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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Viime sunnuntaina Keskustan seurakuntata-

lon iso kirkkosali Oulussa täyttyi ruokailijois-

ta. Ravintolatempauksesta Nepalin maanjä-

ristyksen uhrien hyväksi on kuulunut vain hyvää. 

Kävijät ovat kiitelleet järjestäjiä maukkaasta ruo-

asta, lämminhenkisestä tapahtumasta ja ripeästä toi-

minnasta. Tapahtuman tekijät puolestaan ovat olleet 

iloisia kävijämäärästä ja ihmisten halusta auttaa.

Eniten tapahtuma saattoi kuitenkin ilahduttaa 

Oulussa asuvia nepalilaisia. He pystyivät auttamaan 

maanmiehiään ja -naisiaan 

toisella puolen maapalloa. 

Kaikkia heistä tuho on kos-

kettanut jollakin tavalla. 

Vaikka tapahtumassa 

mukana olleet nepalilai-

set jakoivat ruokaa hymyil-

len, osa heistä on menettä-

nyt maanjäristyksessä läheisiään. Surutyötä he teke-

vät kaukana kotoa, ehkä jopa ilman puhelinyhteyt-

tä perheeseen.  

Muutamassa päivässä syntynyt tapahtuma on 

myös osoitus yhteistyön voimasta. Kaikkea ei seura-

kunnissa tarvitse – eikä pidä – suunnitella kuukau-

sitolkulla. Ihmiset voi tuoda yhteen ilman toiminta-

suunnitelmaa, aikataulua ja budjettia. 

Hyvät ideat syntyvät usein vahingossa. Ne sano-

taan ilmoille sivulauseessa kahvipöydässä tai toivee-

na, jonka ei ehkä uskota toteutuvan. Hyvään ajatuk-

seen kannattaa kuitenkin tarttua heti, sillä kuten 

vanha viisaus sanoo: Kun se pitkistyy, se mutkistuu. 

Erityisen ilahduttavaa kahdeksi tunniksi pystyyn 

laitetun ravintolan menestyksessä on se, että se teh-

tiin vapaaehtoisvoimin. Kahden yhdistyksen vapaa-

ehtoiset kantoivat päävastuun tekemisestä, seura-

kunnat tarjosivat tukea järjestelyihin. 

Maailman toisella laidalla tapahtunut katastro-

fi sai aikaan jotain hyvääkin. Kuten useam-

pi sunnuntaina syömällä hyvää 

tehnyt totesi: Lisää tällaisia 

kokoontumisia.   

Yhdessä 
syömisen voima

Oululaiset 
tukivat Nepalia 

syömällä

Jeveen Shrestha menetti kuu-
si läheistään Nepalia repi-
neessä maanjäristyksessä. 
Shrestha opiskelee kolmatta 

vuotta Oulussa ammattikorkea-
koulussa. Tuhansien kilometrien 
päässä kotoa hän halusi jotenkin 
auttaa muita nepalilaisia.  

Siksi hän huhki viime sunnun-
taina keittiössä Oulun seurakun-
tataloon perustetussa pop up -ra-
vintolassa, jolla kerättiin varoja 
maanjäristyksen uhreille. Tapah-
tuman järjestivät Maya Nepal ry, 
Oulun NNKY ja Oulun seura-
kuntien kansainvälinen työ. Li-
ki 300 ihmisen antamaksi tueksi 
laskettiin heti tilaisuuden jälkeen 
3300 euroa. 

Valkokankaalla pyörineen 
Nepal-videon innostamana mo-
ni lahjoitti rahaa myös soittamal-
la tai tekstaamalla avustusnume-
roihin, joten lopullinen summa 
on isompi. 

– Arvostamme todella suoma-

laisten tukea, Shrestha kertoi heti 
tapahtuman jälkeen.

Nepalissa tarvitaan hänen mu-
kaansa erityisesti ruokaa, puh-
dasta vettä, terveydenhoitoa ja 
suojia menetettyjen kotien tilalle. 

Jeveen Shrestha oli sunnun-
taina huolissaan niistä vuoris-
ton syrjäkylissä asuvista ihmisis-
tä, joiden luo apu ei ehkä ole vie-
lä edes päässyt. Tärkeintä hänen 
mielestään olisikin, että avustus-
työhön saataisiin tarpeeksi käsi-
pareja.  

Yhteisöllisyyttä 
kannattaa vaalia
Pop up -ravintolan järjestelyis-
sä käsipareja riitti. Oulun seu-
rakuntien kansainvälisen työn 
vs. pastori Stiven Naatus piti ta-
pahtumaa onnistuneena juuri sen 
vuoksi, että se toi yhteen ihmiset, 
joita asia koski, ja ne jotka halu-
sivat auttaa.

– Havahduin itsekin vasta 

Pop up -ravintola keräsi rahaa 
maanjäristyksen uhreille  

maanjäristyksen jälkeen siihen, 
että Oulussa on satakunta nepa-
lilaista. He ovat osa yhteisöä, osa 
tätä kaupunkia.

Kansainvälisen työn pastori 
onkin sitä mieltä, että sunnun-
tain kaltainen yhdessä tekemi-
nen ja yhteisöllisyyden vaalimi-
nen olisi hyvä suunta seurakun-
tatyössä. Tapahtumia ei tarvitse 
keksiä, vaan voi tarttua ajankoh-
taisiin aiheisiin.

Hän antaa kiitosta Maya Nepal 
ry:lle, joka toimi yhteydenpitäjä-
nä nepalilaisiin sekä seurakun-
taan ja Oulun NNKY:n aktiivei-
hin päin.

Moni oli kuullut 
tunnelmia Nepalista
Osalla tapahtumaan osallistu-
neista suomalaisista oli myös 
omakohtaisia kontakteja Ne-
paliin. Yksi heistä on Matleena 
Kokko, joka osallistui tapahtu-
maan yhdessä lastensa Riiko ja 

Kaikkea ei 
seurakunnissa 
tarvitse – eikä 
pidä – suunnitella 
kuukausitolkulla. 

ELSI SALOVAARA
elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 
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Nuo valistuneet ja 
suvaitsevuudellaan 
ylpeilevät ihmiset 
kyselivät ilmeisen 
totisina, onko 
joku nähnyt 
perussuomalaisen. 

Elämää kuplassa
Kolumni

MATTI PIKKARAINEN
Tuomiorovasti

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

Havahduin itsekin 
vasta maanjäristyksen 
jälkeen siihen, että 
Oulussa on satakunta 
nepalilaista. 

Stiven Naatus

ovat saaneet tuntumaa nepalilai-
seen kulttuuriin tyttären nepali-
laisen ystävän kautta. 

– Kuulimme, että hänen per-
heensä oli onneksi säilynyt ehjä-
nä, mutta talo oli vaurioitunut. 

Tuppuraiset kiittelivät tapah-
tumaa lämminhenkiseksi.

 – Huomaa, että oululaiset ovat 
ottaneet Nepalin asian omakseen. 

Tuleviin järistyksiin 
voi varautua
Tukea Nepal tarvitsee myös tu-
levaisuudessa. Jeveen Shresthan 
mukaan varsinkin nuoremmat 
nepalilaiset tietävät, että monia 
taloja ei ole suunniteltu ja raken-
nettu maanjäristystä kestäviksi. 

Eedla Agarwadekerin kanssa. 
Kokon mies pitää ravintolaa 

Intiassa. 
– Puolet työntekijöistä on ne-

palilaisia. He lähtivät kotiin, jota 
ei kuitenkaan enää ole. 

Pirkko ja Reino Tuppurainen 

Oulussa asuva Jeveen Shrestha menetti Nepalin maanjäristyksessä kuusi läheistään. Sunnuntaina Keskustan seurakuntatalossa Oulussa järjestettiin pop up -ravintola, jossa oli mahdollisuus tukea järistyksen uhreja.
– Olen kiitollinen kaikesta suomalaisten antamasta avusta, Shrestha totesi.

Hiljan pidettyjen edus-
kuntavaalien jälkeen 
nousi julkisuuteen kä-
site ”Helsinki-kupla”. 

Tuolla käsitteellä kuvattiin si-
tä, kuinka vaalien jälkeen pää-
kaupunkiseudulla moni ihmet-
teli vaalien tulosta. Ehkä lentä-
vin lause oli ”tämä ei ole minun 
Suomeni”.

Nuo valistuneet ja suvaitse-
vuudellaan ylpeilevät ihmiset 
kyselivät ilmeisen totisina, on-
ko joku nähnyt perussuomalai-
sen tai kuka nyt voi heitä äänes-
tää. Onko ihmisiä Punavuoren 
ulkopuolella?

Tuo kuva kuplasta ei liene 
mitenkään epärealistinen. Se, 
mikä ei ole silmissä, ei ole ole-
massa. Kun oma elämä pyörii 
vain itselle sopivien ajatusten ja 
ihmisten keskellä, hämärtyvät 
maailmankuva ja todellisuus. 
Kaikki se, mikä poikkeaa omas-
ta turvallisesta maailmasta, sul-
jetaan pois elämästä. 

Surullista ajassamme on se, 
että tuo poliittisen kevään Hel-
sinki-kupla ei ole mikään yksit-
täinen tapaus, vaan paremmin-
kin kuva ajastamme laajemmin. 
Yhä useammin ihminen sulkee 
silmänsä ja korvansa ympäris-

töltä ja sulkeutuu omien ku-
vitelmiensa maailmaan. Siinä 
maailmassa totta on vain se, 
minkä minä itse hyväksyn to-
deksi. Ja siitä ajattelusta kum-
puaa myös asenne maailmaan.

Kun totta on vain oma maa-
ilma, sen sisällä on helppoa ol-
la suvaitsevainen. On helppo 
samanmielisten kanssa puhua 
viisaita ja paheksua toisinajat-
televia.

Surullista on se, että me kir-
kossakaan emme ole vapaat täl-
laisesta. Me, joiden peruskir-
ja jo puhuu jokaisen ihmisen 
yhdenvertaisuudesta. Me, jot-
ka pidämme rakkautta kaiken 
mittana. Kuinka helposti sul-
jemme erilaisuuden turvalli-
sen kuplamme ulkopuolelle ja 
lyömme päälle leiman: ei kuu-
lu joukkoon.

– Kunnollisella suunnittelulla 
ja rakentamisella voidaan välttää 
tuhoja, tietotekniikkaa opiskeleva 
Shrestha pohtii.

Luonnonkatastrofeja ei ihmi-
nen voi estää, mutta yhteistyöllä 
niiden tuhot jäävät pienemmiksi.

– On tärkeää, että nepalilaiset 
toimisivat yhdessä. Tarvitsemme 
kuitenkin opastusta teknologi-
aan ja kansakunnan rakentami-
seen uudelleen. 

ELSI SALOVAARA

Lisää kuvia – more pictures: 
www.facebook.com/rauhantervehdys. 
Lue juttu englanniksi – read in 
English: www.rauhantervehdys.fi.

Pirkko ja Reino Tuppurainen kiittelivät nopeasti järjestettyä tapahtumaa. 
Nepalilainen ruoka maistui heidän mukaansa erinomaiselta, vaikkakin 
erilaiselta kuin kotiruoka. 
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   ”Miksi uusia ideoita 
   ei kokeiltaisi?”
Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen on jopa 
vaativampaa kuin työntekijöiden johtaminen.

– Johtamista en niinkään ajattele täällä edes 
olevan. Lähinnä kuuntelemme, tuemme, ohjeis-
tamme ja kohtaamme vapaaehtoisiamme. Pi-
dämme välillä yhteisiä palavereita, keskustelem-
me ja toivomme, että muistamme kannustaa ja 
kiittää. 

Seurakuntien toiminnassa annetaan lisää ti-
laa luovuudelle ja uusille ideoille ja rohkais-
taan seurakuntalaisia kokeilemaan uusia tapo-
ja, vaikka kokeilussa voidaan epäonnistua.

– Työntekijöinä kuljemme täällä korvat auki ja avoimin käsin. Uudet ideat ja luo-
vuus ovat suotavia. Itse ajattelen, miksi uusia asioita ei kannattaisi kokeilla. Sittenhän 
sen näkee, mikä lähtee kantamaan. Hylätään ideat, jotka eivät toimi.  

MARJO KOSKI-VÄHÄLÄ
Diakonissa-kansliasihteeri, Lumijoki

  ”Tasavertaisuus on 
  kaiken edellytys”
Vapaaehtoisille annetaan tarvittavat ja riittävät re-
surssit toiminnan toteuttamiseen. Vapaaehtoisel-
le sekä vapaaehtoistoimintaa organisoivalle vas-
tuuhenkilölle varmistetaan tarvittava osaaminen 
ja kehittyminen.

– Meillä on seurakunnassa suuret resurssit käy-
tettävissä, kuten monen alan ammattilaisia ja muu-
ten taitavia seurakuntalaisia.  Kun opimme tunte-
maan toisiamme, voimme paremmin yhdistää voi-
mavaramme. 

Kirkon vapaaehtoistyö on innostavaa, tarjoaa mie-
lenkiintoisia tehtäviä ja on henkisesti palkitsevaa.

– Vapaaehtoistyössä on mahdollisuus levätä ja käyttää omia lahjojaan.  
Kun itse on saanut kokea Jumalan rakkauden kosketuksen, tulee tarve kertoa tätä vies-

tiä eteenpäin tavalla ja toisella.

ERKKI HAVERINEN
Seurakuntalainen, Liminka

Muu media

MUISTAN KUINKA lapsena näin usein 
painajaisia. Silloin laitoin kädet ristiin ja 
rukoilin. Joka kerta pahat unet loppuivat 
ja sain nukkua loppuyön levollisesti. 
Opin siis jo pienenä, että rukous toimii 
takuuvarmasti.

Jazz-musiikin maisteri Mikko Pettinen 
Kotimaassa 30. huhtikuuta

KUN JOKU KUOLEE, paljon puhutaan 
omaisille ja omaisista, mutta ystävien 
surusta ei puhuta. Eikä siitä, miten ystävät 
pitäisi huomioida.

Kirkkohallituksen hengellisen elämän asiantuntija 
Terhi Paananen Kalevassa 4. toukokuuta

Talousjohtajaa 
kohdeltiin epäasiallisesti
Pohjois-Suomen aluehallin-

toviraston AVI:n tarkastaja 
on tarkastuksessaan anta-
nut Oulun seurakuntayh-

tymälle toimintaohjeita talous-
johtaja Arja Ahosen tapauksessa. 
Tarkastuksessa mainitaan neljäs-
tä lainsäädännön vastaisesta asi-
asta.

1. Esimies on kohdellut Ou-
lun seurakuntayhtymän talous-
johtajaa Arja Ahosta epäasialli-
sesti. Kertomuksen mukaan esi-
mies on toistuvasti johtanut Aho-
sen yksikköä tämän tietämättä ja 
pantannut tietoja. 

Työnantaja ryhtyi joulukuussa 
2013 toimiin epäkohtien ratkai-
semiseksi. Työnantaja ei ole kui-

tenkaan saanut epäasiallista koh-
telua loppumaan eikä ole myös-
kään seurannut riittävästi toimi-
ensa tehokkuutta. 

2. Työn kuormitustekijöiden 
hallinnassa on ollut puutteita, 
jotka ovat kuormittaneet haital-
lisesti työyhteisöä. Työpaikalla on 
ollut muun muassa epäselvyyttä, 
mitkä tehtävät kullekin kuuluvat. 

Myös tiedonkulun, yhteistyön 
ja työyhteisön vuorovaikutuksen 
pulmat ovat aiheuttaneet kuormi-
tusta, mikä on aiheuttanut ongel-
mia työn sujuvuudelle. 

3. Osapuolten tehtävistä so-
vittiin tammikuussa 2014, mut-
ta toimenpiteiden tehoa ei seurat-
tu. Sopimusta ei myöskään pidet-

ty. Viimeksi vastaavanlainen so-
pimus tehtävänjaosta tehtiin tä-
män vuoden helmikuussa.

4. Ahonen oli pitkään virka-
vapaalla. Kun Ahonen palasi töi-
hin, häntä perehdytettiin puut-
teellisesti työpaikan muuttunei-
siin käytäntöihin ja työnjakoon. 
Tarkastuskertomuksessa muistu-
tetaan, että työnantajan on pereh-
dytettävä työntekijä pitkän pois-
saolon jälkeen työtehtäviinsä.

Tarkastuskertomuksen toi-
mintaohjeissa velvoitetaan saa-
maan nämä neljä asiaa kuntoon.

Seurakuntayhtymä sai tarkas-
tuksessa osin puhtaat paperit. 
Ahonen valitti, että hänen tehtä-
vänsä vaativuutta ja palkkaansa 

Palkaton työ lisääntyy kirkossa
Kumppanuus kuvaa työntekijän ja vapaaehtoisen suhdetta  

Jo nyt iso joukko kirkon työn-
tekijöitä pitää vapaaehtoi-
sia aidosti kumppaneinaan, 
mutta asennemuutosta työn-

tekijöiden parissa tarvitaan vielä, 
jotta seurakuntalaisten ja työnte-
kijöiden tasavertainen työskente-
leminen kirkossa on mahdollista.

– Kasvunvaraa kumppanuu-
teen on, Kirkkohallituksen dia-
konian asiantuntija Irene Num-
mela arvioi. 

Nummela on ollut työryh-
mässä, joka julkaisi vastikään 
kirkon vapaaehtoistyön uudet 
suuntaviivat.

Nummelan mukaan Jokainen 
on osallinen -linjauksissa koros-

tuvat juuri maallikoiden ja työn-
tekijöiden tasavertainen työsken-
tely sekä vapaaehtoistyön laajene-
minen aiempaa monipuolisem-
maksi.

– Tämä on seurakuntalaisten 
kirkko. Työntekijöiden rooli on 
entistä enemmän toimia vapaa-
ehtoisten sparraajina, neuvojina 
sekä tukijoina.

Nummela toivoo, että seura-
kuntalaiset eivät vain ota halutes-
saan vastaan seurakunnan tarjo-
amia vapaaehtoispestejä, vaan 
kertovat yhä enemmän omaeh-
toisesti, mikä heidän osaamis-
taan on: tällaista työtä minä voi-
sin tehdä seurakunnassani.

Kumppanuus ei 
merkitse työntekijöiden 
korvaamista 
vapaaehtoisilla.

Marjo Koski-Vähälä

Lumijoella ja Limingassa
kumppanuus tuttua
Liminkalainen seurakunnan va-
paaehtoinen Erkki Haverinen 
sanoo, että seurakuntalaisten ja 
työntekijöiden tasavertaisuus ja 
toistensa tuki ovat välttämättö-
miä vapaaehtoistoiminnassa.

– Limingassa hyvä yhteistyö 
työntekijöiden kanssa on ollut 
kannustavaa ja innostavaa. Avoi-
muus on viime vuosina lisään-
tynyt ja uusia yhteisiä toiminta-
tapoja – kuten jumalanpalvelus-
ryhmät ja gospeljumppa – on löy-
detty.

Diakonissa-kansliasihteeri  
Marjo Koski-Vähälä Lumijo-

Marjo Koski-Vähälä

rissa toimiminen olisi Lumijoen 
seurakunnassa puutteellista il-
man vapaaehtoisiamme.

Nummela korostaa, ettei seu-
rakuntalaisen roolin kasvattami-
nen vastuunkannossa tarkoita si-
tä, että tulevaisuudessa maallikot 
tekevät palkatta aiemmin työnte-
kijöille kuuluvia töitä.

– Kumppanuus ei merkitse 
työntekijöiden korvaamista va-
paaehtoisilla. Seurakunnissa tu-
lee mielestäni sanoa ääneen, mit-
kä tehtävät ovat tulevaisuudessa 
seurakuntalaisten ja mitkä halu-
taan pitää ammattilaisten töinä. 

RIITTA HIRVONEN

en seurakunnasta uskoo, että va-
paaehtoiset ja työntekijät toimivat 
Lumijoella monessa asiassa rinta-
rinnan. 

– Työtä tehdään usein kaikki 
yhdessä tasavertaisesti. Esimer-
kiksi lähetyksen ja nuorten pa-

Seurakuntalainen ja työntekijä kommentoivat poimintoja kirkon vapaaehtoistyön linjauksista

Erkki Haverinen
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Pitäisikö helatorstain olla työpäivä?Gallup

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

Ihmisiä

Oulujoelle uskollinen mies

Heikki Pesämaa kutsuu ihmisiä kertomaan Oulujoki-muistoistaan 
Oulujoen pappilaan.

   

Talousjohtajaa 
kohdeltiin epäasiallisesti

Kysyimme oululaisilta, pitäisikö helatorstain olla talouden 
tasapainottamiseksi työpäivä ja miten he itse aikovat sen 
ensi viikon torstaina viettää.

TEKSTI: 
HELI VÄYRYNEN

haluttiin alentaa epäasiallises-
sa tarkoituksessa organisaati-
on muutosesityksissä. Tarkas-
tuskertomuksessa ei kuiten-
kaan pidetä todennäköisenä, 
että muutosesitykset olisi teh-
ty Ahosta vastaan epäasiallises-
sa tarkoituksessa hänen tehtä-
vänsä vaativuuden ja palkkan-
sa muuttamiseksi.

Työnantaja sai puhtaat pa-
perit seuraavassakin asiassa. 
Työnantaja katsoi, että Aho-
nen kohteli muita työntekijöitä 
epäasiallisella tavalla. Ahosesta 
tuli työnantajalle ilmoituksia. 
Työnantaja antoi Ahoselle va-
roituksen. Ahosen mukaan va-
roitus oli aiheeton.

Ei missään tapauksessa. Arkipy-
hät saavat olla omalla paikallaan, 
koska se on vanha perinne. Perin-
teet ovat minulle pyhiä. Toden-
näköisesti menemme lastenlas-
ten kanssa viettämään helators-
taita Ainolan puistoon, jos ilma 
on hyvä. Meillä on kuusi lasten-
lasta.

MARKKU TOIVOLA

Suomessa on aika vähän arkipy-
hiä, joten mielestäni helatorstai 
saisi olla edelleen normaali py-
häpäivä. Olen nyt lasten kans-
sa kotona, mutta töissä ollessa-
ni helatorstaina pidetty vapaa pi-
ti korvata olemalla töissä lauan-
taina. Vietämme päivän kotona 
rentoutuen.

KRISTA SOMERO 

Ei minusta, sillä sehän on perin-
teisesti ollut vapaapäivä. Minul-
la on tänä vuonna helatorstaina 
muuttohommia, sillä muutan Vä-
livainiolta keskustaan toria vas-
tapäätä. Muuttopäivä ei kuiten-
kaan satu helatorstaiksi, mutta 
silloin täytyy pakata ja valmistel-
la muuttoa.

PIRKKO EILO

– Oulujoki kiehtoo minua kovasti, koska se on merkittävä 
virta maan historiassa, sanoo oululainen Heikki Pesämaa.

Hän asuu perheineen Oulujoen varressa Pikkaralassa, 
missä hänen isänsäkin kotipaikka sijaitsee.

Vapaa-aikanaan hän ajaa perheen lomapaikkaan Kanttu-
raan Oulujokivarteen Vaalaan.

Oulujoen historia on Pesämaalle mieluinen harrastus. 
Hän on kerännyt 15 vuotta Oulujokeen liittyvää perinnetie-
toa haastattelemalla kymmeniä ikäihmisiä Oulussa, Muhok-
sella, Utajärvellä, Vaalassa ja jopa Jämsässä.

Pesämaan ideasta Oulujoen pappilassa alkavat Oulujoki-
aiheiset teemaillat 20. toukokuuta.

Paikalle odotetaan ihmisiä, joilla on tunnemuistoja Oulu-
joesta. He voivat kertoa asioista, jotka ovat koskettaneet heitä 
ja vaikuttaneet heidän elämäänsä.

Neljä kertaa pidettävä tilaisuus alkaa lyhyellä alustuksella, 
jonka jälkeen on keskustelun vuoro.

– Tilaisuuden henki on vapaa. Toivottavasti kaikilla on 
siellä paitsi hyvä olla myös helppo puhua.

Mikä on teemasarjan tarkoitus?
– Oulujoen henkinen vapauttaminen. Oulujoki on kahlit-

tu sähkötuotantoon, mutta se voidaan vapauttaa sillä, että ih-
miset muistelevat, puhuvat ja välittävät traditioita eteenpäin.

Pesämaa työskenteli lukion ja armeijan jälkeen lähes 25 
vuotta perheensä yrityksessä Viestimaassa mutta lähti muu-
tama vuosi sitten opiskelemaan teologiaa Joensuuhun.

– Aloin miettiä, mitä se elämä on.
Nyt hän on valmistumassa teologian kandidaatiksi ja ai-

koo jatkaa opintojaan papiksi.

HELI VÄYRYNEN

Lisätietoa Oulujoki-tilaisuuksista löytyy sivulta 15.

Tarkastuskertomuksessa  kat-
sotaan, että työnantaja ei toimi-
nut epäasiallisessa tarkoitukses-
sa käsitellessään Ahosesta tullei-
ta ilmoituksia. Työnantajan oli-
si kuitenkin pitänyt kertoa Aho-
selle, missä tilanteessa ja ketkä 
valittivat Ahosesta. 

PEKKA HELIN

Kertomuksen 
mukaan esimies on 
toistuvasti johtanut 
Ahosen yksikköä 
tämän tietämättä ja 
pantannut tietoja. 

H
eikki Sassi

Perinteisellä Oulun seurakuntien Vappukeitaalla tarvittiin kolmisenkymmentä vapaaehtoista työntekijöiden lisäksi.

Seurakuntalainen ja työntekijä kommentoivat poimintoja kirkon vapaaehtoistyön linjauksista
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Varikkomessu menestyy
Suositusta tapahtumasta on riisuttu liturgiaa

Pyhän Andreaan kirkossa 
Oulussa pidettiin sunnun-
taina Varikkomessu. Niin-
pä messun vapaaehtoisia 

vastuuhenkilöitä saapui hyvissä 
ajoin paikalle ennen kello 12 al-
kanutta messua. 

Tarjottavat katettiin juhlahuo-
neen pöydälle, bändi harjoitteli 
kirkkosalissa, ja seurakuntames-
tari viritti kirkkoa jumalanpalve-
luskuntoon.

Mervi Kokkonen oli yksi ai-
kaisin saapuneista vapaaehtoisis-
ta. Hänen tehtävänsä on kutsua 
vapaaehtoisringin ihmisiä palve-
lutehtäviin kuhunkin messuun ja 
koordinoida toimintaa.

Kokkonen on ollut Varikko-
messussa mukana neljä vuot-
ta aina toiminnan aloittamises-
ta lähtien. Termin Varikkomessu 
ovat keksineet vapaaehtoiset itse. 
Se kuvaa, kuinka varikolla huol-
letaan hengellisesti seurakunta-
laisia.

Oulussa oli Kokkosen mukaan 
muutamia toisensa tuntevia lap-
siperheitä, jotka eivät kokeneet 
perinteistä luterilaista jumalan-
palvelusta omakseen. Ne halusi-
vat vähän vapaamuotoisemman 
ja ehkä yhteisöllisemmän messu-
yhteisön.

Vapaamuotoiselle messulle oli 
tilauksensa, mistä todistavat kä-

vieraat antavat soitannasta hyvää 
palautetta, jokaisen messun jäl-
keen. Se viestii siitä, että musiik-
ki kolahtaa.

Todistajan 
puheenvuoro
Messun kirkkoisäntänä toimi 
viime sunnuntaina Miika Vähä-
kangas. Hän kätteli väkeä, joka 
alkoi saapua hyvissä ajoin kirk-
koon, jopa puolta tuntia aikai-
semmin. Se on merkki, että ju-
malanpalvelus pääsee alkamaan 
ajallaan.

Bändi oli asemissa, solisti lä-
hellä mikrofonia. Papit Heikki 
Karppinen ja Maija Konttinen 
saapuivat.

Juontaja Reino Helttunen ker-
toi messun teeman: Taivaan kan-
salaisena maailmassa. 

Bändi soitti muun muassa vir-
ren Totuuden henki, joka kuu-
losti paljon paremmalta epäta-
vanomaisilla soittimilla esitetty-
nä. Sunnuntaina soitettiin enem-
mänkin virsiä kuin yksi tai kaksi, 
mikä on poikkeuksellista.

Jumalan karitsa, saarna, syn-
ninpäästö, uskontunnustus. Ne 
ainakin ovat jääneet tavallisesta 
messusta jäljelle.

Messun erikoisuus on todista-
jan puheenvuoro. Sen on Mervi 
Kokkosen mukaan tarkoitus olla 

lyhyt, napakka, eikä koskaan voi 
tietää mitä on tulossa.

Puheenvuoron ote oli nytkin 
raikas. Lapsiperheen isä kertoi 
taloudellisista vaikeuksista, jois-

Vapaamuotoiselle 
messulle oli 
tilauksensa, 
mistä todistavat 
kävijäluvut. 

Messun musiikista vastasi Varikkobändi. Juhana Ritakorpi (vas.) soitti selloa, Jouko Kantola bassoa  ja Jari Savolainen sähkökitaraa. Miika Nieminen oli kitarassa. Meri Maukonen oli solisti.

vijäluvut. Toissa kerralla osallis-
tujia oli 190 ja viime sunnuntaina 
140. Ilahduttavan paljon kirkossa 
nähdään nuorempia kasvoja, eri-
toten lapsiperheitä.

Messulla 
oma bändi
Varikkomessussa on heitetty suu-
ri osa liturgiasta pois. Virsiä mes-
sussa on yksi tai kaksi. Jazzahta-
vasta ja popahtavasta musiikista 
voi poimia esille ennen kaikkea 
uudemmat ylistyslaulut. 

Luonnollisesti messussa soit-
taa oma Varikkobändi. Ringissä 
on useita soittajia, jotka soittavat 
messuissa vaihtelevilla kokoon-
panoilla.

Bändin jäsen Miika Nieminen 
kertoi, että mukana ovat kaikki 
tavanomaiset bändisoittimet ja 
lisäksi muitakin soittimia. 

Nieminen ja Kokkonen tote-
sivat yhdestä suusta, että messu-

sa Jumala yllättävästi auttoi. 
Seuraavan kerran Varikko-

messu pidetään 6. syyskuuta.

PEKKA HELIN

Suomessa on paljon erikoismessuja
•  Varikkomessuja pidetään muuallakin Suomessa, mutta niillä ei ole 

mitään tekemistä Oulun Varikkomessun kanssa. Sama nimikin on 

sattumaa. Uusi tulokas Oulussa on Luukas-messu. 

•  Suomessa on paljon erikoismessuja. Kuuluisin niistä on Tuomasmes-

su, joita pidetään Oulussakin. Sellainen on tulossa Muhoksellekin 

helatorstaina 14.5.

•  Messuja on esimerkiksi Afrikkalainen gospelmessu ja Mukulamessu. 

Ku va t :  Pe k ka H e l i n

Mervi Kokkonen on Varikkomessun perustajajäseniä.
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Pääsiäisenä saimme kokea 
Limingan seurakunnan 
tosi-isojen kanssa, että 
matkailu todella avartaa.  

Matkustimme Irlannin vihreälle 
saarelle, jossa kukaan 17 hengen 
ryhmästämme ei ollut aikaisem-
min vieraillut. 

Etukäteisvalmisteluista huoli-
matta jännitimme, olimmeko pa-
kanneet oikeanlaisen takin mu-
kaan ja miten saisimme selvää Ir-
lannin murteesta. Kaikki järjestyi 
kuitenkin yli odotusten.

Irlantia kuvaa hyvin sanonta: 
”Täällä ei ole muukalaisia vain 
ystäviä, joita et ole vielä tavan-
nut.” Westportin idyllisen pikku-
kaupungin sateisilla kaduilla ih-
misillä oli aikaa ja halua pysäh-
tyä tarjoamaan apuaan turisteille. 

Toinen sanonta: ”En ole myö-
hässä vaan Irlannin ajassa”, tar-
koittaakin että ystävän kanssa 
jutteleminen tai ihmisten autta-
minen on tärkeämpää kuin ajois-
sa oleminen.

Tosi-isot viettivät 
pääsiäisen Irlannissa

Varikkomessu menestyy
Suositusta tapahtumasta on riisuttu liturgiaa

Yhdistykset

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

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

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

Siionin kevätveisuut: ma 11.5. klo 19.00 (kahvitus klo 18.30) Maikkulan 
kappelissa, Kangaskontiontie 7, Oulu. Mukana Oulun seudun Virsikuoro. 
Sepän seurat: to 14.5. klo 10.00 messu Yli-Iin kirkossa, ruokailun jälkeen 
seurat kirkossa
Herättäjän päivä: to 14.5. klo 10.00 messu Piippolan kirkossa, ruokailu ja 
seurat seurakuntakodissa
Herännäis-/Siionin virsiseurat: su 17.5. klo 15.00 Karjasillan kirkolla,  
Nokelantie 39, Oulu, ti 19.5. klo 18.00 seurat ja makkaranpaistoa 
Koortilan toimintakeskuksessa, Koortilantie 30, Muhos, to 21.5. klo 18.30 
Raili ja Tapani Kankaalla, Pietiläntie 7, Utajärvi, pe 22.5. klo 18.00 Asta 
Valanteella, Tuulimyllyntie 7 A 5, Pudasjärvi
Körttiopiskelijat ja nuoret aikuiset: to 21.5. klo 18.00 Johanna Rantalalla, 
Viestikatu 10 B 41, Oulu
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 10.5. klo 17 Äitienpäiväseurat 
Ben Johnsson, Timo Kontio.
Su 17.5. klo 16:30 Pyhäkoulu 
klo 17 Seurat Matti Rahja.

Kohtaamispaikka-ilta tänään klo 18. 
Bible Power -kerho pe 22.5. klo 18. 
12–14 v. tytöille.
Askartelupäivä la 9.5. alk. klo 11.
Action & Bible -kerho pe 15.5. klo 18. 
12–14 v. pojille.
Seurat su 17.5. klo 14. Heikki Myllylä, 
Olli Hiitola.
Nuorten kotiseurat to 21.5. klo 18 
Poukella, Veturitie 8, Oulu. 
Ari Juntunen, Eeva ja Mika Pouke.
Aamurukouspiiri tiistaisin klo 9.

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Kansanlähetys

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Aloimme ymmärtää, 
miksi luonnolla oli niin 
suuri merkitys Irlannin 
kristillisyydessä. 

Rauhan Tervehdys siirtyy 
nyt kesäaikatauluun ja il-
mestyy vain joka toinen 
viikko kesän ajan.

Ensi viikolla lehteä ei siis tu-
le, vaan tämän lehden jälkeinen 
numero ilmestyy 21. toukokuuta.

Normaaliin aikatauluun pala-
taan 9. syyskuuta, jolloin RT al-
kaa tulla jälleen joka viikko.

Lehti palvelee lukijoita nor-
maalisti kesälläkin, eli toimitus 
on auki koko kesälomakauden 
ajan. Meidät tavoittaa numeros-
ta 044 5626 450.

Ilmestymispäivä
vaihtuu keskiviikoksi
Heinäkuun alussa lehden ilmes-
tymispäivä vaihtuu torstaista 
keskiviikoksi Postin muuttunei-
den jakelukäytäntöjen vuoksi.

Muutos merkitsee sitä, et-
tä lehdenteko aikaistuu yhdellä 
vuorokaudella.

Viimeiset korjaukset lehteen 
pitää jatkossa tehdä ilmestymis-
viikon maanantaina nykyisen 
tiistain sijasta.

HELI VÄYRYNEN

RT siirtyy kesäaikaan

Nina Åström 

Eväät elämään 

Hyväntekeväisyyskonsertti 

 

Lauantaina 9.5. klo 18.00 

Helluntaiseurakunta Uusikatu 78 (vapaapääsy) 

Vapaaehtoinen lahja NEPALIN lasten koulunkäyntiin 

Kahvio avoinna konsertin jälkeen 

PS. Lahjaksi äitienpäivän aattoiltaan 

Hetkessä vaihtuviin sääoloihin 
pääsimme perehtymään, kun kii-
pesimme pitkäperjantaina kivis-
tä polkua Pyhän Patrickin vuo-
relle. Lähtiessä paistoi aurinko, 
mutta juuri ennen huippua sank-
ka sumu laskeutui vuoren laelle. 
Aloimme ymmärtää, miksi luon-
nolla oli niin suuri merkitys Ir-
lannin kristillisyydessä. 

Tie vuoren huipulle oli vaikea-
kulkuinen meille lakeuksien lap-
sille. Ohitse kiitäneet vuoristo-
mummot kannustivat meitä jat-
kamaan. Huipulla kuulimme, et-
tä pyhiinvaellus Pyhän Patrickin 
vuorelle on monelle paikalliselle 
pitkäperjantain perinne. 

Yksi unohtumattomimpia 
kokemuksia oli osallistuminen 
anglikaanisen kirkon messuihin. 
Vietimme kiirastorstain messua 
yhdessä Westportin pienen seura-
kunnan kanssa ja pääsiäisaamun 
messua Dublinin suuressa kated-
raalissa. 

Vaikka nämä kaksi seurakun-
taa ja messua olivat hyvin erilai-
sia, yksi asia yhdisti niitä. Molem-
missa painotettiin kristittyjen yh-
teyttä ja kutsua ehtoollispöytään 
kirkkokunnasta tai oman uskon 
tilasta riippumatta. Oli hienoa 
murtaa leipää yhdessä ja tuntea 
kuuluvansa suurempaan kristit-
tyjen perheeseen.

MARIA POHJOLA & 
KIRSI JUNNONAHO 

Helatorstaina 14.5. on Limingan 
kirkossa messu klo 12, jonka jälkeen 
tosi-isot kertovat lisää matkasta. 

K i r s i  J u nn o na h o

Pitkäperjantaina Limingan tosi-isot kapusivat Pyhän Patrickin vuorelle.
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Kahden maan kansalainen
 Ruotsiin kotiutunut Oulun poika Pauli Pyhälä
 haaveilee toisesta moottoripyörämatkasta Nepaliin

Pauli Pyhälä on asunut 
Ruotsissa jo 36 vuotta. 
Miehen mukaan vaimo ja 
kaksi tytärtä pitävät hänet 

siellä jatkossakin.
– Lähdin tänne parikymppise-

nä seikkailumielellä, ja sille tiel-
le jäin, Pyhälä kertoo naurahtaen 
puhelimessa.

Oululaisnuorukainen suun-
tasi ensin Etelä-Ruotsiin, jossa 
hän asui puoli vuotta. Elettiin 
aikaa, jolloin länsinaapurimme 
tarjosi korkeampaa elintasoa 
paitsi suomalaisille, myös mo-
nien muiden Euroopan maiden 
kansalaisille. 

Pyhälä muistelee, että joukos-
sa saattoi olla helposti yli 20 kan-
salaisuuden edustajia. 

– Juhlat kestivät usein perjan-
taista maanantaiaamuun. Siellä 
oli niin kauhea meno, että halu-
sin takaisin pohjoiseen. Jos olisin 
jäänyt, en tiedä missä olisin nyt, 
hän muistelee.

Eno järjesti nuorukaiselle töi-
tä sahalta läheltä Skellefteån kau-
punkia. Se oli siunaus monella-
kin tapaa. 

– Serkkuni olivat mukana kir-
kon nuorten illoissa, ja koska ku-
kaan heistä ei ollut autoikäinen, 
kuskasin heitä sinne. Minusta al-
koi tuntua, että kirkko voisi olla 
oikea paikka ja asia minullekin, 
Pyhälä kertoo.

suomen kielen notkeutta. 
– Olen ainoa suomalainen ko-

ko kyläkunnassa, ja lähin Suomi-
seura sijaitsee 40 kilometrin pääs-
sä kotoa, omien sanojensa mu-
kaan ”syrjäkylillä” asuva Pyhälä 
naurahtaa. 

– Suomessa käydessä nautin 
siitä, että voin vain istua kahvi-
lassa ja kuunnella, hän kertoo.

Kummikoulu Nepalissa 
sortui maanjäristyksessä
Moottoripyörällä Pauli Pyhälä 
on matkannut paitsi entisessä ja 
nykyisessä kotimaassaan, myös 
Nepalissa, jossa hän kävi kah-
deksanhenkisen yhteiskristilli-
sen ryhmän kanssa viime helmi-
kuussa. 

Vaikutuksen teki erityises-
ti Kathmandun slummialueella 
olevan koulun toiminta.

Pyhälä ryhtyi yhdeksi koulun 
toimintaa tukevista kummeista. 

– Se on pieni juttu meille mut-
ta todella tärkeää heille. Haluan 
tukea toimintaa, jotta he saavat 
palkattua opettajan ja pidettyä 
yllä koulun kirjastoa.

Jos hän ei olisi pari kuukautta 
sitten tehnyt matkaa Himalajan 
vuoristoon ja vieraillut koulussa, 
jossa äidit ja lapset opettelevat yh-
dessä lukemaan, uutiset pari viik-
koa sitten tapahtuneen maanjä-
ristyksen tuhoista eivät kosket-

taisi niin paljon. 
Kaikeksi onneksi yhteys uusiin 

ystäviin ei katkennut luonnonka-
tastrofiin.

– Kuulin, että matkallamme 
mukana ollut opas ja muut ta-
paamamme nepalilaiset ovat sel-
vinneet vahingoittumattomi-
na, mutta talot ovat ihan kasana. 
Olemme aloittaneet keräyksen, ja 
slummikoululle on saatu myös 
uusia kummeja.

Itä-Suomi 
kutsuu kesällä
Heinäkuun lopussa Pauli Pyhälä 
suuntaa muutaman muun ker-
hotoverin kanssa Suomeen. He 
osallistuvat Euroopan suurim-
man kristityn moottoripyörä-
kerhon, suomalaisen Gospel Ri-
dersin, järjestämään EMC-Ral-
lyyn.

Lohjalla Vivamon toiminta-
keskuksessa järjestettävään ko-
koontumiseen länsinaapurista 
tulijat ajavat Itä-Suomen kautta 
osallistuen Gospel Ridersien jo-
kakesäiseen kotimaan kierrok-
seen. 

– Suomessa käyminen on mi-
nulle aina palaamista kotiin, 
mutta niin on Ruotsiin palaami-
nenkin, Pyhälä pohtii. 

ELSI SALOVAARA

Olen ainoa 
suomalainen 
koko kyläkunnassa, 
ja lähin Suomi-
seura sijaitsee 
40 kilometrin 
päässä kotoa.

Pauli Pyhälä

Pauli Pyhälä kävi helmikuussa moottoripyöräilijäryhmän kanssa Nepalissa. Hän tutustui eräässä vuoristokylässä muun muassa kouluun, jossa opetetaan naisia lukemaan. 
Matkan jälkeen hän on tukenut pääkaupunki Kathmandun slummialueella sijaitsevaa lasten koulua. Apua tarvitaankin, sillä maanjäristys vaurioitti koulua.

Kerhon presidenttinä 
yli vuosikymmenen
Kun Pauli Pyhälä kolme vuotta 
myöhemmin alkoi ajaa mootto-
ripyörää, oli kerhovalintakin sel-
vä. Hän liittyi kristilliseen moot-
toripyöräkerhoon nimeltä Ichtys 
MC. Viimeisen reilun vuosikym-
menen hän on ollut Skellefteås-
sa pääpaikkaansa pitävän kerhon 
presidentti. 

– Meidän kerhossa on muka-
na monenlaista ihmistä. Kymme-
nesosa ei ole kristittyjä, mutta he 
taitavat tulla katsomaan, tarttuu-
ko se, hän naurahtaa. 

Pyhälä on mukana myös Luu-
lajan hiippakunnan suomenkie-
lisessä toiminnassa. Se ja muuta-
man kerran vuodessa Suomeen 
tehdyt vierailut ovat pitäneet yllä 

Tuomiokirkossa
astellaan 
alttarille
15. toukokuuta
Oulun tuomiokirkossa voi as-
tella alttarille perjantaina 15. 
toukokuuta kello 17–19 järjes-
tettävässä Vihkihetkessä.

Vihkihetkeen ei ilmoit-
tauduta, vaan parit vihitään 
saapumisjärjestyksessä. Mu-
kaan tarvitaan esteettömyys-
todistus.

Vihkipari voi kutsua mu-
kaan läheisensä, mutta tar-
vittavat todistajat voivat tulla 
myös seurakunnan puolesta. 

Hääparille ja todistajille on 
vihkimisen jälkeen tarjolla 
hääkakkua ja kahvit tuomio-
kirkon kryptassa.

Puhallinmusiikki
soi perjantaina
Rotuaarilla
Perjantaina 8. toukokuuta vie-
tetään valtakunnallista puhal-
linmusiikin päivää. Oulussa 
päivää juhlistetaan Soi raiku-
en Rotuaari! -konsertilla Ro-
tuaarin lavalla kello 17–18.30.

Lavalle nousevat Oulun 
seurakuntien ja konservatori-
on puhallinorkesterit Primo, 
Spirito ja Virtuoso.

Konsertin ohjelmistossa 
on elokuvista ja animaatiois-
ta tuttuja teemoja sekä marsse-
ja ja muita perinteisempiä pu-
hallinorkesterikappaleita.

Konsertti sopii koko per-
heelle, ja siihen on vapaa pää-
sy. Tapahtumalla on säävara-
us.

Asumisen 
kalleus
näkyy kirkon
diakoniatyössä
Vuokra-asumisen kalleus ko-
ettelee monen maksukykyä, 
mikä heijastuu myös kirkon 
diakoniatyöhön.

Kirkon diakoniatyöntekijät 
kävivät viime vuonna 634 000 
luottamuksellisista keskuste-
lua kasvokkain tai puhelimen 
ja verkon välityksellä.

– Suuret asumiskustannuk-
set kiristävät erityisesti yksin-
eläjien ja yksinhuoltajien ta-
loutta, kertoo Sari Nieminen 
Kirkon diakoniarahastosta.

Ku va t :  Pau l i  P y hä lä n ko t ia l b u mi
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

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

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Hautauspalveluita

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 

Kaatuneitten muistopäivän 
kansalaisjuhlaa vietetään 
Oulussa Keskustan seura-
kuntatalossa, Isokatu 17, 

sunnuntaina 17. toukokuuta kel-
lo 16.

Kansalaisjuhlaa on järjestä-
nyt tänä keväänä Kaatuneitten 
omaisten ja sotaorpojen kans-
sa yhdessä Oulujoen seurakun-
ta. Tervehdyssanat esittää Oulu-

joen kappalainen Pentti Kortes-
luoma. Seurakunnan musiikki-
ihmiset tuovat lasten, nuorten ja 
aikuisten esityksiä. 

Juhlapuhujaksi on lupautu-
nut oulujokinen eversti evp. Rei-
jo Sallinen, joka on myös Oulun 
sotaveteraanipiirin uusi puheen-
johtaja.

Oulun NMKY:n Vaskiveikot 
tuovat tilaisuuteen torvisoittoa, 

ja Oulun sotaveteraanikuoro esit-
tää muun muassa Veteraanin ilta-
huudon.  

Juhlassa kuullaan tervehdyk-
set Oulun kaupungilta ja Oulun 
seurakunnilta sekä Puolustusvoi-
milta ja veteraanijärjestöiltä. 

Tilaisuuteen pyydetään tule-
maan juhlapuvussa ja kunnia-
merkit rinnassa.

Oulujokiset mukana 
kaatuneitten muistopäivässä

Motoristin psalmissa 
kiitetään sileästä tiestä

Kohta parinkymmenen 
vuoden ajan järjestetty 
Ylikiimingin motoristi-
kirkko on jälleen tänä ke-

väänä helatorstaina. 14. touko-
kuuta vietettävä moottoripyörä-
harrastajien jumalanpalvelus al-
kaa Ylikiimingin kirkossa kel-
lo 12.

Motoristikirkon toimittaa 
Oulujoen kirkkoherra Satu Saa-
rinen.

Kirkkohetken jälkeen on pa-
raatiajo kirkosta seurakuntata-
loon, jossa on tarjolla kirkkokah-
vit ja makkaraa voi paistaa lähe-
tystyön hyväksi.

Motoristikirkko on kerännyt 
perinteisesti Ylikiimingin kirkon 
täyteen. Kirkon pihassa kehrää 
helatorstaisin reilut 200 pyörää.

Motoristien omaa kirkkohet-
keä ryhdyttiin alun perin järjes-
tämään ylikiiminkiläisten moto-
ristien aloitteesta.  

Motoristikirkossa luetaan 
Bernd-Jürgen Hamanin kirjoit-
tama Motoristin psalmi, jossa ylis-
tetään Jumalaa ”joka levität sile-

än tien minun eteeni”.
Psalmin lopussa rukoillaan: 

Herra, varjele minua onnetto-
muudelta ja vaaralta. / Suojele mi-
nua tiellä ja varjele minun nuo-
ruuteni kuolemalta. / Herra, mi-
nä tahdon ylistää sinua raikkaas-
sa vauhdin viimassa, niin kauan 
kuin minä olen vielä nuori.

Suomessa on tällä hetkellä 
enemmän moottoripyöriä kuin 
koskaan aikaisemmin. Pyörien 
määrä on lähes kolminkertaistu-
nut 2000-luvun alusta.

Liikennekäytössä moottori-
pyöriä oli vuonna 2014 noin 239 
100 kappaletta. 

Hallen kaupungin poika-
kuoro konsertoi Oulun 
tuomiokirkossa 13. tou-
kokuuta kello 18.

Stadtsingerchor zu Halle on yk-
si Saksan vanhimmista poikakuo-
roista. Kuoro viettää ensi vuonna 
900-vuotisjuhliaan.

Hengellinen musiikki ja var-
sinkin keskisaksalainen musiik-
kiperinne ovat olleet kuoron oh-
jelmiston keskiössä sen perusta-
misesta lähtien.

Nykyisin kuoron ohjelmistoon 
kuuluu myös jazzia, elokuvamu-
siikkia ja moderneja kansanmu-
siikkisovituksia.

Kuoroon kuuluu tällä hetkellä 

Hallen poikakuoro
esiintyy Oulussa

75 laulajaa ja 50 kokelasta. Kuo-
roa on marraskuusta 2014 lähtien 
johtanut Clemens Flämig.

Oulun tuomiokirkon konsert-
tiin on vapaa pääsy. Käsiohjelma 
ovella maksaa viisi euroa. 

Poikakuoro Ynnin Pojat  
Nuorisokuoro Oulun Fröökynät 
Lapsikuoro Lauluflikat sekä Friidut 
 

ÄITIENPÄIVÄKONSERTTI 
 
Äitienpäivänä 10.5. klo 15.00 
Keskustan seurakuntatalolla 
Isokatu 17 
 

Liput 12 € (6 €) 
sisältäen kahvit ja  
isien leipomat kakut ja pullat 

Poikakuoron ohjelmassa on laajasti sävelmiä renessanssin ajalta nykyaikaan.

Uudistunut lehtipisteissä.
Voit tilata Askelen myös kotiisi

Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi
www.askellehti.fi

R a i j a  V i k s t r ö m

Ylikiimingin kirkon piha täyttyy joka helatorstai moottoripyöristä.
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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

palvelus Oulun tuomiokirkosta
 
Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Su 10.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Helsingistä. 
Helatorstaina 14.5. klo 10 ju-
malanpalvelus Lappeenran-
nasta. 
Su 17.5. klo 10 Kaatuneitten 
omaisten liiton 70-vuotis- sekä 
kaatuneitten muistopäivän val-
takunnallinen juhlamessu Hel-
singin tuomiokirkosta. 
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 15.10 ja uusintana maanan-
taisin kello 11.05.
Su 10.5. klo 10 Yhteispohjois-
mainen jumalanpalvelus Fär-
saarilta.
Su 17.5. klo 10 Jumalanpalve-
lus Ylihärmän kirkossa ja sep-
peleen lasku sankarihaudoilla 
Kaatuneitten muistopäivänä. 

meisestä jumalanpalvelukses-
ta. Lähetetään myös ke 13.5. 
kello 15.15.
Ke 20.5. klo 15.15. Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelman ai-
heena on Häämusiikkimati-
nea. Haastattelussa on kantto-
ri Hannu Niemelä.

Radio Pooki 88,0 MHz,  
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 10.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulu.  
klo 10 jumalanpalvelus Raahen 
kirkosta
Su 17.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulu.
Klo 10 jumalanpalvelus Yli-
vieskan kirkosta

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 10.5. ja 17.5. klo 10 jumalan-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 10.5. klo 8.45. Radiopyhä-
koulun pitää lapsityönohjaa-
ja Kirsi Isola Oulujoen seura-
kunnasta.  
Klo 10 messu Haukiputaalta. 
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa tunnelmia Maik-
kulan kappelin päiväkerhosta. 
Haastattelussa on lastenohjaaja 
Riitta Yliluoma. Uusinta.
Su 17.5. klo 8.45 Radiopyhä-
koulun pitää lapsi- ja perhe-
työn sihteeri Mari Jääskeläi-
nen Karjasillan seurakunnasta.
Klo 10 messu Kiimingistä.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Tuiran kirkkoher-
ra Niilo Pesonen kertoo Pate-
niemen seurakuntatalon vii-

Muut seurakunnat

Ke 13.5. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

Su 17.5. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 
 vieraana GIDEONIT

Ke 20.5. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

“Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät 
luonut, ja hänen me olemme” (Psl.100:3)
La 9.5. klo 11 English-sabbath, saarna Nicole Kari-

Koskinen, raamattutunti Marko Huurre ja Daniel Rohet.  
La 16.5. klo 11 perhejumalanpalvelus, saarna Daniel Rohet.  
Ma-Pe klo 11 Aamun sana ja rukous. Tervetuloa sanan kuulolle!

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

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 8.5. klo 19.30 VALO – ilta. La 9.5. klo 11-13 
Soppaa ja Evankeliumia, Toppila Center, Paaka-
katu 2. La 9.5. klo 18 Eväät Elämään – hyvänte-
keväisyyskonsertti Nepalin lasten hyväksi, Nina 
Åström. Vapaa pääsy. Su 10.5. klo 11 Jumalan-
palvelus. Ritva Himanka, Hannu Orava, Maranatha, 

Outi Karppinen. Seimi ja lastenkokoukset. Su 10.5. klo 17 International Service. 
Ma 11.5. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ti 12.5. klo 18 Toppilan Majakan 
rukousilta, Paakakatu 3. Ke 13.5. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. Pasi Mark-
kanen, Pirjo Orava, Anne ja Eero Siliämaa. Gideonien vierailu. Pe 15.5. klo 19.30 
VALO – ilta. La 16.5 klo 18 Toppilan Majakka-ilta, Paakakatu 3. Su 17.5. klo 11 
Lähetysjumalapalvelus. Miika Savola, seurakunnan nuoret. Su 17.5. klo 17 
International Service. Su 17.5 klo 18 Israel – rukousilta. Ti 19.5 klo 18 Toppilan 
Majakan rukousilta, Paakakatu 3. Ke 20.5 klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta. 
Hannu Orava, Tarja Liljamo, Timo Herronen. To 21.5 klo 12 Päiväpiirin kevät-
kauden päätös. Päivärukous ti, ke ja to klo 11. TERVETULOA!  www.uskotv.fi 

To 7.5. klo 19 Lähde-ilta, Tofic Ezzahid, Risto Wotschke, God’s Bell. Su 10.5. 
klo 11 Äitienpäivän perhekirkko, tarjoilu, aihe: ”kaiken maailman lähetystyö”, 
Outi Huczkowski & perhekirkkotiimi. Ti 12.5. klo 10 Äitimiitti & taaperotapaa-
minen. Ke 13.5. klo 18 Varkki-ilta. To 14.5. klo 19 Helatorstain rukousilta, 
Tuomo Ruuska, Hannu Murhu, musiikki: Kalermot. Pe 15.5. klo 19 Helmi 
(nuortenilta), kaste. Su 17.5. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints’s Club, 
Pekka Packalén, Risto Wotschke, musiikki: Markus Pätsi. Ke 20.5. klo 13  
Senioripiiri, klo 18 Varkkiretki. Tervetuloa!

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

To 7.5. klo 13 raamattu- ja rukouspiiri.
Su 10.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhä-
koulu sekä äitienpäiväjuhla.

Ma 11.5. klo 13 Maanantaikerho.
Ti 12.5. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila, lepopaikka arjen 
keskellä, pikkupurtavaa ja hyvää seuraa.
Su 17.5. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. Puhuu 
luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander,aiheena: milloin herätys tulee? Kirkkokahvit.
Ma 18.5. klo 13 Maanantaikerhon kevätjuhla.
Ti 19.5. klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila, lepopaikka arjen 
keskellä, pikkupurtavaa ja hyvää seuraa.

Valo
    varjot
        hajottaa

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
Rovaniemellä 12.–14.6.2015

www.lahetysjuhlat.fi

Ilmoittaja, 
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi 
Pirjo Teva

020 754 2284, 
040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Raamattu kertoo, kuinka 
Jeesuksen opetuslapset 
olivat lyhyen ajan sisällä 
joutuneet monen myller-

ryksen keskelle. Jeesus oli vangit-
tu ja tuomittu ristinkuolemaan. 

Kolmantena päivänä alkoi le-
vitä huhu, että hän on nousut 
kuolleista. 

Ylösnousemuksensa jälkeen 
Jeesus ilmestyi seuraajilleen use-
amman kerran. Hämmentyneet 

Helatorstaina puhutaan 
kuoleman voittamisesta 

opetuslapset saivat nähdä hänet 
omin silmin.

Ylösnoussut Jeesus ei kuiten-
kaan jäänyt enää pidemmäksi ai-
kaa lähimpiensä seuraan. Hän 
"astui ylös taivaisiin", kuten us-
kontunnustuksessa lausutaan.

Ylösnousemuksen jälkeen asi-
at eivät enää voineet palata en-
nalleen. Tehtävä, jonka Jeesus 
oli Isältään saanut, oli suurempi 
kuin kukaan hänen seuraajistaan 

saattoi käsittää. 
Taivaaseen astuminen kertoi 

Kristuksen jumaluudesta.
Jeesus nousi taivaaseen, mutta 

hän lupasi olla ystäviensä kans-
sa aivan uudella tavalla. Taivaa-
seen astunut Jeesus saattaa olla 
samanaikaisesti kaikkina aikoi-
na, kaikissa paikoissa. 

ANNA-MARI KASKINEN

Oulun ev.lut. seurakun-
tayhtymän keskusrekis-
terin johtaja Veijo Koivu-
la sai viime sunnuntaina 

ortodoksiselta kirkolta Pyhän Ka-
ritsan ritarikunnan 1. luokan rita-
rimerkin ekumeenisista ansioista. 

Pyhän Karitsan ritarikunnan 
kunniamerkkiä jaetaan Suomen 
kreikkalaiskatolisen kirkkokun-
nan palveluksessa ansioituneille 
tai sille palveluksia tehneille kan-
salaisille, niillekin, jotka eivät ole 
kirkkokunnan jäseniä.

Ehdotuksen tekijänä on ollut 
Suomi–Assyria-yhdistyksen hal-
litus.

Veijo Koivula palkittiin
ekumeenisista ansioista

SAY:n hallituksen jäsenet Marianne Kantonen ja Dlovan Ishaya luovuttivat mitalin 
Veijo Koivulalle (vasemmalla) Pyhän Tuomaan kirkossa.

S i r p a - M a i ja  Vu o r in e n
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Ps. 40: 2-6 
Hartaasti minä odotin Herraa,
ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli 
huutoni.
  Hän veti minut ylös syvästä kuopasta,
  upottavasta liejusta.
Hän nosti minut kalliolle,
antoi lujan pohjan askelteni alle.
  Hän antoi suuhuni uuden virren,
  kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.
Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää 
pelkoa
ja turvaavat Herraan.
  Hyvä on sen osa,
  joka luottaa Herraan,
ei etsi apua pahan voimilta
eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta 
palvelevat.
  Herra, minun Jumalani,
  kukaan ei ole sinun vertaisesi!
Sinä olet tehnyt suuria tekoja,
sinä ajattelet meidän parastamme.
  Minä haluan kertoa teoistasi –
  niitä on enemmän kuin voin luetella.

Luuk. 11: 5-13
Jeesus sanoo:
    ”Kuvitelkaa, että joku teistä menee 
keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo: ’Veli 
hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs 
ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä 
minulla ole tarjota hänelle mitään.’ Toinen 
vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo 
lukossa, ja minä olen nukkumassa lasten 
kanssa. En minä voi nousta antamaan 
mitään.’ Mutta minä sanon teille: vaikka 
hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää 
pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee 
sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän 
antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee.
    Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin 
teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. 
Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä 
pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, 
joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan 
teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen 
käärmeen, kun poika pyytää kalaa? Tai 
skorpionin, kun hän pyytää munaa? Jos 
kerran te pahat ihmiset osaatte antaa 
lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta 
kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa 
taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä 
häneltä pyytävät.”

Kevään merkit
Jokainen meistä seuraa innostuneena kevään tuloa ja edistymistä päivä päivältä. Var-
moja kevään merkkejä ovat palaavat muuttolinnut, jatkuva päivä ja sen tuoma valon 
määrä. Jotta kevät ja uusi elämä edistyisivät, luonto tarvitsee valoa ja lämpöä. 

Eräs kevään ja kesän merkkipaalu on äitienpäivä. Vanha sanonta kesän tulosta kertoo 
”pääskysestä ei päivääkään”. Pääskynen on taitava pesänrakentaja, joka haluaa raken-
taa pesänsä turvalliseen paikkaan, suojaan kaikelta vaaralta. 

Jokainen äiti varmasti haluaa olla hyvän ja turvallisen pesän rakentaja, turvallisen 
kodin rakentaja. Pian pääskysen pesän rakentamisen jälkeen poikaset alkavat kirmata 
pesästä lentoharjoituksiin. 

Samalla tavalla perheissä lapset laajentavat elämänpiiriään vuosi vuodelta kodin 
lähimaastoon, aina laajemmalle ja laajemmalle, kunnes lopulta muuttavat ja perusta-
vat omat kodit ja ”pesänsä”. Äitienpäivänä moni meistä saa palata lapsuudenkotiinsa 
tervehtimään omaa äitiään ja kenties viemään kimpullisen kukkia.

Raamatussa kerrotaan kertomuksia, joissa äidit ja vanhemmat veivät lapsiaan Jee-
suksen luo ja hakivat Jeesukselta apua lapsilleen. Erityinen kertomus on se, kun äidit 
toivat lapsiaan Jeesuksen luo siunattavaksi, mutta kumma kyllä opetuslapset estelivät 
heitä. Jeesus nuhteli opetuslapsiaan ja sanoi: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää 
estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.” 

Jeesus otti lapsia syliinsä ja siunasi näitä. Jeesuksen syli oli avoin lapsille ja heidän 
huomiolleen ja rakkaudelleen. Erityinen tilaisuus oli saada olla Jeesuksen sylissä, istua 
siinä turvassa. 

Aivan yhtä erityinen paikka lapselle on oma äidin syli ja huomio. Siinä voi varmasti 
tuntea olevansa maailman parhaassa turvassa, ja siitä on hyvä ponnistaa elämän seik-
kailuihin ja palata aina takaisin, turvallisesti.

RAINER VÄÄNÄNEN 
nuorisotyöntekijä

Muhoksen seurakunta

Sanan aika
Sunnuntai 10.5.2015
Psalmi: Ps. 40:2-6
1. lukukappale: 2. Moos. 17:8-13
2. lukukappale: Jaak. 5:13-16
Evankeliumi: Luuk. 11:5-13
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Oululaisen Anneli Niemi-
sen lapsen mukaan hä-
nen äitinsä kamaluus on 
todistettu lehtiä myöten, 

sillä mutsi ei ole ensi kertaa esil-
lä jutussa, jonka aiheena ovat Ka-
malat äidit. 

Oulun NNKY:n kehittämä 
– murrosikäisten lasten äideille 
tarkoitettu – Kamalat äidit -ver-
taistoiminta syntyi 2005. Anneli 
Nieminen on ollut vertaisryhmis-
sä ohjaajana vuodesta 2012.

Aika armahtaa lapsia
ja äitejä
Olen kamalien äitien prototyyp-
pi, Anneli Nieminen toteaa suo-
riksi myös vetämissään Kamali-
en äitien -ryhmissä. 

Pari tapausesimerkkiä yksin-
huoltajaperheen arjesta saa muut 
ryhmäläiset rentoutumaan: ke-
nenkään ei näköjään tarvitse pi-
tää tässä joukossa kulisseja yllä. 

Ohjaajan jutut tekevät sel-
väksi sen, että äidit ovat sa-
massa veneessä. Nyt on lupa 
olla avoin ja päästellä kunnolla 
paineita ulos.

Vaikka äidit jupisevat ryhmis-
sä keskenään, riittää heillä omia 
teinejään kohtaan ymmärrystä.

– Murrosikä on sitä, että lap-
sen päässä velloo parin vuoden 
ajan sekopäisyysgeeni. Ei äiti-
ryhmissä keksitä yleensä mitään 
kikkoja, miten perheissä päästään 
vaikeista vuosista yli. 

Kun lapselle tulee ikää lisää, 

Myytti täydellisestä 
äidistä joutaa 

roskakoriin
Murrosikäisten käyttöön tarkoitettu 

teiniliittymä toisi helpotusta perheisiin, joissa 
syntyy riitaa puhelimen käytöstä

asiat alkavat vain sujua vähem-
millä riidoilla, Nieminen tietää. 

Isät suosivat rennompaa 
otetta kasvatukseen
Silloin, kun Kamalien äitien -ver-
taisryhmissä ei nähdä tunnelin 
päässä valoa, puhutaan todennä-
köisesti oman lapsen päihteiden 
käytöstä tai hänen väkivaltaisuu-
destaan.

Niemisen mukaan murrosiän 
myrskyt johtavat vain ani harvoin 
siihen, että lapsi sijoitetaan pois 
kotoaan.

– Jos näin käy, silloin lapsi tai 
nuori tekee asioita, jotka ovat hä-
nelle vaarallisia tai haitallisia. 
Hän käyttää esimerkiksi run-
saasti päihteitä, tekee rikoksia tai 
koulunkäyntiin liittyy vaikeita 
ongelmia, Nieminen mainitsee. 

Anneli Niemisen kokemus on, 
että äidit piiskaavat itseään liiaksi 
täydellisen äidin myytillä.

– Kun lapsi raivoaa, äidit tun-
tevat syyllisyyttä. Äidit ottavat 
teinien raivot miehiään henkilö-

kohtaisemmin. Isät tyynnyttele-
vät ja antaisivat ehkä äitejä enem-
män löysää murkuille.

Niemisen mielestä isien kasva-
tusvinkit voivat tulla joskus tar-
peeseen. Kun huuto yltyy vaikka-
pa kotiintuloajoista, valjaat saat-
tavat olla kuristuspantaa parem-
pi vaihtoehto. 

– Sitä mieltä olen, että kaveri-
vanhemmuudella ei pitkälle pöt-
kitä, sillä nuorille kuuluu rajat ja 
heidän pitää oppia sietämään pet-
tymyksiä.

Tunteet keikuttavat
todenteolla
Nieminen selvittää, millaisia tun-
teita äidit potevat painiessaan 
murrosikäisensä kanssa.

– Epäonnistumisen, häpeän, 
neuvottomuuden ja näköalatto-
muuden tunteita. Äidit saatta-
vat olla myös hyvin väsyneitä. He 
ovat uupuneita odottamaan lap-
siaan kotiin, voipuneita odotta-
maan, että heidän kehotuksillaan 
olisi jokin merkitys ja väsyksissä 
toistamaan, että nukkuessa ei tar-
vitse pitää kännykkää kädessään.

– Vanhemman ei ole helppo 
huomata, että omasta saparopää-
lapsesta on tullut riiviö, johon ei 
saa kontaktia, Nieminen tietää.

Ryhmän vetäjän mukaan ka-
malat äidit eivät saisi unohtaa 
omia harrastuksiaan. Ne anta-
vat voimaa, jota tarvitaan, jotta 
murrosiän vaikeista vaiheista sel-
vitään.

Kuka operaattori
myisi teiniliittymiä?
Kännyköistä puhuttaessa Anne-
li Nieminen pääsee puhumaan 
omasta keksinnöstään puhelinin-
sinööreille.

– Miksi vanhemmille ei ole 
tarjolla teiniliittymää, joka sul-
keutuu automaattisesti kello 23 
ja toimii jälleen aamukuuden jäl-
keen? Vain hätänumeroon ja van-
hemmille soittaminen voisi olla 
yöaikaan mahdollista.

Nieminen arvelee hymyssä 
suin, että tällainen sovellus lapsel-
le kiinnostaisi monia vanhempia. 

Niemiselle itselleen on selvää, 
että nuorelta voi ottaa kännykän 

pois, jos lapsi ei vastaa siihen näh-
dessään äidin soittavan.

– Jos lapsi ei vastaa puheli-
meen, mihin hän sitä tarvitsee?  

Itsensä armahtaminen
on tärkeää
Anneli Nieminen toivoo, et-
tä vanhemmilla olisi uskallusta 
myöntää omat virheensä, jos rii-
ta murkun kanssa johtaa ylilyön-
teihin. Paikallaan voisi olla reilu 
tunnustus: Anteeksi, käyttäydyin 
kuin idiootti.

– Kuka muu, jos ei oma van-
hempi, antaisi nuorelle esimerk-
kiä anteeksipyytämisestä?

Äitiryhmän ohjaaja toivoisi, 
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että vanhemmat pystyisivät ar-
mahtamaan itsensä, kun sanan-
vaihto yltyy riitaan.

Itsensä armahtamisen sijaan 
yleisempää saattaa kuitenkin ol-
la morkkis siitä, että omat hermot 
eivät pitäneet lapsen kanssa.

Pilke silmässä Anneli Niemi-
nen kertoo Kamalien äitien -ver-

taisryhmien olevan myös sala-
seuroja, joissa kakkamaiset mut-
sit opettavat toisilleen muun mu-
assa kännyköiden teknisiä omi-
naisuuksia.  

– Äitien on hyvä oppia toisil-
taan esimerkiksi se, milloin vies-
ti on nähty, vaikka siihen ei ole 
vastattu.

RIITTA HIRVONEN

Tulevana syksynä on suunnitteilla 
aloittaa Oulussa Kamalien äitien 
lapsille tarkoitettu oma vertaisryhmä. 
Toimintaa mainostetaan äitiryhmien 
lapsille, mutta ryhmä on avoin myös 
muille nuorille. Nuorten ryhmän 
taustalla on Oulun NNKY.
Seuraavaa Kamalat äidit 
-ryhmää ollaan käynnistämässä 
syksyllä esimerkiksi Kiimingin 
hyvinvointikeskuksessa.

Anneli Nieminen vinkkaa, millaisilla 
kommenteilla perheen murrosikäisen 
saa todennäköisesti takajaloille.

– Lause silloin, kun minä olin nuori, 
on aika useimmiten toimimaton. Myös nuoren 
persoonaan raivopäisenä kohdennetut kommen-
tit ovat keljuja. 

– Nuorta ei pidä haukkua idiootiksi, mutta 
voi antaa palautetta hänen käyttäytymisestään 
ja kertoa sen olleen idioottimaista, Nieminen sa-
noo.

Hänen mukaansa annettua rangaistusta pitää 
pystyä valvomaan.

– Jos lapselle sanotaan, että hän saa puhelimen 
takaisin, kun ”asiat ovat jälleen lähteneet suju-
maan”, jää ilmaan epämääräisyys: mikä itse kul-
lekin tarkoittaa asioiden sujumista?

Nieminen varottaa vanhempia teinien mol-

laamisesta. Monella murrosikäisellä on ongel-
mia itsetunnon kanssa. Esimerkiksi lause arva-
sinhan, että et opi tuota asiaa, on huono, koska 
se satuttaa. 

– Positiivinen palaute ja huomaavaisuus ovat 
sen sijaan hyvää tekeviä asioita. Jos lapsella on ki-
va vaate päällään, se kannattaa sanoa. Valheelli-
sen mairittelun nuori tunnistaa.

Anneli Nieminen on huomannut, että nälkäi-
senä ei kannata ryhtyä lapsen kanssa keskustele-
maan, jos riita leijuu jo valmiiksi ilmassa.

– Ehdotus, voidaanko keskustelua jatkaa var-
tin päästä, on pieni hengenveto, joka saattaa lau-
kaista tilanteen.

Riidan vaara on ohi sillä kertaa.

Äitienpäivää vietetään 10. toukokuuta.

Näin saadaan riita helposti syntymään

Ku va :  R i i t t a  H i r vo n e n .  P i i r r o k s e t :  K a ma la t  ä i d i t  /  A t e l j e e  A r

Kuinka paljon äidin pitää jaksaa murrosikäisensä kanssa? Anneli Nieminen tietää, että moni äiti on miettinyt tätä kysymystä, kun murrosikäisen kanssa kaikki keskustelut tuntuvat päättyvän huutamiseen.
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Menot Oulun seurakunnissa 7.–21.5.2015

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

Oulun ev.lut. seu-
rakunnissa juh-
litaan äitejä sun-
nuntaina 10. tou-

kokuuta. 
Kaikki innokkaat ovat 

tervetulleita laulamaan äi-
tienpäivän pop up -kirk-
kokuoroon, joka esiintyy 
Pyhän Tuomaan kirkossa 
(Mielikintie 3) kello 12 al-
kavassa messussa.

 Kuoroon ei tarvitse il-
moittautua etukäteen, vaan 
kuoro kokoontuu Pyhäl-
lä Tuomaalla tuntia ennen 
messua, kello 11 harjoitte-
lemaan laulettavat laulut. 

– Kuoron kokoonpano 
ja esitys hioutuu muotoon-
sa sen mukaan, minkälaisia 
laulajia paikalle saapuu. Ai-
kaisempaa kuorokokemus-
ta ei tarvita, vaan kaikki 
ovat tervetulleita mukaan,  
Tuiran seurakunnan kant-
tori Anu Arvola-Greus 
kertoo.  

Messussa kuullaan kap-
paleet Jos elää, Katso luon-

Yllätä äiti liittymällä 
tunniksi kuoroon

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Aaron Alek-
santeri Antila, Vanesa Ibrahi-
mi, Mila Elli Adele Kivilahti, 
Sonja Minerva Konola, Ville 
Elmeri Adiel Kuiri, Martti Aa-
tos Vanhatalo.
Haukipudas: Lumi Aurora 
Alakärppä, Joonatan Juhani 
Petteri Lopakka, Toni Tapani 
Christian Vahteri, Viljami Väi-
nö Sakari Wennström.
Karjasilta: Jiri Matias Iso-
kääntä, Amanda Helmiina 
Keränen, Vili Slava Juhani 
Laitinen, Kaarin Valpuri Lin-
jama, Jare Olavi Eemeli Ro-
senberg, James Noel Sante-
ri Sulin.
Kiiminki: Vilja Tuulikki Leh-
mikangas, Aava Mirjami 
Huusko, Nea Olivia Nikula, 
Livia Adalmiina Simonen, Sil-
va Anni Valpuri Ulkuniemi, 
Tuija Helena Orjala.
Oulujoki: Albert Akseli Les-
kelä, Aatos Tapio Ilmari Pel-
tonen, Lilja Laura Vilhelmii-
na Peltonen, Elle Irene Vaa-
ramo.
Oulunsalo: Maisa Amelii-
na Asunmaa, Kaapo Elmeri 
Karttunen, Inari Lilja Kää-
riäinen, Saaga Maria Lääk-
kö,  Lenni Tuisku Joonas Le-
pistö.
Tuira: Iiro Johan Jaacob Jak-
kula, Valtteri Harri Vilja-
mi Karjala, Jeeli Ossi Aukus-
ti Kumpula, Iiro Viljo Alek-
sis Laurila, Anna Ester Nie-
minen, Matias Onni Eevert-
ti Pantsar, Jooseppi Unto Ii-

toa ja huomaa sekä Äideis-
tä parhain.

 Arvola-Greusin mu-
kaan idea pop up -kuoros-
ta on omaksuttu Lapualta, 
jossa samankaltaisia kirk-
kokuoroja on järjestetty 
esimerkiksi jouluyön mes-
suissa. 

– Pyhän Tuomaan kir-
kossa järjestettiin viime 
jouluna Oulun ensimmäi-
nen pop up -kirkkokuoro, 
johon saapui noin 20 laula-
jaa. Sen jälkeenkin on ky-
selty, milloin seuraavan 
kerran päästään laulamaan.

 

vari Partanen, Jade Aurora 
Aleksandra Raappana, Pie-
tari Lauri Alfred Vänttilä.

Vihityt
Tuomiokirkko: Juho-Pekka 
Antila ja Anu Maria Hanne-
le Ylipaavalniemi, Petri Juha-
ni Kuusiniemi ja Nina Annuk-
ka Lantto.
Karjasilta: Anton Julius 
Laukkanen ja Katariina Tuu-
lia Kinnunen.
Oulunsalo: Samuel Antti Vil-
jami Korkiakoski ja Henriikka 
Juliaana Ojala.
Tuira: Jyrki Valtteri Pantsar ja 
Minna Mari Elina Huovinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Martta Karo-
liina Puitti 80, Aili Iida Elviira 
Marjomaa 105, Helga Sofia 
Seppänen 86, Kaarlo Jalma-
ri Huhtala 78.
Karjasilta: Eino Olavi Kanni-
ainen 67.
Kiiminki: Raimo Fredrik Kor-
honen 85.
Oulujoki: Kauko Olavi Ma-
lo 69, Jari Tapio Malo 46, 
Martta Katariina Rantsi 91, 
Antti Kalevi Viitajylhä 83, 
Pentti Väinö Henrikki Kivi-
niemi 79.
Tuira: Johan Lennart Kova-
niemi 95, Vesa Daniel Lämsä 
69, Kirsti Anna Kiljunen 92, 
Eino Henrikki Ala-Mononen 
87, Toivo Antero Laiho 74.

TERVA-TOPPILAN YLÄ-
KOULULLA (Koskelan-
tie 49) vietetään Toppilan 
suuralueen äitienpäiväjuh-
laa kello 12–14. Juhlan oh-
jelmassa on kakkukahvit ja 
äitien kukitus. 

Ohjelmasta vastaavat 
Terva-Toppilan koulun 
Musabox-ryhmä ja iltapäi-
väkerhon lapset. Yhteislau-
lua säestää kanttori Tommi 
Hekkala ja juhlapuheen pi-
tää pastori Päivi Jussila.

OULUJOEN KIRKOSSA äite-
jä hemmotellaan musiikil-
la Lempeitä sanoja ja säve-
liä äidille -kahvikonsertissa 
kello 16 alkaen. Konsertis-
sa esiintyvät lapsikuoro Mi-
do ja lapsi- ja nuorisokuo-
ro aCorde Anna Haanpää-
Vesenterän johdolla. Kuo-
roja säestää pianolla Riitta 
Rahko.

VANHASSA PAPPILASSA 
(Asemakatu 6) päästään 
äitienpäivänä seuraamaan 

Uudenveroisten 
laadukkaiden vaatteiden

ja sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.

com/domsecondhand

Näillä kukilla kiitän sinua 
-runoesitystä, jossa äitien-
päivän tunnelmaan sukel-
letaan Jörg Zinkin runoin 
ja kuvin kello 14 alkaen.

KASTELLIN KIRKOSSA 
(Töllintie 38) juhlitaan äi-
tejä kello 18 alkavassa ru-
noillassa, jossa äitien vah-
vuutta, sitkeyttä ja rakkaut-
ta ylistetään Jukka Itkosen 
ja Tommy Tabermanin ly-
riikan siivittämänä. Runoja 
esittävät Eeva Holma ja Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
toimii Riitta Piippo.

Äitejä muistetaan myös 
sunnuntain jumalanpalve-
luksissa ja messuissa sekä 
niiden jälkeen järjestettä-
villä kirkkokahveilla. 

Kaikki äitienpäivän ti-
laisuudet löytyvät Oulun 
ev.lut. seurakuntien netti-
sivuilta osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumat.

 

Aikaisempaa 
kuorokokemusta 
ei tarvita, vaan 
kaikki ovat 
tervetulleita 
mukaan.

Anu Arvola-Greus

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. Lue lisää s. 9.

SANAJUMALANPALVELUS 

Oulun kaupunginsairaalan aulassa 

äitienpäivänä 10.5. klo 13

Liturgia kappalainen Liisa Karkulehto, saarnan toteutus 
lastenohjaajat Auli Kipinä ja Petra Kalapudas sekä sai-
raalapastori Juha Kyllönen, kirkkomuusikko Taina Vou-
tilainen, soittokunnan vs. toiminnanohjaaja Marjaana 
Rantakeisu, huilu. 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a
Keskustan srk-talo
Isokatu 17
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2
Vanha pappila   
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vanhan pappilan lähetyspii-
ri to 7.5. klo 14,  Vanha pap-
pila. Matti Laurila. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
7.5., 14.5. ja 21.5. klo 18,  Kes-
kustan seurakuntatalo, Lilja. 
Ompeluseurat to 7.5. klo 19,  
Intiön seurakuntakoti.
Aamupiiri la 9.5. ja 16.5. klo 
10,  Vanha pappila. Juha Ter-
vaskanto. 
Messu su 10.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Han-
na-Maija Ollanketo, avustaa 
Anna-Mari Heikkinen ja kant-
torina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Ynnin Pojat, johtaa Mih-
kel Koldits. Messun jälkeen 
äitienpäiväkahvit Vanhassa 
pappilassa. Lähetys www.vir-
tuaalikirkko.fi. 
Runoesitys su 10.5. klo 14 
Vanha pappila. Näillä kukil-
la kiitän sinua, äitienpäivän 
runoesitys Jörg Zinkin runoin 
ja kuvin.
Elämän Lähteellä – Sanaa ja 
rukousta su 10.5. klo 17,  Hei-
nätorin seurakuntatalo. Pu-
hujana Jorma Puhakka. 
Opettajien raamattupiiri ma 
11.5. klo 16,  Vanha pappila. 
Kokoontuu joka toinen viikko.
Raamattupiiri ti 12.5. ja 19.5. 
klo 19,  Intiön seurakuntako-
ti. Pohjois-Pohjanmaan Kan-
sanlähetys. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 12.5. klo 19,  Oulun 
tuomiokirkko. Risto Räihä ja 
Timo Määttä. 
Raamattupiiri ke 13.5. ja 
20.5.  klo 17,  Heinätorin seu-

rakuntatalo.
Messu to 14.5. klo 10,  Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Matti Pikkarainen. Kant-
torina Henna-Mari Sivula, ur-
kurina Lauri-Kalle Kallunki ja 
Tuomiokirkkokuoro. 

Vihkihetki 
pe 15.5. klo 17–19, Oulun 
tuomiokirkko. Vihkihet-
keen ei tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen, parit 
vihitään saapumisjärjes-
tyksessä. Mukaan tarvi-
taan esteettömyystodis-
tus. Vihkipari voi kutsua 
mukaan läheisensä. Vih-
kimisen jälkeen on tar-
jolla hääkakkua ja kahvit 
tuomiokirkon kryptassa 
vihkiparille ja todistajil-
le. Toimitus ja kakkukah-
vit ovat maksuttomia. 

Messu su 17.5. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Han-
na-Maija Ollanketo ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Henna-Mari Sivula. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.fi. 
Kunniakäynti Oulun sanka-
rihaudoilla 17.5. klo 12, Jyrki 
Vaaramo.
Messu su 17.5. klo 14, Inti-
ön seurakuntakoti. Toimit-

taa Hanna-Maija Ollanketo ja 
kanttorina Henna-Mari Sivula. 
Messu su 17.5. klo 17,  Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
mittaa Johan Helkkula. Pyhä-
koulu. 
Torstain pitkä raamattupiiri 
to 21.5. klo 9,  Vanha pappila. 
Luemme aamupäivän aikana 
Markuksen evankeliumin lu-
vut 12–16. 
Raamattupiiri to 21.5. klo 15  
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön diakoniatyönte-
kijän päivystys to 7.5., 14.5. 
ja 21.5. klo 11, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa ma klo 9–11 
p. 044 3161 419 tai käymällä 
Isokatu 17. Kotikäyntipyyn-
nöissä voitte olla yhteydessä 
suoraan oman alueen työn-
tekijään. 
Diakonian aamu ti 12.5. Kes-
kustan seurakuntatalo. Aa-
mupala tarjolla klo 9–10.30 
alueen vähävaraisille eläke-
läisille ja työttömille.   
Työttömien ja vähävaraisten 
ateria ke 13.5. ja 20.5. klo 11,  
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hinta 2 €. 
Naamakirja livenä ke 13.5. 
ja 20.5. klo 15, Monitoimisali. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Laulupuu-taaperoikäisten 
musiikkikerho to 7.5. klo 15,  
Heinätorin seurakuntatalo ja 
21.5. klo 15, Pyhän Tuomaan 

kirkko. Tiedustelut: tea.lakka-
la@evl.fi,  p. 050 5207 757. 
Intiön perhekahvila ma 11.5. 
ja 18.5. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti.   
Heinäpään perhekerho ti 
12.5. ja 19.5. klo 10,  Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Tiistai Tupa ti 12.5. ja 19.5. klo 
13.30, Keskustan seurakunta-
talo.
Keskustan perhekerho to 
21.5. klo 10, Keskustan seura-
kuntatalo. 

Harrastukset ja kerhot
Nuorten pelikahvila pe 8.5.  
ja 15.5. klo 18–22, Vanhan 
pappilan kivijalka, käynti Iso-
kadun puolelta.  
Silmukka ke 13.5. ja 20.5. 
klo 10,  Oulun tuomiokirkon 
krypta. Lisätietoja: Anna-Ma-
ri Heikkinen, p. 040 5752 718.
Avoimet ovet nuorille ke 
13.5. ja 20.5. klo 18,  Keskus-
tan seurakuntatalo. 
Pienoismallikerho pojille, 

Tuomasmessu  
lauantaina 16.5.  klo 18 Kastellin kirkossa. 

Kevään viimeisen Tuomasmessun teemana on 
Pyhän Hengen odotus. Liturgi Juha Sarkkinen, 
saarna Petri Kasari, avustaa Tuula Kuha ja Anja 

Mankila, kanttorina Ilkka Järviö, Kastellin 
kirkkokuoro ja soitinryhmä. Juontaa Tuulia Taskila, 

esirukousjohtajana Eine Rautiainen, lapsille 
pyhäkoulu. Kolehti Nepaliin Kirkon Ulkomaanavun 

kautta. Olet lämpimästi tervetullut.

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/rauhantervehdys

Kirkkoherranvirasto 
on suljettu 7.–8.5. 

Tarvittaessa työntekijät 
saa kiinni puhelimitse.

 
 

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.

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.

Hallen kaupungin 
poikakuoron konsertti 
keskiviikkona 13.5. klo 18 Oulun tuomiokirkossa. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Käsiohjelma ovella maksaa 5 
euroa. Kuoron ohjelmassa on laajasti kuorosävelmiä re-
nessanssin ajalta nykyaikaan. Kuoroa johtaa Clemens Flä-
mig. Lue lisää, s. 9.

Työttömien leiripäivä 
torstaina 28.5. Rokualla.  Lähtö klo 9 tuomiokirkon edes-
tä ja paluu n. klo 16. Etusijalla tuomiokirkkoseurakunnan 
jäsenet. Omavastuu 5 euroa maksetaan käteisellä bussis-
sa. Ilmoittautuminen 11.5. mennessä tuomiokirkkoseura-
kunnan diakoniatyöntekijöille.

isille ja isoisille su 17.5. klo 14, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kaatuneitten omaiset ma 
18.5. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo, Monitoimisali.  
Kirkonisäntien kokous to 
21.5. klo 16.30, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Kiinnostai-
siko sinua olla mukana toimit-
tamassa ja kehittämässä ju-
malanpalvelusta? Kokoukses-
sa jaetaan kesän kirkonisän-
tävuorot ja keskustellaan kir-
konisäntien tehtävistä. Kir-
konisännät toimivat Oulun 
tuomiokirkon vapaaehtoisi-
na messuavustajina. Avustus-
tehtäviä on monenlaisia mm. 
kolehdin kerääminen, virsikir-
jojen jakaminen kirkon ovel-
la, ehtoollisella avustaminen, 
kirkkokahvin keittäminen 
jne. Jokainen voi valita itsel-
leen sopivia tehtäviä.
Matalankynnyksen raamis 
to 21.5. klo 18,  Jössensali. 
Pohdintaa virittämässä pas-
tori Jouko. 
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Menot Oulun seurakunnissa 7.–21.5.2015

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

Rukoussunnuntain ja äitien-
päivän messu su 10.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, saarnaa teologihar-
joittelija Jonna Karppinen, 
kanttorina Sari Wallin.
Lasten kirkko su 10.5. 
klo 15 Jäälin kap-
pelissa. Toimit-
taa Juha Tah-
kokorpi, avus-
taa teologi-
harjoittelija 
Jonna Karppi-
nen, kanttori-
na Sari Wallin.
Messu to 14.5. 
klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa teologiharjoitte-
lija Jonna Karppinen ja Sei-
ja Lomma, kanttorina Sari 
Wallin.
Messu 17.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarnaa pastori Satu Kreivi-
Palosaari, avustaa Erja Haho, 
kanttorina Sari Wallin, kun-
niakäynti sankarihaudoilla. 
Messussa laulaa Aarno Tas-
kila. Radiointi Radio Dei. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
ja pieni isänmaallinen kon-
sertti seurakuntakeskukses-
sa, laulu Aarno Taskila, säes-
tys Risto Ainali. 
Raamattupiiri to 7.5. klo 10, 
Montin-sali.
Lähetyksen lauluilta to 7.5. 
klo 18 Anneli ja Sauli Ojaleh-
dolla, Mäkitie 22.
Lähetyspiiri ti 12.5. klo 13, 
Montin-sali, Harri Isopahkala.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 10.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Leena Brock-
man, saarna Juha Sarkkinen, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
OAMK:n kirkkomuusikkojen 
lauluryhmä. Jumalanpalvelus 
radioidaan Radio Dein kaut-
ta, 106,9 MHz. Kirkkokahvit.
Yhteiskristillinen rukousilta 
to 7.5. klo 18 helluntaiseura-
kunnan rukoushuoneella 
Kellossa. 
Hartaushetki ke 13.5. klo 15 
lounas-kahvila Nyymannissa, 
Revontie 14. 
Raamattupiiri ke 13.5. ja ke 
20.5. klo 18 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Messu helatorstaina 14.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Arto Nevala, saarna Martti 
Heinonen, kanttorina Kaisa 
Säkkinen, seurakunnan lapsi-
kuoro. Kirkkokahvit. Yhteis-
vastuukeräyksen kiitosjuhla.
Messu su 17.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Sami Puolitaival, kantto-
rina Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Mieskuoro. Saarnan 
aikana pyhäkoulua lapsille. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppelten lasku sankarihau-
doilla sekä kirkkokahvit ja 
kaatuneitten muistopäivän 
juhla srk-keskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Sami Puolitai-
val, kanttorina Hannu Nie-
melä. Kirkkokahvit.
Hartaushetki ke 20.5. klo 
13.30 Kellonhovin vanhus-

tentalon kerhohuoneella, 
Leena Brockman.

Musiikkitilaisuudet
Urkuvartti ke 13.5. klo 12.15 
kirkossa, urut Henri Tuomi-
niemi. Vapaa pääsy.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
7.5. klo 13 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa.
Virsi-ilta ke 20.5. klo 18 Kol-
jun majalla Halosenniemes-
sä. Mukana Hannu Niemelä 
ja pappi, kahvitarjoilu Halo-
senlahden kyläyhdistys ry.

Lapsille ja
lapsiperheille

Pyhäkoulu su 17.5. kirkos-
sa jumalanpalveluksen saar-
nan aikana morsiushuonees-
sa. Pyhäkoulu on tarkoitettu 
kaikenikäisille lapsille. 
Syksyn päiväkerhoihin il-
moittautuminen 20.4.–10.5. 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat. Päiväkerhot 
ovat mukavaa arkitoimin-
taa 3–5-v. lapsille. Kerhoon 
voi ilmoittautua heinäkuun 
loppuun mennessä 3 vuot-
ta täyttävät lapset. Maksut-
tomat kerhot kokoontuvat 
kaksi kertaa viikossa 2,5 tun-
tia kerrallaan kirkonkylällä 
Vakkurilassa, Kellon ja Mar-
tinniemen srk-kodeissa sekä 
Jokelan vanhalla koululla. Li-
sätietoja Outi Palokangas, p. 
040 5471 472, outi.palokan-
gas@evl.fi.
Toimivan parisuhteen re-
septi su 24.5. klo 14 Vakku-
rilassa. Luentotilaisuus van-

Hartaus ja laulutuokio ke 
13.5. klo 13, Senioritalon 
Olohuone.
Raamattupiiri to 21.5. klo 
10, Montin-sali.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanvaraus 
taloudellisissa asiois-

sa maanantaisin 
klo 9–11, p. 040 

7008 151.
Työttömien 
ja pienitu-
loisten ruo-
kailua ei ole 

ma 11.5.
Työttömien 

ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 

11.5. klo 10–11, Kolamäen 
kerhohuone.

Musiikkitilaisuudet
Ruskakööri pe 8.5. klo 10, 
seurakuntakeskus.
Ruskaköörin konsertti su 17.5. 
klo 18, seurakuntakeskus.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 (kevään 
päätöskerta 12.5.) ja Jäälin 
kappelilla torstaisin klo 9.30–
11 (kevään päätöskerta 7.5.).
Perhekahvilat Kirkkopirtil-

lä perjantaisin klo 9.30–11 
(kevään päätöskerta 8.5.) ja 
Jäälin kappelilla maanantai-
sin klo 9.30–11 (kevään pää-
töskerta 11.5.)
Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappeli.
Ilmoittautuminen Kiimin-
gin seurakunnan päiväker-
hoon 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 Yökahvila pe 8.5. 
klo 18.30–22, Jäälin kappeli.
Juttunurkkaa ei ole ma 11.5.
Naisten kasvuryhmä ti 12.5. 
klo 14. Kokoonnutaan Kii-
mingin kirkossa.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 19.5. 12–14, Suvelan lei-
rikeskus. Kerhokauden ke-
väinen päätös ja Yhteisvas-
tuun kiitosjuhla. Aloitam-
me kahvittelulla ja jatkam-
me viikkomessulla sekä yh-
teisellä ohjelmalla. Samalla 
vietämme tämän vuoden Yh-
teisvastuukeräyksen päätös-
juhlaa. Kuljetuspyynnöt 13.5. 
klo 14 mennessä Jaanalle, p. 
040 5793 248. Tervetuloa!

hemmille. Mikä on toimivan 
parisuhteen resepti? Mitkä 
ovat parisuhteen yleisimmät 
kompastuskivet? Entäs jos 
vanhemmilla on erilaiset kas-
vatusperiaatteet? Tervetuloa 
keskustelemaan ja vaihta-
maan ajatuksia. Tilaisuus on 
maksuton ja lastenhoito on 
järjestetty 2–7-vuotiaille lap-
sille. Ilm. tilaisuuteen ja las-
tenhoitoon 15.5. mennessä 
tarja.kainulainen@evl.fi.
Perheleiri 12.–14.6. Isonie-
men leirikeskuksessa. Leirillä 
on mahdollisuus yhdessä ui-
da, leikkiä, askarrella, pela-
ta, syödä hyvin ja hiljentyä. 
Hinta aikuiset 38 €, 4-18 v. 
26 €, alle 4 v. ilmaiseksi. Si-

saralennus -25%. Ilm. leiril-
le 4.–10.5. www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumat. Leiril-
le otetaan ensisijaisesti hau-
kiputaalaisia. Kotiin lähetet-
tävässä leirikirjeessä tarkem-
mat tiedot. Lisätietoja: Outi 
Palokangas p. 040 5471 472, 
outi.palokangas@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro ma 11.5. klo 10-
11 srk-keskuksessa.
Aamupuuro Isoniemellä ma 
18.5. klo 10. Lähtö srk-kes-
kuksesta klo 10 linja-autolla 
Isoniemen leirikeskukseen. 
Ohjelmassa aamupuuro, ul-
koilua, hartaushetki ja mak-

karanpaistoa kodalla. Paluu 
n. klo 13. Ilm. maanantai-aa-
muisin aamupuuron yhtey-
dessä diakoniatyöntekijälle. 
Retki on maksuton. 
Mielenterveyskuntoutujien 
päiväretki ti 19.5 klo 9.30–15 
Isoniemen leirikeskukseen. 
Retken hinta 10 €. Ilm. mah-
dollisine ruoka-aine allergi-
oineen ja kyytitarpeineen 
(Haukiputaan kirkolta) 11.5. 
mennessä diakoni Minna Lap-
palaiselle, p. 040 5819 316.

Muut menot
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 12.5. klo 18 hautaus-
maalla. Kahvitarjoilu ja ilta-
hartaus.
Seukkarin lounas ke 20.5. 
klo 12 srk-keskuksessa. Lou-
nasruokailun hinta 6 €. Vie-
raita Muhokselta.
Kesäleirit lapsille Isonie-
men leirikeskuksessa. Lei-
reillä leikitään, lauletaan, as-
karrellaan, pelataan, hiljen-
nytään hartauksiin ja viete-
tään mukavaa aikaa yhdessä! 
Leirit on tarkoitettu ensisijai-
sesti Haukiputaan seurakun-
nan jäsenille. Ilm. 10.5. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/kesaleirit. Lisätietoja: 
Elisa Manninen, p. 050 5133 
225, elisa.manninen@evl.fi. 
Ry:n toimintaa: Haukipu-
das: äitienpäiväseurat su 
10.5. klo 13 ry:llä, kevätjuh-
la to 14.5. klo 15 ry:llä, seurat 
su 17.5. klo 17 ry:llä. Kello: äi-
tienpäivämyyjäiset la 9.5. klo 
11 ry:llä, kevätjuhla su 17.5. 
klo 15 ry:llä. Jokikylä: kevät-
juhla su 17.5. klo 14 ry:llä.

Kirkkoherran-
viraston 

poikkeukselliset 
aukioloajat 

12.–13.5. 
klo 9–12.

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.

Kotirinteen Juttupiiri to 
21.5. klo 13–15, Mäntykuja 2, 
kerhohuone.
Omaishoitajien virkistys-
iltapäivä ke 20.5. klo 15–18 
Suvelan leirikeskus. Ilm. ja 
tied. 13. 5. mennessä, Jaana 
Kontio, p. 040 5793 248.

Muut menot
Rauhanyhdistys: la 9.5. äi-
tienpäivämyyjäiset ry:llä, 
Kauko Säkkinen su 10.5. klo 
17 äitienpäiväseurat ry:llä, 
Mikko Kälkäjä ke 13.5. klo 
18 tosimiesten toimintailta 
ry:llä, Antti Impiö. Su 17.5. 

Suvivirren säveliä Kiimingissä
ti 26.5. klo 15–17 Kiimingin torilla, 
Terveystie 3, sateen sattuessa Senioritalolla.
Tapahtumassa lauletaan yhteislauluja ja 
kuullaan myös lauluryhmän laulua. 
Suvivirsi -tapahtuma on tarkoitettu 
kaikenikäisille. Kaikilla ei ole mahdollisuutta päästä 
laulamaan suvivirttä esim. koulun kevätjuhlaan. 
Nyt on mahdollisuus päästä sitä itsekin laulamaan! 
Laulutilaisuudessa lauletaan kesäisiä lauluja 
säestyksen kera. Mukana kanttori Jarkko 
Metsänheimo ja diakoni Erja Haho. Laulamisessa 
avustaa lauluryhmä. Tervetuloa laulamaan!

Jäälin hautausmaan 
perinteiset siivoustalkoot 
tiistaina 12.5. klo 17 alkaen. 
Talkookahvit, mehut ja pullat kaikille talkoisiin 
osallistuneille. Omat haravat mukaan. Tervetuloa!

klo 17 seurat ry:llä, Aarne 
Mikkonen, Ilkka Alakärppä.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 10.5. klo 15 Mon-
tin-salissa, Pekka Siljander.

Ruskaköörin 
kevätlaulajaiset 

sunnuntaina 17.5. klo 18 
seurakuntakeskuksessa.

Kuoroa johtaa 
Risto Ainali, 

solistina Matti Laurila. 
Konsertin jälkeen 

kahvitus.

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron

kevätkonsertti 
torstaina 14.5. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Johtaa Hannu Niemelä. 
Yksinlaulu Maija Lauri, 

piano Hanna Kaikkonen, 
urut Elias Niemelä. 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. 
Kuoro esittää monipuolisen hengellisen 

ohjelmiston ja muutamia lauluja mm. 
juhlavuottaan viettävältä J. Sibeliukselta. 
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Helatorstain 
messu 

torstaina 14.5. klo 10, 
Karjasillan kirkossa. 

Kappelin laulu. 
80-vuotiaiden 

juhla.  

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

Janger, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kolehti veteraanien, so-
taleskien ja sotaorpojen pa-
rissa tehtävään hengelliseen 

työhön Veteraanivas-
tuu ry:n ja Kaatu-

neitten Omais-
ten Liitto ry:n 
kautta. Kirk-
kokahvit.
Raamattupii-
ri to 7.5, 14.5 

ja 21.5.  klo 18, 
Maikkulan kap-

peli. 
Raamattupiiri to 7.5. 

ja  21.5. klo 18, Kastellin kirk-
ko.  
Raamattupiiri ke 13.5. ja ke 
20.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 
RY:n kirkkoseurat pe 15.5. 
klo 19, Kastellin kirkko. 
Herännäisseurat su 17.5. klo 
15, Karjasillan kirkko.  
 

Lapsille ja
lapsiperheille

Löytöretki – kesäleiri 2.–6. 
-luokkalaisille Montajan saa-
ri Simon kunta Perämerel-
lä 9.–11.6. Ilmoittautuminen 
22.5. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/tapahtumat. 
Leirin hinta 30 €. Lisätietoja 
Juhalta, p. 040 5752 713.
Varhaiskasvatustyön ke-
vätkarkelot to 21.5. klo 18 
Karjasillan kirkolla. Keväi-
nen hartaushetki, muskari-
laisten, kerholaisten ja pyhä-
koululaisten laulutervehdys. 
Liikkuva Laulurepun konsert-
ti. Pientä purtavaa.
Luontopyhis su 10.5. ja 17.5. 
klo 15, Lämsänjärven leirikes-
kus. Tutkimme luontoa eri 
tavoin, hiljennymme kyntti-
lähetkeen ja touhuamme yh-
dessä. Omat eväät mukaan 
ja makkaranpaistomahdolli-
suus joka kerta. 
Päiväkerhot, perhekerhot, 
perhetupa, pyhäkoulut, isä-
lapsi sählykerhot, liikunta-
kerhot ja kokkikerhot löy-
dät os. www.oulunseura-
kunnat.fi/kerhot_piirit_ta-
pahtumat

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro to 7.5. klo 9, 
Kaukovainion kappeli. 
Työttömien ja vähävarais-

ten aamupuuro pe 8.5, 15.5 
ja 22.5.  klo 9, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Kaipaatko kotiapua? – Kar-
jasillan nuorten lähetys-
matkaryhmä voi auttaa. Ha-
ravointia. Ikkunanpesua. Sii-
vousta. Tarvitko jonkun, jo-
ka auttaisi? Voit kysyä apua 
nuorten lähetysmatkaryh-
mästä Karjasillalta. Asiakas 
huolehtii asianmukaisista sii-
vous- ym. aineista ja tarvik-
keista. 2 nuorta / tunti 20 €. 
Soita 040 0940 568 / Lydia 
Karhunen.

Harrastukset ja kerhot
Eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 12 Pyhän Andreaan kirk-
ko, to 7.5. klo 13 Kastellin 
kirkko, to 7.5. klo 13 Karjasil-
lan kirkko,  ma 11.5. klo 12, 
Maikkulan kappeli. 
Donkkis Big Night -toimin-
tailta 6–13-vuotiaille pe 8.5. 
klo 17.30, Maikkulan kappe-
li. Ohjelmassa raamattuope-
tus, nukketeatteria, musiik-
kia, toimintapisteitä, kilpai-
luja ja kisailuja sekä nyyttä-
rit, joihin jokainen voi halu-
tessaan tuoda pientä napos-
teltavaa. Illan päätteeksi ar-
votaan palkintoja. Vapaa 
pääsy. Illan järjestäjä on Poh-
jois-Pohjanmaan Ev. lut. Kan-
sanlähetys. Lisätietoja Maria 
Pirkola, p. 044 4477 881, p-
pohjanmaa.juniorit@sekl.fi
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 11.5. klo 13, Karjasillan 
kirkko.  
Diakoniaryhmä ti 12.5. ja 
19.5. klo 14, Maikkulan kap-
peli. Ryhmä on tarkoitettu 
diakoniatyössä vapaaehtois-
työtä tekeville. Ryhmä ko-
koontuu viikottain rupatte-
lun ja kahvihetken merkeis-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 10.5. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Ju-
ha Soranta, musiikissa avus-
taa Pohjankartanon kuo-
ro. Messun jälkeen mahdol-
lisuus keskusteluun ja ruko-
ukseen. Äitienpäivän kakku-
kahvit ja ruusut.
Messu su 10.5. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Ulla Mit-
runen-Nyyssönen, avustaa 
Satu Kreivi-Palosaari, kantto-
rina Ilkka Järviö. Äitienpäivän 
kakkukahvit ja ruusut.
Messu su 10.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Ulla Mitrunen-Nyyssönen, 
avustaa Olavi Mäkelä, kant-
torina Juha Soranta. Äitien-
päivän kakkukahvit ja ruusut. 
Messu su 10.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Maija Konttinen, avustaa 
Päivi Klasila, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Äitienpäivän kak-
kukahvit ja ruusut.
Perhemessu su 10.5. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa 
Paula Rosbacka ja 
Riitta Yliluoma, 
kanttorina Riit-
ta Piippo. Kap-
pelin laulu. 
Laulamme uu-
sia lasten vir-
siä. Kolehti ni-
mikkolähetti, 
Annukka Isokos-
ken työn tukemiseen 
Bangladeshissa, Lähetysjär-
jestö Kylväjä. Taidepyhisläis-
ten taidenäyttely. Äitienpäi-
vän kakkukahvit ja ruusut.
Helatorstain messu to 14.5. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avus-
tavat Mirjami Dutton, Heik-
ki Karppinen, Marjukka Ha-
mari, kanttorina Riitta Piip-
po. Kappelin laulu. 80-vuo-
tiaiden juhla 
Viikkomessu to 14.5. klo 14, 
Karjasillan kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Mir-
jami Dutton, Heikki Karppi-
nen, Marjukka Hamari, kant-
torina Riitta Piippo. Kappe-
lin laulu. 70-vuotiaiden juhla. 
Tuomasmessu la 16.5. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. il-
moitus s. 15. 
Messu ja kevätkylvön siu-
naaminen su 17.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustavat 
Mirjami Dutton,  kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. Luoma-
kunnan sunnuntai, kevät-
kylvön siunaaminen. Kirkko-
kahvit. Ks. ilmoitus.
Messu su 17.5. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa teol. yo An-
ja Mankila, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 17.5. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Heikki Karppinen, saarnaa ja 
avustaa teol. yo Anja Manki-
la, kanttorina Sirpa Ilvesluo-
to. Kirkkokahvit. Rippikoulu-
ryhmät Kaakkuri 1 ja 2 osal-
listuvat messuun. 
Messu su 17.5. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Kaisa 

Äitienpäivän runoilta 
Jukka Itkosen ja 

Tommy Tabermannin lyriikasta 
sunnuntaina 10.5. klo 18 Kastellin kirkossa.
 On aika juhlia äitejä. Runossa on rakkautta, hellyyt-
tä, kaipausta... Äiti on taustatuki, sitkeys ja vahvuus. 
Runoja esittävät Maija Karppinen, Eeva Holma ja Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina Riitta Piippo. Olet terve-
tullut. Vapaa pääsy!

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

Päiväkotien kevätkirkot 
pe 8.5. klo 9 ja 10.15 Maikkulan kappelissa, 
ti 12.5. klo 9 ja 10.15 Maikkulan kappelissa, 
ti 19.5. klo 9 ja 10.15 Karjasillan kirkossa, 
pe 22.5. klo 9 ja 10.15 Kastellin kirkossa, 
ma 25.5. klo 9 ja 10.15 Pyhän Andreaan kirkossa, 
ti 26.5. klo 9 ja 10.15 Pyhän Andreaan kirkossa, 
ti 26.5. klo 9 ja 10 Kaukovainion kappelissa. 

Kouluun lähtevien siunaaminen 
ke 27.5. klo 18 Kastellin kirkossa, 
ke 27.5. klo 17.30 ja 19 Pyhän Andreaan kirkossa, 
to 28.5. klo 17.30 ja 19 Pyhän Andreaan kirkossa, 
to 28.5. klo 18 Karjasillan kirkossa, 
to 28.5.klo 18 Maikkulan kappelissa.

sä. Samalla suunnitellaan tu-
levia vapaaehtoistyön tapah-
tumia ja toimintaa.  
Siionin kevätveisuut ma 
11.5. klo 19, Maikkulan kap-
peli. Tilaisuus alkaa kahvitar-
joilulla klo 18.30.
Lähetyspiiri ti 12.5. ja 19.5. 
klo 17.30, Kaukovainion kap-
peli.  
Sukanvarsi ti 13.5. klo 14, Sii-
pi – lähtyksen puoti ja paja.
Diakoniapiiri ma 18.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Naisten ilta to 21.5. klo 18 
Pyhän Andreaan kirkossa.
Lisätietoja kuoroista löydät 
os. www.oulunseurakunnat.
fi/kuoroharjoitukset

Musiikkitilaisuudet
Konsertti ti 19.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Maija 
Lauri laulunopiskelijoineen 
esittää Sibeliusta, antiikin 
aarioita sekä Monteverdin 
madrigaaleja. Vapaa pääsy. 
Runon ja musiikin ilta ma 

25.5. klo 19, Karjasillan kirk-
ko. Kuoro- ja soitinmusiikkia 
sekä yhteislaulua. Niilo Rau-
hala lausuu runoja ja ker-
too yhdessä laulettavien vir-
sien taustoista. Cantio Lau-
dis -kuoro laulaa Olli Heikki-
län johdolla. Mukana musi-
soimassa myös Mikael Säily, 
sello, ja Juha Soranta, urut. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Muut menot
VII Special Bike – Tour de 
Kids 2015 to 28.5. klo 18, 
Maikkulan urheilukeskukses-
sa. Ilmoittautumiset klo 17 al-
kaen. Tapahtuma on kaikille 
avoin ja ilmainen. Mehusta ja 
makkarasta vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Pyöräksi käy ta-
vallinen lasten pyörä. lmoit-
tautuminen tuntia ennen 
ensimmäistä starttia - muis-
ta tulla ajoissa! Sarjat: tytö ja 
pojat 2009 syntyneet ja nuo-
remmat 200 metriä, vuonna 
2008 ja 2007 syntyneet 400–
600 metriä ja 2006, 2005 ja 
2004 syntyneet 1000–1200 
metriä. Kaikki palkitaan! 
Palkinnot jaetaan heti tulos-
ten varmistuttua. Kisan aika-
na Peetu-pelle esiintyy. Mah-
dollisuus osallistua luontopy-
hikseen, eli lasten luontopy-
häkouluun. Lämpimästi ter-
vetuloa koko perheellä! Jär-
jestää Terva-ajot ry sekä My-
ty – Maikkulan suuralueen 
yhteistyöryhmä. 

On aika kiittää
Karjasillan seurakunnan yhteisvastuukerääjien ja va-
paaehtoisten kevätjuhla maanantaina 18.5. klo 18 Karja-
sillan kirkossa. Ohjelmassa musiikkia, kakkukahvit ja mu-
kavaa yhdessäoloa. Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen 
12.5. mennessä anu.kontio@evl.fi tai p. 040 5747 162. 
Tervetuloa.



18 Rauhan Tervehdys  |  Nro 18  |  7.–21.5.2015

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 7.–21.5.2015

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 10.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko.  Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina San-
na Leppäniemi. Äitien kukitus.
Messu su 10.5. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Anna-Maija Sälkiö, kanttori-
na Sanna Leppäniemi, viulu 
Eeva Holappa. Kirkkokahvit. 
Äitien kukitus.
Sanajumalanpalvelus su 10.5. 
klo 10, Yli-Ii. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Anja 
Hyyryläinen. Lapsikuoro. Kirk-
kokahvit ja äitien kukitus.
Sanajumalanpalvelus su 
10.5. klo 12, Ylikiiminki.  Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, kant-
torina Leo Rahko, lapsikuoro.  
Kirkkokahvit ja äitien kukitus.
Messu helatorstaina 14.5. 
klo 10, Oulujoen kirkko.  Toi-
mittaa Olavi Isokoski, avus-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
Messu helatorstaina 14.5. 
klo 10, Yli-Iin kirkko. Toimit-
taa Ulla Säilä, avustaa Sauli 
Typpö, kanttorina Anja Hyy-
ryläinen, Oulun seudun virsi-
kuoro, johtajana Mervi Kyrki, 
Sepän seurat. 
Motoristikirkko helatorstaina 
14.5. klo 12, Ylikiimingin kirk-
ko.  Toimittaa Satu Saarinen. 
Paraatiajo seurakuntatalolle, 
jossa kirkkokahvit ja makka-
ranmyynti Lähetyksen hyväksi.
Messu su 17.5. klo 10, Oulu-
joen kirkko.  Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Riitta Ken-

tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Kaatuneitten muisto-
päivä, kunnianosoitus klo 
9.45 sankarihaudoilla. 
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10, Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 
Miesten lauluryhmä. Kaatu-
neitten muistopäivä. Kunni-
anosoitus sankarihaudoilla, 
kirkkokahvit seurakuntata-
lossa, jossa mukana Miesten 
lauluryhmä.  
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10, Ylikiimingin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. Kirk-
kokuoro. Kaatuneitten muis-
topäivä. Kunnianosoitus san-
karihaudoilla, jossa mukana 
Ylikiimingin puhaltajat. Kirk-
kokahvit seurakuntatalolla. 

Harrastukset ja kerhot
Piispankamari pe 8.5. klo 11, 
Ylikiimingin asukastupa. Lä-
hetyksen kirpputorikahvila.

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

Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 11.5. klo 13, 
Reppu.
Nuorten avoimet ma 11.5. 
klo 15, Reppu.

Näytelmä- ja video-
kerho ma 11.5. klo 

17, Reppu.
Poikien liikun-
takerho 1.–3.-
lk ti 12.5. klo 
16, Salonpään 
koulu.

Poikien liikun-
takerho 4.–6.-lk 

ti 12.5. klo 17, Salon-
pään koulu.

Kokkipuuhakerho ti 12.5. 
klo 17.30, Toimitalo.
Lapsikuoro ke 13.5. klo 17, 
Oulunsalon kirkko.  
Varkkari avoimet alakou-
luikäsille ma 18.5. klo 13, 
Reppu.
Lapsikuoro ke 20.5. klo 17, 
Oulunsalon kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
11.5. klo 9.30, Toimitalo.
Askareilta perheille ma 11.5. 
klo 17, Salonpään kylätalo. 
Repun perhekerho ti 12.5. 

Seniorikerho pe 8.5. klo 1,1 
Juopulin kylätalo. 
Eläkeläisten kerho ma 11.5. 
klo 13 Saarelakoti, Takalah-
dentie 11.
Fransupiiri ti 12.5. ja ti 19.5. 
klo 17, Myllyojan seurakun-
tatalo.

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 ma 
11.5. klo 9–11, Myllyojan seu-
rakuntatalo Taloudellisis-
sa asioissa yhteydenotot, p. 
040 7033 690 tai samaan ai-
kaan käymällä paikanpäällä 
Myllyojan seurakuntatalolla. 
Muissa asioissa voit ottaa 

Kyläkamari 
ma 11.5. ja ma 18.5. 

klo 11 Museolla.

klo 9.30, Reppu.
Naisten ja tyttöjen askare- ja 
oloilta ti 12.5. klo 18, Reppu. 

Lähetystyö
Lähetysilta ke 20.5. 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-

Äitienpäivän kirkkokahvit  
sunnuntaina 10.5. Hintan seurakuntatalossa, jossa 
Hintta-Parkkisenkankaan Pienkiinteistöyhdistys ry
jakaa lahjoittamansa ruusut äideille. Äitien kukitus 
ja kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen Yli-Iin 
seurakuntatalossa ja Ylikiimingin seurakuntatalossa.

Lempeitä sanoja ja säveliä äidille
-kahvikonsertti sunnuntaina 10.5.klo 16 Oulujoen 
kirkossa. Äitienpäiväkonsertissa esiintyvät lapsikuoro 
Mido  ja lapsi- ja nuorisokuoro aCorde Anna Haanpää-
Vesenterän johdolla. Kuoroja säestää Riitta Rahko, 
piano. Konsertti on suunnattu kaikenikäisille ja 
konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 10.5. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Jukka Joensuu, avustaa 
Riitta Markus-Wik-
stedt, kanttori 
Tuomo Kangas. 
Messun jälkeen 
äitienpäivälou-
nas Toimitalol-
la. ks.ilmoitus. 
Hartaus ke 13.5. 
klo 13.30, Salon-
kartano. Minna Sal-
mi.
Messu to 14.5. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Riit-
ta Markus-Wikstedt, kantto-
ri Taru Pisto.
Messu su 17.5. klo 10, Ou-
lunsalon kirkko. Toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Virpi 
Luotolampi, kanttori Tuomo 
Kangas. Kaatuneitten muis-
topäivä. Seppeleen lasku.
Seurakuntakerho to 21.5. 
klo 11, Toimitalo.
Hartaus to 21.5. klo 11.30, 
Teppola. Minna Salmi.

Harrastukset ja kerhot
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 
tytöt 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.

Motoristikirkko helatorstaina 
14.5. klo 12, Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa kirkkoherra Satu Saarinen. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen paraatiajo kirkosta seurakuntatalolle. Kirk-
kokahvit ja makkaran myynti seurakuntatalon pihassa. 
Tuotto lähetyksen hyväksi. Lue juttu s. 9.

Kaatuneitten muistopäivä 
sunnuntaina 17.5. kunnianosoitukset Oulujoen sanka-
rihaudoilla klo 9.45 sekä Yli-Iin ja Ylikiimingin sankari-
haudoilla jumalanpalveluksen jälkeen.

Kouluunlähtevien siunaus 
sunnuntaina 17.5. Oulujoen kirkko klo 16, 
tiistaina 26.5. Yli-Iin kirkko klo 18 ja 
keskiviikkona 27.5. Ylikiimingin kirkko klo 18.

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

Juureva teemailta Oulujoki-vieressämme virtaa. 
keskiviikkona 20.5. klo 18 Oulujoen pappilassa. 
Heikki Pesämaa alustaa aiheesta Oulujoen seurakun-
nan ensimmäinen kirkkoherra Erkki Pesonen – mies ja 
missio. Ks. erillinen ilmoitus s.15 ja lue juttu s. 5.

yhteyttä oman alueen dia-
koniatyöntekijään.
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. 040 7033 690 

tai samaan aikaan käymällä 
paikanpäällä Myllyojan seu-
rakuntatalolla. Muissa asiois-
sa ota yhteyttä oman alueen 
diakoniatyöntekijään.

Yli-Iin hautausmaiden siivoustalkoot
Kirkonkylän hautausmaa tiistaina 12.5. klo 17 alkaen.
Jakkukylän hautaus keskiviikkona 20.5. klo 17 alkaen.
Tannilan hautausmaa torstaina 21.5. klo 17 alkaen.
Talkookahvit.

Päivä-, perhe- 
ja parkkikerhon 

Kevätkirkko
torstaina 21.5. klo 10.15
Kirkkohetken jälkeen 

kahvit, mehut ja jätskit
Vattukujan 

päiväkerhotilassa.
Tervetuloa!

Retki Power parkkiin
3.–6.-luokkalaisille la 23.5. 
Retken hinta 30€/ hlö (sis. 
matkat, ruokalippu, ranneke, 
vakuutus).  Ilmoittautuminen 13.5. 
asti osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/oulunsalonseurakunta. 
Etusija Oulunsalon seurakunnan jäsenillä. 
Lisätietoja: p. 044 745 3851, sanna.korhonen@evl.fi

Perinteinen 
toukosiunaus

Museon pihassa 
(Jääskön pelto) 

tiistaina 19.5. klo 12. 
Kahvitarjoilu.

kylän ry la 9.5. klo 12.30, ruo-
kailu ja tavaran vastaanot-
to. La 9.5. klo 14, äitienpäi-
vämyyjäiset. Su 10.5. klo 14, 
äitienpäiväjuhla ja seurat, 
Mauno Linnanmäki, Esa Kur-
kela. To 14.5. klo 16, seurat, 

Pekka Tervo, Markku Seppä-
nen. Su 17.5. klo 16, seurat, 
Hannu Kinnunen, Jari Kupsa-
la. Salonpään ry to 14.5. klo 
16, seurat. La 16.5. klo 18 ai-
kuisten ilta ry:llä. Su 17.5. klo 
11, kevätretki.

Kevätsiivous hautausmaalla
maanantaina 11.5. klo 16 Oulunsalon 
hautausmaalla. Seurakunnassa on 
työvälineitä, mutta voit halutessasi ottaa 
oman haravan mukaan kotoa. Talkoot 
päättyvät yhteiseen iltapalaan, joka 
tarjoillaan Toimitalon yläsalissa klo 18 alkaen.
Lisätietoja kirkkoherranvirastosta.

Tonkkatorstai
Myytävänä kenttäkeittimellä keitettyä hernekeittoa 
Helatorstaina 14.5. noin klo 12 alkaen Toimitalon pihas-
sa. Keittoa mahdollista ostaa paikanpäällä syötäväk-
si tai kotiin vietäväksi, lämmönkestävä astia mukaan. 
Hinta 2€/lautanen tai 5€/l. Tuotto YV:lle. Mikäli haluat 
tulla opettelemaan kenttäkeittimen käyttöä, olet läm-
pimästi tervetullut. Lisätietoja Riitalta p. 044 745 3848.  

Sibelius-konsertti
helatorstaina 14.5. klo 19 Oulunsalon kirkossa.
Esiintyjinä sopraano Saara Kiiveri ja pianisti Eliisa Suni.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Äitienpäivälounas
sunnuntaina 10.5. klo 11.30–14 
Toimitalon yläsalissa, 2. krs.
Tarjolla: • lohikiusaus / kasviskiusaus • tuoresalaatti 
• punajuurisalaatti • leipä, juomat • Reilun kaupan täy-
tekakkukahvit. Hinta: • 12 € aikuiset • 6 € lapset (6–12-
v.) alle 6-v. ilmainen. Tuotto käytetään nimikkoperheen 
työn tukemiseen Taiwanissa.                     Tervetuloa!
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 7.5. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Veijo Koi-
vula ja ekumeeninen työryh-
mä. Kirkkokahvit.
Viikkomessu, pe 8.5. klo 10, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Toi-
mitta Juha Valppu, avustaa 
Sami Riipinen, kanttorina 
Paula Mikkonen. Diakonian 
päivän messu. 
Luukas-messu pe 8.5. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Toimittaa Ari Savuoja, saarna 
Jenni Siljander. Kolehti vähä-
varaisille opiskelijoille ruoka-
avustuksiin. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja iltapala.
Messu su 10.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Jukka Kol-
monen, avustaa Matti Keto-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Psalmikvartetti. 
Messu su 10.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jonna Piirainen, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Tommi 
Hekkala. D'amen sekä Suvi 
Kaikkonen, huilu. Pyhäkou-
lu saarnan aikana.
Messu su 10.5. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Anu Arvo-
la-Greus. Kuoro PopUp -kirk-
kokuoro.  
Sanajumalanpalvelus su 
10.5. klo 12, Pateniemen kirk-
ko. Toimittaa Jukka Kolmo-
nen, kanttorina Katri Sippola. 
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi) su 
10.5. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja. Kaksikielinen pyhäkoulu 
messun aikana. 
Iltamessu su 10.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Anu Oja-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messussa Taizé-lauluja ja hil-
jaisuutta.  
Ei viikkomessua ke 13.5. klo 
19, Tuiran kirkko, messu he-
latorstaina klo 10. 
Messu to 14.5. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Anu Ojala, kant-
torina Katri Sippola. Seniori-
en laulupiiri.  
Messu to 14.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu. 
Messu to 14.5. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Toimit-

taa Jonna Piirainen, avus-
taa Pasi Kurikka, kant-

torina Anu Arvola-
Greus. 
Messu su 17.5. klo 
10, Tuiran kirkko. 
Toimittaa Pasi 
Kurikka, avustaa 

Marika Alakopsa, 
kanttorina Tommi 

Hekkala. 
Messu su 17.5. klo 10, Py-

hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Ari Savuoja, avustaa 
Jenni Siljander ja Katariina 
Pitkänen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Opiskelijoiden 
kevätkirkko. Pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Konfirmaatiomessu su 17.5. 
klo 12, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa Jaakko Syyn-
imaa, avustaa Marja Mane-
lius, Petteri Tuulos ja Riikka 
Honkavaara. Toiminnallinen 

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

iltarippikoulu -ryhmän kon-
firmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 17.5. 
klo 12, Rajakylän seurakunta-
koti. Toimittaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. Kirkkokahvit.  
Iltamessu su 17.5. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Anu 
Ojala, avustaa Jukka Kolmo-
nen, kanttorina Katri Sippola.  
Viikkomessu ke 20.5. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne. 
Hartaus pe 8.5. klo 14.30, Ca-
ritas Matriiti, 2. kerros. 
Hartaus pe 15.5. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, 2. kerros. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat ti 19.5. klo 19, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Keijo 
Nissilä, Kalle Laivamaa.

Lapsille ja
lapsiperheille

Muksupysäkki – Omaa aikaa 
itselle to 7.5. klo 9–11.30, 
Koskelan seurakuntakoti.  
Kevään viimeinen Muksupy-
säkki. Ilmoittautuminen vii-
meistään saman viikon keski-
viikkoon kello 12 mennessä, 
Teija Kokko, p. 050 5347 477 
tai Tiina-Kaisa Kaikkonen, p. 
050 4334 094.
Nallekahvila to 7.5. klo 10-
12, Tuiran kirkko. Sisäänkäyn-
ti kirkon takaa ovesta "Telak-
ka". Lapsiperheiden Nalle-
kahvila yhdessäolon ja kah-
vittelun merkeissä. Tänään 
askartelemme keppihevoset. 
Oma villasukka mukaan! Nal-
lekahvila on kiinni to 14.5.
Yksinhuoltajien olohuone 
to 7.5. klo 17.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Raija Lohilah-
ti Oulun Ensi- ja turvakodilta 
tulee kertomaan mies-kave-
ritoiminnasta. 
Pateniemen kirkon viimei-
nen perhekerho ke 13.5. klo 
9.30–11, Pateniemen kirkko. 
Tervetuloa kaikki nykyiset ja 
entiset perhekerholaiset mu-
kaan! Pidämme viimeisen ra-
kennuksessa pidettävän per-
hekerhon muistellen mennei-
tä, leikkien ja juoden juhla-
kahvit ja -mehut. Ohjelmassa 
myös ongintaa. Mukana ker-
hossa Pekka, Tuulikki ja Anu. 
Nallekahvila to 21.5. klo 10-
12, Tuiran kirkko. Ks. ilmoi-
tus Lastenvaatteiden vaihto-
päivä.
Iloiset lastenlaulut -laulu-
hetki to 21.5. klo 10, Rajaky-

län seurakuntakoti. Kaikkien 
lasten oma iloinen lauluhet-
ki! Tervetuloa lapsiperheet 
ja alueen päiväkotiryhmät 
laulamaan ja leikkimään yh-
dessä keväisiä lastenlauluja 
ja tuttuja lasten hengellisiä 
lauluja: mm. "Ken on luonut 
kukkasen", "Pieni tytön tylle-
röinen"  ja "Rukous on silta". 
Lauluhetki kestää noin puo-
li tuntia. Mukana laulamassa 
ovat lastenohjaajat Marja ja 
Pirjo sekä kanttori Katri. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 044 
3161 412. Muissa asioissa yh-
teys oman alueen diakonia-
työntekijään.
Nuorten eläkeläisten ver-
taistukiryhmä ti 19.5. klo 
14.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Tällä kertaa keskustelu-
teema. Keskustelemme myös 
ryhmän jatkumisesta syksyllä.
Rauhoitu Sanan ja teeku-
pin ääressä to 21.5. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Li-
sätietoja diakoni Heli Matti-
la, p. 040 5747 145. Kevään 
viimeinen kokoontuminen, 
ryhmä jatkaa syksyllä.

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 7.5. ja 21.5. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjä-
nä pastori Riitta Louhelainen 
ja Jukka Kolmonen.  
Eläkeläisten kerho to 7.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Terve-
tuloa kerhoon virkistymään 
ja hiljentymään. 
Käsityöpiiri pe 8.5. ja 15.5. 
klo 9.30–11.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tule tekemään 
käsitöitä diakoniatyön hy-
väksi tai itsellesi.
Pyhän Tuomaan Käsityö-
kahvila ma 11.5. ja 18.5. klo 
9–11, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Käsityökahvila on vanhempi-
en ja lasten kohtaamispaik-
ka käsitöiden ja leikin mer-
keissä. Oma käsityö mukaan! 
Puutyökerho ma 11.5. ja 
18.5. sekä ke 13.5. ja 20.5. klo 
9–12, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja, Nokelantie 48. Ker-
hossa tehdään puusta tilaus-
töitä sekä omia askarteluja. 
Käsityökerho ma 11.5. ja 18.5. 
klo 12, Tuiran kirkko, Sump-

Kirkkoherran-
virasto on suljettu 

keskiviikkona 
20.5. kello 12–16 

suunnittelupäivän 
vuoksi.

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!

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 

Lastenvaatteiden vaihtopäivä 
torstaina 21.5. klo 10–12 Nallekahvilan yhteydessä.
Käynti kirkon takaa ovesta "Telakka".
Tuo ylimääräiset lastenvaatteesi vaihtopöydälle – ota 
pöydältä ilmaiseksi mitä tarvitset! Samalla voit pii-
pahtaa lapsiperheiden Nallekahvilaan kahville ja leik-
kimään. Voit lahjoittaa ylimääräisiä, ehjiä ja puhtaita 
lastenvaatteita vaihtopöydälle, josta voit ottaa ilman 
tuomisiakin vaatteita aivan ilmaiseksi. Jäljelle jääneet 
vaatteet lahjoitamme seurakuntamme diakoniatyölle. 
Lisätietoja: lapsi- ja perhetyönsihteeri Anu Hannula, 
p. 044 3161 718, anu.hannula@evl.fi.

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). 
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pu. Ota mukaan 3½ puikot tai 
oma virkkuukoukku sekä oma 
kahvimuki. Tule mukaan vire-
ään joukkoon, "raatataan" 
käsitöiden lomassa.   
Lähetyspiiri ma 11.5. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus, Kangas-
tie 1. Piirissä keskustellaan lä-
hetystyön ajankohtaisista asi-
oista kahvikupin äärellä. 
Kivi- ja tiffanylasi-kerho ti 
12.5. ja 19.5. klo 10–14, Py-
hän Tuomaan kirkko, kella-
ritila. Kerhossa tehdään ki-
vestä mm. koruja sekä lasis-
ta tiffanytöitä. Pääovelta oi-
kealle kävellessä löytyy por-
taat kellariin.
Käsityökahvila ti 12.5. klo 
12–15, Koskelan seurakun-
takoti. Tervetuloa tekemään 
käsitöitä yhdessä lähetys-
työn tarpeisiin. 
Käsityökerho ke 13.5. ja 
20.5. klo 15, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuiran olohuone ke 13.5. ja 

20.5. klo 16–18, Tuiran kirk-
ko, Suvantosali, Myllytie 5. 
Avoimet ovet vapaaehtois-
ten järjestämänä. Tule mu-
kaan toteuttamaan ja suun-
nittelemaan! Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
13.5. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Eläkeläisten kerho to 21.5. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Yhdessä lauletaan ja 
keskustellaan, myös hartaus.

Musiikkitilaisuudet
Yhteislauluilta ti 12.5. klo 
18 Pyhän Tuomaan kirkos-
sa. Tule laulamaan yhdessä 
naiskuoro D'amenin kanssa. 
Laulamme kevätlauluja, kan-
sanlauluja ja vanhoja koulu-
lauluja. D'amen esittää mm. 
kehtolauluja. Lisäksi Terttu 
Aakko lausuu runoja. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy.

Puistopyhäkoulu 
torstaina 7.5. ja tiistaina 19.5. 
klo 14.30 Ritaharjun 
leikkipuistossa. 
Puistopyhäkoulussa hiljen-
nymme leikkien lomassa kuu-
lemaan Taivaan Isästä, leikim-
me, laulamme ja puuhailem-
me yhdessä noin puolen tun-
nin ajan. Sadevaraus. Mukana 
lastenohjaajat Seija ja Pirjo. 
Tervetuloa lapset vanhempi-
neen puistopyhäkouluun.

A
rkisto / Elsi Salo

vaara
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Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 7.–21.5.2015

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

Kirkkoherranvirasto suljet-
tu pe 22.5. Työntekijöiden 
virkistyspäivä. 
Eläkeliitto ti 12.5. klo 11 
Rantsilan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 13.5. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Järvikylän kylätoimikunnan 
vierailu ke 13.5. klo 14 Pihla-
jistoon ja ryhmäkotiin.
Naistenpiiri pe 22.5. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Rovastikunnallinen kehi-
tysvammaisten kirkkopy-
hä helluntaina 24.5. Pyhän-
nällä. Messu klo 11 kirkossa. 
Ruokailu ja päivätilaisuus srk-
talossa. 
Ehtoollishartaus ma 11.5. 
klo 14 Pihlajistossa, to 14.5. 
klo 13 Koivulehdossa ja to 
14.5. klo 14 Siikalatvan vuo-
deosastolla.
Seurakuntakerho to 7.5. ja to 
21.5. klo 13 Rantsilan srk-ta-
lossa, ma 11.5. klo 12 Väinö-
lässä, pe 22.5. klo 10 Kestilän 
srk-kodissa.
Perhekerho ke 13.5. klo 10 

Erityisdiakonia

SMenot Oulun seurakunnissa 7.–21.5.2015

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, käsitöitä 
ym. uusia pajan tuotteita sekä kahvila lähetystyön hy-
väksi. Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen vie-
ressä) p. 044 3161 720.
Tunteita...tovi Raamatun äärellä Lyhyt ja tiivis raamat-
tuopetus. Pe 8.5. klo 12–13 Siivessä. Rohkeus, Paula Ros-
backa. Pe 15.5. klo 12–13. Tuska, Ulla Mäkinen.
Vappukeitaalle elintarvikkeita lahjoittivat yritykset: 
Citymarket Kaakkuri, Citymarket Raksila, Hätälä, Kesp-
ro, Pottumies, Pullapirtti ja Prisma Linnanmaa! Vappu-
keidas tuotti yli 3.300 € Nepalin maanjäristyksen uhri-
en auttamiseksi Suomen Lähetysseuran kautta. Lämpi-
mät kiitokset kaikille lahjoittajille ja mukana olleille!

Kansainvälisyys - In English
English Communion Service on Sunday 10th and 17th 
of May at 4 pm. in St. Luke's Chapel. Sunday school for 
children. Coffee fellowship.
Englanninkielinen messu su 10.5. ja 17.5. klo 16 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Kaksikielinen pyhäkoulu. Kirkko-
kahvit.

Kevätlaulajaiset su 17.5. klo 
12 kirkossa. Keväisiä kuoro-
lauluja ja yhteislaulua. Tuo-
miokirkon ja Karjasillan kirk-
kokuorot esiintyvät.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.5. klo 17 Eeva Holmilla, 
Ojakuja 2. 
Eläkeliitto ti 19.5. klo 11 
Koppakodalla.
Kerhojen ja päivähoidon ke-
vätkirkko to 21.5. klo 10.
Saarenkartanon hartaus to 
21.5. klo 14.

KEHITYSVAMMAISET 
Tainan tahdit pe 8.5. klo 13, Tahkokankaan palvelukes-
kus, Kiilakiventie 5. Musiikkia, virsiä ja hartaus kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla. Ohjattu hengellinen mu-
siikkituokio kehitysvammaisille. 
Varttuneiden porinapiiri ti 12.5. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Eläkkeellä oleville.

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.
Näköpiiri  ti 12.5. klo 13–14.30 Caritas-Sali, Kapellimes-
tarinkatu 2. Kevään viimeinen kerta vietetään kerho-
laisten oman ohjelman parissa! Ota mukaasi runo, soi-
tin, laulu, raamatunkohta,  juttu tms. Kahvitellaan ja 
seurustellaan myös. Opasystävä on vastassa klo 12.30 
alkaen Caritas-kodin pihalla pääoven lähellä.
Näkövammaisten lenkki-ja saunailta ti 19.5. klo 17–20, 
Lämsänjärven leirikeskus. Lähdetään aluksi porukalla 
lenkille. Sen jälkeen mahdollisuus saunoa ja uida. Tar-
jolla iltapalaa, makkaranpaistoa ja rentoa yhdessäoloa. 
Illan päätteeksi hartaushetki. Opasystävä on parkkipai-
kalla vastassa klo 16.40 alkaen. 
Näkövammaisten retki Raaheen ke 10.6. Retken hin-
ta 12 € sisältää bussikuljetuksen, kahvit, lounaan, pää-
symaksut ja paikallisoppaan palvelut ja vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille. Varaa tasaraha. Lähtö ke 
10.6. klo 9 linja-autoaseman tilausajolaiturista ja paluu 
samaan paikkaan n. klo 17. Vetäjinä Paula Mustonen 
ja Teija Kaikkonen. Ilmoittautumiset 25.5. mennessä 
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n toimistoon, 
p. 08 3115 653 tai yhdistys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET
Hyvä tietää -luento pe 8.5. klo 9.30. Kokoonnumme 
Hietasaaren leirikeskuksessa, os. Hietasarentie 19. Ai-
heena on päivä perheelle. Tervetuloa isot ja pienet per-
heet, nuoret ja varttuneet perheenjäsenet.
Kuurojen lähetyspiiri ma 11.5. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kahvituksella ja arvanmyynnillä tuetaan 
kuuron kummilapsen koulunkäyntiä Tansaniassa. 
Kuurojen raamattupiiri ti 19.5. klo 13, Palvelukeskus Ru-
nola, os. Tuulaakitie 2. Tervetuloa kotona asuvat viittoma-
kieliset yhdessä Runolan asukkaiden kanssa yhdessä kä-
sittelemään kirkkovuoden mukaisia Raamatun tekstejä. 
Kuurojen eläkeläisten päiväpiiri ke 13.5. klo 13, Kes-
kustan seurakuntatalo, pieni seurakuntasali. Kerho al-
kaa päiväkahvilla Kaneli-tilassa. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 8.5. klo 13, Keskustan seurakuntata-
lo, Monitoimitila. 
Tavoiteryhmä ma 11.5. klo 10,  Keskustan seurakunta-
talo, Monitoimitila. Päihdeongelman kanssa kipuilevil-
le miehille ja naisille.

A
rkisto

Sanajumalanpalvelus 
su 10.5. klo 10. Äitien-
päiväkahvit srk-salissa.
Helatorstain sanaju-
malanpalvelus to 14.5. 
klo 10.
Sanajumalanpalvelus 
su 17.5. klo 10. Oulun 
tuomiokirkkokuoro ja 
Karjasillan kirkkokuo-
ro vierailevat. Kaatu-
neitten muistopäivän 
seppeleenlasku sanka-
rihaudoille. Lohikeitto-
lounas srk-salissa (10 €) 
ja kahvitarjoilu.

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

 

 

Pyhännän 
lapsikuorojen 

KEVÄTLAULUT 
torstaina 7.5. klo 18 
Nestorissa. 

Isä–lapsi-parkki 
ma 11.5. ja 18.5. klo 14–16 Paalikatu 6 D 
ma 11.5. ja 18.5. klo 17–19 Mellenius-talo, Peltolan-
kaari 18 A
Lisätietoja: lapsi- ja perhetyön diakoni  Kari Rekilä, 
p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi.

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Luukas-messu pe 8.5. Pyhän Luukkaan kappelissa.  
Jokainen meistä voi tehdä tätä messua, joka on joka 
kerta hieman erilainen – toivottavasti enemmän sellai-
nen kuin sinä haluat! Liity sinäkin Facebookissa ryhmään 
"Luukas-messu" ja anna ideasi ja kommenttisi yhteiseen 
käyttöön!  Voit tulla myös paikalle Pyhän Luukkaan kap-
pelille pe 8.5. klo 18, jolloin työstämme paikalla olijoi-
den voimin messun osat valmiiksi ja itse messu starttaa 
samana iltana klo 19. Tervetuloa mukaan joko tekemään 
tai osallistumaan tai mieluiten molempiin! 

JÄRJESTÖT
Evankelisten nuorten aikuisten ilta pe 8.5. klo 18, 
Aleksanterinkatu 71. Peli-ilta. Voi tuoda omia pelejä!
OPKOn opiskelijailta la 9.5. 18.30–22, Torikatu 9 A 32. 
Kevään päättäjäiset. Tervetuloa! 
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 13.5. klo 
18.30–21, Yliopistonkatu 7. Aiheena: Mitä Kenia opet-
ti? Puhe Ari Lukkarinen.
Evankelisten opiskelijoiden teemailta ke 20.5. klo 
18.30–21,  Yliopistonkatu 7. Kevätretki. Varustus sään 
mukaan.

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

A
rkisto / R

iitta H
irvo

n
en

Häämusiikkimatinea
sunnuntaina 24.5. klo 15–16 Oulujoen kirkossa

Tämän kevään tilaisuudessa esitellään perinteiset 
”häämarssit” ja myös muuta urkumusiikkia, jota häis-
sä yleisesti käytetään. Laulamme yhdessä vihkimisessä 
käytettäviä virsiä ja esitämme yksinlauluja, jotka sopi-
vat kirkolliseen vihkitoimitukseen.
Musiikista vastaavat Oulun seurakuntien kanttorit. 
Paikalla on ainakin yksi kanttori kaikista Oulun seitse-
mästä seurakunnasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja 
sinne ovat kaikki tervetulleita. Myös "vanhat vihkipa-
rit" ovat tervetulleita muistelemaan menneitä.
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www.hailuodonseurakunta.fi

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 7.–21.5.2015

Viikoittaiset kerhot
”Viisastenkerho” Saarenkartanossa 

keskiviikkoisin klo 13.

Kaikenikäisten kaverikerho 
torstaisin klo 10 kirkolla.

Kirkkokuoro 
torstaisin klo 18 srk-salissa.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti 13.5. 
saakka. Lisätietoja kerhosta 
Siljalta p. 044 7750 601.
Syksyn päiväkerhoihin il-
moittautuminen 18.–19.5. 
klo 10–14, soita Siljalle p. 044 
7750 601.
Perhekerho to 7.5. klo 10 srk-
talossa. To 21.5 kevään vii-
meinen kerhokerta ja 
aloitamme silloin 
klo 10 pikkukir-
kolla kirkossa.
Rippikoulun 
aloitusjakson 
päätös to 7.5. 
klo 18 kirkossa. 
Tähän iltaan tule-
vat kaikki rippikou-
lulaiset! Lisäksi rippi-
kouluilta ja leiri-info oman 
leirin väelle to 21.5. klo 18 
srk-talossa, myös vanhempia 
toivotaan paikalle!
Raamattupiiri to 7.5. klo 18 
srk-talossa, Apt.t. 19.

 
Kastettu: Kastettu: Nea Alina Takkinen (Piippola),
Minea Briitta-Kaisa Toppila (Pulkkila)
Vihitty: Henri Tapio Viitanen ja 
Heli Maria Johanna Suorsa (Kestilä)
Kuollut: Veikko Yrjö Jokelainen 86 (Kestilä), 
Heimo Kalevi Savilampi 82 (Kestilä), 
Veikko Ilmari Karjalainen 73 (Pyhäntä)

Pulkkilan srk-talon kerhoti-
lassa.
Päiväkerho to 7.5. klo 12 
Nuppulassa, pe 8.5. klo 10 
Pyhännän srk-talon kerhoti-
lassa, pe 8.5. ja pe 15.5. klo 
10 Pulkkilan srk-talon kerho-
tilassa ja ti 12.5. klo 10 Kesti-

län kerhokodissa.
Varhaisnuoret to 7.5. klo 
15.30 Tavastkengän koulul-
la, ma 11.5. klo 14.15 Pulkki-
lan kerhotilassa ja ti 12.5. klo 
14.30 Kestilän kerhokodissa. 
Poikakerho to 7.5. klo 15.30 
Nuppulassa.
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuo-
ro ke 13.5. klo 18 srk-kodissa. 
Pulkkila: Kirkkokuoro to 7.5. 
klo 13.30 ja Stellat klo 15.15 
srk-talossa. Pyhäntä: Vete-
raanikuoro to 7.5. ja 21.5. klo 
12 sekä lapsikuoro ”Pienet” 
to 21.5. klo 16.30 ja ”Isot” 
klo 17.30 srk-talossa. Rantsi-
la: Stellat ke 20.5. klo 17 srk-
talossa.

Messu su 10.5. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, 
Helatorstain messu to 
14.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-
Junkkonen, kuoro. 
Pyhäkoulukirkko su 17.5. 
klo 12. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen, 
kunniakäynti sankarihau-
doilla.

Ju
m

al
an

pa
lv

el
uk

se
t Sanajumalanpalvelus äitienpäi-

vänä 10.5. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Ulla Koskelo. 
Messu äitienpäivänä 10.5. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Perhekirkko  äitienpäivänä 10.5. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Veijo Kinnunen. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.
Messu äitienpäivänä 10.5. klo 13 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Arkkila, kanttorina Pentti Jäntti. 
Iltakirkko äitienpäivänä 10.5. klo 
19 Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Tero Väisänen, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. 
Lasten kevätkirkko ma 11.5. klo 10 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, avustaa Johanna Hietala. 

Kanttorina Arja Leinonen.
Messu helatorstaina 14.5. klo 10 
Kestilän kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Arkkila. Kanttorina Veijo Kinnu-
nen, avustaa kirkkokuoro. Eläkelii-
ton kirkkopyhä. Kirkkokahvit seura-
kuntakodissa.
Messu helatorstaina 14.5. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. 
Herättäjän pyhä. Tarjoilua ja seurat 
seurakuntakodissa, Pekka Pihlaja-
niemi ja Merja Jyrkkä.
Iltakirkko helatorstaina 14.5. klo 
19 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa El-
ma Kesti, kanttorina Veijo Kinnu-
nen.
Iltakirkko helatorstaina 14.5. klo 
19 Rantsilan kirkossa. Toimittaa He-
lena Lunki, kanttorina Arja Leino-
nen. Iltatee- ja kahvitarjoilu seura-
kuntatalossa lähetyksen hyväksi.

Sanajumalanpalvelus kaatuneit-
ten muistopäivänä su 17.5. klo 10 
Kestilän kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Leinonen. 
Kunniakäynti sankarihaudoilla.
Sanajumalanpalvelus kaatuneit-
ten muistopäivänä su 17.5. klo 13 
Pyhännän kirkossa. Toimittaa Pau-
la Petäjäjärvi, kanttorina Ulla Kos-
kelo. Kunniakäynti sankarihaudoil-
la. Kirkkokahvit seurakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus kaatuneit-
ten muistopäivänä su 17.5. klo 13 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä. Kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa veteraanikuoro. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla.

Äitienpäivänä kukitetaan kaikki 
äidit jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkossa, Pyhännällä seurakuntata-
lossa kirkkokahvitilaisuudessa. 

Perinteiset 
laasutalakoot 

hautausmaalla ja 
kirkkopuistossa 
perjantaina 8.5. 

alkaen klo 9. 

 
OAMK:n  kirkkomusiikin opiskelijoiden 

äitienpäiväkonsertti
sunnuntaina 10.5. klo 19  Pyhännän kirkossa

Kantelekonsertti kirkossa 

”Pohjolan kevät”
Meri-Lapin kanteleensoittajat 
konsertoivat Hailuodon kirkossa la 9.5. klo 13.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Gospel-kirkko 
helatorstaina 14.5. klo 19. 
Gospel-yhtye Rovasti&Hulttiot ja 
kanteleduo Katri Kangas ja Saimi Kokkonen.

 

RIPPIKOULU 
alkaen klo 11

1. leirin starttipäivä 
la 9.5. Pulkkilan srk-talo

2. leirin starttipäivä 
to 14.5. Pulkkilan srk-talo

3. leirin starttipäivä 
la 16.5. Rantsilan srk-talo

 
Stellojen

KEVÄTKONSERTTI
keskiviikkona 13.5. klo 18 Temmeksen seurakuntatalossa.
Ohjelma 5 €. Mehu- ja kahvitarjoilu. Arpoja. Levyn myyntiä. 

 

Hautausmaiden 
SIIVOUS-
TALKOOT

perjantaina 8.5. alkaen 
klo 9. Hernekeitto- 

ja kahvitarjoilu! 

Kehitysvammaisten keväinen messu
keskiviikkona 27.5. klo 10 Lumijoen kirkossa.
Messun toimittaa Elina Hyvönen.
Kirkkokahvit Messun jälkeen srk-talossa.
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 21.5. 
Marjo Koski-Vähälälle, p. 045 6381 973

Järjestää Tyrnävän, Limingan ja 
Lumijoen seurakunnat

Tervetuloa!

Perinteiset laasutalakoot 
hautausmaalla ja kirkko-
puistossa pe 8.5. alkaen 
klo 9. Talakooväelle ruokaa 
ja kahvia srk-talossa. Huom. 

kaikilta haudoilta pois-
tetaan silloin ha-

vut!
Hartaushetki 
Lumilyhdys-
sä ke 13.5. 
klo 14.
Kuorohar-
joitukset ke 

13.5. klo 18.30 
srk-talossa. 

Toukosiunaus ja 
myllynsiipien kääntö Kyrön 

myllyllä ti 19.5. klo 12.
Pikkukirkko to 21.5. klo 10 
kirkossa. Lapsille suunnattu 
pieni kirkkohetki.
Pitkäaikainen suntiomme 

Hilkka jää eläkkeelle hei-
näkuussa. Hilkan lähtökah-
vit juodaan Varjakan ranta-
kirkon yhteydessä su 21.6. 
klo 13.
Haudanhoitosopimuksia voi 
tehdä virastossa toukokuun 
ajan, joko käymällä virastos-
sa tai soittamalla p. 044 7750 
600. 
Rauhanyhdistys: Pe 8.5. klo 
19 raamattuluokka pienet 
Myllysellä ja isot E&K Karju-
lalla. Su 10.5. klo 17 äitien-
päiväjuhla ry:llä. Ke 13.5. klo 
18 myyjäiset ry:llä. Pe 15.5. 
klo 19 nuortenilta K&J Klaa-
volla. Su 17.5. klo 12 pyhä-
koulukirkko kirkossa ja klo 
15.30. seurat Lumilyhdyssä. 
Ma 18.5. klo 19 miestenilta 
ry:llä. Ke 20.5. klo 19 ompe-
luseurat Eskolalla.

Naistenpäivä 
keskiviikkona 27.5. 
klo 10 Ristironkkelissa.
Tuote-esittelyjä ja hie-
rontaa. Hierontavarauk-
set Eeva-Liisa Kekkoselle, 
p. 044 5181 171. Ruokai-
luun tulevat ilmoittautu-
minen perhekerhoissa tai 
viimeistään pe 22.5. kirk-
koherranvirastoon p. 040 
5528 989. 

Kylvönsiunaus 
torstaina 21.5. 
• klo 18 Piippolassa Lassilassa  

Hyvärisillä, Martti Arkkila. 
 Koululaiset osallistuvat   

siunaustapahtumaan.
• klo 18 Mankilan   

rukoushuoneella, 
 Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen.

Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Kevätmyyjäiset la 9.5. klo 
10–11.30 vanhalla srk-talolla. 
Raamattuluokkalaisten retki 
pe 15.5. Ristironkkeliin. Nuor-
tenilta la 16.5. Ristironkkelis-
sa. Ompeluseurat pe 22.5. klo 
19 ry:llä. Pulkkila: Äitienpäi-
vämyyjäiset la 9.5. klo 12–13, 
raamattuluokka ja nuortenil-

Mafinga-kummikerho
perjantaina 8.5. kirkolla. 

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

ta la 16.5. klo 19.30 ja kevät-
juhla su 17.5. klo 13 ry:llä. Py-
häntä: Seurat su 10.5. klo 18 
ry:llä. Hartaus su 17.5. klo 11 
Nestorissa. Seurat su 17.5. klo 
16 ry:llä, Pekka Hintikka ja 
Mauno Kurunlahti. Rantsila: 
Ompeluseurat pe 8.5. klo 19 
ja kevätjuhla to 14.5. klo 13 
(Hannu Kallunki) ry:llä.
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Äitienpäivän kansanlau-
lumessu su 10.5. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Ma-
ri Flink, diakoni Pia Rät-
tyä, kanttori Marjo Irja-
la. Musiikkiavustus Anni 
Rantasuomela, harmo-
nikka, Olli Seikkula, viulu 
ja Marjo Irjala, piano. Äi-
tienpäivälounas lähetys-
työn hyväksi Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuk-
sessa klo 11.30–13.30.
Helatorstain messu 14.5. 
klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, 
avustaa Vesa Äärelä, dia-
koni Antti Ristkari, kant-
tori Marjo Irjala. Musiik-
kiavustus Askeleet. Seu-
rakunnan uusien työnte-
kijöiden tehtävään siu-
naaminen.
Messu su 17.5. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Mari 
Flink, avustaa Juha Maa-
lismaa, diakoni Pia Rät-
tyä, kanttori Pirjo Män-
tyvaara. Musiikkiavustus 
nuorten bändi. Isosten 
tehtävään siunaaminen.

Seurakunnissa tapahtuu  7.–21.5.2015

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

Aamupuuro pe 8.5. klo 9 
seurakuntatalolla. Euron aa-
mupala ja jaossa kauppojen 
lahjoittamaa ruokaa.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen Kirkonkylän esikou-
lulaisille ma 11.5. klo 18 kir-
kossa. 
Perhekerho ti 12.5. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Satu-
tuokio.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen Tupoksen, Rantaky-

län, Ketunmaan ja Alatem-
meksen esikoululaisille ti 
12.5. klo 18 kirkossa. 
GospelGym ti 12.5. klo 20.15 
Vanamo-salissa.
Perhekerho ke 13.5. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Lelujen ja kirjojen 
vaihtopöytä.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 13.5. klo 12 seurakun-
tatalolla. Kukan päivä! 
Kuorot ke 13.5.: Nuorten 
kuoro Celeste klo 17 kirkossa, 
Tähdet-kuoro klo 17 seura-
kuntatalolla, Aikuisten kuo-
ro klo 18.30 kirkossa.
Tukihenkilöilta ke 13.5. Ala-
kestilän Arboretumissa (ei 
pappilassa!)
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
13.5. klo 18.30 Rönköillä, Pii-

Aamukahvila asukastuval-
la ti 12.5. klo 10–12, Honka-
sentie 11.
Hanna-rukousryhmä ti 12.5. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro ke 13.5. ja 20.5. 
klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Vertaistukiryhmä mielen-
terveyskuntoutujien lähei-
sille ke 13.5. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. ks. 
www.kempeleenseurakunta.
fi/diakonia.
# Vanha pappila kutsuu si-
nut aikuinen, työikäinen 
viettämään vapaailtaa Kem-
peleen Vanhaan pappilaan 
su 17.5. klo 18. 
Kehitysvammaisten kevät-
kirkko ti 19.5. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Elina Hyvönen.
Työikäisten naisten raa-

Kastetut: 
Miska Jan Henrik Raunio, Neea Suvi Tuulia Sipilä
Vihitty: Vesa Juhani Raatikainen ja Outi Kaarina Korkala
Kuollut: Anna Riipi 92, Irja Inkeri Loukkola s. Anttila 86

Aamukahvila ma klo 10 Kir-
konkylän srk-kodissa. Kevään 
viimeinen kerta 11.5.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot www.kempe-
leenseurakunta.fi/35-perhe-
kerhot. 
Naisten raamattu- ja kes-
kustelupiiri to 7.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Lapsiparkki to 7.5. klo 12.30-
15 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 5 € / kerta, p. 044 
7790 037 tai 0400 279 881.

Messu su 10.5. klo 10 
kirkossa. Jumalanpalve-
lusryhmänä Rantakylä – 
Virkkula. Messun jälkeen 
äitienpäivän kakkukahvit 
ja ruusu kaikille naisille.
Gospelmessu ja isosten 
siunaus to 14.5. klo 12 
kirkossa. Nuorten musiik-
kiryhmä. Messun jälkeen 
teetä ja tosi-isojen tervei-
siä Irlannin nummilta.
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 kirkossa. Ju-
malanpalvelusryhmänä 
Diakonia. Seppeleenlas-
ku ja kirkkokahvit juma-
lanpalveluksen jälkeen.
Iltamessu su 17.5. klo 18 
kirkossa.

Kokko-Kirppis lauantaina 16.5. klo 10–13 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. Paljon myyntipöytiä, buf-
fet, onnenpyörä, arvontaa, yhteisvastuun myyntipöytä.
Kaikissa ostoksissa käteismaksu. Tervetuloa ostoksille!

Kastettu: Joona Oscar 
Keihäs, Ossian Tapani 
Laurila, Jami Juha 
Casperi Virrankari, 
Bertta Kristiina Virta
Kuollut: Marja Kristiina 
Hiitola 43

parinaho 20 A.
Kevään viimeinen aamu-
puuro pe 15.5. klo 9 seura-
kuntatalolla. 
Niittypirtin seurat ma 18.5. 
klo 13. 
Perhekerho ti 19.5. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Nyyt-
tärit, kevään viimeinen ker-
hokerta. 
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 19.5. Ulkoilua Rantakyläs-
sä, lähtö klo 12 srk-talolta yh-
teiskyydein.  
GospelGym ti 19.5. klo 20.15 
Vanamo-salissa.
Perhekerho ke 20.5. klo 
9.30–11 Vanamon Olohuo-
neessa. Nyyttärit, viimeinen 
kerhokerta. 
Seurakuntakerhon, 
omaishoitajien, ystävären-

Yhteiskristillinen Sanan ja rukouksen ilta 
sunnuntaina 17.5. klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 

Illan aiheena Pyhän Hengen odotus. Puhujina Juha 
Maalismaa, Raimo Karhu ja Risto Wotschke.  Illan juon-
taa Keijo Kaikkonen. Musiikki lauluryhmä Makarios ja 
ylistysryhmä Versot. Illan lopussa rukouspalvelu.

mattu- ja keskustelupiiri ke 
20.5. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Varttuneet to 21.5. klo 14 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
rin ja Oma Hetki-ryhmän ke-
vätretki to 21.5. Bussi lähtee 
klo 9.45 Kokkokankaan srk-
keskuksesta ja kiertää Hon-
kasen sekä Kirkonkylän srk-
kodin kautta.
Varhaisnuoret: Power Park-
retki ke 10.6. kunnan nuori-
sotoimen kanssa. Lisätieto-
ja kunnan nuorisotoimesta 
ja www.kempele.fi/fi/asuk-
kaalle/nuoriso/tapahtumat-
ja-retket.html.
1.–4.-luokkalaisten leiri 14.–
16.6. Leirikeskus Luurinmut-
kassa Utajärvellä. Hinta 51 € 
sis. matkat, majoitus, ohjel-
ma, materiaalit ja ruokailut. 
5.–7.-luokkalaisten leiri 16.–
18.6. Leirikeskus Luurinmut-
kassa Utajärvellä.  Hinta 51 
e sis. matkat, majoitus, oh-
jelma, materiaalit ja ruokai-
lut. Ilmoittautumiset 18.5.-
24.5. kotisivuilla osoitteessa 
www.kempeleenseurakun-
ta.fi/ilmoittautuminen.
Nuoret Vanhassa pappilas-

sa: Nuorten ilta to klo 19. 
Raamis ke 13.5. klo 18. Yö-
pappila pe 15.5. klo 20.
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to pe klo 14–17. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 7.5. klo 
18.30 länsipuoli: Marja ja 
Juha PUlkkinen, Eeronpol-
ku 5. Kotiseurat to 7.5. klo 
18.30 Itäpuoli: järj. Alakärp-
pä, Jokelainen, Kissaojan-
tie 8. Kevätmyyjäiset la 9.5. 
alk klo 12 ruokailulla. Aikuis-
ten illallinen la 9.5. klo 18.30 
ry:llä. Seurat to 14.5. klo 16 
ry:llä. Oulun seudun nuor-
tenilta pe 15.5. klo 19 ry:llä. 
Esikoululaisten retki la 16.5. 
klo 9–15 lähtö ry:ltä. Kevät-
seurat la 16.5. klo 18 ry:llä. 
Kevätseurat jatkuvat su 17.5. 
klo 13 ry:llä, klo 18 iltamessu 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sella. Tiistaikerho ti 19.5. klo 
12 ry:llä. Perhekerho ke 20.5. 
klo 10-12 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäivämyyjäiset la 9.5. klo 
11.30 ry:llä. Äitienpäiväseu-
rat su 10.5. klo 16 ry:llä. Si-
sarillan retki  la 16.5. klo 9 
ry:llä. Seurat su 17.5. klo 16 
ry:llä. 

kaan muiden ikäihmisten 
kevätjuhla ke 20.5. klo 12 
seurakuntatalolla. Kakkutar-
joilu ja iloista ohjelmaa! 
Neulekahvila ke 20.5. klo 
17.30 Lähetysvintillä.
Haudanhoitosopimukset 
tehtävä 20.5. mennessä! 
Sopimuksen voi tehdä seura-
kunnan nettisivujen kautta 
tai ottamalla yhteyttä kirk-
koherranvirastoon.
Partio: 6.5. Päivystys partio-
toimisto 15–17, 8.–10.5. JO-
TOS, 13.5. Päivystys partio-
toimistossa 15–17.
Rauhanyhdistys: Pe 8.5. klo 
18.30 kodinseurat Jenni ja 

Antti Sikalalla sekä Suvi ja 
Jani Räihällä. La 9.5. klo 18 
äitien ilta ry:llä. Ti 12.5. klo 
19 sisarilta ry:llä.  Pe 15.5. 
klo 18.30 raamattuluokka 
(5.–8.) ry:llä ja klo 19 Oulun 
seudun nuortenilta Kempe-
leen ry:llä. La 16.5. klo 19 ke-
vätseurat ry:llä ja klo 21 pu-
heenvuoro "kohtaaminen". 
Su 17.5. klo 12 kevätseurat 
ry:llä ja klo 14 seurat Niitty-
pirtin palvelutalolla sekä klo 
18 Iltakirkko ja HPE Limin-
gan kirkossa ja kirkkokah-
vit ja päätösseurat ry:llä. To 
21.5. klo 12 varttuneiden ker-
ho ry:llä.

Äitienpäivälounas
su 10.5. klo 11.30–13.30 Kokkokankaan srk-keskus 
MENU: Kokonaisena paistettua porsaan filettä, lapsille li-
hapullia ja nakkeja, uunijuureksia, kermaperunoita, Sa-
laattipöytä, Täytekakkukahvit. Liput:  12€ aikuiset ja yli 
12 v., 6€ 7-12v.  alle kouluikäiset ilmaiseksi. Lippuja voi os-
taa etukäteen kirkkoherranvirastolta tai varata os. min-
na.sorvala@evl.fi. Ennakkolipun ostaneiden suositellaan 
saapumaan klo 12 mennessä. Lippuja myydään ovelta 
klo 12:15 alkaen. Maksu käteisellä. Tuotto lähetystyölle.

Kouluikäisten tyttöjen ja 
poikien kesätoimintaa:

Ilmoittautumiset 6.–26.5. www.liminganseurakunta.fi. Lei-
rimaksuihin voi hakea avustusta taloudellisen perustein.

Vanhan kirkon salaisuus kutsuu 7–9 -vuotiaita tutkimus-
retkeilijöitä uuteen seikkailuun! Kokoonnumme päivit-
täin 1.–5.6. klo 10–14.  Päämajana Vanamo, Tupos. Mak-
suton. Omat eväät.  
Kesäkerho 4.–6.-luokkalaisille 22.–26.6. klo 10–14 Tupok-
sen Vanamossa. Pelailua, ulkoilua, askartelua, kokkaa-
mista... Kavereita ja tekemistä! Maksuton. Omat eväät. 
Amazing (G)race on leikkimielinen kisa yli 10-vuotiaille, 
jossa tarvitaan iso annos yhteistyötä, paljon uteliaisuutta 
ja hitunen rohkeutta. Tämä seikkailu alkaa jo kotiovelta! 
To 11.6. Lähtö Limingan srk-talolta. Maksuton.
Siikajoen säpinät -leiri Törmälän tilalla, Siikajoella.
8–10-vuotiaille 16.–18.6. Hinta 40 €. 
11–14-vuotiaille 4.–7.8. Hinta 50 €.

Kehitysvammaisten keväinen messu
keskiviikkona 27.5. klo 10 Lumijoen kirkossa.
Messun toimittaa Elina pappi. Kirkkokahvit Messun jäl-
keen srk-talossa. Ilmoittautumiset viimeistään to 21.5. 
omalle diakoniatyöntekijälle Lumijoki: Marjo Koski-Vä-
hälä, p. 045 6381 973, Tyrnävä: Salme Kinnunen, p. 044 
7372 631, Liminka: Ritva Sassali, p. 044 7521 227.

Kauden 2015–2016 päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
toukokuun aikana osoitteessa www.liminganseurakunta.fi
Päiväkerhot ovat 2010–2012-syntyneille lapsille. Kerhot 
kokoontuvat kirkonkylällä Koti-Pietilässä, Tupoksen Va-
namossa ja Alatemmeksellä Lakeuden koululla. Aloitta-
essaan kerhon lapsen tulee olla täyttänyt kolme vuotta, 
jolloin hän pääsee kerhoon, mikäli paikkoja on vapaana. 
Mikäli lapsesi täyttää syksyn aikana kolme vuotta, ilmoi-
ta hänet jo valmiiksi jonoon. Lapset otetaan kerhoon il-
moittautumisjärjestyksessä. Otamme vastaan ilmoittau-
tumisia myös varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Tällöin kerhoon pääsee jos ryhmissä on tilaa. Etusijalla 
ovat ilmoittautumisaikana ilmoitetut lapset. Lisätietoja 
Tuijalta, p. 044 7521 230.
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”Koortilan 
Kevätpiknik”
PERHEILTA

Koortilassa 

to 21.5. klo 18
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

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

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

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

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Hartaus to 7.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Ossi Kajava.
Hartaushetket to 7.5. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Hanna Kaisto-Vanha-
mäki.
Häämusiikin ilta to 7.5. klo 
18 kirkossa. Ohjelma 10 € yh-
teisvastuulle.
Aikuisten raamattupiiri su 
10.5. klo 16 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 12.5. klo 12 rukoushuo-
neella, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 12.5. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 12.5. 
klo 14 tk-sairaalan b-osastolla, 
Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
12.5. klo 15 ryhmäkodissa, 
Simo Pekka Pekkala.

Sanajumalanpalvelus su 
10.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Tarja Pyy, kantto-
rina Ossi Kajava.
Tuomasmessu to 14.5. 
klo 18, erillinen ilmoitus.
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Timo Ustju-
gov. Kaatuneitten muis-
topäivä, kunniakäynti 
sankarihaudoilla ja kirk-
kokahvit seurakuntata-
lossa. 

Niittypirtin seurakuntapiiri 
ke 20.5. klo 13, Hanna Kaisto-
Vanhamäki, Tarja Pyy.
Kauneimmat hengelliset 
laulut ke 20.5. klo 18 kirkossa.
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 21.5. klo 13 seurakun-
tatalossa.
Hartaus to 21.5. klo 14 Hel-
min kodissa, Jouni Heikkinen.
Iltahartaus to 21.5. klo 19 Ro-
kualla, Simo Pekka Pekkala.

Ikäihmisten kevät-
retki Haukipu-

taalle 20.5.  Ilm. 
viim. pe 8.5. p. 
08 5331 284. 
Diakonia: 
Ruokakassi-
en jakelu ma 

klo 15–16.30 
srk-talon alaker-

rassa. 
Kuorot: ke 13. ja 20.5. 

klo 17 lapsikuoro ja 18.30 
kirkkokuoro, ke 20.5. klo 
10.30 päiväkuoro srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perhe-
kerhot ti klo 9.30-11.30 srk-
talossa ja klo 10-12 Päivärin-
teen srk-salissa, ke klo 12.30-

Kirkkoherranvirasto ja toi-
mistot suljettu ke 13.5. 
suunnittelupäivän vuoksi.
Rukouspiiri ke 13.5. ja 20.5.  
klo 17.45 srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
Hartaus pe 15.5. klo 13 Päivä-
keskuksessa, Jouni Heikkinen.
Perhepyhäkoulu su 17.5. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Hartaus ma 18.5. klo 13 
Päiväkeskuksessa, 
Ossi Kajava. 
Ompeluseurat 
ma 18.5. klo 18 
srk-talon kap-
pelihuoneessa 
lähetys- ja dia-
koniatyön hy-
väksi.
Hartaus ti 19.5. klo 
13.30 Puhakan palvelu-
asunnoilla ja klo 14 Laurinko-
dissa, Tarja Pyy.
Pihaseurat ja makkaran-
paistoa ti 19.5. klo 18 Koor-
tilassa.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
19.5. klo 18 seurakuntatalossa.

Haudanhoito-
sopimuksia tehdään 
31.5. ja kastelusopi-

muksia 15.6. asti 
taloustoimistossa 

p. 08 5331 174.

     uomasmessu
  torstaina 14.5. klo 18 seurakuntatalolla.

”Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta”.
Toimittaa Tarja Pyy, saarnaa Sirkku Eho, musiikki Ossi 
Kajava ja lauluryhmä. Messulaulut Viisikielisestä laulukir-
jasta. Esirukouksessa mukana rukouspiiri. Tuomasmessu 
toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Teejatkoilla yhdessä-
oloa ja ajatusten vaihtoa. Lämpimästi tervetuloa!

Suurella sydämellä -yhteisvastuutalkoot 
lauantaina 23.5. klo 9–12.
Voimme tehdä kodeissanne mm. pihatöitä, 
ikkunan- tai pyykinpesua ja lastenhoitoa. Kaksi tuntia 10 
€ / koti. Tuotto 2015 Yhteisvastuukeräykselle!
Tied. ja ilm. viimeistään ma 18.5. 
Hanna, p.  040 5470 784 tai Sirpa, p. 050 3093 565. 
Talkookohteet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset 

14.30 Päivärinteen srk-salis-
sa ja to klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. Synt-
tärit kolmevuotiaille ti 12.5. 
klo 18 srk-talossa. Ilm. viim. 
pe 8.5. www.muhoksenseu-
rakunta.fi/ sähköinen ilmoit-
tautuminen. Perhepyhäkou-
lu su 17.5. klo 11.30 srk-talon 
alakerrassa. Esikot-ryhmä ke 
20.5. klo 10 srk-talon alaker-
rassa. Perheilta to 21.5. klo 
18 Koortilassa. Päiväkerhoi-
hin ilm. viikolla 21 sähköisen 
ilmoittautumisen kautta.
Varhaisnuoret: Kesän leireis-
tä ja retkistä jaettu kouluis-
sa/kerhoissa kesäesite 2015.
Nuoret ja rippikoulut: Yö-
kahvila Valopilikku la 9.5. klo 
19–24 Nuokkarilla.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 10–
12. Seurakuntapiiri ti 12.5. 
klo 12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 7.5. klo 18.30 lauluseurat 
ry:llä. Pe 8.5. klo 19 nuorte-
nilta ry:llä. La 9.5. klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylät: 4.–6.-
lk Hannuksela, 7.–8.-lk H. Ke-
ränen. Ma 11.5. klo 18 päivä-

Kuollut: 
Simo Matias Kerkelä 81

kerhot ry:llä. To 14.5. päivä-
kerhon ja pyhäkoulun retki. 
Su 17.5. klo 11.30 ruokailu ja 
klo 13 seurat ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 7.5. klo 19 sisarilta 
ry:llä. Pe 8.5. klo 19 nuorte-
nilta Muhoksen ry:llä. Klo 19 
veljesilta ry:llä. La 9.5. klo 19 
raamattuluokka ja iltakylä 
H&M. Keränen. La 16.5. klo 
19 pienten raamattuluokka 
Kakko. Su 17.5. klo 11.30 ruo-
kailu ja klo 13 seurat Muhok-
sen ry:llä. 

Messu su 10.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Timo Liikanen, kanttori 
Pentti Korkiakoski.
Messu helatorstaina 
14.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Heikki 
Lumiaho.
Maakirkko helatorstai-
na 14.5. klo 13 Röön ret-
retissä, Tuula ja Esko Län-
kisellä. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttori Heikki 
Lumiaho.
Sanajumalanpalvelus 
su 17.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttori Ei-
ja Savolainen. Seppeleen 
lasku sankarihaudoille.
Messu su 17.5. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Eija Savolainen. 
Korsukuoro. Eläkeliiton 
kirkkopyhä. Seppeleen 
lasku sankarihaudoille.
Päivä- ja perhekerho-
jen kevätkirkko ke 20.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.

Kastettu: 
Amalia Pauliina Remes, 
Silvia Katriina Remes, 
Valma Kaarina Kujala.

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 7.5. klo 18 Leilan luona, os. 
Haurukyläntie 35. Tervetuloa 
kevään viimeiseen "RaaTuu-
seen".
Hartaus Eläkeliiton kerhos-
sa Temmeksellä pe 8.5 klo 
11.

Rippikoulu II:n teemailta ke 
20.5. klo 17 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Äitienpäivämyyjäiset 9.5. klo 
11.30 ry:llä, alkaen ruokailul-

Luontokerhoihin ilmoittautuminen:
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesäkuussa 
luontokerhon 4–6-vuotiaille lapsille. Huom! Lapsen on 
ehdittävä täyttää 4 vuotta 31.5.2015 mennessä. 

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.–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. Iltapäiväryhmä 13–15.30 

Ilmoittautua voi maanantaina 11.5. alkaen sähköpostil-
la. Kirkonkylän luontokerhoihin haluavat ilmoittautuvat 
Meijulle, meiju.kaakinen@evl.fi. Murron ja Temmeksen 
luontokerhoihin haluavat ilmoittautuvat Nooralle, noo-
ra.kutilainen@evl.fi. Ilmoittautumiseen laittakaa ryhmä, 
johon lapsi haluaa sekä lapsen syntymävuosi ja vanhem-
man puhelinnumero.

Seurakunnan kesäretki Syötteelle 
11.–12.6. Tyrnävän seurakunnan diakoniatyö järjestää ke-
säretken Syötteen maisemiin. Matka on kaikille avoin.
Hinta: 90 €. 60 € vapaaehtoistehtävissä toimivat. 40 € lap-
set (sisältää matkan, majoituksen, aamu – ja iltapalan se-
kä yhden lämpimän aterian/päivä).
Lähtö torstaina 11.6. klo 8.40 Temmes / Sale-kauppa, klo 
9.00 Tyrnävä / Seurakuntatalo. Paluu Tyrnävälle perjan-
taina 12.6 n. klo 19.30 ja Temmekselle klo 20. Ohjelmas-
sa muuan muassa käynti Koitelin Koskella, vierailu Kari 
Tykkyläisen kesänäyttelyssä sekä tutustuminen Syötteen 
luontokeskukseen.  Majoittuminen on hotelli Pikku-Syöt-
teellä 2-4 hengen huoneissa.
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 
044 7372 610. Lisätietoja Salmelta p. 044 7372 631 tai Rii-
talta p. 044 7372 630.

YV-PESIS
torstaina 21.5. klo 18 

pesäpallokentällä

Ystävyysottelu: 
Tyrnävän tempauksen 

joukkue 
(C-tytöt / naisten 

suomensarja)
vs.

YV-joukkue 
(kunta ja seurakunta)

Ohjelmassa lisäksi 
puffetti ja arpajaiset 
yhteisvastuun lisäksi

Järj. Tyrnävän seurakun-
ta ja Tyrnävän Tempaus

Liikuta minua -tapahtuma 
keskiviikkona 13.5. klo 13 Tyrnävän torilla.
Ohjelmassa: puhe Timo Liikanen, alkuverryttely, ohjat-
tu kävelykierros, kahvi- ja mehutarjoilu, lauluesityksiä, 
Henna-Leena Isokääntä laulattaa. Tilaisuuden juontaa 
Minna Matinlauri. Tarkoituksena on saada vapaaehtoi-
sia ulkoiluttamaan laitoksissa, hoivakodeissa ja kotona 
asuvia ikäihmisiä.  Mikäli tarvitset avustajaa, ilmoita siitä 
8.5. mennessä Riitta Pesoselle p. 044 7372 630.
Järjestää Tyrnävän kunta, Tyrnävän seurakunta,  
Lakeuden Palveluyhdistys ry ja Villa Tyrni.

Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu talousvaike-
uksissa oleville ma 11.5.,18.5 
ja 25.5. klo 8.30–10 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kun tavaraa riittää.
Siikalatvan seurakuntien 
lapsikuorojen konsertti ke 
13.5. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Nuttupiiri ti 19.5. klo 17 Pap-
pilassa.
Äitien hemmotteluilta ti 
19.5. klo 17.30 Kesäkodilla.
Hartaus ke 20.5. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa ja klo 15 
Villa Tyrnissä.
Seurakuntakerho maanan-
taisin klo 11 Tyrnävän srk-
talolla.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Nuortenilta to 7.5. klo 18 
Murron kerhotilassa ja pe 
8.5. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.

la. Seurat 14.5. klo 16 ry:llä. 
Su 17.5. hartaus klo 14.30 Vil-
la Tyrnissä ja kevätjuhla klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäivämyyjäiset 9.5. klo 
11.30 ry:llä. Äitienpäiväseu-
rat 10.5. klo 16 ry:llä. Sisaril-

lan retki 16.5 klo 9 ry:llä. Seu-
rat 17.5 klo 16 ry:llä
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Kirjoita meille!  
Postia-palstalla julkaisem-
me lukijoiden mielipiteitä 
ja tekstejä. Mikäli haluat 
tekstisi lehteen, muista lait-
taa mukaan nimesi ja yhte-
ystietosi. Tekstejä voidaan 
poikkeustapauksissa jul-
kaista nimimerkillä, mutta 
silloinkin toimituksen tie-
dossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. 

Kun poliisi 
kohteli huonosti

Olimme takavuosina poikaporukan kanssa autol-
la liikkeellä, kun jouduimme poliisin pysäyttä-
miksi. Kuskimme ajoi auton tien sivuun ja kun 
konstaapeli saapui, yksi meistä huomautti ikku-

nasta yksiselitteisen hölmösti, että kylläpä se pistooli tör-
röttää vyöllä pöyhkeästi.

Tästä alkoivat vaikeudet. Poliisi vaihtoi härskin vaih-
teen silmään. Hän komensi meidät ulos autosta ja alkoi 
kaikin keinoin käyttäytyä hankalasti. 

Myönnän, että kaverimme käyttäytyi huonosti huo-
mauttaessaan pistoolista, mutta pakkoko poliisin oli kos-
taa se meille?

Osa meistä seisoi auton edessä parinkymmenen sentti-
metrin päästä tien reunuksesta, mutta se ei käynyt polii-
sille. Hän käski meidän poistua ajoradalta, muuten seu-
raisivat sakot. Itse hän seisoi ajoradalla paljon keskempä-
nä tietä kuin me.

Vinoillut kaverimme rupesi laulamaan Martti Luthe-
rin virttä Jumala ompi linnamme, teologi kun oli. Keho-
timme häntä lopettamaan laulamisen, sillä se ei auttanut 
meitä yhtään.

Poliisi veti herneet nenään 
Lutherin mahtivirrestä. Jos 
se ei loppuisi, hän pidättäisi 
meidät kaikki. Poliisin uhka-
us saattoi olla jopa virkarikos.

Korostan, että käyttäydyimme asiallisesti. Poliisia 
näytti kuitenkin ärsyttävän, kun peräsimme oikeuksi-
amme ja annoimme ymmärtää, että hän itse ei käyttäy-
tynyt kovin hyvin.

Pitihän poliisin sakot antaa. Hän alkoi käydä kulku-
neuvomme asiakirjoja läpi. Auto ei itse asiassa kuulunut 
kuskillemme vaan oli hänen isänsä omistuksessa.

Lopulta poliisi löysi paperin, josta selvisi, että isä ei ol-
lut maksanut jotain autoon liittyvää maksua. Siitä olikin 
hyvä panna auton omistajan poika vastuuseen.

Poliisi vielä huomautti, että kuskimme asemassa hän 
olisi käynyt läpi ajoneuvon lukuisat liput ja 
laput ennen ajoon lähtöä.

Kun kuski sopersi, että onko 
poliisi nyt kaiken tämän sim-
puttamisen jälkeen tyytyväi-
nen, poliisi totesi, että hän 
voi ryhtyä vieläkin jyrkem-
piin toimiin.

Kunnioitan Suomen 
poliisia, mutta joukkoon 
näyttää kuuluvan huo-
nosti käyttäytyviäkin yk-
silöitä.

PEKKA HELIN

Poliisi veti herneet 
nenään Lutherin 
mahtivirrestä.
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Veitsenterällä ahneus

Ahneus on kasvanut 
suuremmaksi 
kuin järki.Mihin Suomea vie-

dään? Kuullaanko 
rikkaan ja ahneen 
ääntä, vai köyhää? 

Rikkaiden etuja on ajettu tähän 
asti. Olisiko köyhän vuoro? 

Martti Luther on sanonut 
näin: ”Se joka pystyy varasta-
maan ja ryöstämään julkisesti, 
saa kulkea turvassa ja vapaana 
eikä kukaan käy häntä rankai-
semaan. Päälle päätteeksi hän 
vaatii vielä kunnioitustakin.”

Mutta eihän köyhälle voi 
antaa, sehän laiskistuu, eikä se 
edes osaisi käyttääkään rahaa. 
Annetaan rikkaille, heillä on 
taito hyppysissä. Tulonsiirrot 
rikkaille luovat työpaikkoja ja 
kotimaista kulutusta!

Miksi en usko tätä? Väitän, 
että keskiverto rikas ei liikauta 
eväänsäkään köyhän puoles-
ta, ei työpaikan luomiseksi, ei 
köyhän elämän turvaamisek-
si. Mutta juuri köyhälle annet-
tu lantti lisää kotimaista kulu-

tusta aina, tavalla tai toisella. 
Köyhä ostaa tarpeeseen. 

Hän ei mieti, minne matkus-
taisi nautiskelemaan, ostaisiko 
uuden loma-osakkeen vai siir-
täisikö kaikki veroparatiisiin.

Köyhiä on monta. Niin 
monta, että silloin kun puhu-
taan verotuksen kautta saata-
vista tuloista, sanotaan, että 
turha rikkailta on ottaa, kos-
ka heitä on niin vähän. Ote-
taan köyhiltä, niin saadaan 
enemmän kasaan, koska heitä 
on niin paljon. 

Mutta käänteisesti se ei nä-
köjään enää olekaan sama. 
Vain rikkaan ostovoimaan ha-
lutaan panostaa. Miksi? Ahne-
us on kasvanut suuremmaksi 
kuin järki.

Talouslaman alussa annet-
tiin rikkaille verohelpotuksia 
lisäämään kotimaista kulutus-
ta. Lama syveni, mutta seuraa-
vanakin vuonna ulkomaan-
matkojen myynti lisääntyi. 
Rikkaille annetut rahat valui-
vat ainakin osin ulkomaille. 

Köyhälle annettiin vasti-
neeksi muutama lantti ruu-
an arvonlisäveroalennuksen 
muodossa. Hän osti sillä eh-
kä yhden ruisleivän kuukaut-
ta kohti. Se ei paljon kotimais-
ta kulutusta lisännyt. 

Kunpa uusi hallitus kään-
tyisi tekemään sitä, mikä oi-
kein on, sillä siihen sisältyy 
siunaus. Silloin kunnioitus 
tulisi ansaitusti, ilman vaa-
timusta. Ja kaikkien olisi pa-
rempi elää ja olla Suomessa. 

”Joka köyhää armahtaa, lai-
naa Herralle, ja Herra maksaa 
takaisin hyvän teon” (SL 19:17).

HELENA KÄRNÄ
Toholampi

Kiitos niillekin äideille, 
jotka ovat yrittäneet 
parhaansa, mutta 
elämän myrskyissä ovat 
uupuneet ja väsyneet.

Rakas äiti

On maailman kau-
neimpia sanoja äi-
ti. Kiitän sinua äi-
ti nyt ja aina. Vuodet 

ovat vierineet, sinä äiti olet ol-
lut minulle tärkeä, olen saanut 
hyvät eväät elämääni. Sinun 
apusi, turvasi, huolehtimisesi, 
luja ja tinkimätön rakkaute-
si heijastuvat kaikessa minun 
elämässäni. 

Kiitollisuus pulppuaa kuin 
lähde. Tiedän äiti, että sinun 
apusi ja rakkaus meihin lap-
siin on ollut sinullakin uskoa 
Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen 
taivaan ja maan Luojaan. 

Muistan lapsuudesta sen, 
että rukoilit Jumalaa polvi-
rukouksessa naapurintätien 
kanssa meillä kotona. Siitä jäi 
minulle hyvä muisto.

Vaikka sinä äiti olet jo Tai-
vaan kodissa, silti muisto säi-
lyy sydämessäni. 

Kiitos teille kaikille maail-
man äideille, kun olette jaksa-
neet lapsianne ja perhettän-
ne hoitaa ja rakastaa. Ja kiitos 
niillekin äideille, jotka ovat 
yrittäneet parhaansa, mutta 
elämän myrskyissä ovat uupu-
neet ja väsyneet. Kaikille kuu-
luu kiitos.

Jumala on antanut suuren 
tehtävän, joka on arvokas. Lo-
puksi Lauri Viitaa lainaten: 
”Äidit vain, nuo toivossa vä-
kevät, Jumalan näkevät.”

Hyvää äitienpäivää!

TERTTU VIITALA
Oulu

Äitini muisto mukana
kaihona kulkee, lujana
Päivä, päivältä kasvaa kunnioitus
askeltensa arvostus
 
Sota julma vaik’ jätti kodittomaksi
isän uuvutti hautahan
Kädet äidin vain ylsivät suojaksi
ylle kahdeksan lapsensa ain’
 

Kädet hellät, jo vanhat arpiset
vielä hiuksiain silittivät
ja maailmaan matkalle siunaten
kauas jälkeeni vilkuttivat
 
*****
 
Taas taakse taivaansinen
nousee katseeni kiitokseen
 

SIIRI RAUTIO
Oulu

Äidin muisto


