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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Seurakuntalehti 
on välittämistä 

Kiimingissä pappi ja diakoniatyöntekijä 
päivystävät neuvolassa 

Keskusteluapua 
arjen 

ongelmiin

Hyvinvointineuvolassa 
toimivien asiantuntijoi-
den joukko on saanut 
Kiimingissä vahvistusta: 

asiakkaiden tavattavissa ovat nyt 
myös diakoniatyöntekijä ja pappi.

Seurakunnan työntekijät tar-
joavat keskusteluapua joka kuu-
kauden viimeisenä torstaina. 

– Ongelmien ja murheiden 
kanssa odotetaan usein turhan-
kin pitkään ja tilanne saattaa krii-
siytyä. Toivomme, että tänne us-
kalletaan tulla jo aiemmin. Mur-
heita voi jakaa jo silloin, kun ne 
ovat vielä pieniä, kannustavat dia-
koniatyöntekijä Erja Haho ja vs. 
kappalainen Harri Isopahkala.

Rinnalla kulkemisen 
asiantuntemusta
– Mikä tahansa perhe-elämään, 

tunne-elämään tai elämänar-
voihin liittyvä asia mieltä askar-
ruttaakin, meille voi varata ajan. 
Keskusteluapua on tarjolla myös 
esimerkiksi luopumiseen ja sai-
rastumiseen liittyvissä kysymyk-
sissä – ylipäätään kaikissa elämän 
kriiseissä, Haho listaa.

– Meillä on rinnalla kulkemi-
sen asiantuntemusta, Isopahka-
la jatkaa. 

– Kyllähän netistä tietoa ja vas-
tauksia löytyy, mutta ei se ole sa-
ma kuin jutella kasvokkain, Haho 
miettii.

Hyvinvointineuvolassa halu-
taan auttaa lapsiperheitä selviä-
mään paremmin arjesta.

Yhteiskunta luo perheille mo-
nenlaisia paineita, Haho on huo-
mannut. 

– Hyvä asia on, että ongelmis-

ta ja pahasta olosta puhutaan ää-
neen herkemmin kuin ennen.

Hyvinvointineuvolassa teh-
dään ennaltaehkäisevää työ-
tä. Neuvolan terveydenhoitajat, 
perhetyöntekijät, mielenterveys-
työntekijät, psykologi tai esimer-
kiksi perheterapeutti voivat ohja-
ta neuvolan asiakkaita seurakun-
nan työntekijöiden juttusille, jos 
huomaavat, että jollakulla on tar-
vetta keskusteluun. 

– On hienoa, jos seurakunnan 
läsnäolo voi olla yksi kanava koh-
data ja auttaa lapsiperheitä, Iso-
pahkala sanoo.

Haho ja Isopahkala pitävät 
mainiona, että saman katon alla 
on monia perhettä auttamaan ky-
keneviä toimijoita.  Apua ei tar-
vitse etsiä ympäri pitäjää, juttele-
maan voi poiketa vaikka neuvo-

Lapsella on luonn

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Monissa seurakunnissa on tehty tai tehdään 

parhaillaan tulevaisuussuunnitelmaa vuo-

delle 2020. Kirkon oman strategian nimi 

on Kohtaamisen kirkko. Siinä on keskeisellä paikal-

la viestintä.  

Tilastojen valossa on nähtävillä, että 

seurakuntalaisille tarjotut tapahtumat saavuttavat 

yhä vähemmän kirkon jäseniä. Mistä siis löytää 

keinoja seurakuntalaisten kohtaamiseksi?

Tätä samaa pohdittiin 

Oulun seudulla jo 

lähes 110 vuotta 

sitten.  Silloin syntyi 

ajatus seurakuntalehti 

Rauhan Tervehdyksen 

perustamisesta.  

Ensimmäisessä numerossa oli esillä lehden 

toiminta-ajatus: Niinpä tämäkin lehti, 

Kristuksen rakkauden vaatimana, tahtoisi ryhtyä 

toteuttamaan Herramme ja Vapahtajamme käskyä 

julistamalla hänen sanaansa.

Piispa emeritus Eero Huovinen pohtii kirkon 

työtä kirjassaan Saarna? Piispa ajattelee – Martti 

Lutherin sanoin ”märehtii” – viestinnän tärkeyttä 

kirkossamme. Huovinen kiteyttää kirjansa sisällön 

näin: Ellei ole mitään sanottavaa, konstitkaan eivät 

auta. Jos haluaa saada viestinsä perille, kuulijoita 

on rakastettava. 

Minä lisäisin tähän sanat ”lukijoita on 

rakastettava”.

Piispaa haastateltiin myös radiossa, sielläkin 

hän puhui viisaita sanoja: Meillä on Raamattu, 

pyhä kirja, jota pappi kantaa toisessa kädessään. 

Toisessa kädessä hänellä on posti, joka jaetaan 

kuulijoille. Nämä kaksi, Raamattu ja posti, ovat 

suhteessa toisiinsa.  

Raamattua luetaan, sitä avataan sielumme 

autuudeksi. Se on sitä postia, jota on tuotava 

esille monin eri tavoin ihmisille, kaikille, eikä vain 

rajatulle porukalle. 

Seurakunnat pohtivat tulevaisuuttaan, 

kohtaamisia tarvitaan. Siinä 

keskiössä saa ja voi olla myös 

seurakuntalehti, jonka avulla 

kohdataan säännöllisesti 

valtava määrä kotitalouksia. 

Lehti on tervehdys 

seurakunnilta. Se on vahva 

viesti kotiin ja perheisiin: 

me välitämme teistä, 

seurakuntalaiset!

JOUNI HEIKKINEN
Muhoksen 

seurakunnan kirkkoherra

Mistä löytää 
keinoja 
seurakuntalaisten 
kohtaamiseksi?
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Oikeutta 
eläimille 
-järjestö tekee 
arvokasta 
julkaisutyötä. 

Osa eläimistä saa julman kohtelun

Kolumni

Jeesus ei ollut vegaani, vaik-
ka hän ajatteli eettisiä ja 
moraalisia asioita. Jos Jee-
sus eläisi keskuudessamme 

nyt, hän saattaisi miettiä eläin-
ten hyväksikäyttöä toisesta nä-
kökulmasta. 

Rooman valtakunnassa hä-
rät, hevoset ja aasit olivat työ-
voimaa, vedet olivat kalaisia ja 
karjanpito mahdollisti ruoka-
valion vaihtelevuuden. 

Viljanviljelyn ohella tärkeää 
oli oliiviöljyn tuotanto. Elämä 
maatalousyhteiskunnassa oli 
ravintotalouden näkökulmasta 
ennustettavampaa kuin met-
sästäjä–keräilijä-yhteisöissä. 

Samalla kuitenkin lisääntyi 
ihmisten keskinäinen eriarvoi-
suus sen mukaan, mitä he omis-
tivat: maasta, eläimistä ja kans-
saihmisistä tuli tuotannon vä-
lineitä. 

Maatalousyhteisöissä mah-
dollisuus runsaaseen lihan-
syöntiin on ollut osoitus ihmi-
sen asemasta. Teollistuminen ja 
kaupungistuminen eivät muut-
taneet asetelmaa, sillä varalli-
suus määritteli ruokavaliota. 

2000-luvulla yhä useampi ih-
minen on noussut äärimmäises-
tä köyhyydestä ja voinut valita 
ravinnokseen lihaa. Tämä pieni 
signaali, merkki tasa-arvoistu-

misesta resurssien jaossa on he-
rättänyt huolta maailman kes-
tokyvystä ja lihantuotannon 
ympäristövaikutuksista. 

Tähän kirkkommekin on 
reagoinut ympäristöohjelmal-
laan, joka korostaa viljaa ja kas-
viksia ruokavalion perustana. 

Huoli liittyy myös tuotanto-
eläinten kohteluun. Markkina-
taloudella voidaan selittää tuot-
tavuuden jatkuvaa lisäämistar-
vetta ja luonnosta vieraantunut-
ta maailmankuvaa. Se ei kuiten-
kaan voi olla selitys julmuudel-
le, jonka kohteeksi osa eläimistä 
elämänsä loppusuoralla päätyy 
myös Suomessa. 

Oikeutta eläimille -järjes-
tö tekee arvokasta julkaisutyö-
tä. Salaa kuvattu filmimateriaa-
li kertoo toiminnasta, joka on 
vakavassa ristiriidassa luonnon 
kunnioittamisen kanssa. 

Toivoisin kirkon äänen kuu-
luvan myös tässä keskustelussa. 

Vanhemmuuteen
tarvitaan tukea
Kirkkohallituksen kansliapääl-
likkö Jukka Keskitalo toivoi vii-
me vuonna lehtijutussa kirkolle 
lapsiperheiden auttamisen mal-
lia, jossa perheitä kriiseissä autta-
va verkosto muodostettaisiin kir-
kon perheneuvonnan ja järjestö-
jen yhteistyönä esimerkiksi neu-
volatoiminnan ympärille.

Projektipäällikkö Raija Me
riläinen otti ajatuksesta kopin 
ja lähti kehittämään monialaista 
perhekeskustoimintaa Kiimin-
gin ja Kaakkurin suuralueiden 
hyvinvointineuvoloihin.

Päiväkodin johtajana perhei-

M inna Ko l i s t a ja

Kiimingin ja Kaakkurin hyvinvointineuvoissa lapsiperheet saavat apua arjen ongelmiin matalan kynnyksen periaatteella. Pappi Harri Isopahkala ja diakoniatyöntekijä Erja Haho tarjoavat keskusteluapua Kiimingissä.

lakäynnillä. 
Haho ja Isopahkala kokevat, 

että seurakunnan ottaminen mu-
kaan hyvinvointineuvolan toimi-
jaksi viestii myös arvostuksesta. 

– Seurakunnan perhetyötä ei 
aina ole huomattu eikä arvostet-
tu. Nyt seurakunta on otettu ai-
dosti kumppaniksi, emme ole 
enää ”vain” kolmatta sektoria.

Meillä on rinnalla 
kulkemisen 
asiantuntemusta.

Harri Isopahkala

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu

TUULA OKKONEN
Kirjoittaja on Oulun yhteisen 

kirkkovaltuuston jäsen ja Karjasillan 
seurakuntaneuvoston jäsen

den arkea 40 vuotta seuranneena  
hän on huomannut, kuinka van-
hemmuuteen ja lapsiperheen ar-
keen tarvitaan entistä enemmän 
tukea. 

– Joka perheellä on joskus huo-
lia, hankaluuksia tai mietittävää. 
Silloin palvelujen pitää olla mah-
dollisimman helposti saavutetta-
vissa, sanoo Meriläinen.

Hän vetää yhtä sosiaali- ja ter-
veysministeriön rahoittaman 
Pohjois-Suomen Lasten Kaste 
-hankeen osakokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on edis-
tää lasten, nuorten ja lapsiperhei-
den hyvinvointia moniammatil-
lisella yhteistyöllä. 

– Seurakunnat oli luonteva ot-
taa osaksi lapsiperheiden hyvin-
vointia edistävää tiimiä, sillä nii-
den kanssa on tehty yhteistyötä 
vanhemmuuteen kasvamisessa jo 
pitkään. Seurakunnat ovat muka-
na esimerkiksi perhevalmennuk-
sessa, johon vanhemmat osallis-
tuvat kun perheeseen on tulossa 
vauva.

Perhekeskustoimintaa on pilo-
toitu Kaakkurissa ja Kiimingissä 
Oulun kaupungin, seurakuntien 
ja järjestöjen kesken.

– Auttaminen on parhaimmil-
laan juuri tällaista rajatonta yh-
teistyötä ja varhaista tukea. Kaak-
kurissa neuvolan terveydenhoita-

ja ja seurakunnan perhetyötä te-
kevä pappi tai diakoniatyönteki-
jä ovat käyneet yhdessä kotikäyn-
neilläkin,  Meriläinen kertoo.

MINNA KOLISTAJA

Pappi ja diakoniatyöntekijä 
päivystävät Kiimingin 
hyvinvointineuvolassa joka 
kuukauden viimeinen torstai 
kello 8–11, seuraavaksi 28.4. sekä 
26.5. Keskusteluaika varataan 
neuvolan terveydenhoitajan kautta. 
Tarvittaessa tapaaminen onnistuu 
myös muuna ajankohtana.
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L imingan seurakuntatalos-
sa järjestetään torstaina 28. 
huhtikuuta marssikurs-
si 15-vuotiaille ja sitä van-

hemmille. Tilaisuus liittyy Raat-
teen tiellä  Suomussalmella 28. 
toukokuuta järjestettävään käve-
lyyn. Siihen on tarkoitus osallis-
tua isommalla joukolla. 

Limingan seurakunnan partion
ohjaaja Markku Korhonen, mi
tä marssikurssilla opetetaan ja 
mitä marssimisessa pitää har
joitella?

– Kurssilla on aiheena mars-
simisen historia aina siitä läh-
tien, kun Israelin kansa vaelsi 
Egyptistä kohti luvattua maata. 
Käymme läpi marssimista eri ai-
kakausilla.  

Illassa käymme läpi jalkojen 

Muut mediat

KIRKOT TEKEVÄT niin paljon hyvää, 
etteivät ihmiset edes tiedä. Kirkon 
pitäisi itse kertoa rohkeammin. 
Ne, jotka pupillit väärinpäin ovat 
huutamassa ja haukkumassa 
kaikkein eniten, eivät edes 
kuulu kirkkoon eivätkä maksa 
kirkollisveroa. 
Samat tyypit haluavat kuitenkin 
käyttää kirkon palveluja, ja usein se 
tapahtuu hädän hetkellä.

Sanoittaja, laulaja ja musiikkituottaja 
Ilkka Vainio Askel-lehdessä 4/2016

Lakeuden väki sai kutsun  yhteiselle kävelylle
ja kehon hoito-ohjeita ennen kä-
velyä ja marssin aikana sekä en-
siavun marssin aiheuttamiin 
vammoihin ja ongelmiin.  

Puhumme myös pukeutumi-
sesta ja varusteista sekä kävely-
tekniikasta.

Onko marssikurssissa kyse jol
lakin tapaa sotilaallisesta toi
minnasta?

– Marssikurssista on toki soti-
laillekin hyötyä. Marssikunto on 
mielestäni yksi sotilaan tärkeim-
mistä ominaisuuksista. Marssi ei 
ole kuitenkaan sotilaiden yksin-
oikeus. 

Esimerkiksi Limingassa ylä-
kouluikäiset partiolaiset kävele-
vät Rakkomarssissa 40, 50 tai 60 
kilometriä. Sataan kilometriin 
saa kulua kaksi vuorokautta.  

Raatteenmarssilla on mukana 
yhtä lailla vanhuksia kuin pieniä 
lapsia vaunuissa.  

Mediamurros  koskettaa 
myös kirkollis ia lehtiä 
 Rauhan Tervehdyksen tulevaisuutta   selvitetään parhaillaan 
 yhdessä tilaajaseurakuntien kanssa

Lokakuussa vuonna 1981 ou-
lulainen Pirjo Lehtiniemi 
kertoo Rauhan Tervehdyk-
sessä viettävänsä lähivuo-

det mahdollisesti töissä Nepalis-
sa. Suunnitelma ei ollut varma, 
mutta jos näin kävisi, maan köy-
hyyden ja kurjuuden näkeminen 
olisi hänelle uusi kokemus – sel-
lainen, jota hän ei osaa edes kuvi-
tella edeltä käsin. 

Lehtiniemi sanoo lehdes-
sä harjoittelevansa luopumista: 
omaiset ja ystävät pitää jättää, 
kun työ kaukana kutsuu.

Suomen Lähetysseuran lähe-
tyskurssilla 1981 ollut Pirjo Leh-
tiniemi ei koskaan lähtenyt Nepa-
liin, vaan Etiopiaan. Hän oli siel-
lä lähetystyössä lähes 30 vuotta.

Ennen näkemätöntä köyhyyt-
tä Lehtiniemi kyllä näki, vaikka 
maa vaihtui toiseksi.

Kuulutus kirkossa
oli ainoaa viestintää
Pirjo Lehtiniemi muistelee, ettei 
hän saanut Rauhan Tervehdystä 
Etiopiaan ensimmäisinä vuosina. 
Kun lehti alkoi tulla, se oli mie-
luista luettavaa.

– Rauhan Tervehdys tuli peril-
le viikon viiveellä. Lehdestä pys-
tyin seuraamaan, mitä Oulussa 
tapahtui ja ennen muuta kotiseu-
rakuntani Karjasillan asioita. 

Etiopiassa Lehtiniemen koti-
kirkko oli Hosainan kaupungissa. 
Lähetystyöntekijä nauraa ystäväl-
lisesti kysymykselle, oliko kirkol-

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

Rauhan Tervehdyksen 
hallitus lähetti 
viime viikolla 14 
tilaajaseurakuntaan 
tiedustelun, jossa 
kysytään seurakuntien 
näkemyksiä muun 
muassa lehden 
ilmestymistiheydestä 
ensi vuonna. 
Kirjeessä on esillä 
myös jakelutapa. 
Tällä hetkellä Rauhan 
Tervehdys jaetaan 
ilmaisjakeluna. 
Ne, joilla postiluukussa 
on mainosjakelukielto, 
eivät saa lehteä. 

la siellä omaa seurakuntalehteä.
– Sellaista ei tarvittu, sil-

lä kaikki tulivat kirkkoon, jossa 
kuulutettiin viikon aikana tapah-
tuvat kokoontumiset. Muu vies-
tintä ei ollut tarpeellista. 

Mitä aiotte,
seurakunnat?
Rauhan Tervehdyksen hallitus lä-
hetti viime viikolla 14 tilaajaseu-
rakuntaan tiedustelun, jossa ky-
sytään seurakuntien näkemyk-
siä muun muassa lehden ilmesty-

Pirjo Lehtiniemi tunnustaa, että Etiopiassa Rauhan Tervehdystä tuli luettua paljon tarkemmin kuin tällä hetkellä kotisuomessa. 
– Silloin taisin lukea siitä lähes kaikki jutut. Lehtiniemi selailee kiinnostuneena vuoden 1981 Rauhan Tervehdyksiä.

Porukalla 
käveleminen 
kasvattaa 
yhteishenkeä. Pitkällä 
kävelyllä tulee 
puhuttua monenlaisia 
asioita. Siinä saattaa 
moni ongelmakin 
ratketa. 

Markku Korhonen

Anna palautetta jutusta: 
www.rauhantervehdys.fi

Kirjoita meille: 
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Rauhan Tervehdys

PL 102, 90101 Oulu
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Pertti Kälkäjä kertoo auttavansa, jos joku vain tarvitsee hänen apuaan. 

Ihmisiä

Traktorimies avitti tulvassa

Kun Kiiminkijoki tulvii, tarvitaan Pertti Kälkäjän 
kaltaisia toimen miehiä. Näin tapahtui viime viikol-
la, kun tulva katkaisi Kiimingissä Honkasentien noin 
100 metrin matkalta. 

Tienvarren kymmenet talot jäivät saarroksiin, eivätkä 
asukkaat olisi päässeet kouluun, töihin tai lääkäriin ilman 
Kälkäjän apua.

Kälkäjä kuskasi ihmisiä traktorin lavalla noin 40 senttiä sy-
vän virtauksen yli. Virtaus oli vaarallisen voimakas, sillä se oli-
si voinut vetäistä tavallisen auton tai pyöräilijän mennessään.

Onneksi tienvarren asukkaat olivat jo ennen tulvan nou-
sua ajaneet autonsa turvaan Alakylän koulun parkkipaikalle 
ja entisen kyläkaupan pihalle. Näin he saattoivat jatkaa mat-
kaansa ylitettyään ensin tulvan traktorin kyydissä.

Menopelinsä lavalle Kälkäjä kertoo asentaneensa sel-
känojalliset penkit. Aikuiset istuivat reunoilla ja lapset tur-
vallisuussyistä keskellä. 

– Lavalla oli tilaa myös polkupyörille, hän kertoo.
Toimen mies urakoi nonstoppina kahden päivän ajan. 

Hän vei lentokentälle matkanneen kyläläisen tulvan yli jo 
kuuden aikaan aamulla. 

– Kuljetusurakka loppui noin puoli yhdeltätoista illalla.
Traktorimies olisi lähtenyt liikkeelle vaikka yöllä, jos ti-

lanne olisi sitä vaatinut. Esimerkiksi palokunnalla oli Käl-
käjän puhelinnumero.

Kälkäjä on asunut Honkasentien varrella 26 vuotta ja aut-
tanut ihmisiä tulvissa ennenkin. Palkkiota traktorimies ei ha-
lua, vaikka jotkut haluaisivat tarjota korvausta polttoaineesta. 

– Paras palkkio on kiitos, sillä se tuo hyvän mielen. 
Tärkeintä Kälkäjälle on se, että ihmiset pääsevät turvalli-

sesti ja ajoissa määränpäähänsä.
PEKKA HELIN

Lakeuden väki sai kutsun  yhteiselle kävelylle
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Mediamurros  koskettaa 
myös kirkollis ia lehtiä 
 Rauhan Tervehdyksen tulevaisuutta   selvitetään parhaillaan 
 yhdessä tilaajaseurakuntien kanssa

van vuoden lopussa.
– Kyselyn taustalla on myös 

seurakuntien tiukka talous, ja se-
kin, että netti tuo uusia mahdolli-
suuksia seurakuntien viestintään, 

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
tänä vuonna Oulun, Hailuodon, 
Kempeleen, Limingan, Lumijoen, 
Muhoksen, Siikalatvan ja Tyrnä-
vän seurakunnissa. 

Osoitteellinen jakelu
on kalliimpaa 
Mikäli seurakunnat valitsevat 
osoitteettoman jakelun sijaan leh-
den osoitteellisena jakeluna, Oja-
lehdon mukaan se on teknisesti 
vaivaton vaihtoehto. Osoiterekis-
terin avulla lehtijaettaisiin jokai-
seen talouteen, jossa on yksikin 
seurakunnan jäsen.

– Valitettavasti osoitteellinen 
jakelu on ilmaisjakelua huomat-
tavasti kalliimpi.

Vaikka yli satavuotiaan lehden 
tulevaisuutta ratkotaan parhail-
laan seurakunnissa, Ojalehto va-
kuuttaa, että lehti ilmestyy ensi 
vuonnakin.

– Toivottavasti se kolahtaa 
mahdollisimman monen posti-
luukusta.

Rauhan Tervehdys perustettiin 
vuonna 1907. Se ilmestyi alun pe-
rin hartauslehtenä. Uutisia ryh-
dyttiin julkaisemaan vuonna 
1917. 

”Tärskäys” on yksi Suomen 
vanhimmista seurakunnan tie-
dotuslehdistä. 

RIITTA HIRVONEN

Kirkkojen viestinnästä väitellyt mediatutki-
ja, FT Taisto Lehikoinen toteaa Rauhan 
Tervehdyksen kuuluvan niin sanottuun 
push-mediaan eli se on lehti, joka kolahtaa 

postiluukusta ilman, että seurakuntalaisen tar-
vitsee tilata lehteä tai noutaa sitä vaikkapa kau-
pan lehtihyllyiltä.  

Lehikoisen mukaan push-median avulla voi-
daan aktivoida suuria jäsenjoukkoja ja pitää yllä 
jäsensuhdetta.   

Tutkija uskoo, että painettu ja mahdollisim-

man moneen talouteen jaettu seurakuntalehti voi 
parhaimmillaan tukea voimakkaasti seurakun-
nan toimintaa. Tämä edellyttää sitä, että sisäl-
löissä on huolehdittu eri kohderyhmille kiinnos-
tavia aiheita.

– Tutkimukset osoittavat, että ne yhteisöt me-
nestyvät, joilla on omassa hallussaan oleva vah-
va media.

Lehikoinen on Rauhan Tervehdys tulevaisuu-
dessa -konsulttiselvityksen tekijä.

Mitä juju porukalla kävelemi
sessä on? 

– Porukalla käveleminen kas-
vattaa yhteishenkeä. Pitkällä kä-

velyllä tulee puhuttua monenlai-
sia asioita. Siinä saattaa moni on-
gelmakin ratketa. Kun yhdessä 
päästään maaliin ehkä rankan-

mistiheydestä ensi vuonna. Kir-
jeessä on esillä myös jakelutapa. 
Tällä hetkellä Rauhan Tervehdys 
jaetaan ilmaisjakeluna. Ne, joil-
la postiluukussa on mainosjake-
lukielto, eivät saa lehteä. 

Toimituksen saaman palaut-
teen perusteella tämä harmit-
taa isoa joukkoa kansalaisia, kos-
ka seurakuntalehteä pidetään jä-
senetuna, vastikkeena kirkollis-
verolle. 

– Varsinkin Oulussa mainos-
kieltotalouksia on huomattava 
määrä, Rauhan Tervehdys ry:n 
hallituksen puheenjohtaja, lehden 
vt. päätoimittaja Hannu Ojaleh
to kertoo.

Kysely lähetettiin tässä vai-
heessa, koska seurakuntalehden 
kustannussopimus päättyy kulu-

Menestyvä yhteisö tarvitsee oman median

kin matkan jälkeen, itsetunto ja 
kaverihenki kohoavat: vaikeudet 
on voitettu yhdessä.  

Aamulla varhain on mukava 
lähteä liikkeelle kauniille reitille: 
vedät sieraimiin aamun raikasta 
ilmaa ja kävelet. Pikku reppu hei-
luu hartioilla ja tie vie.

Kävelemistä kutsutaan apos
tolinkyydiksi. Pyhiinvaeltajat 
kävelevät pitkiä matkoja. On
ko käveleminen erityisen kris
tillistä?

– Käveleminen on terveellis-
tä sekä ruumiille että sielulle.  Jos 
kävelet yksin ja samalla mietiske-
let asioita, moni asia omasta elä-
mästä ja uskon elämästä nousee 
mieleen.  Kävellessä niitä voi poh-
tia yksin tai kaverin kanssa. 

Kun kävelee Jumalan luomassa 

luonnossa, katselee ja kuuntelee 
sen kauneutta, väkisin tulee mie-
leen suuret ja tärkeät asiat. Jumala 
puhuu ja ihminen kuuntelee.

Vaatiiko toukokuun lopussa to
teutettava noin 18 kilometrin 
kävely Raatteen tiellä erinomais
ta kuntoa vai voiko keskikuntoi
nenkin lähteä mukaan?

– Aloitamme piakkoin kuu-
kauden kestävän säännölli-
sen kävelyn. Raatteen marssil-
le pitää harjoitella, kylmiltään ei 
kannata lähteä. Veteraanien pe-
rintöön kuuluu: kaveria ei jäte-
tä.  Sitäkin tällä marssikurssilla 
opetellaan.

Kävelemme matkan puoleen 
väliin kaikki yhdessä. Sen jäl-
keen porukka jaetaan kuntonsa 
mukaisiin ryhmiin, jotta kaikki 

saavat kulkea itselleen sopivassa 
joukossa.

Edellyttääkö pitkäkestoinen kä
vely jotain erityistä verrattuna 
esimerkiksi pitkiin juoksulenk
keihin?

– Pitkäkestoinen kävely vaa-
tii ennakkovalmistelua esimer-
kiksi pukeutumisessa.  On osat-
tava pukeutua oikein, jotta vaat-
teet eivät hankaa ja purista. Liian 
vanhoilla kengillä ei kävellä. Uu-
silla kengillä kävellään ennak-
koon noin 100 kilometriä. Kävely 
aloitetaan rauhallisesti.   

RIITTA HIRVONEN

Raatteen tien kävely on 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
järjestämä. 
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Hukkaset avasivat kotinsa ovet
Kotona järjestetyssä virsi-illassa tärkeintä on yhdessä oleminen

Yhdessä laulaminen tekee 
hyvää, kertovat tutki-
mukset. Tämä todistet-
tiin useammalla taval-

la myös Pentti ja Eeva Hukka
sen kotona Oulun Hintassa vii-
me viikon torstaina pidetyssä 
virsi-illassa. 

Vielä muutama vuosikymmen 
sitten varsinkin maaseudulla ko-
deissa pidettiin paljon seurakun-
nan tilaisuuksia, seuroja, kinke-
reitä ja ompelupiirejä. 

Sittemmin seurakuntataloista 
on tullut yhteisiä olohuoneita ja 
kodit ovat jääneet yksityistiloiksi. 

Kotona vietetään kyllä perhe-
juhlia, mutta harvempi avaa ko-
tinsa ovet lehdessä mainostetta-
valle tapahtumalle. Ensikertalai-
sia tällä saralla olivat myös Huk-
kaset. 

– Vähänhän se jännittää, kei-
tä tänne tulee, vai tuleeko ketään, 
myöntää talon isäntä Pentti Huk-
kanen puoli tuntia ennen tilai-
suuden alkua.

Isäntäväki on varmistanut ai-
nakin yhden vieraan läsnäolon, 
sillä he olivat hakeneet paikalle 
Intiöstä entisen naapurinsa Kyl
likki Röntynen. 

97-vuotias Kyllikki on entinen 
kuoroaktiivi, mutta enää hän ei 
jaksa laulaa. Kuunteleminen ja 
seura kyllä kelpaavat.

Kotiin kutsuminen  
sai kiitosta
Pian ovikello alkaa kilistä tasai-
seen tahtiin. Ensimmäisinä saa-
puvat paikalle Oulujoen seura-
kunnan työntekijät pastori Pent
ti Kortesluoma, kanttori Sanna 
Leppäniemi ja diakoniatyönte-
kijä AnnaMaija Sälkiö. Heidän 
jälkeensä naulakkoon jättää tak-
kinsa vielä viitisentoista vierasta. 

– Tulkaa ottamaan kahvia, tee-
tä ja mehuakin löytyy, Eeva Huk-
kanen kutsuu.  

Tarjolla on myös itse leivottu-
ja suolaisia ja makeita herkkuja.

Ennen kahvittelua moni kipai-
see keittiön perälle, jonne Anna-

Maija Sälkiö on levitellyt illan yh-
teisvastuuarpajaisten palkinnot. 
Arvat maksavat kaksi euroa kap-
pale ja viitosella saa kolme. Pää-
palkintona on leipägrilli, ja lisäk-
si voittaa voi luettavaa, kuunnel-
tavaa tai käyttötavaraa. 

– Tämä Anna-Maijahan se 
minulta kysyi diakoniatoimi-
kunnassa, voisiko meille tulla il-
taa viettämään. Kun sitten vaimo 
näytti vihreää valoa, niin uskal-
sin luvata, Pentti Hukkanen nau-
rahtaa. 

Anna-Maija Sälkiö kiittelee 
Hukkasia siitä, että he avasivat 
kotinsa ovet. 

– Meillä Oulujoen seurakun-

nassa pidetään tapahtumia aika 
paljonkin ihmisten kodeissa. Ki-
va että täällä kaupungissakin kut-
sutaan kotiin.

Lauluista riitti 
muistoja jaettavaksi
Pian istuimet alkavat käydä vä-
hiin ja tuoleja haetaan lisää ylä-
kerrasta. Järjestystä pistetään 
pikkaisen uusiksikin, jotta ku-
kaan ei olisi selin muihin. 

Kun kaikki ovat löytäneet pai-
kat, Pentti Hukkanen toivottaa 
tulijat lämpimästi tervetulleeksi. 

Hukkanen kertoo, ettei häntä 
itseään ole siunattu laulun lahjal-
la, mutta kaikista kuulemistaan 
kappaleista hän koettaa aina etsiä 
viittauksia uskoon ja teologiaan. 

– Että sellaisia terveisiä kaikille 
agnostikoille, isäntä hauskuuttaa.

Kanttori Sanna Leppäniemi on 
löytänyt itselleen ja kannettaval-
le kosketinsoittimelleen paikan 
keittiön pöydän nurkasta. 

– Lauletaanko ensin läpi tämä 

Vähänhän se 
jännittää, keitä 
tänne tulee, vai 
tuleeko ketään.

Pentti Hukkanen

moniste, siihen on koottu iloon 
ja kiitollisuuteen liittyviä laulu-
ja. Otetaan sitten toivevirsiä, hän 
ehdottaa. 

– Ja jaetaan laulujen herättä-
miä muistoja, heti kun siltä tun-
tuu, Anna-Maija Sälkiö jatkaa.

Monisteessa olevat suomalai-
set kansanlaulut, kuten Paljon ois 
lapsella aihetta kiittää, niitä he-
rättävätkin. 

Jaakko Löytyn sävellykset, 
saksalaiset kiitoslaulut ja afrik-
kalaiset ylistykset lauletaan myös 
ongelmitta, vaikka joissakin sävel 
ei ole ennestään tuttu.

Ennen kuin siirrytään virsi-
kirjan antiin, pidetään arpajai-
set. Melkein jokainen paikalla 
olija saa kotiinsa vietävää. 

Reilun tunnin laulamisen jäl-
keen on hartauden ja iltavirren 
vuoro. Vaikka laulut on laulettu, 
vielä ei ole kiire kotiin.

 – Ottakaahan lisää juotavaa ja 
syötävää, Eeva Hukkanen kannus-
taa ja tuo Kyllikille mehulasin.

Santsikierroksen ja kuulumis-
ten vaihdon jälkeen väki pikku 
hiljaa harvenee.

– Kiitos kiitos, ja voi käydä 
toistekin, Eeva ja Pentti huikkaa-
vat lähtijöille. 

– Tullaan, tullaan, kuuluu etei-
sestä.

ELSI SALOVAARA

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

Kahvittelun jälkeen laulaminen aloitettiin suomalaisilla kansanlauluilla. Punapaitainen Kerttu Kaitera (toinen oikealta) muisteli laulaneensa jo pikkutyttönä usein laulua Paljon ois lapsella aihetta kiittää.

Pentti Hukkanen toivotti virsi-iltaan osallistujat tervetulleiksi kotiinsa.
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ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 30.6.2016 asti ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. 
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA Kirkko ja me 23.8.2015

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Tilaan  Itselleni   Lahjaksi  Kyllä kiitos! 
Tilaan Askel-lehden määräaikaisena tilauksena 12 kk hintaan 50 € (norm. 89 €).
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

Tilaa soittamalla 
020 754 2333
•  Lankapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min.
•  Matkapuhelimesta: 
 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla 
asiakaspalvelu@kotimaa.fi 

Tilaa internetistä 
www.askellehti.fi /tarjous

√

Saa toivoa.
Tilaa uudistunut  askel  12 kuukautta vain 50 €

Näköis lehti netissä: www.askellehti.fi 

RT 14/16

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kuoroteoksiin etsitään laulajia

Oulun hiippakunnallinen 
kuoro aloittaa kahden 
suuren kuoroteoksen 
valmistamisen. Kuoro 

toteuttaa ensi marraskuussa yh-
dessä Oulu Sinfonian kanssa F. 
Poulecin Glorian ja G.F. Hände
lin Messiaksen lokakuussa 2017. 

Ennen harjoittelun aloitta-
mista kuoro kutsuu uusia laulajia 
koelauluun. Ne järjestetään huh-
ti-toukokuussa ja elokuussa sopi-

muksen mukaan. 
Laulajilta edellytetään hyvää 

lauluääntä, tarkkaa nuottikor-
vaa, nuotinlukutaitoa, mutta en-
nen muuta intoa opiskella haasta-
vaa ohjelmistoa. 

Lisäksi vaaditaan sitoutumis-
ta opiskella laulettavien teosten 
stemmat itsenäisesti. 

Kuoro on perustettu rikas-
tuttamaan Oulun hiippakunnan 
seurakuntien musiikkielämää. 

Ryhmä harjoittelee noin kerran 
kuukaudessa.

Kuoro esitti maaliskuussa 
J.S. Bachin Johannespassion Ou-
lun musiikkijuhlilla kaksi kertaa 
Jaakko Kuusiston johdolla.

Lisätietoja ja koelauluaikoja 
voi kysellä suoraan kuoronjohta-
jalta Raimo Paasolta, p. 040 83 86 
807 tai raimo.paaso@evl.fi.

Tupoksen tytöt lentävät finaaliin

Liminkalaiset Sonja Kiviah
de, Inka Räihä ja Joanna 
Hietala matkaavat Limin-
gan seurakunnan sponso-

roimin lentolipuin valtakunnal-
lisen raamattuvisan finaaliin, jo-
ka pidetään 23.4. Kallion kirkos-
sa Helsingissä. 

Tupoksen yhtenäiskoulun 
joukkue ”Trio Räihä” voitti Ka-
jaanissa pidetyn jännittävän 
aluekarsinnan niukalla puolen 
pisteen erolla Haapaveden jouk-
kueeseen. 

– Varsinaisen tietokilpailu-
osuuden voitti Tupoksen poika-
kolmikko "Kolme tietäjää", mut-
ta Trio Räihä nousi voittoon saa-
tuaan eniten pisteitä visaan kuu-
luvasta luovan tuotoksen osiosta, 
lyhytelokuvastaan Laupias maa-

hanmuuttaja. Pojat sijoittuivat 
lopulta pronssille, kertoo opet-

taja,  yhtenäiskoulun ”visavas-
taava”  Mika Hatula.

Sonja Kiviahde, Inka Räihä ja Joanna Hietala kilpailevat raamattuvisan finaalissa 
lauantaina Helsingissä.

M ika Ha t u la
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Säilästä Sleyn 
toiminnanjohtaja
Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen Sleyn uusi 
toiminnanjohtaja on teologian 
maisteri Tom Säilä.

Säilä aloittaa tehtävässään 
syyskuun alussa nykyisen toi-
minnanjohtajan Lasse Nikka
rikosken jäädessä eläkkeelle. 

Säilä aloitti Sleyn palveluk-
sessa vuonna 1989. Säilä on ai-
emmin toiminut muun muas-
sa Keski-Suomen piirin pappi-
na ja lähettinä Sambiassa. 

Säilä siirtyy Sleyn toimin-
nanjohtajaksi Afrikan alue-
koordinaattorin tehtävästä.

Limingassa 
lentopalloilua
yhteisvastuun 
hyväksi
Limingan seurakunta järjestää 
lentopalloturnauksen Limin-
gan liikuntahallissa lauantaina 
23. huhtikuuta kello 9 alkaen. 
Ottelut kestävät koko päivän, 
noin kello 16 asti, jolloin selvi-
ää turnauksen voittaja. 

Ottelut ovat sekaotteluja. 
Kisailemassa kentällä pitää ol-
la yhtä aikaa vähintään kol-
me naista. Tapahtumaan on il-
moittautunut 12 joukkuetta. 

Päivän aikana tullaan nä-
kemään yllättävän kovatasoi-
sia otteluja. Ilmoittautuneita 
joukkueita on ainakin Raahes-
ta, Lumijoelta, Oulusta ja Li-
mingasta. 

Tapahtuman tuotto menee 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Raamattukurssin 
aiheena
Mooseksen kirja
Monien mielestä ihmiskunta 
on jalostunut vuosituhansien 
aikana ja tullut viisaammaksi, 
kun luonnontiede ja teknologia 
kehittyvät hyvää vauhtia. 

Mutta miksi niin monen ih-
misen on paha olla? 

Raamatun alkukertomuk-
set tarjoavat selityksiä ihmis-
elämän kysymyksiin. 

Karjasillan kirkossa 22.4. 
kello 17–21 ja 23.4. kello 10–17 
pidettävällä raamattukurssilla 
Kansanlähetysopiston raamat-
tulinjan vastaava Jarkko Haa
panen avaa Vanhan testamen-
tin alkukertomuksia.

Kaksipäiväinen kurssi on 
ilmainen ja sisältää materiaa-
lin lisäksi iltapalan ja kahvin. 
Kurssille ei tarvitse ilmoittau-
tua etukäteen. Lauantaina tar-
jolla on seitsemän euron hin-
tainen lounas. Lounasvarauk-
set pyydetään tekemään en-
nakkoon Minna Helaselle  
p. 044 0386 966, jolta saa myös 
lisätietoa kurssista. 

Kurssin järjestävät Kansan-
lähetysopiston Oulun kurssi-
piste ja Karjasillan seurakunta. 

Kuivuus 
uhkaa 
miljoonien 
henkeä 
Etiopiassa
 
Toivo paremmasta elää 
viljelymenetelmien
ja kastelujärjestelmien 
kehittyessä

Pohjois-Etiopiassa Amharan 
maakunnassa ilman täyt-
tää kuivan hiekan pöly.  
Joenuoman pohjalla virtaa 

pieni puro, jossa kulkevat lam-
paat ja vuohet. Ne yrittävät löy-
tää syötävää jo moneen kertaan 
syödystä kuivasta maasta.

– Tilanne on lohduton. Ihmi-
set ovat menettäneet lähes koko 
satonsa ja vain kolmasosalla on 
puhdasta juomavettä, kertoo Lu-
terilaisen maailmanliiton hanke-
johtaja Gezahegn Mamo. 

Ensimmäiseksi ruokaa
lapsille ja vanhuksille
Mamon mukaan ruoka-apua jae-
taan erityisesti haavoittuvimmas-
sa asemassa oleville ryhmille, ku-
ten lapsille, vanhuksille ja raskaa-
na oleville tai imettäville naisille.
  Hankkeessa kehitetään viljely-
menetelmiä ja parannetaan pien-
viljelysten kastelujärjestelmiä. 

Kastelukanavan työmaalla 
kaikki työ tehdään käsin. Valmii-
na on neljännes kahden kilomet-
rin kastelukanavasta, joka valmis-
tuttuaan hyödyttää 21 hehtaarin 

Kuivuuteen on 
Etiopiassa kuollut jo 
lähes puoli miljoonaa 
karjaeläintä.

viljelysaluetta ja 98 maanviljelijää.   
– Maanviljelijät lahjoittavat 

kuukausittain neljän päivän työ-
panoksen ja muista työpäivis-
tä maksamme heille päiväpal-
kan. Toivomme kanavan olevan 
valmis ensi syksynä, työnjohtaja  
Asrat Deresa kertoo.

Deresan apuna hankkeen 
suunnittelussa ja käytännön to-
teutuksessa on kyläläisistä valittu 
kuuden jäsenen komitea, jossa on 
mukana myös kaksi naista.

– Odotuksemme ovat korkeal-
la. Kanavan valmistuttua meidän 
pitäisi saada riittävästi vettä, jotta 
voimme kasvattaa myös kasviksia 
ja juureksia, komitean naisjäsen 
Askal Dijen sanoo.

Palkka ei riitä 
ruokaan
Dijenin perheeseen kuuluu pien-
viljelijänä toimiva puoliso ja kol-
me lasta. Viime vuonna perhe 
menetti koko sadon alle hehtaa-
rin peltotilkultaan. 

– Olemme molemmat nyt työs-
sä kanavarakennushankkeessa ja 
saamme 35 birriä (1,5 euroa) päi-

Suomen Lähetysseuran 
kehitysyhteistyökoordi-
naattori Timo Ahlberg 
ei ole aiemmin näh-

nyt Etiopiassa nykyisen kal-
taista kuivuuskatastrofia. Hän 
on seurannut maan tilannetta 
1990-luvun alkupuolelta asti.

– Etiopian ruokaturva on 
pitkälti sateiden varassa. Sää-
ennusteissa on arvioitu El Niño 
-ilmiön heikentyvän, joten toi-
voa paremmasta on, jos tämän 
kevään ja ensi kesän sateet tuli-

Seurakuntalaisilta toi  votaan apua nälänhädän lievittämiseen

vän työstä. Se ei riitä edes ruokaan 
saati lasten koulumaksuihin. 

Elintarvikkeiden hinnat ovat 
nousseet vuodessa niin paljon, et-
tei köyhimmillä ole varaa ostaa 
edes kasviksia joka päivä. Keski-
kokoinen kaalinpää maksaa torilla 
puolen päiväpalkan verran.

– Syömme injera-leipää kerran 
päivässä. Itse syön vain ihan vä-
hän, jotta tyttärelleni jäisi enem-
män. Tavan mukaan miehet syö-
vät aina ensin ja naiset vasta sitten, 
Dijen kertoo. 

Energiaa kyläläiset tarvitsisivat 
runsaasti, sillä maaseudulla kaikki 
työ tehdään käsin ja lihasvoimalla. 
Julkista liikennettä ei ole, eikä lä-
heskään kaikkiin pikkukylien ta-
louksiin ole edes tietä. 

Gezahegn Mamo kertoo, et-
tä ihmiset kulkevat jalan käsittä-

mättömän pitkiä matkoja ja pai-
navien kantamuksen kanssa.

Siemenvilja on
jo syöty
Etiopia kärsii pahimmasta kui-
vuudesta vuosikymmeniin. Kui-
vuuden syynä on poikkeukselli-
sen voimakas El Niño -sääilmiö, 

Asrat Deresa valvoo kastelukanavan rakentamista Adafan kylässä. Päivittäin rakennustyömaalla on töissä kymmeniä kyläläisiä. 



9Rauhan Tervehdys  |  Nro 14  |  21.–28.4.2016

Seurakuntalaisilta toi  votaan apua nälänhädän lievittämiseen

joka on sotkenut sateita koko vii-
me vuoden ajan. 

– Kun sateet jäävät tulematta 
tai tulevat väärään aikaan, viljeli-
jät voivat menettää koko satonsa. 
Nyt he ovat tilanteessa, jossa sie-
menviljakin on syöty. 

– Tilanteen normalisoitumi-
seen menee parhaassakin tapa-

uksessa ainakin vuosi tai kaksi, 
Mamo sanoo. 

Kuivuuteen on Etiopiassa 
kuollut jo lähes puoli miljoonaa 
karjaeläintä. Adafan kylässä asu-
va pienviljelijä Mersha Abtewin 
kaksi härkää on vielä elossa. 

– Eläimet eivät jaksa tehdä työ-
tä. Tuoretta heinää ei ole tai en 

pysty ostamaan sitä. Mietin, kos-
ka minun pitää teurastaa eläimet 
perheeni ruuaksi, Abtew kertoo.

PÄIVI ARVONEN

Juttu on julkaistu aiemmin 
17.3.2016 Kotimaassa.

Pä i v i  A r vo n e n

Asrat Deresa valvoo kastelukanavan rakentamista Adafan kylässä. Päivittäin rakennustyömaalla on töissä kymmeniä kyläläisiä. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta on haettavana

OULUN TUOMIOKIRKKOSEURA-
KUNNAN KIRKKOHERRAN VIRKA
Virkaan sisältyvät tuomiorovastin tehtävät ja siten hiippakun-
nallisten tehtävien valmistelut erikseen sovittavalla tavalla.  
Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. Tuomiokirkkoseu-
rakunnan kirkkoherran virkaan vaaditaan ylempi pastoraalitut-
kinto ja virkaa hakevan tulee olla seurakuntatyön johtamisen 
tutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen 
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen 
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Hakuaika päättyy 11.5.2016 klo 15. Oulun hiippakunnan tuo-
miokapitulille osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen 
PL 85, 90101 Oulu, käyntiosoitteeseen Ojakatu 1, sähköpostitse 
oulu.tuomiokapituli@evl.fi tai faksina (08) 5358 533. 
Virkaa koskevat tiedustelut pappisasessori Kari Tiirola, p. 044 
7698 233, kari.tiirola@evl.fi sekä 25.4. alkaen vs. kirkkoherra 
Anna-Mari Heikkinen, p. 040 5752 718, anna-mari.heikkinen@
evl.fi.
Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapitulin kotisivuilla osoitteessa www.oulun-
hiippakunta.evl.fi.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitsemän  
seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Oulun seurakuntien jäsenmäärä on noin 150 000.  
Päätoimisia työntekijöitä on noin 400.
Tuomiokirkkoseurakunta on yksi Oulun seitsemästä 
seurakunnasta. Sillä on runsaat 16 000 jäsentä –  
kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia,  
vanhuksia, perheitä, nuoria ja yksineläviä.

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
näkövammaistyö,

sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Hakuaika päättyy 6.5.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu seitse-
män seurakuntaa, yhtymän johto ja kuusi 
palveluyksikköä. Seurakuntien jäsenmäärä 
on 150 000. Päätoimisia työntekijöitä on 400.

Alkaisitko ystäväksi 
ikäihmiselle tai 
vammaiselle? 

Etsimme asiakkaillemme 
ystäviä juttuseuraksi ja ulkoi-
lukaveriksi. Voit olla vapaa-
ehtoistoiminnassa mukana 

omien voimavarojesi mukaan. 

Ota yhteyttä: 044 468 4222
Lue lisää: www.caritaslaiset.fi

sivat normaalisti, Ahlberg kertoo. 
Suomen Lähetysseura ja Kir-

kon ulkomaanapu ovat myöntä-
neet yhteensä 100 000 euroa ka-
tastrofiapua Etiopiaan. Järjestöt 
toivovat seurakuntien keräävän 
kolehteja Itä-Afrikan kuivuudes-
ta kärsivien hyväksi.

Ahlberg on seurannut kehitys-
avun toteuttamista ruohonjuuri-
tasolla.

– Olen vakuuttunut, että apu 
menee perille sitä eniten tarvit-
seville. Kylissä on vahva sosiaali-

nen verkko, joka pitää huolta hei-
koimmista. 

Etiopian tilanne ei Ahlbergin 
mukaan ole lainkaan toivoton. 

– Etiopiassa on viime vuosi-
en aikana parannettu tie- ja pu-
helinverkostoa. Terveydenhoito 
ja koulutus on saatu yhä useam-
man ulottuville. Talouskasvu on 
siis hyödyttänyt myös maan vä-
häosaisia.

Etiopian kuivuusalueilla elä-
vät eivät ole täysin ulkomaisen 
avun varassa. Etiopian valtio an-

toi kuivuusalueille hätäapua vii-
me vuonna ja on varannut tukea 
myös tälle vuodelle.  

Myös Etiopian kirkot osallis-
tuvat katastrofiapuun kykynsä 
mukaan, mutta avun tarve ylittää 
moninkertaisesti niiden mahdol-
lisuudet avustaa. Siksi ulkomaa-
lainen apu on tärkeää. 

Etiopia on Afrikan köyhimpiä 
maita. Etiopian väestönkasvua on 
saatu laskemaan viime vuosina ja 
talous on kasvanut jopa 10 pro-
sentin vuosivauhdilla. 
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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

tunutta kirkkoa ja suunnataan 
katseet kohti uutta. Haastatte-
lussa ovat Tuiran kirkkoherra 
Niilo Pesonen ja lapsi- ja per-
hetyön sihteeri Anu Hannula.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 24.4. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa pohditaan millaista 
on elää kahden maan kansalai-
sena; tämän maan ja Taivaan 
kodin. Pyhäkoulun pitää Tui-
ran seurakunnan lapsi- ja per-
hetyön sihteeri Anu Hannula.  
Klo 10 jumalanpalvelus Salois-
ten kirkosta.
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Lähetykset tallennetaanVirtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 24.4. jumalanpalvelus Ou-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 24.4. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa pohditaan millaista 
on elää kahden maan kansalai-
sena; tämän maan ja Taivaan 
kodin. Pyhäkoulun pitää Tui-
ran seurakunnan lapsi- ja per-
hetyön sihteeri Anu Hannula.  
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös sivulla www.ra-
diodei.fi.
Klo 10 messu Kiimingin kir-
kosta. Virret: 498, 484, 167:1-
3, 569, 230 ja 229:5-7
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan Kyllä-
Kirkoille -iltamessusta, jossa 
muistellaan  Ylivieskan tuhou-

lun tuomiokirkosta ja Oulun-
salon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18. 
To 28.4. aamuhartauden pitää 
pastori Satu KreiviPalosaari 
Oulusta.
Su 24.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Keltinmäen kirkosta Jyväsky-
lästä. Virret: 95:1,5-8, Psalmin 
kertosäe 781, 484, 379, 334:2-4. 
 
YLE TV1
Pisarahartaus lauantaisin 
kello 15.10 ja uusintana maa-
nantaisin kello 11.05. 

Muut seurakunnat

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.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Jakeluhäiriöt:  jakelupalaute@kotimaa.fi       020 754 2267

Kansallisen veteraanipäivän 
valtakunnallinen pääjuh-
la järjestetään Ouluhallis-
sa 27. huhtikuuta.

Päivän ohjelma alkaa lipunnos-
tolla ja hartaudella kello 10. Kan-
sallisen veteraanipäivän avaa kau-
punginjohtaja Matti Pennanen. 
Hartauden pitävät piispa Samuel 
Salmi ja metropoliitta Elia.

Musiikista vastaavat Oulun So-
taveteraanikuoro ja Lapin sotilas-
soittokunta.

Kello 13 alkavassa pääjuhlassa 
esiintyy Pohjan Laulun, Haukipu-
taan Mieskuoron ja Oulun Sotave-
teraanikuoron laulajista muodos-
tettu yhteiskuoro, Teuvo Pakkalan 
koulun kuoro sekä Lapin sotilas-
soittokunta.

Veteraanipäivän 
pääjuhla Oulussa 

To 21.4. klo 19 Rukousilta, Kyllikki Mettovaara, musiikki: Maruska Lindeman. 
Pe 22.4. klo 19 Helmi (nuortenilta), Risto Wotschke. Su 24.4. klo 11 Aamukirkko, 
pyhäkoulu, Saint’s Club, kaste, Jose Piippo, Päivö Juntumaa, aihe: Efesolaiskirje 
osa 9, Ef: 4: 17-32, musiikki: Puolinuotti. Ke 27.4. klo 13 Senioripiiri, klo 18 
Varkki-ilta (11-14 -vuotiaille). Tervetuloa!

Herättäjän päivä: su 24.4 klo 10.00 messu Raahen kirkossa ja seurat 
seurakuntakodilla
Herännäis-/ Siionin virsiseurat: su 24.4 klo 15.00 Koskelan seurakunta-
talolla, Koskelantie 86, Oulu, ti 26.4 klo 18.00 Jussilassa, Jussilantie 3, 
Liminka, to 28.4 klo 18.00 Pattijoen Pappilassa, Koulutie 8
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 21.4. klo 18 Naisten ilta
Su 24.4. klo 18 Leena Turpeinen
Su 1.5. klo 17 Grilli-ilta Similällä, 
Katajakuja 2, Kempeleen Haapamaa 
Tervetuloa! Katso tarkemmin: 
www.kempele.svk.fi

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi 

To 21.4 klo 19 Suurin ilo – rukousilta. La 23.4. 
klo 18 Valo-ilta. Su 24.4. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Raino Ojala, Dimitri Lindgren, Laulun Aika, Lasten-
kokoukset ja seimi. To 28.4. klo 12 Päiväpiiri.

SUURIN ILO – TILAISUUDET 27.4.–1.5. 
Ke 27.4. klo 19 Oulun helluntaiseurakunta, Uusi-
katu 78. Marko Selkomaa, Lauluduo Vakka. To 28.4. 
klo 19 Kempeleen työväentalo, Koskelantie 24. 
Marko Selkomaa, Lassi Makkonen, Seurakuntakuoro.
Pe 29.4. klo 19 Kiiminki (Jääli) Laivakankaan 
koulu, Laivakankaantie 10. Marko Selkomaa, Ida 
Elina, musiikkiryhmä Uusikatu. La 30.4. klo 14 Pu-
dasjärvi Tuomas Sammelvuo – Sali, Tuulimyllyntie 
4. Marko Selkomaa, Ida Elina, Seurakuntakuoro. 
Su 1.5. klo 14 Haukipudas Länsituulen koulu, Ran-
nantie 2. Marko Selkomaa, Ida Elina, Laulun Aika.

Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 
23.4. klo 11-13 Leipää ja evankeliumia. T-C. Ma 
25.4. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 26.4. klo 18 
Majakka-ilta. Tervetuloa!

To 21.4. klo 19 Nuortenilta.
Su 24.4 klo 16:30 Pyhäkoulu  
klo 17 Seurat Pekka Kyösti.
Ke 27.4. klo 14 Toimintapiiri.

22.-23.4. Karjasillan kirkossa Raamattukurssi, tarkemmin 
seurakunnan tapahtumissa.

Kansanlähetys ja karjasillan srk.

• 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

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

Psykoterapiapalvelut (Valvira pätevyys) 
Mahdollisuus kelakorvaukseen.
Maria Hekkanen TM, puh. 050 528 1262 
maria.hekkanen@gmail.com 
Hannu Rahikainen TM, puh. 050 312 5613 
rahikainen.hannu@gmail.com

Palveluja tarjotaan

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus. 
Puhuu Hany Ferdinando. Kirkkokahvit. Tulkkaus suomeksi. 
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 kaikille avoin Taukopaikka kahvila
Ke klo 17 Veljesliitto, kaikille avoin miestenryhmä. 

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Ti 26.4. klo 9-12 Aamupäivän 
paasto ja rukous

Oulun seudun Uusheräys ry

Ilmoittaja, ota yhteyttä. 

Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi
Rauhan Tervehdys on luettavissa myös verkossa: www.rauhantervehdys.fi

Juhlassa esiintyvät myös Ou-
lun ammattikorkeakoulun tans-
sinopettajaopiskelijat sekä Han
nu Pelkonen, Daniel Helakorpi 
ja Janne Raudaskoski.

Juhlapuheen pitää pääminis-
teri Juha Sipilä. Veteraanin pu-
heenvuoron käyttää Jouko Kor
honen. Puolustusvoimien terveh-
dyksen tuo Puolustusvoimain ko-
mentaja Jarmo Lindberg.

Yleisöä pyydetään istumaan 

paikoilleen kello 12.45 mennes-
sä. Juhlayleisön pukukoodina on 
tumma puku ja kunniamerkit. 

Veteraanijuhlan ohessa voi tu-
tustua asepuku- sekä kunnia-
merkkinäyttelyyn ja vapaaehtoi-
seen maanpuolustukseen. Oulu-
hallin piha-alueella on kalusto-
näyttely ja suomenhevosia.

Kansallista veteraanipäivää 
on vietetty vuodesta 1987 alkaen  
Lapin sodan päättymispäivänä.
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”Hän haluaisi repiä, 
kun pitäisi hoitaa”
Taivaan kansalainen rukoilee. Itse asiassa Pyhä Henki on rukoillut hiljaa hänen sydä-
messään jo ennen kuin hän on tullut tietoiseksi rukouksesta. Pyhä Henki muistuttaa 
rukoilijaa hänen alkuperästään, siitä, kuka hän on ja minne hän on menossa. Hän alkaa 
rukoilla Jumalalta, että kaikki hyvä, mitä on Taivaassa, voisi tulla tännekin. Rukous 
kuuluu: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä 
niin kuin taivaassa”. 

Taivaan kansalainen tarvitsee rukousta nähdäkseen asiat oikein. Hän ei sulje silmi-
ään kärsimykseltä, vaan rukoilee valoa synkimpäänkin pimeään. 

Hän rukoilee koko luomakunnan, ihmisten, eläinten ja luonnon puolesta: ”Isä mei-
dän”. Rukous auttaa häntä näkemään lähimmäisissään ja itsessään lisää mahdollisuuk-
sia ja toimimaan sen pohjalta. 

Käydessään aterialle hän kiittää ja muistaa, että jokainen hyvä anti ja jokainen täy-
dellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä. Hän rukoilee, että jokapäiväinen 
leipä riittäisi kaikille veljille ja siskoille maailmassa. 

Taivaan kansalainen taistelee sisimmässään monenlaisten kiusausten kanssa. Hän 
haluaisi joskus rikkoa ja repiä, kun olisi hyvä istuttaa ja hoitaa. 

Toisinaan hän epäonnistuu. Hänen omat toiverakennelmansa paremmasta maail-
masta osoittautuvat hatariksi. Silloin hän palaa taas kerran pyytämään apua armahta-
valta Jumalalta. Hän on valmis sopimaan, armahtamaan itsensä ja lähimmäisensä. 

Välillä hän saattaa käyttää kiukkuaan puolustaakseen tärkeimpiä asioita, mutta hän 
ei turvaa minkäänlaiseen väkivaltaan. Hän pyytää avukseen Puolustajaa Isältä, jonka 
on valtakunta ja voima ja kunnia, ja Pojalta, joka on voittanut kuoleman. 

Siksi Taivaan kansalaisen ei tarvitse pelätä, vaikka tulisi mitä ja tuntuisi miltä.  
Taivas, jossa ei valo vaihdu varjoksi, on lähellä. 

ELINA ANTIKAINEN
Oulun seurakuntien sairaalapastori

Sunnuntai 24.4.2016
Psalmi: Ps. 98:2-9
1. lukukappale: Jes. 63:7-9
2. lukukappale: Jaak. 1:17-21
Evankeliumi: Joh. 16:5-15 

Jaak. 1: 17-21
Jokainen hyvä anti ja jokainen 
täydellinen lahja tulee ylhäältä, 
taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei 
mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. 
Päätöksensä mukaan hän synnytti 
meidät totuuden sanalla, että olisimme 
hänen luomistekojensa ensi hedelmä.
    Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse 
kunkin tulee olla herkkä kuulemaan 
mutta hidas puhumaan ja hidas 
vihaan, sillä miehen viha ei johda 
oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala 
tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois 
kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan 
sana, joka on teihin istutettu ja joka voi 
pelastaa teidän sielunne.

Joh. 16: 5-15
Jeesus sanoi:
    ”Nyt minä menen hänen luokseen, 
joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä 
ei kysy minulta, minne minä menen, 
vaan sydämenne on täynnä murhetta 
sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta 
minä sanon teille totuuden: teille 
on hyödyksi, että minä menen pois. 
Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla 
luoksenne. Mutta mentyäni pois minä 
lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee 
ja paljastaa, että maailma on väärässä, 
hän paljastaa, mitä on synti, mitä 
vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on 
siinä, että ihmiset eivät usko minuun, 
vanhurskaus tulee julki siinä, että minä 
menen Isän luo ettekä te enää näe 
minua, ja tuomio on siinä, että tämän 
maailman ruhtinas on tuomittu.
    Paljon enemmänkin minulla olisi 
teille puhuttavaa, mutta te ette vielä 
kykene ottamaan sitä vastaan. Kun 
Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät 
tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet 
puhu omissa nimissään, vaan puhuu 
sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, 
mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, 
sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän 
saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on 
myös minun. Siksi sanoin, että hän saa 
minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.”

Sanan aika
E l i na  A n t i ka in e n
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Kotimaan tulee huolehtia ihmisistä ja luonnosta

"Meillä on ollut 
hyvä elämä"

Ensi keskiviikkona oululai-
set Alpo Huikuri ja Eino 
Kaitera pukeutuvat tum-
miin pukuihinsa heti aa-

musta: he laulavat Oulun sota-
veteraanikuorossa, joka esiintyy 
kansallisen veteraanipäivän val-
takunnallisessa pääjuhlassa Ou-
luhallissa.

Huikuri ja Kaitera ovat itsekin 
sotiemme veteraaneja. Sotaan oli 
lähdettävä jo nuorena.

– Poikiahan me vielä olimme, 
lapsia melkein. Isänmaan asialle 
mentiin kun käskettiin, mutta lii-
an varhain me sinne jouduimme, 
Kaitera sanoo. 

– Tytöt oli juuri ruvenneet 
näyttämään näteiltä, kun mei-
dät vietiin sotaan, Huikuri nau-
rahtaa.

Alpo Huikuri osallistui jo 
16-vuotiaana talvisotaan Hau-
kiputaan suojeluskunnan poika-
osastossa.

Eino Kaitera lähti 17-vuotiaa-
na ilmavoimien alokaskoulutuk-
seen ja sen jälkeen täydennyslen-
tolaivueeseen numero 17. 

– Huolsimme sotatoimialueel-
la lentokoneita lentokonemekaa-
nikkojen kaverina ja vartioimme 
venäläisiä vankeja.

Huikuri näyttää sotilaspassi-
aan ja lukee: 

– ”Osanotto taisteluihin: Uh-
tuan ja Kannaksen suunnalla. 
Tornion, Rovaniemen ja Kittilän 
suunnilla”.

Huikuri palveli tykistön tulen-
johdossa puhelinmiehenä.  

– Joka toinen viikko oltiin etu-
linjassa, joka toinen viikko levos-

välit huonoksi. Presidentti Nii
nistö sai kyllä Venäjän kanssa ai-
kaan hyvän sopimuksen pako-
laisasiassa, kunnioitan häntä sii-
tä, Huikuri sanoo. 

– Jos rähinä tulisi, Suomi olisi 
huonossa jamassa, Kaitera arvioi.

Miehet kokevat, että veteraa-
nien arvostus ei ole kummoinen-
kaan. 

– Emme me mitään erityisiä 
huomionosoituksia odotakaan. 
Olemme tyytyväisiä, kun olem-
me saaneet elää hyvän elämän. 
Olemme saaneet elää maailman-
kaikkeuden kenties parhaan ajan-
jakson. Sodan jälkeen talous läh-
ti nousuun, hyvinvointi lisään-
tyi, ihmisille riitti töitä, Huiku-
ri sanoo. 

Kaitera arvioi, että elintaso 
tästä tuskin enää nousee.

– Nykypolvi ei löydä paljoa kii-
tollisuudenaiheita. Tyytyväisyys 
ja yhteishenki ovat vähissä, vaik-
ka rauha ja hyvinvointi ovat ny-
kyisille sukupolville itsestään sel-
viä, Kaitera sanoo.

Hänestä nuoremmat polvet 
saisivat jättää turhasta nurisemi-
sen sikseen, onhan esimerkiksi 
koulutus nykyään ilmaista. 

– Meidän on pitänyt maksaa 
lapsiemme koulutuksesta tuhat 
markkaa lukukaudesta. Nyt nou-
see hirveä haloo, jos opintotukia 
pikkuisen aiotaan leikata, Huiku-
ri jatkaa.

Työelämän kautta
kiinni arkeen
Miesten omassa lapsuudessa ja 
nuoruudessa kaikesta oli pulaa. 

– Perheenäidit joutuivat kek-
simään suuhunpantavaa tyhjäs-
tä. Lastenkin piti hankkia rahaa. 
Joulun aikaan esimerkiksi haet-
tiin kortteja tukkuliikkeestä ja 
kierrettiin myymässä ovi ovelta, 
Kaitera muistaa. 

Kun Ilmari Juutilainen ajat-
telee isänmaataan, se hah-
mottuu pitkälti luonnon 
kautta. Oulun luonnon-

suojelijoissa toimivalle miehel-
le tulevat ensiksi mieleen metsät, 
järvet ja erilaiset luontotyypit. 

– Kyllä suomalaiset ovat yhä 
aika pitkälti luontoihmisiä. Kesä-
mökit pitävät yllä kaupunkilais-
tenkin luontosuhdetta. 

Juutilainenkin vierailee kesäi-
sin kolmella sukulaismökillä ko-
tiseudulla Savossa sekä Yli-Iis-
sä. Silloin maastossa tulee käytyä 
päivittäin.

Alkuperäisen oloiseen luon-
toon pääseminen on Juutilaiselle 
tärkeää. Hänen mielestään Suo-

messa pitäisi suojella lisää luon-
nontilaista metsää. 

 – Nykyään on hankala löy-
tää metsää, jossa on monenikäis-
tä puustoa. 

Talvisin Ilmari Juutilainen ker-
too tekevänsä enemmän tutki-
musretkityyppisiä päiväretkiä. 

– Minulla on listallani monta 
hyvää retkikohdetta, mutta me-
nee varmaan vuosia, ennen kuin 
ehdin käydä niissä kaikissa, hän 
naurahtaa.

Jokamiehen oikeutena tunnet-
tu lupa leiriytyä maastossa ja poi-
mia marjoja ja sieniä on suomalai-
nen erikoisuus, joka pitää ehdot-
tomasti säilyttää. Luontosuhdet-
ta voi pitää yllä, vaikka asuisi kau-

Huikuri vei veljensä kanssa 
kouluun mennessään ruokatar-
vikkeita kulkutautisairaalaan, 
kotiin palatessa he kävivät teke-
mässä sairaalalle polttopuita.

– Meidän sukupolvellamme 
on ollut varaa antaa lapsille eh-

Kansallista veteraanipäivää vietetään 27. huhtikuuta

Nykypolvi ei 
löydä paljoa 
kiitollisuudenaiheita.

Eino Kaitera

Alpo Huikuri ja Eino Kaitera laulavat Oulun sotaveteraanikuoron riveissä. 
Kuoro esiintyy toiseksi viimeisessä valtakunnallisessa veteraanijuhlassa, joka järjestetään 27.4. Oulussa.

sa. Ei sinne etulinjaan saatu aina 
ruokaakaan.

Kaiteran kannalta sota loppui 
hiukan liian aikaisin: 

– Olin menossa lennostoon 
Kauhavalle. Mulla oli jo paperit 
kourassa, kun ruvettiin puhu-
maan rauhasta. Kaikki meni se-
kaisin, minäkin nakkasin pape-
rit nurkkaan ja palasin härkävau-
nussa siviiliin. Kauhavalla minut 
olisi ehkä koulutettu lentäjäksi.

Sodan voi käsittää
vain itse sen kokenut
Talvisotaan 1939–1940, jatko-
sotaan 1941–1944 ja Lapin so-
taan 1944–1945 osallistui yhteen-
sä noin 600 000 miestä ja 100 000 
naista. 

Veteraanin tietävät, että sotaa 
ei voi täysin käsittää, ellei sitä ole 
itse kokenut.

Miehet pystyvät puhumaan 
sotavuosien kovistakin paikois-
ta. Huikuri osoittaa vasenta pos-
keaan: 

– Ihantalassa ryssä ampui pos-
ken auki. Ottaanhan se tarkoitti 
osua – ja montaa poikaa osuikin.

Miesten mukaan olisi hyvä, jos 
nuoremmatkin polvet tietäisivät, 
mitä sota on. 

– Pitää esimerkiksi ajatella, mi-
ten puhua naapurista, ettei mene 

Ilmari Juutilainen ohittaa päivittäin Intiön kasarmialueella sijaitsevan sankarimuistomerkin. 

E l s i  S a l ovaa ra
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Kotimaan tulee huolehtia ihmisistä ja luonnosta

Isänmaallisuus 
on välittämistä

Tuula Kuuselan isänmaalla, Suomella, on rajat, ku-
ten mailla kuuluukin olla. Rajojen sisällä Kuusela 
kokee turvaa jo siksi, että täällä hänen lähellään on 
rakkaita ihmisiä. 

Isänmaa on hänelle muitakin asioita: se tarkoittaa ur-
heilun ystävälle esimerkiksi vapautta hurrata kisoissa sini-
valkoinen lippu kädessä.

– Isänmaa on äidinkieltä, mahdollisuus laulaa yhtä lailla 
omalla kuin vieraalla kielellä, Karjalan Käköset -kuorossa 
laulua harrastava Kuusela sanoo.

– Isänmaa on myös koulutusta ja työpaikka. Nykyisin 
se on tilille tuleva eläke vanhuuteni turvana.

Isänmaa ei ole vain tervetullei-
ta oikeuksia ja etuuksia vaan myös 
velvollisuuksia, joista kansalaisen ei 
kuulu kieltäytyä.

Ajankohtaiseen aiheeseen, niin sa-
nottuihin Panama-papereihin liitty-
en Kuusela toteaa verojen maksun yh-
deksi isänmaan velvollisuudeksi.

Verot pitää maksaa sinne, minne 
ne lain mukaan kuuluvat, hän toteaa.

Maapallolla
on pidettävä yhtä
Myös maapallolla on rajat. Niiden sisällä ihmisten on 
huolehdittava toisistaan, Kuusela toteaa.

 – Maailma on yhteinen, vaikka mailla on omat äärivii-
vansa. Saman maailman sisällä me olemme riippuvaisia 
toisistamme, halusimmepa tai emme. 

Kuusela on mukana Suomen Punaisen Ristin ystävätoi-
minnassa. Hän ei ole halunnut rajata ystävyyttään siten, 
että se ei kuuluisi niille, jotka tulevat hänen kotimaahansa 
rajojen takaa. Hyvää pitäisi riittää myös heille.

Maahanmuuton Suomeen Kuusela toivoisi olevan hal-
littua, jotta isänmaa pystyisi pitämään huolta niin kanta-
väestöstä kuin tänne tulevista.

– Toivon, että nykytilanne maahanmuutossa on väli-
aikainen ja että tänne saapuvat voisivat palata turvallises-
ti koteihinsa. Vaikka Suomessa on taisteltu itsenäisyyden 
puolesta, en osaa lähteä sanomaan irakilaisille tai syyrialai-
sille, että myös heidän pitää käydä sotaa omassa maassaan.

– Näissä maissa väkivallan osapuolia on useita, pitkään 
jatkuneen sodan keskellä asetelma on kirjava ja ristirii-
tainen.

Kuusela kauhistelee ajatusta, että hän olisi epäisänmaal-
linen ollessaan ystävä myös muualta tulleille.

– Isänmaan arvostaminen ei ole jyrkkyyttä muita kan-
salaisia kohtaan.

RIITTA HIRVONEN
pungissa kerrostalossa.

– Esimerkiksi Oulun luonnon-
suojelijat järjestää opastettuja ret-
kiä, joilla voidaan tutustua vaik-
kapa eri sienilajeihin. Retkiker-

homme teki huippuvuosina jopa 
satakunta retkeä vuodessa.

Kohti kohtuullisempaa 
elämäntapaa
Suomalaisessa yhteiskunnassa 
puhutaan Ilmari Juutilaisen mu-
kaan liikaa taloudesta, vaikka yk-
kösprioriteetin pitäisi olla ihmis-
ten ja luonnon hyvinvointi. 

– Luonnonvarojen kulutus on 
uhka luonnon säilymiselle. Mei-
dän pitäisi suosia kohtuullisempaa 
elämäntapaa. Eduskunnan suun-
nalta pitäisi tulla ohjausta malliin, 
joka ei perustu jatkuvaan talous-
kasvuun.

Hän antaa kiitosta kotimaiselle 
ruoantuotannolle siitä, että se ot-

taa luonnon hyvin huomioon. 
– Kotimaista ruokaa kannattaa 

syödä. Meidän pitäisikin pyrkiä 
mahdollisimman suureen omava-
raisuuteen ruoantuotannon suh-
teen.

Juutilainen kokee suomalai-
sen luonnon niin pitkälti omak-
seen, ettei hän kaipaa esimerkiksi 
lomillaan juuri naapurimaita pi-
demmälle.

– Jos pitäisi muuttaa johonkin 
toiseen maahan, niin Ruotsi olisi 
sellainen, jota ehkä voisi ajatella. 
Ihan siksi, että siellä luonto on niin 
samanlaista. 

ELSI SALOVAARA

Maailma on 
yhteinen, vaikka 
mailla on omat 
ääriviivansa.

Tuula Kuusela

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

Jokamiehen oikeutena 
tunnettu lupa leiriytyä 
maastossa ja poimia 
marjoja ja sieniä 
on suomalainen 
erikoisuus, joka pitää 
ehdottomasti säilyttää. 

Ilmari Juutilainen

kä liiankin paljon, olemme tain-
neet opettaa heidät helppoon elä-
mään, Huikuri tuumii. 

Sotavuodet eivät katkeroitta-
neet miehiä. 

– Kyllähän me menetimme so-
dassa nuoruuden, se ihanimman 

ajan elämässä, sanoo 2 vuotta, 10 
kuukautta ja 8 päivää palvellut 
Huikuri. 

– Mutta oli se riemua, kun 
pääsi elävänä pois! Viikonlop-
puisin pidettiin nurkkatansseja 
– otettiin takaisin nuoruutta. 

Kansallista veteraanipäivää vietetään 27. huhtikuuta

Alpo Huikuri ja Eino Kaitera laulavat Oulun sotaveteraanikuoron riveissä. 
Kuoro esiintyy toiseksi viimeisessä valtakunnallisessa veteraanijuhlassa, joka järjestetään 27.4. Oulussa.

Vähitellen nuoret miehet pää-
sivät arkeen kiinni.

Korsussa sähköasentajan tut-
kinnon Kansanvalistusseuran 
kirjekurssina suorittanut Huikuri 
sai töitä muun muassa sähköliik-
keestä ja perusti Suomen ensim-
mäisen autovuokraamon. Kaite-
ra pääsi puutyöpajan ja autokor-
jaamon asiapojaksi, sepän apulai-
seksi, autokorjaamoon ja auton-
asentajaksi. Sittemmin hän omis-
ti oman korjaamon.

– Nyky-yhteiskunnassa ei enää 
tahdo olla töitä, joita kuka hyvän-
sä voisi tehdä. Tekniikan kehitys 
on vienyt ihmisiltä työt, Kaitera 
suree.

Tenori, basso ja 
Veteraanin iltahuuto
Kuorotoiminta on miehille rakas 
harrastus. Yli 60 laulajan vete-
raanikuorossa Kaitera laulaa yk-
köstenoria, Huikuri ykkösbassoa. 

Yksi suosikkikappaleista ohjel-
mistossa on Veteraanin iltahuuto, 
jota on kuvattu veteraanipolven 
testamentiksi. Miehet ovat sa-
moilla linjoilla. 

Sotiemme veteraaneja on elos-
sa vajaa 22 000. Heidän keski-
ikänsä on jo 91 vuotta. Huikuri 
täyttää kesällä 93 vuotta, Kaitera 
syksyllä 90 vuotta. 

Kuorolaisista neljä on sotavete-
raaneja. Muut laulajat ovat nuorem-
pia miehiä: sota-ajan lapsena koke-
neita, veteraanien poikia, sotavete-
raanijärjestön kannattajajäseniä.

Rannalle himmeän lahden au-
rinko laskenut on. Kutsu jo soi il-
tahuudon, taakka jo laskettu on.  
Taattoa muista sa silloin, askel jo 
uupunut on, lapset ja lastemme 
lapset, teidän nyt vuoronne on. 
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, 
muistakaa heille kallis on maa. 
Kertokaa lasten lapsille lauluin, 
himmetä ei muistot koskaan saa!

– Aluksi tuli itsellekin kyyne-
leet silmiin  sitä esittäessä, Hui-
kuri tunnustaa.

MINNA KOLISTAJA

M
in

n
a K

o
listaja

Suomalaiset ovat saaneet puhtaan ja kauniin maan. Isänmaan luontoa 
on osattava säilyttää monipuolisena ja terveellisenä asuinpaikkana 
kestävän kehityksen periaatteilla, Tuula Kuusela toivoo.
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Lauluja ihmisyydestä, uskosta ja 
rakkaudesta kuullaan  Oulunsalossa

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.4.2016

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 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

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

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, 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
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
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
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
   Johanna Kari, 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

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Bea Birgit Au-
rora Laine, Benjam Sulo Ale-
xander Laine.
Haukipudas: Olivia Elli-Noo-
ra Meriläinen.
Karjasilta: Meela Ava Elea 
Appel, Veikko Oskari Kivinie-
mi, Jon Altti Albert Merano, 
Aava Tuulikki Moilanen, Vilja 
Elviira Moilanen.

Laulaja-lauluntekijä Ii
na Palokangas kon-
sertoi sunnuntaina 
24.4. kello 18 Oulun-

salon kirkossa (Uhrikir-
konkuja 2).

Oululaislähtöinen Pa-
lokangas on valmistunut 
Helsingin Pop & Jazz Kon-
servatorion ammatillises-
ta koulutuksesta pääainee-
naan laulu. Laulujen kir-
joittamisen ja oman mu-
siikin esittämisen lisäk-
si hän laulaa Emma Salo-
koski Voices -lauluyhtyees-
sä, opettaa laulua, keikkai-
lee cover-kokoonpanois-
sa ja tekee musiikkiteatte-
ria. Kuluvan kevään aikana 
Palokangas julkaisee myös 
uutta musiikkia.

Oulunsalon konsertis-
sa kuullaan Iina Palokan-
kaan säveltämää ja sanoit-
tamaa suomenkielistä lau-
lelman ja soulin sävyttä-
mää pop-musiikkia. Kon-
sertissa Palokangas säestää 
itseään pianolla.

Iina Palokangas toivoo 
konsertin tarjoavan kuuli-
jalleen lepopaikan, hetken 

Leikkaa talteen!

Kiiminki: Vincent Karolus 
Gussander.
Oulujoki: Ahmad Faizi, Nea 
Amanda Ikonen, Sirja Ade-
lina Karttunen, Taneli Antti 
Juhani Keskitalo, Peppi Eve-
liina Koistinen, Kerkko Jo-
hannes Komu, Okko Asser 
Aukusti Kosamo, Nelli Adele 
Niemelä, Siiri Ellinoora Tuik-
ka, Veera Karoliina Tuikka.

hengähdystauon arjesta.
– Mielestäni laulun tär-

kein ominaisuus on kan-
taa arvomaailmaa, joka on 
niin totta kirjoittajalleen, 
että se löytää kosketuspin-
nan myös kuulijassa. Olen 
onnekas, mikäli minulle 
tärkeät kappaleet pystyvät 
välittämään voimaa ja toi-
voa eteenpäin, hän kertoo.

Iina Palokangas haluaa 
kirjoittaa rehellisiä laulu-
ja ihmisyydestä, uskosta ja 
rakkaudesta.

– Lauluissani sankarei-
ta, selviytyjiä, eksyneitä ja 

myös musiikillani välittää: 
kaikki ovat tervetulleita.

Konsertin ohjelmamak-
su on 5 euroa.

Uudenveroisten laadukkaiden vaatteiden
ja sisustustuotteiden putiikki

Avoinna ke–pe klo 12–18. 
Asemakatu 6, Oulu (vintti, käynti sisäpihalta)
044 7881 392 • facebook.com/domsecondhand

Oulunsalo: Aava Livian Leh-
tola.
Tuira: Salli Aliisa Isto, Iisa 
Kerttu Kajaste, Miska Alek-
si Kinnunen, Meea Jasmiina 
Koskinen, Hanna-Riina Emi-
lia Nikula, Natasia Sofia Li-
liana Pynttäri, Jooa Robert 
Räty.

Vihityt
Tuira: Markku Tapani Oivo ja 
Teija Helena Rytkönen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Pentti Ante-
ro Korhonen 83, Tuula Or-
vokki Koskensalo 64, Paavo 

Aulis Nurro 68, Pentti Olavi 
Pohjoisaho 60, Seppo Kale-
vi Rounaja 72, Eeva Marjat-
ta Silvennoinen 86.
Haukipudas: Maija Helena 
Qvist 59.
Karjasilta: Eero Iisakki Oksa-
nen 87, Heikki Sihveri Paasi-
maa 88, Hilda Marja Pakonen 
88, Antti Kalevi Tervo 61, Kai-
su Tuulikki Törmänen 65.
Oulujoki: Hilja Valpuri Leske-
lä 98, Esko Juhani Oravainen 
75, Juha Paakki 76, Kerttu 
Annikki Pääkkönen 81, Mai-
la Terttu Orvokki Riekki 87.
Tuira: Pulmu Lyylikki Han-
nila 95, Paavo Antero Jolula 
72, Alli Laina Pajala 86, Maa-
rit Tellervo Turtinen 63, Brita 
Majlis Väisänen 95, Ritva So-
fia Kuittinen 91.

Laulun tärkein 
ominaisuus 
on kantaa 
arvomaailmaa, 
joka on niin totta 
kirjoittajalleen, 
että se löytää 
kosketuspinnan 
myös kuulijassa. 

Iina Palokangas
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apua tarvitsevia saavat olla 
kaikki ulkopuoliseen mää-
ritteeseen katsomatta. Tä-
mä on viesti, jonka haluan 
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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

Ehtookellot 
ja iltarukous  (Vesper) 
lauantaina 23.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. 
Tule hiljentymään lauantain 
ehtookelloihin ja kirkon ikivan-
haan laulettuun iltarukoushet-
keen, Vesperiin. Kesto 20 minuuttia. Tervetuloa! 

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus
torstaina 21.4. klo 19
katolisessa kirkossa
Liisantie 2
Toimittaa isä Donbosco Thomas
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Matka Suomen Lähetysseuran 
lähetysjuhlille Vihtiin
pe–su 10.–12. kesäkuuta

Juhlien teema "Olet tässä" haastaa 
itseanalyysiin. Missä minä olen suh-
teessa lähetystyöhön? Missä ovat 
seurakuntamme ja kirkkomme?

Lähtö pe 10.6. klo 10 Iin Kirkkotien läheinen pikavuo-
ropysäkki, klo 10.30 Haukiputaan keskustan pikavuo-
ropysäkki, klo 11 Oulun linja-autoaseman tilausajo-
laituri, klo 11.15 Oulunsalon Shell. Paluumatkalle läh-
demme su 12.6. klo 15 ja saavumme Ouluun n. klo 23.

Matkan hinta 110 €, alle 12-vuotiaille lapsille 60 €, si-
sältää matkan ja majoituksen hotelli Korpilammessa 
2 hh:ssa aamiaisineen. Hintaan kuuluvat myös hotel-
lin omat saunat ja allasosastot, langaton netti sekä 
vakuutus Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenille. Hotel-
lilta voi ostaa päivälippuja vesipuisto Serenaan. Me-
nomatkaan sisältyy vierailu.

Lisätietoa ohjelmasta www.lahetysjuhlat.fi tai mat-
kan johtajilta. Sitova ilmoittautuminen viimeistään 
keskiviikkoon 27.4. mennessä  www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumat tai Ulla Mäkinen, p.  040 5065 511, 
tai Anneli Nieminen, p. 040 5747 105. lImoittautu-
neille lähetetään retkikirje.

Lähikeräys oululaisen miehen hyväksi
Oulussa uutta elämäänsä tyhjästä aloitteleva iso 
ja pitkä mies tarvitsee tukevan sängyn. Keräys-
tavoite on 500€. Lahjoita sopivaksi katsomasi 
summa ja auta miestä oman kodin alkuun. Avun 
tarpeen on kartoittanut Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoni Riku-Matti Järvi, riku-matti.jarvi@evl.fi.

Huhtikuun matinea
Su 24.4. klo 14

Vanha pappila, Asemakatu 6

Ritva Harmainen kertoo  
afrikkalaisesta kirjallisuudesta

”Me tarvitaan uudet nimet:  
uudempaa afrikkalaista kirjallisuutta”

Suvi Kaikkonen huilu, Sanna Leppäniemi piano.  
Leena Pasanen kertoo viimeisimmät  

kuulumiset Ilembulasta.

Liput 10 €, opiskelijat ja eläkeläiset 8 €,  
sis. kahvin. Arvontaa. Tuotto Ilembulan  

sairaalan lastenosaston ja orpokodin toiminnan 
tukemiseen Tansaniassa.  

Järjestää Ilembulan Ystävät ry

Kuorokonsertti
Oulun tuomiokirkossaOulun tuomiokirkossa

ke 27.4. klo 20
Oulun tuomiokirkon kamarikuoro ja solistit, 

musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki

           -kahavila 
pe 22.4. klo 19–23.30 Keskustan srk-talossa. 
Kaikille avoin yhteinen perjantai-illan kahavila Oulun 
keskustassa. Kahvilassa esiintyy Heikki Mustakallio & 
Minna Kantola -duo.
Heikki Mustakallion lauluissa etsitään omaa paikkaa ja 
aikuista itseä. Niissä meille jokaiselle tutut tunteet pur-
kautuvat hengelliseen kaipaukseen. Nämä kappaleet ei-
vät ole perinteisiä gospel-lauluja vaan koettelevat gos-
pel-laulun rajoja. Kyytiä saavat hengelliset auktoritee-
tit ja sellaisiksi yrittävät. Kun matkan varrella kaikki hie-
kalle rakennettu on pyyhkiytynyt pois, jää jäljelle usko.
Minna Kantolan lauluista välittyy luottavaisuus ja usko 
Jumalaan myös niissä vaikeissa tilanteissa, jolloin kukaan 
muu ei kestä ihmistä kuin Hän. Ihmisen huolet näyttävät 
varsin pieniltä suuren Jumalan kämmenellä siroteltuina. 
Silti on tilaa epäillä: olenko minä hyvä vai perin huono? 
Mikä tekisi minusta paremman? Lauluissa pohditaan sy-
vällisesti uskovaisen ihmisen olemusta.

M at t i  K a n t o la

Jumalanpalvelukset 
Messu su 24.4. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avus-
taa Urpo Luokkala. Kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki ja ur-
kurina Péter Marosvári. Lä-
hetys www.virtuaalikirkko.
fi. ONMKY:n 120-vuotisjuh-
lamessu, jossa avustaa Ynnin 
Poikien kuoro. Messusta lä-
hetetään seppelpartio san-
karihaudoille. 
Messu su 24.4. klo 13, Heinä-
torin srk-talo. Toimittaa Urpo 
Luokkala ja kanttorina Hen-
na-Mari Sivula. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11. Keskus-
tan srk-talo. Ajanvaraus ta-
loudellisissa asioissa puheli-
mitse 044 3161 419 tai käy-
mällä paikan päällä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Heinätorin perhepyhäkoulu 
su 24.4. klo 13–14 Heinätorin 
srk-talo. Lasten oma kirkko, 
johon ovat tervetulleita kai-
ken ikäiset ja kokoiset, ihan 
koko perhe, alle 4-vuotiaat 
aina oman saattajan kanssa. 
Pyhäkoulussa opitaan hiljen-
tymään ja keskittymään, siel-
lä pohditaan lapsentajuises-
ti kristillisiä arvoja ja opitaan 
tuntemaan myös suomalais-
ta tapa- ja perinnekulttuu-
ria. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua, mukaan voi 

tulla milloin vain. Toiminta 
on maksuton. 

Harrastukset ja kerhot 

Tea, tales and games 
-matkaryhmän lähe-
tyskahvila – kohtaamis-
paikka la 23.4. klo 18–22 
Keskustan srk-talo, Mo-
nitoimisali. Kohtaamis-
paikka uusille ja vanhoil-
le oululaisille. 

Silmukka käsityöpiiri ke 
27.4. klo 10–13 Oulun tuo-
miokirkon krypta. Käsityö-
kerho kokoontuu Kryptassa 
joka keskiviikko kahvin, koh-
taamisen ja käsitöiden mer-
keissä. 

Kevään viimeinen 
lenkkiryhmä 
torstaina 28.4. 

klo 18–20 Keskustan 
srk-talossa. 

Yhteinen iltalenkki 
kaupungin alueella. 
Pidämme yllä omaa 

kuntoa ja kehitämme 
sitä. Palattuamme 
nautimme pientä 

iltapalaa ja 
hengenravintona on 

lyhyt iltahartaus. Sopii 
hyvin sekä aloittelevalle 
että aktiiviliikkujalle. Jos 
ei muuten niin liikutaan 

ainakin kävellen.

LUOTU MAAILMA 

SiKin SoKin SiKin SoKin 

Raamattukurssi  
1.Mooseksen kirja 1-11

Aika: pe 22.4. klo 17-21 ja la 23.4. klo 10-17
Paikka: Karjasillan kirkko, Nokelantie 39

Teologian lehtori Jarkko Haapanen, avaa Raamatun alku-
kertomuksia alkaen luomisesta ja päätyen kertomukseen 
Babelin tornista. Kurssi tarjoaa hyvän mahdollisuuden 
päivittää omaa Raamatun tuntemusta 1.Mooseksen kirjan 
alkulukujen (1-11) kautta. 
 
Kurssi on ilmainen, eikä siihen tarvitse ilmoittautua erik-
seen. Lauantaina tarjolla on myös 7 euron hintainen lou-
nas. Lounasvaraukset ennakkoon Minna Helaselle p. 044 
0386966, jolta saa myös lisätietoa kurssista. 

KODINSIUNAUS
 Rauhaa, suojaa ja rakkautta
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Raamattu-
luentosarja

lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11. 

Perhekahvilat Kirk-
kopirtillä perjan-

taisin klo 9.30–11 
ja Jäälin kappe-
lilla maanantai-
sin klo 9.30–11.
Esikkoryhmä 

tiistaisin klo 10–
12 Jäälin kappeli.

Pyhäkoulu Kirkko-
pirtillä su 24.4. klo 12.

Harrastukset ja kerhot
Juttunurkka ma 25.4. klo 
10–12. Jäälin kappeli. Avoin 
kahvila kaikenikäisille.
Naisten kasvuryhmä ti 26.4. 
klo 13 Jäälin kappelilla.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ke 27.4. klo 13–
15 Kirkkopirtin nuortentila, 
Kirkonniementie 6. Keskus-

laan diakonian ja lähetys-
työn hyväksi.  
Gospel-bändi ke 27.4. klo 18 
Wirkkulassa. 

Lapset ja lapsiperheet
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodis-
sa sekä perjantaisin klo 10–
11.30 Wirkkulassa, Martin-
niemen srk-kodissa ja Joke-
lan vanhalla koululla. Lisätie-
toja, p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi. 
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa torstaisin klo 
13–15 Wirkkulassa järjestet-
tävää koulun jälkeistä toi-

Menot Oulun seurakunnissa 21.–28.4.2016

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, 
Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

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

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Jii-Pee Nyyssönen, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, poikakuoro Pohjan-
tähdet, johtaa Olli Heikkilä, 
radiointi Radio Dei.
Afrikkalainen gospelmessu 
su 24.4. klo 13 Jäälissä. Toi-
mittaa Miia Seppänen, saar-
naa Seija Helomaa, musiikis-
sa nuorten musaryhmä, Pet-
teri Paanasen, Elisa Happo-
sen ja Sari Wallinin ohjaama-
na, isosten siunaus, kirkko-
kahvit.
Raamattupiiri to 28.4. klo 10 
Montin-salissa.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön ajanva-
raus taloudellisis-
sa asioissa maa-
nantaisin klo 
9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien 
ja pienitulois-
ten ruokailu ma 
25.4. klo 11–12 Jää-
lin kappelilla. Lounas 
3 €.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 25.4. klo 
9.30–10.30 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyksen ker-
hohuoneella Kolamäessä.

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu 24.4.klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pekka Aittakum-
pu, avustaa Martti Heino-
nen, diakonina Pekka Rinta-
mäki, kanttorina Eeva Holap-
pa, seurakunnan lapsikuo-
ro. Mukana partiolippukun-
ta Putaan Vilkkaat. Messun 
jälkeen pystykahvit kirkossa.  
Veteraanipäivän hartaus-
hetki ke 27.4. klo 11 kirkos-
sa. Seppeleenlasku sankari-
haudoilla ja kahvit srk-kes-
kuksessa.
Raamattupiiri ke 27.4. klo 18 
srk-keskuksessa.

Musiikkitilaisuudet
Urkuvartti to 21.4. klo 11.15 
srk-keskuksessa. Miikka Leh-
toaho soittaa Haukiputaan 
seurakuntakeskuksen urku-
ja. Laulamme myös viikon 
virren 105 Aurinkomme ylös-
nousi. Tilaisuuden kesto n. 
15 min. Vapaa pääsy. Terve-
tuloa! 

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille to 21.4. klo 13 srk-kes-
kuksessa ja to 21.4. klo 13 
Kellon srk-kodilla.
Nuorten ilta pe 22.4. klo 18 
Wirkkulassa. Rippikoululai-
set saavat merkin oltuaan 
tunnin nuorten illassa. Illois-
sa aina jotain ohjelmaa. Tule 
ja katso, mitä milläkin kerral-
la tehdään! 
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
25.4. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa. Neulotaan ja kahvitel-

Afrikkalainen 
gospelmessu 
su 24.4. klo 13 

Jäälissä, jossa myös 
isosten siunaus. 

mintaa ja tarkoitettu ala-
kouluikäisille tytöille ja pojil-
le. Tuvassa voit viettää aikaa 
tehden läksyjä, leikkien, pe-
laten ja pientä välipalaa syö-
den. Tupaan ei tarvitse etu-
käteen ilmoittautua ja se on 
maksutonta toimintaa. Lisä-
tietoja: Elisa Manninen, p. 
050 5133 225. 

Apua ja tukea
tarvitseville

AamupuuroAkatemia ma 
25.4. srk-keskuksessa. Kaikil-
le avoin aamupuuro ja -kah-
vi, jonka jälkeen keskustelua 
elämän eri alueilta.  Klo 9.50 

aamuhartaus, klo 10 tarjol-
la puuroa, leipää ja kahvia. 
Kauhan varressa Puttaan 
Martat. Syönnin jälkeen kes-
kustellaan diabeteksestä 
Pirkko Perkiön kanssa.
Mielenterveyskahvila ti 
26.4. klo 13 srk-keskukses-
sa. Tuetaan toisiamme ja et-
sitään iloa elämään kahvi- ja 
teekupposen äärellä. Kahvi-
tarjoilu on maksuton. Kahvi-
la alkaa hartaudella. Ajoit-
tain vaihtuvaa toimintaa as-
kartelua, leipomista yms. 
Diakonian ajanvaraus ja 
päivystys maanantaisin klo 
9–11 srk-keskuksessa, p. 044 
7310 232. Ajanvaraus talou-
dellisen avun hakemiseksi. 
Diakoniatoimistoon voi tulla 
myös käymään. 

keskiviikkona 27.4. klo 18 Kellon srk-kodilla. 

Vihapuhetta vai rakkautta? 
Kevään raamattuluentosarjan aiheena ovat erilaiset nä-
kökulmat muukalaisuuteen. 
Uskontoon liittyvä vihapuhe on ollut vahvasti esillä vii-
me aikojen uutisvirrassa.  Uskonto on liittynyt vihapu-
heeseen kaksijakoisesti: toisaalta uskonto on usein vi-
hapuheen kohde ja taas toisaalta uskonto on vihapu-
hujan motiivi. Kirkkoherra Jaakko Tuisku käsittelee raa-
mattuluentosarjan aiheessaan vihapuhetta ja musta-
maalausta teologian kysymyksenä.

Muut menot
Munkinmyyntitempaus pe 
29.4. klo 11 Haukiputaan 
entisen Valintatalon park-
kipaikalla (Kauppakuja 3). 
Myytävänä munkkeja ja si-
maa Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Tempauksen mun-
kit 1,5 € / 2 kpl tai 5 € / 10 
kpl. Simaa myynnissä 3 € / 
1,5 l. Paikan päällä mahdol-
lisuus myös nauttia munkki-
kahvit 2 €.  
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 24.4. klo 14 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Kello: seurat 
su 24.4. klo 17 ry:llä. Joki-
kylä: pyhäkoulu ja raamat-
tuluokat su 24.4. klo 13 ja 
seurapuhe klo 14 ry:llä.

televa vertaistukiryhmä.
Suvelan lenkki – Naisten 
lenkkiryhmä ma 25.4. Suve-
lassa klo 18–20. Klo 18 lähde-
tään lenkille, sitten saunaan. 
Pientä iltapalaa tarjolla.  
Nuorten Yökahvila pe 29.4. 
klo 18.30–22 Kirkkopirtillä.
Myyjäiset Yhteisvastuu ke-
räyksen hyväksi  ke 4.5. klo 
15–18 Jäälin K-supermarketin 
edessä. Myytävänä käsitöitä 
äitienpäivälahjaksi ja leivon-
naisia kahvipöytään. Terve-
tuloa.
  

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 24.4. klo 
17 seurat ry:llä, Risto Räihä, 
Tauno Kujala.
Oulu-opiston Kiiminkijoen 
yksikön oppilaskonsertit ke 
27.4. klo 17 ja klo 18.30 seu-
rakuntakeskuksessa.

Tervetuloa seurakunnan 
lastenleireille! 

Leireillä pelataan, leikitään, ulkoillaan, hiljennytään 
hartauksiin, askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä! 
Leirit järjestetään Isoniemen leirikeskuksessa ja ne 

ovat tarkoitettu ensisijaisesti haukiputaalaisille lapsille. 
Lisätietoja leireistä saat leirin työntekijöiltä. 
Ilmoittautuminen 25.4.–8.5. välisenä aikana 

osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat.  

Alle 10-vuotiaiden tyttöleiri 9.–10.6. Leirin hinta 15 €. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, p. 050 5133 225.

Yli 10-vuotiaiden tyttöleiri 6.–8.6. Leirin hinta 26 €. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, p. 050 5133 225.

Alle 10-vuotiaiden poikaleiri 20.–21.6. Leirin hinta 15 €. 
Lisätietoja: Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960.

Perheretki Ranualle  
Lähde kanssamme keväiselle perheretkelle 
Ranuan eläinpuistoon la 21.5. 

Matkaan lähdemme kahdella bussilla, lähtö 
Kiimingin kirkon parkkipaikalta sekä Jäälin 
kappelilta klo 9. Paluumatkalle Ranualta 
lähdemme klo 15. 
Retken hinta 20 € aikuiset, 12 € 4–14-vuotiaat 
ja 5 € 2–4-vuotiaat, alle 2-v. ilmainen. Hinta 
sisältää pääsylipun eläinpuistoon, lounaan 
ravintola Wild Arctic Restaurantin buffetissa, 
sekä matkat. 
Retkellä lapset ovat vanhempien vastuulla. 
Oulun seurakuntien jäsenet on vakuutettu 
seurakuntayhtymän puolesta retken ajan. 

Ilmoittautuminen 5.5. mennessä osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Etusija kiiminkiläisillä. 
Lisätietoja retkestä: 
Annaleena Peltoniemi, 
p. 040 5609 678. 

Tervetuloa tänä vuonna 70, 75, 80 ja 85 
vuotta täyttävät  kiiminkiläiset 

syntymäpäiväjuhlaan 
helatorstaina 5. toukokuuta. 

Päivän vietto alkaa jumalanpalveluksella 
klo 10 Kiimingin kirkossa ja jatkuu 
juhlalla seurakuntakeskuksessa. 
Myös läheisesi ovat 
tervetulleita. 

Tiedustelut Seija Lomma, 
p. 040 5793 247 tai 
sähköposti: 
seija.lomma@evl.fi.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

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

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Partiomessu su 24.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Kts. ilmoi-
tus. 
Messu su 24.4. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Maija 
Hyvönen, avustaa Katja Yli-
talo, kanttorina Riitta Piippo. 
Kastemessu su 24.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
avustaa Antti Autio, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Lapsi- ja 
tyttökuoro avustaa musiikis-
sa. Kirkkokahvit. 
Messu su 24.4. klo 12, Kau-
kovainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Päi-
vi Rahja, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
Kolehti Seurakuntien tyttö- 
ja poikatyön tukemiseen ja 
kehittämiseen Suomen Tyt-
töjen ja Poikien Keskuksen 
kautta. 
Arabiankielinen hartaus su 
24.4. klo 15.30, Kaukovaini-
on kappeli. Hartaus on osin 
suomeksi. Teehetki hartau-
den jälkeen. Järjestää suda-
nilaiset kristityt.

Hengelliset tilaisuudet 
Hanna rukousryhmä to 21.4. 
klo 18, Kastellin kirkko.  
Maikkulan raamattupiiri to 
21.4. ja 28.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Kastellin kirkon raamattu-
piiri ti 26.4. klo 13, Kastellin 
kirkko. 
Lähetyspiiri ti 26.4. klo 
17.30, Kaukovainion kappe-
li. Illoissa on rukousta, ajan-
kohtaista lähetystyöstä,  
vierailijoita, kahvit 
ja yhdessäoloa 
yhteisen asian 
äärellä.
Raamattupii-
ri ke 27.4. klo 
18, Karjasillan 
kirkon koulu-
tussali.  
Raamattupiiri to 
28.4. klo 18, Kastel-
lin kirkko.
Rauhanyhdistys: Ompelu-
seurat pe 22.4. klo 19 Maik-
kulan kappeli ja to 28.4. klo 
18 Kaukovainion kappeli.

Lapsille ja
lapsiperheille

LähetysSeikkailuPyhis su 
24.4. klo 10, Kastellin kirkko. 
LuontoPyhis su 24.4. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 
Pappilan parkki to 28.4. klo 
13, Kastellin kirkon pappila. 

Lasten ja perhei-
den oma huili-
paikka. 
"Kun valas 
hotkaisi Joo-
nan..." -urku-

kertomus pe 
29.4. klo 10, Kar-

jasillan kirkko. Kts. 
ilmoitus. 

Harrastukset ja kerhot 
Nuorten avoimet ovet ylä-
koululaisille to 21.4. ja 28.4. 
klo 17, Kaukovainion kirjasto 
(Hiirihaukkatalo). 
Palvelupiiri Auttavat kä-
det ma 25.4.  klo 13, Karjasil-
lan kirkko. Oletko kiinnostu-
nut toimimaan diakonian va-
paaehtoistehtävissä Karjasil-
lan seurakunnassa? Tule mu-
kaan yhteiseen kokoontumi-
seemme, jossa tapaat muita 

Raamattukurssi 
Sikin Sokin 

luotu maailma 
22.–23.4. klo 17 

Karjasillan kirkossa. 
Ks. s. 15.

Puurosunnuntai
Huhtikuussa Karjasillan kirkossa on tarjolla  
sunnuntaisin klo 9 puuroaamiainen ennen  

klo 10 alkavaa messua.

Pyhäaamun puuro on kiireetön hetki olla yhdessä. Puuro-
sunnuntain tarkoituksena on helpottaa perheiden ja kaik-
enikäisten kirkkoon lähtöä, kun kotona ei tarvitse laittaa aami-
aista. Tarjolla on puuron lisäksi, leipää ja leikkeleitä, kahvia ja 
teetä. Puuroaamiainen on maksuton.

Puurosunnuntait Karjasillan kirkossa:
3.4. / 10.4. / 17.4. / 24.4.

24.4. klo 9 Karjasillan kirkossa
ennen klo 10 alkavaa messua

“Kun valas hotkaisi Joonan”  
-urkukertomus

pe 29.4. klo 10 Karjasillan kirkko

Sanoitus Kaija Pispa ja sävellys Veli Kujala. Urkurina 
Tomi Satomaa, tekstin lukijoina Karjasillan seurakun-
nan musiikkitiimiläiset. Urkukertomuksen kesto on noin 
35-40 min. Kertomuksen jälkeen mahdollisuus tutustua 
urkuihin Karjasillan kanttoreiden johdolla, lisäksi seura-
kuntasaleissa tarjolla mehua/kahvia/munkkia yhteisvas-
tuun hyväksi hintaan 1,5 euroa/hlö.

Partiomessu  
sunnuntaina 24.4. klo 10 
Karjasillan kirkko

Partiolaisten yhteisvastuukeräyksen päätöstapahtuma. 
Ennen messua on tarjolla puuroaamiainen klo 9-10. 
Messun jälkeen kirkkokahvit sekä tietoiskuja yhteisvas-
tuuukeräyksestä ja partiotoiminnasta. Messun toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustajina Päivi Rahja ja Sanna Park-
kinen. 

vapaaehtoisia ja saat tietoa 
ajankohtaisista tehtävistä. 
Diakoniaryhmä ti 26.4. klo 
14, Maikkulan kappeli. Dia-
koniavapaaehtoisten avoin 
kohtaamispaikka.
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13, Karjasillan kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro Kaakkurissa pe 
22.4. ja pe 29.4. klo 9, Pyhän 
Andreaan kirkko.
Aamupuuro Kaukovainiol-
la to 28.4. klo 9, Kaukovaini-
on kappeli.  Tule mukavaan 
seuraan nauttimaan vapaa-
ehtoisten valmistamaa mak-
sutonta aamupalaa. Tarjolla 
puuroa, leipää, leikkeleitä, 
kahvia ja teetä. Tervetuloa. 

Munkkikahvila 
Yhteisvastuun hyväksi
Tervetuloa munkkikahville Karjasillan kirkolle!
Ammattiopisto Luovin Telma- ja Valma-ryhmät 
valmistavat ja myyvät kahvia ja munkkeja 
Karjasillan kirkolla perjantaina 29.4. 
klo 11–14. Munkkikahvit 1,50 €, käteismaksu. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Ammatti-
opisto Luovi ja Karjasillan seurakunta.

Urkukonsertti
to 28.4. klo 19 Karjasillan kirkko

Esiintyy urkutaitelija Tomi Satomaa. Konsertissa 
kuullaan muun muassa O. Merikannon, J.S. Bachin 
ja M. Tegerin musiikkia. Vapaa pääsy.

Äitienpäiväbrunssin menu pitää sisällään 
muun muassa munakasrullaa, vihersalaattia, 

broccolisalaattia, kasvispiirakkaa, kalapiirakkaa, 
juustosarvia, nakkeja, juustoja, hedelmiä, 

kinuskineliöitä, juustokakkuja ja vohveleita.

Brunssilipun hinta 15 euroa / hlö. Alle 4-vuotiaat lapset 
ilmaiseksi. Brunssilippuja myydään Limingantullin 

Prismassa, Höyhtyän R-kioskilla ja Karjasillan 
seurakunnan kirkkoherranvirastossa. 

Lippuja on rajattu määrä ja ne ostettava ennakkoon.

Paikkavaraukset lapsille ja ilmoitukset erityisruokavalioista 
pyydetään tekemään 2.5. mennessä Sari Lukalle,

p. 040 5747 163. Brunssin tuotto menee 
Yhteisvastuukeräykselle nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemiseen Suomessa ja Ugandassa. 

ÄitienpäiväBrunssi
su 8.5. klo 11–14 Karjasillan kirkossa

Majakkailta pe 22.4. 
klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pastori, 
Kansan Raamattu-
seuran koulutuspal-
veluiden johtaja Mik-
ko Matikainen kertoo 
Majakkaillassa Luuk-
kaan evankeliumin 10 
lukuun perustavas-
ta tavasta elää. L10T 
kokoaa seurakunta-
laisia yhteen, toimi-
maan yhdessä yhtei-
sönsä parhaaksi. Illas-
sa kerrotaan innosta-
via tapauskertomuk-
sia siitä, miten taval-
liset ihmiset ovat löy-
täneet oman tapansa 
elää kristittynä arjes-
sa. Yhteislaulua. Tar-
jolla iltapalaa.

Lattiakuva-
ilta  

iltahartaus lattiakuvin 
Maikkulan kappelilla 

ke 27.4. klo 18.  
Aiheena "Rakkauden 

kaksoiskäsky".
Lapsille ja aikuisille oma 
kertomus, jonka jälkeen 

yhteinen iltapala. 
Tervetuloa kaiken ikäiset 

yksin tai yhdessä!
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Neulansilmä 
tiistaina 26.4. klo 17 
Hönttämäen 
seurakuntakodissa. 
Kansainvälinen naisten 
ja tyttöjen käsityöker-
ho suomalaisille- ja maa-
hanmuuttajanaisille.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.4. klo 10 Hintan 
srk-talo. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustaa Jouni Hei-
kinheimo, kanttorina Lauri 
Nurkkala.  
Lasse Heikkilän Suomalai-
nen messu sanajumalan-
palveluksena su 24.4. klo 10 
Yli-Iin kirkko. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
Esilauluryhmänä 
Oulujoen kirk-
kokuoro, säes-
tys Sanna Lep-
päniemi, piano, 
Riikka Vuoris-
to, huilu ja Jenni 
Suonperä, viulu.
Messu su 24.4. klo 12 
Ylikiimingin kirkko. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Leo Rahko.  
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat  ti 26.4. klo 19 Myllyo-
jan srk-talo. Viljo Juntunen, 
Kalle Laivamaa.  
Veteraanipäivän hartaus 
ke 27.4. klo 10 Yli-Iin kirk-
ko. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. Kun-
nianosoitus sankarihaudoil-
la. 

Harrastukset ja kerhot 
Piispankamari pe 22.4. klo 
11 Ylikiimingin asukastu-
pa, Harjutie 18.  Lähetyksen 
puoti ja kahvila. 
Eläkeläisten kerho ma 25.4. 
klo 12 Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 25.4. 
klo 13 Hintan srk-talo. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
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 21.–28.4.2016

Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 25.4. klo 18.30 Oulujoen 
pappila. 

Eläkeläiskerho ti 
26.4. klo 10 Ylikii-

mingin srk-talo. 
Fransupiiri ti 
26.4. klo 17 
Myllyojan srk-
talo. Pitsin sol-

meilua käsityö-
ihmisille. Tule op-

pimaan uusi perin-
teinen taito ja ota ystä-

vä mukaan. 
Aikuisten kuntopiiri ke 27.4. 
klo 17 Hintan srk-talo. 

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

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.4. klo 10  Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Jussi Savi-
harju, kanttori Pirjo Mänty-
vaara. Isosten siunaaminen, 
kirkkokahvit. 
Varjakan virsilaulupiiri ti 
26.4. klo 11 Kerttu Piiraisel-
la, Petri Satomaa. 
Hartaus ke 27.4. klo 12.45 
Caritas, Jukka Joensuu, Pirjo 
Mäntyvaara. 
Hartaus ke 27.4. klo 13.30 Sa-
lonkartano, Jukka Joensuu, 
Pirjo Mäntyvaara. 

Seurakuntakerho, arkilou-
nas to 28.4. klo 11 seura-
kunnan Toimitalolla, yhteis-
vastuun hyväksi,Katriina Si-
pilä ja Riitta Markus-Wik-
stedt.
Hartaus to 28.4. klo 11.30 
Teppola, Jukka Joensuu, Pir-
jo Mäntyvaara. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
25.4. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Perheiden askarteluilta Sa-
lonpään kylätalolla ma 25.4. 
klo 17 Salonpään Kylätalolla. 

Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 28.4. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho to 28.4. 
klo 9.30.  

Harrastukset ja kerhot 
Askartelukerho alakoululai-
sille ma 25.4. klo 15.30 Salon-
pään kylätalolla.
Askartelukerho 0.–2.-lk ti 
26.4. klo 13 Repussa. 
Askartelukerho 3.–7.-lk ti 
26.4. klo 15 Repussa. 
Askarteluilta perheille ti 
26.4. klo 17 Repussa. 
Musiikkipiirustuskerho to 
28.4. klo 15 Repussa. 

Kyläkamari 
ma 25.4. klo 11 

Paikalla myös SPR:n 
Terveyspointti.

Diakonian 
aamupuuro 

ti 26.4. klo 9–10. Aamu-
puuro on tarkoitettu 

vähävaraisille ja yksinäi-
sille oulunsalolaisille. 

Puuron lisäksi ateriaan 
kuuluu leipä lisukkei-
neen, kahvi tai tee.

Kässykerho 
ke 27.4. klo 13–15. 

Ohjaaja Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja: 

Riitta, p. 044 7453 848.

Seurakuntakerho to 28.4. 
klo 10 Huonesuon srk-koti. 
Torstaikerho to 28.4. klo 11 
Yli-Iin srk-talo.  
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 13 Myllyojan srk-talo. 
Eläkeläisten kerho to 28.4. 
klo 14 Hoikantien Palveluti-
lat, Hoikantie 23. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/lapsetjavar-
haisnuoret/tapahtumat, 
löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 joko p. 040 7033 
690 tai Myllyojan srk-talossa, 
Koivumaantie 2.
Keskustelu- ja muissa asiois-
sa voi ottaa yhteyttä alueen 
diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 25.4. 
klo 10.30–12, Myllyojan srk-
talo. Kaikenikäisten kohtaa-
mispaikka aamupalan mer-
keissä. Aamupala on mak-
suton. Mukana seurakunnan 
työntekijä ja vapaaehtoisia.

Lähetyksen lauluilta 
keskiviikkona 27.4. klo 19 
Ylikiimingin seurakuntatalossa.  
Veteraanipäivän laulutilaisuus 
lähetystyön merkeissä.

Ylikiimingin kirkon urkujen 30-v. 

juhlakonsertti 
sunnuntaina 24.4. klo 18 Ylikiimingin kirkossa.  
Maija Tynkkynen, urut, Ylikiimingin kirkkokuoro 
johtaa Leo Rahko. Puhe Olavi Isokoski. 
Juhlakahvit kirkossa. Vapaa pääsy.

Iina Palokankaan konsertti  
su 24.4. klo 18 Oulunsalon kirkossa
Laulaja-lauluntekijä Iina Palokankaan suomenkieliset 
kappaleet soivat ilon ja kaipuun sävelillä kiitollisuutta 
jokaisesta tehdystä matkasta. 
Kirkossa kuullaan syvä-äänisen laulajan laulelmasävyt-
teisiä pop-kappaleita, kun lauluntekijä tuo tarinansa 
kuultavaksi alkuperäisissä muodoissaan itseään pia-
nolla säestäen. Ohjelmamaksu 5 €.

Taidekonsertti "Ainutlaatuinen" 
su 8.5. klo 18 Hintan srk-talossa. 
Äitienpäiväkonserttissa esiin-
tyvät  lapsikuoro Mido ja lap-
si- ja nuoriskuoro aCorde joh-
tajana Anna Haanpää-Vesente-
rä,  säestää Leena Poikela. Esil-
lä kuvataitelija  Mari Jäälinojan 
töitä. Vapaaehtoinen ohjelma 
sisältää kakkukahvit.

R
aija V

ikströ
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Lasse 
Heikkilän 

Suomalainen messu 
sanajumalanpalve-

luksena su 24.4. 
klo 10 Yli-Iin 

kirkossa. 

Vapputapahtuma
lauantaina 30.4. klo 13–16 
Oulunsalon seurakunnan toimitalolla.

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta 2 € lippupaketilla 
voi osallistua askarteluun, onnenpyörään, kasvomaa-
laukseen ja karkkiarvontaan. Nelli- ja Niilo-pellet viih-
dyttävät väkeä koko tapahtuman ajan. Yläsalin kanttii-
nista kahvit, mehut ja muut vappuherkut, sekä pihag-
rillistä edulliset makkarat. Myös foliopalloja myytävä-
nä 4 € / kpl Tuotto yhteisvastuun hyväksi.

Kitarapiiri to 28.4. klo 16 Re-
pussa.  
Nuorten yökahvila yli 12-v. 
pe 29.4. klo 17 Repussa.

Lähetys
Lähetysilta ke 27.4. klo 18 
Pysäkillä. Kahvitarjoilu ja va-
paaehtoinen kannatusmak-
su. Tervetuloa mukaan.
Lähetysjuhlat Vihdissä 10.–
12.6. Linja-autokyyti yhteis-
kuljetuksena ja hotellima-
joitus. Lue ilmoitus s. 15. Yh-

teydenotot: Ulla Mäkinen, p.  
040 5065 511 tai Anneli Nie-
minen, p. 040 5747 105. 

Muut menot
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä: su 24.4. klo 16 seu-
rat ry:llä Timo Määttä, Mat-
ti Lääkkö. To 28.4. varttunei-
den retki Siikatörmän varttu-
neiden retkipäivään. To 28.4. 
klo 18.30 erityisryhmän ker-
ho ry:llä. Salonpää: Su 24.4. 
klo 16 seurat ry:llä.

Motoristikirkko 
helatorstaina 5.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 

Toimittaa Jouni Riipinen, Mieskvartetti. 
Paraatiajo seurakuntatalolle kirkkokahveille. 

Lähetyksen hyväksi myytävänä makkaraa. 
Ajokauden avaus. 

M
ari Jäälin
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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 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 24.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen, kanttori Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 24.4. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, avustaa 
Soili Pitkänen, kanttori Tom-
mi Hekkala. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.4. klo 12, Rajakylän srk-
koti. Toimittaa Riitta Louhe-
lainen, kanttori Heikki Jäm-
sä.  
Barokkimessu su 24.4. klo 
12, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. ilmoitus.
Herännäisseurat su 24.4. klo 
15, Koskelan srk-koti.
Messu su 24.4. klo 15.30 Ca-
ritas Matriiti, Valtatie 37, 2. 
kerros.
Englanninkielinen messu 
(saarna myös suomeksi). su 
24.4. klo 16, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Toimittaa Ari Savu-
oja, kanttori Santeri Vuo-
pohja. Kaksikielinen pyhä-
koulu messun aikana. Kirk-
kokahvit. 
Iltamessu; Kyllä kirkoille  su 
24.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Muistellaan Ylivieskan tu-
houtunutta kirkkoa ja suun-
nataan katseet kohti uutta. 
Iltamessu lit. Niilo Pesonen, 
saarna Sami Puolitaival. Ter-
vetuloa entiset ylivieskalai-
set jakamaan muistoja kir-
kosta. Osallistutaan yhdes-
sä uuden kirkon rakennus-
talkoisiin. Kolehti kerätään 
Ylivieskan kirkon uudelleen 
rakentamiseen. Messun jäl-
keen kirkkokahvit. 
Viikkomessu ke 27.4. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, kanttori 
Laura Räihä.  
Luukas-mes-
su pe 22.4. 
klo 19, Py-
hän Luuk-
kaan kap-
peli. Toimit-
taa Ari Sa-
vuoja, avus-
taa diakonis-
sa Saila Luukko-
nen. Kolehti vähä-
varaisille opiskelijoille. Kirk-
kokahvit ja iltapala.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 28.4. klo 
18.30, Tuiran kirkko.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 
412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Diakonian ateria to 21.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 21.4. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti. 
Diakonian aamupala ma 
25.4. klo 10–11, Rajakylän 
srk-koti. 
Juttutupa ma 25.4. klo 10–
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 25.4. klo 11 
–12.30 Koskelan srk-koti. Tu-
le tapaamaan muita aamu-
hartauden ja kahvin kera se-
kä keskustelemaan ajankoh-

taisista asioista. Lisätietoja 
eeva-marja.laitinen@evl.fi
Diakonian aamupala ke 
27.4. klo 10–11, Tuiran kirkko. 
Olohuone ke 27.4. klo 17–

18.30, Tuiran kirkko. 
Kirkon olohuone 

avoinna kaikille. 
Nojatuolimat-
ka Ugandaan. 
Diakonissa 
Anu Fedotoff 
kertoo sanoin 
ja kuvin tämän 

vuoden Yhteis-
vastuun kohde-

maasta ja vierailus-
ta siellä. Vapaaehtoinen 

kahvimaksu Yhteisvastuun 
hyväksi. Myytävänä Yhteis-
vastuutuotteita kuten Pentti 
Kinnusen valmistamia koira- 
ja Helmikettuleluja. 
Diakonian ateria to 28.4. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kap-
peli. 
Diakonian ateria to 28.4. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti. 

Harrastukset ja kerhot
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 21.4. ja 28.4. klo 12.30, Tui-
ran kirkko, Sumppu. Vetäjinä 
pastori Riitta Louhelainen ja 
Leo Tolonen. 
Eläkeläisten kerho to 21.4. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 21.4. 
klo 13.30–15, Tuiran kirkko. 
Laulamme yhteislauluja kant-
tori Tomi Heilimon säestyk-
sellä. Kahvittelua ja hartaus. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 21.4. ja 28.4. klo 17, Raja-
kylän srk-koti. Vetäjänä toi-
mii Jarmo Luoto. Tarkemmat 

tiedot pastori Riitta Louhe-
lainen, p. 040 5850 818. 
Käsityökerho pe 22.4. klo 
9.30–11.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pyhä Tanssi su 24.4. klo 17, 
Tuiran kirkko, Suvantosali. 
Vetäjänä Pyhän Tanssin ve-
täjä Päivi Päivike.
Puutyökerho ma 25.4. ja ke 
27.4. klo 9, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. 
Käsityökerho ma 25.4. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Käsityökahvila ti 26.4. klo 
12–15, Koskelan srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ti 26.4. klo 
14–15.30, Tuiran palvelukes-
kus. Laulamme yhteislauluja. 
Arvontaa yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Mukana Pau-
la Mikkonen ja Jenni Maukku. 
Käsityökerho ke 27.4. klo  
15, Rajakylän srk-koti. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
27.4. klo 17,Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari. 
Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 27.4. klo 18–21, 
Tuiran kirkko. Nuorten avarit 
on avoimien ovien toimintaa 
keskiviikko-iltaisin Tuiran kir-
kon nuorisotilassa. Päihteet-
tömät ja energiajuomava-
paat illat koostuvat yhdessä 
pelailusta ja hyvästä seuras-
ta.  Lisätietoja illoista Anssi 
Putilalta, p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi.
Pateniemen ja Herukan dia-
koniapiiri to 28.4. klo 13–
14.30, Palokan srk-koti. 
Sanaa teekupin äärellä to 
21.4. klo 17–18.30, Palokan 
srk-koti (Parkettitie 3).  Li-
sätietoja antaa diakoni Heli 
Mattila, p. 040 5747 145.

Lapsiperheiden 
Nallekahvila 
kokoontuu 
väliaikaisesti 21.4.–19.5. 
Pyhän Tuomaan kirkolla.      
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Barokkimessu 
sunnuntaina 24.4. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Toimittaa Minna Salmi, avustaa Matti Ketola. 
Joona Penttilä, tenori. Tommi Hekkala, basso. 

Sekakuoro Tuike ja Oulunsalo Ensemble. 
Laura Räihä urut. 

Kanttorina ja musiikinjohtajana Tomi Heilimo. 
Barokkimessu on normaali messu, jonka aikana 

esitetään J.S.Bachin kantaatti 
BWV 4 Christ lag in Todes Banden.

Freeim
ag

es

Iltamessu; 
Kyllä kirkoille 

su 24.4. klo 18
Tuiran kirkossa. 

Muistellaan Ylivieskan 
tuhoutunutta kirkkoa 
ja suunnataan katseet 

kohti uutta. 

70-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla 
Kutsumme Teidät tänä vuonna 70 vuot-
ta täyttävät läheisenne kanssa yhteiseen 
syntymäpäiväjuhlaan Pyhän Tuomaan 
kirkolle  sunnuntaina 22.5. klo 12 alka-
en messulla. Messun jälkeen kakkukah-
vit ja ohjelmaa.

Big Night Out 
lauantaina 23.4. klo 16–18 
Ritaharjun koulussa.
Big Night Out on varhais-
nuorten toimintaa, suun-
nattu yli 10-vuotiaille. Mu-
kana pyhäkouluopettajia. 
Kokoontumisissa on ilta-
hartaus, pelailua, askarte-
lua ja tehdään asioita yh-
dessä! Tarjolla myös me-
hua ja keksiä, muuten toi-
mitaan nyyttäriperiaatteel-
la, eli voit tuoda mukanasi 
jotain pientä syötävää! 

Jumala luo uutta - 
Hiljaisuuden retriitti 
kesän alkaessa 20.–22.5. Rokuan leirikeskuksessa.

Tämä hiljaisuuden retriitti on tarkoitettu etupääs-
sä heille, jotka tarvitsevat hengähdyshetken arkensa 
keskelle. Ilmoittautuessasi voit omin sanoin perustel-
la, miksi juuri sinä tarvitsisit tätä retriittiä. Etusijalla 
Tuiran seurakunnan alueella asuvat henkilöt. Retriitin 
hinta 47 €. Ilmoittautumiset Oulun seurakuntien net-
tisivujen kautta 11.–22.4. välisenä aikana. Mikäli tulet 
valituksi leirille, saat leirikirjeen viikolla 18. Lisätietoja 
antaa diakoni Heli Mattila, p. 040 5747145.
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Työttömien ja nuorten eläkeläisten 

retkipäivä Haaparantaan 
järjestetään ke 25.5. 
Retkelle lähdetään Tuiran kirkon (Myllytie 5) edestä 
klo 10 ja paluu samaan paikkaan on n. klo 18.30. 
Matkan aikana tutustumme Tornion pappilaan 
sekä käymme Taavolagårdenissa ja Ikeassa 
Haaparannan puolella. 
Retkipäivän hinta on 15 € / hlö ja se maksetaan 
linja-autossa retken aikana. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset retkipäivään 
25.4.–13.5. välisenä aikana diakoni 
Heli Mattilalle numeroon, 
p. 040 5747 145.
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Worship Service in Arabic on every Sunday at 3.30 pm 
in Kaukovainio Chapel (Address: Hiirihaukantie 6). Tea-
fellowship after the service. Arabiankielinen hartaus 
Kaukovainion kappelilla sunnuntaisin klo 15.30. Harta-
us on osin suomeksi. Teehetki hartauden jälkeen. Järjes-
tää sudanilaiset kristityt.

Hailuoto

eurakunnissa tapahtuu 21.–28.4.2016

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

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

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

Vt. diakoniatyöntekijä 
Tapio Jakkula
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 21.–28.4.2016

Sanajumalanpalvelus su 
24.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Chimes-yhtye ja 
rippikoululaiset avusta-
vat. 

Kirkkoherra Merja Jyrkkä 
lomarahavapaalla aj. 25.4.–
1.5., sijaisena Juha Luokkala, 
p. 0400 386 983. 
Virsihetki to 21.4. klo 13.15 
Nestorissa.
Lankapiiri ma 25.4. klo 17 
Pulkkilan kerhokodissa. 
Porinapiiri ti 26.4. klo 13 
Rantsilan srk-talossa.
Naistenpiiri pe 29.4. klo 
18.30 Piippolan srk-kodissa.
Kirpputori ti 24.5. asti ma ja 
ti klo 12–17 Pyhännän partio-
kololla. Tuotto diakoniatyölle. 
Lahjoituksia otetaan vastaan.
Seurakuntakerho ti klo 12 
Väinölässä, to klo 12 Pulk-
kilan, ke 27.4. klo 10 Pyhän-
nän, to 28.4. klo 13 Rantsilan 
ja pe 29.4. klo 10 Kestilän srk-
talossa. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Kestilän ja 
Pulkkilan kerhokodissa.
Päiväkerho to klo 10 ja klo 13 
Nuppulassa, pe klo 9.30 Pulk-
kilan kerhokodissa, pe 22.4. 
klo 13 Pyhännän kerhotilassa. 
Varhaisnuoret ma klo 14.30 
Pulkkilan kerhokodissa, ti 3.5. 
klo 14.30 Pyhännän kerhoti-
lassa, ke klo 16.30 Piippolan 
srk-kodissa, to klo 15.30 Ta-
vastkengän koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerho ma klo 15 ja poikaker-
ho ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 17 srk-talossa. Pulkki-
la: Kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat klo 15.15 srk-talos-
sa. Pyhäntä: Veteraanikuo-
ro to klo 12, nuorisokuoro to 

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Viikoittaiset
kerhot

Päiväkerho (3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.
Viisasten kerho 

keskiviikkoisin klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Koululaisten 
chimes-ryhmä 
keskiviikkoisin 

klo 14.30–15.30 kirkolla.
Kaverikerho 

torstaisin klo 10–11.30 
srk-salissa ja 

kerhohuoneessa.
Kirkkokuoro 

torstaisin klo 17 
kirkolla.

Erityisdiakonia

KEHITYSVAMMAISET
Oulun tuomiorovastikunnan kehitysvammaisten ar-
kikirkko to 21.4. klo 12–14, Oulunsalon kirkossa. Ou-
lunsalon kirkossa ehtoollisjumalanpalvelus sekä juhla-
kahvit. Mukana pastorit Elina Hyvönen ja Hanna Fähn-
rich, kanttori Taina Voutilainen sekä diakoniatyönteki-
jät Katriina Sipilä ja Christa Moilanen-Hyttinen. 
Varttuneiden porinapiiri ti 26.4. klo 13.15–14.15, Hei-
nätorin srk-talo. Rupattelua, yhdessäoloa ja kahvitte-
lua kehitysvammaisille eläkeläisille. 
Keskustelukerho ti 26.4. klo 17–18.30, Heinätorin srk-
talo. Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tarkoitet-
tu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvittelemaan, 
juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. 

NÄKÖVAMMAISET
Leiripäivä keskiviikkona 18.5. klo 9–15 Hietasaaren leiri-
keskuksessa. Ohjelmallinen kevätkauden päätöspäivä Po-
rinakahvilan kanssa. Päivän hinta 7 € sisältää aamupalan, 
lounaan ja päiväkahvin. Varaathan tasarahan. Ilmoittau-
du 3.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan näkövammais-
ten yhdistykselle p. (08) 3115 653 tai yhdistys@ppnry.net.

KUULOVAMMAISET
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijän vastaanotto 
on ma ja to klo 9–11 Keskustan srk-talon 1. kerroksessa. 
Hyvä tietää -luento pe 29.4. klo 9.30, Keskustan srk-ta-
lo. Perheneuvoja Eija Mukka tulee keskustelemaan ja 
antamaan vinkkejä siitä, miten parisuhdetta voi vaa-
lia. Tilaisuudessa keskitytään erityisesti nuoriin lapsi-
perheisiin. Lapsiparkki järjestetty. 
Viittomakielinen messu su 24.4. klo 12 piispantalon 
tallikirkko, os. Hallituskatu 3. selkokielisen messun toi-
mittaa kuurojenpappi Leila Ikonen. Viittomakielinen 
kuoro esiintyy Ulla-Maija Aaltomaan johdolla. Kirkko-
kahvien tuotto kummilapsen koulunkäynnin tukemi-
seen Tansaniassa, Njomben kuurojenkoulussa. 
Viittomakielinen messu su 24.4. klo 14.30 Palvelukes-
kus Runola, os. Tuulaakitie 2. selkokielisen messun toi-
mittaa kuurojenpappi Leila Ikonen. 

PÄIHDETYÖ
Tavoiteryhmä ma 25.4. klo 10–12, Monitoimisali, Keskus-
tan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Naistenryhmä pe 22.4. ja 29.4. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo, Isokatu 17. Päihderyhmä naisille.
Vuontisryhmän kuntolenkki ma 25.4. klo 14–15, Kes-
kustan srk-talo. Päihdetyön järjestämän Vuontispirtin 
vaellusreissun kuntolenkki. 
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien omaisille to 
28.4. klo 17–19 Asemakatu 6, sisäpiha. Vertaistukea ja 
yhteyttä huumeiden käyttäjien omaisille. Tällä kertaa 
vieraanamme ylikomisario Veijo Alavaikko. 
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto ti 26.4. klo 9–11, Keskustan srk-talo. Olen käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sielun-
hoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 tai 
tellervo.kianto@evl.fi.

Kansainvälisyys – In English
English Communion Service, englanninkielinen mes-
su (saarna myös suomeksi). Su 24.4. klo 16 Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kansainvälisten ihmisten viikoittainen 
kokoontuminen. Weekly gathering for international 
people. Service every Sun at 4 pm in St. Luke’s Chapel. 
Kaksikielinen pyhäkoulu, Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, coffee fellowship. Osoite / address: Yli-
opistokatu 7, Linnanmaa.

Lähetys
Lähetystovi pe 22.4. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö antaa elämäl-
le tarkoituksen? Arja Savuoja.
Lähetystovi pe 29.4. klo 12–13 Siivessä. Laulamme yh-
dessä. Mukana kanttori Laura Räihä.

Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 sekä la 23.4. 
klo 10–14, jolloin tauluhuutokauppa klo 12

Nokelantie 48 B
(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 316 1720

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Saarenkartanon hartaus to 
21.4. klo 14.
Aamiainen pe 22.4. klo 7.30–
9.30 kirkolla.
Eläkeliitto ti 26.4. klo 11 srk-
salissa. Vieraana Spr:n edus-
taja kertomassa ystäväpalve-
lusta.
Chimes-yhtye to 28.4. klo 
18.15.

Partio

Myllyojan seurakuntakoti
keskiviikkoisin kevään ajan klo 18
Wednesdays 6 P.M. during spring

Rukoushetki     Evening prayer

Tervetuloa kaikki!    Welcome everyone!

Oulujoen seurakunta, Oulun seurakuntien kansainvälinen työ

Partiomessu su 24.4. 
klo 10, Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Päi-
vi Rahja ja partiolaiset, 
kanttorina Juha Soranta. Puurosunnuntai. Partiolaisten 
Yhteisvastuukeräyksen kevään päätös. Kirkkokahvit. 

Owla Brass goes spirituals – 
etelän suistoilta pohjan perukoille
su 24.4. klo 19 Keskustan srk-talon isossa salissa. 

Owla Brassissa soittavat Arja Ollila trumpetti ja flyyge-
litorvi, Sauli Orbinski käyrätorvi, Markus Lankinen pa-
suuna ja Juha Pisto tuuba. Komppiryhmän muodosta-
vat Pertti Utriainen kitara ja Nathan Archer sekä Esa 
Rättyä lyömäsoittimet. Konsertin lauluosuuksista vas-
taa Outi Äärelä. 
Konserttiin myydään 10 € hintainen lippu (sis. iltapala). 
Konsertin tuotto lyhentämättömänä yv-keräykselle. 

Luukas-messu pe 
22.4. klo 19 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. 
Suunnittelu käynnis-
sä Facebookissa ryh-
mässä "Luukas-messu". Parhaiten vaikutat, kun tulet 
paikalle jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun 
osat valmiiksi. Itse messu starttaa samana iltana klo 19. 
Messussa Ari Savuoja ja Saila Luukkonen. Juuri sinä tie-
dät, millainen on hyvä messu!
Elossa-kahavilassa pe 22.4. klo 21 Mulla on usko -kon-
sertti, Heikki Mustakallio & Minna Kantola, Keskustan 
seurakuntatalo, Isokatu 17. Ks. s. 15.
Luotu maailma siKin soKin – raamattukurssi pe 22.4. 
klo 17–21 ja la 23.4. klo 10–17, Karjasillan kirkko, Noke-
lantie 39. Ks. s. 15.
Iina Palokankaan konsertti su 24.4. klo 18, Oulunsa-
lon kirkko. Ks. sivu 14.
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten vappujuhla la 
30.4. klo 19.30 Raatin nuorisotalo, Raatintie 7. Rentoa 
tunnelmaa, munkkeja ja simaa, hyvää seuraa. Poika & 
Maria -duo! Vapaa pääsy. 

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 23.4. klo 18.30 Kaijonharjun 
nuorisotalo, Kalevalantie 5. Teemana: synti, vääryys ja 
minä. Suuri keskusteluilta. 
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 27.4. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli Yliopistokatu 7. Teemana: lähim-
mäisenrakkaus ei valikoi. Puhe: Anna Kotamäki.
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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 21.–28.4.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot  normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 21.4. klo 10,  
aloitamme kerhon pikkukir-
kolla kirkossa.
Pikkukirkko to 21.4. klo 10 
kirkossa. Kaikkien lasten yh-
teinen lyhyt kirkkohetki, jo-
ka on aikuisillekin sallittu. 
Israel-ilta su 24.4. klo 16 
srk-talossa, vieraana Raa-
hen seudun Israelin ystävät 
ry. Tuoreita uutisia Israelis-
ta, pastori Jorma Puhakka. 
Lisäksi israelilaista musiik-
kia, myyntipöytä ja tarjoilua.
Kansallisen veteraanipäi-
vän seppeleenlasku ke 27.4. 
klo 10 sankarihaudoilla, ve-
teraanipäivän juhla Oulussa.
Kuoroharjoitukset keski-
viikkoisin klo 18.30–20 srk-
talossa.
Rippikoulun aloitusjakson 
päätös kirkossa to 28.4. klo 
16. Tutustumme kirkkoon, 
todistukset muualla leirinsä 
käyville sekä oman leirin väen 
viimeisten ulkoläksyjen suo-
rittaminen. Tähän iltaan tu-
levat kaikki rippikoululaiset!
Lähde kävelemään poru-
kalla. Tulossa marssikurssi 
15-vuotiaille ja sitä vanhem-
mille. To 28.4. klo 18 Limin-
gan srk-talossa teoriaosa, 

klo 14.30 ja lapsikuoro to klo 
17.45 srk-talossa. Rantsila: 
Stellat ke klo 15.15 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kestilä: 
Seurat su 24.4. klo 12 ry:llä, 
Kari Hirvasniemi ja Pekka Sip-
pola. Pulkkila: Ompeluseurat 
pe 22.4. klo 19 Saara ja Matti 
Hyvösellä. Pyhäkoulu su 24.4. 

jonka yhteydessä ilmoittau-
tuminen. Kävely tapahtuu 
Raatteen tiellä 28.5. Kurssin 
hinta 30 €.
Friday club 0.–4.-luokka-
laisille pe 29.4. klo 17.30-19 
srk-talossa ja Friday night 
4.–6.-luokkalaisille pe 29.4. 
klo 19-20.30 srk-talossa. Lu-
vassa monenlaista puuhaa, 
Raamattuopetus, laulua ja 
nyyttärit.
Tulossa Yhteisvastuulou-
nas helatorstaina 5.5. klo 11–
13.30 srk-talossa. Tarkemmin 
seuraavassa lehdessä.
Seurakunnan kesätyötä tar-
jolla reippaille nuorille. Va-
paamuotoiset hakemukset 
toimitettava seurakunnalle 
pe 29.4. klo 12 mennessä kir-
jeellä tai sähköpostilla lumi-

klo 12 ja seurat su 24.4.klo 19 
ry:llä, Aarne Ronkainen. Py-
häntä: Seurat su 24.4. klo 16 
ry:llä. Lauluseurat ke 27.4. klo 
18.30 Riitta ja Jouni Laineel-
la. Rantsila: Seurat su 24.4. 
klo 18.30 (Hannu Tornberg) 
ja vappumyyjäiset la 30.4. klo 
11 ry:llä.

Raamattuluentosarja
pääsiäisen jälkeisistä tapahtumista
Rantsilan seurakuntatalolla torstaisin klo 18
Jokaisella kerralla tarjotaan ateria 
(vapaaehtoinen ruokaraha)
21.4. Päämääränä taivas, Jonne Pirkola 
28.4. Hengen todellisuus, Jonne Pirkola
Tervetuloa nauttimaan yhdessäolosta, 
opetuksesta ja hyvästä ruoasta! 
Järj. Rantsilan kappelineuvosto

Jumalanpalvelukset
Sanajumalanpalvelus su 24.4. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Jonne Pirkola, kanttorina Arja Leinonen. 
Kirkkokahvit kerhokodissa.
Sanajumalanpalvelus su 24.4. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Juha Luokkala, kanttorina Arja Leinonen, 
avustaa Niko Maarala. Partiolaisten kirkkopyhä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen ensi viikon kansallisen veteraa-
nipäivän kunniaksi seppeleenlasku sankarihaudoille. 
Kirkkokahvit seurakuntatalossa. 

Kastettu: Milja Jemmiina Knuutinen (Piippola), 
Martti Veikko Johannes Kokkonen (Rantsila)
Kuollut: Aino Kyllikki Arola e. Tuomela 95 (Kempele), 
Juhani Huttunen 93 (Piippola), 
Helga Laine Mirjami Paakki e. Stång 90 (Pulkkila), 
Lauri Henrik Taipaleenmäki 86 (Pyhäntä)

Sanajumalanpalvelus 
su 24.4. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Markku 
Tölli ja kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Stand up- koomikko 
Mikko Vaismaa
torstaina 21.4. klo 19 Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopiston auditorio.
Illassa musisoi duo 
Irene Entchev ja 
Jenni Myllylä.  
Vapaa pääsy.

Järj. Piippolan 
kappeliseurakunta, 
Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopisto ja 
Siikalatvan kunnan 
kulttuuritoimi 

joen.seurakunta@evl.fi. Työ-
tehtävinä on haudanhoitoa, 
risusavottaa ja ruohonleik-
kuuta.
Retki valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille Vihtiin 10.–
12.6. Lisätietoa virastosta p. 
044 7750 600. Katso tarkem-
mat tiedot Limingan srk:n il-
moituksesta.
Rauhanyhdistys: Pe 22.4. klo 
19 Raamattuluokat (pienet) 
Holmilla ja (isot) N&J Oksalla, 
klo 19 Nuortenilta Pitkäsellä. 
La 23.4. klo 19 Miestenilta Li-
mingan ry:llä. Su 24.4. klo 13 
Seurakuntapäivä ry:llä. Ma 
25.4. klo 10 Puurokerho Ki-
viojalla. Ti 26.4. klo 17 Päivä-
kerholaisten yhteinen kevät-
kerho ry:llä. Ke 27.4. klo 19 
Ompeluseurat Eskolalla.

Lipaskeräys
yhteisvastuun 
hyväksi
torstaina 21.4. klo 17–19 
Kirkkotiellä,  Metsätalontiellä 
ja  Hytintiellä Pyhännällä. 
Kerääjinä partiolaiset.

Vappumyyjäiset 
lauantaina 30.4.

Kestilä: klo 10–12 seurakuntakodissa. 
Myytävänä munkkeja ja simaa. Tilaukset 
viimeistään ma 25.4. p. 040 776 5827 / 
Elvi Puurunen. Tuotto lähetystyölle.
Piippola: klo 12–13 kirjaston edessä. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Elämästä kiitos -kirkkokonsertti
Kari Vepsä  
sunnuntaina 24.4. klo 14 Rantsilan kirkossa. 
Hartaus Jonne Pirkola. Liput 15 €.

Kansalaisopiston kevätkonsertti 
tiistaina 26.4. klo 19 Rantsilan seurakuntatalossa. 

Kantelekonsertti 
perjantaina 29.4. klo 19 Kestilän kirkossa. 
Jokilaaksojen kanteleen soittajat. Vapaa pääsy.

   ”Vastavirtaan nousee lohen suku”
          Veteraanipäivä 27.4. 
Pulkkila: hartaus klo 9 kirkoissa ja 
seppeleenlasku sankarihaudoille, 
Juha Luokkala ja Arja Leinonen. 
Piippola: seppeleenlasku klo 10 
sankarihaudoilla, Juha Luokkala ja Arja Leinonen.
Kestilä: Hartaus klo 11 kirkossa, Jonne Pirkola ja Veijo 
Kinnunen. Seppeleenlasku sankarihaudoille, ruokailu ja 
veteraaniyhdistyksen 50-vuotisjuhla srk-kodissa.
Rantsila: Hartaus klo 11 kirkossa, Hannu Lauriala ja ve-
teraanikuoro. Seppeleenlasku sankarihaudoille, kahvi-
tilaisuus srk-talossa.
Pyhäntä: Seppeleenlasku su 24.4. klo 13 jumalanpalve-
luksen jälkeen sankarihaudoille.

Tulossa perinteiset 

laasutalakoot 
hautausmaalla ja kirkon ympäristössä 
keskiviikkona 4.5. klo 9 alkaen. 
Talakooväelle ruokaa ja kahvia srk-talossa. 
Jos sää pettää, varapäivä on pe 6.5.

Veteraanipäivän 
seppeleenlasku sankarihaudoille 

keskiviikkona 27.4. klo 9.30. 

Tänä vuonna ei ole veteraanipäivän juhlaa 
saaressa, vaan osallistumme mahdollisuuksien 

mukaan Oulussa järjestettävään juhlaan.

A r k i s t o  /  M inna Ko l i s t a ja
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kuntapiiri to 28.4. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa, vieraa-
na Tyrnävän seurakunnan 
eläkeläisten kerho. Myös 
kempeleläisillä on mahdol-
lisuus osallistua klo 11 alka-
vaan ruokailuun omakustan-
teisesti hintaan 10 €. Maksa-
minen tapahtuu käteisellä 
ruokailun yhteydessä. Ruo-
kailuun ilmoittautuminen 
piirissä Leenalle. Kahvitus on 
normaalisti klo 12 alkaen.
Varhaisnuoret: www.kempe-
leenseurakunta.fi/koululaiset.
Varhaisnuorten kuoro to klo 
16 Vanhassa pappilassa. Ei 21.4.
Nuoret Vanhassa pappilas-
sa: Nuorten ilta to klo 19. Yö-
pappila pe 22.4. klo 20.

Seurakunnissa tapahtuu  21.–28.4.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Kirkkoherranviraston auki-
oloajat ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Seurakunnan työntekijät 
päivystävät Zeppelinissä 
perjantaisin klo 10–18. Tartu 
rohkeasti hihasta ja tule jut-
telemaan!
Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 

Kierrätystori avoinna to 
21.4. klo 15 Lähetysvintin ala-
kerrassa.  
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 22.4. seura-
kuntatalolla klo 9 alkaen. 
ESIKKO vanhemmat ja 
lapset ma 25.4. klo 
9.30 Lähetysvin-
tillä. 
Lähetysvintti 
ma 25.4. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Niittypirtin 
kerho ma 25.4. 
klo 13 Vanhusten-
talossa.
Tosikko vanhemmat ja 
lapset ma 25.4. klo 17.30 Va-
namon Olohuoneessa. 
Perhekerho ti 26.4. klo 9.30–
11 seurakuntatalolla. Lähe-
tyssihteeri Hanna mukana.

Kastettu: Armas 
Janne Eliel Parpala
Kuollut: 
Kaija Matturi 91 

Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 29.4. klo 9 
alkaen.
Hautausmaan siivoustal-
koot ke 4.5. Rantakylän hau-
tausmaalla. Lisätietoja myö-
hemmin.
Partio:  Ke 20.4. Sudenpen-
tutyttöjen retki Liisanlinnas-
sa klo 18–20. Retkikirje koti-
sivulla. Pe 22.4. Päivystys Par-

Hyvän mielen päiväkahvit ti 
26.4. klo 12 Kotikololla. 
Siioninvirsiseurat ti 26.4. klo 
18 Jussilassa, Jussilantie 3.
Gospel Gym ti 26.4. klo 19 
Vanamon salissa. 

Perhekerho ke 27.4. 
klo 9.30–11 Vana-

mon Olohuo-
neessa. Lä-
hetyssihtee-
ri Hanna mu-
kana.
Seurakunta-

kerho eläkeläi-
sille ke 27.4. klo 

12 seurakuntatalol-
la. Uusien palvelukotien 

esittelyä.
Kuorot ke 20.4. klo 17 Celeste 
ja klo 18.30 Minka kirkossa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
27.4. klo 18.30 Lähetysvintillä. 
Kierrätystori avoinna to 
28.4. klo 15 Lähetysvintin ala-
kerrassa.
Ystävätoiminnan tukihenki-
löilta to 28.4. klo 18 Pappilan 
yläkerrassa. 

Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot ks. www.kem-
peleenseurakunta.fi/35-per-
hekerhot.
Lapsiparkki Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ma 25.4. klo 
9–11.30. Hinta 5 € / kerta. Va-
raa paikka lapsellesi: Enni, p. 
0400 279 881 ja Satu, p. 044 
7790 037.
Kirkkokuoro to 21.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Miesten raamattu- ja kes-
kustelupiiri ma 25.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Oma Hetki -omaishoitaja-
ryhmä ti 26.4. klo 12.30 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Hanna-rukouspiiri ti 26.4. 
klo 18 keskustan srk-talon 
kokoushuoneessa.
Ikämiesten raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 27.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri to 28.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-

Ystävyyden 
ilta Limingan 

srk-talolla su 24.4. 
klo 17 alkaen. Yhdes-
säoloa, teetä ja kah-
via leivän ja salaatin 

kera, musiikkia 
jne.      

Messu su 24.4. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Liturgi Kimmo He-
lomaa, saarna Veikko Kär-
nä, avustaa Vesa Ääre-
lä, messudiakoni Arvo Yr-
jölä, kanttori Taru Pisto. 
Musiikkiavustus Sydän-
yhdistyksen laulumiehet, 
joht. Veikko Kärnä. Lasten 
kirkkohetki saarnan aika-
na monitoimitilassa.
Partiomessu su 24.4. klo 
18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, messudiakoni 
Antti Ristkari, kanttori Ta-
ru Pisto. Lämpimästi ter-
vetuloa kaikki, erityises-
ti kutsutaan entisiä ja ny-
kyisiä partiolaisia. Messus-
sa kerätään kolehti yhteis-
vastuulle.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Kahden illan koulutus ehtoollisavustajille 
klo 18 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa:
Tiistaina 3.5. osa I: Ehtoollisen teologiaa
Tiistaina 10.5. osa II: Käytännön harjoitus
Kouluttajana Vesa Äärelä. Koulutuksen 
käyneiden on mahdollisuus saada lupa 
ehtoollisavustajana toimimiseen messuissa.

Isien ja lasten vauhdikas peli-ilta! 
Torstaina 28.4. klo 17.30–19 on Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa menoa ja meininkiä! Isien ja lasten 
omassa iltaperhekerhossa kokoonnutaan silloin pelaa-
maan ja leikkimään. Vauhdissa mukana papit Paulus ja 
Teemu. Ilmoittautuminen iltaan seurakunnan kotisivuil-
la www. kempeleenseurakunta.fi.   

Diakoniatyöntekijät:

Kirkonkylä: 
Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243
Tupos: 

Ritva Sassali 
p. 044 7521 227

Kastetut: Vivian Lottie 
Mäki, Mette Olivia Simu-
na, Juuli Anni Inkeri Kesti
Vihitty: Janne Henri Kale-
vi Haataja ja Janni Johan-
na Kaartinen, Perttu Olavi 
Hankonen ja Saana Maria 
Elisabeth Roininen
Kuollut: Aino Kyllikki 
Arola s. Tuomela 95

Jumalanpalvelus Tuh-
kasenjärven partio-
kämpällä su 24.4. klo 12 
(Paavolantie 91). Toimit-
taa ja saarnaa Aino Pies-
kä, avustaa Maisa Hau-
tamäki, kanttorina Mika 
Kotkaranta, partiolais-
ten jumalanpalvelusryh-
mä. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen mm. kahvia 
ja makkaraa yhteisvas-
tuun hyväksi.

Retki valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Vihtiin 10.–12.6. 
Lisätietoja lähetystyön koordinaattorilta, 
p. 040 7797 705. Katso tarkemmat tiedot 
Limingan seurakunnan ilmoituksesta.

PARISUHDELUENTO
”Matka jatkuu – huolenpitoa 
parisuhteen hyvinvoinnista”
perjantaina 22.4. klo 18.30–20.30 Pohjan Kievarissa.
Luennoitsijoina perhepsykoterapeutti, teologi Liisa Vä-
lilä ja yrittäjä Juha Välilä Parisuhdekeskus Kataja  ry:stä. 
Ei ryhmäkeskusteluja. Voit tulla luennolle yksin tai kak-
sin. Järj. Parisuhdekeskus Kataja ry ja Kempeleen seura-
kunta. Ks. lisää www.kempeleenseurakunta.fi/tapahtu-
makalenteri.

Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kotiseurat to 21.4. klo 
18.30 ITÄ Murtoperä, Isorölli 
9, LÄNSI Kälkäinen, Horsma-
tie 19. Veli-ilta pe 22.4. klo 
18.30 ry:lle. Raamattuluok-
kalaisten la 23.4. klo 8.30 ret-
ki (nuoremmat) Lähtö ry:ltä 
8.30. Laulupyhäkoulu su 
24.4. klo 12 ry:lle. Seurat su 

24.4. klo 16 ry:llä. Päiväker-
ho ma 25.4. klo 18 ry:llä. Päi-
väkerho ti 26.4. klo 17 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 22.4. klo 19 
Tuulipurto 12, Tyrnävä. Vel-
jesilta la 23.4. ry:llä, lähtö 
ry:ltä klo 16. Seurat su 24.4. 
klo 13 ry:llä. Sisarpiirin retki 
ma 25.4. klo 16 ry:llä.

Limingan rovastikunnan  

RETKI LÄHETYSJUHLILLE 
10.–12.6. Vihtiin.
Retken hinta rovastikunnan seurakuntien jä-
senille: 125 € 2 hh/ hlö, 175 € 1 hh/ hlö 
Hinta sisältää: Bussikuljetus, majoitus Hotelli Korpilam-
mella, aamupalat hotellissa, kuljetukset aamulla juhla-
paikalle ja illalla hotellille. 
Lähtö perjantaina klo 10, paluu sunnuntaina illalla. 
Ilmoittautumiset 29.4. mennessä: www.liminganseura-
kunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset, tai p. 040 7520 
085 / Hanna Korteniemi

Koko perheen
vapputapahtuma 
lauantaina 30.4. klo 12–
15 pappilan pihapiirissä. 

Taikuri Elias, karkki-
onnenpyörä, nalle-
neuvola, simaa+munkkeja, 
lauluesityksiä ym. 
Tuotto yhteisvastuulle.

-Limingan srk, 
partio, MLL-

Tupoksen lättykestit 
Vanamon toimitalon sisäpihalla pe 29.4. klo 17.30–19.30
• Muurinpohjalettuja ja kahvia, mehua & simaa • Yhteis-
leikkejä ja -lauluja lapsille • Hiekkalinnan tekoa yhdessä 
• Vaatevaihtarit; tuo tullessas, vie mennessäs ilmaiseksi • 
Arpoja. Kahvi- ja arpatulot Yhteisvastuukeräyksen hyväk-
si. Tervetuloa koko perheellä!
Mukana: Limingan seurakunta/diakoniatyö, Tupoksen 
Martat, Limingan MLL, Limingan Niittykärpät sekä Tu-
poksen kyläyhdistys.

ILMAINEN 
LAPSIPARKKI 

Vanamo klo 9–11.30: pe 29.4., pe 20.5. ja pe 27.5.
Koti-Pietilä klo 12.30–15: pe 13.5. ja to 26.5.

Seurakuntatalo klo 9–11.30 to 19.5. 

1–6-vuotiaille liminkalaisille lapsille päiväkerhotiloissa. 
Vanhemmat voivat käydä asioilla sillä välin tai nauttia 
hetken omasta ajasta. Parkissa pidetään lyhyt hartaus-

hetki. Lapsille mukaan pientä välipalaa.
Ilmoittautuminen saman viikon maanantaina 

klo 11–13 puhelimitse 044 752 1230/ Tuija 
(ei tekstiviestillä)

Lähetystyön 

SIMA JA MUNKKI 
MYYJÄISET 

perjantaina 29.4. 
Munkit 0,60 € / kpl, 

sima 2 € / l. 
Ennakkovaraukset 
pe 22.4. klo 10–15, 
p. 040 7520 085.

tiotoimistossa klo 15–17. Su 
24.4. Leirikirkko. Ke 27.4. Päi-
vystys Partiotoimistossa klo 
15–17. Hallitus kämpällä klo 
18–20. To 28.4. Marssikurssi 
seurakuntatalolla klo 18–20. 
La 30.4. Vapputapahtuma. 
Katso: www.niittykarpat.fi
Rauhanyhdistys:  Pe 22.4. 
klo 18.30 raamattuluokka 
(7.–8.) ry:llä. La 23.4. mieste-
nilta ry:llä. Su 24.4. klo 12 py-
häkoulut ja klo 14 seurat Li-
mingan kirkossa sekä klo 16 
ja 17.30 seurat ry:llä. To 28.4. 

klo 12 varttuneiden kerho 
ry:llä.

Äitienpäivälounas 
sunnuntaina 8.5. klo 11.30–13 
Kokkokankaan srk-keskuksessa. 
Liput 12 € / 6 €. Lippuja voi ostaa ennakkoon 
kirkkoherranvirastosta. Tuotto lähetystyölle.
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Hae vappufiilis 
Koortilasta  
torstaina 28.4. klo 18–20. 
Tervetuloa perheiltaan mukaan 
askartelemaan ja hassuttelemaan 
Vapun tunnelmissa. 
Ilmoittautuminen 26.4. mennessä 
iltapalan ja erityisruokavalioiden vuoksi 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 5331 284.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 

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, 
044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen,
044 7372 612

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 21.4. klo 11 kappelis-
sa. Kevätlauluja, Ossi, päivä-
kuoro ja Hanna. 
Hartaushetket to 21.4. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Soile Tuusa.
Hartaus to 21.4. klo 14 Hel-
minkodissa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Hartaus pe 22.4. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Perhepyhäkoulu su 24.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. 
Hartaus ma 25.4. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Soile Tuusa.
Keväinen perheilta ma 25.4. 
klo 18 Kylmälänkylän kappe-
lissa, Soile Tuusa, Tuula Vää-
nänen. 
Ompeluseurat ma 25.4. klo 
18 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Kaikille avoimet om-
peluseurat, tule mukaan 
seurustelemaan, kahvittele-
maan, jakamaan tekemisen 
ja auttamisen iloa! 
Laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 26.4. klo 12 rukoushuo-

Kastettu: Karlos Eemi Sebastian Lapinkangas, 
Sohvi Iita Eveliina Lithovius, Asser Lenni Iivari Turunen, 
Enni Louisa Peppiina Huotari
Vihitty: Mikael Kalliokoski ja Lotta Karoliina Mutanen
Kuollut: Hilja Sofia Pulliainen s. Kemppainen 84

Kastettu: Unna-Maria Alviina Haho
Kuollut: Helinä Raakel Mattila s. Mäkinen 88

Kirkkovaltuuston kokous 
to 28.4. klo 18 seurakunta-
talossa.
Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-

taisin klo 10–11 seurakun-
tatalon alakerrassa. 

Kuorot: Ke 27.4. 
klo 10.30 päivä-
kuoro, klo 17 
lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirk-
kokuoro srk-ta-

lossa. 
Lapset/perheet: 

Perhekerhot seura-
kuntatalossa ti klo 9.30–
11.30, Päivärinteen seura-
kuntasalissa ti klo 10–12 ja 
Laitasaaren ry:n tiloissa ke 
klo 12.30–14.30 sekä Laita-
saaren rukoushuoneella to 
klo 10–12. Kylmälänkylän 
kappelissa perhekerho pe 
klo 9–11 vapaaehtoisvoimin. 
Perhepyhäkoulu su 24.4. klo 
11.30–12.30 srk-talon alaker-
rassa. Keväinen perheilta ma 
25.4. klo 18 Kylmälänkylän 

neella, Soile Tuusa.
Kansallisen veteraanipäi-
vän tilaisuus ke 27.4. klo 12 
seurakuntatalossa. Kahvitar-
joilu ja pieni juhla, musiikkia 
Ossi Kajava, puhe Simo Pek-
ka Pekkala. 
Hartaus ke 27.4. 
klo 13.30 Laurin-
kodissa ja klo 14 
Matinkodissa, 
Soile Tuusa.
Hartaus/kerho-
hetki ke 27.4. klo 
14 Ainolan perhe-
kodissa Vainiotiellä, 
Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Simo Pekka Pekkala. 
Rukouspiiri ke 27.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.

Messu su 24.4. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Soi-
le Tuusa, kanttorina Ossi 
Kajava, päiväkuoro. 

kappelissa ja to 28.4. klo 18 
Koortilassa.
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat ma 
25.4. klo 18. Seurakuntapii-
ri ti 26.4. klo 12. Avoimien 
ovien päivä ti 26.4. klo 14–
20. Perhekerho torstaisin klo 
10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 21.4. klo 18.30 ompelu-
seurat Pirjo ja Timo Karhu-
maalla sekä Susanna ja Jari 
Kettukankaalla. Pe 22.4. klo 
18.30 sisarilta ry:llä. La 23.4. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylät: 4.–6.-lk A.&L. Kerä-
nen, 7.–8.-lk Terho. Su 24.4. 
klo 12 pyhäkoulut: Kk–Antti-
la M. Toljamo, Korivaara Ala-
saarela, Pälli Parviainen, Suo-
kylä Vääräniemi. Klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 
17 seurat ry:llä. Ma 25.4. klo 
18 päiväkerhot ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 22.4. klo 19 toimin-
tailta ry:llä. La 23.4. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokat: pienet Puoli-

taival, isot Terho. Su 24.4. klo 
12 pyhäkoulut: Hyrkki Lukka, 
Laitasaari Mikkonen, Huovi-
la Louhisalmi. Klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä. To 28.4. 
klo 19 sisarilta ry:llä. 

Kirkkoherranvirasto avoin-
na viikolla 16 ja 17 seuraa-
vasti: ma, ke, to klo 9–12. Kii-
reellisissä asioissa voit ottaa 
yhteyden pappeihin.
Nuttupiiri to 21.4. klo 17 Tyr-
nävän srk-talolla
Nuortenilta to 21.4. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.

Ystävä- ja lähimmäispalve-
lussa toimivien kokoontu-
minen ti 26.4. klo 15 Tyrnä-
vän srk-talolla.
RaaTuun kevään viimeinen 
kokoontuminen to 28.4. klo 
17.30 Temmeksen srk-talolla. 
Yhteislaulua ja kahvittelua. 
Illan vetäjänä Salme.
Kirkkovaltuuston kokous 
pidetään ti 3.5. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla. Koko-
uksen asialista on 
yleisesti nähtävä-
nä kirkkoherran-
virastossa 26.4.–
3.5.2016 sekä 
seurakunnan ko-
tisivuilla. Kokouk-
sen tarkistettu pöy-
täkirja valitusosoituk-
sineen on yleisesti nähtävillä 
kirkkoherranvirastossa 4.5.–
3.6.2016.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-

Kaiken kansan aamupala
keskiviikkona 27.4. klo 7.30–9.30 Tyrnävän srk-talolla. 

Tarjolla puuroa ym. sekä kahvia. 
Vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykseen.

Yhteisvastuu-
lipaskeräys 
ja kahvitarjoilu 
perjantaina 22.4. klo 12–18 
kauppojen edustoilla.

Seurakuntakerhon 
retki
to 28.4. Kempeleeseen. 
Lähtö klo 10 Tyrnävän 
srk-talolta ja paluu klo 
15 mennessä. Tutustu-
taan Kempeleen uuteen 
kirkkoon ja vieraillaan 
seurakunnan kerhossa. 
Osallistumismaksu 10 €/
henk. sisältäen kyydin, 
ruoan, kahvin ja ohjel-
man. Ilmoittautumiset 
21.4. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 044 
7372 610.

Lau
ri R

o
tko

Keväinen 
perheilta 

ma 25.4. klo 18 
Kylmälänkylän 

kappelissa.

Sanajumalanpalvelus 
su 24.4. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Mikael 
Lehtimäki, kanttori Riitta 
Ojala. Partiolaisten kirk-
kopyhä.
Messu su 24.4. klo 12 
Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttori Riitta Oja-
la. Temmeksen eläkelii-
ton kirkkopyhä.

Avoimien ovien päivä 
tiistaina 26.4. klo 14–20 Laitasaaren rukoushuoneella.
Tervetuloa tutustumaan perhe-
juhlien ja kokousten tunnelmal-
liseen pitopaikkaan os. Rantatie 
190. Meillä on tarjota tilat reilul-
le 40 hengelle, toimiva keittiö 
sekä astiastot. Paikalla tilojen 
esittelijät kahvi-/ teekupposen 
kera. Lämpimästi tervetuloa! 
Lisätietoja tiloista srk:n netti-
sivuilta.

sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan, niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerhoa ei ti 26.4.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talolla.
Limingan rovastikunnan 
retki lähetysjuhlille 10.–
12.6. Tarkemmat tiedot löy-

tyvät Limingan seurakun-
nan mainoksista.

Tyrnävän rau-
hanyhdistys: 
Su 24.4. klo 13 
sunnuntairuo-
kailu ry:llä, klo 
14 seurat ry:llä 

ja klo 14 seurat 
Lepolassa.

Murron rauhanyh-
distys: Lauluseurat pe 22.4. 
klo 19 Similä, Tuulipurto 12. 
Veljesilta la 23.4. lähtö klo 
16 ry:ltä. Seurat su 24.4. klo 
13 ry:llä. Sisarpiirin retki ma 
25.4. klo 16. Vappulounas 

sunnuntaina 1.5. klo 11–14 Tyrnävän srk-talolla. 
Lounaan hinta 7 € / aikuinen, 3 € / 3–12-v., alle 3-v. 
ilmainen. Lapsille ongintaa, leikkejä, askartelua 
Olkkarissa. Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Lenkki- ja saunailta Murrossa
Kokoonnumme keskiviikkona 27.4. klo 17.30 Kauttaran-
ta 12 A 2, Murron kerhotilaan, josta lähdemme yhdessä 
liikkumaan n. tunnin verran. Liikunnan jälkeen on sau-
nomismahdollisuus. Kerhotilassa on lisäksi tarjolla ilta-
palaa kahvin ja teen kera. Seurakunnasta mukana on 
Outi Pohjanen.

Hautausmaa-
talkoot to 28.4. 

klo 15–19 
Temmeksen 

hautausmaalla.

F r e e ima g e s  /  J u l i a  F r e e ma n - Wo o l p e r t

F r e e ima g e s  /  J o ha nn e s  R a i t i o

Lähetystyön
Vappuaaton 
myyjäiset 
Munkkeja ja simaa 
ennakkovarauksella 
seurakuntatalolta 
30.4. klo 14–16.
Ennakkovaraukset: 
anjak.hamalainen@evl.fi 
tai to 28.4. klo 14–16 
p. 040 562 9131 
(myös tekstiviestillä).
Ennakkovaraukset 
viimeistään to 28.4.
Hinnat: 
munkit 5 kpl / 4 €, 
sima 3 € / litra
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Oulun seurakuntien emäntä Lea Kärki aloitti 
päivän valmistamalla salaatin työttömille

Aamun ensimmäisiin töihini Keskustan seurakun-
tatalon keittiössä kuului salaatin tekeminen työt-
tömien ruokailuun. Heinätorin seurakuntatalon 
ruokailijat saavat lounaalla pääruoaksi kinkku-

kiusausta, jonka työ-
kaverini valmisti. Ruo-
kailijoita on kolmisen-
kymmentä, perunoita 
tuolle väkimäärälle 
meni tänään noin vii-
si kiloa.  

Kun ruoka oli val-
mista, seurakunta-
mestarit lähtivät vie-
mään sitä lämpöasti-
oissa Heinäpäähän.

Aamulla piipah-
din vielä Isokatu 
9:ssä, jossa työs-
kentelevät Kirkon 
palvelukeskuksen 
työntekijät.  Tein 
siellä astioiden in-
ventaariota ja val-
mistelin seuraavan päivän tarjoilua palvelukes-
kuksen vieraille.

Vilkkaimpina päivinä kahvia keitetään nelisenkymmen-
tä litraa, mutta tänään kahvia kului kokouskahveineen ja 
työntekijöiden aamu- ja iltapäiväkahvilla viitisentoista lit-
raa. Teetä menee vähemmän. Moni valitsee mielellään val-
miiksi haudutetun teen. Teelajeilla on merkitystä.

Kokouksiin toivotaan nykyisin usein herkkujen sijaan 
suolaista. Joskus pyyntö on pelkkä hedelmäkulho.

Piipahdan kaupassa ostamassa leivontatarvikkeita. Lä-
hikaupassa emme yleensä asioi, sillä maanantaisin keit-
tiölle tulee tukkukuorma. Leivonta-aineet loppuivat nyt 
kesken, sillä keittiöllä on harjoittelija, joka leipoo mielel-
lään.

Tämä päivä kuluu pitkälle Keskustan seurakuntatalol-
la, mutta joinakin työpäivinä liikkumista on riittää seit-
semän Oulun seurakunnan välillä. 

Viikonloppuna olin nuorten leirillä Kiimingin Suvelan 
leirikeskuksessa. Sunnuntaina jännäsinkin kovasti, hait-
taako Kiiminkijoen tulva kulkemistani. Pääsin perille kui-
vin jaloin, mutta vasta pitemmän tien kautta.

Työpäivääni tänään sisältyi vielä keskustelu muistoti-
laisuuden tarjoilusta.

Ennen kotiin lähtöä tiskasin ja vein roskat. Kun päivät 
olen paljolti jalkojeni päällä, illalla on vastapainoksi tree-
nattava koko ruumista. Jumppa on välttämätöntä. 

Naisvaikuttaja Miina 
Sillanpään syntymäs-
tä tulee kuluneeksi ke-
säkuussa 150 vuotta. 

Hän oli suomalaisen sosiaali-
politiikan uranuurtaja ja käyt-
ti koko elämänsä vähäosaisten, 
erityisesti naisten ja lasten, ase-
man parantamiseen. 

Hän oli aloittamassa muun 
muassa ensikotitoimintaa. Esi-
merkillään Miina Sillanpää oli 
vähentämässä yhteiskunnallis-
ta eriarvoisuutta.

Sillanpään työtä pitää jatkaa

Suurimman laskun 
tästä maksavat 
naiset ja lapset sekä 
vähävaraiset.

puolueita, myös Suomen so-
sialidemokraattista puoluet-
ta. Hallituspuolueiden kansan-
edustajista suurin osa on mie-
hiä. Tämä näkyy erityisesti hal-
lituksen arvovalinnoissa. 

Suurimman laskun tästä 
maksavat naiset ja lapset sekä 
vähävaraiset. Miina Sillanpään 
aloittamaa työtä tarvitaan tä-
näkin päivänä.

 
Oulun sosialidemokraattinen naispiiri 

LEENA TORRO

Oulun sosialidemokraatti-
nen naispiiri ry kantaa suur-
ta huolta eriarvoisuuden sekä 
epätasa-arvon lisääntymisestä. 
Naiset ovat ajautuneet poliitti-
sen päätöksenteon sivuosaan. 

Miehet johtavat kaikkia pää-

Postia toimitus@rauhantervehdys.fi
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poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Palautetta www.rauhantervehdys.fi/palaute

• Kiitos Rauhan Tervehdyksen viimeviikkoisesta 
kannesta! 

Oli mielenkiintoista tutkia kirkkojen kuvia. Van-
hat puukirkot kiinnostavat. 

Tutkimme kuvia pitkään, mutta ihan kaikkia 
emme tunnistaneet – olisi mukava, jos ne julkais-
taisiin vielä RT:ssä. Aiomme tallentaa sivun visusti.

Pirjo ja Kalle 
Karjasillan seurakunnasta

Toimitus vastaa: Kiitos palautteesta! 
Ylärivistä vasemmalta alkaen kirkot ovat Hauki-
putaan kirkko, Kempeleen vanha kirkko, Kesti-
län kirkko ja Kiimingin kirkko.

Toisella rivillä ovat Limingan, Oulujoen, Ou-
lunsalon ja Piippolan kirkot.

Kolmannella rivillä ovat Pulkkilan, Pyhän-
nän, Rantsilan sekä Temmeksen kirkot.

Alimmalla rivillä on kuvat Tyrnävän, Tur-
kansaaren, Ylikiimingin ja Yli-Iin kirkoista. 
Alimmaisena oikeassa laidassa on Muhoksen kirkko.

8. huhtikuuta uutisoitiin, 
että presidentti Niinis
tö on allekirjoituksel-
laan hyväksynyt ho-

moliitot. Seuraavana päivänä 
televisioon ilmestyi myös ark-
kipiispa Mäkinen. 

Hän toivoi, että papit odot-
tavat kirkossa käytävät keskus-
telut ja kaavan ja toimivat vas-
ta sitten. 

Jumala ei ole kuitenkaan an-
tanut maallisille enempää kuin 
kirkollisillekaan päättäjille oi-

Ennemmin on kuunneltava Jumalaa
Kallio kehotti kansaa rukoile-
maan. Kansa, sotilaat mukaan 
lukien, otti neuvosta vaarin ja 
rukoili. 

Jo vanhasta liitosta löytyy 
esimerkkejä, että kansoille joh-
tajineen kävi hyvin, kun ne tot-
telivat Jumalaa. 

Onko meillä vara yrittää tur-
hentaa Jumalan luomisjärjes-
tys? Valinta on meidän.

HANNU MATTILA
Raahe

keutta synnin siunaamiseen. 
Jumalan Raamatussa anta-

mat lait ovat edelleenkin voi-
massa, koska Raamattu ilmoit-
taa, että maa ja taivaskin kato-
avat, mutta Hänen sanansa ei 
katoa koskaan.

Jumalan sanassa pysymises-
tä papit ja piispat ovat antaneet 
jopa pappisvalan.

Paljon on tilanne muuttu-
nut presidentti Kyösti Kallion 
päivistä. Kun Suomeen hyökät-
tiin suuren naapurin toimesta, 


