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Rippikouluisosen pitää osata heittäytyä leikkeihin, mutta hyvä isonen osaa olla myös vakava, 
kuunteleva ja toiset huomioiva, isospäivässä Haukiputaalla todettiin. » 2–3
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkolliskokous päättää ensi viikolla seurakun-

tien rakenneuudistuksesta.

Esityksen mukaan kaikki seurakunnat 

kuuluisivat tulevaisuudessa seurakuntayhtymiin.

Uudistus tuo väistämättä mieleen toisen valta-

kunnallisen jättihankkeen, sote-uudistuksen, jon-

ka tavoitteena oli turvata kaikille ihmisille yhden-

vertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja 

terveyspalvelut koko maassa.

Tällä hetkellä palveluiden saatavuus riippuu lii-

aksi siitä, missä kunnassa 

ihminen sattuu asumaan.

Valitettavasti hyvä yri-

tys oikeaan suuntaan 

kariutui eduskunnassa ja 

uudistuksen jatkovalmis-

telu siirtyi seuraavalle hal-

lituskaudelle.

Siitä ei päästä mihin-

kään, että sote-uudistus-

ta tarvitaan yhä. Ongel-

mat eivät ratkea sillä, että asiat säilyvät ennallaan. 

Jos jokin asia ei toimi, se pitää korjata. Muuten se 

rapistuu entisestään.

Sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että kirkos-

sa on yksi yhteinen ongelma: miten rahat riittävät 

tulevaisuudessa?

Eivät ne riitäkään, jos toimintoja ei tehosteta eikä 

uudisteta. Välttämättömät palvelut pitää turvata 

joka tapauksessa.

Seurakuntien rakenneuudistusta perustellaan 

kirkon toimintaympäristössä tapahtuneilla muutok-

silla, kuten seurakuntien taloustilanteella.

Ajatuksena on, että yhtymät pystyisivät suurem-

pina yksikköinä hoitamaan tietyt toiminnot tehok-

kaammin ja taloudellisemmin kuin yksittäiset pie-

net seurakunnat.

Ajatus kuulostaa loogiselta, mutta esi-

merkiksi yksi Oulun hiippakun-

nan kirkolliskokousedusta-

jista, Kiimingin kirkkoher-

ra Pauli Niemelä aikoo 

äänestää esitystä vas-

taan.

Hän perustelee 

näkemystään tämän 

lehden haastattelussa 

sivulla 7.

Miten käy kirkon
sote-uudistuksen?

HELI VÄYRYNEN
heli.vayrynen@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Isospäivässä 
kännykkäkapinan 

elkeitä 

Rovastikunnallisessa isos-
päivässä RoNussa nuoril-
la on tiukka paikka: Ou-
lun Karjasillan nuoriso-

työntekijä Janne Honkanen ky-
syy, onnistuuko heiltä elämä il-
man kännykkää. Kumpi on renki, 
kumpi isäntä: kännykkä vai sinä?

– Laittakaa kännykät hetkek-
si sivuun, lopetetaan hetkeksi so-
mettaminen. Ollaan hetki hiljaa, 
sillä vain hiljaisuudessa kuulee 
isoja kysymyksiä, Honkanen pu-
huu Haukiputaan seurakuntakes-
kuksessa isoskoulutettaville.

Meneillään on meditaatiohetki 
nimeltä Aivot narikkaan.

Honkasen viesti viikonlop-
puna nuorille on selkeä: tava-
ra hallitsee nykyihmistä. Mitä 
enemmän haalimme tavaraa, sitä 
enemmän olemme niissä kiinni.

Nuorisotyöntekijä kyselee li-
sää nuorilta: Mikä härpäke, tava-

ra, sinun elämässäsi on isossa ase-
massa? Edistääkö tuo tavara suh-
dettasi lähimmäisiisi? Mitä aja-
tuksia sinussa herättää Jeesuksen 
ohje: Jakakaa omastanne?

Kirkon sanomassa tulisi
olla kapinan sävyjä
Tässäkö on kirkon kapinallinen 
viesti rippikoulujen ryhmänoh-
jaajille, isosille? Ei kiitos ainaisel-
le hälylle ja tavaran paljoudelle.

Hiljaisuudessa pidetty tuu-
mailutauko kelpaa ainakin iiläi-
sille Rebekka Nyyssöselle ja Son-
ja Paasolle.

– Rauhoitun aivan liian har-
voin. Töhötän aina vain mene-
mään, Rebekka tunnustaa.

Nuoret tiedostavat, että rau-
hoittumisen vaje elämässä estää 
miettimästä monia elämän tär-
keitä ja suurempia kysymyksiä.

– Aivot toimivat hiljaisuudes-

Haukiputaan isospäivässä nuorille 
tarjoiltiin somettamisen tilalle meditaatiota 

ja isoja kysymyksiä  

sa, he sanovat.

”Emme voi imuroida
nuoria itsellemme”
Haukiputaan seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Tarja Kainulai-
nen toivoisi kirkon viestin ole-
van aiempaa selkeämmin vaih-
toehtoinen. Kun muu maailma 
lykkää nuorille nopeita yhteyksiä, 
ääntä, valoa ja infoähkyä, kirkon 
rohkea sisältö voisi olla mahdol-
lisuus pohtia rauhassa elämän ar-
voja ja uskon kysymyksiä. 

– Tämä ei voi olla kirkon nuo-
risotyön ainoaa tarjontaa, mutta 
uskon ihmisten kaipaavan hiljai-
suutta.

Kainulaisen mukaan Hauki-
putaalla isoskoulutukseen kuuluu 
45 minuutin retriitti. Myös rip-
pileireillä hiljaisuutta on tarjolla. 

– Jollakin rauhoittuminen on-
nistuu, toisille se on liian suuri 

Sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollossa 
että kirkossa on yksi 
yhteinen ongelma: 
miten rahat 
riittävät?
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Suomessa 
alkoholi aiheuttaa  
vuosittain yli 
3 000 henkilön 
kuoleman.

Viinan kauhistus
Kolumni

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

Seurakunta ei 
voi olla nuorten 
elämässä aikasieppo 
muiden joukossa. 

• Vuonna 2014 isoskoulutukseen osallistui 23 760 nuorta, vuonna 

2013 isostoiminnassa oli mukana 24 500 nuorta. Heistä isosen 

tehtävissä työskenteli 16 250 nuorta. 

• Kaksi kolmasosaa isosista on tyttöjä.

• Kirkon mukaan isosena olemisessa on jotain samaa kuin 

kummina olemisessa: kuten kummin myös isosen tehtävä on 

ohjata nuori seurakuntaan ja uskon salaisuuksien äärelle.

• Suositun isostoiminnan sanotaan vievän liikaa 

nuorisotyöntekijöiden aikaa sillä seurauksella, että seurakunnilla 

ei ole tarjolla nuorille rippikoulun jälkeen riittävästi muuta 

toimintaa.   

Isosena oleminen muistuttaa kummiutta
– Kirkko on ennen muuta 

paikka, jossa voimme olla Juma-
lan hoidossa. Seurakunta ei voi 
olla nuorten elämässä aikasiep-
po muiden joukossa. Emme voi 
omia nuoria itsellemme, Järve-
lin sanoo.

Oulunsalossa parannetaan
nuorten ihmissuhdetaitoja 
Isospäivässä Haukiputaalla oli 
reilut sata isoseksi haluavaa nuor-
ta Oulun seurakunnista ja Iistä. 
Oulunsalolaiset Anniina Penna-
nen ja Jutta Sorsa halusivat iso-
seksi viime kesän oman rippikou-
lun jälkeen. Anniina kertoo, että 

vastakohta muulle hälylle, Kai-
nulainen kertoo.

Oulunsalon nuorisotyönteki-
jä Kirsi Järvelin toivoisi nuorten 
voivan käydä seurakunnassa il-
man stressiä. Kun moni harras-
taa urheilua useita kertoja viikos-
sa, kirkon isoskoulutus ei voi vaa-
tia samanlaista sitoutumista. 

Oulunsalolaiset Anniina Pennanen ja Jutta Sorsa sanovat, että hyvällä isosella on 
pitkä pinna eikä aamuherääminen saa olla ongelma.

Isosen työssä tarvitaan heittäytymisen taitoa. Sitä harjoiteltiin Haukiputaan isospäivässä jumppapatjan päällä.

Isospäivän hartaushetkessä nuorten veisuja säesti Punainen sinivalas -yhtye. 

ERKKI PIRI
eläkkeellä oleva rovasti

”Alkoholin käyttöön liittyvät 
sairaudet ja alkoholimyrkytyk-
set ovat Suomessa syövän jäl-
keen työikäisten yleisin kuolin-
syy. Suomalaisista 1–2 prosent-
tia on alkoholisteja ja 10–15 pro-
senttia suurkuluttajia. Suomessa 
alkoholi aiheuttaa  vuosittain yli 
3 000 henkilön kuoleman.”

Edellä sanottu on päivitettyä 
tietoa Wikipediasta.

Tupakka on myrkky ja huu-
me, joka tappaa. Tupakanvas-
tainen valistus ja lainsäädäntö 
ovat tehonneet suomalaisiin. 

Pitkät lennot sujuvat savut-
tomina, asunnoissa ja julkisissa 

tiloissa ei ole saanut tupakoida 
pitkiin aikoihin ja tupakat ovat 
piilossa kaupoissa.

Alkoholikin on myrkky ja 
huume, joka tappaa. Mutta kul-
keeko valistus samansuuntaises-
ti kuin tupakan kohdalla? Näyt-
tää siltä, että kun tupakkahanoja 
kiristetään, viinahanoja avataan.

Herätysliikejohtaja Henrik 
Renqvist kirjoitti vuonna 1835 
raittiuskirjasen Viinan kauhis-
tus. Lars Levi Laestadius puo-
lestaan perusti Lapissa ensim-
mäisen raittiusseuran 1853. 

Herätysliikkeemme olivat 
aktiivisia valistustyössä, jonka 

ihanteena oli raittius. Kirkko 
ja koulu kulkivat käsi kädessä 
raittiusvalistajina. Kirjahyllys-
säni on kirjoja, joita sain pal-
kinnoksi kansakoulun raittius-
kirjoituskilpailuista. Pidetään-
kö niitä vielä?

Voiko pappi enää varoitel-
la saarnatuolista: ”Älkää juopu-
ko viinistä, sillä siitä tulee irstas 
meno, vaan täyttykää Hengellä” 
(Ef.5:18)? 

Saako siitä heti moralistin ja 
suvaitsemattoman leiman? Syy-
tetäänkö häntä painostuksesta? 

Humalassa pörrääminen on 
hauskuttanut meitä suomalai-
sia. Kirjallisuus on ruokkinut 
tätä huvia. Nummisuutarien 
Eskon humalakohtaukset nau-
rattavat yhä.

Minua ei naurata ollenkaan.
Vanhin siskoni kuoli nimit-

täin alkoholiin.

isosten ystävällisyys ja rentous te-
kivät häneen vaikutuksen.

Nuoret ovat tyytyväisiä, et-
tä uusia isosia koulutetaan tehtä-
vään.  He pitävät isosen vastuita 
vaativina. 

Heidän mielestään isonen tar-
vitsee valmiuksia muun muassa 
sosiaalisia tilanteita varten. Ou-
lunsalossa isosille on tulossa pa-
kolliseksi Nuisku-kurssi, jolla 
opiskellaan ihmissuhdetaitoja, 
kuten kuuntelemista ja ristiriito-
jen ratkaisemista.

RIITTA HIRVONEN
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Muu media

PÄÄSIÄISEN AIKAAN anglikaanien 
arkkipiispa Justin Welby ja paavi 
Franciscus muistuttivat puheissaan 
kristittyjen vainoista. He vetosivat 
esirukouksiin vainottujen puolesta 
ja muistuttivat maailman johtajia 
kärjistyneestä tilanteesta.

Toisen maailmansodan päättymisestä 
on tänä vuonna tullut kuluneeksi 70 
vuotta. Sodan kauhut ja mielettömyys 
tulevat jälleen esiin, kun vuosipäivinä 
muistutetaan hirvittävistä historiallisista 
tosiasioista. Meidän on tunnustettava 
ihmisen kyky hirmutekoihin milloin vain 
ja missä vain.

Toimittaja Kaj Aalto 
Sana-lehdessä 23. huhtikuuta

Bodypump kutsuu sanan  äärelle
Kolmatta kertaa Oulussa pi-

dettävä Fitness Alfa -kurs-
si kokoontuu kymmenen 
kertaa toukokuun aikana.

Kurssilaiset hikoilevat ensin 
tunnin bodypumpin tai Fressi Fi-
tin tahdissa ja etsivät sen jälkeen 
elämän tarkoitusta.

Mikä on Fitness Alfa, Karjasil-
lan seurakunnan kappalainen 
Kimmo Kieksi?
Alfa-kurssilla kuka tahansa voi 
tutustua kristinuskon perustei-
siin rennolla tavalla, jakaa ajatuk-
sia ja tutkia elämän tarkoitusta.

Fitness Alfa alkaa ryhmälii-
kunnalla, jonka jälkeen nauti-
taan välipala ja kuullaan puolen 
tunnin alustus erilaisista kristin-
uskoon liittyvistä aiheista.

Sen jälkeen pienryhmissä kes-
kustellaan siitä, mitä ajatuksia 

alustus herätti.

Miksi kristinuskoon pitää yh-
distää liikuntaa?
Ihminen on hengellinen, henki-
nen ja fyysinen kokonaisuus. On 
tärkeää pitää itsestä huolta myös 
fyysisesti. Kurssi huomioi ihmi-
sen kokonaisuutena.

Alfa-kurssille voi tulla, vaik-
kei ryhmäliikuntaan osallistui-
sikaan. 

Paljonko Fitness Alfa -kursseja 
on järjestetty Oulussa?
Kurssi järjestettiin ensimmäi-
sen kerran Oulussa ja Suomessa 
vuonna 2013.

Idea on levinnyt muihinkin seu-
rakuntiin. Kukin niistä toteuttaa 
kurssia omalla tavallaan. Urheilu-
osuus voi olla hyvin monipuolinen 
ja sisältää vaikka juoksua.

Paljonko kaikki Alfa-kurssit 
ovat vetäneet väkeä Oulussa?
Aloitin Alfa-kurssit vuonna 2006 
Karjasillan seurakunnassa, jossa 
kurssin on käynyt jo tuhat ja ko-

R i i t t a  H i r vo n e n

Limingan kunnan liikunnan hanketyöntekijä Susanna Mendelin-Sonny jumppautti viime viikolla ikäihmisiä kunnan ja seurakunnan yhteisessä Hyvinvointi-iltapäivässä. 
Mendelin-Sonny pitää yhteistyötä tärkeänä, sillä kumppanuus mahdollistaa näkyvämmän toiminnan kuntalaisten hyväksi.

Haussa tuoreita 
ideoita yhteistyöhön
 Seurakunnat  ja    kunnat tiivistävät kanssakäymistä

Kuntien ja seurakuntien yh-
teistyöllä on pitkä historia 
vuosisatojen taakse, mut-
ta nykyinen kireä talous-

tilanne edistää vielä lisää erilais-
ten kumppanuuksien syntymistä. 
Yksi esimerkki tästä on leirikes-
kuksien yhteiskäyttö.

– Yritykset, järjestöt ja seura-
kunnat ovat yhä enemmän kun-
tien kumppaneita. Euro on kon-
sultti tässäkin, Kuntaliiton tutki-
mus- ja kehitysjohtaja Kaija Ma-
joinen sanoo. 

Hän kertoo, että Kuntaliitolla 
ja Kirkkohallituksella on käyn-
nistymässä yhteinen Yhteisölli-
nen innovointi -niminen projek-
ti. Siinä työstetään pilottien kans-
sa uusia ideoita kuntien ja seura-
kuntien yhteistyöhön kansalais-
ten hyvän arjen vahvistamiseksi. 

Majoinen toivoo, että vaalien 
jälkeiseen hallitusohjelmaan si-
sältyy mahdollisuus laaja-alai-
seen kuntakokeiluun.

– Paikallisen liikkuma-alan 
laajentaminen luo perustaa myös 
kuntien ja seurakuntien yhteis-
työn kehittämiselle.

Limingan seurakunnan dia-
koniatyöntekijä Sinikka Ilmonen 
uskoo, että työntekijöiden kiireet 
ja rutiinit kunnissa ja seurakun-
nissa ovat hidasteita yhteistyölle.

– Ja tiedetäänkö kunnan puo-
lella, että esimerkiksi seurakun-
tien diakoniatyössä toimii hyvin 
koulutettuja, ammattitaitoisia 
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Mikä uutinen on mielessä juuri nyt?Gallup

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Ihmisiä

Carinalla kesäjuhlille

Kaija Lahtinen ajaa matkansa tavallisesti pyörällä. Lahtisen autoon 
renkaat vaihtoi kirkkoherra Niilo Pesonen.

   

Bodypump kutsuu sanan  äärelle
Kärpät voitti viikonloppuna kultaa. Nepalissa tapahtui lauantaina 
maanjäristys. Vappuna maassa saattaa olla lunta kymmenen senttiä. 
Mitä mielessäsi pyörii päällimmäisenä tällaisessa uutissekamelskassa?

TEKSTI: 
RIITTA HIRVONEN 

ko Oulussa arviolta 2000 osan-
ottajaa.

Ihmisiä on tullut paljon seu-
rakunnan toimintaan mukaan 
Alfa-kurssien kautta.

Keitä Fitness Alfaan on osal-
listunut?
Kurssiin on osallistunut mo-
nenkuntoisia ja -ikäisiä ihmi-
siä. Sinne on helppo tulla.

Kurssilaisten joukossa on 
vasta kirkkoon liittyneitä ja 
epäilijöitä.

Juuri nyt on mielessä päällim-
mäisenä oma nälkä. Nepalis-
sa luonto kävi ihmisten kimp-
puun. Miksi turistien täytyy eh-
doin tahdo kiivetä vuorille, kun 
vaarat tiedetään?  

Kylmä ei minua ahdista, sillä 
reppu on täynnä vaatteita.

Peody, Kuusamo 

Tapasin juuri kaupungilla ihmi-
sen, joka keräsi rahaa Nepaliin. 
Päällimmäisenä mielessä on siis 
nepalilaisten kärsimys. Kärpät ei-
vät minua kiinnosta, mutta kan-
natan sitä, että nuorille on tarjol-
la tekemistä, kuten liikuntahar-
rastuksia.

Seidi Kallio, Oulu

Henkilökohtaisesti minua on 
koskettanut viime päivinä eni-
ten tieto siitä, että Syyriasta on 
vapautunut vankeudesta kak-
si ruotsalaista henkilöä. Tunsin 
heistä toisen.

Huonojen uutisten keskelle tar-
vitaan tällaisia ilonpilkahduksia.

Aino Rinne, Oulu

Oululainen Kaija Lahtinen oli yksi heistä, jotka vaih-
dattivat renkaansa Tuiran seurakunnan yhteisvastuu-
tempauksessa viime viikolla. Alppilan SEO:lla vapaa-
ehtoiset asensivat kesärenkaat 48 ajoneuvoon.

– Näin Rauhan Tervehdyksessä jutun renkaanvaihdosta ja 
ajattelin, että onpa hieno juttu: Saan renkaat vaihdatettua 
mukavasti.

Tavallisesti Lahtisen renkaat vaihtaa naapuri, jonka terve-
ys ei mahdollistanut tänä vuonna urakkaa.

Seurakunta peri työstä 20 euroa. Lahtinen kiittääkin seu-
rakuntaa halvasta palvelusta.

Lahtisen ajopeli on vuoden 1991 Toyota Carina, jolla hän 
ajaa kohtuullisen vähän.

– Kuljen pääasiassa pyörällä minne vain sillä pääsen. Käy-
tän pyörää talvellakin.

Monet kuskit innostuvat keväisin ajelemaan, kun tiet su-
lavat, aurinko paistaa ja kesätassut on vaihdettu alle. Lahtis-
ta eivät kevätajelut innosta.

– En välitä ajeluista, vaan kuljen autolla silloin, kun en 
pääse määränpäähän muilla ajoneuvoilla.

Toyota Carina saa kesällä kyytiä, sillä Lahtinen aikoo hu-
ristella suvun kesäpaikkaan, joka sijaitsee Tampereen lähel-
lä. Sieltä käsin hän sukkuloi  muun muassa kristillisillä ke-
säjuhlilla.

Uransa aikana Kaija Lahtinen työskenteli opettajana ja lä-
hetystyöntekijänä. 

Lähettivuodet vierähtivät Japanissa. Lähetystyö jatkui 
eläkkeelläkin, sillä Lahtinen työskenteli vapaaehtoisena Etio-
piassa kaksi talvea ja viime kevättalven Etu-Aasiassa.

PEKKA HELIN

Myös aikuisrippikoulu on 
mahdollista käydä osallistumal-
la tähän kurssiin.

Ilahduttavan moni on löy-
tänyt kurssin jälkeen paikkan-
sa seurakunnasta ja innostunut 
kuntoilusta.

Onko kursseille ollut tunkua?
Ensimmäinen kurssi täyttyi no-
peasti, ja toisellakin oli väkeä. 
Nyt ilmoittautumisia on tul-
lut reilut kymmenen. Mukaan 
mahtuu vielä.

HELI VÄYRYNEN

Kimmo Kieksi ottaa vastaan 
ilmoittautumiset Fitness Alfa 
-kurssille numerossa 
050 310 5005 tai sähköpostitse 
kimmo.kieksi@evl.fi.

Kurssilaisten joukossa 
on vasta kirkkoon 
liittyneitä ja epäilijöitä.

Kimmo Kieksi

Haussa tuoreita 
ideoita yhteistyöhön
 Seurakunnat  ja    kunnat tiivistävät kanssakäymistä

osaajia vaikkapa vanhus- ja per-
hetyössä? Jos vanhus haluaa pu-
hua terveyteensä tai talouteensa 
liittyvistä murheista, nekään ei-
vät ole meille vieraita.  

Ilmosen kokemuksen mukaan 
yhteistyön käsi ojentuu useim-
min seurakunnan kuin kunnan 

puolelta.
 – Teemme työtämme luovasti 

ja ajankohtaisiin asioihin tarttu-
en. Työnkuvamme eivät ole ehkä 
niin tiukkaan vedetty kuin kun-
nan puolella, Ilmonen pohtii. 

RIITTA HIRVONEN

 Yritykset, järjestöt 
ja seurakunnat ovat 
yhä enemmän kuntien 
kumppaneita. Euro on 
konsultti tässäkin.

Kaija Majoinen

“ Käynnistin kaupungin johtotason kanssa yhteistyön 

syksyllä 2013. Kokoonnumme noin kolme-neljä ker-

taa vuodessa. 

“ Viimeksi joulun alla olin yhteydessä lastensuojelun 

sosiaalityöntekijään. Kerroin hänelle seurakunnan 

mahdollisuudesta avustaa perheitä. 

“  Oulun kaupungin maahanmuutosta vastaavien vir-

kamiesten kanssa käymme keskusteluja ajankohtai-

sista asioista. Juuri nyt tapetilla on radikalisoitumi-

sen ehkäiseminen.

“ Oppilaitostyön yhteistyökumppaneita ovat oppilai-

tosten lisäksi muun muassa opiskeluterveysasema ja 

kaupungin Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi.

“ Pidämme kouluissa oppitunteja lähetystyöstä, ja jär-

jestämme koiluihin lähetystyöntekijöiden vierailuja.

“ Seurakuntien musiikkityöllä on yhteistyötä kaupun-

gin eri oppilaitosten ja esimerkiksi Oulun konserva-

torion kanssa. 

“ Kehitysvammaistyön kumppaneita ovat muun muas-

sa kaupungin Kipinän toimintakeskus, joka järjestää 

työkokeilua, avotyötoimintaa ja kerhotoimintaa. 

“ Joskus kynnys lähteä hakemaan apua voi olla suuri, 

ja silloin diakoniatyöntekijä voi lähteä yhdessä asi-

akkaan kanssa käymään A-klinikalla.

“ Meillä toimii mainiosti yhteistyö Myllyojan ja Hintan 

Marttojen kanssa diakonian aamuissa. 

“ Yhteistyökumppaneitani ovat muun muassa Näkö-

vammaisten keskusliitto, Oulun yliopistollisen sai-

raalan näkökeskus ja Sokeain ystävät. 

“ Monesti yhteydenoton taustalla on esimerkiksi se, 

että asiakkaani sosiaalietuudet eivät ole kunnossa. 

“ Oulun seurakuntien soittokunta linkittyy suoraan 

kaupungin toimintaan Oulun konservatorion kautta. 

“ Sairaalasielunhoidon toteutumiselle Kaupunginsairaa-

lassa ja Tuiran mielenterveyskeskuksessa on vuosikym-

menien saatossa muotoutunut monipuolinen, luotta-

muksellinen ja hyvä yhteistyö henkilökunnan kanssa.  

“ Kaupungin kriisityössä on mukana kaksi pappia.  

“ Kokoonnumme tarpeen mukaan keskustelemaan ja 

yhteen sovittamaan työskentelyämme kaupungin 

lastenvalvojien ja perheneuvonta palveluiden työn-

tekijöiden kanssa.

“ Toimimme ammatillisena tukena päivähoidon us-

kontokasvatuksessa.

“ Työtämme on muun muassa luokkahengen paranta-

miseen tähtääviä kokoontumisia eri luokka-asteilla 

sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen parantami-

seen liittyviä tapaamisia kouluissa.

Oulun seurakuntien työntekijät kertovat esimerkkejä 
yhteistyöstä kaupungin ja järjestöjen kanssa

P
ekka H

elin
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Lähetystyöntekijä Kirsti Kir-
javainen toivoo, ettei Nepal 
unohdu suomalaisilta siinä 
vaiheessa, kun hätäapu on 

saatu käyntiin ja uutiset lakkaavat 
päivittämistä uusia uhrilukuja. 

Kolme vuosikymmentä Nepa-
lissa Suomen Lähetysseuran lä-
hetystyöntekijänä työskennellyt 
Kirjavainen kertoo, että yksi maa-
ilman köyhimmistä valtioista tar-
vitsee toipuakseen uskollisia, pit-
käjänteisiä tukijoita.

Kirjavaisen mukaan hänes-
tä itsestäkin tuntuu tällä hetkel-
lä siltä, että Nepaliin pitäisi läh-
teä saman tien. Kirjavaisen matka 
paikan päälle alkanee muutaman 
kuukauden perästä.

– Nepalia pitää auttaa nyt ja 
myöhemmin. Esimerkiksi Suo-
men Lähetysseura auttaa järis-
tyksen tuhoamia kyliä rakenta-
maan kouluja, sairaaloita ja vesi-

järjestelmiä uusiksi, Nepal-tunti-
ja arvioi.

– Jälleenrakentamisen etene-
minen tuo kovia kokeneeseen 
maahan kipeästi kaivattua toivoa 

Nepalin maanjäristyksessä saattoi kuolla 10 000 ihmistä, arvioi maan pääministeri 
tiistaina.

ja elämänhalua.

Tutut kumppanit 
auttamistyössä
Kirsti Kirjavainen kertoo, että 
Suomen Lähetysseura auttaa jä-
ristyksen uhreja sille entuudes-
taan tuttujen paikallisten kump-
paneiden avulla. Lähetysseuran 
työ alkoi maassa vuonna 1978.

Kirjavaisen mukaan isot, jär-
jestäytyneet avustusjärjestöt ovat 
turvallinen tapa auttaa, sillä niillä 
toiminnan raportointi on avointa 
– periaatteessa kaikkien seuratta-
vissa, kuten Lähetysseurassa. 

Vaikka moni on jo ennättänyt 
tekemään lahjoituksensa Nepa-
lin hyväksi, toisille maa Kiinan 

H e ik k i  Ta k ko

ja Intian välissä on liian kaukai-
nen, jotta hätä synnyttäisi autta-
mishalua.

Kirjavaisen mielestä kristityl-
lä ei ole kahden kerroksen lähim-
mäisiä.

– Kristitty auttaa niitä, joiden 
hätä on suurin riippumatta ke-
nenkään asuinpaikasta. Auttami-
nen on inhimillistä ja vastavuo-
roista: me suomalaisetkin olem-
me saaneet muilta apua.

Kirjavaisen mukaan auttami-
sessa ei ole olennaista puhua lah-
joitusten summista.

– Jokainen auttaa sen verran 
kuin pystyy, hän sanoo.

RIITTA HIRVONEN 

Terveys ja Hyvinvointi

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

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg   Sampo Heikkilä

Hammassampo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas

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

Kotikäynnit lähialueille.

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

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

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

• omaishoidonlomitus

Tervetuloa tilavaan
KAIJONHARJUN APTEEKKIIN

HELPPO TULLA!
tilaa pysäköidä ja mukava asioida

    

    

  

www.kai jonhar junapteekki . f i

Palvelemme:
ma–pe 8:30–19:00

la 9:00–16:00

Yhteystiedot:
Sammonkatu 14, Oulu

puh. 08 5561 591

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

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

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

Lounashinta 6,95

OULUN III HANSA APTEEKKI

OULUN III HANSA APTEEKKI
Limingantullin Prisma
Nuott asaarenti e 1|90400 Oulu

MUISTATHAN MYÖS
HYVINVOINTIPALVELUMME!

AJANVARAUS JA PALVELUHINNASTOT:
www. oulunhansaapteekki.fi  tai 
puhelimitse p. 08 311 2019

• Terveydenhoitajan vastaanott o 
(Apteekin terveyspiste)

• Iho- ja kauneushoitola
Ilmoitusmyynti Pirjo Teva p. 040 680 4057, pirjo.teva@kotimaa.fi

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 

Psykiatrian erikoislääkäri 
Eero Tapio

Vastaanottoa nyt rajoitetusti myös Zeppelinin 
lääkärikeskuksessa Zeppelinintie 1, 2.krs, 90451 Kempele.

Ajanvaraus ja neuvonta ma ja pe klo 9-10
puh. 040 771 7435– 

Le
ik

ka
a 

ta
lte

en
 –

 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

          Eucerin Sun           
aurinkotuotteen ostajalle   
pesuneste kaupanpäälle! 

 
Tarjous voimassa toukokuun loppuun 
saakka tai niin kauan kuin tarjouserää 

riittää. 
 

Vappuaattona 30.4. palvelemme klo 
8.30-21 ja vappuna 1.5. klo 10-21. 

 
Isokatu 45, 90100 Oulu 

Puh: 08-3113112, fax: 08-3116001 
Aukioloajat: ma-pe 8.30-21, la-su 9-21 
oulun.keskus.apteekki@apteekit.net 

www.oulunkeskusapteekki.fi 
   

Uusi koulu palauttaa elämänhalua
Nepalin toipuminen tarvitsee uskollisia auttajia
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Yhdistäisitkö nämä 110-vuotiaaseen?

Terävä, 
ketterä, 
ajan hermolla. Arvokeskustelussa mukana 

jo vuodesta 1905.

TILAUSKORTTI

Tarjous on voimassa 30.6.2015 saakka ja koskee vain uusia tilauksia Suomessa. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kustantaja: Kotimaa Oy, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0213561-1

(norm. 139 €)

(norm. 139 €).

Seurakunnat halutaan yhtymiin
Kirkolliskokous päättää rakenneuudistuksesta ensi viikolla

Kirkolliskokous päättää en-
si viikolla Turussa seura-
kuntien rakennemallista. 

Esityksen mukaan 
kaikki seurakunnat kuuluisivat 
tulevaisuudessa seurakuntayhty-
miin. Ajatuksena on, että yhty-
mät pystyisivät suurempina yk-
sikköinä hoitamaan tietyt palve-
lut tehokkaammin ja taloudelli-
semmin kuin yksittäiset seura-
kunnat.

Seurakunnat säilyisivät, mutta 
yhtymät hoitaisivat pääosan hal-
linnosta ja tukipalveluista.

Yhtymiin siirtyisivät esimer-
kiksi henkilöstöhallinto ja kiin-
teistöpalvelut. Seurakunnan 
työntekijöiden työnantaja olisi 
yhtymä.

Oulun hiippakunnan kirkol-
liskokousedustaja, Kiimingin 
kirkkoherra Pauli Niemelä aikoo 
äänestää esitystä vastaan.

Hän perustelee näkemystään 
sillä, että esitetyssä mallissa yh-
tymille muodostuisi raskas hal-
linto.

Valta voisi
karata kauas
– Yhtymät tulisivat valitettavas-
ti hallinnollisesti nykyisten yhty-
mien kaltaisiksi. Seurakuntavaa-
lien yhteydessä olisi kahdet vaalit, 

joissa äänestetään yhteinen yhty-
mävaltuusto ja paikalliset seura-
kuntaneuvostot, Niemelä sanoo.

Lisäksi yhtymissä toimisi neu-
vosto valmistelevana elimenä ny-
kyiseen tapaan. Niemelä kannat-
taisi yksiä vaaleja ja yhtä päättä-
vää elintä myös yhtymään.

– Näen vaaraksi sen, että seu-

rakunnat kokevat myös vallan ja 
voiman olevan yhtymässä. Seura-
kunnan pitäisi olla ykkönen, jot-
ta se pystyy toteuttamaan tehtä-
väänsä, Niemelä jatkaa.

Hän pelkää, että uudistus toi-
si kirkkoon raskaamman hallin-
non. Hänen mukaansa kirkon 
hallintoa tulisi päinvastoin ke-

ventää ja seurakuntalaisten vas-
tuunkantoa lisätä.

– Esitys ei tue näitä asioita. 
Kun ajatellaan koko Suomea, mi-
nulla on sellainen olo, ettei tämä 
vie kehitystä oikeaan suuntaan. 

– Jos hallinto karkaa kauas, 
etääntyvätkö ihmiset myös hen-
kisesti yhteisöstä?

Pauli Niemelä sanoo, että pienet seurakunnat näyttävät karttavan isoja yhtymiä. – Joudun painamaan punaista nappia ensi 
viikolla, hän kertoo.

Jos hallinto karkaa 
kauas, etääntyvätkö 
ihmiset myös 
henkisesti yhteisöstä?

Pauli Niemelä

Välimatkat
pohjoisen riesa
Yhtymän edut saavutetaan Nie-
melän mukaan silloin, kun yhty-
mässä on paljon seurakuntia eli 
vähintään kymmenkunta.

Niemelä epäilee, että Pohjois-
Suomessa käytännön realiteetit 
ohjaavat liian pieniin yhtymiin, 
jolloin edut karkaavat.

– Pitkät etäisyydet vaikuttavat 
siihen, ettei palveluiden keskittä-
minen onnistu niin hyvin kuin 
Oulussa tai muissa kaupunkiyh-
teisöissä, joissa välimatkat ovat 
kohtuulliset.

Jos yhtymään liittyisi vain 
muutama seurakunta, niille 
muodostuisi raskas rakenne.

– Minulla on mennyt luot-
tamus keskittämisideologiaan. 
Suuruudella haetaan tehokkuut-
ta, mutta sitä ei välttämättä saa-
vuteta.

HELI VÄYRYNEN

A r k i s t o  /  K a i s a  A n t t i l a
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Pyhällä 
Tuomaalla
tarjotaan ruokaa
ja lahjoituksia  
Perjantaina 8.5. kello 10 Ou-
lun Puolivälinkankaalla vie-
tetään Diakonian päivää, jo-
ka on suunnattu työttömille 
ja muille vähävaraisille.

Tapahtuma alkaa kello 10 
messulla Pyhän Tuomaan kir-
kossa (Mielikintie 3). Messun 
jälkeen tarjotaan ilmainen ate-
ria sekä jaetaan vaate- ja tavara-
lahjoituksia.

Tuiran seurakunta on kerän-
nyt tilaisuudessa jaettavia lahjoi-
tuksia pitkin vuotta. 

Tapahtumaan kaivataan va-
paaehtoisia eri tehtäviin. Ilmoit-
tautumisia ottaa vastaan dia-
konissa Saila Luukkonen (040 
574 7092).

Kirkko auttaa
maanjäristyksen
uhreja Nepalissa
Monet tahot auttavat Nepalin 
maanjäristyksen uhreja.

Kirkon Ulkomaanapu toi-
mittaa alueelle apua 200 000 
euron edestä, muun muassa 
väliaikaisia asumuksia, vält-
tämättömiä kotitalous- ja hy-
gieniatarvikkeita, huopia se-
kä vettä. 

Nepalin maanjäristyksen 
uhreja voi auttaa tekemäl-
lä lahjoituksen Kirkon Ul-
komaanavun keräystilille: 
Nordea IBAN FI33 1572 3000 
5005 04. Laita viestikohtaan 
merkintä ”Nepal”.

Suomen Lähetysseura lä-
hettää Nepaliin katastrofi-
apua 100 000 euroa Luterilai-
sen maailmanliiton kautta.

Aterialla 
autetaan 
Nepalia
Ensi sunnun-
taina 3. touko-
kuuta kello 17 
Keskustan seu-
rakuntatalos-
sa, Isokatu 17, 
nautitaan nepalilaista ruokaa, 
jonka vapaaehtoinen maksu 
menee Nepalin maanjäristyk-
sen uhrien auttamiseen.

Oulussa asuvat nepalilai-
set valmistavat Dalbhaat-ate-
rian, joka sisältää linssiä, riisiä 
ja kasviksia.

Tilaisuudessa kuullaan 
ajankohtaisia kuulumisia Ne-
palista. 

Tapahtuman järjestävät ne-
palilaisten lasten hyväksi työs-
kentelevä Maya Nepal -järjes-
tö, Oulun seurakuntien kan-
sainvälinen työ ja Oulun    
NNKY. 

Puhuminen parantaa
 Aatto Kuusniemi oli perustamassa Oulun Palvelevaa puhelinta

– Minustahan se oli kiinni, ho-
peahiuksinen Aatto Kuusniemi 
naurahtaa. 

Hän muistelee aikaa 45 vuot-
ta sitten, jolloin Oulun Palveleva 
puhelin aloitti toimintansa. Idea 
toiminnan aloittamiseen lähti 
Kuusniemeltä. 

Kuusniemi toimi 1960-luvun 
lopussa Oulussa kirkon Perheasi-
ain neuvottelukeskuksen johtaja-
na. Etelä-Suomessa työmatkoilla 
käydessään hän kuuli hyviä koke-
muksia Palvelevasta puhelimesta. 

Vuonna 1964 Palvelevan puhe-
limen toiminta oli alkanut Hel-
singissä, ja muutamassa vuodes-
sa puhelinpäivystys oli levinnyt 
Turkuun, Savonlinnaan ja Tam-
pereelle. 

Niinpä Kuusniemi päätti esit-
tää tuomiorovasti Jorma Sipiläl-
le ajatuksen toiminnan aloittami-
sesta Oulussakin. 

– Muistan, että Sipilä epäili 
toiminnan olevan työlästä ja vai-
kea tehtävä.

Aatto Kuusniemi sai kuitenkin 
tuomiorovasti Sipilän vakuutet-
tua perustelemalla, että toimin-
taa tulee pyörittämään iso ryhmä, 
joka koulutetaan tehtävään. Siten 
ei tulisi liikaa painolastia yhdel-
le ihmiselle.

Alussa oli neljän 
päivystäjän rinki
Toiminnan alkaessa vuonna 1970 
Oulussa päivystäjiä oli kuitenkin 
vain neljä. Kuusniemen lisäk-
si puhelimeen vastasivat vuorol-
laan perheneuvoja Saara Tuhka-
nen (silloin tyttönimellä Hentu-
nen), psykologi Helga Makko-

loisen Oulun Puhelimen kanssa. 
Kun numero saatiin, neljä päi-

vystäjää istui vuorollaan Perhe-
asiain neuvottelukeskuksessa ole-
vassa huoneessa puhelimen ääres-
sä. Joukkoon etsittiin koko ajan 
lisää vapaaehtoisia.

Päivystäjäksi ei voinut il-
moittautua, vaan siihen kutsut-
tiin mukaan Kuusniemen sanoin 
”empaattisiksi” tiedettyjä ihmi-
siä. Pian kasassa oli 30–40 päi-
vystäjän rinki.

Puhelimessa on 
helpompaa avautua
Vaikka Aatto Kuusniemi on ol-
lut eläkkeellä jo parikymmentä 
vuotta ja hänen viimeisestä Pal-
velevan puhelimen päivystykses-
tään on vielä pidempi aika, hän 
tietää, että auttavassa puhelimes-
sa palvellaan kuuntelemalla. 

Kuusniemi ei muista kenen-
kään kysyneen häneltä neuvoa. 
Se sijaan hän muistaa soitoissa 
korostuneen erilaisten tunteiden, 
erityisesti häpeän käsittelyn.

– Soittaessa ihminen pystyy 
menemään syvälle omaan tun-
nemaailmaan. Tekniikka välis-
sä antaa mahdollisuuden puhua 
syvällisemmin kuin kasvokkain. 
Häpeä avaa sielua aina lapsuuteen 
saakka.

Kuuntelijan on annettava soit-
tajalle tilaa puhua ja purkaa aja-
tuksiaan. 

– Se on sellaista aikuisuuteen 
ja persoonallisuuden eheyteen tu-
kemista. Itsehoitoa ilman pillerei-
tä, Kuusniemi summaa. 

Sekin vaara on, että soittaja tu-
lee riippuvaiseksi soitoista koettu-

aan, että ne ovat auttaneet. Soit-
tajia kannustetaankin ottamaan 
vastuuta omasta elämästään.

Puhu tunteista, 
älä vain tekemisistä
Olipa Palvelevan puhelimen päi-
vystäjä ammattitaustaltaan mikä 
tahansa, hänen roolinsa on olla 
ihminen toiselle ihmiselle. 

 – Auttaminen on siinä mieles-
sä jännä prosessi, että se tukee ih-
misen psyykettä. Siinä ei menetä 
mitään, ainoastaan saa.

Kuusniemen mukaan ihmisten 
pitäisi puhua enemmän toisilleen. 
Ei vain kertoa siitä, mitä kaikkea 
on tehty, vaan miltä tuntuu. 

– Puhuminen kaikissa muo-
doissaan on sitä perusihmisyyt-
tä. Kielen avullahan me puram-
me iloja ja suruja.

 
ELSI SALOVAARA

Palvelevassa puhelimessa 
kuunnellaan kahdella kielellä. 

Suomeksi numerossa 01019 0071 
su–to kello 18–01, 

pe ja la kello 18–03. 
Ruotsiksi numerossa 01019 0072 

joka ilta kello 20–24.

E l s i  S a l ovaa ra

Sekin vaara on, 
että soittaja tulee 
riippuvaiseksi 
soitoista koettuaan, 
että ne ovat 
auttaneet. Soittajia 
kannustetaankin 
ottamaan vastuuta 
omasta elämästään.

Aatto Kuusniemi

Kempeleessä asuva Aatto Kuusniemi toimi Palvelevan puhelimen päivystäjänä yli vuosikymmenen. Kädessä oleva Palvelevan puhelimen lehti PaPu on vuodelta 1993.

nen ja tuomiokirkkoseurakun-
nassa pastorina toiminut Pentti 
Mervola. 

Viime lauantaina juhlit-
tiin Oulun Palvelevan puheli-
men 45-vuotista taivalta. Juhlissa 
haastateltiin kolmea paikalla ol-
lutta perustajajäsentä. 

– Hauskaa oli, että meistä jo-
kainen muisti alkuvaiheen vä-
hän eri tavalla. Ajan myötä yksi-
tyiskohdat unohtuvat. Siitä sen-
tään olimme yksimielisiä, että me 
olimme mukana alussa, Kuusnie-
mi naurahtaa.

Paikallista toimintaa 
yhdessä huoneessa 
Vaikka kaikki neljä olivat sielun-
hoidon ja auttamisen ammatti-
laisia, Palvelevassa puhelimessa 
he olivat mukana vapaaehtoisina. 
Koko toiminta perustui silloin ja 
perustuu yhä vapaaehtoisuuteen.

Alussa toiminta myös oli pai-
kallista. 

– Ei ollut valtakunnallista nu-
meroa, johon soittaa. Neuvotte-
limme numeron saamisesta sil-
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Paikkoja avoinna

• 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

Myydään hautakiviä 

1900 € 
85 € 

Kauniit, edulliset 
kivet ja pronssit 

www.HautakiviHalvemmalla.fi 

GSM: 045 109 1809 
E-mail: hautakivi@ 
hautakivihalvemmalla.fi 

105 € 

480 € 

860 € 

118 € 

 

 

www.piplia.fi  ■  

KULJEN KANSSASI -RIIPUS

KEVÄT HERÄÄ -MUKI
Arabia-mukin aurinkoinen maalaus on 
taiteilija Heljä Liukko-Sundströmin.  ■  26 €

RAAMATTU TAI VIRSIKIRJA NIMIPAINATUKSELLA
Tutustu laajaan valikoimaan netti kaupassamme   
www.pipliakauppa.fi. Tilaa ajoissa kultainen painatus! 

Kaksiosainen, hopeinen riipus, 
jonka osat sopi vat kauniisti yh-
teen. Lahja hänelle, josta välität. 
■  49 €

       t       ™ 

Suomen Pipliaseura    |     myynti 010 838 6520    |    myynti@piplia.fi     |   www.pipliakauppa.fi   

ONNEA JA 
SIUNAUSTA

P
voimasanoja 

IPLiA.  

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

E MÄNNÄN
pysyväisluonteinen tehtävä,  

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Hakuaika päättyy 8.5.2015 klo 15.  
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 

Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi /avoimet-tyopaikat. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-

sia työntekijöitä on noin 400.

www.oulunseurakunnat.fi

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

Samalla pallolla

Shauna Niequist on tun-
nettu puhuja ja blog-
gaaja, joka on myös kir-
joittanut neljä kirjaa. 

Hänen tavoitteensa on aut-
taa kristittyjä havaitsemaan, 
kuinka pyhä paikka ruoka-
pöytä voi olla. 

Religion News Servicen toi-
mittaja Jonathan Merritt ta-
pasi Niequistin.

Ohjaat ihmisiä heidän 
omien keittiönpöytiensä 
suuntaan. Jaettu ruoka tois-
tuu myös kirjojesi lähesty-
mistavassa. Mikä rooli ruo-
alla sinulle on? 

– Ruoalla voi osoittaa rak-
kauttaan läheisille. Se myös 
tuo ihmiset yhteen. Toki yh-
dessä voi olla vaikkapa juok-
semalla tai pyöräilemällä yh-
dessä, mutta uskon, että yh-
dessä syöminen ja paikan va-
raaminen toiselle pöydästä on 
merkityksellinen ja pyhä pyr-
kimys. 

– Ruoka on myös symboli 
koko sille käsin koskettavalle, 
sotkuiselle, äänekkäälle ja hai-
sevalle maailmalle, jonka Ju-
mala loi. Rakastan tätä maa-
ilmaa. 

– Rakastan ruoan ääniä, 
tuoksuja ja koostumusta, ja ne 

tuntuvat minusta aivan yhtä 
armoitetuilta kuin ne ajatuk-
set ja uskomukset, joita meillä 
on Jumalasta. 

– Suuri osa nykykristilli-
syydestä on pään sisäisiä usko-
muksia, jotka eivät valtaa ais-
tejamme tai saa meitä osaksi 
sitä maailmaa, jonka Juma-
la loi. Ruoka palauttaa mei-
dät arvostamaan materiaalis-
ta, käsin kosketeltavaa elämää, 
ei vain aivoja ja ajatuksia. 

ELSI SALOVAARA

Lähde: Religion News Service / 
Jonathan Merritt: How Shauna 
Niequist helps Christians turn 
kitchen tables into sacred spaces

Palstalla julkaistaan uskontoaiheisia uutisia sekä lähetys-
työntekijöiden kuulumisia eri puolilta maailmaa.

Ruoka vie 
lähelle Jumalaa

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

11 joukkuetta lentopalloili 
Limingan nuorten hyväksi

Limingan liikuntahallissa 
käytiin sunnuntaina 26.4. 
lentopalloturnaus Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 

Sekajoukkueilla käytyyn tur-
naukseen ilmoittautui 11 joukku-
etta. Voiton vei Limingan MTK, 
hopeaa sai Palyerit, ja pronssille 
tuli LoL-Lentis. 

– Olimme erittäin yllättyneitä 
siitä, että turnaus herätti kiinnos-
tusta näin runsaasti. Pelaajia oli 
Limingasta, Muhokselta, Oulus-
ta, Tyrnävältä ja Raahesta, iloit-
see diakoni Ritva Sassali Limin-
gan seurakunnasta. 

Turnauksen tuotoilla ostetaan 
urheiluvälineitä, kuten sähly-
mailoja, kuntonyrkkeilyhanskoja 
ja värikuulapyssyjä syrjäytymi-
suhan alla oleville nuorille. Ur-
heiluvälineet hankitaan kunnan 
erityisnuorisotyölle, jossa nuor-
ten ryhmiä vetävät erityisnuori-
sotyöntekijät Ari-Pekka Tapio ja 
Heikki Kukkola. 

– Liikunnan kautta nuoret 

saavat uusia ystäviä ja kokemus-
ta siitä, että heidät hyväksytään ja 
heillä on paljon vaihtoehtoja elä-
mässään, Sassali uskoo. 

Kovatasoisen turnauksen seu-
raaminen onnistui kanttiinissa 
myytyjen munkkien, pizzojen, 
kahvin ja mehun voimin. Ulko-
na oli mahdollisuus nauttia par-
tiolaisten paistamia makkaroita. 

Lentopalloturnauksen parhaat 

joukkueet palkittiin mitalein ja 
pienillä lasimaljoilla. 

– Niiden tarkoitus on toimia 
kiertopokaaleina, sillä turnauk-
sesta on tarkoitus tehdä vuosit-
tainen tapahtuma yhteisvastuun 
hyväksi.

Limingan seurakunta kiittää 
kaikkia turnauksen järjestelyi-
hin osallistuneita vapaaehtoisia 
hienosta päivästä.

Sekajoukkueilla pelatun turnauksen ottelusääntöihin kuului, että kentällä täytyy olla 
yhtä aikaa vähintään kaksi naista.

R i t va  S as s a l i

Shauna Niequist
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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

sa. Uusinta.
Klo 10 jumalanpalvelus Niva-
lan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 3.5. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta ja heti messun 
jälkeen Musiikkimatinea.     
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1 
Su 3.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Pudasjärven seurakuntakodis-
ta. Virret: 328:2,3, 334b:5-8, 
484, 315 ja 498.
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 kel-
lo 11.05. Uusinta ma klo 11.05.

Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Tuiran 
kirkon vapaaehtoisten olohuo-
neesta sekä 10.5. järjestettäväs-
tä työttömien ja vähävaraisten 
Diakonian päivästä. Haastatte-
lussa ovat diakoniatyöntekijät 
Sami Riipinen ja Saila Luuk-
konen. Uusitaan keskiviikkona 
6.5. kello 15.15.
 
Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 3.5. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lun pitää oppilaitospastori Vir-
pi Sillanpää-Posio. Hän kertoo 
siitä millaista on elää Taivaan 
kansalaisena tässä maailmas-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 3.5. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää oppilaitospasto-
ri Virpi Sillanpää-Posio. Hän 
kertoo siitä millaista on elää 
Taivaan kansalaisena tässä 
maailmassa. Uusinta.
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys klo 9.55–12. Kuultavis-
sa myös osoitteessa www.radi-
odei.fi
Klo 10 messu Oulun tuomiokir-
kosta. Virret: 470, 135, 484, 409,  
498, 229 ja 569. Synnintunnus-
tus on virsikirjan teksti 707.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.

Suosikkisananlaskuni

HEIKKI KARPPINEN
Seurakuntapastori, Karjasillan seurakunta

Sananl. 9:8
Omahyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun, 

nuhtele viisasta, niin hän rakastaa sinua.
Mitä sananlasku tarkoittaa sinulle?
Jatkuvan kehittymisen edellytys on se, että lähimmäiset ohjaavat meitä ja 
kertovat, jos olemme tehneet väärin ja kertovat myös, miten asiat voi tehdä 
oikein.  Ihmistä, joka omassa tietävyydessään asettuu muiden yläpuolelle, ei 
voi neuvoa. 
Viisas ottaa vastaan neuvoja ja kuuntelee negatiivistakin palautetta, jos se on 
oikeudenmukaista ja oikein annettua.
Missä tilanteessa käyttäisit sananlaskua?
Olimme isosleirillä vastikään, ja mieleen tuli, että esimerkiksi 
isoskoulutuksessa voisi muistuttaa tällä tavoin, että rakentava palaute on 
aina hyvästä. Sananlasku sopii hyvin moneen tilanteeseen, jossa haetaan 
henkilökohtaista kasvamista.

RIKU SEILONEN
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Palstalla 
Rauhan 
Tervehdyksen 
tilaaja-
seurakuntien 
työntekijät 
kertovat, 
mikä 
Raamatun 
sananlaskuista 
on heidän 
suosikkinsa 
ja miten 
he sitä 
tulkitsevat.

Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Herättäjän päivä: su 3.5. klo 10.00 messu Raahen kirkossa ja seurat 
seurakuntakodissa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: to 30.4. klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, 
su 3.5. klo 18.30 Pia ja Esa Rättyällä, Marjasuontie 22, Kempele
Tervetuloa! 

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 3.5. klo 18 Ehtooliskokous
Su 10.5. klo 18 sunnuntain kokous
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Su 3.5. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS, Kauko Jurvelin

Ke 6.5. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

To-pe klo 10.00-16.00 LÄHETYS-
NÄYTTELY Kirpputorin tiloissa Valta-
tie 23. Tunnelmia ja kuvia Afrikasta, 

kertomassa esikouluprojektin 
Tansaniassa toteuttaneet 

Esko Kokkonen ja Kauko Jurvelin
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

To 30.4. klo 18 Israel-ilta. Mirja ja Halvor Ronning, 
Ulla ja Kaarlo Järvilehto, Makarios. Pe 1.5. klo 18 
Valo – piknik Ainolanpuistossa. La 2.5. klo 18 
Toppilan Majakka –ilta, Paakakatu 3. Su 3.5. 
klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus. Pasi Markkanen, 
Mika Keisu, Perhe- bändi. Seimi ja lastenkokoukset. 

Ti 5.5. klo 18 Toppilan Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 6.5 klo 19 Jumalan 
kohtaamisen ilta. Anatoli Korelov, Pasi Markkanen, Salla & co. To 7.5 klo 12 
Päiväpiiri. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Pe 2.5. klo 11- 14 Vappumyyjäiset. Leivonnaisia, arvontaa, kahvila ym.
Su 3.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu. Puhuu luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander aiheesta pahan 
mysteeri. Nyyttäriateria.

Ma 4.5. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 5.5. klo 10 hartaus, klo 10.30- 13 Taukopaikka-kahvila. Avoimet ovet, 
lepopaikka arjen keskellä. Pikkupurtavaa ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Tervetuloa kaikki!

Su 3.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.
Su 10.5. klo 17 Seurat Ben Johnsson, 
Timo Kontio.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Action & Bible -kerho pe 1.5. klo 18. 
12-14 v. pojille.
Kirkkopyhä Lumijoella su 3.5. alk. 
messu klo 10. Eeva Pouke. Pekka 
Siitonen, Jorma Räisänen.
Raamattupiiri ma 4.5. klo 14.
3K-ilta ma 4.5. klo 18.30. Kevään 
päätös.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

	   
Lestadiolainen 
UUSHERÄYS 

To 30.4. klo 19 Rukousilta, Anna-Kaisa Pelto, Mika Martinmäki. Pe 1.5. klo 19 
Vappu vapiksella, Richard Svensson. Su 3.5. klo 11 Ehtoollisjuhla, pyhäkoulu, 
Saints’ club, Risto Wotschke, Richard Svensson. Ke 6.5. klo 13 Senioripiiri, 
18 Varkki-ilta. To 7.5. klo 19 Lähde-ilta, Tofic Ezzahid, Risto Wotschke. 
Tervetuloa!

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

KEVÄTSEURAT  OULUN RAUHANYHDISTYKSELLÄ 2. – 3.5.2015
La 2.5. klo 14 päiväseurat
 klo 18 iltaseurat ja puheenvuoro aiheesta “Olkaa raittiit”
Su 3.5. klo 10 jumalanpalvelukset Kastellin ja Tuiran kirkoissa
 klo 13 päiväseurat, klo 16.30 lauluhetki ja klo 17 iltaseurat
Seurat tulkataan englanniksi ja viittoen. Tervetuloa!
Seurat ovat kuunneltavissa Internetistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi
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1. Joh. 3: 18-24
Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja 
puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä 
me ymmärrämme, että totuus on meissä, 
ja me voimme hänen edessään rauhoittaa 
sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. 
Jumala on meidän sydäntämme suurempi 
ja tietää kaiken.
    Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei 
meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä 
Jumalaa. Ja mitä pyydämmekin, sen me 
häneltä saamme, koska noudatamme 
hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on 
hänen mielensä mukaista.
    Tämä on hänen käskynsä: meidän 
tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen 
Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, 
niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka 
pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, 
ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän 
pysyy meissä, me tiedämme Hengestä, 
jonka hän on meille antanut.

Joh. 15: 10-17
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
    ”Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte 
minun rakkaudessani, niin kuin minä olen 
noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen 
rakkaudessaan.
    Olen puhunut teille tämän, jotta teillä 
olisi minun iloni sydämessänne ja teidän 
ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni 
on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin 
minä olen rakastanut teitä. Suurempaa 
rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin 
että antaa henkensä ystäviensä puolesta. 
Te olette ystäviäni, kun teette sen, 
minkä käsken teidän tehdä. En sano 
teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei 
tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä 
ystävikseni, olenhan saattanut teidän 
tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni 
kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä 
valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te 
lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, 
sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin 
teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun 
nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn 
minä teille annan: rakastakaa toisianne.”

Teoin ja totuudessa
Jokainen rakastunut voi omakohtaisesti kuvata, millaista rakkaus on, miten se toimii 
ja vaikuttaa. Tästä on tapana keskustella avioliittoon vihittävien kanssa. Ei ole kahta 
samanlaista kuvausta rakkaudesta, mutta rakkauden vaikutukset elämässä ovat kyllä 
aina havaittavissa. 

Tulevan sunnuntain sanassa ensimmäisen Johanneksen kirjeen mukaan kristittyjä 
kehotetaan rakastamaan teoin ja totuudessa. Tekstin kirjoittaja tuntuu ajattelevan, että 
pelkästään sanoin ja puheessa näyttäytyvästä rakkaudesta puuttuu jotain. Se on siis 
vain sanan helinää. Jos puhuu yhtä ja tekee toista, se ei kanna pitkälle.

Sisäinen ristiriita tulee ilmi ennemmin tai myöhemmin. Kokemuksesta tiedämme, 
että sanansa mittaisen ihmisen kanssa on helppo tulla toimeen. Luottamus on kun-
nossa, ja asiat hoituvat. Tämä pätee kaikkiin ihmissuhteisiin. 

Johanneksen kirjeen sanat kohdistuvat erityisesti kristittyjen välisiin suhteisiin seu-
rakunnan elämässä. Kaikki lähtee siitä rakkaudesta, jota Jumala on ihmistä kohtaan 
osoittanut. Kehotukset seurakunnalle ovat pelkistetyn yksinkertaiset: ”Meidän tulee 
uskoa hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme”. 

Teot ja totuus vievät rakkauden ytimeen. Tätä voidaan katsella erityisesti pääsiäi-
sen tapahtumien taustaa vasten. Isä osoitti rakkauden pojassaan, jotta mekin voimme 
saada Jumalan lapsen nimen.

Todellisen rakkauden tunteminen avautuu Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuk-
sesta käsin. Jumalan rakkaudelle on vierasta itsekkyys tai oman edun tavoittelu. Koska 
edellä mainitut asiat ovat osa inhimillisyyttä, keskiöön nousee se, että Jumalan rakkaus 
saa vaikuttaa kristityn elämässä.

Johanneksen kirjeen mukaan teoin ja totuudessa rakastaminen auttaa ymmärtä-
mään, että totuus on meissä. Totuuden läsnäolo puolestaan rauhoittaa mielemme. Juma-
lan rakkaus saavuttaa meissä päämääränsä, kun se saa meidät toimimaan Raamatun 
sanan ja Kristuksen esikuvan mukaisesti. Juuri tämä on rakkautta teoin ja totuudessa. 

TIMO LIIKANEN
kirkkoherra

Tyrnävän seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 3.5.2015
Psalmi: Ps. 98:2-9
1. lukukappale: Jes. 4:2-6
2. lukukappale: 1. Joh. 3:18-24
Evankeliumi: Joh. 15:10-17
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Pohjoisen kulttuurikohteet 
tallentuvat siveltimellä
 Voisipa haukiputaalaistaiteilijaa Kari Holmaa kutsua pohjoisen omaksi kirkkomaalariksikin 

Otetaan tähän alkuun 
mallia romaaneista. Mo-
nien teoksien alkuleh-
dillä on kirjailijan kiitos 

niille ihmisille, jotka ovat tuke-
neet heitä kirjan tekemisessä. 

Tässä jutussa kiitetään monel-
le haukiputaalaiselle tuttua ro-
vastia, pitäjän entistä kirkkoher-
raa Timo Holmaa sekä Oulun 
Karjasillalla vaikuttanutta äidin-
kielen opettajaa Toini Huggia.

– Pikkuserkkuni Timo Hol-
ma perehdytti minut jo 1950-lu-
vulla kirkkoisä Augustinuksen 
Tunnustuksiin sekä Toholam-
men ja Haukiputaan kirkon eri-
koisuuksiin.

– Opettaja Hugg tutustut-
ti meidät oppilaat lähialueiden 
kirkkoihin. Myös hänelle kuuluu 
kiitos kiinnostuksen herättämi-
sestä paikallishistoriaan, hauki-
putaalainen taiteilija Kari Hol-
ma sanoo. 

Etelä-Suomi ei kiinnosta,
kaikki maalaukset pohjoisesta
Kari Holman vuosikymmeni-
en ajan kestänyttä kiinnostusta 
kulttuurikohteiden maalaami-
seen ei kummastele hänen esitel-
lessään lapsuutensa kesämaise-
maa Haukiputaalla. 

Vanha Holman tila on ollut sa-
man suvun hallinnassa 1700-lu-
vun alusta saakka. Tilan päära-
kennus on rakennettu perimä-
tiedon mukaan 1726. Kun lap-
set leikkivät Holman tilan piha-
maalla, jyväaitassa ja navetassa 
riitti tutkittavaa.

Seikkailuja nuorelle miehel-
le tarjosi myös Toppilan sata-
ma Oulussa, jonka läheisyydes-
sä Tuirassa Holman perhe asui. 
Satamassa viipyi paljon komeita 
laivoja.  

Muiden nuorten miesten ta-
voin Kari Holma oli kesäisin 
Haukiputaalla sahalla töissä. Sa-
hat tulivat tutuiksi, ja siksi niitä 
Holman mukaan olikin helppo 
maalata myöhemmin.

Ensimmäiset akvarellit Kari 
Holma maalasi 1980-luvun lop-
pupuolella. Maalauksiin on tal-
lentunut sen jälkeen ainutkertai-
nen määrä pohjoisen kulttuuri-
kohteita: kirkkoja, sahoja, maa-
laismiljöötä, purjelaivoja. Vuon-
na 2013 valmistui Holman teke-
mä teos Kulttuurikohteita Poh-
jois-Suomessa, jota hän on nyt 
laajentamassa uusilla maalauk-
silla ja historian tiedoilla. 

Oulun aluetaidemuseo on va-
linnut Holman akvarellit poh-
joissuomalaisista kirkoista kier-
tämään ensi vuonna entisen Ou-
lun läänin alueella.

R i i t t a  H i r vo n e n

Kari Holma kertoo, 
että hänellä on meneillään koko 

ajan useampia maalaustöitä.
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Pohjoisen kulttuurikohteet 
tallentuvat siveltimellä
 Voisipa haukiputaalaistaiteilijaa Kari Holmaa kutsua pohjoisen omaksi kirkkomaalariksikin 

Puolison kanssa
yhdessä taidetta
Kari Holmasta on vaikea puhua, 
jos tarinaan ei liitä joutuisas-
ti hänen puolisoaan Eeva Hol-
maa. Haukiputaan kirjastossa 
päättyi juuri pariskunnan yhtei-
nen näyttely. Esillä oli muun mu-
assa Eevan keramiikkaa ja Karin 
maalauksia sekä yhteisiä runo-
kirjoja.

Yhteisen näyttelyn avajaisissa 
Eeva Holma julkaisi uuden runo-
kirjansa Ajatusaalloilla. Teoksen 
kuvituksen teki rakas puoliso.

Holmien koti Haukiputaalla 
jää mieleen. Taiteilijakodin sei-
nillä on noin sata taulua, ja esillä 
on runsaasti Eeva Holman kera-
miikkaa. Töistään taitelija raken-
telee mieluisiaan asetelmia.

– Tykkään hassutella ja höpö-
tellä. En ota taiteen tekemistä lii-
an vakavasti, vaan menen roh-
keasti eteenpäin. Huumori on 
meille molemmille tärkeää. Mi-
nulle taide on harrastus, leipä-
ni ei ole tästä kiinni, Eeva Hol-
ma sanoo.

Koko ajan
jotakin syntymässä
Kun Kari Holma maalaa, saat-
taa ateljeekriitikko ilmestyä ovel-
le ja sanoa hetken perästä mieli-
piteensä miehensä työstä. Tervei-
set otetaan vastaan, vaikka asiaan 
kuuluu hieman ensin vastustella 
kommentointia. 

– Me arvostamme toistemme 
töitä, Eeva Holma toteaa.

Eeva Holma kertoo oman isän-
sä Taneli Kyhälän olleen herätys-
liike Rauhan Sanan saarnaajia. 
Lapsuuttaan hän kuvailee lämpi-
mästi ”hengen tuotteiden keskel-
lä elämiseksi”.  

Sekä Eeva että Kari Holma 
ovat tuotteliaita. Karin mukaan 
heillä on käynnissä koko ajan jo-
takin luovaa. Taiteen ja tekstin te-
keminen on heille elämäntapa.

– Olemme aika omapäisiä te-
kemisissämme. Tällä iällä on 
jo itsevarmuutta eikä minun 
ole pakko altistaa itseäni nuor-
ten kustantajapoikien kritiikille. 
Kustannamme kirjamme itse, Ee-
va Holma hymyilee.  

Hän on tehnyt seitsemän ru-
nokirjaa, Kari Holmalla niitä on 
viisi.

Maalaamisen lisäksi 
historia kiinnostaa
Mutta takaisin Kari Holman 
maalauksiin. Kun Oulun alue-
taidemuseosta pyydettiin häneltä 
kiertonäyttelyyn kirkkomaalauk-
sia, ei pohjoisen kirkkojen maa-

laaminen alkanut alusta. Holma 
on maalannut aiemmin pohjoi-
sen kirkkoja seurakuntien ja kun-
tien kokoelmiin.

– Minun on maalattava noin 
12–15 uutta kirkkoa näyttelyä 
varten, Kari Holma laskeskelee.

Kevään uusien töiden joukos-
sa tulee olemaan esimerkiksi Li-
mingan, Temmeksen ja Turkan-
saaren kirkot.

Kari Holma ei vain maalaa 
kulttuurikohteita, vaan hän pe-
rehtyy myös rakennuksien his-
toriaan. Kirkoista hänen bravuu-
rinsa ovat tukipilarikirkot eli pit-
käkirkot. Niitä on jäljellä Suo-
messa vain 11, ja Holman mu-
kaan niitä on haettu myös maa-
ilmanperintökohteiksi. 

Kari ei pengo historian faktoja 
Wikipediasta.

– Yritän etsiä tietoa alkuperäi-
sistä tietolähteistä, kuten piispan-
kokouksien pöytäkirjoista. Goog-
lettamalla löytää paljon väärää 
informaatiota.

Historiallisten kohteiden maa-
laaminen edellyttää välillä sala-

poliisityötä. 
– Jos ei ole dokumentteja jon-

kin rakennuksen aiemmasta vä-
rityksestä, ihmiset muistavat vä-
rin hyvin eri tavalla: kuka keltai-
seksi, kuka punaiseksi, Holma on 
huomannut. 

Rahat taiteeseen 
loppuivat yhtäkkiä
Kari Holma on iloinen siitä, että 
seurakunnat – kuten kunnatkin 
– ovat tilanneet aikoinaan hänel-
tä maalauksia.

– Vuonna 2010 tilaaminen 
tuntui loppuvan kuin seinään. 
Niin seurakunnilla kuin kunnil-
la taisivat tuolloin loppua rahat, 
taiteilija harmittelee. 

Holma kertoo, ettei hänen 
kirkkomaalauksiaan löydy vain 
seurakuntien seiniltä, vaan esi-
merkiksi lähetystyö on hyödyn-
tänyt kuvia muun muassa kor-
teissa ja adresseissa.

Kumman kanssa Kari Holman 
on ollut helpompi käydä taiteesta 
kauppaa, seurakuntien vain kun-
tien päättäjien kanssa?

– Kunnanjohtajien kanssa, 
Holma vastaa hymyssä suin.

– Joskus on tuntunut siltä, että 
kirkkoherran herätysliike ratkai-
see sen, syntyvätkö kaupat vai ei-
vät, hän lisää pilke silmässä.

Laitetaan meri 
ja historia näkyville 
Kari Holman historiaa tallenta-
valle taiteelle on ollut kysyntää, 
mutta taiteilija myöntää, että vä-
lillä mieleen on tullut humoris-
tinen kommentti: ”Arvostus on 
melkein kohdallaan”.

– Saavatko ne nykytaiteilijat 
enemmän apurahoja, jotka maa-
laavat ”piruja ja perkeleitä”? hän 
pohtii.

Holma luottaa siihen, että 
kulttuurikohteiden maalaaminen 
saa lisää arvostusta ajan kuluessa.

– Hyvä taide jää, kun me kaik-
ki lähdemme vuorollamme.

Holman kritiikki on, että isos-
sa Oulussa on unohdettu oman 
paikkakunnan kulttuurihistoria: 
meren läheisyys. 

Holma näkisi mielellään esi-
merkiksi Toppilan sataman vilk-
kaana merikeskuksena, jossa jär-
jestetään meripäiviä, venenäytte-
lyitä, kalastustapahtumia. 

– Rakennettaisiinko vanha 
Terwahovi uudelleen, hän heittää.

Se olisi juppicityn kunnian-
osoitus paikkakunnan hienolle 
historialle, hän veistelee, mutta 
täysin toisissaan: Oulu on joen ja 
meren kaupunki. 

RIITTA HIRVONEN  

R i i t t a  H i r vo n e n
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Olemme aika omapäisiä 
tekemisissämme. 
Tällä iällä on jo 
itsevarmuutta eikä 
minun ole pakko 
altistaa itseäni nuorten 
kustantajapoikien 
kritiikille. 
Kustannamme 
kirjamme itse.

Eeva Holma

Eeva ja Kari Holmalla on yhteinen työhuone omassa kodissaan. Puolisot kertovat arvostavansa toistensa töitä, mutta tarpeen tullen he myös antavat kriittistä palautetta 
toisilleen. Kari Holman teos Kulttuurikohteita Pohjois-Suomessa sisältää parisenkymmentä maalausta kirkoista. Teos on laajentumassa uusilla maalauksilla.
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Menot Oulun seurakunnissa 30.4.–7.5.2015

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. Kansainvälisentyön 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

Raatin nuorisotalo 
(Raatintie 7) täyt-
tyy vapunpäivänä, 
perjantaina 1. tou-

kokuuta, iloisesta hulinas-
ta koko perheen vapputa-
pahtumassa. Päivän aikana 
päästään seuraamaan nuk-
keteatteriesityksiä puolen 
tunnin välein kello 10.30 
alkaen. 

Paikalla on myös palo-
auto sekä koulupoliisi ja 
poliisiauto, joihin voi tu-
tustua. Oulun laskuvar-
jokerhon hyppynäytöstä 

Vapunpäivänä huvitellaan 
ja herkutellaan

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Elea Sofi Es-
ter Tigerstedt, Emil Ilmari Tu-
melius.
Haukipudas: Minea Ilona 
Aurora Kropsu, Olli Pekka Ii-
sakki Illikainen, Malva Mika-
ela Pönkä, Lukas Daniel Virk-
kala, Mila Isabella Junno, Oili 
Elina Kaisto.
Karjasilta: Eetvi Jaakko Jo-
hannes Hanni, Unna Maaria 
Kristiina Huotari, Lenni Tapio 
Kristian Kinnunen, Adessa 
Josefiina Klasila, Lumi-Emilia 
Johanna Kotila, Emma Lotta 
Josefiina Lähetkangas, Vilja 
Anni Orvokki Maliniemi, Hel-
mi Elisabet Mäkinen, Keita 
Rose Partanen, Matias Hen-
rikki Pitkänen, Ilona Liisa In-
keri Sääskilahti, Dani Eero El-
meri Tienhaara.
Kiiminki: Timi Petteri Väisä-
nen, Hilla Maria Mustakan-
gas, Sanni Vilhelmiina Pent-
tilä, Enni Edla Louhela, Kons-
ta Eemil Seppänen, Kristiina 
Ella Marjatta Ypyä.
Oulujoki: Peppi Ia Adele Ai-

päästään seuraamaan kello 
10.45 ja taikuri Elias Kvist 
viihdyttää yleisöä tasatun-
nein kello 11, 12, 13 ja 14. 

nasoja, Eerika Luminea Han-
hela, Peetu Elmeri Kemppai-
nen, Otto Alpo Eerikki Palo-
mäki, Olli Juhani Ranta, In-
na-Maaria Katariina Ronkai-
nen, Vivia Leonia Taimela.
Oulunsalo: Nea Ellinoora 
Juntunen, Arttu Iivari Sutela.
Tuira: Reima Valtteri Apaja, 
Alexsandra Sanni Inkeri Igna-
tiew, Oliver Väinö Junes, Nila 
Siviä Estella Kiviniemi, Veik-
ko Aatos Koponen, Kaisla 
Maria Matleena Launonen, 
Julia Kristiina Muikku, Milo 
Noa Elmeri Naumanen, Ris-
to Sakari Vähäsöyrinki, Reko 
Väinämö Ylikulju.

Vihityt
Haukipudas: Taneli Kristian 
Salmi ja Maiju Leena Korpi.

Lisäksi juhlan ohjelmas-
sa on pientä maksua vas-
taan arvontaa, ongintaa se-
kä onnenpyörä ja pelipis-
teitä. Kahviossa on tarjolla 
suolaisia ja makeita herk-
kuja ja myynnissä on myös 
edullisia vappupalloja. 

Tapahtuman tuotto 
käytetään seurakuntien 
kerhon ohjaajien ja Missio-
nuorten toiminnan tuke-
miseen.

Keskustan seurakuntata-
lossa (Isokatu 17) herkutel-

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 7.5. klo 19 
Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Veijo Koivula 
ja ekumeeninen 
työryhmä. Kirkkokahvit.

laan vapunpäivänä perin-
teisen vappukeitaan mer-
keissä kello 11–14. Tarjol-
la on lohi- tai kasviskeittoa 
voileivän ja ruokajuoman 
kera 7 euron hintaan, alle 
kouluikäisten ateria mak-
saa 3 euroa. 

Tapahtumassa on myy-
tävänä myös itse tehtyjä 
munkkeja, simaa, käsitöitä 
sekä kukantaimia ja arpo-
ja. Vappukeitaassa on mu-
kana kirkon lähetysjärjes-
töjä ja tapahtuman tuotot 
lahjoitetaan lähetystyölle.

Karjasilta: Jaakko Aukusti 
Koskenkorva ja Riikka Leena 
Illikainen.
Oulunsalo: Arttu Eemeli Nie-
melä ja Meiju Maaria Liukko-
nen.
Tuira: Niklas Kristian Muikku 
ja Niina-Riitta Karoliina Lei-
nonen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Sisko Annik-
ki Timoniemi 69, Salli Anna 
Heikkinen 90.
Haukipudas: Martta Elisa-
bet Yliniemi 91, Kirsti Kyllik-
ki Kangas 84.
Karjasilta: Elvi Annikki Mä-
kelä 89, Raimo Juhani Lämsä 
64, Erkki Johannes Suorsa 68.
Kiiminki: Mirja Sisko Huusko 
69, Valtu Henrik Kaleva 94.

Oulujoki: Janne Erik Roivai-
nen 49, Lahja Margit Ekholm 
82, Teuvo Eerik Piltonen 62, 
Aarno Olavi Hyvönen 76, Pa-
si Petteri Ämmälä 43.
Oulunsalo: Vieno Kyllikki 
Mäkelä 96, Lauri Armas Tiu-
sanen 82, Sirkka Helena Lie-
vonen 78.
Tuira: Eeva Ahonen 89, Han-
na Maija Laukkanen 55, Lil-
ja Seliina Aronta 90, Aija Rit-
va Paakkari 78, Kauko Einari 
Kähkönen 95.

Vappukeidas
perjantaina 1.5. kello 11–14

Keskustan seurakuntatalossa.

Myyjäiset ja lohisoppaa lähetystyön hyväksi

Lohi- tai kasviskeitto, 
voileipä ja ruokajuoma 7 €, 
alle kouluikäisten annos 3 €. 

Itsetehtyjä munkkeja ja simaa. 
Käsitöitä, kukantaimia ja arpoja. 

Maksu käteisellä. 
Mukana kirkon lähetysjärjestöjä.

Tervetuloa!

Pientä maksua vastaan arvontaa, ongintaa,  
onnenpyörä ja pelipisteitä. Kahviosta suolaista ja  

makeaa. Edullisia vappupalloja.

Nukketeatteriesityksiä 30 min. välein, alk. klo 10.30.
Paloauto esittelyä (hälytysvaraus).  

Koulupoliisi ja poliisiauto esittelyssä.

Oulun laskuvarjokerhon hyppynäytös klo 10.45.
Taikuri Elias Kvist esiintyy klo 11, 12, 13 ja 14.

Tuotto käytetään seurakuntien kerhonohjaajien ja  
Missionuorten toimintaan.

Raatin nuorisotalossa klo 10–14.30

Oulun 
laskuvarjokerhon 
hyppynäytöstä 
päästään 
seuraamaan 
kello 10.45.

Kaatuneitten muistopäivän kansalaisjuhla
Keskustan seurakuntatalossa 17.5. klo 16 
Tervehdyssanat, kappalainen Pentti Kortesluoma.
Juhlapuhe eversti evp Reijo Sallinen. Musiikki: Oulun 
sotaveteraanikuoro, NMKY:n Vaskiveikot, kanttori 
Leo Rahko ja lapsi- ja nuorisokuoro aCorde. Juhlakahvit.



15Rauhan Tervehdys  |  Nro 17  |  30.4.–7.5.2015

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

Raamattupiiri to 30.4. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo. 
Messu su 3.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jou-
ko Lankinen ja avustaa Jyrki 
Vaaramo, kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Vahvistet-
tu kvartetti, johtaa Paulus 
Kälkäjä. Radio Dei. Musiikki-
matinea. www.virtuaalikirk-
ko.fi. 
Messu su 3.5. klo 14,  Intiön 
seurakuntakoti. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.
Tervetuloa kotiin -ilta su 3.5. 
klo 17, Heinätorin seurakun-
tatalo. Sanaa, laulua ja ru-
kousta. Teemana "lähetys". 
Lapsille ohjelmaa. Järj. Sley. 
Raamattupiiri ti 5.5. klo 19,  
Intiön seurakuntakoti. Poh-
jois-Pohjanmaan Kansanlä-
hetys. 
Raamattupiiri ke 6.5. klo 17,  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 7.5. klo 14,  Vanha pap-
pila. Matti Laurila.  
Hiljaisuuden rukoushetki to 
7.5. klo 18,  Keskustan seura-
kuntatalo, Lilja. NNKY ja Si-
napinsiemen ry Hiljaisuutta, 
rukousta, Taize-lauluja. 
Ompeluseurat to 7.5. klo 19,  
Intiön seurakuntakoti.

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
30.4. klo 10, Keskustan seu-

rakuntatalo. 
Laulupuu – Taaperoikäisten 
musiikkikerho to 30.4. klo 
15, Pyhän Tuomaan kirkko ja 
to 7.5. klo 15, Heinätorin seu-
rakuntatalo. 
Perhepyhäkoulu su 3.5. klo 
12, Heinätorin seurakuntata-
lo. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko, johon ovat tervetul-
leita kaiken ikäiset ja kokoi-
set, mummit ja vaarit, kum-
mit ja ystävät, ihan koko 
perhe. Alle 4-vuotiaat aina 
oman saattajan kanssa. Py-
häkoulussa opitaan hiljenty-
mään ja keskittymään. Siel-
lä pohditaan lapsentajuises-
ti kristillisiä arvoja ja opitaan 
tuntemaan myös suomalais-
ta tapa- ja perinnekulttuu-
ria. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua, mukaan voi 
tulla milloin vain. Pyhäkoulu 
on maksuton. 
Intiön perhekahvila ma 4.5. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Meillä voit halutessa-
si vain piipahtaa tai viettää 
koko yhteisen ajan. Osallis-
tuminen on ilmaista. Muka-
na Tea Lakkala. 
Heinäpään perhekerho ti 
5.5. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Yhteinen har-
taushetki, jonka jälkeen kah-
vitellaan, askarrellaan ja lei-
kitään. Lopussa lasten ja ai-
kuisten yhteinen loru / lau-
luvartti. 

Tiistai Tupa ti 5.5. klo 13.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Yhdessä olemista ja tekemis-
tä sekä pientä välipalaa ala-
kouluikäisille lapsille. Mu-
kana Kaija Siniluoto, p. 050 
5249 779. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 30.4. 
klo 10.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kaikenikäisille 
eläkeläisille avoin ryhmä. Li-
sätietoja: Kaisa Jaakkola, p. 
040 7304 117. 
Intiön eläkeläisten kerho to 
30.4. klo 12.30, Intiön seura-
kuntakoti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin kohtaamispaikka. 
Tule kahvikupposen, hartau-
den, keskustelun ja pienen 
ohjelman äärelle. 
Pienoismallikerho pojille, 
isille ja isoisille su 3.5. klo 
14, Heinätorin seurakunta-
talo. Tervetuloa rakentele-
maan autoja, lentokoneita, 
figuureita yms. yhdessä! Ker-
ho kokoontuu joka toinen 
sunnuntai. Lisätietoa: Jukka 
Kärkkäinen, p. 040 5747 183.
Silmukka ke 6.5. klo 10,  
Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Kaikenikäisten käsitöis-
tä, askartelusta ja hyvän te-
kemisestä kiinnostuneiden 
aamupäivä. Silmukka alkaa 
hartaudella ja kahvitkin juo-
daan. Kerhosta saa lankoja ja 
käsityötarvikkeita.  Lisätieto-
ja: Anna-Mari Heikkinen, p. 
040 5752 718.
Avoimet ovet nuorille ke 
6.5. klo 18,  Keskustan seu-
rakuntatalo. Vapaata oleske-
lua parhaassa seurassa! Näis-

sä iltamissa ei turhaan tarvit-
se suorittaa, kerrankin on lu-
pa vain olla. Löytyy niin pe-
lejä kuin tilaa loikoiluunkin. 
Seurakunnan tyylille tyypilli-
sesti tyhjin vatsoin ei tarvit-
se kenenkään olla. Nuorten 
toiveiden mukaisesti voidaan 
järjestää myös erilaisia tee-
mailtoja, esim. pizzan tai lef-
fojen merkeissä. Nyt on niin 
isot screenit, että huh huh. 
Avariohjaajina toimivat Tuo-
mas ja Sussu. Lisätietoja: Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747 124.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 30.4.  ja to 
7.5. klo 11,  Keskustan seura-
kuntatalo. Keskustelua, oh-
jausta. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymäl-
lä Isokatu 17. Kotikäyntipyyn-
nöissä voitte olla yhteydessä 

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/rauhantervehdys

suoraan oman alueen työn-
tekijään. 
Diakonian aamu ti 5.5. Kes-
kustan seurakuntatalo. Aa-
mupala tarjolla klo 9–10.30 
alueen vähävaraisille eläke-
läisille ja työttömille. Paikal-
la vapaaehtoiset emännät ja 
diakoniatyöntekijät. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 6.5. klo 11  Hei-
nätorin seurakuntatalo. Hin-
ta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 6.5. 
klo 15  Monitoimisali. Mi-
tä sinulle kuuluu? Mahdol-
lisuus vaihtaa livenä kuulu-
misia nuorisotyönohjaajan 
kanssa. Mikään asia ei ole lii-
an pieni tai iso, ettemme voi-
si siitä kuulumisia tai ajatuk-
sia vaihtaa. Hupattelua ja ru-
pattelua kahvi- tai teekuppo-
sen äärellä nuorille ja nuoril-
le aikuisille. Lisätietoja: Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747 
124 tai Käkkärä Kärkkäinen, 
p. 040 5747 183.

Työttömien leiripäivä 
maanantaina 28.5. Rokualla. 

Lähtö klo 9 tuomiokirkon edestä ja paluu n. klo 16. 
Etusijalla tuomiokirkkoseurakunnan jäsenet. 

Omavastuu 5 euroa maksetaan käteisellä bussissa. 
Ilmoittautuminen 11.5. mennessä tuomio-
kirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijöille.

ilmoittautuminen 

päiväkerhoon
Kerhot alkavat viikoilla 33 tai 34.  
Tarjoamme päiväkerhoja alle koulu- 
ikäisille lapsille, 3-vuotiaista ylöspäin.  
Oulujoen ja Tuiran seurakunta järjestää  
lisäksi myös seurakunnan pikkukouluja.
Tarkistathan kerhokohtaiset ikärajat ja tiedot 
oman seurakuntasi päiväkerhoilmoittautu-
mislomakkeen yhteydestä.
Syksyn päiväkerholaisille lähetetään omasta 
kerhoryhmästä postia. Kerho voidaan aloittaa, 
mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään kah-
deksan lasta.

Ilmoittautumiset 20.4.–10.5.2015  
Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/paivakerho

Yhteystiedot seurakunnittain:
• Haukiputaan seurakunta Outi Palokangas  

040 547 1472, outi.palokangas@evl.fi
•  Karjasillan seurakunta Marjaana Lassi  

040 574 7108, marjaana.lassi@evl.fi
•  Kiimingin seurakunta Anne Schönberg  

040 743 1901, anne.schonberg@evl.fi 
•  Oulujoen seurakunta Anu Suomalainen  

040 588 1543, anu.suomalainen@evl.fi
•  Oulunsalon seurakunta Hannele Heinonen  

044 745 3850, hannele.heinonen@evl.fi 
•  Tuiran seurakunta Sanna Tervo  

040 574 7106, sanna.tervo@evl.fi 

Kirkkoherranvirasto 
on suljettu 7.–8.5. 

Tarvittaessa työntekijät 
saa kiinni puhelimitse.
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Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa  
(Hietasaarentie 19) 
1.6.–26.6.2015 arkisin klo 10–15

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 
(Hiihtomajantie 2)
4.6.–30.7.2015 arkisin klo 10–15

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–10-vuotiaille  
oululaisille lapsille (synt. 2005–2008). 
Lastenpäivien ohjelmaan sisältyy hartaushetki, 
ohjattua toimintaa, leikkejä, askartelua, pelaamis-
ta ja retkeilyä. Osallistuminen lastenpäiville on 
ilmaista. Mahdollisista retkistä peritään erillinen 
maksu. Lapset saavat päivittäin aterian. 
Varaa ennakkoon oma(t) lastenpäiväviikkosi 
(ma–pe) edellisen viikon torstaihin mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/lastenpaivat. Ilmoit-
taudu erikseen jokaiselle haluamallesi viikolle. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.5.2015. 
HUOM! Lämsänjärven lastenpäiville voi ilmoit-
tautua myös paikan päällä, lastenpäivien aikana 
mikäli tilaa on.
Lisätietoa Hietasaaren lastenpäivistä: lastenohjaaja 
Teija Kokko, teija.kokko@evl.fi tai lapsityönoh-
jaaja Sanna Tervo, sanna.tervo@evl.fi
Lisätietoa Lämsänjärven lastenpäivistä: lapsityön-
ohjaaja Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi tai 
lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Jääskeläinen, 
mari.jaaskelainen@evl.fi.

Isä–lapsi-parkki 
ma 4.5. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 4.5. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolankaari 18 A
Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin Perhe-
palvelun järjestämää toimintaa, joka on suunnattu isil-
le ja heidän alle kouluikäisille lapsilleen. Matalankyn-
nyksen kohtaamispaikka, johon isät sekä isoisät voi-
vat tulla lastensa kanssa. Ennakkoilmoittautumista 
ryhmään ei ole. Tapaamisissa edetään vapaasti, ilman 
suunniteltua ohjelmaa. 
Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön diakoni  Kari Rekilä, 
p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.

Jäikö ripari nuorena käymättä?  
Kolkuttaako kesähäät tai kummius?  
Kiinnostaako syväluotaus pyhän ytimeen?

Aikuisrippikoulun voi käydä Fitness Alfa -kurssin 
yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan neljän viikon kurssille, 
tutki kristinuskoa ja kuntoile itsesi samalla kesäkuntoon. 
Kurssi alkaa 5.5. ja kokoontuu tiistaisin ja torstaisin klo 
17.30 sekä kahtena lauantaina (9. ja 16.5.) klo 13.30. 
kuntosali Fressi Caritaksessa. Konfirmaatio on 31.5.2015. 
Lisätietoa Fitness Alfasta ja aikuisrippikoulusta www.
oulunseurakunnat.fi tai Kimmo Kieksi p. 050 3105001 
(kimmo.kieksi@evl.fi)

Aikuisrippikoulu on ilmainen.
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Tervetuloa tänä vuonna 
70-, 75-, 80- ja 85-vuotta täyttävät 

kiiminkiläiset syntymäpäiväjuhlaan 
Helatorstaina 14.5. 

Juhla alkaa jumalanpalveluksella klo 10 
Kiimingin kirkossa ja jatkuu juhlalla 

seurakuntakeskuksessa. 
Juhlaan ovat tervetulleita myös läheisesi. 

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumiset 
ma 4.5. mennessä Seija Lommalle, p. 040 5793 247 

tai sähköpostiin seija.lomma@evl.fi. 
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Menot Oulun seurakunnissa 30.4.–7.5.2015

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 3.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, avustaa teologiharjoit-
telija Jonna Karppinen, kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
3.5. klo 19, Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa teologiharjoittelija 
Jonna Karppinen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.
Raamattupiiri to 7.5. klo 10, 
Montin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 7.5. 
klo 18, Anneli ja Sauli Ojaleh-
dolla, Mäkitie 22.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 4.5. klo 11–
12. Jäälin kappeli. Kevätkau-
den viimeinen ruokailukerta. 
Toiminta jatkuu syyskuussa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 4.5. klo 
10–11 Kolamäen kerhohuo-
neella.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 8.5. klo 10, 
seurakuntakeskuksessa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Sanajumalanpalvelus su 3.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Jari 
Flink, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Jumalanpalveluksessa 
mukana seurakunnan lapsi-
kerhojen lapsia.
Rukouspiiri to 30.4. klo 18, 
srk-keskuksen kappeli.
Raamattupiiri ke 6.5. klo 18, 
srk-keskuksen neuvottelu-
huone.
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 7.5. klo 18, Helluntaiseu-
rakunnan rukoushuone Kel-
lossa. 

Harrastukset ja kerhot
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 30.4. klo 13, srk-kes-
kus. Yhdessäoloa, hartaus-
hetki, päiväkahvit, keskuste-
lua, jumppaa ja yhteislaulua. 
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
7.5. klo 13, srk-keskuksen mo-
nitoimisali.
Nuorten ilta pe 8.5. klo 18, 
Vakkurila.
Seurakuntakerhojen retki 
ma 11.5. Rokualle. Ilm. 30.4. 
mennessä kerhoissa tai päi-
vystysaikana maanantaisin 
klo 9–11 p. 044 7310 232.

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.
Syksyn päiväkerhoihin il-
moittautuminen 20.4.–10.5. 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/tapahtumat. Päi-
väkerhot ovat mukavaa arki-
toimintaa 3–5-v. lapsille. Ker-
hoon voi ilmoittautua hei-
näkuun loppuun mennes-
sä 3 vuotta täyttävät lapset. 
Maksuttomat kerhot kokoon-
tuvat kaksi kertaa viikossa 2,5 
tuntia kerrallaan kirkonkyläl-
lä Vakkurilassa, Kellon ja Mar-
tinniemen srk-kodeissa sekä 
Jokelan vanhalla koululla. Li-
sätietoja: p. 040 5471 472, ou-
ti.palokangas@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 4.5. klo 10–
11, srk-keskus.
Omaishoitajien retkipäivä ti 
5.5. Tiedustelut Heli Puupe-
rältä, p. 040 5898 362.
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
Kirkkoherranvirasto avoin-
na vappuaattona 30.4. klo 

Perhekahvilat Jäälin kappe-
lilla maanantaisin klo 9.30–
11, perjantaina 1.5. ei ole 
perhekahvilaa Kirkkopirtillä.
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12, Jäälin kappeli.
Ilmoittautuminen Kiimin-
gin seurakunnan päivä-
kerhoon syksy 2015/ kevät 
2016. Tarjoamme päiväker-
hoja alle kouluikäisille lap-
sille, 3-vuotiaista ylöspäin. Il-
moittautumiset 20.4.–10.5. ja 
lisätietoja päiväkerhoryhmis-
tä osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat.

Harrastukset ja kerhot
Nuorten musaryhmä to 
30.4. klo 18–20, Jäälin kappe-
li. Musaryhmä nuorille musi-
soinnista kiinnostuneille. 

Nuorten Yökahvila ja vartti-
kirkko pe 8.5. klo 18.30–22, 
Jäälin kappelilla.
Juttunurkka ma 4.5. klo 10–
13, Jäälin kappeli. Kevätkau-
den viimeinen kerta. Toimin-
ta jatkuu syyskuussa.
Naisten kasvuryhmä ti 5.5. 
klo 14, Suvelassa.
Omaishoitajien virkistysil-
tapäivä ke 20.5. klo 15–18, 
Suvelan leirikeskus. Ilm. ja 
tied. 13.5. mennessä: Jaana 
Kontio, p. 040 5793 248.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 3.5. klo 
12 seurat ja ruokailu ry:llä, 
Antti Impiö.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 10.5. klo 15 Mon-
tin-salissa, Pekka Siljander.

9–14.
Lukupiiri ma 4.5. klo 18, srk-
keskuksen neuvotteluhuone. 
Kirjana Marianne Fredriksso-
nin Anna, Hanna ja Johanna.
Haukiputaan seurakunnan 
kesäleirit lapsille. Leireillä 
leikitään, lauletaan, askar-
rellaan, pelataan, hiljenny-
tään hartauksiin ja vietetään 
mukavaa aikaa yhdessä! Lei-
rit järjestetään Isoniemen lei-
rikeskuksessa ja ne ovat tar-
koitettu ensisijaisesti Hauki-
putaan seurakunnan jäsenil-
le. Ilmoittautuminen 20.4.–
10.5. välisenä aikana osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kesaleirit. Lisätietoja 
Elisa Manniselta, p. 050 5133 
225 tai elisa.manninen@evl.fi. 
Kaveri-leiri 8.–10.6. Syöt-
teellä. Leiri on tarkoitettu 
13–16-vuotiaille nuoril-
le, jotka toivovat 
löytävänsä uu-
sia ystäviä tai 
kokevat jää-
neensä kaveri-
porukan ulko-
puolelle. Leiril-
lä luvassa luon-
nossa toimimis-
ta, toisiin tutus-
tumista sekä mu-
kavaa ajanviettoa! Leiril-
le ilm. Katri Haapakorvalle, p. 
045 6546 122 tai katri.haapa-
korva@evl.fi. Kuljetus järjestä-

jien puolesta ja leiri on ilmai-
nen. Leirikustannuk-

set tulee maksaa 
ainoastaan, jos 

leiriläinen jää 
pois leiriltä il-
moittamatta. 
Leiri on täysin 
päihteetön ja 

savuton. 
Perheleiri 12.–

14.6. Isoniemen 
leirikeskuksessa. 

Mahdollisuus yhdessä ui-
da, leikkiä, askarrella, pela-
ta, syödä hyvin ja hiljentyä. 
Hinta aikuiset 38 €, 4–18-v. 

26 €, alle 4-v. ilmaiseksi. Sisa-
ralennus -25%. Ilm. leirille 4.–
10.5. www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat. Ensisijai-
sesti haukiputaalaisille. Lei-
rikirjeessä tarkemmat tiedot. 
Lisätietoja p. 040 5471 472 tai 
outi.palokangas@evl.fi.
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: yhteispyhäkoulu ja ruo-
kailu su 2.5. klo 12 ry:llä jat-
kuen seuroilla klo 13.30, lau-
luseurat ke 6.5. klo 18.30 Jon-
na ja Mikko Rehulla, Juntta-
polku 8. Kello: seurat su 3.5. 
klo 17 ry:llä. Jokikylä: mies-
tenilta to 30.4.

Lastenleireille 
ilmoittautuminen 

osoitteessa 
www.oulunseura-
kunnat.fi/kesaleirit 
20.4.–10.5. välisenä 

aikana.

Kesäretki 
Puumalaan 6.–7. kesäkuuta

Joitakin paikkoja on vielä vapaana! 
Puumalaan lähdetään Kiimingistä lauantaiaamuna klo 
7 ja paluu on myöhään sunnuntai-iltana. Puumalassa 
vietämme paikallisten kanssa yhteistä aikaa seurakun-
nan leirikeskuksessa ja tutustumme Saimaan kauneim-
man saaristokunnan nähtävyyksiin. 
Tiedustelut matkan hinnasta ja ohjelmasta Seija Lom-
ma, p. 040 5793 247, seija.lomma@evl.fi ja Sari Wallin, 
p. 0400 839 461, sari.wallin@evl.fi. 
Ilmoittautuminen 8.5. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 040 5844 406. Ilmoitathan samalla mahdollisista eri-
tyisruokavalioista tai liikuntaesteistä.  

Toimivan 
parisuhteen resepti 

sunnuntaina 24.5. klo 14 Vakkurilassa. 

Haukiputaan seurakunta järjestää yhdessä 
Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemian kanssa 
luentotilaisuuden vanhemmille. 

Mikä on toimivan parisuhteen resepti? 
Mitkä ovat parisuhteen yleisimmät kompastuskivet? 
Entäs jos vanhemmilla on erilaiset kasvatusperiaatteet? 

Tervetuloa keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia mm. 
näistä asioista KM Riitta Alatalon ja KM Essi Niemen
 johdolla. Tilaisuus on maksuton ja lastenhoito 
on järjestetty 2–7-vuotiaille lapsille. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen ja 
lastenhoitoon 15.5. mennessä 
tarja.kainulainen@evl.fi.

w
w

w
.sxc.h

u

Lasten kevätlaulajaiset
maanantaina 4.5 klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa

• lasten laulukouluryhmät Alakylästä ja Kiimingistä
• Poikakuoron Junnut  • solisteja

Johtaa Ulla Metsänheimo, säestys Jarkko Metsänheimo.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu.

Kirkko lähelläsi -tapahtumat Kiimingissä 
to 21.5. aamupäivällä työntekijät 
vierailevat laitoksissa.
to 21.5. iltapäivällä klo 14–18 
kahvitarjoilu Jäälin ostoskeskuksessa, 
kirkonkylällä K-marketin edessä ja Alakylän kaupalla. 
Tervetuloa kertomaan kuulumisia, kysymään ja keskuste-
lemaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
pe 22.5. työntekijät vierailevat kiiminkiläisillä työpaikoilla.
ti 26.5. klo 15 kesäinen yhteislaulutilaisuus Senioritalon 
torilla.

Mielenterveyskuntoutujien päiväretki 
tiistaina 19.5 klo 9.30–15 Isoniemen leirikeskukseen. 

Retken hinta 10 €. Ilm. mahdollisine ruoka-aine-
allergioi neen ja kyytitarpeineen (Haukiputaan kirkolta) 
11.5. mennessä Minna Lappalaiselle, p. 040 5819 316.



17Rauhan Tervehdys  |  Nro 17  |  30.4.–7.5.2015

Löytöretki –
 kesäleiri Montajan 
Saarella 9.–11.6. Ilm. 

22.5. mennessä www.
oulunseurakunnat.fi/

tapahtumat.

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

rille ja nuorille aikuisille, joil-
la on tai on ollut haasteelli-
nen elämäntilanne. 
Työttömien ja vähävarais-
ten aamupuuro pe 8.5. klo 
9, Pyhän Andreaan kirkko. 

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 30.4. 
ja 7.5. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkko, to 30.4. ja 7.5. klo 13 

Kastellin kirkko, to 7.5. 
klo 13 Karjasillan 

kirkko.
Diakoniapii-
ri ma 4.5. klo 
16.30, Kauko-
vainion kap-
peli. 
Ystävän ka-

mari ti 5.5. klo 
13, Kaukovainion 

kappeli. 
Diakoniaryhmä ti 5.5. klo 

14, Maikkulan kappeli. 
Lähetyspiiri ti 5.5. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Sukanvarsi ke 6.5. klo 14, Sii-
pi – lähetyksen puoti ja paja.  
Kirjavirtaa pappilassa – kir-

jallisuuspiiri lukevaisille ke 
6.5. klo 18, Kastellin kirkon 
pappila. Kirjat: Kristiina Han-
hirova: Rakkautta, rukouksia 
ja rauhoittavia,  Maaria Lei-
nonen: Hoida meitä hiljai-
suus.
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 8.5. 
klo 17.30, Maikkulan kappeli. 
Ks. ilmoitus
Karjasillan seurakunnan 
yhteisvastuukerääjien ja 
vapaaehtoisten kevätjuh-
la 18.5. klo 18 Karjasillan kir-
kossa. Ohjelmassa musiikkia, 
kakkukahvit ja mukavaa yh-
dessäoloa. Tarjoilun vuoksi 
ilmoittautumiset 12.5 men-
nessä anu.kontio@evl.fi tai 
040 5747 162. 

Musiikkitilaisuudet
Oamk:n kamarikuoron ke-
vätkonsertti ma 4.5. klo 19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus.
Yhteislaulutapahtuma Kau-
kovainion kappelilla ti 5.5. 
klo 13 alkaen. Ks. ilmoitus.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 
3.5. klo 10, Karjasillan kirk-
ko. Toimittaa Kimmo Kiek-
si, avustavat Maija Kontti-
nen, Simo Ollikainen, kant-
torina Juha Soranta. Musii-
kissa avustaa Cantio Laudis 
kuoro. Messun jälkeen mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.  
Messu su 3.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, saarnaa rovasti Ahti Riihi-
mäki, avustaa Seppo Meri-
läinen, kanttorina Sirpa Il-
vesluoto. Lauluryhmä Pilke 
avustaa, johtajanaan Raija 
Ranua.
Varikkomessu su 3.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avus-
taa Maija Konttinen. Kirkko-
kahvit. 
Messu su 3.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Erja Järvi, avustaa Seppo 
Meriläinen, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti seurakuntien 
tyttö- ja poikatyön tukemi-
seen ja kehittämiseen Suo-
men Poikien ja Tyttöjen Kes-
kuksen kautta. 
Miesten raamattupiiri ke 
6.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
Raamattupiiri to 30.4. ja to 
7.5. klo 18, Maikkulan kap-
peli. 
Raamattupiiri to 7.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 
30.4. klo 18 Kastellin kirkko.
Rauhanyhdistyksen 
toimintaa: 
Ompeluseurat to 30.4. klo 
18, Kaukovainion kappeli.
Kirkkoseurat ti 5.5. klo 19, 
Karjasillan kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Löytöretki-kesäleiri 9.–11.6, 
Montajan saari Simon 
kunta.  2.–6.-luok-
kalaisille Perä-
merellä Mon-
tajan saarel-
la Simon kun-
nan edustalla. 
Ilmoittautumi-
nen 22.5. men-
nessä www.ou-
lunseurakunnat.
fi/tapahtumat. Lei-
rin hinta 30 €. Lisätietoja Ju-
halta, p. 040 5752 713.
Pyhäkoulu su 3.5. 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 vapaaehtoi-
set pyhäkouluohjaajat. 
Luontopyhis su 3.5. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Tutkimme luontoa eri ta-
voin, hiljennymme kynttilä-
hetkeen ja touhuamme yh-
dessä. Omat eväät mukaan 
ja makkaranpaistomahdolli-
suus joka kerta. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 7.5. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Tuuppa kahville! to 7.5. klo 
16, Karjasillan kirkko. Ver-
taistoimintaa alle 30-v. nuo-

sunnuntaina 3.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustaa Maija Konttinen. Kirkkokahvit.

Oamk:n kamarikuoron 
kevätkonsertti 
maanantaina 4.5. klo 19 Karjasillan kirkossa. 

Kuoro- ja yksinlaulua sekä instrumentaalimusiikkia 
Mozartin Missa Brevis, Mendelssohnin Hör main 
Bitten, Einojuhani Rautavaaran kolme hengellistä 
laulua. Lisäksi yksinlaulua ja instrumentaalimusiikkia. 
Vapaa pääsy.

Yhteislaulutapahtuma 
Kaukovainion kappelilla 
tiistaina 5.5. klo 13 alkaen. 

Tule mukaan laulamaan yhteislauluja kanttori 
Ilkka Järviön kanssa! Aloitamme hiljentymällä. 
Tarjolla myös kahvia. Mukana diakoniatyöntekijät 
Asta Leinonen ja Sirpa Vähäaho-Kuusisto.

Donkkis Big Night -toimintailta 
6–13-vuotiaille 
perjantaina 8.5. klo 17.30 
Maikkulan kappelissa. 

Ohjelmassa raamattuopetus, 
nukketeatteria, musiikkia, 
toimintapisteitä, kilpailuja 
ja kisailuja sekä nyyttärit, joihin 
jokainen voi halutessaan tuoda 
pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi 
arvotaan palkintoja. Illan järjestäjä 
on Pohjois-Pohjanmaan  Ev. lut. 
Kansanlähetys. 
Lisätietoja Maria Pirkola, p. 044 4477 881, 
p-pohjanmaa.juniorit@sekl.fi.

Äitienpäivän runoilta 
Jukka Itkosen ja 

Tommy Tabermannin lyriikasta 
sunnuntaina 10.5. klo 18 Kastellin kirkossa.

Karjasillan kirkolla valmistaudutaan satokauteen 
ja kaupunkiviljelyyn pyytämällä siunausta vuoden 
kylvölle. Tilaisuus alkaa yhteisellä messulla 
kirkossa. Messun jälkeen siirrytään Karjasillan 
kirkon pihamaalle kevätkylvön siunaamiseen. 
Jokaisella on mahdollisuus kylvää auringonkukkia 
purkkiin myös kotiin vietäväksi parvekkeelle tai 
pihamaalle. Tilaisuudessa annetaan opastusta 
kaupunkiviljelyyn. Tarjolla on myös kirkkolounas 
ja tietoa alueen lähiruuan tuottajista.

Kevätkylvön siunaaminen
Karjasillan kirkon pihamaalla 

su 17.5. klo 10

A
rkisto / Elsi Salo

vaara
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Diakoniailta 
keskiviikkona 6.5. klo 18, 
Rauni Nokelalla, Kultalantie 13, Yli-Iin Tannila.  
Kevätkauden viimeistä Diakoniailtaa 
vietetään Sanan ja kahvien äärellä. Arvontaa.

Kevätlaulajaiset 
torstaina 7.5. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa. 
Yli-Iin kirkkokuoro, Miesten lauluryhmä, Laulutrio 
Maariet, lapsikuoro ja yhteislaulua Anja Hyyryläisen 
johdolla. Kahvitarjoilu. Keväisiä lauluja yhdessä 
laulaen ja kuorojen laulamina. 

Perheretki Powerparkiin
lauantaina 9. kesäkuuta. 
Etusijalla Oulujoen seurakuntaan kuuluvat perheet ja 
varhaisnuoret. Lähtöpaikka on Hintan seurakuntata-
lo. Retkelle voivat lähteä v. 2005 tai sitä aikaisemmin 
syntyneet lapset myös ilman vanhempia. Sitä nuorem-
mat lapset voivat lähteä retkelle vain aikuisen huolta-
jan kanssa. Retki maksaa 34 € (yli 130 cm), 23 € (alle 130 
cm). Maksu sisältää kuljetuksen ja huvipuistorannek-
keen. Ruokailut omakustanteisesti. 
Ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumat 4.5.–22.5. välisenä aikana. 
Lisätietoja retkestä antavat Sanna Nissinen, p. 040 7186 
925 ja Anu Suomalainen, p. 040 5881 543. Retkeläisille 
lähetetään retkikirje.

Lähetyksen kevätmyyjäiset 
perjantaina 29.5. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalossa.  
Myynnissä mm. kukantaimia. Arvontaa. 
Lahjoituksia myytävistä tuotteista otetaan vastaan. 
Lisätietoja Sanna Mettovaara, p. 044 3161 459. 
Tervetuloa! 

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 30.4.–7.5.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 3.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. 
Sanajumalanpalvelus su 3.5. 
klo 10, Yli-Iin kirkko.  Toimit-
taa Satu Saarinen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Kirkko-
kuoro. 
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Satu Saarinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Sanajumalanpalvelus su 3.5. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
tatalo.  Toimittaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkokahvit. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 4.5. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.  

Harrastukset ja kerhot
Porinapiiri ma 4.5. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläiskerho ma 4.5. klo 13, 
Hintan seurakuntatalo. 
Eläkeläiskerho ti 5.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Fransupiiri ti 5.5. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo.  
Diakoniailta ke 6.5. klo 18, 
Rauni Nokelalla, Yli-Ii.
Seurakuntakerho to 7.5. klo 
10, Huonesuon seurakuntakoti.  
Torstaikerho to 7.5. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 
Eläkeläiskerho to 7.5. klo 13, 
Myllyojan seurakuntatalo.  
Eläkeläiskerho to 7.5. klo 14, 
Metsolan Hovi, Mäkituvan-
tie 1.  

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot  ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 040 7033 

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

tytöt to 7.5. klo 17.30, Reppu.
Uuden Äänen harjoitus to 
7.5. klo 18, Oulunsalon kirkko.
Repun yökahvila pe 8.5. klo 
17–22, Reppu.

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
4.5. klo 9.30, Toimitalo.
Salonpään askareilta per-
heille ma 4.5. klo 17, Salon-
pään kylätalo.
Repun perhekerho ti 5.5. klo 
9.30, Reppu.

690 tai samaan aikaan käy-
mällä paikan päällä Myllyo-
jan seurakuntatalolla. Muis-
sa asioissa voit ottaa yhteyt-
tä oman alueen diakonia-
työntekijään.
Diakonian aamu ma 4.5. 
10.30–12, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tarjolla aamupa-
la. Tarjolla maksuton aamu-
pala kaikenikäisille, mukana 
seurakunnan työntekijä ja 
vapaaehtoisia. 
 

Kyläkamari 
maanantaina 

4.5. 
klo 11 

Museolla.

Naisten ja tyttöjen askare- 
ja oloilta ti 5.5. klo 18, Reppu.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja hoitolapsille to 7.5. 
klo 9, Toimitalo.

Lähetystyö
Lähetysilta ke 6.5. klo 18, 
Toimitalo. Illassa keskuste-
lua uskon, lähetyksen ja elä-
män ympärillä, eri teema-ai-
hein. Kaikki tervetulleita mu-
kaan. Pieni iltapalatarjoilu, 
vapaehtoinen maksu lähe-
tystyön hyväksi.

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kirkon-
kylän ry seurat su 3.5. klo 16, 
Viljo Juntunen, Jorma Vuor-
ma. Salonpään ry seurat 3.5. 
klo 16. 
Herännäisseurat su 3.5. klo 
18.30, Pia ja Esa Rättyällä, 
Marjasuontie 22 Kempele.

Lempeitä sanoja ja 
säveliä äidille

-kahvikonsertti 
sunnuntaina 10.5. klo 16 Oulujoen kirkossa.  

Äitienpäiväkonsertissa esiintyvät lapsikuoro Mido 
ja lapsi- ja nuorisokuoro aCorde Anna Haanpää-Vesen-

terän johdolla. Kuoroja säestää Riitta Rahko, piano. 
Konsertti on suunnattu kaikenikäisille ja konserttiin 

on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Äitienpäivän kirkkokahvit
sunnuntaina 10.5. 

Hintan seurakuntatalossa, 
messu klo 12 

Yli-Iin seurakuntatalossa, 
sanajumalanpalvelus klo 10 

Ylikiimingin seurakuntatalossa, 
sanajumalanpalvelus klo 12

w
w

w
.sxc.h

u / A
g

n
eta B

laszyc

Vapputapahtuma 
torstaina 30.4. klo 14–17 

Oulunsalon Liikuntakeskuksessa.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta 2 €:n lippupaketilla 
voi osallistua askarteluun, ongintaan ja arvontaan.
Jukka Salmisen lasten konsertti n. klo 16.

Mukana menossa 
myös musiikki-
kerholaiset, isoset 
ja vapaaehtoiset.
Kanttiinista kahvit,
mehut ja  muut 
vappuherkut. 

Myynnissä myös 
makkaroita 1 € ja 
foliopalloja 5 €.

Tuotto 
yhteisvastuun 
hyväksi.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 3.5. klo 10, Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Min-
na Salmi, avustaa Anneli Nie-
minen, kanttori Taru Pisto, 
musiikkiavustus Keijo Haiko-
la, käyrätorvi. SPR:n kirkko-
pyhä, kirkkokahvit.
Hartaus ke 6.5. klo 13.30, Sa-
lonkartano. Riitta Markus-
Wikstedt.
Seurakuntakerho to 7.5. klo 
11, Toimitalo.
Hartaus to 7.5. klo 11.30, 
Teppola. Jukka Joensuu. 

Harrastukset ja kerhot
Uuden Äänen harjoitus to 
30.4. klo 18, Oulunsalon kirk-
ko.
Varkkari avoimet alakoulu-
ikäisille ma 4.5. klo 13, Rep-
pu.
Nuorten avoimet ma 4.5. klo 
15, Reppu.
Näytelmä- ja videokerho 
ma 4.5. klo 17, Reppu.
Poikien liikuntakerho 1.–3.-
lk ti 5.5. klo 16, Salonpään 
koulu.
Poikien liikuntakerho 4.–
6.-lk ti 5.5. klo 17, Salonpään 
koulu.
Kokkipuuhakerho ti 5.5. klo 
17.30, Toimitalo.
Lapsikuoro ke 6.5. klo 17, 
Oulunsalon kirkko.
Toimintakerho 2.–5.-lk to 
7.5. klo 16, Pitkäkankaan 
koulu.
Tyttöjen 1.–4.-lk liikunta-
kerho to 7.5. klo 16, Salon-
pään koulu.
Kokkipuuhakerho 1.–5.-lk 

Kun tänään lähden, 
otan teidät mukaan 
sydämeeni…
Sijaisuuksissa on se ikävä kääntöpuoli,  että ne loppuvat 
ennen pitkää. 

Nyt on tullut minun aikani hyvästellä teidät haikein, mutta 
kiitollisin mielin ja  siirtyä uusien haasteiden pariin. 

Laulussa lauletaan, että kun tänään lähden, otan mukaan 
mitä tarvitsen, taivaalta tähden valitsen ja sitä seurailen, 
kun tänään lähden, en taakse aijo vilkaistakaan. Minä 
vilkaisen monesti Oulunsaloon lähtöni jälkeen ja muistan 
teitä sanoinkuvaamattomalla lämmöllä.  

Onneksi voin pakata teidät mukaan sydämeeni.
Jos voisin, antaisin Teille jokaiselle ruusun ja lämpimän 
halauksen kiitoksena yhteisestä ajastamme. 

Lämmöllä ja Suurella Sydämellä,
Anneli

Kesävarkkari repussa
on avoinna seuraavina päivinä ja aikoina: 

1.–5.6. ja 8.–12.6. klo 9–15 
13.–17.7. ja 20.–24.7. klo 10–15

Lisätietoja antaa Kirsi Järvelin p. 040 7720 373 ja 
Sanna Korhonen p. 044 7453 851, 

sekä varhaisnuorisotyön Facebook-sivut.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 3.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Pette-
ri Tuulos, saarnaa Tapio Hol-
ma, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Rauhanyhdistyksen ke-
vätseuroihin liittyvä messu. 
Messu su 3.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Marja Manelius, kantto-
rina Anu Arvola-Greus. 
Messu su 3.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Veijo Koivula, saarnaa piispa
Olavi Rimpiläinen, avustaa 
Niilo Pesonen. Urkurina Katri
Sippola, kanttoreina Raimo 
Paaso ja Henna-Mari Sivula. 
Assyrialaisten kuoro. Messun 
jälkeen assyrialainen ateria, 
musiikkia sekä kaksi puheen-
vuoroa: pääsihteeri Heikki 
Huttunen ja professori Jou-
ko N. Martikainen. Ohjelman
jälkeen kirkkokahvit. Rovasti 
Veijo Koivulan 60-vuotisjuh-
la. Tervetuloa!
Messu su 3.5. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti. Toimit-
taa Anu Ojala, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Anu 
Arvola-Greus. 
Iltamessu su 3.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Heikki 
Jämsä. Käytössä alkoholiton 
ehtoollisviini. 
Viikkomessu ke 6.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, kanttorina 
Tommi Hekkala.  
Viikkomessu ke 6.5. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula.  
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 7.5. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula ja ekumeeninen työryh-
mä. Kirkkokahvit.
Hartaus pe 1.5. klo 14.30, Ca-
ritas Matriiti, 2. kerros. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat löytyvät päiväkerhot, 
puuhakerhot, perhekerhot, 
pyhäkoulut, varhaiskasva-
tuksen musiikkiryhmät ja 
nuorten kerhot.
Nallekahvila to 30.4. ja 7.5. 
klo 10–12, Tuiran kirkko. Si-
säänkäynti kirkon takaa 
ovesta "Telakka". Lapsiper-
heiden Nallekahvila yhdes-
säolon ja kahvittelun mer-
keissä. 
Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle to 7.5. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Muksupysäkki on tarkoitet-
tu 2–5-vuotiaille muksuille. 
Ilmoittautuminen viimeis-
tään saman viikon keskiviik-
koon kello 12 mennessä. Li-
sätiedot ja ilmoittautumi-
set Teija Kokko, p. 050 5347 
477 tai Tiina-Kaisa Kaikko-
nen, p. 050 4334 094.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin ääressä to 30.4. klo 17–

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

18.30, Koskelan seurakunta-
koti. Kaikille avoin keskuste-
luryhmä kokoontuu Koske-
lan seurakuntatalon vintillä. 
Lisätietoja diakoni Heli Mat-
tila, p. 040 5747 145. 
Juttutupa ma 4.5. klo 10–11, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon aluksi aamupala, harta-
us ja ajankohtaiset kuulumi-
set. 
Juttutupa ma 4.5. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 30.4. ja 7.5. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen. 
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 30.4. klo 13, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145. 
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 4.5. klo 9–11, Py-
hän Tuomaan kirkko. Käsi-
työkahvila on vanhempien 
ja lasten kohtaamispaikka 
käsitöiden ja leikin merkeis-
sä. Oma käsityö mukaan! 

Puutyökerho ma 4.5. ja ke 
6.5. klo 9–12, Siipi – lähetyk-
sen puoti ja paja, Nokelantie 
48. Kerhossa tehdään puus-
ta tilaustöitä sekä omia as-
karteluja. 
Käsityökerho ma 4.5. klo 12, 
Tuiran kirkko, Sumppu. Ota 
mukaan 3½ puikot tai oma 
virkkuukoukku sekä oma 
kahvimuki. Tule mukaan vi-
reään joukkoon, "raatataan" 
käsitöiden lomassa.   
Kivi- ja tiffanylasi-kerho ti 
5.5. klo 10–14, Pyhän Tuo-
maan kirkko, kellaritila. Ker-
hossa tehdään kivestä mm. 
koruja sekä lasista tiffanytöi-
tä. Pääovelta oikealle kävel-
lessä löytyy portaat kellariin.
Käsityökahvila ti 5.5. klo 12–
15, Koskelan seurakuntako-
ti. Tervetuloa tekemään kä-
sitöitä yhdessä lähetystyön 
tarpeisiin. 
Käsityökerho ke 6.5. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Sisäänkäynti parkkipaikan 
puolelta. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
6.5. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon virkistymään 
ja hiljentymään. Mukana dia-
konissa Aino-Liisa Ilkko.

Messu 
sunnuntaina 3.5. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Toimittaa Veijo Koivula, saarnaa piispa
Olavi Rimpiläinen, avustaa Niilo Pesonen.

Urkurina Katri Sippola, kanttoreina Raimo Paaso
ja Henna-Mari Sivula. Assyrialaisten kuoro.

Messun jälkeen assyrialainen ateria, 
musiikkia sekä kaksi puheenvuoroa:

pääsihteeri Heikki Huttunen ja
professori Jouko N. Martikainen.

Ohjelman jälkeenkirkkokahvit.
Rovasti Veijo Koivulan 60-vuotisjuhla.

Tervetuloa!

Yhteislauluilta 
tiistaina 12.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tule laulamaan yhdessä naiskuoro D'amenin 
kanssa. Laulamme kevätlauluja, kansanlauluja 
ja vanhoja koululauluja. D'amen esittää mm. 
kehtolauluja. Lisäksi Terttu Aakko lausuu runoja. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Diakonian päivä
perjantaina 8.5. klo 10 Pyhän Tuomaan kirkossa.

Päivä alkaa viikkomessulla klo 10, jonka jälkeen 
ilmainen ateria, vaate- ja taloustavaran jakoa. 

Vapaaehtoisille tehtäviä tarjolla!

Äitienpäivän 
Pop Up-kirkko-
kuoro 
sunnuntaina 10.5. klo 11 
Pyhän Tuomaan kirkolla. 

Kirkkokuoro, johon 
jokainen on tervetullut. 
Kuoro opettelee kaksi 
uutta laulua ennen klo 12 
alkavaa messua (kuoro 
kokoontuu klo 11). 

Äitienpäivänä 10. toukokuuta alkaen kello 12
Terva-Toppilan koululla (Yläkoulu, Koskelantie 49)

Ohjelmassa:
Äitien kukitus.

Lasten esityksiä: Terva-Toppilan koulun 
MUSABOX ja iltapäiväkerhon lapset.
 Puhe äideille, pastori Päivi Jussila,

 Yhteislaulua, kanttori Tommi Hekkala.
Täytekakkukahvit.

  Tervetuloa
Järjestäjät: 

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

A
rkisto / K

aisa A
n

ttila

Yksinhuoltajille 
ja heidän lapsilleen  
järjestetään ilmainen leiripäivä Hietasaaren 
leirikeskuksessa (Hietasaarentie 19) la 23.5. 
Päivä alkaa klo 9.30 aamupalalla ja päättyy noin klo 
17.30. Päivään mahtuu erilaisia keskusteluhetkiä, 
tutustumista lapsiperheiden palveluihin, joogaa, 
askartelua, leikkimistä, saunomista ja uimista sekä 
makkaran paistoa. 
Ilmoittautuminen leiripäivään on 6.–15.5. 
joko netin kautta www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat/2015-05-23/yksinhuoltajaperheiden-
leiripaiva-hietasaaressa tai puhelimitse erityisnuoriso-
työntekijä Anja Saukkomaalle numeroon: 040 5747 119. 
Häneltä saat tiedustella myös lisätietoja leiripäivästä.

Otetaan vastaan 
vaate- ja tavaralahjoituksia. 

Huom! Ajanmukaisia, ehjiä ja puhtaita vaatteita, 
kotitaloustavaraa sekä huonekaluja. 

Vaatteita ja kotitaloustavaraa jaetaan apua 
tarvitseville diakoniatyön tapahtumissa. 

Lisätietoja ja yhteydenotot Tuiran seurakunnan 
diakoni Sami Riipinen, p. 040 5747 149.
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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

Lankapiiri ma 4.5. klo 17 
Pulkkilan kerhotilassa.
Hartaus ma 4.5. klo 13 Vaa-
rintalossa ja Ainolassa. 
Ehtoollishartaus ke 6.5. klo 
14 Pohjantähdessä.
Seurakuntakerho to 7.5. klo 
13 Rantsilan srk-talossa. Piip-
polan, Pulkkilan ja Pyhännän 
kerholaiset to 7.5. retkellä 
Haapavedellä.
Perhekerho ma 4.5. klo 10 
Nuppulassa, ti 5.5. klo 10 Py-
hännän kerhotilassa ja ke 6.5. 
klo 10 Kestilän kerhokodissa.
Päiväkerho ti 5.5. klo 10 Kes-
tilän kerhokodissa, pe 8.5. klo 
10 Pulkkilan ja pe 8.5. klo 10 
Pyhännän kerhotilassa. Rant-
silan kerhot ti 5.5. klo 10 ja to 
7.5. klo 12 Nuppulassa. 
Varhaisnuoret ma 4.5. klo 
14.15 Pulkkilan kerhotilassa, 
ti 5.5. klo 14.30 Kestilän ker-
hokodissa ja ti 5.5. klo 14.30 
Pyhännän kerhotilassa, ti 5.5. 
klo 15 Hovin koululla, ke 6.5. 
klo 16.30 Piippolan srk-kodis-
sa ja to 7.5. klo 15.30 Tavast-
kengän koululla. Tyttökerho 
ma 4.5. klo 15 ja poikakerho 
to 7.5. klo 15.30 Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 6.5. klo 18 srk-kodis-
sa.  Pulkkila: Kirkkokuoro to 
30.4. klo 13.30 Pekka Kyös-
tilällä ja 7.5. klo 13.30 srk-
talossa. Stellat to 30.4. klo 
15.15 Pulkkilan kirkossa ja to 
7.5. klo 15.15 srk-talossa. Py-
häntä: Lapsikuoro "pienet" 
to 30.4. klo 16.30 ja ”isot” klo 
17.30 srk-talossa. Veteraani-
kuoro to 7.5. klo 12 srk-talos-

Viikoittaiset 
kerhot

”Viisastenkerho” 
Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.

Kaikenikäisten 
kaverikerho 

torstaisin klo 10 
kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 

srk-salissa, (ei harj. 30.4.).

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 30.4.–7.5.2015

Lähetys

Siipi – lähetyksen puoti ja paja 
Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 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.
Vappukeidas pe 1.5. klo 11–14, Keskustan seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus s. 14.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten vappujuhla 

torstaina 30.4. kello 19.30 
Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. 

Simaa ja munkkia, esiintyy gospelbändi Herz 
Kokkolasta. Vapaa pääsy! Vapun juhlintaa aidosti ja 
hyvässä seurassa kristillistä sanomaa unohtamatta! 

Ota vappulakki ja iloinen mieli mukaan! 

Luukas-messun 8.5. tekeminen on käynnissä! Klikkaa 
mukaan Facebookissa ryhmään "Luukas-messu", kom-
mentoi ja ideoi! Tule paikalle Pyhän Luukkaan kappeliin 
pe 8.5. klo 18, jolloin työstämme paikalla olijoiden voi-
min messun osat valmiiksi ja itse messu starttaa sama-
na iltana klo 19. Kolehti vähävaraisille opiskelijoille ruo-
ka-avustuksiin. Messun jälkeen kirkkokahvit ja iltapala.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 2.5. klo 18.30–22 Torikatu 9 A 
32. Teemailta aiheesta: Elämä opiskelun jälkeen. Paneeli. 
Kansanlähetyksen Kolme kohtaamista ilta ma 4.5. klo 
18.30–22, Koulukatu 41. Nuorten aikuisten ilta, kevään 
päättäjäiset. Kaikki tervetuloa!
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 6.5. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Tutustumme Luuk-
kaaseen. Puhe Samuel Korhonen.

Kansainvälisyys - In English
English Worship Service on Sunday 3th of May
at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school for children.
Coffee fellowship.
Englanninkielinen hartaus su 3.5. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkkokahvit.

Toukokuun pyhäkoulu su 
3.5. klo 12 kirkon kerhohuo-
neessa.
Eläkeliitto ti 5.5. klo 11 srk-
salissa. Vieraana kotisairaan-
hoitaja Mirva Nissinen.
Raamattu- ja rukousilta ti 
5.5. seurakuntasalissa klo 18.
Kevätlaulajaiset Saarenkar-
tanossa ke 6.5. klo 13. SPR 
tarjoaa kahvit.
Tulossa: Meri-Lapin kante-
leensoittajat konsertoivat 
la 9.5. klo 13 Hailuodon kir-
kossa.

KEHITYSVAMMAISET 
Keskustelukerho ti 5.5. klo 17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kerho kaikenikäisille kehitysvammaisille.

NÄKÖVAMMAISET 
Näkövammaisten raamattu- ja keskustelupiiri, tors-
taisin 7.5. klo 13–14.30 Caritas-kodilla, Caritas-sali, Ka-
pellimestarinkatu 2. Luemme Matteuksen evankeliu-
mia yhdessä ja keskustelemme. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pää-
oven läheisyydessä.
Näkövammaisten retki Raaheen keskiviikkona 10.6.
Retkellä tutustutaan perinteikkään kaupungin men-
neisyyteen ja nykypäivään. Jalkaudumme aluksi Wan-
haan Raaheen Ruiskuhuoneelle aamukahville. Kierto-
ajelulla kuulemme mm. vanhoja merihenkisiä tarinoi-
ta, tutustumme kirkkoon ja Kruunumakasiinin näytte-
lyyn sekä käymme lahja- ja käsityömyymälässä. Ruokai-
lemme Raahen Hovissa. Retken hinta 12 € sisältää bus-
sikuljetuksen, kahvit, lounaan, pääsymaksut ja paikal-
lisoppaan palvelut ja vakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Varaathan tasarahan. Lähtö ke 10.6. klo 9 lin-
ja-autoaseman tilausajolaiturista ja paluu samaan paik-
kaan n. klo 17. Retki järjestetään yhteistyössä PPNry:n 
porinakahvilan kanssa. Vetäjinä Paula Mustonen ja Tei-
ja Kaikkonen. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä Poh-
jois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n toimistoon, p. 08 
3115 653 tai yhdistys@ppnry.net.

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 4.5. klo 10–12, Keskustan seurakun-
tatalon monitoimitila. Päihdeongelman kanssa kipuile-
ville miehille ja naisille.

A
rkisto

Messu 
sunnuntaina 3.5. klo 10 
kirkossa.

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

Lähde lähetysjuhlille "Va-
lo varjot hajottaa" Rovanie-
melle! Koe afrikkalainen il-
tarukous ja näe välähdyksiä 
maailmalta.

Lähtö pe 12.6. klo 11.45 
Oulunsalon Shell, klo 12 
Oulun linja-autoaseman 
tilausajolaituri, klo 12.30 
Kiimingin ABC:n parkki-
paikka ja klo 13 Ii Kirkko-
tien läheinen pikavuoro-
pysäkki. Paluu su 14.6. n. 
klo 18. 

Matkan hinta n. 120 €, alle 12-vuotiaille lap-
sille 60 €, sisältää matkan ja majoituksen hotelli Cu-
muluksessa 2 hh:ssa buffet-aamiaisineen sekä vakuu-
tuksen 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. men-
nessä  www.oulunseurakunnat.fi tai Ulla Mäkinen, p.  
040 5065 511, tai Elina Harjukelo, p. 040 5747 172. Il-
moittautuneille lähetetään retkikirje postitse.

Limingan rovastikunnan retki Rovaniemelle  VALTAKUNNALLISILLE LÄHETYSJUHLILLE  12.-14.6. 
Retken hinta  
rovastikunnan  seurakuntien jäsenille:  165 € 1h huoneessa, 110€ 2h huoneessa /hlö. Hintaan sisältyy: Bussikuljetus, majoitus Hotel Santa Clausissa 1 

tai 2 hengen huoneessa, aamupalat hotellissa, 
kuljetukset aamulla juhlapaikalle  ja illalla ho-tellille. 

Lähtö pe klo 13:30 Limingasta, 13:45 Kempe-
leestä, 14:00 Oulusta.  Paluu su n. klo 18 samaa reittiä. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä:  kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen  tai 040 7797705/Minna Sorvala 

Yksinhuoltajille 
ja heidän lapsilleen  
järjestetään ilmainen leiripäivä Hietasaaren 
leirikeskuksessa (Hietasaarentie 19) la 23.5. 
Päivä alkaa klo 9.30 aamupalalla ja päättyy noin klo 
17.30. Päivään mahtuu erilaisia keskusteluhetkiä, tu-
tustumista lapsiperheiden palveluihin, joogaa, as-
kartelua, leikkimistä, saunomista ja uimista sekä 
makkaran paistoa. 
Ilmoittautuminen leiripäivään on 6.–15.5. joko 
netin kautta www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
mat/2015-05-23/yksinhuoltajaperheiden-leiripaiva-
hietasaaressa tai puhelimitse erityisnuorisotyönteki-
jä Anja Saukkomaalle numeroon: 040 5747 119. Hä-
neltä saat tiedustella myös lisätietoja leiripäivästä.

A
rkisto / K

aisa A
n

ttila

Kuntoile itsesi kesäkuntoon ja  
tutki elämän tarkoitusta!

FITNESS ALFA
5.-28.5.2015 Fressi Caritas

Fitness Alfa tarjoaa loistavan mahdollisuuden liikkua ja 
tutkia kristinuskoa yhdessä. Kurssi koostuu kymmenestä 
kerrasta ja sisältää ryhmäliikunnan lisäksi mielenkiintoisia 
alustuksia ja keskusteluja kristinuskon aiheista. Kuuntele, 
keskustele ja oivalla. Alfa on paikka, jossa voit etsiä, löytää 
ja jakaa omia ajatuksia. Kurssi kokoontuu tiistaisin  ja torstai-
sin klo 17.30 sekä kahtena lauantaina (9. ja 16.5.) klo 13.30. 
kuntosali Fressi Caritaksessa. Lisätietoa www. oulunseur-
akunnat.fi tai Kimmo Kieksi p. 050 3105001.
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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

eurakunnissa tapahtuu 30.4.–7.5.2015

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi 1.5. Lisätietoja kerhos-
ta Siljalta, p. 044 7750 601.
Kevään viimeinen lapsi-
parkki ke 6.5. klo 12.30–
14.30. Varaukset Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 30.4. klo 10 
srk-talossa. 
Nuorten ilta to 30.4. klo 19 
srk-talossa.
Uusheräyksen kirkkopyhä 
su 3.5. klo 10 mes-
su, jonka jälkeen 
kirkkokahvit ja 
seurat srk-ta-
lossa.
Eläkeliiton 
kerho ja van-
han ajan kin-
kerit ti 5.5. klo 
12 srk-talossa, 
ruokaa ja leppoisaa 
ohjelmaa. Kaikki ovat ter-
vetulleita!
Kuoroharjoitukset ke 6.5. 
klo 18.30 srk-talossa. 
Rippikoulun aloitusjakson 
päätös to 7.5. klo 18 kirkos-

 
Kastettu: Ossian Leander Sydänmetsä (Pyhäntä)
Kuollut: Raili Annikki Karjalainen e. Ojapelto 80 
(Pulkkila)

sa. Rantsila: Stellat ke 6.5. klo 
17 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Nuorisotoimen retki pe 1.5. 
klo 12 Maksiharjuun. Seu-
rat su 3.5. klo 14 Pihlajistos-
sa. Lauluseurat su 3.5. klo 19 
ry:llä. Kevätmyyjäiset la 9.5. 
klo 10–11.30 vanhalla srk-ta-
lolla. Pulkkila: Raamattuluok-
ka ja nuortenilta la 2.5. klo 
19.30, pyhäkoulu su 3.5. klo 
12, seurat su 3.5. klo 19 ja äi-

Vappuaamiainen eurolla 
perjantaina 1.5. klo 8–10 

seurakuntasalissa.

Myytävänä myös 
munkkeja ja simaa mukaan.

A
rkisto / M
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tienpäivämyyjäiset la 9.5. klo 
12 ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 
3.5. klo 16 (Jouni Hintikka ja 
Esa Kurkela) ja päiväkerhojen 
kevätjuhla ke 6.5. klo 18.30 
ry:llä.  Rantsila: Vappumyy-
jäiset pe 1.5. klo 11 ry:llä. Seu-
rat su 3.5. klo 17 ja klo 18.30 
srk-talossa, Heikki Alakärppä 
ja Mauno Kurunlahti. Ompe-
luseurat pe 8.5. klo 19 ry:llä.

Messu su 3.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku 
Tölli, saarnaa Eeva Pouke, 
kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen, messutiimi 
avustaa. Vietämme Uus-
heräyksen kirkkopyhää, 
messun jälkeen kirkko-
kahvit ja seurat srk-talos-
sa, mukana Jorma Räisä-
nen, Pekka Siitonen ja Ee-
va Pouke.

sa. Tähän iltaan tulevat kaik-
ki rippikoululaiset!
Raamattupiiri to 7.5. klo 18 
srk-talossa, Apt.t. 19.
Limingan rovastikunnan 
retki Rovaniemelle Valta-
kunnallisille lähetysjuhlille 

12.–14.6. Tarkemmat tie-
dot ja ilmoittautu-

miset 30.4. men-
nessä virastoon 
p. 044 7750 
600. 
Haudanhoi-
tosopimuk-

sia voi tehdä 
virastossa tou-

kokuun ajan, jo-
ko käymällä virastos-

sa tai soittamalla p. 044 
7750 600. 
Tulossa: Kehitysvammais-
ten keväinen messu ke 
27.5. klo 10 Lumijoen kir-
kossa, pappina Elina Hyvö-

nen, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Messun jäl-
keen kirkkokahvit srk-talos-
sa tai sään salliessa ulkona. 
Messun järjestää Lumijoen, 
Limingan ja Tyrnävän seura-
kunnat. Ilmoittautumiset vii-
meistään to 19.5. oman seu-
rakunnan diakoniatyönteki-
jälle, Lumijoella Marjolle, p. 
045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Pe 1.5. klo 
19 nuorten ja raamattuluok-
kalaisten iltakyläilta ry:llä. Su 
3.5. klo 12 pyhäkoulu I A&E 
Kämäräisellä II S&K Hirvasnie-
mellä III H&J Laurilalla ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 4.5. klo 10 
puurokerho Hekkalalla ja klo 
19 sisarpiiri ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ti, ke ja to klo 17–18.30.

Jumalanpalvelukset
Messu su 3.5. klo 10 Kestilän kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Arkkila, avustaa Sirkku Palola. Kanttorina Arja Leino-
nen. Messussa siunataan uudet isoset tehtäviinsä. Juh-
lakahvit seurakuntakodissa.

Iltakirkko su 3.5. klo 19 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Mikko Kamula, kanttorina Veijo Kinnunen.

Kuollut: Hilkka Elina 
Pönni os. Pieti 85

Haudanhoito-
sopimuksia voi 

tehdä virastossa 
toukokuun ajan joko 
käymällä virastossa 

tai soittamalla 
p. 044 7750 600.

OAMK:n  kirkkomusiikin opiskelijoiden 

konsertti
sunnuntaina 10.5. klo 19  Pyhännän kirkossa

Ompeluseurat 
keskiviikkona 6.5. klo 18.30 seurakuntasalissa. 

Kahvimaksu oman 
seurakunnan rippikoulutyölle. 

Mafinga-kummikerho
perjantaina 8.5. kirkolla. 

Ovet avoinna klo 11.30–15. 
Tule mukaan askaroimaan 
myytävää kummikioskiin.

Perinteiset laasutalakoot 
hautausmaalla ja kirkkopuistossa 

perjantaina 8.5. alkaen klo 9. 
Talakooväelle ruokaa ja kahvia srk-talossa. 

Huom. kaikilta haudoilta poistetaan silloin havut!

 Tulossa: 

A
rkisto / R

eija H
aap

alain
en

RIPPIKOULU 
Rippikoulujen valmisteluleiri isosten kanssa 

to 30.4. klo 17 – su 3.5. Selkälässä.

1. leirin starttipäivä 
la 9.5. klo 11–16 Pulkkilan seurakuntatalossa.

2. leirin starttipäivä 
to 14.5. klo 11–16 Pulkkilan seurakuntatalossa.

3. leirin starttipäivä 
la 16.5. klo 11–16 Pulkkilan seurakuntatalossa.

Stellojen

KEVÄTKONSERTTI
keskiviikkona 13.5. klo 18 Temmeksen seurakuntatalossa.

Ohjelma 5 €.
Mehu- ja kahvitarjoilu. Arpoja. 

Levyn myyntiä. 

SIIVOUSTALKOOT
Hautausmaiden 

SIIVOUSTALKOOT
perjantaina 8.5. 

alkaen klo 9.

Hernekeitto- ja 
kahvitarjoilu! 

Pyhännän lapsikuorojen 

 KEVÄTLAULUT 
torstaina 7.5. klo 18 Nestorissa. 
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Haudanhoitosopimukset
tehtävä 20.5. mennessä
Haudanhoitoon kuuluu hautakummun kunnos-
sapito, haudan pinnan nurmi- tai hiekkahoito 
alueesta riippuen, kukat, kukkien hoito ja kas-
telu, jouluaattona kynttilät. Sopimuksen pituus 
joko yksi, viisi tai kymmenen vuotta.
Tarkemmat tiedot sopimuksen sisällöstä ja hin-
noista sekä sopimuksen tekeminen 20.5.2015 
mennessä seurakunnan nettisivuilla (Sähköiset 
lomakkeet, haudanhoitosopimus) tai ottamalla 
yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara

Messu su 3.5 klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Vesa 
Äärelä, diakoni Arvo Yr-
jölä, kanttori Pirjo Män-
tyvaara. Pyhäkoulu saar-
nan aikana monitoimiti-
lassa.
Kuuntele Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon juma-
lanpalvelukset suora-
na netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  30.4.–7.5.2015

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

Simaa 
ja munkkeja 
myytävänä

 srk-talolla vappu-
aattona 30.4. 
klo 12 alkaen. 

Elämäntaparyhmä ma 4.5. 
klo 17 Lähetysvintillä. Vetä-
jänä Ahti Auno, p. 044 2141 
034. 
Perhekerho ti 5.5. 
klo 9.30–11 seura-
kuntatalolla. As-
kartelua.
Hyvänmielen 
päiväkahvit ti 
5.5. klo 12 Koti-
kolon alakerras-
sa. Mielenterveys-
kuntoutujien avoin 
vertaisryhmä. Kevätlaulu-
ja. Mukana diakonissa Ma-
rika Kamps, p. 044 7521 243 
ja esh Maire Taikina-Aho, p. 
050 4302 023.
Lukupiiri ti 5.5. klo 14 Lähe-
tysvintillä. Runoja ihmisen 
elämänkaaresta, tuo muka-
nasi sinulle läheinen runo.
GospelGym ti 5.5. klo 20.15 
Vanamo-salissa. Kuntojump-
paa gospelhittien tahtiin. 
Ohjaajana Riitta Lielahti. 
Perhekerho ke 6.5. klo 9.30–
11 Vanamon Olohuoneessa. 

Nukketeatteria. Ari mukana 
kerhossa. 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 6.5. 12 seurakunta-
talolla. "Hattuilua" ota ha-
lutessasi mukaan hattu, jo-
hon liittyy jokin pieni tarina.
Kuorot ke 6.5.: Nuorten kuo-
ro Celeste klo 17 kirkossa, 

Tähdet-kuoro klo 17 seu-
rakuntatalolla. Ai-

kuisten kuoro klo 
18.30 kirkossa, 
Kirkkolaulajat  
klo 18.30 seura-
kuntatalolla.
Neulekahvila ke 

6.5. klo 17.30 Lä-
hetysvintillä.

Hautausmaan siivous-
talkoot to 7.5. klo 8 alkaen 
Rantakylän hautausmaalla.  

Kirkkoherranviraston auki-
oloajat ovat ma-ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kir-
kossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot. 
Lapsiparkki to 30.4. ja 7.5. 
klo 12.30–15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. 5 € / kerta. 
Varaa paikka lapsellesi, p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.
Versot su 3.5. klo 16 Kirkon-
kylän srk-kodissa.
Herännäisseurat su 3.5. klo 

Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri ke 6.5. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Varttuneet to 7.5. klo 14 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 7.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
to 7.5. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-
tapiiri to 7.5. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.  
Päiväpiirin ja Oma Hetki-
ryhmän kevätretki Lumi-
joelle ja Liminkaan to 21.5. 

Kastetut: Topias Juho Samuel Kelahaara, 
Luka Onni Oskari Peräaho, Elias Aleksanteri Bräysy, 
Ronja Aino Ilona Tuomiranta, Konsta Aukusti Määttä, 
Ruben Eliel Väyrynen, Beata Lyydia Moberg
Kuollut: Jalo Johannes Karjalainen 93, 
Esko Johannes Kiviniemi 73

18.30 Pia ja Esa Rättyällä 
Marjasuontie 22.
Ystäväpalveluilta ma 4.5. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Työikäisten miesten raa-
mattu- ja keskusteluryhmä 
ti 5.5. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro ke 6.5. klo 18 

Messu su 3.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Olli Seik-
kula, kanttorina Mika 
Kotkaranta.

Vappumyyjäiset ja kahvila 
Kokkokankaan srk-keskuksessa torstaina 30.4. klo 12–14 
myös Kirkonkylän srk-kodilla munkki-ja simamyyntiä 
klo 12–14 (tai niin kauan kuin tuotteita riittää). Myytä-
vänä myös yhteisvastuutuotteita, arpoja ja äitienpäi-
välahjoja.

Kokko-Kirppis lauantaina 16.5. klo 10–13 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. Varaa oma myyntipöytäsi/ 
pöytävuokra 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi: www.
kempeleenseurakunta.fi/ilmoittautuminen. Lisätietoja 
Soilelta, p. 040 7790 367.

Perinteiset Rantakylän 
hautausmaan 

siivoustalkoot 
torstaina 7.5. klo 8 al-
kaen. Talkoolaisille tar-
jotaan ruoka ja kahvit. 
Oman harava mukaan!

Kastettu: Noel Andreas 
Ahola, Helmi Lumi Lilian 
Kaikkonen, Leevi Antti 
Antero Keränen, 
Maija Kaarina Malinen
Kuollut: Marjatta Anneli 
Ridanpää 70

Aamupuuro pe 8.5. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala ja jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa.
Päiväkerhoihin ilmoittau-
tuminen toukokuun aikana 
osoitteessa www.limingan-
seurakunta.fi. Päiväkerhot 

Seurakuntaretki Hengen uudistuksen 
kesäjuhlille Valkeakoskelle 31.7.–2.8.
ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/rukousillat

Diplomiurkuri Christian Ahlskog 

J. S. Bachin urkuteosten sarja 
la 2.5. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Bach No. XV. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 €.

Häämusiikki-ilta 
kesän hääpareille ja muille musiikin ystäville 
sunnuntaina 3.5. klo 18 Vanhassa kirkossa. 
Musisoimassa kanttorit Pirjo Mäntyvaara ja 
Marjo Irjala. Lämpimästi tervetuloa!

Ilm. ja tied. 7.5. mennessä 
kerhossa tai p. 040 7790 368 
Jaanalle.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 7.5. klo 18 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Pöy-
täkirjan nähtävilläolo 12.5.–
11.6. arkisin klo 9–15 kirkko-
herranvirastossa.
Varhaisnuorten kerhot 
www.kempeleenseurakunta.
fi/41-varhaisnuorten-kerhot.
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. 

Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 30.4. klo 18.30 
Itäpuoli: järj. Moilanen, Kar-
humaa, Linnalammentie 
5. Seurat su 3.5. klo 16 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Tiistaikerho ti 5.5. klo 12. 
Perhekerho ke 6.5. klo 10–12 
ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Murtolaisten kurssi pe 1.5. 
klo 18 Ranuan opistolla. 

Kempeleen hautausmaan 
siivoustalkoot 
keskiviikkona 6.5. klo 12–16. 
Makkaranpaistoa ja kahvittelua 
talkoilun lomassa kirkonmäellä. 
Tervetuloa talkoilemaan, otathan 
oman haravan ja hanskat mukaan!

A
rk

is
to

 /
 M

in
n

a 
K

o
li

st
aj

a

ovat 2010–2012-syntyneil-
le, kolme vuotta täyttäneille 
lapsille. Jos lapsi täyttää syk-
syn aikana kolme vuotta, hä-
net voi ilmoittaa jo valmiik-
si jonoon. Lapset otetaan 
kerhoon ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Lisätietoja voit 
kysellä Tuijalta, p. 044 7521 
230.
Partio: Perinteinen tarpoji-

en, samoajien ja vaeltajien 
kevätleiri Jotos 8.–10.5. Il-
moittautuminen 5.5. men-
nessä nettisivuilla olevan lin-
kin kautta. 
Rauhanyhdistys: Pe 1.5. klo 
11 vappumyyjäiset. Su 3.5. 
klo 12 pyhäkoulut sekä klo 
16 ja 17.30 seurat ry:llä. To 
7.5. klo 12 varttuneiden ker-
ho ry:llä.

Koko perheen 
vapputapahtuma 

perjantaina 1.5. klo 12–15 Limingan 
seurakuntatalolla (Pappilantie 6) 

Pupu ja karhu esiintyvät klo 12.30 ja 13.30, 
Peetu-pelle esiintyy klo 14.

Lapsille ilmapalloja, ongintaa, onnenpyörä 
sekä pomppulinna (säävaraus, ei sateella). 

Myytävänä simaa, munkkeja, kahvia, 
makkaraa ja lättyjä. 

Sisäänpääsy 3 €. Vain käteismaksu, 
ei pankkikorttia! 

Tulot Yhteisvastyykeräyksen hyväksi. 
Tervetuloa! 

Järj. Limingan seurakunta sekä MLL

Äitienpäivälounas
sunnuntaina 10.5. klo 11.30–13.30, Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Liput: 12 € aikuiset ja yli 12-v, 6 € 7–12-v,  al-
le kouluikäiset ilmaiseksi. Lippuja voi ostaa etukäteen 
kirkkoherranvirastolta tai varata os. minna.sorvala@evl.
fi. Ennakkolipun ostaneiden suositellaan saapumaan klo 
12 mennessä. Lippuja myydään ovelta klo 12.15 alkaen. 
Myynnissä myös sponsorilippuja, jotka jaetaan diakonia-
työn kautta vähävaraisiin perheisiin. Maksu käteisellä. 
Tuotto lähetystyölle.
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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

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 30.4. klo 11 kappelis-
sa, Hanna ja Ossi laulattavat 
kevätlauluja. 
Hartaushetket to 30.4. klo 
13.30 alkaen Mikevan palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Vappumyyjäiset ja lähetys-
kahvila to 30.4. klo 14–17 
seurakuntatalossa (tai niin 
kauan kuin tuotteita riittää). 
Myynnissä munkkeja ja si-
maa, kahvilassa munkkikah-
vit 2 €. 
Perhepyhäkoulu su 3.5. klo 
11.30–12.30 srk-talon ala-
kerrassa. Lapset voivat jää-
dä pyhäkouluun myös ilman 
aikuista. 
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 4.5. klo 9–15. Hau-
tausmaahartaus klo 12 muu-
alle haudattujen muistomer-
killä. Kahvi- ja sämpylätarjoi-
lu talkoon ajan!
Ompeluseurat ma 4.5. klo 18 

Messu su 3.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov, eläkeliiton 
lauluryhmä. Eläkeliiton 
kirkkopyhä, messun jäl-
keen kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.
Vauva- ja vekarakirk-
ko ti 5.5. klo 9.30 kirkos-
sa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala ja lastenohjaajat.
Kirkkohetken jälkeen äi-
tienpäivän kakkukahvit 
seurakuntatalossa.

kanttorina Ossi Kajava, mu-
siikkiryhmä.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maa-
nantaisin klo 15–16.30 (tai 
niin kauan kuin kasseja riit-
tää) srk-talon alakerrassa. 
Kasseissa kauppaliikkeiden 
lahjoittamia tuotteita, joissa 
merkintänä viimeinen myyn-
tipäivä tai parasta ennen. 
Kuorot: ke 6.5. klo 10.30 päi-
väkuoro, klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuoro seura-
kuntatalossa.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja klo 10–12 Päivärin-
teen srk-salissa, ke klo 12.30–
14.30 Päivärinteen srk-salissa 
ja to klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Nuoret ja rippikoulut: Kou-
lupastoripäivystys to 30.4. 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Ompeluseurat ma 4.5. klo 
18. Perhekerho torstaisin klo 

Laitasaaren rukoushuoneella 
lähetys- ja diakoniatyön hy-
väksi.
Omaishoitajien ryhmä ti 
5.5. klo 13.15 seurakuntata-
lossa, Leena Leskelä. Saman-
aikaisesti kokoontuu muis-
tisairaiden ryhmä Päiväkes-
kuksen takkahuoneessa klo 
13–15, mukana Kaisa Hartik-
ka ja Mirja Paakkonen.
Keskipäivänkerho ke 6.5. klo 
11.30 seurakuntatalossa, Os-
si Kajava laulattaa kevätlau-
luja. Arvonta! 
Hartaus ja ehtoollinen ke 
6.5. klo 15 Rantakodissa, Tar-
ja Pyy.
Rukouspiiri ke 6.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaus to 7.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Ossi Kajava.
Hartaushetket to 7.5. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa.
Tulossa: Helatorstaina 14.5. 
klo 18 tuomasmessu seura-
kuntatalossa. Toimittaa Tar-
ja Pyy, saarnaa Sirkku Eho, 

Talkoot 
ma 4.5. 

klo 15–19 
Temmeksen 

hautausmaalla. 
Iltapala.

Kastettu: Vanamo Eevi Maaria Paaso, 
Niila Eliel Laurila, Elena Aleksandra Joensuu

Perhekirkko, sanajuma-
lanpalvelus su 3.5. klo 12 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Pentti Korkiakoski. 
Avustaa Noora Kutilai-
nen, Henna-Leena Iso-
kääntä laulu, Lapsikuoro.
Perhekirkko, sanajuma-
lanpalvelus su 3.5. klo 
14 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Pentti Korkia-
koski. Avustaa Noora Ku-
tilainen.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 3.5. klo 16 

ry:llä. Äitienpäivä-
myyjäiset la 9.5. 
klo 11.30 ry:llä,  
alkaen ruokai-
lulla.
Murron rau-

hanyhdistys: 
Äitienpäivämyy-

jäiset la 9.5. klo 
11.30 ry:llä.

Haudanhoitosopimukset
Teemme 5 ja 10 vuoden sekä kesähoitosopimuksia. 
Sopimuspyynnöt toukokuun loppuun mennessä 
p. 044 7372 621 ja 044 7372 622.

A
rkisto / M

in
n

a K
o

listaja

Häämusiikin ilta 
torstaina 7.5. klo 18 
Muhoksen kirkossa.  
Häämarsseja, -musiikkia ja 
-fiilistelyä kaikille häitä 
suunnitteleville, kaasoille, 
bestmaneille, vihkivalojaan 
uusiville ja kaikille romanttisesta 
musiikista pitäville. Musiikista vastaavat kanttori Ossi 
Kajava  sekä laulajat Roosa Kukkonen, Veera Kukkonen 
ja Anne Ranta. Ohjelmamaksu 10 € yhteisvastuulle.

Yhteisvastuu-lipaskeräys ja 
kahvitarjoilu to 30.4. klo 12–
18 kauppojen edessä.
Raamattu- ja tuumailupiiriä 
ei ole 30.4. Kokoonnumme 
torstaina 7.5. klo 18 Leilan 
luona, os. Haurukyläntie 35. 
Tervetuloa mukaan kevään 
viimeiseen "RaaTuuseen".
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ihmisille ma 
4.5. klo 8.30–10 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kun tavaraa riittää.

Limingan rovastikunnan 
retki Rovaniemelle
Valtakunnallisille 
Lähetysjuhlille 12.–14.6.
Ilm. 30.4. mennessä: 
kempeleenseurakunta.fi/
ilmoittautuminen tai 
p. 040 7797 705 / 
Minna Sorvala.

Peräkonttikirppari
keskiviikkona 6.5. klo 14–18 Tyrnävän torilla. Tule myymään 
ja ostamaan hyväkuntoista tavaraa/ vaatetta  auton perä-
kontista tai -kärrystä. Paikkavaraus 4.5. mennessä Riitta 
Pesoselle p. 044 7372 630 tai riitta.pesonen@evl.fi. Paikka-
maksu 5 € Yhteisvastuukeräykselle. Torilla myös pienimuo-
toinen YV- puffetti, josta saa juotavaa ja purtavaa.

6.-luokkalaisten nuortenillat
Tule tutustumaan jo etukäteen seurakunnan nuortenil-
toihin! Nuortenillat kouluittain seuraavasti:
Temmeksen 6.-luokkalaisille Temmeksen srk-talolla ti 
5.5. klo 17–17.45.
Murron 6.-luokkalaisille kerhotilassa (Kauttaranta 12 A 
2) to 7.5. klo 15.45–13 ja 17–17.45. Päätä kumpaan tulet! 
Kumpaankin mahtuu 26 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Kuulammen 6.-luokkalaisille Tyrnävän srk-talolla pe  
8.5. klo 15.45–16.30 ja 17–17.45. Päätä kumpaan tulet! 
Kumpaankin mahtuu 35 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Ilmoittaudu iltaan 30.4. mennessä: Johanna Rantala, 
p. 044 7372 632. Ilmoittautuessa kerro ruoka-allergiat 
ja vanhemman puhelinnumero. 

Haudanhoitosopimuksia tulevalle kesälle 
sekä viideksi tai kymmeneksi vuodeksi 
tehdään seurakunnan taloustoimistossa toukokuun 
loppuun saakka, p. 08 5331 174. Hautojen kasteluso-
pimuksia tehdään kesäkuun 15. päivään asti. Lisätieto-
ja taloustoimistosta ja www.muhoksenseurakunta.fi.

Kauneimmat hengelliset laulut 
-toivelaulutilaisuus 
keskiviikkona 20.5. klo 18 kirkossa. 
Laulutoiveita voi lähettää kanttori Ossi Kajavalle 
11.5. mennessä ossi.kajava@evl.fi tai soittamalla 
p. 040 547 0786 tai muhoksen.seurakunta@evl.fi. 

Ikäihmisten kerhojen kevätretki 
keskiviikkona 20. toukokuuta

Lähtö Muhoksen seu-
rakuntatalolta klo 8.30, 
ajamme Laitasaaren ja Jää-
lin kautta Haukiputaalle, 
jossa ruokailu klo 11. Kirk-
koon tutustumisen jäl-
keen matka jatkuu Idea-
parkkiin ja kotimatka alkaa 
n. klo 15.30. Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset pe 8.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 533 1284.

Luontokerhoihin ilmoittautuminen:
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesäkuussa luontokerhon 4–6-vuotiaille lap-
sille. Huom! Lapsen on ehdittävä täyttää  4 vuotta 31.5. mennessä. Temmeksen luonto-
kerhoihin voi ilmoittaa myös 1.- ja 2.-luokkalaisia, mutta ryhmiä kootessa ovat 4–6-vuo-
tiaat etusijalla. Kerhojen alussa kokoonnumme aina seurakunnan kerhotilassa. Murrossa 
(Kauttaranta 12 A 2) ja kirkonkylällä seurakuntatalon kerhotilassa. Temmeksen kerhoi-
lupaikka tarkentuu vielä ilmoittautumiseen mennessä. Kerhot kestävät 4 päivää/ryhmä! 
Luontokerhoissa leikitään, lauletaan ja opitaan kiinnostavia asioita luonnosta. Joka päivä 
lapsille mukaan pienet eväät. Kerhoilemme pääasiassa ulkona. Kerhoajat ovat seuraavat:
1. ryhmät Murto vko 23: 1.6.–4.6. 1A  Aamuryhmä 9–11.30. 1B Iltapäiväryhmä 12.30–15.
2. ryhmät Kirkonkylä vko 24: 8.6.–11.6. 2A  Aamuryhmä 9–11.30. 2B Iltapäiväryhmä 12.30–15.
3. ryhmät vko 25: 15.–18.6. Temmes 3A Aamuryhmä 9–11.30. Kirkonkylä 3B Iltapäivä-
ryhmä 13–15.30. 
Ilmoittautua voi maanantaina 11.5. alkaen sähköpostilla. Kirkonkylän luontokerhoihin 
haluavat ilmoittautuvat Meijulle, meiju.kaakinen@evl.fi. Murron ja Temmeksen luonto-
kerhoihin haluavat ilmoittautuvat Nooralle, noora.kutilainen@evl.fi. Ilmoittautumiseen 
laittakaa ryhmä, johon lapsi haluaa sekä lapsen syntymävuosi ja vanhemman puhelinnu-
mero. Luontokerhoihin ei oteta ilmoittautumisia muualla. Ryhmät täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, yhteen ryhmään mahtuu 20 lasta.

10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 1.5. vappumyyjäiset ry:llä; 
ruokailu klo 15 ja myyjäiset 
klo 16. Su 3.5. klo 12 pyhä-
koulut: Kk-Anttila Toppinen, 
Korivaara Pekkarinen, Pälli 
Lapinkangas, Suokylä Kaar-
lejärvi. Klo 17 laulutuokio ja 
seurat ry:llä. Ma 4.5. klo 18 

päiväkerhot ry:llä. Ti 5.5. klo 
13 lauluseurakerho. To 7.5. 
klo 18.30 lauluseurat ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 1.5. klo 12 vappumyy-
jäiset, ruokailu alkaa klo 11. 
Klo 19 nuortenilta ry:llä. Ti 
5.5. klo 13 lauluseurakerho. 
To 7.5. klo 19 sisarilta ry:llä.

Diakoniatyön päivystys ma 
4.5. klo 9–10.30 Tem-
meksen srk-talolla. 
Sisäänkäynti taka-
pihan puolelta.
Hartaus ma 4.5. 
klo 14 Kotolassa.
Nuttupiiri ti 5.5. 
klo 17 Pappilassa.
Nuortenilta ti 
5.5. klo 18 Temmek-
sen srk-talolla ja to 7.5. 
klo 18 Murron kerhotilassa. 
Nuortenillat yläkouluikäisille 
ja vanhemmille nuorille.
Hartaus to 7.5. klo 13 Mänty-
rinteellä. Kappelin kylätoimi-
kunta tarjoaa kahvit.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 7.5.2015 klo 18 Temmek-
sen srk-talolla. Kokouksen 
asialista on yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa vi-
raston aukioloaikoina 29.4.–
7.5.2015. Kokouksen tarkas-
tettu pöytäkirja muutoksen-
hakuohjeineen on yleises-
ti nähtävillä kirkkoherranvi-
rastossa 8.5.–7.6.2015.
Seurakuntakerhoa ei ma 4.5.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
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Palstalla ihmetellään 
ja ihastellaan 
maailmanmenoa. 

Ihmeellinen 
ihmisruumis

Olen harrastanut pyöräilyä jo joitakin vuosia. 
Kymmenisen vuotta sitten yksi haaveistani oli, 
että voisin polkea noin 90 kilometrin matkan 
kodistani Oulaisiin, jossa äitini asuu. Koska sil-

loin harrastin enimmäkseen lyhyitä työmatkoja ja muu-
ta hyötypyöräilyä, haaveen toteutus tuntui kaukaiselta. 
Kuvittelin, ettei yksi päivä riittäisi matkan taittamiseen.

Kaksi vuotta sitten toteutin tuon haaveen ja poljin ko-
ko matkan Oulaisiin ja seuraavana päivänä takaisin! Sit-
temmin olen pyöräillyt pitkiäkin matkoja ja useita päi-
viä putkeen. 

En koskaan lakkaa ihmettelemästä sitä, miten jalkani 
vaan jaksavat polkea, kilometri toisensa perään. Ja vaikka 
illalla olisi kuinka poikki, niin 
hyvin nukutun yön jälkeen ja-
lat jaksavat taas iloisena jatkaa 
matkaa. 

Ihmisen kehossa on paljon 
muutakin ihmeellistä: sen ky-
ky sopeutua muuttuviin olo-
suhteisiin ja palautua ennal-
leen haavereiden jälkeen. 

Ajatelkaapa, miten hienoa on, että haavat paranevat 
ihan itsestään! Että kehossa on mekanismi, joka tyrehdyt-
tää verenvuodon ja paikkaa haavan. Tai kun luu murtuu, 
se pikkuhiljaa korjautuu itsestään. 

Nuorempana opiskelin hiukan biokemiaa ja ymmärsin, 
kuinka suurenmoinen järjestelmä ihminen on aivan pe-
rustasolta lähtien. Miten voi olla, että miljardeista emäs-
pareista koostuva dna sisältää kaiken tiedon ihmisen ra-
kentamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen? Ja miten ih-
meessä elimistö osaa tulkita sitä, rakentaa uutta ja pois-
taa vanhaa?

Olen kiitollinen tästä ihmeestä, minun ruumiistani. 
Se on temppeli, jossa sielu voi asua ja jota 
Jumala voi käyttää työkaluna aut-
taakseen muita. Haluan varjella 
ja suojella sitä, jotta se kestäi-
si mahdollisimman pitkään ja 
toisi iloa minulle sekä lähei-
silleni. Tästä näkökulmasta 
katsoen yritän miettiä va-
lintojani. 

Mikä edistää ruumiini 
hyvinvointia tänään? 

MARIKA KAMPS
diakonissa
Limingan seurakunta

Ajatelkaapa, miten 
hienoa on, että 
haavat paranevat 
ihan itsestään!

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 
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Lääketieteen tohtori Jark-
ko Karvonen on kiinnit-
tänyt messussa huomion 
pastoreiden tapaan hoi-

taa käsihygieniaa: näkyväs-
ti, mutta näennäisesti (Postia, 
RT 16/2015).

Tohtori toteaa hygieniasta 
huolehtimisen olevan ”kan-
natettava asia”, mutta käsien 
desinfioinnin kirkon kuorissa 
lennättävän lääkärin ajatukset 
leikkaussaliin, pois pyhästä.

Minulle epäily kenen ta-
hansa käsihygieni-
an puutteesta tuo 

Pullo ehkä piiloon, mutta hanskat käyttöön
mieleen kuumeen, kurkkuki-
vun, mahataudin. Ja näky de-
sinfiointipulloon tarttumises-
ta merkitsee sitä, että käyttä-
jä huolehtii esimerkiksi hau-
raiden vanhusten terveydestä!

Karvonen ehdottaa ehtool-
lista jakaville käsien rauhallis-
ta desinfiointia sakastissa en-
nen messua. Mutta riittääkö 
sekään? Messun aikana pappi 
sormeilee monen muun käsit-
telemiä kirjoja, tukeutuu saar-
nastuolin kaiteeseen tai luku-
pulpetin pieleen, korjaa ken-

ties mikrofonin asentoa, ehkä 
niistää nenänsä ja – jakaa lei-
pää sekä viiniä.

Pitäisikö siis ajoissa käsi-
hygieniastaan huolehtineel-
lekin ehtoollisen jakajalle va-
rata ihonväriset kertakäyttö-
hansikkaat, joihin tämä en-
nen oletettavasti puhtaisiin as-
tioihin tarttumistaan sulavasti 
sujauttaisi kätensä alttaripöy-
dän suojassa?

AINO MARTTILA
Siikalatva

Mistä ylösnousemuksessa oikein riidellään?

Onneksi en ymmärrä 
tuommoisista 
riidoista mitään. 
Tunnustan 
uskonoppini 
vähäisyyden, enkä 
osaa valitettavasti 
aateriidassa valita 
puoltani. 

Tämänkin nimensä mit-
taisen lehden palstalla 
on päässyt jonkinmoi-
nen piru irti. En saa 

vain millään ymmärrystä sii-
hen, mistä on kysymys. Joku 
on kirjoittanut jotain Jeesuk-
sen hautaamisesta, ja kirjoitus 
on saanut kunnianarvoisan 
vastakirjoituksen jostakin ei-
tieteellisestä totuudesta (Pos-
tia, RT 15/2015).

Voisikohan joku selventää 
tätä verisenä repivää oppirii-
taa sellaisellekin rivikansa-
laiselle, jonka Katekismuksen 
osaaminen rajoittuu rippiopin 
nipin napin läpäisseehen op-
pitasoon.

Onko kyse uskonnon kä-
sitteitä kaatavasta oppirii-
dasta vai mistä? Onko tämä-
kin tavallisen lajin uskonto 
niin kiihkeää, että se jakau-

tuu myöhemmin erinimisiin 
uskonoppineisiin, kuten mo-
nissa uskonnoissa on käynyt?

Onneksi en ymmärrä 
tuommoisista riidoista mi-
tään. Tunnustan uskonoppi-
ni vähäisyyden, enkä osaa va-
litettavasti aateriidassa valita 
puoltani.

Toivon joka tapauksessa 
olevani tyhmempänäkin seu-
rakuntalaisena tervetullut esi-
merkiksi laulamaan kauneim-
pia joululauluja kotiseurakun-
nan tilaisuuteen tulevana jou-
luna.

MATTI NIKKILÄ 
Liminka

Terve ei levitä 
tauteja

Kiitos Jarkko Karvosel-
le hyvästä kirjoituksesta 
(Postia, RT 16/2015). Olet 
kiinnittänyt huomion oi-

keaan asiaan. Käsidesin pikahie-
raisu alttarilla on vain koomista 
ja silmän lumetta. Terve ihminen 
ehtoollisen jakajana ei levitä mi-
tään tautia ojentaessaan ehtool-
lisvieraalle öylätin. Eikä muuten-
kaan ruokaillessa tarvita käsien 
kirurgista desinfektiota.  

MARITTA MONONEN
eläkeläinen 


