4. klo 19 
ry:llä. Seurat su 19.4. klo 16 
ry:llä.

Kastettu: 
Eemil Topias Koivuneva, 
Robin Ilmari Sohlo,
Matias Veeti Ukkola
Avioliittoon vihitty: 
Jenni Susanna Seppälä ja 
Joni Eemil Juhani Orava
Kuollut: 
Eila Inkeri Kaakinen 79, 
Aino Salli Annikki 
Lehtikangas 88

mattuluokka (5.–6.) ry:llä. Su 
19.4. klo 14 seurat Niittypir-
tin palvelutalolla sekä klo 16 

ja 17.30 seurat ry:llä. To 23.4. 
klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä.
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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.

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
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

Hartaus ja ehtoollinen pe 
17.4. klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Simo Pekka Pekkala.
Perhepyhäkoulu su 19.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa.
Aikuisten raamattupiiri su 
19.4. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Hartaus ma 20.4. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Tarja Pyy. 
Ompeluseurat  ma 20.4. klo 
18 srk-talon kappelihuonees-
sa lähetys- ja diakoniatyön 
hyväksi.
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ti 21.4. klo 12 Pirkko ja Heik-
ki Niskajärvellä, Simo Pekka 
Pekkala.
Lähetysilta ti 21.4. klo 18 seu-
rakuntatalossa. Voit tuoda mu-
kanasi pienen arvottavan!
Siioninvirsiseurat ti 21.4. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, puhujina Kerttu Inka-
la ja Tarja Pyy.
Keskipäivänkerho ke 22.4. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Simo Pekka Pekkala. Tervei-
siä Aasiasta tuo Tuija Leino-
nen. Arvonta!
Rukouspiiri ke 22.4. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 

Messu su 19.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Tarja 
Pyy, saarnaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Os-
si Kajava.

10–15 Koortilassa ja osallistu-
minen messuun su 19.4. klo 
10 kirkossa. Isosilmoittautu-
minen kesän leireille kirkko-
herranvirastossa olevaan kan-
sioon 30.4. mennessä.  
Raamattupiiri rippikoululai-
sille su 19.4. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. Per-
hekerho to 16.4. klo 10–12, 
mukana Tarja-pappi. Siionin-

virsiseurat ti 21.4. klo 19.
Muhoksen rau-

hanyhdistys: 
To 16.4. klo 
18.30 ompe-
luseurat Pau-
liina ja Mat-
ti Toljamol-
la sekä Hilk-

ka ja Jaakko 
Hannukselalla. 

Pe 17.4. klo 18.30 
veljesilta Laitasaaren 

ry:llä. Klo 19 nuortenilta 
ry:llä. La 18.4. klo 19 raamat-
tuluokka-iltakylät 4.–6.-lk Ter-
ho, 7.–8.-lk Tölli. Su 19.4. klo 
12 pyhäkoulut: Kk-Anttila J. 
Toljamo, Korivaara Jokitalo, 

Kuollut: Eila Maria 
Nykänen s. Kylmänen 82

Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 23.4. klo 14 Helmin 
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 15–16.30 (tai niin 
kauan kuin kasseja riittää) 
srk-talon alakerrassa. Kasseis-
sa kauppaliikkeiden lahjoitta-
mia tuotteita, joissa merkin-
tänä viimeinen myyntipäivä 
tai parasta ennen. 
Kuorot: ke 22.4. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuo-
ro seurakuntata-
lossa.
Lapset ja 
perheet: 
Perheker-
hot ti klo 
9.30–11.30 
srk-talossa 
ja klo 10–12 
Päivärinteen 
srk-salissa, ke klo 
12.30–14.30 Päivärin-
teen srk-salissa ja to klo 10–12 
Laitasaaren rukoushuoneella. 
Perhepyhäkoulu su 19.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. Lasten ja aikuisten yh-
teinen sunnuntaipyhäkoulu. 
Ti 21.4. Päivärinteellä ei ole 
perhekerhoa, vaan kokoon-
numme seurakuntatalolle klo 
9.30 ”Terveiset Aasiasta” -ta-
pahtumaan diakoni, YTK Tui-
ja Leinosen opastamana.
Nuoret ja rippikoulut: Isosten 
Yhteisvastuukeräys pe 17.4. 
klo 15.15–17.30, huom. aloitus 
seurakuntatalolla. Päivärippi-
koulun oppitunnit la 18.4. klo 

Kastettu: 
Oliver Benjamin 
Isokangas, 
Fiona Auroora Liikanen, 
Lenni Viljami Nissilä
Kuollut: Nelly Tuulikki 
Korva s. Muhonen 74

Terveiset 
Aasiasta -lähetysilta 

ti 21.4. srk-talolla klo 18. 
Diakoni, YTK Tuija Leino-
nen kertoo Aasian mat-

kastaan ja siellä tehtävästä 
Suomen Lähetysseuran 

tukemasta työstä. 

Senioreiden auttamistiimi 
aloittaa toiminnan Tyrnävällä 
Seurakunnan diakoniatyön organisoima Senioreiden 
auttamistiimi aloittaa kotona asuvien ikäihmisten 
auttamisen pienissä kodin askareissa, joihin ei itse 
kykene tai uskalla ryhtyä.

Tällaisia töitä ovat esim. lamppujen ja 
palovaroittimien pattereiden vaihdot, taulujen 
ym. pienten esineiden kiinnitys, pienimuotoiset 
ulkotyöt, verhojen vaihdot jne.
Auttamisen piiriin ei kuulu säännölliset 
lumenluonnit, ruohonleikkuut, kaupassa käynnit, 
siivoukset eikä muuttoavut. 

Jos tarvitset 
jotain ”täsmäapua” 
kotiisi, otapa 
yhteyttä 
Salmeen: 
p. 044 7372 631, 
salme.kinnunen@evl.fi

Raamattu- ja tuumailupii-
ri to 16.4. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla.
Nuortenilta to 16.4. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 
17.4. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Herättäjän seurat pe 17.4. 
klo 18 Raili ja Markku Rah-
kolla, Masinistinkuja 1.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ihmisille ma 
20.4. klo 8.30–10 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kun tavaraa riittää.
Seurakuntakerho ma 20.4. 
klo 11 Tyrnävän srk-talon ker-

Sanajumalanpalvelus 
su 19.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen avustaa Merja 
Lukkari, kanttori Pentti 
Korkiakoski.

Messu su 19.4. klo 12 
Temmeksen kirkos-
sa. Toimittaa Outi Poh-
janen, kanttori Pent-
ti Korkiakoski. Kirkko-
kuoro.

HASSUT  KUVAT – Meistä!
Isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä
lauantaina 25.4. klo 10–15 Koortilassa. 
Leirimaksu 10 € / perhe, sis. lounaan, wappuherkkuja, 
hassun valokuvan  ja askartelumateriaalin. Leirille mah-
tuu n. 40 hlöä. Mukaan ulkovaatetus! 
Ilm. 17.4. mennessä Sirpalle, p. 050 3093 565. Imoita ruo-
ka-aineallergiat ja lasten iät (ikäsuositus n. 3–10-v.). 

hohuoneessa. Vieraana Sari 
Holappa kertomassa kunnan 
kotipalvelusta.
Nuttupiiri ti 21.4. klo 17 Pap-
pilassa.
Hartaus ke 22.4. klo 15 Vil-
la Tyrnissä.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Kirkkoherranvirasto avoin-
na poikkeuksellisesti viikol-
la 17 maanantaina, keskiviik-
kona ja perjantaina klo 9–14 
sekä viikolla 18 maanantaina 
ja keskiviikkona klo 9–14.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 19.4. klo 16 ry:llä. 
Kolikonkorjuuilta pe 17.4. klo 
18 ry:llä. Aiheena Canada.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 17.4. klo 19 
ry:llä. Seurat su 19.4. klo 16 
ry:llä.

Omaishoitajien leiri 
26.–28.5. Rokuan kylpylähotellissa 
Ohjelmassa: ulkoilua, uintia, 
keskusteluja, lepoa ja 
mukavaa yhdessäoloa. 
Omavastuu leiristä  70 €. 
Tiedustelut ja sitovat 
ilmoittautumiset 24.4. 
mennessä Riitta Pesoselle, 
p. 044 7372 630.

Järj. Limingan 
rovastikunnan diakoniatyö
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Nettiradio
Jumalanpalvelukset Tyrnävän kirkosta on 

kuunneltavissa nettiradiosta seurakunnan kotisivulta. 
Kotisivu www.tyrnavanseurakunta.fi.

Haudanhoitosopimukset
Seurakunta tekee viiden ja kymmenen vuoden 
haudanhoitosopimuksia sekä kesähoitosopimuksia. 
Sopimuspyyntöjä otetaan vastaan toukokuun 
loppuun saakka taloustoimistossa, p. 044 7372 621 
tai p. 044 7372 622. Hoitosopimus sisältää haudan 
pinnan nurmi- ja hiekkahoidon, kukat ja kukkien 
hoidon sekä kastelun.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Limingan rovastikunnan 
retki lähetysjuhlille Ro-
vaniemelle 12.–14.6. 
Hinta 110 € / 2hh, 165 € / 
1 hh. Ilm. 30.4. mennes-
sä Minna Sorvala, p. 040 
7797 705 tai kempeleen-
seurakunta.fi/ilmoittautu-
minen. Lisätied. Anja Hä-
mäläinen, p. 040 562 9131.

Pälli A. Pitkänen, Suokylä Jo-
kitalo. Klo 17 seurat ry:llä. Ma 
20.4. klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
To 23.4. klo 18.30 raamattu-
piiri ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: 
To 16.4. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Pe 17.4. klo 18.30 Muhok-
sen kanssa yhteinen veljesil-

ta ry:llä. Klo 19 nuortenilta 
Muhoksen ry:llä. La 18.4. klo 
10 päiväkerho. Klo 19 pien-
ten raamattuluokka Manni-
nen, raamattuluokka ja ilta-
kylä Tölli. Su 19.4. klo 12 py-
häkoulut: Hyrkki Mehtälä, 
Laitasaari Parviainen, Huovi-
la Vatjus. Klo 17 seurat ry:llä. 
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Omaishoitajien leiri 
26.–28.5. Rokuan kylpylähotellissa 
Ohjelmassa: ulkoilua, uintia, 
keskusteluja, lepoa ja 
mukavaa yhdessäoloa. 
Omavastuu leiristä  70 €. 
Sitovat ilmoittautumiset 
27.4. mennessä kirkkoherran-
virastoon, p. 08 5331 284. 

SUURELLA SYDÄMELLÄ 
-yhteisvastuutalkoot 
lauantaina 23.5. klo 9–12.
Ojenna auttava kätesi muhoslaisiin koteihin, joissa on 
pienen kotityön tarvetta, esim. pihatyöt, siivous, las-
tenhoito. Maksu (n. 10 € / koti) menee yhteisvastuulle 
ja talkoolaisille on vakuutukset ja ruokailu talkootyön 
jälkeen. Lisätied. ja ilm. to 24.4. mennessä: 
Hanna, p. 040 5470 784 tai Sirpa, p. 050 3093 565.
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TOIMITUS 
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Toimittaja Riitta Hirvonen, p. 044 5626 449 
Toimittaja Pekka Helin, p. 044 5626 451 
Ulkoasu Mari Lähteenmaa, p. 044 5626 458 
OSOITE PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 17 (4. krs.)
PUHELIN 044 5626 450
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi 
VERKKOJULKAISU JA NÄKÖISLEHTI 
www.rauhantervehdys.fi 
Facebook www.facebook.com/rauhantervehdys 

ILMOITUSTILAN MYYNTI 
Pirjo Teva 020 754 2284, 040 680 4057,  
pirjo.teva@kotimaa.fi. 
Huom. ilmoitustila varattava 8 pv ennen 
lehden ilmestymistä. 
ILMOITUSTEN VALMISTUS JA VASTAANOTTO 
Kotimaa Oy / Lisbeth Sarkkinen, p. 020 7542 273, 
faksi 020 7542 343, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi 
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä).  
TILAAMINEN JA OSOITTEENMUUTOKSET 
Rauhan Tervehdyksen toimitus, p. 044 5626 450,
toimitus@rauhantervehdys.fi

TILAUSHINNAT 
Seurakunnille 9,35 € + alv 10% per kotitalous, 
yksityistilaukset: 1 vuosi 32 €,  
6 kk 22 €, 3 kk 15 € + alv 10 %. 
JAKELUHUOMAUTUKSET Jos et ole saanut 
lehteä, tai se on tullut myöhässä, ota yhteyttä: 
jakelupalaute@kotimaa.fi. Jos et halua 
ilmaisjakeluja, ilmoita nimesi ja osoitteesi 
p. 0200 71000 tai www.posti.fi/palaute. 

           Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
           neuvoston jäsen.

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

Karjasilta, Kiiminki, Oulujoki, Oulun tuomiokirk-
koseurakunta, Oulunsalo ja Tuira).  
ILMESTYMINEN Lehti ilmestyy 41 kertaa vuo-
dessa torstaisin, kesällä joka toinen viikko. 
JAKELU Itella Oyj:n jakamana osoitteettomana 
ilmaisjakeluna tilaajaseurakuntien alueella. 

Kirjoita meille!  Postia-palstalla julkaisemme lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa 
julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan yhteystiedot. 

Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Uudistuuko 
rakenne?

Valtiovalta touhusi kuntarakenneuudistusta tou-
hulla ja tohinalla. Toimikuntia istui ja hihoja kää-
rittiin. Selät höyryten laadittiin mietintöjä.  

Kerrotaan, että jos kaikki asiaan liittyvät pa-
perit pantaisiin vierekkäin, jono ulottuisi Senaatintoril-
ta Tupokseen. 

Rakenneuudistus haudattiin kuitenkin hiljaisuudessa, 
eivätkä edes omaiset olleet paikalla.  

Luterilainen kirkko on touhunnut seurakuntarakenne-
uudistusta sordiino päällä: ääntä ei ole pidetty. Toimikun-
tia on toki ollut ja jokunen mietintökin tehty. 

Viime vuoden toukokuun 
kirkolliskokouksen piti päät-
tää asiasta, mutta eipä päättä-
nyt. Kuulemma vuodella siir-
rettiin asiaa eteenpäin.  

Nyt on vuosi kohta mennyt 
ja hiljaista on ollut. 

Kirkolliskokous kokoontuu 
kolmen viikon päästä.

Tämä hiljaisuus on hämmentänyt. Keneltä vain kysyy, 
niin kukaan ei tiedä, mitä kuuluu tälle hankkeelle. 

Onkohan koko juttu jo kuopattu? Ei olisi mikään kum-
ma, sillä viime vuosien suurten muutosten –Kirkon pal-
velukeskus, jäsentietojärjestelmä Kirjuri – nieleminen on 
seurakunnissa ollut työlästä. Vai ennakoiko hiljaisuus si-
tä, että myönteinen päätös on itsestään selvä?  

Seurakunnissa ajatellaan näin: jos rakenneuudistus to-
teutuu, sen jälkeen päättävät ”ne”.  

”Ne” eivät varmasti korjaa paikkoja, vaan antavat rän-
sistyä ja lopulta purkavat. 

Niinpä ei ole ihme, että monia pieniä käsiä on jo lai-
nahanoilla ja korjaussuunnitelmat ovat valmiina. Muuta-
mat seurakunnat ovat jo panneet töpinäksi. Alijäämäisil-
lä tiinpäätöksillä on kuitenkin kovin työläs-
tä maksaa lainoja pois.  

Ja alijäämäisiä tulee entistä 
useammalle – toteutuipa ra-
kennusuudistus tai ei.  

MARKKU TÖLLI 
Lumijoen kirkkoherra

”Ne” eivät varmasti 
korjaa paikkoja, 
vaan antavat 
ränsistyä ja lopulta 
purkavat. 

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Kiitos Markku Nikulle selkeästä vastinees-
ta dosentti Matti Myllykosken ”sano-
maan” Rauhan Tervehdyksessä 2.4.

Ymmärrän, että media mielellään 
käyttää ”asiantuntijana” dosentti Myllykoskea, 
koska tämä ilmaisee sanottavansa räväkästi ja 
usein toisenlaisin johtopäätöksin kuin kirkko 
on perinteisesti opettanut. Näin saadaan luet-
tavia juttuja. Eri asia on, millaista totuusperus-
taa viestillä on.

Luettuani dosentin väitteet muka tieteelli-
sinä totuuksina ihmettelin, miksi seurakun-
talehtemme tällaisia vahvasti kyseenalaistet-
tuja väitteitä julkaisee. Toisaalta odotin, että 
varmaan moni teologi ja asiaan paneutunut 
maallikkokin reagoi juttuun.

Oliko siis tarkoitus saada lehdessä aikaan 
keskustelua ja kiinnostusta Raamattuun? Mi-
nulle oli yllätys, että lehdessä 9.4. oli vain yk-
si kannanotto. Tämä rovasti Nikun kirjoitus 
olikin sitten hyvä, asiallinen ja perusteltu. Jo 
se osoitti Myllykosken hatarat perusteet.

Niku tukeutuu professori Aejmelaeuk-
seen, joka pitää Myllykosken päätelmiä ”puh-
taana arvailuna”.  Ongelma on, että tällaiset 
yliopistomiehen arvailut ymmärretään luki-
joiden parissa tieteellisiksi totuuksiksi, jotka na-
kertavat maata Raamatun ja kirkon uskon alta.

Tiede korjaa käsityksiään, ja viimeaikainen 
Jeesusta koskeva kansainvälinen tutkimus pää-
tyy samansuuntaiseksi kirkon perinteisen ope-
tuksen kanssa.

Saamme 
luottaa Jeesuksen sanaan: ”Taivas ja maa kato-
avat, mutta minun sanani eivät katoa”.

MARTTI HANNULA
Oulu

Lähimmäisen arvostelun voi lopettaa, jos haluaa 

Aamulla herätessä-
ni mieli on suhteelli-
sen avoin ja rakkaut-
ta täysi. Istahdan sän-

gyn reunalle ja päätän, että täs-
tä päivästä tulee hyvä. Käännän 
katseeni kohti aviomieheni kas-
voja ja jään kiinni päivän en-
simmäisistä kyynisistä ajatuk-
sistani. 

Lasten herättyä ja aamusir-
kuksen käynnistyttyä sydäme-
ni puhuu jo varsin ilkeän kuu-
loisella aksentilla. Puhumatta-
kaan siitä, mitä tapahtuu, kun 
astun ovesta ulos. Mitä ajatuk-
seni ovat kaupassa tai muual-
la kohdatessani ihmisiä? Eivät 
aina niin rakkaudellisia. Vaik-
ka haluan ajatella ihmisistä pel-
kästään hyvää, vähän väliä sy-
dämeni arvostelee ihmisiä so-

pimattomasti. Haluan ajatuk-
siini muutoksen. 

Mitä tämä muutoksenha-
lu tarkoittaa? Sitäkö, että olen 
täydellisyyden tavoittelija ja 
vaadin itseltäni liikaa? Sitäkö, 
että olen syntisyyttä pelkäävä 
kristitty, jonka huono omatun-
to menee vähän liian pitkälle? 
Vai sitä, että voisin keskittyä 
elämässäni johonkin muuhun 
kuin negatiivisten ajatusten tie-
dostamiseen?

Minulle tämä sisimpäni ne-
gatiivinen paineaalto paljastaa 
perisynnin merkityksen. Pessi-
mistisyyden, jota en pysty ko-
konaan sammuttamaan. Niin 
kuin maan vetovoima pai-
naa suupieliäni alaspäin, tämä 
“koodivirhe” painaa ajatuksia-
ni lähimmäistä dissaavaan ja 

arvostelevaan suuntaan. 
Tähän ongelmaan vastaa 

täydellisesti Jeesuksen sovitus-
työ. Oikea lähimmäisen rak-
kaus lähtee suuremmasta sy-
dämestä kuin minun sydäme-
ni. Ilman tätä “pääpumppua” 
rakkauteni ei tunnu riittävän. 
Saan olla vapaa rakastamaan.

Voin nostaa suupieleni ylös-
päin maan vetovoimasta huoli-
matta. Voin kuunnella sisäistä 
narinaani ja oppia siitä jotain. 
Vaikka sydämeni valittaa omia 
valituslaulujaan, minun ei tar-
vitse yhtyä niihin.

RIITTA LIELAHTI
4 lapsen äiti ja teologian yo

GospelGymin vetäjä
Liminka

Miksi seurakuntalehtemme julkaisee 
kyseenalaistettuja väitteitä?


