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Koti-ikävä iskee helposti .  Sivu 14.
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Jumalalle.

Sivu 9.
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Suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan 
hyvin ja huonosti. Ne, joilla on työ ja toi-
meentulo, voivat käyttää palveluja, antaa 
lapsilleen kohtalaisen turvan ja hyvin-
voinnin, ja heillä on voimia huolehtia 
vanhuksistaankin.

Ne, joilta työ äkkiarvaamatta loppuu, 
ovat toisenlaisessa asemassa. He eivät 
ole yksittäistapauksia. Joukkoirtisano-
miset ovat kohahduttaneet suomalaisia 
viime aikoina usein.

Kirkon kasvatus- ja nuorisotyötä teke-
vät päättivät toimia muullakin tavalla 
kuin perinteisellä, joka on tukemista, 
myötäelämistä ja haavojen laastaroin-
tia. He kirjoittivat vetoomuksen päät-
täjille. Heidän yksinkertainen vaikkakin 
vaikeasti toteutuva toiveensa on, että 
päättäjät ottaisivat huomioon, millaiset 

vaikutukset heidän päätöksillään on eri-
tyisesti lapsiin ja nuoriin, ei ainoastaan 
osakkeiden arvoon.

Vetoomuksen allekirjoittajat ovat mm. 
kasvatuksen hiippakuntasihteereitä tuo-
miokapituleissa, kirkon kasvatus- ja nuo-
risotyön ja diakonia-ammattikorkeakou-
lun työntekijöitä sekä nuorisotyön- ja 
lastenohjaajia. He kysyvät, haluammeko 
Suomesta yhteiskunnan, jossa nähdään 
vain taloudelliset arvot.

Työttömyys ei merkitse ainoastaan ansio-
työn loppumista ja tulojen vähenemistä. 
Ihmisen arvo ei riipu rahasta, mutta käy-
tännössä sen määrä asettaa ihmiset eriar-
voiseen asemaan. Useissa tapauksissa niu-
kentunut toimeentulo koetaan ihmisarvon 
alentumisena, joka voi johtaa lamaantu-
miseen, päihteidenkäyttöön ja perheen 

hyvinvoinnin unohtamiseen. Diakonian 
ja kasvatuksen työntekijät ovat nähneet 
tämän. Tuore tutkimus kertoo, että 68 
prosenttia sadasta näiden alojen työnte-
kijöistä arvioi lasten ja nuorten syrjäyty-
misen lisääntyneen seurakunnassaan vii-
meisten kolmen vuoden aikana.

Vetoomukset kannatettavan asian puo-
lesta saavat hyvässä tapauksessa seurakseen 
nyökyttelyä: oikeassa ovat. Miten kauas 
kirkon kasvattajien ääni lasten puolesta 
mahtaa kantaan. Luultavasti vastassa on 
liian kova seinä. Mutta yrittää täytyy, ja 
yhä uudelleen. Jatkuvassa tärinässä aina-
kin aineellisesta materiaalista rakennettu 
muuri alkaa murentua.

Tärinässä muurikin murtuu

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

K yllä suomalaisille on luontevaa 
puhua Jeesuksesta. Nimihän 
putkahtelee jatkuvasti esiin eri-

laisissa yhteyksissä: ”Voi Jeesus, että 
vituttaa”, ”Älä tuu siihen jeesusteleen”, 
”Voi Jeesus mitä idiootteja!”. 

Jeesus on käypä voimasana, mutta 
jos hänestä yrittää puhua Juma-
lana, ihmisiä alkaa nolottaa. Itsekin 
höpöttelen luontevasti ko. henkilölle 
yksinäni, mutta kun hänen nimensä 
pitäisi sanoa ääneen julkisesti, kurkku 
kuroutuu umpeen, tunnen silmieni 
vääntyvän fanaattisesti kieroon ja 
nimen putkahtavan suustani luon-
nottomana haukahduksena. Tunnen 
itseni hihhuliksi, joka ei elä ihan tässä 
todellisuudessa.

Mikä tässä todellisuudessa vieroksuu 
nimeä Jeesus? Onko se vain yleinen 
maallistunut elämänasenne, joka ei 
halua kohdata hengellistä todellisuutta? 
Haluamme olla itse oman elämämme 
omaa järkeään käyttäviä sankareita, ja 
siihen kuvioon ei Kaikkivaltias Pelas-
taja sovi. Elämme ja puhumme silti 
kuin uskoisimme Jumalaan, vaikka 
emme häntä haluakaan tunnustaa. 
Luotamme, että asiat kääntyvät par-
hain päin, että elämä kantaa, että 
aina ilmaantuu jotakin, sanomme, 
että asioilla on tapana järjestyä (”Jos 
ei hyvin, niin sitten huonosti”, sanoi 
mummoni). Mutta millä käsivarsilla 
se elämä kannattaa? Elämä 
päättyy kuolemaan, enkä 
minä kastu sateesta, jossa 
lapsenlapsenlapseni tans-
sii. Emme pysty olemaan 
loogisia Jumalan karttami-
sessamme. 

Lievänä agnostikkona 
on hyvä olla, kaikki ovet 
pysyvät auki eikä kukaan 
tunge liian lähelle mää-

räilemään. Nimeltä kutsuminen on 
mitä intiimein teko, lähelle tuloa, 
jota pyrimme usein välttämään myös 
keskinäisissä suhteissamme. Jos ver-
taamme itseämme amerikkalaisiin, 
puhuttelemme toisiamme nimeltä 
harvoin. Kun perusamerikkalainen 
lausuu puhekumppaninsa nimen 
lähes joka lauseessa, suomalainen 
saattaa onnistua välttämään sen jopa 
esittelytilanteessa. ”Esitelkääpä nyt 
itsenne.” Puhelimessakin riittää usein 
”Terve” tai ”Se oon minä”, kun kän-
nykkä hoitaa hämmentävän nimeltä 
kutsumisen. Meille varmaan sopisi 
Jumalasta puhuttaessa käyttää jota-
kin symbolia, vaikka kalaa tai ristiä tai 
silmää ellei se olisi liian hankalaa nor-
maaliin puhekieleen tai kirjoitettuun 
tekstiin istutettuna. Artist previously 
known as Prince sai kokea tämän 
yrittäessään muuttaa nimensä sym-
boliksi. Toki God previously known 
as Jesus voisi istuakin meille, etenkin 
kun hengen ja sydämen asioista on 
usein keveämpää puhua englanniksi 
kuin suomeksi. 

Voisiko vastaus arkuuteemme ja 
vastenmielisyyteemme käyttää nimeä 
Jeesus löytyä suuresta mysteeristä, 
nimen pelastavasta, kotiin kantavasta 
voimasta? Eksymisemme, jota myös 
synniksi kutsutaan, nostaa meidät vas-
tarintaan nimeä kohtaan, joka järisyt-

tää syvimpiä koti-ikävän 
onkaloita meissä.

Oli miten oli. Jeesuksen 
läsnäolon todellisuutta teille 
kaikille. Terveisiä Samille, 
Hennalle, Janne-Pekalle, 
Kirsi-Marjalle, Annalle 
ja muille, joiden kanssa 
näitä kysymyksiä on eri 
kanteilta viime aikoina 
lähestytty.
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Teologian tohtori Martti Muukkonen 
vaatii Kyrkpressenissä 27.4., että teolo-
gien ja sosiologien tulisi ymmärtää toisi-
aan paremmin. Ekonomiakin on haaste 
kirkolle.

-Jos kirkko haluaa osallistua yhteiskunnan 
rakentamiseen aktiivisesti ja menestykselli-
sesti teologien pitää tutustua myös taloudel-
liseen ajatteluun ja talousteorioihin. 

Ei riitä, että kirkkoa kuullaan silloin tällöin 
erilaissa kysymyksissä. Kirkon täytyy voida 
uskottavasti osallistua keskusteluun yhteis-
kunnan arvopohjasta, mikä tärkeysjärjestys 
on suurten taloudellisten ratkaisujen poh-
jana ja niin edelleen. Nähdäkseni kirkko ei 
voi tehdä sitä tänään. Puuttuu tietoa.

Kirkon täytyy voida analysoida yhteis-
kunnan tämänhetkinen tila ja kuinka sii-
hen on tultu sekä näyttää tulevaisuuden 
suunta. Kirkko ei saa vain ajautua virran 
mukana vaan sen on kyettävä tarjoamaan 
hyvin perusteltuja vaihtoehtoja.

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ei usko 
iltapäivälehtien lööppien vahingoittavan 
lapsia. Juttu on Kotimaassa 28.4.

-Jos olisin lapsiasiavaltuutettu, kantaisin 
lööppien sijaan huolta vanhempien ajankäy-

töstä ja työuupumuksesta, perheiden hajoa-
misesta, perheväkivallasta, syntyvyydestä, 
päiväkotien hoitajapulasta, peruskoulun 
luokkien koosta, alkoholin kulutuksesta ja 
käytöstä, tv- ja internetväkivallasta  ...

Päätoimittaja Jaana-Mirjam Mustavuori 
sanoo Vantaan Laurissa 27.4., että on 
näkökulmasta kiinni, onko onnistumista ja 
epäonnistumista tai hyvää ja pahaa sellai-
senaan olemassa. Kaikki virtaa ja muuttuu 
muuksi koko ajan.

-Tyyneys on tärkeää. Siihen kuuluu elä-
män vastaanottaminen sellaisena kuin se 
tulee. Armosta puhuisin olemassaolon 
peruskokemuksena. Se on sitä, että elämä 
ei jätä, vaan on läsnä ensimmäisestä hen-
käyksestä viimeiseen.

Minna Rautiainen pohtii pelkoa Uudessa 
Tiessä 27.4. Siitä puhuttaessa voi yllättyä.

-Monet pelkäävät sairastumista. Kun 
asiasta keskustellaan ja pohditaan, mikä 
sairastumisessa pelottaa, saattaakin selvitä, 
että ihminen pelkää sairauden mukanaan 
tuomaa avuttomuuden tunnetta eikä sai-
rastumista. Puhumalla voi löytää pelkonsa 
ytimen.

aatoksia
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S eurakuntien on ryhdyttävä kiireesti kehittämään 
veteraanityötään. Nimenomaan diakonisen avun 
ja sielunhoidon tarpeet ovat kasvaneet veteraani-

en ikääntyessä.
Aiemmin seurakuntien veteraanityö on liittynyt pi-

kemminkin kokoavaan julistustyöhön,  nyt  painopisteen 
muutos on tarpeen.

-Veteraanien keski-ikä on 85 vuotta, mikä merkitsee 
sitä, että monetkaan eivät jaksa lähteä enää liikkeelle ta-
pahtumiin. Kodeissa on kuitenkin paljon yksinäisiä ja 
eristäytyneitä veteraaneja, jotka tarvitsevat apua, rovasti 
Timo Kökkö sanoo.

-He tarvitsevat sielunhoitajaa ja rinnallakulkijaa. Oulun 
virikepäivillä todettiinkin, että haaste on ennen kaikkea 
diakoninen.

Kaikki veteraanit eivät ole mukana edes veteraanijär-
jestöjen toiminnassa, joten apu ei tavoita heitä sitäkään 
kautta.

-Hengellisen veteraanityön täytyy olla nyt etsivää.
Veteraanit tarvitsevat jatkossa apua myös alueellisten 

kirkkopäiviensä järjestämiseen. Omin voimin tapahtuman 
järjestämistä ei pidetä enää kohtuullisena.

Hiippakuntavaltuustoa on ehdotettu toimijaksi, mutta 
koska kyse on hallinnollisesta elimestä, se ei välttämättä 

Veteraanit kaipaavat sielunhoitoa kotiin
tule kyseeseen.

-Seuraavaksi täytyy kartoittaa, mitä tuomiokapitulit asi-
asta ajattelevat, Timo Kökkö miettii.

Myös sotilasläänit sotilaspapistoineen yhdessä muun 
muassa reserviläisjärjestöjen kanssa ovat mahdollisia vete-
raanien kirkkopäivien järjestäjiä  lähitulevaisuudessa.

(SK-P)

K iimingin seurakunnas-
sa omaksuttu tapa kut-
sua veteraaneja rippikou-
luun vieraaksi kiinnostaa 

laajemminkin.
-Kuuntelimme hiljattain sota-

veteraanien hengellisen työn vi-
rikepäivillä  hyvin kiinnostuneina 
kiiminkiläisten onnistuneita koke-
muksia, Suomen Sotaveteraaniliiton 
hengellisen toimikunnan sihteeri 
rovasti Timo Kökkö  Vammalas-
ta kertoo.

-Luulen, että viesti tästä toimin-
tamuodosta lähti kiirimään ympäri 
Suomea.

Kiiminkiläiset veteraanit ja pa-
pisto sopivat jokin vuosi sitten, 
että veteraanit  ja lotat vierailisivat 
rippikoululuokassa kertomassa 
nuorisolle sotaan liittyvistä ta-
pahtumista. 

Pappien ja nuorisotyöntekijöiden 
kokemuksia selvitellyt kiiminkiläi-
nen eläkeläisrovasti Juhani Laurila 
sai kuulla, että pelkkä veteraanin 
kertomus oli pitänyt luokassa her-
paantumattoman mielenkiinnon 
yllä. Mitään ylimääräisiä havain-
tovälineitä ei tarvittu.

Toisessa ryhmässä oppilaat olivat 
saanet kartoista seurata, missä pai-
koissa kertomuksessa liikuttiin.

-Reilun tunnin kestoinen vie-
railu oli ollut intensiivinen ja kes-
kittynyt.

Uusi asia

Lapsille omakohtainen kertomus 
taisteluista itsenäisen maan hyväk-
si oli ollut uusi asia,  Laurila kertoo 
kiiminkiläisten kokemuksista.

Veteraanivierailuja on pidetty 
tärkeänä, koska kaikissa kodeissa 

K I I M I N g I N  M A L L I  K I I N N O S TA A  M U U A L L A K I N  M A A S S A

Veteraani on mitä
toivotuin vieras rippikouluun

ei ole enää kertojia.
-Rippikoulu on niin merkittävä 

ja intensiivinen aika suomalaisnuo-
ren elämässä, että se antaa aivan 
erityisen mahdollisuuden koh-
taamiseen iäkkäiden veteraanien 
ja heidän kertomustensa kanssa, 
rovasti Timo Kökkö kehuu.

Asian selvitysmiehenä toiminut 
veteraanien tukijäsen  Laurila ar-
velee, että jos Kiimingin kokemus 
yleistyisi, rippikoulu saisi uutta 

sisältöä, rikastuisi.
-Koko yhteiskunta rikastuisi, kun 

tärkeä osa historiaa jäisi elämään.
Kiimingin papit olivat kertoneet, 

että veteraanien vierailupäivä oli ollut 
koko rippikoulun kokokohta.

Ei enää muuhun
-Toinen papeista kertoi, että vete-
raanin vierailupäivänä rippikoulu-
ryhmä ei ollut osannut ryhtyä enää 

mihinkään muuhun. Lapset olivat 
saaneet lähteä rauhassa miettimään 
kuulemaansa.

Jatkossa Kiimingissä aiotaan tal-
lentaa vierailut myös dvd:lle.

-Jännitin etukäteen, miten vete-
raanivierailu sujuu, varsinkin kun 
vastassa oli poikaryhmä, joka olisi 
voinut panna hösseliksi, nuoriso-
työnohjaaja Aulikki Rinta-Säntti 
myöntää.

Hän jännitti kuitenkin aivan 

Veteraanien huhtikuisilla
hengellisillä virkistyspävillä
Oulussa  käsiteltiin monia
vakavia kysymyksiä, jotka
liittyvät veteraaniväestön
ikääntymiseen. Rippikoulujen 
kanssa tehty yhteistyö oli
ilon aihe.

turhaan.
-Tilaisuus oli niin puhutteleva, ja 

kuulijat tarkkana, että nuppineulan 
putoaminenkin olisi kuulunut.

Rinta-Säntti sanoo, että veteraanien 
työ ei saa unohtua, eikä myöskään 
kiitollisuus siitä, että saamme elää 
vapaassa maassa.

-Jos veteraanit ovat olleet vähä-
puheisia, se voi johtua siitäkin, et-
tä nuoria on haluttu säästää näiltä 
elämän rajuilta realiteeteilta, hän 
miettii.

Nuorisotyönohjaaja pitää kuiten-
kin tärkeänä, että nuoret tietävät, 
ketkä vapauden lunastivat. Hän on 
tavattoman iloinen, että mukana 
on ollut myös lotta kertomassa 
kokemuksistaan nuorille.

-Rippikoulujen ja veteraanien 
sekä lottien yhteistyössä  on selvästi 
mahdollisuuksia.

SATU KREIVI-PALOSAARI

Viikon 
kysymys

Onko
hyvä, että

rippikoulussa
puhutaan
sodasta?

Vastaa
Rauhan Tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net
Nyt veteraanijärjestöt kaipaavat seurakunnilta etsivää 
diakoniatyötä.
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Hekkala. Naiskuoro. Kolehti ks. 
Tuira. Kirkkokahvit.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 7.5. klo 10 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Päivi 
Jussila ja teol. yo Laura Hytti, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Rajakylän seurakuntakodissa 
su 7.5. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Kolehti ks. Tuira.
Pateniemen kirkossa su 7.5. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti 
ks. Tuira.

MUU TOIMINTA
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Yhteisvastuun kiitosjuhla su 
7.5. klo 10 alkaen messulla.
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Kirkkokuoro ma klo 18.30.
Raamattupiiri ke klo 15.
Naisten raamis to 11.5. klo 
18.

Pyhän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Liikuntavammaisten kerho pe 
5.5. klo 13, katso menot!
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ti klo 10-12.30. Tiedustelut 
Anna Haanpää-Vesenterä p. 
040 5832368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14.
Diakoniapiiri ti klo 13.
Kanssasi naimisiin -ilta vih-
kipareille ti klo 18, katso 
menot!
Perhekerho ke klo 9.30.
Kirkkolaulajat ke klo 18.
Seurakuntapiiri osallistuu 
runo -ja lauluhetkeen to klo 
13.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.

Pyhän Luukkaan kaPPeLi

Yliopistokatu 7
Aamukahvit ti klo 10 – 11.
Aamurukous ke klo 7.45.
Perhekerho ke klo 9.30.
Evankeliset Opiskelijat ke klo 
18.30, Ilkka Mäkinen alustaa 
aiheesta 77 kertaa anteeksi.
Tuomas-ilta to 11.5. klo 19. 

rajakyLän seurakunTakoTi

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

PaTeniemen kirkko

Taskisentie
Diakoniapiiri pe klo 13. 
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.
Oma hetki sinulle nainen to 
11.5. klo 18.30, katso menot!

koskeLan seurakunTakoTi

Koskelantie 86
Juttutupa ti klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

kuivasjärven seurakunTakoTi

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.
Perhekerho ke klo 9.30.

Kevään viimeinen raamat-
tupiiri  on to 11.5. klo 18.30, 
mukana seurakuntapastori 
Petri Satomaa.
Perhekerho ke 10.5. klo 10.
Vox Andreas -kuoron harjoitus 
ke 10.5. klo 18.30.

kaakkurin ToiminTakeskus

Sarasuontie5
Perhekerho ma 8.5. klo 10.

kaukovainion seurakunTaTaLo

Hiirihaukantie 6
Diakoniapiiri ma 8.5. klo 13.
Oulun seudun virsikuoro ma 
8.5. klo 18.30.
Ystävänkamari ti 9.5. klo 12.
Lähetyspiiri ti 9.5. klo 18.
Perhekerho ke 10.5. klo 9.30.
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 10.5. klo 18.
Kirkkotekstiilipiiri ke 10.5. 
klo 18.

maikkuLan seurakunTaTaLo

Kangaskontiontie 9
Raamattupiiri to 4.5. ja 11.5. 
klo 18.
Tenavakuoron harjoitus to 4.5. 
ja 11.5. klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to 4.5. 
ja 11.5. klo 17.30. 
Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 5.5. klo 18.
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 5.5. klo 19.
Sanan ja toivelaulujen ilta su 
7.5. klo 18.
Eläkeläisten keskustelukerho 
ma 8.5. klo 12.30.
Perhekerho ke 10.5. klo 9.30.
Laululintu ja lapsi -esitys ke 
10.5. klo 18. Ks. menot.

Lämsänjärven kauPunkiLeiri-
keskus

Hiihtomajantie 2
Raamattupiiri to 4.5. klo 18.

Oulun seurakuntaviikko5.-11.5.2006

JUMALANPALVELUKSET
Tuomiokirkossa su 7.5. klo 10 
messu, toimittaa Jyrki Vaaramo, 
saarnaa Eero Lumijärvi, avustaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Raimo Paaso, urkurina Maija 
Tynkkynen, Oulun Laulu. 
Kolehti Pohjois-Suomen tun-
turikappelin ja maamme tie-
kirkkotoiminnan tukemiseen. 
Radio Pooki.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 7.5. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kantto-
rina Raimo Paaso.

MUU TOIMINTA
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Miesten aamupiiri la 6.5. klo 
10 kryptassa.
Sotaveteraanikuoron kon-
sertti su 7.5. klo 18, johtaa 
Rauno Rännäli, solistina Petrus 
Schroderus, Raimo Paaso, urut, 
puhe Martti Pennanen, ohjelma 
10 e ovelta.
Opettajien raamattupiiri ti 9.5. 
klo 18 kryptassa.
Kirkkoilta ti 9.5. klo 19 Jaakko 
Kaltakari ja Antti Kiuru.
Aamurukous ke 10.5. klo 8.30 
kryptassa.
Vanhan pappilan lähetyspiirin 
kevätmatka Tyrnävälle Leila 
Ikosen luo ke 10.5. Lähtö klo 
13.15 kaupungintalon edestä.

keskusTan seurakunTaTaLo

Isokatu 17
Sana elää pe 5.5. klo 18 koulu-
tussalissa. 
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
6.5. klo 18 kuorosalissa.
Päiväseurat ke 10.5. klo 12 
kuorosalissa.
Raamattupiiri to 11.5. klo 14 
koulutussalissa. Rientäkää ko-
tiin, Anna-Mari Heikkinen.
Tuomiokirkkokuoro to 11.5. 
klo 17.
Ompeluseurat to 11.5. klo 
18.30 alasalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Tarinatupa ke 10.5. klo 13.
Perhekerho to 11.5. klo 10. 
Hyvä Jumala, kiitän kodista.

heinäTorin seurakunTaTaLo

Aleksanterinkatu 71
Päiväkerho ma 8.5. ja to 11.5 
klo 12.
Hopealanka ma 8.5. klo 13 ke-
vätkauden viimeinen kerho.
Syöpään sairastuneiden kes-
kusteluilta ti 9.5. klo 18.
Perhekerho ke 10.5. klo 10.
Miesten piiri ke 10.5. klo 18.
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 11.5. klo 10.30.

kajaaninTie 1
Raksilan kerho to 11.5. klo 
12.

JUMALANPALVELUKSET
Karjasillan kirkossa su 7.5. 
klo 10 messu, toimittaa Juha-
ni Lavanko, saarnaa Veikko 
Ruusuvuori, avustaa Petri 
Satomaa, kanttorina Riitta Piip-
po. Kolehti Pohjois-Suomen 
tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemi-
seen Kirkkohallituksen kautta.  
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 7.5. klo 
15 vauvakirkko, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustavat Liisa 
Karkulehto, Pia Vaarala, kant-
torina Ilkka Järviö. Kolehti ks. 
Karjasilta 
Pyhän Andreaan kirkossa su 
7.5. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Petri 
Satomaa, kanttorina Taina 
Voutilainen. Toteutetaan Jäälin 
messuna. Mukana Kiimingistä 
Tuomo Nikkola soitinryhmä, 
kirkkokuoroa johtaa kanttori 
Jarkko Metsänheimo. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Su 7.5. klo 12 messu, 
toimittaa Juhani Lavanko, 
avustaa Virpi Sillanpää-Posio, 
kanttorina Ilkka Järviö. Yh-
teisvastuun kiitosjuhla messun 
jälkeen. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 7.5. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 7.5. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.

MUU TOIMINTA
karjasiLLan kirkko

Nokelantie 3
Seurakuntakerho to 4.5. klo 
13.30 ja 11.5. klo 13.30. Mukana 
kappalainen Olavi Mäkelä.
Karjasillan diakonia- ja lähe-
tyspiiri ma 8.5. klo 18.
Perhekerho ke 10.5. klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.
Miesten raamattupiiri ke 
10.5. klo 18.30. Mukana Matti 
Häkkinen.

kasTeLLin kirkko

Töllintie 38
Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma 8.5. klo 18.30.
Päiväraamattupiiri ti 9.5. 
klo 12.
Mieskuoro Weljet, harjoitus ti 
9.5. klo 19.
Perhekerho ke 10.5. klo 9.30.
Seurakuntakerho to 11.5. 
klo 13.

Pyhän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Seurakuntakerho to 4.5. klo 
12.
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ron harjoitus to 4.5. ja 11.5. 
klo 16.
Raamattupiiriä ei ole to 4.5.  

JUMALANPALVELUKSET
Tuiran kirkossa: Su 7.5. klo 
10 messu, toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Petteri Tuu-
los, Anne-Mari Kyllönen ja 
Tuulia Kivisaari, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti Pohjois-
Suomen tunturikappelien ja 
maamme tiekirkkotoiminnan 
tukemiseen Kirkkohallituksen 
kautta. Yhteisvastuukeräyksen 
kiitosjuhla.
Klo 18 iltamessu, toimittaa Niilo 
Pesonen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kolehti perheiden 
kasvatustehtävää ja vanhem-
muutta tukevaan työhön Suo-
men Setlementtiliitolle.
Ke 10.5. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen,  
kanttorina Heikki Jämsä. Ko-
lehti katastrofiapuun Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
7.5. klo 12 messu, toimittaa 
Niilo Pesonen, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Tommi 

niiTTyaron kerhohuone

Purjehtijantie 4
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattupiiri ti klo 18.
Perhekerho ke klo 9.30.

meri-ToPPiLan moniPaLveLu-
keskus

Kuivaamokatu 6
Perhekerho ke klo 9.30.

Pyhäkoulut Tuiran seura-
kunta:
Hartaantie 12, su klo 12. 

Puuhakerho Intiössä, hauta-
usmaan huoltorakennus, kas-
vihuoneen kellari, ma ja ke klo 
9. Kaikki ovat tervetulleita!

JUMALANPALVELUKSET 
Oulujoen kirkossa su 7.5. klo 
10 messu, toimittaa Ilkka Mä-
kinen, saarnaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala, 
Oulujoen kirkon kamarikuoro 
avustaa. Radio Dei.
Hintan seurakuntatalossa 
su 7.5. klo 12 Yhteisvastuu-
keräyksen kiitosjumalanpal-
velus, toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Tiina Tuomikoski. 
Kirkkokahvit.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 7.5. klo 12 perhekirk-
ko, toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit. 

MUU TOIMINTA
heikkiLänkankaan seurakun-
TakoTi

Kyytipojantie 2
Perhekerho retkellä ke 10.5. 

hinTan seurakunTaTaLo

Hintantie 89
Raamattupiiri ti 9.5. klo 
18.30.
Perhekerho retkellä ke 10.5.

huonesuon seurakunTakoTi

Leväsuontie 19
Credo-ilta su 7.5. klo 16. Ks. 
menot.
Kuntopiiri ma 8.5. klo 19.
Perhekerho retkellä ti 9.5. 

hönTTämäen seurakunTakoTi

Ruotukuja 1
Perhekerho retkellä ti 9.5.

madekoski

Lähetys- ja raamattupiiri 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 5316 197.

myLLyojan seurakunTaTaLo

Koivumaantie 2
Raamattupiiri ma 8.5. klo 18.
Perhekerho retkellä ti 9.5. 
Lapsikuoroharjoitukset to 
11.5. klo 17.-18.30. Lisätietoja 
Anna Haanpää-Vesenterä, p. 
040 583 2368.
Raamattupiiri to 11.5. klo 19. 

saareLan PaLveLukoTi

Takalahdentie 11
Seurakuntapiiri ma 8.5. klo 
13.

saareLan seurakunTakoTi

Poolakuja 1
Perhekerho retkellä ke 10.5.

sanginsuun seurakunTakoTi

Sanginsuuntie 59
Pyhäkoulujen päätöstapah-
tuma su 7.5. klo 12-15. Ks. 
menot. 
Perhekerho retkellä ke 10.5.  

TaLvikankaan moniToimiTaLo

Tuiskutie
Perhekerho retkellä ti 9.5.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Reino Johannes Hartikka 83 v, 
Reijo Juhani Kanniainen 68 v, 
Aino Annikki Rinne s. Hirviluo-
to 80 v, Erkki Iisakki Kivistö 84 v, 
Arto Ensio Huttunen 41 v.
Karjasilta: Sointu Anelma Tu-
runen s. Luukkonen 57 v, Rauha 
Maria Junttila s. Ilmarinen 89 v, 
Pekka Aadolf Vierimaa 60 v, Or-
vokki Sofia Rautioaho s. Pikka-
rainen 84 v, Olavi Tuulonen 86 
v, Jorma Johannes Kolehmainen 
68 v, Hulda Sofia Kivilompolo 
s. Molnberg 87 v.
Tuira: Väinö Henrik Alfons Las-
sila 81 v, Väinö Eerik Perätalo 
83 v, Viljo Johannes Ojala 82 v, 
Mirja Valpuri Pekola s. Kukka 
80 v, Eila Annikki Tolonen s. 
Kuorilehto 78 v, Aarne Eelis 
Lammassaari 78 v.
Oulujoki: Vieno Elviira Mäkelä 
s. Ylivaikko 86 v.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Jukka Matti Einari Hietanen 
ja Lotta Linnea Sivula, Heikki 
Sakari Hyväri ja Paula Mirjami 
Rehumäki.
Karjasilta: Erkki Sakari Jämsä 
ja Henriika Hillevi Weiste, Esa 
Tapio Penttilä ja Saara-Kaisa 
Tiitinen. 
Tuira: Veli-Mikko Elias Vahteala 
ja Riikka Helena Oittinen, Juha-
Pekka Antero Aunola ja Henna 
Tuulia Holma, Petri Samuli Väi-
sänen ja Anne Emilia Karvonen, 
Tuomo Henrik Määttä ja Mari 
Katriina Tervonen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Maria Fernanda Martinez, Saa-
ra Marketta Korkala, Eetu-Kalle 
Alfred Toivainen.
Karjasilta: Henri Mikael Törmi-
koski, Pinja Pauliina Palosaari, 
Saara Mirjami Voutilainen, Akseli 
Lauri Pikkujämsä, Hanna Aino 
Katariina Kaikkonen, Iina Elina 
Tapaninen, Kaisa Niina Hovila, 
Veera Helmi Johanna Lappalai-
nen, Ninni Roosa Kristiina Ikäläi-
nen, Sohvi Loviisa Soininen, Aada 
Johanna Alexandra Sutinen, 
Pinja Kristiina Taivassalo, Harriet 
Katariina Niemi.
Tuira: Matias Einojuhani Re-
gelin, Eemi Oskari Ryynänen, 
Nelma Matleena Ekdahl, Joel 
Verneri Kinnunen, Noora El-
len Eliisa Oikarinen, Jeremias 
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menot

KEVäTTAPAHTUMA 

Maikkulan seurakuntata-
lolla lauantaina 20.5. klo 
11-16. Kirpputori srk-talon 
katoksessa, pöytävuokra 5 e. 
(Huom! pöytiä rajoitetusti). 
Pöytävaraukset Anne Kello-
kummulta, p. 040 5747 162. 
Voit myös lahjoittaa tava-
raa myytäväksi. Kasvomaa-
lausta. Keittolounasta tar-
jolla klo 11-13 hintaan 2 e. 
Päivän tuotto menee Maik-
kulan alueen kummilapsil-
le, Barinasin lukutaitoluo-
kalle Venezuelaan.

MIESTEN
RAAMATTUPIIRI 

Alamme käsitellä Heprealais-
kirjettä. Piiri kokoontuu Kar-
jasillan kirkolla, koulutussa-
lissa, keskiviikkoisin (10.5., 
17.5. ja 24.5.) klo 18.30-20. 
Tule keskustelemaan, ota 
oma Raamattu mukaan. Ke-
säraamattu- ja keskustelupii-
ri kokoontuu Karjasillan kir-
kolla 7.6., 21.6., 9.8. ja 23.8. 
klo 18-20. 

LAULAEN LAPSUUdEN 
MAISEMAAN

Maikkulan seurakuntatalol-
la 10.5. klo 18 Laululintu- ja 
lapsi -esityksessä Maikkulan 
diakonia- ja lähetyspiiri ja 
Pikkaralan koulun oppilaat 
johdattelevat kuulijat mat-
kalle lapsuuden maisemaan 
tuttujen hengellisten laulu-
jen ja lastenlaulujen avulla. 

Matkaa tahdittavat Maaria 
Leinosen runot. Esityksen 
jälkeen on kahvitarjoilu

KEN ON LUONUT 
KUKKASEN, LINTUSEN, 

TäHTöSEN…?

Tervetuloa vauvojen, taape-
roiden ja perheiden kirkko-
hetkeen Karjasillan kirkolle 
Kukanpäivän iltana 13.5. klo 
17. Kirkkohetkessä lauletaan 
ja soitellaan omia ja kirkon 
soittimia sekä leikitään keväi-
siä laululeikkejä. Kirkkohet-
ki kestää noin 20 minuuttia, 
jonka jälkeen juomme me-
hut ja kahvit ja istutamme 
oman kevätkukkasen ruuk-
kuun kotiinviemisiksi. Voit 
ottaa oman soittimesi/helis-
timesi mukaan.

KIRJALLISUUSPIIRI

”Ei tehrä tästä ny numeroo”, 
vaikka kevään viimeisessä kir-
jallisuuspiirin kokoontumi-
sessa puhutaankin Sinikka 
Nopolan kyseisestä hämä-
läisyyttä käsittelevästä kir-
jasta. Hämäläisen koko elä-
mänkaari on terävän ja oma-
peräisen humoristin käsitte-
lyssä. Tuli kohdalle onnen-
potku tai kuolema, hämä-
läinen toteaa: ”Ei tehrä täs-
tä ny numeroo”. 

Timo Mäkelän sarjakuvaro-
maani Häjyt kuvaa puolestaan 
toista suomalaista heimoa 
värikkäällä ja vastaansano-
mattomalla tavalla. 

Karjasillan kirkolla, seura-
kuntasali 4:ssa, kokoontuva 
kirjallisuuspiiri pidetään ke 
24.5. klo 18-20. Piirin viiden-
nen ja viimeisen lukuvuoden 
kirjallisuusohjelma on saata-
vissa Karjasillan seurakun-
nan kirkkoherranvirastosta, 
Nokelantie 39, maanantaista 
5.6. alkaen.

NUORTEN AIKUISTEN 
ILLAT 

NA-illat päättyvät Heinätorin 
seurakuntakodilla helators-

taina 25.5. klo 19-21. Aloi-
tamme ehtoollishartaudel-
la kirkkosalissa ja siirrym-
me muistelemaan menneitä 
kahvittelun merkeissä alasa-
liin. Tämä on kutsu kaikil-
le, jotka ovat olleet muka-
na vuosien aikana. Muka-
na ainakin pastori Juha Vä-
häkangas.

ILTAMUSIIKKIA 
TUIRASSA

Tuiran seurakunnan nais-
kuoro järjestää iltamusiik-
kitilaisuuden 12.5. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Ohjelma koostuu hengelli-
sestä, kevätaiheisesta kuoro-
musiikista, mukana muuta-
ma kansanlaulukin. Kuoroa 
johtaa kanttori Raakel Pöyh-
täri. Tilaisuudessa kuullaan 
myös soitinmusiikkia. Va-
paa pääsy. 

NAISET PATENIEMEN 
KIRKOLLA

Tämän kevään viimeinen 
Oma hetki sinulle nainen -
tilaisuus to 11.5. klo 18.30-
19.30. Illan aiheena Katselen 
Jumalan luomistyötä itsessä-
ni. Ilta rakentuu teehetkes-
tä, johdannosta hiljaisuuteen 
sekä rukoushiljaisuudesta ja 
lauluista.

YV-ARPAJAISIA 
TUIRASSA

Aika ennen näköradiota -
näyttelyyn Helmi Karjalai-
sen lahjoittaman taulun voitti 
Eeva Svensk ja perhekerhon 
lahjoittamat perheliput Ede-
niin voittivat Mai Hemmi 
ja Oskari Mäki. Tuiran YV- 
toimikunta kiittää ja onnit-
telee voittajia.

KEVäTLAULUJA

Keväinen hetki sinulle! Ter-
vetuloa laulamaan kevätlau-
luja ja kuuntelemaan kevät-
runoja Pyhän Tuomaan kir-
kolle to 11.5. klo 13-14.30. 

Tapahtuman järjestävät Puo-
livälinkankaan suuralueen 
ikäihmiset, Puolivälinkan-
kaan kirjasto ja Tuiran seu-
rakunta. Tilaisuudessa mu-
kana  kappalainen Niilo Pe-
sonen, kanttori Raakel Pöyh-
täri ja diakoni Päivi Moila-
nen. Kahvitarjoilu. 

LIIKUNTAVAMMAISTEN 
KERHO 

Pyhän Tuomaan kirkol-
la, Mielikintie 3, keväisis-
sä tunnelmissa pe 5.5. klo 
13-14.30. Kerhossa muka-
na kappalainen Pasi Kurik-
ka, kanttori Tommi Hekka-
la, sekä diakoniatyöntekijät 
Sirpa Kemppainen ja Päivi 
Moilanen. 

KESKI-TUIRAN 
SEURAKUNTAKERHO 

Tuiran kirkolla kokoontuu 
seuraavasti: To 18.5. klo 13. 
To 30.5. kerhojen kevätret-
ki. Tiedusteluihin vastaa Ir-
ma-Elina Mukari, p. 040 5747 
065. Ota talteen!

PYHäKOULU
PääTTYY

Oulujoen seurakunnan py-
häkoulujen päätöstapahtu-
ma Sanginsuun seurakunta-
kodilla su 7.5. klo 12-15. Oh-
jelmassa hartaus, askartelua, 
ongintaa, tehtäväpisteitä ja 
makkaranpaistoa. Tapahtu-
ma on tarkoitettu pyhäkou-
lulaisille perheineen.

NAISTEN ILTA

Öbergin talon alakerran ryh-
mätilassa, Kirkkokatu 5, ma 
8.5. klo 18. Yhdessäoloa ja 
mahdollisuus saunomiseen, 
omat pyyhkeet mukaan.

CREdO-ILTA

Huonesuon seurakuntako-
dissa su 7.5. klo 16. Korkea-
koulupastori Pentti Tepsa 
kertoo Rovaniemellä aikui-

sille suunnatusta kristin-
uskon perusteita koskevas-
ta kurssista. Lisätietoja an-
taa pastori Ilkka Mäkinen, 
p. 050 4334 095.

E4-RUKOUSTILAISUUS

Kristittyjen yhteinen E4-ru-
koustilaisuus Pelastusarmi-
jalla, Pakkahuoneenkatu 17, 
sunnuntaina 7.5. klo 15. 

LäMYKKäILLAT

Ti 9.5. klo 18-21. Yhdessä-
oloa ja yhteyttä lenkkeilyn, 
saunomisen ja takkatulen 
äärellä Lämsänjärven lei-
rikeskuksessa, Hiihtoma-
jantie 2. 

KUPPILA

Kuppila Isokatu 17:n kuo-
rosalissa perjantaisin klo 
13-15. Kuppilassa seurus-
tellaan, lauletaan, kuullaan 
runoja, arvotaan. 12.5. ru-
noja, 19.5. vapaata keskus-
telua, 26.5. lauletaan!

Aleksanteri Räinä, Jori Juhani 
Keränen, Jarno Antero Palo-
kangas, Riina Hilja Katariina 
Meriläinen.
Oulujoki: Sonja Anna Maria 
Saarinen, Jere Matias Kinnunen, 
Aaro Juhani Leinonen, Leevi 
Aleksanteri Pakkanen, Arttu 
Kasper Johannes Hokkanen, 
Niko Juhani Moilanen, Lilli 
Eerika Penttilä, Neeariina Meri 
Elisabet Lehtola, Mike Kristian 
Kanniainen.

K aakkurissa Pyhän Andreaan kirkossa 
vietetään sunnuntaina 7.5. klo 12 Jää-
lin messua.

-Olin ennen Kiimingissä kanttorina, ja 
siellä tuli sovittua, että Nikkolan Tuomo ja 
Kiimingin kirkkokuoro tulisivat joskus ky-
lään tänne Pyhän Andreaan kirkkoon. Nyt 
tulevat, ja tuovat oman messun tullessaan, 
nykyinen Karjasillan seurakunnan kanttori 
Taina Voutilainen kertoo.

Jäälin messu on jääliläisten oma jumalan-
palvelus. Sen on säveltänyt Tuomo Nikkola. 
Messun tekstit ovat pääasiassa Niilo Rauha-
lan tekemiä.

-Jäälissä oli seurakuntatapahtuma, jonka 
messuun halusimme jääliläisiä varten aivan 
omaa musiikkia, säveltäjä Tuomo Nikkola 
kertoo messun syntyvaiheista. 

 Jäälin messu
Pyhän Andreaan kirkossa

-Messu on luonteeltaan hyvin paikallissävyi-
nen ja kansanomainen. Uudet sävelmät ovat 
sen verran opittavia ja luontevia ja mieleen-
painuvia, että kaikenikäiset laulajat omaksuvat 
ne helposti, säveltäjä luonnehtii.

Kyseessä on oikeastaan uusi jumalanpal-
velussävelmäsarja, sillä Tuomo Nikkola on 
säveltänyt osat Herra armahda, Kunnia ja 
kiitoslaulu, Halleluja, Pyhä ja Jumalan Ka-
ritsa. Vuorolaulut ovat samat, joita kirkossa 
käytetään joka pyhä.

Messun toteuttavat pastori Mirjami Dutton, 
kanttori Taina Voutilainen, säveltäjä Tuomo 
Nikkola, Kiimingin kirkkokuoro ja soitinyhtye 
sekä kanttori Jarkko Metsänheimo.

Kiimingissä Jäälin seurakuntakodissa mes-
sua on vietetty muutamia kertoja vuodessa 
iltakirkkona.

Mukula-
messu

Tule viettämään äitien-
päivän koko perheen mu-
kulamessua Pyhän An-
dreaan kirkkoon, Sulka-
kuja 8, 14.5. klo 12. Mu-
kana seurakunnan päi-
väkerholaiset, lapsikuo-
ro, Kaakkurin nuorten 
gospelryhmä. Samal-
la vietämme Kaakku-
rin ja Sarasuon päivä-
kerholaisten kevätkirk-
koa. Messun toimittaa 
Mirjami Dutton, kant-
torina Taina Voutilai-
nen, messussa avustavat 
Jukka Moilanen, Päivi 
Sutinen, Hanna Parta-
nen ja Riitta Leppäluo-
to. Messun jälkeen kirk-
kokahvit.

Hailuodon kirkkovaltuus-
to päätti äänin 6-5 puheen-
johtajan kannan ratkaistes-
sa hyväksyä kirkkoneuvoston 
esityksen liittymisestä Oulun 
tuomiokirkkoseurakuntaan 
1.1.2007 lukien.

Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvosto on 21.3. 
yksimielisesti hyväksynyt 
Hailuodon kunnan alueella 
asuvien kirkollisten palvelujen 
turvaamisen KL 12:5 mukai-
sena seurakuntapiirinä, jota 
johtaa luotolaisista valittava 
piirineuvosto yhdessä piiri-
kappalaisen kanssa. 

Lähetystyön, diakoniatyön 
ja lapsi- ja nuorisotyön joh-
tokunnat muuttuvat julistus-, 
diakonia- ja kasvatusjohto-
kunniksi, jotka huolehtivat 
yhdessä koko tuomiokirkko-
seurakunnan henkilöstön ja 
Oulun seurakuntayhtymän 
yhteisten työmuotojen kanssa 
kirkollisten palvelujen tarjoa-
misesta Hailuodon kunnan 
alueella asuville.

Liittymissopimuksen 
ehdoista päättää kirkkolain 
ja kirkkojärjestyksen säädös-
ten puitteissa Kirkkohallitus, 
mikäli Oulun seurakuntien 
yhteinen kirkkoneuvosto ja 
yhteinen kirkkovaltuusto osal-
taan hyväksyvät Hailuodon 
seurakunnan vapaaehtoisen 
liittymisen Ouluun.

Käytännössä kirkkovaltuus-
ton näkemys on yksimielinen, 
sillä äänestyksessä ei ollut vas-
taehdotuksessa kyse muusta 
liittymisvaihtoehdosta tai 
hallintomallista, vaan siitä, 
tehdäkäänkö liittymispäätös 
tässä kirkkovaltuustossa vai 
uudelleen valmistelun jälkeen 
myöhemmin keväällä.

Hailuoto valmis
liittymään

tuomiokirkko-
seurakuntaan

Paula ja Petteri Paananen ovat olleet huilunsa ja klarinettinsa kera 
mukana Jäälin messussa alusta saakka.  –Pidämme siitä musiikista, 
he sanovat.

SA
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Y H T E I N E N  d I A K O N I A

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho tiistaina  9.5. klo 17-18.30 Heinätorin seurakun-
takodilla, Aleksanterinkatu 71.
Varttuneiden porinapiiri  tiistaina 9.5. klo 13.15-14.15 Heinätorin 
seurakuntakoti, Aleksanterinkatu 71.
Nuorten ilta perjantaina 12.5. klo 18-20, Kirkkokatu 5.
Kehitysvammaisten nuortenleiri Rokualla 14.-17.7. ja kehitysvam-
maisten aikuistenleiri Rokualla 21.-24.7.  
Leireille ilmoittautumiset 2.6. mennessä Christa Moilaselle p. 040 
5156 935 tai erityisdiakonian toimistoon p. 3161 321.

Kuulovammaistyö
Ystäväillat  4.5. klo 16 palvelukeskus Runolassa, Tuulaakitie 2.

Näkövammaistyö
Raamattu- ja keskustelupiiri to 4.5. klo 13-14.30 diakoniakeskuksen 
alakerran ryhmätilassa, Kirkkokatu 5.
Leiripäivä Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19, ke 17.5. 
klo 10-15. Ilmoittaudu ruokailun takia 10.5. mennessä, p. 3161 
322/3161 321.

Päihdetyö
Naistenryhmä kokoontuu pe 5.5. klo 13.00 Öbergin talolla, 
Kirkkokatu 5, 1. krs.
Tavoiteryhmä kokoontuu ma 8.5. klo 14.30 Öbergin talolla,
Kirkkokatu 5, 1. krs.
Raamattupiiri ti klo 13, Kirkkokatu 5, 3 krs.

Erityisdiakoniatyön toimisto avoinnama-pe klo 9-16. 
Rauhan Tervehdys on mahdollista saada äänilehtenä.
Tiedustelut p. 3161 321 tai 3161 322.

R A d I O - O H J E L M AT

Su 7.5. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Lauri Nurkkala. Oulujoen kirkon kamarikuoro 
avustaa.
Su 7.5. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja 
Aila Valtavaara puhuu kevään ihmeistä.
Erilainen iltapäivä ma - pe klo 15-17:

Ke 10.5. klo 16.15 Ekaluokkalaisten kouluunsiunaamisesta kertoo toi-
mittaja Satu Kreivi-Palosaari.
To 11.5. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa kuullaan lähetystyöntekijä 
Pirjo Lehtiniemen ajatuksia Jumalan kansan koti-ikävästä.

Su 7.5. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja 
Aila Valtavaara puhuu kevään ihmeistä.
Su 7.5. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, saarnaa Eero Lumijärvi, avus-
taa Martti Pennanen, urkurina Maija Tynkkynen, 

kanttorina Raimo Paaso, Oulun Laulu. Messun jälkeen Etappi-uusinnassa 
tutustutaan Tuiran seurakunnan tilkkupeittoja vanhuksille -projektiin. 
Toimittaa Marja Blomster.
Ma 8.5. klo 17.05 Etappi-ohjelma. Ohjelman toimittaa Jussi Leppälä 
Ylivieskasta.

Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

Entiset kerholaiset ilmoittautuvat ensi syksynä alkaviin päivä-
kerhoihin omissa kerhoissaan tässä kuussa kerhoaikana.

Uudet kerholaiset ilmoittautuvat to 18.5. klo 9-15
puhelimitse: 
Karjasillan seurakunta 530 6844, Tuiran seurakunta 531 4617, 
Tuomiokirkkoseurakunta 336 329, Oulujoen seurakunta
338 078

Päiväkerhoon voivat ilmoittautua 2001-2002 syntyneet lapset. 
Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 
kahdeksan lasta. Päiväkerhot alkavat viikolla 34. Ilmoitus ker-
horyhmistä ja niiden kokoontumisajoista on nähtävissä kerho-
paikkojen ovissa 17.8. Alla lista kerhopaikoista.

Karjasillan seurakunta
Kaakkurin toimintakeskus, Sarasuontie 5
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6
Maikkulan seurakuntatalo, Kangaskontiontie 9
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8

Tuiran seurakunta
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2

Tuomiokirkkoseurakunta
Heinätorin seurakuntakoti, Aleksanterinkatu 71
Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2

Oulujoen seurakunta
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59

Ilmoittautuminen 
päiväkerhoon

Tilaa kakku
Tilaa kakku äitienpäiväksi ja tue 
samalla Karjasillan seurakunnan 
lähetysnuoria. 

Kotitekoinen kakku (n.10 hengel-
le) 15 euroa kappale. Tilaukset 10.5. 
mennessä numeroon 040–777 9312 
(Essi, soitot klo 17 jälkeen).

K a n s a i n v ä l i n E n 
s E U R a K U n Ta Pa l v E l U 

I N T E R N AT I O N A L  M I N I S T R Y

In English:
The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7: Sunday, May 7, at 3 pm Eng-
lish Service and Sunday School. For more information, please con-
tact Patrick Dickson, patrick.dickson@evl.fi or tel. 040 524 2778. 
The bulletin of the International Christian Fellowship of Oulu 
(ICFO) and information as regards Bible studies is available on-
line at: http://www.church.fi/oulu/

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 7.5. klo 18 
arabiankielinen jumalanpalvelus. Ti 9.5. klo 18 arabiankielinen 
raamattutunti ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, 
p. 040 510 8529.

N U O R E T

Kastellin kirkko Töllintie 38
Nuorten ilta to 4.5. klo 18. Viimeinen kerta tälle keväälle.

Pyhän Andreaan kirkko Sulkakuja 8
Nuorten ilta ti 9.5. klo 18.

Toppilan Monipalvelukeskus 
Nuorten yökahvila pe 5.5. klo 20-23.

Petrus 
Schroderus ja 
sotaveteraanit 

laulavat
 

Laulaja Petrus Schroderus 
esiintyy yhdessä Oulun So-
taveteraanikuoron kanssa 
tuomiokirkossa sunnuntai-
na 7.5. klo 18.

Kuoroa johtaa kapellimestari 
Rauno Rännäli. Urkusäestyk-
sestä vastaa kanttori Raimo 
Paaso. Puheen konsertissa 
pitää Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan vs. kirkkoherra 
Martti Pennanen.

Konsertti on osa kuoron 
20. toimintavuoden juhlata-
pahtumia.

Vauvakirkko 
Kastellin kirkossa sunnuntaina 
7.5. kello 15. Kaikki Jumalan 
muksut tervetuloa! Ota mu-
kaasi liina ilohuiviksi!

Karjasillan seura kunta, 
Kastellin aluetyö.

diakonialeirit kesällä
Rokuan leirikeskus:
3.-6.7. Perheleiri, etusija oulujokisilla.
7.-9.7. Perheleiri, etusija karjasiltalaisilla.
10.-13.7. Liikuntavammaisten leiri.
14.-17.7. Kehitysvammaisten leiri, alle 35 v.
21.-24.7. Kehitysvammaisten leiri, yli 35 v.
24.-27.7. Yksinhuoltajien leiri.
31.7.-3.8. Eläkeläisten leiri, etusija tuiralaisilla
7.-10.8. Eläkeläisten leiri, etusija karjasiltalaisilla.
14.-17.8. Näkövammaisten leiri.
21.-24.8. Sydänvammaisten leiri.
28.-30.8. Kuulovammaisten eläkeläisten leiri.
1.-3.9. Omaishoitajien leiri.
Juuman leirikeskus:
28.8.-1.9. A-leir.
15.-17.9. Sinkkuleiri.  

Ilmoittautuminen erityisdiakonian toimistoon, p. 3161 321
ma-pe klo 9-16 viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua.

Tekijöitä 
Tuomasmessuun

Tuomasmessut ovat tekijöittensä 
näköisiä.  Kevään viimeisen mes-
sun 24.5. musiikista vastaa Estot-
tomat. Kuitenkin messussa on pal-
jon erilaisia tehtäviä, jotka kaipaa-
vat tekijöitä. Voit antaa lahjasi yh-
teiseen käyttöön.

Laulajien lisäksi tarvitsemme 
lukijoita, alttarinrakentajia, rukoi-
lijoita, emäntiä, kolehdin kantajia 
yms. Messun suunnittelupalaveri on 
tiistaina 9.5. klo 17 Öbergin talos-
sa, Kirkkokatu 5. Yhdyshenkilönä 
toimii Ulla Säilä, p. 040 5747 129; 
tai sähköposti ulla.saila@evl.fi.
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T uiran ja Karjasillan seura-
kunnan vapaaehtoiset ovat 
kutoneet talven aikana kym-

menittäin iloisen värikkäitä villa-
peittoja. Ne lahjoitetaan sunnun-
taina 7.5. alueiden vanhusten hoi-
toyksiköihin lämmittämään asuk-
kaiden palelevia jalkoja. 

Seurakunnissa vietetään sun-
nuntaina Yhteisvastuukeräyksen 
päätösjuhlia. Yhteisvastuun aihee-
na oli tänä vuonna Ihmisarvoinen 
vanhuus.

Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijä Ulla Rimpinen on häkel-
tynyt eri-ikäisten seurakuntalaisten 
valtavasta innostuksesta kutoa van-
huksille villalapuista peittoja.

-Niitä ovat tehneet niin vanhat 
kuin nuoret. Äkkiseltään voisi aja-
tella, ettei nuoria aikuisia kiinnos-
ta ompeluseuramainen toiminta, 

Vanhusten jalat lämpimiksi peitoilla
mutta heitä on osallistunut mei-
dän Lämmitä lähimmäistäsi –ku-
tomisiltoihin. 

Tuirassa kutojia on ollut kaiken 
kaikkiaan seitsemisenkymmentä. 

Rimpinen pohtii syitä peittovil-
litykselle.

-Moni tietää, miltä tuntuu, kun 
jalkoja paleltaa. Kutominen on 
ollut eräänlainen projekti, ja sel-
laisen selkeys tuntuu viehättävän 
tämän päivän ihmisiä. Syksyllä jat-
kamme yhdessäoloa jonkin muun 
asian äärellä. 

Ulla Rimpinen on kuullut, miten 
lämmittävien villapeittojen tekemi-
nen on ollut monille suoranaista 
terapiaa. Käsityöt ovat antaneet 
mielekästä sisältöä elämään.

Myös muutamia miehiä lähim-
mäisilloissa on nähty. He ovat teh-
neet lankavyyhdit keriksi.

RIITTA HIRVONEN

Tuiran seurakunnan yhteisvastuun päätös- ja kiitosjuhla 

alkaa Tuiran kirkossa kello 10. Messun jälkeen on kahvit ja 

peittojen luovutus vanhusten hoitolaitosten edustajille.

Karjasillan seurakunnan kiitosaiheinen Tilkkupeittomessu 

alkaa Kaukovainion seurakuntatalolla kello 12. Sen jälkeen 

on tarjolla täytekakkukahvit. Kaakkurilaisten naisten kuto-

mat villapeitot lahjoitetaan Hiirosen kotiin.

Kahvitilaisuudessa on paikalla Oulussa asuva sudani-

lainen ja irakilainen vanhus. Heidän kanssaan puhutaan 

vanhusten arvostamisesta eri kulttuureissa. RI
IT

TA
 H

IR
VO

N
EN

Ouluun  saapuu kristittyjä vieraita 
Japanista. Pastori Yoshihiro Koori-
ki, rouva Okamura ja hänen  pieni 
poikansa ovat lähetystilaisuudessa 
PyhänTuomaan kirkolla la 13.5. 
klo 18 alkaen. Pastori Kooriki pu-
huu, rouva Okamura laulaa ja käyt-
tää todistuspuheenvuoron. Lisäksi 
puhuu Japanissa lähetystyössä ol-
lut pastori Tapio Pokka. Kahvitar-
joilu lähetystyön hyväksi.

Yläasteen alkuun asti buddhalainen 
temppeli edusti pastori Koorikille 
ainoata pelastustietä. Häntä kohtasi 
järkytys, kun isoisoäiti kuoli. Tämä 
oli toistanut buddhalaisia sutria 
päivittäin. Sairasvuoteella isoiso-
äidin päivät olivat kuolemaan asti 
pelkkää epätoivoa. Hän menetti 
toivonsa ja rauhansa, ja myös pas-
tori Koorikin usko buddhalaisuu-
teen alkoi horjua. Häntäkin alkoi 
kalvaa kuolemanpelko. 

Ristin johtamana hän käveli kris-

tilliseen kirkkoon. Kuunnellessaan 
pastorin raamatunselitystä hän al-
koi toivoa, että siitä löytyisi vastaus 
häntä ahdistaviin kysymyksiin. 22 
-vuotiaana hän sai kasteen ja pääsi 
ensi kerran maistamaan todellista 
elämäniloa. 27-vuotiaana Kooriki 
aloitti teologisessa seminaarissa 
opinnot valmistuakseen papiksi.

Japanilaisia vieraita Oulussa

Tuo työsi 
kansainväliseen 

näyttelyyn
Oulun kansainvälinen seurakun-
ta järjestää taidenäyttelyn Oulun 
kaupunginkirjastossa 5.-12. elo-
kuuta.

Kaikki halukkaat voivat lähettää 
näyttelyyn ehdotuksiaan, esimerkiksi 
erikielisiä lyhyitä tekstejä, maalauksia, 
piirroksia, valokuvia, postikortteja, 
installaatioita, koruompelutöitä 
tai tekstiilejä

Näyttelyn päätöstapahtumassa 
huutokaupataan näytteillä olevat 
taideteokset taiteilijoiden suos-
tumuksella. Huutokaupan tuotto 
lahjoitetaan kansainvälisen seur-
akunnan kummilapselle Keniaan ja 
nimikkolähetteille Namibiaan.

Ehdotukset pyydetään lähettämään 
24.6. mennessä. Lisätietoja antavat 
Bastian Fähnrich, bastian@thepris-
oners.org, p. 045-1382381, Yve 
Thorn,yveoulu@hotmail.com, p. 
044-3678348 ja Patrick Dickson, 
patrick.dickson@evl.fi, p. 040-
5242778 tai Oulun kansainvälinen 
seurakunta ICFO: http://www.
church.fi/oulu.

Seikkailuleiri
Tervetuloa seikkailemaan 
Siiranjärven ja Koston-Pyhi-
tyksen tietämille 5.-8.6.

Ilmoittautumiset Yh-
teisen seurakuntapalvelun 
toimistoon, Kirkkokatu 5, 
p. 3161 347 klo 9-16.

Kemijärveläinen bändi Whi-
te esiintyy yhteiskristillisessä 
Cafe Crossroadsissa perjantai-
na 12.5.

White perustettiin vuonna 
1997 Kemijärvellä. Tätä nykyä 
White toimii Oulusta käsin, jossa 
iso osa bändiläisistä opiskelee. 
Vuoden 2001 aikana alkupe-
räinen kokoonpano muuttui ja 
muotoutui nykyisekseen. Bändi 
koostuu kuudesta soittajasta, 
jotka ovat kaikki hieman yli 
parikymppisiä äijiä. 

Bändi soittaa gospelmusiik-
kia, jossa sanoma on tärkein. 
White haluaa sanoituksillaan 
häpeämättä julistaa suoraa evan-
keliumia - lakia unohtamatta. 
Keskeisimpinä aiheina ovat 
monipuolisesti käsiteltyinä 
Raamatun perusajatukset: an-

White esiintyy
Cafe Crossroadsissa

teeksiantamus ja armo.
Biisit ovat omaa tuotantoa ja 

sanoituksia on sekä suomeksi 
että englanniksi. Musiikki-
tyyli on lähinnä hard-rockia 
ja rockia. 

Cafe Crossroads on avoinna 
perjantaina 12.5. klo 19-00.30 
osoitteessa Isokatu 11. Kahvila 
tarjoaa mukavaa porinaa kah-
vikupposen äärellä ja yhteistä 
hauskanpitoa. 

Vapaaehtoisista kahvimak-
suista saatava tuotto käytetään 
lähetystyöhön Kirkon Ulkomaa-
navun kautta. Tarkoituksena on 
ostaa esimerkiksi luokkahuo-
neita Ruandaan tai sikoja Kam-
bodzhaan sekä koota kahvilan 
seinälle hyvänmielenlistaa, josta 
kaikki näkevät, mitä yhdessä on 
saatu aikaan.

Kanssasi naimisiin -ilta ti 9.5. 
klo 18 järjestetään Pyhän Tuo-
maan kirkossa. Tilaisuudes-
sa kuuntelemme häämusiik-
kia, tutustumme hääjärjeste-
lyihin ja perehdymme vihki-
kaavan eri vaihtoehtoihin. Li-
sätietoja antaa Stiven Naatus, 
p. 050 310 4990. Järjestää Tui-
ran seurakunta. 
Kastellin kirkossa (Töllintie 
38) lauantaina 13.5. klo 15-

16 vihkimusiikin, häämarssi-
en, häälaulujen sekä vihkitoi-
mituksen kaavan esittelyä. Sa-
malla seurakuntamestari esit-
telee vihkitoimitukseen liit-
tyviä käytännön järjestelyjä. 
Mukana pastori Mirjami Dut-
ton, kanttorit Taina Voutilai-
nen ja Juha Soranta sekä seu-
rakuntamestari Kristiina Sa-
naksenaho. Järjestää Karjasil-
lan seurakunta

Suunnitellaan häät

Ulla Rimpinen on otettu vapaaehtoisten tilkkupeitoista. Niitä kertyi lähemmäs 60.

Yoshihiro Kooriki
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Sairaalapastori Annamaija 
Mattila on kuullut usein 
lausahduksen: ”Kyllä minä 
joka ilta rukoilen, mutta en 
minä mikään uskovainen ole.”
Raavaan miehen – jos 
naisenkin – on välillä vaikea 
pitää itseään uskovaisena.
Helpompi on mitätöidä omaa 
uskoaan.

I sot ja vahvat herätysliikkeet ovat luo-
neet moneen pohjoissuomalaiseen 
mielikuvan uskosta ja uskovaisuu-
desta. Helposti vain liikkeeseen kuu-

luvia pidetään uskovaisina. 
-Kun herätysliikkeet normittavat uskoa, 

niihin kuulumattoman on helppo tuntea 
riittämättömyyttä.

Mattila rohkaisee jokaista Jumalan puo-
leen huokaavaa luottamaan oman uskonsa 

Kaipaus on jo uskoa

L asienkeli tuo usein mieleen kauniin, 
mutta kylmän, etäisen ja elottoman-
kin oloisen siipiniekan.

Kun lasitaiteilija Pekka Jauhiainen 
käärii paperista esille puhaltamansa enkelin, 
joka on itse asiassa Mooses, ei elottomuu-
desta ole tietoakaan.

Mooses näyttää nojailevan rennosti – Ih-
misen Poikaan, taiteilija  valottaa.

Kyseessä on triptyyki, jonka toiset osat 
Ihmisen Poika ja  Elias, on jo myyty maa-
ilmalle.

Kirkastusvuori ei ollut tylsä paikka, eivätkä 
Jauhiaisen enkelit ole virheettömiä.

-Minun oli aivan pakko tehdä sinne elämi-
sen jälkiä, rytmiä, liikettä, taiteilija selostaa 
innostuneena.

Oululaiselle pitkän linjan lasitaiteilijalle 
siirtyminen tasapinnasta kolmiulotteiseen 

ilmaisuun on ollut valtavan suuri asia.
Pekka Jauhiainen aloitti lasinpuhalluksen 

opinnot Nuutajärven lasitehtaan yhteydessä 
olevassa lasikoulussa viime vuonna.

-Tein maaliskuussa ensimmäiset puhal-
lustyöni, kesäkuussa oli jo näyttely. Työs-
kentelyni on ollut maanisen innostunutta, 
taitelija kuvaa.

-Tein satoja enkeleitä.

Enkeli
etsii kotia

Nyt enkelit – ja monet muut työt – etsivät 
kotia, ja uusia näyttelyitä.

Pekka Jauhiainen sanoo, että jos jostakin 
asiasta haluaa tietää totuuden, on  oltava 
monta tietolähdettä käytössä.

L A S I TA I T E I L I J A  P E K K A  J A U H I A I N E N  O N  P U H A LTA N U T
M A I N I O N  J O U K O N  H A R V I N A I S E N  E L O I S I A  E N K E L E I T ä

”Enkelissä pitää olla rytmiä”

Limingan taidekoulu 1981–82

Lahden kultaseppäopisto 1982–86

Opetustehtäviä: Oulu-opisto,

Oulun ja Piippolan KTO,

Limingan taidekoulu

Oma taiteellinen työ 1985–

Nuutajärven lasikoulu 2005–

Lyijylasitaidetta, näyttelyitä ympä-

ri Suomea ja Norjassa

Töitä julkisissa tiloissa: Vaasan kau-

punginteatteri, Vaasan kauppahal-

li, Oulun konservatorio, Pyhän Kol-

minaisuuden Kirkko (Kempele), 

Koskelan seurakuntakoti (Oulu), 

Synergia-tuulitaideteos (Kosken-

niska, Oulu)

PEKKA JAUHIAINEN,
s. 1961
Lasitaiteilija

Taiteilijana hän on nimenomaan kerto-
massa totuutta, ja silloin uudet ulottuvuudet 
ovat olleet tarpeen.

-Olen aina rakastanut kolmiulotteista 
lasia.

Pekka Jauhiainen on vielä epävarma siitä, 
mihin hän tulevaisuudessa asettuu. Oulu ei 
ole poissuljettu vaihtoehto.

Viime syksynä hän räväytti performans-
sillaan, jossa lupasi tappaa ihmisen. Pienen 
yleisön silmien edessä vanhan Aatamin hen-
ki lähti vaikuttavalla tavalla ja uusi luomus 
Kristuksessa syntyi. 

-Otti päähän se Mäen kissantappotempa-
us, joka oli aivan sairas, ja silti sai valtavan 
huomion.

Jauhiainen suunnittelee jotakin vastaavaa 
ensi kesänä torille. Taiteilijalla on vapaus ja 
vastuu kertoa totuus, hän sanoo.

Totuus on selvä.
-Jeesus on Vapahtaja, enkelintekijä ilmoit-

taa. –Minä olen sentään uskovainen mies.

SATU KREIVI-PALOSAARI

SA
TU

 K
RE

IV
I-

PA
LO

SA
AR

I

Pekka Jauhiainen sanoo,
että taiteilijan vapaus ja
vastuu ovat siinä, että
kertoo totuuden. Uudet
ulottuvuudet ovat olleet
totuuden kertojalle tarpeen.
Tasapinnoista hän valmistaa 
vielä myös  muun muassa
mallisuojattuja uniikkeja
lasimaalauskortteja.
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Kaipaus on jo uskoa
riittävyyteen. Jo kaipaus Jumalan puoleen on 
uskoa. Myös Jumala kaipaa luotujaan.

Jokainen kelpaa Jumalalle juuri sellaisena 
huokailijana, epäilijänä ja kaipaajana kuin 
on. Jokainen on Jumalalle rakas ja arvokas, 
Annamaija Mattila sanoo kauniisti

Jumala on
tunteista riippumatta

Sairaalapastori on nähnyt työssään, miten 
masentuneen on vaikea uskoa Jumalaan, 
vaikka tahtoisikin.

Masennuksen oire on tunne hylätyksi tule-
misesta: myös Jumala on kylmä ja etäinen. 

-Tällaista ajatusta ei pidä säikähtää. Jumala 
on totta riippumatta miltä meistä tuntuu. 
Hän kärsii yhdessä masentuneen kanssa.

Mattila tietää, että jos lapsuuden vuoro-
vaikutussuhteissa ei ole pystynyt kokemaan 
turvallisuutta, on vaikea luottaa Jumalaan-
kaan. 

-Meidän oma sisäinen mielemme vaikut-

taa siihen, millaisen suhteen rakennamme 
Jumalaan. Hengellisyys ei ole irrallinen osa 
persoonallisuudessamme. Koemme samalla 
mielenrakenteella itsemme, toiset ihmiset ja 
Jumalan. Kaikki liittyy kaikkeen.

Ollaan vain
Jumalan edessä

Monilla työpaikoilla odotetaan nykyisin 
tehokasta suoriutumista annetuista teh-
tävistä. Vaatimusten silmässä on vaikea 
ymmärtää uskon keskeistä sisältöä: Hänen 
luokseen ei tarvitse tulla, Jumalan edessä 
saa vain olla.

-Jumalan lähellä oleminen on niin eri-
laista kuin eläminen suoritusrumbassa; 
siinä maailmassa, jossa heikkoudella ei ole 
sijaa. Jumalan kannattelemisen ovat tunte-
neet, ja sitä ovat lähteneet etsimään monet, 
jotka hakeutuvat retriittiin, kokenut retriit-
tiohjaaja sanoo.

-Levoton löytää levon Jumalassa. Siksi 

kaipaustaan ja levottomuuttaan kannattaa 
kuunnella.

Annamaija Mattila vastaa mielellään 
omasta kokemuksestaan rippikoulumaiseen 
kysymykseen, mitä usko on.

-Se on suostumista, jota ei voi järjellä 
perustella. Jumala rakastaa, vaikka ei tun-
tuisi miltään. Suuria tunteita metsästävässä 
elämäntavassa se voi tuntua tyhjältä, liian 
matalalta.

-Minulle usko on lapsenomaista heittäy-
tymistä kannateltavaksi ja oman kelvotto-
muudenkin kohtaamista.

Usko ei sulje pois epäilemistä. Kaikkea 
ei tarvitse ottaa elämässään kiitoksella vas-
taan. 

Piispa uskalsi
hämmentyä

Piispa Eero Huovinen uskalsi puhua tsu-
namikatastrofin yhteydessä käsittämättö-
mästä Jumalasta. Hän kysyi yhdessä ihmis-

ten kanssa millainen Jumala voi sallia kär-
simyksen. 

Piispa ei kääntänyt Jumalalle selkäänsä. 
Kun selityksiä ei löydy, jäljelle jäävät hiljai-
set sanat: siunaa minua tässä. 

Suomalaisista, erityisesti suomalaismiehistä, 
sanotaan, etteivät he osaa puhua tunteistaan. 
Mattila on nähnyt, että elämän riisuessa kai-
kissa herää samalla tavalla kysymys elämän 
tarkoituksesta.

-Siinä herrat ja narrit ovat samalla viivalla. 
Tapa kysyä ja tunnesävyt naisten ja miesten 
välillä voivat olla erilaisia, mutta kysymykset 
ovat yhtä merkityksellisiä.

Mattila sanoo, että tunne omasta riittämät-
tömyydestä saattaa vaientaa keskustelun ja 
kysymykset elämän syvistä asioista.

Elämän keskeneräisyyden keskellä pappi 
uskaltaa olla hämmentynyt yhdessä seura-
kuntalaistensa kanssa. Uskon ydin, armah-
dettuna eläminen, ei katoa, vaikka asiat ovat 
vaikeita ymmärtää. 

RIITTA HIRVONEN

SA
TU

 L
AP

IN
LA

M
PI



10

Hailuoto

5.-11.5.2006

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

T ä M ä  V I R S I

(C.g.LIANdER 1889, SUOM. MARTTI RUUTH 1903, VIRSIKIRJAAN 
1986.)

Kempeleen seurakunnan toimistosihteerille Sari Karvoselle on 
erityisen tärkeä virsi 77, Käy yrttitarhasta polku. Pääsiäisajan 
virttä hän saattaa kuulla muulloinkin.

-Se kertoo niin ihanalla tavalla Jeesuksen kärsimyksestä ja 
ristinkuolemasta, siitä mitä Hän teki meidän puolestamme. 
Virsikirjassa on paljon myös hyviä nuortenvirsiä, mutta jos yksi 
pitää nostaa esille, kyllä se on tämä. Virsi 77 oli myös mummoni 
suosikki.

Käy yrttitarhasta polku, vie Golgatalle se. On Hengen viitoit-
tama sen joka askele. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se 
on tuskien.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000

Saarenkartanon har-
taus to 4.5. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 4.5. 
klo 18.30.
SPR:n ystävä- ja seu-
rakunnan lähimmäis-
palvelun aktivointipalaveri pe 5.5. klo 
14 Iltalennon Moskun kodalla. Tule 
ideoimaan ja juttelemaan kahvikupin 
äärelle.
Jumalanpalvelus su 7.5. klo 10, Jukka 
Aholinna Gideoneista vierailee.
Yhteisvastuun päätösjuhla ja myy-
jäiset srk-salissa su 7.5. klo 14, jonka 
jälkeen yhteisvastuukonsertti ja runon-
lausuntaa kirkossa klo 15. Konsertissa 
esiintyvät Saaren Sirkut, Kirkkokuoro, 
Pikkupianistit sekä Katri Suonvieri 
soittaa kannelta. Runoja lausuvat Tuula 
Isola ja Tuula Paltakari-Piekkola.
Eläkeliitto ti 9.5. klo 11.
Kartanossa kajahtaa ke 10.5. klo 14, 
Heikki Rasi, piano, hanuri ja saha.
Päiväkerho ke 10.5. klo 9.30.
Musiikkikerho ke 10.5. klo 14.
Perhekahvila to 11.5. klo 9.30.
Iltakirkko to 11.5. klo 19, vieraita 
Oulujoen seurakunnasta.
Rauhanyhdistys: Seurat Irma ja Alpo 
Rekisellä, puhujana Matti Räihä.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 7.5. klo 
10, liturgia Vähäkan-
gas, saarna Nevala, 
kanttorina Niemelä. 
Seurakuntakerho 
srk-keskuksen monitoimisalissa to 
4.5. klo 13 ja Jokivarren vanhusten-
talolla ma 8.5. klo 13. Mikäli tarvitset 
kuljetuksen kerhoon, ota yhteyttä 
diakoniatoimistoon ajanvarausvas-
taanotolle perjantaisin klo 9-11, p. 
547 2636.
Juttukahvila Martinniemen srk-
kodissa tänään to 4.5  klo 13. Veren-
paineen mittausta klo 13.30-14.30. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 547 2636.
Perhekerhon kevätkirppis Martin-
niemen srk-kodissa la 6.5. klo 10-13. 
Tule myymään tavaraa, myyntipöydän 
vuokra 5 e. Varaukset Teija Kuitto, p. 
040 5344 489. Kahviosta kahvia ja pul-
laa, arpoja (palkintona herkkukori). 
Tervetuloa porukalla ostoksille!
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 8.5. klo 14.
Lähetysilta Marjatta Timosella, Verä-
jätie 18, ti 9.5. klo 18.
Snellman-juhla Haukiputaalla to 11.5. 
Tilaisuus alkaa kokoontumisella Snell-
manien sukuhaudalle Haukiputaan 
vanhalla hautausmaalla klo 18 ja jatkuu 
tämän jälkeen juhlalla srk-keskuksessa. 

Tilaisuuden järjestävät Haukipudas-
seura, Haukiputaan seurakunta ja 
Haukiputaan lukio.
Hautausmaan talkoot ti 16.5. klo 18 
alkaen. Hartaus klo 20, jonka jälkeen 
kahvitus.
Perhekerho: tiistaisin klo 9.30-11 
kirkonkylällä Kappelitie 8 ja Martin-
niemen srk-kodissa Repolantie 2; tors-
taisin klo 10-11.30 Jokelan vanhalla 
koululla ja torstaisin  klo 9.30-11 sekä 
12-13.30 Kellon srk-kodissa. 
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
lapsikuoron harjoitukset srk-keskuk-
sessa tänään to 4.5. klo 17. Kirkkokuo-
ro Haukiputaan Laulun harjoitukset 
srk-keskuksessa tänään to 4.5. klo 
18.30. Eläkeläiset musiikkipiiri srk-
keskuksen monitoimisalissa to 11.5. 
klo 13.
Nuorten toimintaa: Elokuvailta 
Wirkkulassa ke 10.5. klo 18, Avoimet 
ovet Kellon srk-kodissa keskiviikkoisin 
klo 18-12 ja Martinniemen srk-kodissa 
torstaisin klo 18-20. Nuorten raamis 
Wirkkulassa perjantaisin klo 18.
Rovastikunnallinen lastenjuhla Iissä 
helatorstaina 25.5. Juhla alkaa perhe-
jumalanpalveluksella Iin kirkossa klo 
12. Sen jälkeen ruokailu ja erilaisia 
toimintapisteitä Iin yläasteella. Juhlan 
on ilmainen linja-autokuljetus, mikäli 
lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä. 
Ilmoittautumiset 4.5. mennessä lapsi-
työntoimistoon, p. 5475 721, Outille, 
p. 040 5471 472 tai sähköpostilla outi.
palokangas@seurakunta.suomi.net.
Rovastikunnallinen Rantapohjan 
alueen mielenterveysleiri Haukipu-
taalla Isonniemen leirikeskuksessa 
30.5.-1.6. Osallistuminen maksaa 
leiriläiselle 15 e, joka peritään leirin 
alkaessa. Haukiputaalaisista 6 en-
simmäisenä ilmoittautunutta pääsee 
mukaan, Heli Puuperä, p. 040 5898 362 
viim. ti 23.5. mennessä. Ilmoittautu-
neille lähetetään tarkempi leiriohjelma 
sekä tieto kyydistä.
Kesätyöpaikkoja avoinna v. 1987-
1990 syntyneille nuorille. Työ on 
hautausmaa- ja puistotyötä. Työjakso 
kestää kaksi viikkoa. Nuorten työpaik-
koja haetaan hakulomakkeella, jonka 
voi noutaa seurakunnan taloustoi-
mistosta. Työpaikkaa hakevan tulee 
ilmoittautua myös työvoimatoimis-
toon kesätyönhakijaksi. Hakemus-
ten tulee olla perillä ma 8.5. klo 14 
mennessä Haukiputaan seurakunnan 
taloustoimistossa, osoite Kirkkotie 10, 
90830 Haukipudas. Työpaikat jaetaan 
hakeneiden kesken arpomalla.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n äitipii-
ri srk-keskuksen neuvotteluhuoneessa 
ma 8.5. klo 18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka ry:llä pe 5.5. klo 18.30, 
seurat ry:llä su 7.5. klo 14, Kari Ahola, 
Kalevi Teppola, pyhäkoululaisten ja 
päiväkerholaisten retki Ruukkiin su 
28.5, tarkemmat tiedot ry:n ilmoitus-
taululta, eläkepiiri srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa ti 9.5. klo 13, Jokikylä: 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:

llä pe 5.5. klo 17.30, yhteispyhäkoulu 
ry:llä su 7.5. klo 12, seurat ry:llä su 
7.5. klo 17, Erkki Vähäsöyrinki, Pekka 
Hintikka, päiväkerho ry:llä ke 10.5. ja 
to 4.5. sekä 11.5. klo 17.30-19. Kello: 
pyhäkoulu su 7.5. klo 12: Orava-
Takkuranta Pitkäsellä, Paalinkuja 8, 
ja Hietalanmäki-Kiviniemi Rontilla, 
Ahvenkuja. Seurat ry:llä klo su 7.5. klo 
17, Jyrki Vaaramo, Juhani Kinnunen.
Kuolleet: Sylvia Soronen 86 v., Anna 
Lyydia Seppänen 85 v., Eero Johannes 
Isohätälä 73 v., Anna Liisa Hentilä 69 
v., Pauli Juhani Annala 66 v.
Avioliittoon kuulutetaan: Pekka Allan 
Kuusiniemi ja Outi Johanna Sipola.
Kastettu: Helmi Maria Vengasaho, 
Jesse Juhana Ruuska, Aapo Viljami 
Kivari, Onni Hermanni Erkkilä.

Messu su 7.5. klo 10 
kirkossa. Liturgi Timo 
Riihimäki, saarna Tuo-
mas Tölli, kantt. Eija 
Savolainen. Kolehti 
Kirkkohallitukselle. 
Pyhäkoulu kirkossa 
saarnan aikana.
Haukiputaan laulun konsertti su 
7.5. klo 18 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa, johtajana Hannu Niemelä. 
Haukiputaan laulu on vireä ja nuo-
rekas kirkkokuoro. Konsertit ovat 
olleet hyvin suosittuja. Kuoro esittää 
vaativaakin ohjelmistoa ja on esiin-
tynyt Latviassa, Ruotsissa, Unkarissa, 
Venäjällä ja Virossa. Iltamusiikissa urut  
Anna-Maria Pietiläinen, huilisti Silja 
Niemelä ja yksinlaulu Pekka Manni-
nen. Ohjelma 5 e, vapaa pääsy. 
Lapsikuoron harjoitukset to 4.5. klo 
16.15 kirkonkylän seurakuntakodissa 
ja pe 5.5. klo 15 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa. 
Infotilaisuus vihkipareille la 6.5. klo 
15 vanhassa kirkossa. Tilaisuudessa 
kerrotaan toimituksesta, kaavavaih-
toehdoista sekä esitellään vihkitilai-
suuden musiikkia.
Kempeleen seurakunnan Turvassa 
paremmassa CD:tä yhteisvastuun 
hyväksi on myytävänä 15 e:n hintaan 
kirkkoherranvirastossa ja kevään yh-
teisvastuutapahtumissa.
Seurakuntailta ti 9.5. klo 19 kirkon-
kylän srk-talolla. Armo ja anteeksian-
taminen, mukana julistustyöntekijä 
Pentti Olkkonen Suomen Raamattu-
opistolta ja Markku Korpela. Kristillis-
ten kirjojen ja äänitteiden myyntiä.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot kiinni ke 10.5.
Perhekerhoja ei ole ke 10.5. 
Eläkeläisten piirit:  Päiväpiiri ke 
10.5. klo 12 Kokkokankaalla. Luento 
kotitapaturmien ehkäisy. Seurakun-
tapiiri to 11.5. klo 13 kirkonkylän 
seurakuntakodissa. 
Kirkkokuoron harjoituksia ei ole 
ke 10.5. 
Naisten piirin tapaaminen to 11.5 
klo 18 Zeppelinin Matteus-aukiolla. 
Ilmoittautuminen Annelille ruokai-
lua varten ma 8.5. mennessä, p. 040 
510 6307.
Äitienpäiväjuhla terveyskeskuksen 
vuodeosastolla pe 12.5. klo 13.
Naisten ilta pe 12.5. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Vieraana pastori 
Satu Saarinen. Illan teemana: Nainen, 
kaunis Jumalan silmissä. Ohjelmassa: 
Sketsejä naiseudesta, Minna Rissanen 
laulaa ja soittaa. Salaattilounas.
Kirkkokuoron äitienpäivämyyjäiset 
pe 12.5. klo 11-13 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Myytävänä lohikeittoa, 
täytekakkuja, pitkoja, kuivakakkuja, 
pikkuleipiä, leipää ja uunijuustoa.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu 
su 14.5. klo 17 vanhassa kirkossa 
(HPE).
Perinteinen rovastikunnallinen 
perhetapahtuma Hailuodossa la 
20.5. Ohjelmassa ruokailu kirkolla, 
Marjaniemessä myytävänä savustettua 
kalaa (kalaonnen suosiessa) ja Luovon 
leipää, entisellä luotsiasemalla vierailu 
ja askartelua, lapsille ongintaa, vanha 
merikapteeni kertoo merijuttuja.

Hailuodon kirkossa lasten jumalan-
palvelus, kirkkokahvit. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 11.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 5614 500. 
Kempeleen seurakuntalaisille retki on 
ilmainen! Järj. Limingan rovastikun-
nan perhetyö.
Rovastikunnallinen omaishoitajien 
retki Utajärven Rekihoviin ti 23.5. 
Päivän aiheena Arjen ilot, Helena Torn-
berg. Retkipäivän hinta 5 €. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 15.5. mennessä 
Sirkku Määttä, p. 040 779 0368.
Työttömien ja aamukahvilaväen 
retki Alatornioon ja Haaparannalle 
ke 24.5. Retken hinta 7 e, sis. matkan, 
ruokailun ja kahvit. Lähtö keskustan 
seurakuntatalolta klo 9. Ilmoittautu-
miset 19.5. mennessä Marjalle, p. 040 
770 7 431.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiistai-
sin ja torstaisin klo 14-17 sekä lauan-
taisin klo 10-13. Ilonpisara on suljettu 
to 4.5. koulutuspäivän vuoksi.
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18 - 19.30. Toimintakerho  
2.-4.-luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30 
- 19. Tyttökerho 7-10-vuotiaille 
Vanhassa pappilassa ke klo 16.30-18. 
Sekakerho 1.-5.-luokkalaisille kes-
kustan seurakuntatalolla ke klo 17-
18.30. Monitoimikerho kouluikäisille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
ke klo 18-19.30. Tyttökerho 8-10-
vuotiaille Vanhassa pappilassa  to klo 
16.30-18. Koirakerho 10-12-vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa. 
Nuoret: Yöpappila pe 5.5. klo 20-24 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila ti 
9.5. Vanhassa pappilassa. Nuorten ilta 
to 11.5. klo 19 Vanhassa pappilassa. 
Päivystys torstaisin klo 14-16.30 kes-
kustan seurakuntatalolla. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: To 4.5. 
klo 19 kotiseurat radan länsipuolella 
Irma ja Ahti Pulkkisella, Pulkkisentie 
13. Su 7.5 klo 12 laulupyhäkoulu ry:
llä, klo 17 seurat ry:llä.                 
Murron rauhanyhdistys: Pe  5.5. klo 
19 lauluseurat Similällä. Pe  5.5. klo 
19 nuortenilta Haholla. La  6.5. klo 19 
raamattuluokka ry.llä. Su 7.5. klo 12 py-
häkoulut Peterillä ja Jarkko Korhosella. 
Su  7.5. klo 16 seurat ry:llä.  
Kastetut: Jouni Elias Teräsniska, Juulia 
Neea Johanna Patala.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu 2. rukouspäi-
vänä  7.5. kirkossa 
klo 10, Markku Pa-
losaari, Ulla Junttila, 
Marja Ainali. Kolehti 
Pohjois-Suomen tun-
turikappelien ja maamme tiekirk-
kotoiminnan tukemiseen. Messun 
päätyttyä Yhteisvastuu-kiitosjuhla 
seurakuntakeskuksessa, mukaan kut-
sutaan kaikkia keräyksessä  mukana 
olleita.
Kirkkokuoron harjoitus la 6.5. klo 
10 - 14 Jäälin seurakuntakodilla.
Pyhäkoulu su 7.5. klo 12 Kirkkopir-
tillä, Birgitta Kontio.
Minun mummo -ilta kirkkopirtillä 
7.5. klo 18. Mummoaiheista musiikkia 
ja puhetta. Mukana rovasti, toimitus-
johtaja Tuomo Korteniemi, kanttori 
Marja Ainali sekä puhumassa Terttu 
Ukkola ja Pekka Laukkanen. Laulaa 
Heikki Saarela. Mukana myös Minun 
mummo-kirjassa mukana olevia mm. 
kiiminkiläisiä, sekä kirjan kirjoittanut 
toimittaja Satu Kreivi-Palosaari ja 
kappalainen Markku Palosaari sekä 
laulavat lapset.
Rauhan Sanan seurat su 7.5. klo 
18.30 Montin-salissa, Raimo Salo-
nen.

Lähetyspiiri ti 9.5. klo 13 Lähimmäi-
sen tuvalla.
Seurakuntakerho ti 9.5. klo 13 
Montin-salissa.
Kirkkokuoro ti 9.5. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Hartaus ke 10.5. klo 13 Jäälissä 
Kotirinteellä, Ulla Junttila ja klo 14 
viikkohartaus Jaarankartanossa, Arto 
Kouri.
Äitienpäivälounas su 14.5. seurakun-
takeskuksessa messun jälkeen klo 14 
asti. Menu: vihanneskeitto, suikale-
paisti, perunat ja riisi, vihannesgratiini 
ja salaatit sekä jälkiruokana hedel-
mäsalaatti ja kahvi. Hinta: aikuiset 
8 e. 5-12-v. 3 e., alle 5-v. ilmaiseksi. 
Lounastalkoot la 13.5. klo 8 alkaen.
75-vuotiaiden juhla helatorstaina 
25.5. alkaen messulla kirkossa klo 
10, jonka jälkeen juhla seurakunta-
keskuksessa. Ilmoittautumiset 12.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
8161 003.
Pyhäkoulutyö järjestää retken ro-
vastikunnalliseen lastenjuhlaa Iihin 
helatorstaina 25.5. Linja-auto täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Juhlaan 
sisältyy perhekirkko kirkossa, ruokailu 
ja juhla viereisellä koululla. Tarkem-
mat tiedot lähetetään ilmoittauneille 
lähempänä retkeä. Ilmoittautumiset 
Birgitta Kontiolle 11.5. mennessä, p. 
040 7431901.
Hautainhoitosopimukset kesäajaksi 
tulee tehdä 5.5. mennessä taloustoimis-
tossa tai soita, p. 040 576 2178.
Lapsityö: syksyn 2006 päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen ma 15.5. klo 
9-14, ti 16.5. klo 9-14, ke 17.5. klo 
12-18, to 18.5. klo 9-14 soittamalla 
lapsityöntoimistoon, p. 040 700 8151. 
Päiväkerhoihin otetaan vuosina 2001-
2003 syntyneitä lapsia. Päiväkerhot 
kokoontuvat Kirkonkylässä Kirkko-
pirtillä ja Jäälissä seurakuntakodilla. 
Sivukyliltä on taksikuljetus ilmoit-
tautumisjärjestyksessä kolmelletoista 
lapselle/kylä. Päiväkerhon hinta 10 
e./syksy 2006-kevät 2007.
Perhetyö: Jäälin perhekerhon retki 
Suvelan leirikeskukseen to 4.5. 
Lähtö klo 9.30 Jäälin seurakunta-
kodilta omin/kimppakyydein, paluu 
n. klo 11. Kirkkopirtin perhekerhon 
Suvelan retki pe 5.5. Lähtö klo 9.30 
Kirkkopirtiltä omin/kimppakyydein, 
paluu n. klo 11. Huom! Molemmissa 
tulvavaraus! Silloin kerhot normaalis-
sa paikoissa. Perhekahvilat ke klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla ja to klo 13 
Kirkkopirtillä.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin 
seurakuntakodilla klo 9-11.30.
Perhekerhojen ja -kahviloiden pe-
rinteinen retki tehdään Ranuan eläin-
puistoon to 1.6. Lähtö Kirkkopirtiltä ja 
Jäälin seurakuntakodilta klo 9, paluu 
noin klo 16. Hinta aikuisilta 20 e., 
lapset 4-14-v. 15 e., alle 4-vuotiaat 10 
e. Ilmoittautumiset pe 12.5. mennessä 
Saijalle, p. 040 5609 678.
Perheretki Kalajoelle 27.6. Jukuju-
kumaahan ja SaniFaniin. Retken hinta 
30 e./aikuiset, 25 e./10-15-v. lapset , 20 
e./4-9-v. lapset ja 10 e./alle 4-v. lapset. 
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun 
mennessä Saijalle, p. 040 5609 678.
Varhaisnuorisotyö: vielä on tilaa 25.-
27.7. poikaleirillä 2-5-luokkalaisille. 
Ilmoittaudu Aulikki Rinta-Säntille, p. 
040 743 1904.
Nuorisotyö: Nuorten ilta to 4.5. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoulu su 
7.5. klo 12 Huttukylässä Hekkalalla, 
Alakylässä Paasolla ja Vänttilällä, 
Tirinkylässä  Kotajärvellä, Jäälissä 
Liedeksellä, Laivakankaalla Lai-
vamaalla, kirkonkylällä Tynillä ja 
kirkkopirtillä. Seurat su 7.5. klo 17 
seurakuntakeskuksessa, Pekka Lehto, 
Jukka Jaakkola. Raamattuluokka-
laisten kevättapahtuma la 6.5. klo 18 
Suvelassa.
Kastettu: Sofia Lyydia Alakärppä, 
Julius Valtteri Heikkilä, Eemil Artturi 
Hekkala, Ossi Topias Kattilakoski, Vil-
jami Matias Leskelä, Aaron Benjamin 
Kyllönen, Samuel Eemeli Kyllönen.
Kuollut: Eila Aulikki Haipus 73 v.
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Liminka

Seurakuntapalvelun johtaja ja 
Oulun kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja rovasti Matti 
Pikkarainen väittelee tohtoriksi 
Helsingin yliopiston teologisessa 
tiedekunnassa toukokuun toisena 
viikonloppuna.

O let valmistellut väitöskirjatyön aiheesta 
Voiko sota olla oikeutettu? Miksi valitsit 
juuri tämän aiheen?

Toki keskeisin syy oli kiinnostus aiheeseen, jo-
ka itsessään on huomattavasti laajempi kuin 
vain kysymys sodasta. Se koskettaa luomista ja 
ihmistä tuon luomisen osana ja Jumalan ku-
vana. Se koskettaa oikeudenmukaisuuden to-
teutumista.

Voiko sota olla oikeutettu?
Usein sotaan suhtaudutaan tunteenomaisesti ja 
kielteisesti. Lisäksi usein vedotaan esimerkiksi 
vuorisaarnan rauhantekijöiden autuaaksijulista-
miseen tai siihen raamatunkohtaan, jossa tode-
taan, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan 
hukkuu. Nämä ovat oikeita näkökulmia ja niiden 
mukaisesti jokaisen toivotaan elävän.

Nyt kuitenkin on niin, että vaikka ihmisellä 
luomisen kautta on sydämeen kirjoitettu lain 
tuntemus eli luonnollinen laki, niin syntiinlan-
keemuksen myötä meiltä ihmisiltä katosi halu 
ja kyky toimia niin, että aina ja kaikessa osoit-
taisimme rakkautta toisillemme. Me olemme 
pohjimmiltamme itsekkäitä niin yksilötasolla 
kuin kansakuntienkin joukossa.

Tähän ajatukseen liittyy oppi oikeutetusta so-
dasta. Eli maallinen hallinto toteuttaa Jumalan 
maallista hallintavaltaa tarvittaessa pakottamalla 
lain ja voiman avulla ihmisen osoittamaan rak-
kautta eli elämään kunnioittaen toista ihmistä 
Jumalan kuvana ja lähimmäisenä. Sota, joka 
pyrkii turvaamaan elämää, ihmisyyttä ja ihmis-
arvoa voi olla oikeutettu.

Mikä sota on ollut oikeutettu?
Tällaisen määritelmän tekeminen on vaikeaa, 
mutta perinteisen oikeutetun sodan opin 
mukaan se mitä edellä kuvasin lisättynä sillä, 
että oikeutettu sota ei voi olla hyökkäyssota. 
Perinteisesti on katsottu, että esimerkiksi tal-
visota oli oikeutettu.

Olet tutkinut Kirkkojen maailmanneuvoston 
yleiskokousten kannanotot sotaan kriisien rat-

kaisuna. Kuinka kauan tutkimustyö kesti?
Se alkoi jo viime vuosituhannella eli toista vuo-
sikymmentä sitten, mutta valmistelin työtä siten, 
että välillä oli pitkiä hiljaisia jaksoja. Muutoinkin se 
on ollut sellaista hiljaisen puron etenemistä.

Mistä ajankohdasta on tutkimuksessasi 
kyse?
Vuodesta 1948  vuoteen 1983 eli se sijoittuu 
kylmän sodan maailmaan, joka myös heijas-
tuu työn sisällä.

Käytät väitöskirjassasi käsitettä strukturaali-
nen teologia. Mistä siinä on kyse?

Strukturaalisuus viittaa yhteiskuntarakentee-
seen ja sen oikeudenmukaisuutta ylläpitävään 
voimaan. Se lähtee siitä, että luomisessa Juma-
la on kirjoittanut ihmiseen eron oikean ja vää-
rän välillä, mutta lankeemuksessa kyky toimia 
sen mukaan on hiipunut. Eli ihminen ei toimi 
pyyteettömästi eikä itsessään pyri toteuttamaan 
oikeutta ja rakkautta, vaan tavoittelee omaa tai 
ryhmänsä etua. Jumala toimii ihmisissä ja hä-
nen muodostamissaan rakenteissa eli struktu-
raalisuus korostaa rakenteellisen ja järjestäyty-
neen yhteiskunnan ja sen oikean vallankäytön  
merkitystä. Luterilaisuudessa tämä on realisoi-
tunut kahden regimentin opissa.
 
Mikä on mielestäsi kaikkein merkittävin vas-
taus, jonka tutkimus tuotti?
Vastaus on tietysti sidottu tutkimusongelmaan, 
jota on selvitetty. Olennaista on se, että kirkot 
eivät ole tukeneet sellaisia massatuhoon pyrkiviä 
sotia, joiden ei voida katsoa edistävän ihmisyyden 
ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.

Samalla se, että sota yhä on oikeutettu sil-
loin kun muut keinot rauhan saavuttamiseksi 
on käytetty. Tällöinkään sota ei saa olla toisen 
alistamiseen tähtäävää vaan ainoastaan omaa 
olemassaoloa turvaavaa.

Muuttiko tutkimustyön eteneminen omaa 
ajatteluasi sodasta ja rauhasta?

Yhteisöllisen vastuun näkökulma kirkastui.

Mitä uutta valmistunut väitöskirja elämääsi 
tuo?
Ainakin ensihätään lepoa.

Mistä haaveilet?
Lomasta ja siitä, että frouvan kanssa saa lähtiä 
pellaamaan.

SATU KREIVI-PALOSAARI

Kuoroharjoitukset 
to 4.5. seurakuntata-
lolla klo 16 Tähdet,  
kirkkolaulajilla ei 
harjoituksia.
Hartaus to 4.5. klo 14 Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla. Mukana Kerttu Inkala 
ja ystävänrengas.
Sanajumalanpalvelus su 7.5. klo 10 
kirkossa. Saarna ja liturgia Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 
105:1 ja 4, 603, 291:3, 623:5-7, 397, 
162:1-, 567:3 ja 4. Kolehti Pohjois-
Suomen tunturikappelien ja maamme 
tiekirkkotoiminnan tukemiseen Kirk-
kohallituksen kautta.
Kahvikonsertti su 7.5. klo 13 srk-ta-
lolla. Ohjelma koostuu lauluista ja ru-
noista. Mukana harjaantumisluokka, 
musiikkiopisto, Tähdet. Liput aikuiset 
5 euroa, alle 15 v. 2 euroa, perhelippu 
10 euroa. Sis. leivoskahvin ja ohjelman, 
(arvontaa). Tuotto kehitysvammaisten 
virkistystoimintaan Limingassa. Järj. 
seurakunta ja toimintakeskus.
Ylistysilta su 7.5. klo 17 srk-talolla. 
Ylistystä, raamattuopetusta Ilkka Torn-
berg ja rukousta. Lapsille pyhäkoulu.
Seurakuntakerhon, omaishoitajien 
ja vapaaehtoisten (diakonian ja lä-
hetyksen) kevätjuhla ke 10.5. klo 12 
srk-talolla. Aloitetaan lohisopalla. Tule 
sinäkin, joka harvoin pääset.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu 11.-12.5. suunnittelupäi-
vien vuoksi.
Kuoroharjoituksia ei ole 11.5.
Rantakylän hautausmaan siivous-
talkoot la 13.5. alkaen klo 8. Ota oma 
harava mukaan. Kahvitarjoilu. Pieni-
kin panoksesi otetaan kiitollisuudella 
vastaan.
Omaishoitajien ja ystävärenkaan ret-
ki Ouluun ma 15.5. Lähtö yhteiskyydil-
lä seurakuntatalolta klo 10. Paluu noin 
klo 15. Ei omavastuuta. Tiedustelut ja 
ilm. 10.5. mennessä Maisalle, p. 562 
1226 tai 044 7521 227.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 562 1226.
Mitä lahjaksi: Diakoniatoimistosta 
ostettavissa yhteisvastuu-sydänessuja, 
patakintaita, sydänmukisetti, pehmo-
heijastin ym.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri lähe-
tysvintillä maanantaisin klo 12-14. 
Lähetyksen kevätarpajaiset 1.4.-30.6. 
Arpalistoja paikallisissa liikkeissä ja 
lähetysjohtokunnan jäsenillä.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhoja ei ole  
to-pe 11.-12.5. Työntekijöillä suun-
nittelupäivät. Syksyllä alkaviin päivä-
kerhoihin ilmoittautumiset kerhopai-
koissa 19.5. mennessä tai 044 7521 230. 
Syksyllä otamme uusia kerholaisia, jos 
on vapaita paikkoja kerhoryhmissä. 
Kerhoon otetaan elokuun loppuun 
mennessä 3 vuotta täyttäneet ja sitä 
vanhemmat lapset. Ala-Temmekselle 
perustetaan ryhmä, jos 19.5.mennessä 
ilmoittautuu vähintään 7 lasta.
Tulossa: Perinteinen rovastikunnal-
linen perhetapahtuma Hailuodossa 
la 20.5. Ohjelmassa ruokailu kirkolla, 
Marjaniemessä myytävänä savus-
tettua kalaa (kalaonnen suosiessa) 
ja luovon leipää, entisellä luotsiase-
malla vierailu ja askartelua, lapsille 

ongintaa, vanha merikapteeni kertoo 
merijuttuja. Hailuodon kirkossa 
lasten jumalanpalvelus, kirkkokahvit. 
Hinta aikuiset 5 euroa, lapset 4-15 v. 3 
euroa ja alle 3 vuotiaat ilmaiseksi. Sis. 
ruokailun(kalakeitto/jauhelihakeitto
+jälkiruoka)ja kirkkokahvit. Matka 
ilmainen. Lähtö Limingasta Sarlotan 
nurkalta klo 10.15, paluu noin klo 
18.30. Ilmoittautumiset 11.5. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, p. 562 
1220. Järj. Limingan rovastikunnan 
perhetyö.
Perhekerhot: Ti 9.5. klo 9.30-11 
srk-talolla. Tupoksessa ei kerhoa tällä 
viikolla.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulu su 7.5. klo 
15  Koti-Pietilässä. Kevään viimeinen. 
Tupoksen pyhäkoulu ti 9.5. klo 18 
Kimpimäellä, Kotilehto 1 B. Kevään 
viimeinen.
Lasten raamiskerho ti 9.5. klo 17 
Martinmäellä.
Nuorisotyö: To 4.5. isoskoulutus Koti-
Pietilässä klo 18.15-19.45. Kesäriparille 
ja varhaisnuorten leirille haetaan iso-
sia! Rippikoululeiri pidetään 15.-21.6. 
Paltamossa Iso-Melasen leirikeskuk-
sessa. Varhaisnuorten leiri pidetään 
Tyrnävän srk:n kesäkodilla 8.-9.6. 
Kirjalliset hakemukset Mirvalle 15.5. 
mennessä. Hakemuksesta tulee käydä 
ilmi nimi, ikä, osoite ja puhelinnumero. 
Milloin olet käynyt isoskoulutuksen 
ja mitä muuta koulutusta olet käynyt. 
Oletko ollut ennen isosena, milloin ja 
missä? Miksi juuri sinut tulisi valita 
isoseksi? Lisätietoja Mirvalta, p. 044 
7521 225. Hakemukset: Mirva Heik-
kinen/Limingan seurakunta. PL 29. 
91901 Liminka.
Partiotyö:  Su 7.5. kirkkopalvelussa 
Piisamit. La 13.5. Sudenpentujen toi-
mintapäivä Rantakylässä. Tarkemmat 
tiedot lähempänä laumanjohtajilta. 
Su 14.5. kirkkopalvelussa Huuhkajat. 
Ma 15.5. Kärppäkäräjät klo 18-19.30.  
Ke 17.5. maastoleikki vartiolaisille 
ja vaeltajille Rantakylässä klo 18-21. 
Tarkemmat ohjeet vartionjohtajilta 
ja Kotikololla jaossa. Vastaa pj Han-
na Kylmänen, p.  050 530 4097 sekä 
muut heimopäälliköt. Maastoleikin 
jälkeen vartiolaisilla ja vaeltajilla kau-
den toiminnan päätös. Palkintojen 
ja merkkien jakoa. 19.-21.5. Jotos 
06 14v/2006 täyttävien, vaeltajien ja 
johtajien reissu Hossaan. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen varjoille. Vastaa 
pj Heikki Mattila, p. 040 707 6086. 
Tarkemmat tiedot lähempänä.
Rauhanyhdistys: Pe 5.5. klo 18.30 
rippikoulun käyneiden nuorten laulu-
seurat ja iltakylä ry:llä. La 6.5. miesten 
ja poikien retki. Su 7.5. klo 11.30 pyhä-
koulut ja klo 14 seurat ry:llä.
Kastettu: Lenni Artturi Penttinen.
Huom! Hautojen hoidot 1.1.2006 
lukien: Limingan seurakunnan kirk-
koneuvosto on päättänyt hautojen hoi-
dosta seuraavasti: Palveluvalikoima 
sisältää: Pitkäaikaiset hoidot viisi(5) 
tai 10 vuotta ja kesähoito. Kesähoidot 
ilmoitettava kirkkoherranvirastoon 
kunkin vuoden toukokuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseiselle kesälle 
tehdä. Sisältö (molemmissa sama): 
haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi, 

Voiko sota
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Rovasti Matti Pikkarainen on valmistellut väitöskirjatyötään monen toimen ohessa pitkään ja rau-
hallisesti. Seuraava haave on lähtiä frouvan kanssa pellaamaan.
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Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207109 865 , Pulkkilan seu-
rakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja 
fax  0207 109 870,seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12.
Haudanhoitosopimusten ja kesä-
kasteluiden pyynnöt, srk-mestareilta 
Heikki Roseberg, Piippola, p. 0207 109 
863, Johannes Holma, Kestilä p. 0207 
109 868, Risto Rainevaara, Pulkkila 
p. 0207 109 855, Heikki Niilekselä, 
Pyhäntä p. 0201 109 875, sekä seura-
kuntatoimistoista.
Rovastikunnan retki Inkerinmaalle 
(Pietari-Hatsina-Skuoritsa) 6. - 10.7. 
Matkan johtajina Leena Räsänen ja 
Tapio Leinonen. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Leenalta 31.5.06 mennessä, 
p. 0207 109 869.

Kestilä
To 4.5. klo 10 - 12 
lasten päiväkerhon 
aamuryhmä ja klo 
12.30-14.30 päiväryh-
mä.
Pe 5.5. klo 13 seura-
kunnan ohjelmaa Pihlajistossa.
La 6. - su 7.5. askartelu- ja kokkiker-
holaisten yöleiri kerhokodissa.
Su 7.5. klo 10 messu, jonka yhteydessä 
Kestilän kappalaisen, pastori Risto 
Tuomisen virkaanasettaminen, toi-
mittaa lääninrovasti Erkki Piri, saarnaa  
Risto Tuominen. Virkaanasettamisessa 
avustavat rovasti Tapio Leinonen 
ja keskusrek. johtaja pastori Veijo 
Koivula, notaarina talouspäällikkö 
Tarmo Myllykoski, tekstinlukijoina 
Elvi Puurunen, Arto Rasinkangas 
ja Timo Hakkarainen, kanttorina ja 
kirkkokuoron johtajana dir.cant. Unto 
Määttä. Rippikoululaiset osallistuvat. 
Messun jälkeen ruokailu ja juhla seu-
rakuntakodissa.

Pudasjärvi

Rantsila

Siikajoki

Siikalatva

Oulunsalo

JAKELUHäIRIöT/
JAKELUKIELLOT

SUOMEN KIRKKO-MEdIAT OY 
ASIAKASPALVELU

PUH. 0207 54 2294

Lumijoki

Muhos

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005

kastelu, havutus syksyllä, jouluna 
kynttilä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi. 
Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäai-
kaissopimukset hoidetaan tehtyjen 
sopimusten mukaisesti.
Leikkaa talteen! Limingan seurakun-
nan matkapuhelinnumerot :
Kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 
222, kappalainen Aino Pieskä 044 7521 
224, kanttori Mika Kotkaranta 044 
7521 234, seurakuntamestari Heikki 
Guttorm  044 7521 232,  diakonis-
sa Sinikka Ilmonen 044 7521 226, 
diakonissa Marja-Liisa Hautamäki 
044 7521 227, talouspäällikkö Oula 
Multanen 044 7521 233, partio-oh-
jaaja Markku Korhonen 044 7521 223, 
nuorisotyönohjaaja Mirva Heikkinen 
044 7521 225, vastaava lastenohjaaja 
Helena Hakkarainen 044 7521 230, 
lastenohjaaja Ritva Juvani 044 7521 
229, lastenohjaaja Aila Kauppila 044 
7521 228, taloustoimisto 044 7521 221, 
kirkkoherranvirasto 044 7521 220.

To 4.5. perhekerhojen 
kevätretki Törmä-
lään, lähtö srk-talolta 
klo 10. Klo 14 luonto-
kerho Lukkarinkan-
kaalla. Rovastikunnal-
linen koulutuspäivä Tyrnävällä.
Su 7.5. klo 10 messu kirkossa, Tölli, 
kolehti: Pohjois-Suomen tunturikap-
pelien ja maamme tiekirkkotoiminnan 
tukemiseen, Kirkkohallitus.
Ma 8.5. perhekerho srk-talossa, ke-
vään viimeinen kerta. Klo 15 lasten 
raamattukerho Selkäinaholla.
Ti 9.5. klo 10  3 -v päiväkerho ja klo 
12.30  4-v päiväkerho Lukkarinkan-
kaalla.
Ke 10.5. klo 10  5-v päiväkerho 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 kokki-
kerho, ryhmä II, kevään viimeinen 
kokkikerho Lukkarinkankaalla. Klo 
14 hartaushetki Lumilyhdyssä. Klo 
18.30 kirkkokuoron harjoitukset 
srk-talossa.
To 11.5. klo 10 perhekerho srk-ta-
lossa, kevään viimeinen kerta. Klo 
14 hartaushetki Ala-Temmeksen 
vanhainkodilla. Klo 14 luontokerho, 
kevään viimeinen kerta.
Partio: Meri- ja Metsähanhet keski-
viikkoisin klo 18-20 Naskun laavulla. 
Katajanmarjat maanantaisin klo 17.30 
kololla. Mesimarjat tiistaisin klo 17.30 
kololla.
Tu l o s s a :  Ro v a t i k u n n a l l i n e n  
omaishoitajien retki ti 23.5. Reki-
hoviin Utajärvelle. Aiheena arjen ilot, 
josta puhuu Helena Tornberg. Lisäksi 
ohjelmassa toimintatuokio; Oulun 
seudun Omaishoitajat ja läheiset ry, 
sekä pienet hartaushetket; rovasti-
kunnallinen diakoniatyö. Päivään 
sisältyy ruoka ja kahvit. Retken hinta 
5 e. Ilmoittautumiset Marjolle 15.5. 
mennessä, p. 045 6381973. Samalla 
tarkemmat tiedot mm. linja-auton 
aikatauluista.
Rauhanyhdistys: Pe 5.5 klo 19 raa-
mattuluokka Oksalla. La 6.5 klo 11 
myyjäiset ry:llä. Su 7.5 klo 13 seurat 
ry:llä Pentti Vinnurva ja Kyösti Karjula. 
Ma 8.5 klo 19 sisarpiiri ry:llä. Päivä-
kerhot ry:llä klo 17.30-19 I ti 9.5 II ke 
10.5 ja III to 11.5.
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, 
p.387512 / 045-6381973.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9 -14. 
Yhteystietoja: virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, Markku Tölli 045 
6306073, Hilkka Haaraniemi 045 
6306081, Helena Ylilauri 045 6306082, 
Marjo Koski-Vähälä 045 6381973, seu-
rakunnan verkkosivu  http://lumijoki.
seurakunta.net
Kuollut: Kari Juhani Arola, 56 v.

Su 7.5. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Pekka-
la, saarna Heikkinen, 
kanttori Kajava. Mo-
bilistien kirkkopyhä 
sekä kirkkokyyditys. 
Kolehti Pohjois-Suomen tunturikap-
pelien ja maamme tiekirkkotoiminnan 
tukemiseen. Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja lähetysvartti srk-talossa, Matti 
Savolainen. Kesä I-rippikoululaiset ko-
koontuvat kirkkoon oppitunnille klo 9 
ja osallistuvat sen jälkeen messuun.
Ma 8.5. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Heikkinen.
Ti 9.5. klo 11.30 Kylmälänkylän seu-
rakuntapiiri kappelissa, Kajavan Ossi 
laulattaa. Klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa, klo 13.30 palveluasun-
noilla, klo 14 Sinisiivessä, klo 14.30 
tk-sairaalassa ja klo 15 ryhmäkodissa, 
Heikkinen. Klo 17 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Heikkinen.
Ke 10.5. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Pekkala. Vieraana Liisa 
Lassila 4H-yhdistyksestä. Arvonta! Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talossa, Marja 
Leena Savolainen. 
To 11.5. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Kyllönen. 
Klo 14 hartaus palvelukoti Armiitas-
sa, Heikkinen. Klo 18.30 Muhoksen 
naisvoimistelijoiden järjestämä lihas-
kuntojumppa kirkonkylän koululla. 
Osallistumismaksu 2 euroa yhteisvas-
tuun hyväksi.
Yhteisvastuukerääjät, huom! Muis-
tattehan palauttaa keräyslistat Osuus-
pankkiin tai taloustoimistoon.
Tulossa: Rovastikunnallinen omaishoi-
tajien retki ti 23.5. Utajärvelle Rekiho-
viin. Ilm. 15.5. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon. Retki kehitysvammaisille 
ja heidän perheilleen la 17.6. Ouluun. 
Ohjelmassa mm. tutustuminen Tie-
tomaahan, ruokailu ja Potnapekka- 
ajelu. Tied. ja ilm. toukokuun loppuun 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
533 1284. 
Kuorot: Ke 10.5. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa. 
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa, keskiviikkoisin klo 13-
15 Nuokkarilla ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella. Ke 10.5. 
klo 18 synttärit 3-vuotiaille srk-talossa. 
Ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
toon pe 5.5. ja ma 8.5., p. 533 1284. 
Rovastikunnallinen perhetapahtuma 
Hailuodossa la 20.5. Lähtö srk-talolta 
klo 9, paluu n. klo 17.30. Ohjelmassa 
mm. vierailu luotsiasemalla, käynti 
Marjaniemen kalahallissa, ruokailu, 
ongintaa, lasten jumalanpalvelus ym. 
Ruokailu maksullinen, matka ilmai-
nen. Tied. ja ilm. kirkkoherranviras-
toon 11.5. mennessä, p. 533 1284.
Nuoret: Isosten ilm. kesän leireille 
5.5. mennessä kirkkoherranvirastoon. 
Päivystys nuorisotoimistolla pe 5.5. 
klo 14-16, p. 533 1201. Nuorten ilta 
pe 5.5. klo 18-19.30 srk-talossa. Yö-
kahvila Nuokkarilla la 6.5. klo 20-24. 
Raamattupiiri nuorille su 7.5. klo 12-
13 srk-talossa. Koulupastoripäivystys 
yläasteella ja lukiolla to 11.5. klo 
10.45-12.15. Nuortenilta to 11.5. klo 
17-18.30 Päivärinteellä (kevään vii-
meinen). Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534.
Rippikoulut: Kesä I-rippikoulun 
oppitunti kirkossa su 7.5. klo 9, jonka 
jälkeen osallistuminen messuun.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho to 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 5.5. klo 19 om-
peluseurat kodeissa: kk J. Toljamo, 
Korivaara A. Tuomikoski, Pälli M. 
Männikkö, Suokylä A. Keränen (Kel-
hänkuja 11). Su 7.5. klo 12 pyhäkoulut: 
kk Kivelä, Korivaara Karjula, Pälli J. 
Pitkänen, Suokylä Vääräniemi. Klo 13 
seurat Kylmälänkylän kappelissa ja klo 
18 ry:llä. Ma 8.5. klo 18 päiväkerho. 
Laitasaaren rauhanyhdistys: Su 7.5. 
klo 13 seurat ry:llä.
Kuollut: Taina Pirkko Marjatta Pel-
konen e Keränen 75 v, Julia Valpuri 
Elisabet Kähkönen e Pieniniemi 82 v.
Kastettu: Eetu Aleksi Julkunen.

Hautausmaan kesä-
työpaikkoihin valitut 
ilmoitetaan Oulun 
seutu lehdessä 10.5.
Seurakunnan kaikki 
toimistot ovat sul-
jettu to  4.5. Koulu-
tuspäivä.
Seurakuntakerhoa ei ole to 4.5.
Kehitysvammaisten Tuki ry 20- 
vuotisjuhla la 6.5. klo 13 Oulunsalo 
talolla.
Reppu-koulutus  5.-7.5. Katso erill. 
ilmoitus Oulun seutu lehdestä.
Messu kirkossa su 7.5. klo 10, Vesa 
Äärelä.
Kaikille yhteinen lähetyspyhäkoulu 
seurakuntatalolla su 7.5. klo 12.
Herännäisseurat Pappilassa su 7.5. 
klo 18.30.
Repussa gospelia maanantaisin klo 
17.
Arki-illan hartaus maanantaisin  kir-
kossa klo 19-19.30.
Varhaisnuorten kerhot ovat lop-
puneet vkoon 17. Perhokerho ja 
seurakuntatalon 4H kerho jatkuvat 
vkoon 19.
Reppu avoimet ovet 10-13-vuotiaille 
tiistaisin klo 14-17.
Vanhempi-lapsi piiri srk-talolla ti 9.5. 
klo 12.30. Juhlitaan äitejä.
Turinapiiri Varjakassa, Keskipiirin 
kerhotilat (Keskipiirintie 1) ti 9.5. klo 
13.30.Verenpaineen mittausta.
Parkkipaikka perhepäivähoitajille 
ja lapsille seurakuntatalolla ke 10.5. 
klo 9.
Hautausmaan siivoustalkoot ke 10.5. 
klo 10. talkooväelle ruokaa ja kahvia. 
Omat haravat mukaan (varapäivä 
17.5).
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
10.5. klo 13.30, Vesa Äärelä
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
11.5. klo 11, Lahja Rautiola. Vieraana 
Hilkka Ahonen Piehingin Marjoista. 
Mahdollisuus ostaa tyrni- ja karpa-
lomehua.
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.
Toukokuinen ilta-muusiikki kirkossa 
pe 12.5. klo 20. Tervetuloa. Katso erill. 
ilm Oulun seutu -lehdestä.
Syksyllä kouluun lähtevien päiväleiri 
Umpimähkässä la 13.5. klo 10-18. Kat-
so erill. ilm. Oulun seutu lehdestä.
Varhaisnuorten retki Tietomaahan 
la 13.5. Katso erill. ilmoitus Oulun 
seutu -lehdestä.
Messu kirkossa su 14.5. klo 10, Vesa 
Äärelä..
Pyhäkouluja ei ole 14.5.
Arki-illan hartaudet maanantaisin 
kirkossa klo 19.-19.30.
Turinapiiri Varjakan kerhotilassa ti 
16.5. klo 13.30.
Vanhempi-lapsipiiri seurakuntatalol-
la ti 16.5. klo 12.30, kevätretki.
Parkkipaikka seurakuntatalolla per-
hepäivähoitajille ja lapsille ke 17.5. 
klo 9.
Omaishoitajat Pappilassa ke 17.5. 
klo 12.
Kevätkirkko ke 17.5. klo 9.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 19.5. klo 
18.30 Vanhassa Kanttorilassa, Mint-
tukuja 3.
Retki lähetysjuhlille Jyväskylään 
9.-11.6. Retken hinta hotellimajoi-
tuksineen on n. 130 euroa. Lisätietoja 
lähetyssihteeriltä, p.040 7797705 tai 
minna.sorvala@evl.fi.
Kastettu: Lauri Artturi Päätalo.
Salonpään ry: Seurat 7.5. klo 17. 
Aikuisten kevätjuhla ry:llä la 13.5. 
klo 19.
Oulunsalon ry. Su 7.5. klo 18 seurat, 
ry, Antti Nurkkala,Toivo Määttä.
Kirkkoherranvirasto auki ma ja ke 
9-18 ja ti, to ja pe 9 - 13.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa su 7.5. klo 10,Kuk-
kurainen, Kyllönen, 
Jaakkola.
Pyhäkoulujen yhteinen 
kevätjuhla seurakuntakodissa su 7.5. 
klo 13.
Kirkkovaltuuston kokous seurakun-
takodissa to 4.5. klo 16.30.
Kuorot: Kirkkokuoro to 4. 5. klo 18, 
lapsikuoro ke 10.5. klo 17 ja Vox Mar-

garita ke 10.5. klo 18.
Lähetys: Kirpputori talkootuvassa ke 
3.5. klo 10-14.
Diakonia: Kuulovammaisten kerho ke 
10.5. klo 11 Liepeen väentuvassa.
Omaishoitajat ma 8.5.klo 11 kokoon-
tuvat poikkeuksellisesti Apetit Lännen 
Tehtaalla pitsan merkeissä.
Rippikoulutyö: Rippikoulun 3. tal-
vitunnit seurakuntatalolla: la 6.5. klo 
10-13.30 (C- ja D-ryhmät) ja la 13.5. 
klo 10-13.30 (E- ja MUUT-ryhmät).
Nuorisotyö: Gospelryhmä kutsuu 
laulajia ja soittajia mukaan! Harjoituk-
set ke 10.5. ja to 11.5. klo 15.45 alkaen. 
Ilmoittaudu Markolle. Gospelmessu 
pidetään pe 12.5. klo 18 srk-talolla.
Rovastikunnallinen lastenjuhla Iissä 
helatorstaina 25.5. Ilmoittautuminen 
to 4.5. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 882 3100.
Perhekerho: Puhoksen perhekerho 
8.5. klo 10-13, nyyttärit.
Konsertti seurakuntakodissa ma 8.5. 
klo 19, Tapani Yrjölä, viulu ja Matti 
Hannula, urut. Ohjelmamaksu 5 e.
Rauhayhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 7.5. klo 17, P. Satomaa, S. 
Riekki. Äitienpäiväjuhla ja seurat 
Hirvaskosken ry:llä la 13.5. klo 19, 
Leppänen.
Haudattu: Antti Tolkkinen 72 v,  Paava-
li Kokko 83 v,  Mirja Anneli Raappana 
59 v ja Leo Pentti Raappana 58 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

La 6.5. klo 11-14 isois-
koulutus Nuppulassa.
Su 7.5. Rantsilan sota-
veteraanien 40-vuotis-
juhla ja veteraanikuo-
ron 30-vuotisjuhla, 
klo 10 juhlajumalan-
palvelus kirkossa, jumalanpalveluksen 
jälkeen kunniakäynti sankarihau-
doilla, ruokailu seurakuntatalolla ja 
pääjuhla Rantsilan kirkossa.
To 9.5. kirkkoherranvirasto on 
suljettu.
To 11.5. klo 13 srk-kerho Rauhalassa. 
Kuorot: To 4.5. klo 15 veteraanikuoro 
ja lapsikuorot seurakuntatalolla. Ke 
10.5. klo 11 veteraanikuoro, klo 13 
Pienet Stellat ja klo 15 Isot Stellat 
seurakuntatalolla. To 11.5. klo 14 
Hovin Stellat Hovin koululla ja klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla.
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12.30 
Perhekerho Pallerot seurakuntatalolla 
ja klo 14-16 Hovin kerho kouluikäi-
sille. Ti klo 10-11.30 Hovin kerho 3-5 
-vuotiaille, klo 13.15-15 Sipolan kerho 
kouluikäisille ja klo 16-18 tyttökerho 
Nuppulassa. Ke klo 10-12 kirkonkylän 
kerho 3-5 -vuotiaille Nuppulassa ja 
klo 14.15-16 Mankilan kerho kou-
luikäisille.
Hautausmaan siivoustalkoot 11.5. 
alk. klo 8.
Rauhanyhdistys: Su 7.5. klo 18.30 
seurat seurakuntatalolla. Pe 12.5. klo 
19 ompeluseurat ry:llä.
Kuollut: Eino Jaakko Keskitalo, 68 v.

To 4.5. klo 17.30 päivä-
kerho ry:llä.
Pe 5.5. klo 12.15-13 lä-
hetystilaisuus Komp-
palinnassa, jossa muka-
na Oulun Hiippakun-
nan lähetystoimiston kautta Pakistanin 
lähetti Anni Suhonen. Gumeruksen 
ala- ja yläkoulun oppilaat osallistuvat 
tilaisuuteen. Järjestäjänä Siikajoen 
koulutoimi ja kotiseurakunta.
Su 7.5. 2. rukouspäivä -jumalanpalve-
lus kirkossa klo 20. Huom! Aika.
Ma 8.5. klo 12 10 - synttärit koululla. 
Järjestäjinä kunta, seurakunta ja 4H-
yhdistys.
Ma 8.5. klo 18 naistenpiiri srk-talolla.
Ti 9.5. klo 13 Eurooppa - päivän vir-
sihetki Puistolassa.
Ke 10.5. klo 14 lapsikuoro srk-talolla.
Rauhanyhdistys:  To 4.5.  klo 17.30 
päiväkerho ry:llä. Pe 5.5. klo 19.30 
raamattuluokka Sauli Toppilalla. La 

6.5 klo 13 kevätmyyjäiset ry:llä. Su 7.5. 
klo 13 seurat ry:llä.
Tulevaa: Su äitienpäivänä 14.5. klo 10 
äitienpäivän messu kirkossa.
Samalla vietämme Siikajoen Sisun ja 
4H:n yhteistä kirkkopyhää.
Äitienpäiväkahvit Siikajoen Sisun tar-
joamana pappilassa messun jälkeen.
Kuollut: Alli Pirilä 94 v.
Hautausmaatalkoot ke 10.5. ja to 
11.5. klo 15-20. Kahvitarjoilu leivän 
ja pullan kera talkooväelle. Traktoreita 
toivotaan mukaan.
Kotiseurakuntamme on yhä edelleen 
seurakuntayhtymän kannalla.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi
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Pyhäntä
To 4.5. klo 12 vete-
raanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro kirkos-
sa.
Su 7.5. kappalainen 
Risto Tuomisen virkaanasettaminen 
ja luottamushenkilöiden tehtävään 
siunaaminen Kestilän kirkossa..
Klo 12 sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Janne Kopponen, Veijo Kinnunen.
Ke 10.5. omaishoitajien retki Niva-
laan, lähtö klo 9, klo 11-13 päiväkerho 
srk-talon kerhohuoneessa, klo 13 
ehtoollinen Nestorissa, klo 14 hartaus 
Kuurankukassa.
Rauhanyhdistys: su 7.5. klo 16 seu-
rat ry:llä, Kullervo Rönkkö ja Lauri 
Tissari.
Kuollut: Aarre Einari Kangas, 70-v., 
ja Vendla Elina Blomqvist e. Myllylä, 
91-v.

Ma 8.5. klo 18 Kestilän kappelineuvos-
ton kokous seurakuntakodissa.
Ti 9.5. klo 10.30 - 12.30 kevään viimei-
nen perhekerho kerhokodissa, Marja. 
Klo 15.30 - 17 kevään viimeinen askar-
telukerho ja  sudarikerho klo 17.30 - 
19 kerhokodissa. Klo 19 kirkkokuoron 
harjoitukset seurakuntakodissa. 
Ke 10.5. klo 16 - 17.30 käsikellokuoron 
harjoitukset seurakuntakodissa.
To 11.5. klo 10 - 12 ja klo 12.30 - 14 
kevään viimeiset lasten päiväkerhot 
kerhokodissa.
Pe 12.5. klo 11 kevään viimeinen seura-
kuntakerho seurakuntakodissa.
Tulossa: la 13.5. klo 9 - 14 rippikou-
lua kerhokodissa, to 18.5. klo 11 - 13 
päivä- ja perhekerholaisten kevätretki 
Maalaiskartano Pihkalaan. Lisätietoja 
ja ilmoittautumiset 10.5. mennessä 
Marjalle, p. 040 7427 669. Klo 18 lasten 
kevätkirkko.
Muuta: Yhteisvastuun hernekeitto-
tempaus ja arvonta tuottivat yht. 256 
eur. Kiitos K-marketin väelle ja vapaa-
ehtoisille sekä kaikille osallistujille.
Lomia: Eija 2. - 7.5.
Rauhanyhdistys: su 7.5. klo 13 seurat 
ry:llä, Antero Hämäläinen, Markku 
Pikkarainen. Pe 12.5. klo 19 ompelu-
seuramyyjäiset ry:llä.

Piippola 
To 4.5. klo 16 tyttö- ja 
poikakerho.
Su 7.5. klo 19 huom. 
aika! sanajumalanpal-
velus kirkossa, jonka 
jälkeen kahvikonsertti srk-kodilla 
kirkkomuseon hyväksi, musiikkia , 
yhteislaulua, puhetta sekä arvontaa. 
Ohjelmia saatavana pankista, postista 
ja kaupoista.
Ma 8.5. klo 11 veteraanikuoro, klo 
14.30 kirkkokuoro, klo 16 Saints-
kuoro (käsikello), klo 16.30 Leske-
länkerho.
Ti 9.5. klo 12 seurakuntakerho Väi-
nölässä.
To 11.5. klo 16 tyttö- ja poikakerho 
viimeinen kokoontuminen tälle 
keväälle.
Rippikoulukuvat nähtävillä ja tilatta-
vissa virastossa.
Tulossa: Hautausmaan siivoustalkoot 
pe12.5. klo 9,  kahvi- ja voileipätarjoi-
lu. Lähetyksen pullatori la 13.5. klo 9 
kunnantalon aulassa. Omaishoitajien 
virkistyspäivä Selkälässä ma 29.5. 
Ilmoittautumiset  23.5. mennessä 
ruokailua ja kyyditystä varten Ailalle, 
p. 0207 109 864.

Pulkkila 
To 4.5. klo 10 perhe-
kerho ja klo 19 kirk-
kokuoro.
Pe 5.5. klo 13 - 14.30 
päiväkerho.
Pe 5.5. klo 18 nuortenilta.
La 6.6. rippikoulua seurakuntatalolla 
alkaen klo 14, menemme myös retkelle 
Haapavuoreen (vuodenajan ja säätilan 
mukainen varustus!)
Su 7.5. klo 10 messu.
Ti 9.5. klo 19 yhteinen kirkkokuo-
roharjoitus kestisten kanssa (Huom. 
Ajankohta!)
Ke 10.5. palvelupäivä seurakuntako-
dilla alkaen klo 10. Vieraana Etiopiassa 
työskentelevä nimikkolähettimme 
Taina Taskila (mm.diakuvia.).
Tulossa: La 13.5 alkaen klo 9 hautaus-
maiden siivoustalkoot
Rauhanyhdistys: Pe 5.5. klo 19 raamat-
tuluokka ry:llä. Su 7.5. klo 11 pyhäkou-
lu ry:llä, klo 19 seurat ry:llä.
Kastettu: Niklas Joakim Huovila.

Tyrnävä
To 27.4. klo 13.15 har-
taus Limingan sairaa-
lassa. Klo 14 hartaus 
Ala-Temmeksen van-
hainkodilla. Klo 19 
Virsikirja 20 vuotta-
yhteislauluilta Tyrnä-
vän kirkossa.
Pe 28.4. klo 11 hartaus 
Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-talol-
la. Klo 13.30 hartaus 
Kotolassa.
Su 30.4. klo 10 messu Tyrnävän kir-
kossa, Isokääntä. Gideontyön esittely. 
Klo 12 messu Temmeksen kirkossa, 
Isokääntä. Kolehti Sotaveteraanien 
keskuudessa tehtävään hengelliseen 
työhön, Kirkkohallitus.
Su 30.4. klo 16 keskustelu- ja raamat-
tupiiri Tyrnävän srk-talolla.
Ma 1.5. klo 13-15 vappurieha Tem-
meksen srk-talolla. Simaa, munkkeja, 
ongintaa ym. Järj. diakoniakylätoi-
mikunta.
Ti 2.5. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla.
Ke 3.5. klo 13 Kirkonkylän diakonia-
piiri Helli Eeronkedolla, Joonaantie 4 C 
4. Klo 19 seurakuntailta Pasi Törmällä, 
Haapakyläntie 6.
To 4.5. klo 11.30 Murto-Juurussuon 
diakoniapiiri Maija ja Heino Vähä-
kankaalla. Klo 11.30 Markkuu-Änges-
levän diakoniapiiri Mirja Mikkosella, 
Kirkkotie 20.
To 4.5. rovastikunnallinen koulutus-
päivä, toimistot suljettu, ei kerhoja.
Nuoret: Nuortenilta pe 28.4. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Yhteisvastuu-keräyslistat rahoineen 
palautetaan Tyrnävän Osuuspankkiin 
huhtikuun loppuun mennessä.
Haudanhoitosopimuksia otetaan 
vastaan taloustoimistossa 31.5. saakka, 
p. 564 0620.
Seurakunnan kesäretki Kokkolaan 
14.-15.6. Osallistumismaksu 90 euroa/
aikuinen ja 45 euroa/4-15 v, sisältää lin-
ja-autokyydin, laivaristeilyn Tankarin 
majakkasaareen, hotellimajoituksen 2 
hengen huoneessa, kolme lämmintä 
ateriaa ja aamiaisen sekä opastukset. 
Ilm. 12.5. mennessä khranvirastoon, 
p. 5640 600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 30.4. 
klo 14 seurat Lepolassa ja klo 16 seurat 
ry:llä. Pe 5.5. klo 19 myyjäiset ry:llä. 
Murto: Su 30.4. klo 16 seurat Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.
Kastettu: Miklas Elijah Laurila, Matti 
Ilmari Ristinen, Tomi Kristian Kor-
tesalmi.

O ululainen Leena Lehmuspuu on tarttu-
nut esikoiskirjassaan Muodonmuutos  
(Myllylahti) vaikeaan aiheeseen. Romaani 

on kasvutarina, jossa käydään läpi se yllätysten 
matka, jonne syöpään sairastuneen naisen on 
lähdettävä. Kirjassa puhutaan asioista, joista ei 
ole helppo puhua, muun muassa kuolemasta ja 
työyhteisön suhtautumisesta sairastuneeseen, 
ja hänen työhön paluuseensa.

-Tämä on romaani, tähdentää Leena Leh-
muspuu. –Jos joku kysyy minulta, mikä siinä 
on totta, en voi, enkä haluakaan vastata.

Leena Lehmuspuu on eläkkeellä oleva dia-
konissa, joka oli vuodet 1964-80 Namibiassa, 
kunnes palasi Karjasillan seurakuntaan dia-
koniatyöhön. Hän on käynyt läpi myös rin-
tasyövän.

-Kirjassa ovat monien ihmisen kokemukset 
sulautuneet romaaniksi.

Lehmuspuu pääsi kiinni esikoisromaaniinsa 
Päätalo -instituutin kolmevuotisen kirjoitta-
jakoulutuksen kautta. Koulutus piti sisällään 
muun muassa 15 viikonloppuseminaaria.

-Olen pitänyt päiväkirjaa, kirjoittanut kolum-
neja ja arvosteluja lehtiin, joten kirjoittami-
nen itsessään ei tuntunut hankalalta missään 
vaiheessa.

Kaunista kieltä

Leena Lehmuspuun romaania on ehditty kehua 
kielellisesti hyvin kauniiksi ja kokonaisuutena 
ehyeksi. Tarina etenee konstailemattomasti ja 
turhia selittelemättä.

Syöpä pysäyttää päähenkilön miettimään 
omaa elämäänsä, ja hän löytää itsensä pikku-
tyttönä, joka oli viety naapurin tädin luo sinä 
aamuna kun äiti kuoli.

Kukaan ei kysynyt, oliko lapsella ikävä.
Kirja kuvaa voimakkaasti sairautta seuraavaa 

väsymystä ja masennusta, joiden avulla seu-
rakunnan ahkeran työntekijänkin on viimein 
pakko oppia sanomaan sana EI.

-Seurakunnan työntekijöiden suurin synti 
on juuri se, että ei uskalleta ja osata sanoa EI. 
Koko ajan eletään voimien ylärajoilla. Vahvana 
ja jaksavana tunnetun työtoverin kohtaaminen 
silloin, kun hän onkin sairas, voimaton ja masen-
tunut, ei ole helppoa sen enempää seurakunnan 
työyhteisössä kuin muuallakaan.

-Syöpä on sana, jota pelätään, koska se tuo 
väistämättä mieleen kuoleman.

Leena Lehmuspuu haluaa sanoa romaanil-
laan, että vaikeat asiat voi käydä  läpi. On lupa 
olla sairas, heikko ja epätäydellinen.

Lehmuspuu toteaa, että vakava sairaus 
muuttaa aina suhdetta itseen, toisiin ihmisiin 
ja Jumalaan.

Hengellisyys ei hyökkää

-Kirjassa on hengellinen puoli selkeästi mukana, 
Lehmuspuu valottaa.

Hän miettii, että ihminen saa elää turvallisesti 
Jumalan lapsena siitä huolimatta, että kapinoi 
eikä voi hyväksyä kaikkea.

- On uskallettava olla sitä mitä on.
Vaikka kirjan päähenkilön ja Leena Lehmus-

puun tarinat eivät käy yksyhteen, Lehmuspuu 
myöntää, että oman sairauden jälkeen hän kir-
jan päähenkilön tapaan lähti etsimään entistä 
rohkeammin omaa elämää. Kun uskaltaa surra, 
ja tajuaa, että kuolema on totta, elämä alkaa 
maistua elämältä.

Leena Lehmuspuu on jättänyt kustantajalle 
nyt jo toisen käsikirjoituksen  luettavaksi. Jul-
kaisupäätöstä ei ole vielä tehty. Aihe käsittelee 
Namibian vuosia. 

SATU KREIVI-PALOSAARI

Syöpä vie
yllätysten matkalle

L E E N A  L E H M U S P U U N  E S I K O I S R O M A A N I S S A
P U H U TA A N  A S I O I S TA ,  J O I S TA  Y L E E N S ä  E I  P U H U TA

Kun sain kirjan viimein käsiini, minä puoli päivää vain istuin ja töllötin sitä, Leena Lehmuspuu 
nauraa esikoiskirjastaan.
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Viulisti Tapani Yrjölä ja urkuri 
Matti Hannula konsertoivat Pu-
dasjärven seurakuntatalossa 8.5. 
klo 19. Ohjelmassa on J.S. Bach-
in musiikkia. 

Tapani Yrjölä toimii Pohjois-
Karjalan Ammattikorkeakoulun 
viulunsoiton yliopettajana. Hän 
väitteli ensimmäisenä suoma-
laisena jousisoittajana musiikin 

Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu 
pitää iltamusiikin Kempeleen Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa su 
7.5. klo 18.

Haukiputaan Laulu on tehnyt 
hengellisen musiikin äänitteen tänä 
keväänä, ja Kempeleen kirkossa 
kuoro esittää äänitteen ohjelmis-

tohtoriksi.
Diplomiurkuri, diplomilaulaja 

Matti Hannula toimii Tampereen 
tuomiokirkon urkurina ja opet-
taa Tampereen konservatoriossa. 
Hannulan yli 100 ulkomaista kon-
serttikiertuetta ovat vieneet hänet 
lähes jokaiseen Euroopan maahan 
sekä Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja 
Japaniin.

toa. Kuoro laulaa mm.  J. S. Bachin 
kuorokoraaleja, Anders Öhrwallin 
sovituksia ja aivan viime vuosina 
sävellettyjä lauluja mm. Tuomo 
Nikkolalta. CD-levy julkistetaan 
myöhemmin toukokuussa.

Kuorossa on tällä hetkellä 24 lau-
lajaa, ja sitä on johtanut vuodesta 

1983 Haukiputaan seurakunnan 
kanttori Hannu Niemelä.

Iltamusiikissa urkurina toimii 
Anna-Maria Pietiläinen, huilua 
soittaa Silja Niemelä ja yksinlau-
lua esittää Pekka Manninen. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy, ohjelma 
maksaa 5 euroa.

Viulu- ja urkumusiikkia 
Pudasjärvellä

Haukiputaan Laulu esiintyy Kempeleessä



14

sanan aika

Kun matkamme päättyy,

vie meidät taivaan suureen aamuun.

on 3. sunnuntai pääsiäisestä ja sen aiheena on Jumalan kansan koti-ikävä. Sunnuntai 
on myös 2. rukouspäivä. Pyhän teksteissä kerrotaan, kuinka seurakunta juhlii Herran 
ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta ja suuntaa katseensa uuteen elämään taivaassa, 
minne Jeesus on mennyt valmistamaan omilleen sijaa. Päivän psalmi on Ps. 66: 3-
9 tai Ps. 126. Ensimmäisenä lukukappaleena luetaan 5.Moos. 30: 19-20 ja toisena 
lukukappaleena Hepr. 11: 2, 13-19. Evankeliumi on Joh. 14: 1-7.

ensi sunnuntai

Älä epäile, epäile, etten

minä sinua kädestä vie

luo virvoittavien vetten.

On vihreille niityille tie.

Taso näkymätön on,

Jossa leopardi ja karitsa levätä saa

ja lintu ja karhunpoika.

On yhteinen laidunmaa.

HELVI JUVONEN

Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten kor-

jaavat. Jotka itkien menevät kylvämään 

vakkaansa kantaen, ne riemuiten palaavat 

kotiin lyhteet sylissään.

APOSTOLIEN TEOT

Matkan päässä
on koti 

”Tahtoo kotiin!” itkee pieni tyttö kaupan kassajonossa. 

”Hoitaja! Viekää minut täältä kotiin!” huutaa valkohap-

sinen vanhus vanhainkodin käytävällä.

Useimmilla kotiin liittyy paljon myönteisiä mielleyhty-

miä. Se on paikka, jossa voi olla oma itsensä. Maailman 

melskeen keskellä koti on oikeastaan ainoa paikka, jota 

voi edes jollain tavalla hallita ja pitää järjestyksessä. Se 

on myös paikka, jossa voi koota itsensä. Moni vaihtaakin 

kotiin tullessaan ylleen mukavat vaatteet, oloasun, jotta 

olo tuntuisi kotoisammalta. Kotirauhaa ei saa rikkoa.

Kaikkien mielikuvat kodista eivät ole kauniita ja har-

monisia. Lapsuudenkotiin liittyvät karut ja ikävät muis-

tot kulkevat mukana pitkään.

Koti muodostaa ihmisen herkimmän elämänpiirin. Jos 

joutuu muuttamaan – tahtoen tai tahtomattaan – koti-

ikävä valtaa helposti mielen.

Raamatussa ihmiselämää verrataan usein matkaan. 

Matkaa tehdään milloin milläkin kulkuneuvolla tai jalan. 

Välillä on pakko pysähtyä, hiljentää vauhtia – ja taas jatkaa. 

Moneen kertaan telttanarut irrotetaan, asumukset pure-

taan ja taas rakennetaan. Aloitetaan alusta – usein aivan 

tyhjästä.

Matkalla olevia oppilaitaan Jeesus lohduttaa: ”Älköön 

sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa 

minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän 

minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille 

asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta 

tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta sai-

sitte olla siellä missä minä olen.” (Joh.14). 

Ajallisen matkan jälkeen meidän ei tarvitse tulla tyhjään 

kotiin. Kaikki on valmistettu. Vastassa on itse Kristus, joka 

on edeltä kulkenut tien yhteiseen kotiin.

PIRKKO POISUO
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diakonian virkaan 
vihittiin 14 henkilöä 

 
Vuotuinen diakonian virkaan vih-
kiminen järjestettiin viime viikolla 
Oulun tuomiokirkossa. Vihkimyk-
sen toimitti piispa Samuel Salmi. 
Vihittävänä oli 14 Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun Oulun yksiköstä 
valmistunutta opiskelijaa. Vihki-
mys järjestettiin yhteistyössä Oulun 
Diakonissalaitoksen kanssa.

Vihkimisessä sairaanhoitajat 
saivat evankelis-luterilaisen kirkon 
diakonissan virkakelpoisuuden ja 
sosionomit diakonin virkakelpoisu-
uden. Diakonian virkaan vihit-
tiin seuraavat henkilöt: Alakiuttu 
Krista, Harju Katri, Heikkinen 
Marjo, Heinonen Hannele, Hökkä 
Minna, Impola Heli, Inkala Raija, 
Jaakkola Kaisa, Joensuu Merja, 
Lomma Seija, Matala Virpi, Pulk-
kinen Sonja, Siekkinen Tiina ja 
Tihinen Outi.

Diakin Oulun yksiköstä valm-
istuu vuosittain noin 50 opiskelijaa, 
heistä kolmasosa diakonissoiksi ja 
diakoneiksi.

 
 

Hiippakuntadekaanin 
virka avoinna

Tuomiokapituli jatkoi pastori Perttu 
Kyllösen virkamääräystä Pudasjär-
ven seurakunnan seurakuntapas-
toriksi toistaiseksi 1.8.2006 lukien. 
Rovasti Hannu Laurialalle annet-
tiin virkamääräys Rantsilan seura-
kunnan vt. kirkkoherran virkaan 
1.5.2006 alkaen siihen saakka, kun-
nes virka vakinaisesti täytetään.

Tuomiokapituli julisti haetta-
vaksi Oulun hiippakunnan hiip-
pakuntadekaanin viran. Virkaa 
koskeviin tiedusteluihin vastaavat 
piispa Samuel Salmi p. (08) 5358 
514/piispan sihteeri tai hiippak-
untadekaani Keijo Nissilä p. (08) 
5358 556 tai lakimiesasessori Osmo 
Rahja p. (08) 5358 513. Hakemukset 
tulee toimittaa 9.6.2006 klo 16.00 
mennessä Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituliin, os. PL 85, 90101 
Oulu tai käyntiosoite Hallitusk. 3, 
90100 Oulu.

Kiiminki valitsi 
kappalaisen

Seurakuntapastori Miia Seppänen 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnasta 
valittiin Kiimingin III kappalai-
seksi kirkkovaltuustossa suorite-
tussa vaalissa 12 äänellä. Kirkko-
herra Matti Kinnunen Kuivanie-
mestä sai vaalissa 9 ääntä. Kinnu-
nen valittiin varalle, mikäli pas-
tori Seppäsen ei ota virkaa vastaan 
1.9.2006 lukien.  

Kirkkovaltuusto valitsi  vaalilau-
takunnan puheenjohtajaksi Lauri 
Mikkosen ja Mikkosen tilalle vaa-
lilautakunnan varsinaiseksi jäse-
neksi Pirkko Runtin. Virkaa hoi-
tava kirkkoherra kuuluu jäsenenä 
vaalilautakuntaan.

Kirkkovaltuusto esittää, että 
kirkkohallitus hyväksyisi Jäälin 
seurakuntatalon laajennuksen val-
mistuttua jumalanpalvelustilojen 
vihkimisen kirkoksi. Mikäli näin 
tapahtuu, vihkisi piispa sakraalitilan 
Kiimingin toiseksi kirkoksi ja antaisi 
jääliläisten kirkolle nimen. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi toimin-
takertomuksen ja tilinpäätöksen 
vuodelta 2005 sekä myönsi tilivel-
vollisille vastuuvapauden.

Filosofian lisensiaatti, TK Kimmo 
Helomaa tulee Kiimingin seura-
kuntapastoriksi 1.6.2006, jolloin 
Oili Tuovinen siirtyy Kemin seu-
rakuntapastorin virkaan.
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PA LV E L U H A K E M I S T O

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 e
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita,
 rahat heti käteen

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Y H d I S T Y K S E T

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

M Y Y T ä V ä N ä

M U U T  S E U R A K U N N AT

O P I S K E L I J A M E N O T

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7:
Su 7.5. klo 10 messu
Su 7.5. klo 15 English Service
Ke 10.5. klo 7.45 aamurukous
Hietasaaren leirikeskus, Hie-
tasaarentie 19:
Ti 9.5. klo 18 peli- ja saunailta
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Su 7.5. klo 18 iltamessu
Ti 9.5. klo 18.30 ison kirjan 
ilta

Huom. Jos olet kiinnostunut 
opiskelijoiden Saksan matkasta 
22.-29.8.2006, ilmoittaudu 
2.5.2006 mennessä oppilaitos-
diakoni Salla Tuomiselle, 
puh. 040 574 7132 tai
salla.tuominen@evl.fi.

ISRAELIN 12 HEIMON 
    HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ
     - ovatko suomalaisetkin Jaakobin poikia?
 Pastori Benjamin Turkia Israelista opettaa ja muusikko
Viktor Klimenko laulaa torstaina 11.5. klo 18.30. 
      Oulun Vapaakirkossa, Kirkkok. 34.  

TERVETULOA! 
                                        järj. Oulun seudun Israelin ystävät

Torinon enkelit on toinen 
kristillisen teatteri -ja tanssi-
ryhmä Elliotsin suuri musiik-
kinäytelmä, jonka toteutta-
miseen osallistuu kaikkiaan 
noin 70 nuorta ja nuorta 
aikuista Oulusta ja sen lähi-
alueilta.

Esiintymiskatselmuksessa 
viime vuonna puheroolin sai 
12 ja  laulupaikan  kovata-
soisessa kuorossa 20 hakijaa. 
Loput musiikkinäytelmän 
toteuttajat ovat Elliotsin omia 
tanssijoita sekä muita vapaa-
ehtoisia teatterin tekijöitä.

Musiikkinäytelmä Tori-
non enkelit vie katsojansa 
Italiaan, 70-luvun Torinoon. 
Näytelmä on riemukas, mutta 
koskettava kuvaus Trapanin 
perheestä, joka muuttaa Etelä-
Italiasta pohjoiseen perheen 
isän saatua töitä Fiatin teh-
tailta. Elämän täyttää rahan, 
rakkauden ja arvostuksen 
kaipuu ja etsintä.

Käsikirjoitus on Tom Söder-
strömin, ohjaus Arto Myllä-
risen ja apulaisohjaus Mirva 

Koivukankaan. Tuottajat 
ovat Elliots & Anna Tuhkala 
& Marjo Koskela, musiikki 
Jari Levy & Eero Ainesmaa, 
koreografiat Vaatu Kalajoki, 
puvustus/lavastus Laura 
Haapakangas.

Rooleissa mm. Ritva Grön-
berg (Oulun kaupunginteat-
teri), Arto Myllärinen, Jatta 
Joutsela, Samuel Tokola, 
Katja Peedo, Ulla Tuhkala, 
Klem-Kaan Okoh, Ulla-Maa-
ria Härkönen, Janne Väisä-
nen, Tuukka Myllymäki ja 
Heini Moilanen.

Näytelmää esitetään tou-
kokuun ajan Nukun Isossa 
salissa seuraavasti: La 6.5. 
klo 19 ensi-ilta. Su 7.5. klo 
15 ja 19. Ti 9.5. klo 9, 12, 15 
(koululaisnäytöksiä). Ke 10.5. 
klo 14 ja 19. To 11.5. klo 14 
ja 19. La 13.5. klo 16 ja 20. 
Su 14.5. klo 15 ja 19.

Musiikkinäytelmä vie Torinoon

Sunnuntaina 7.5. klo 13 Li-
mingan seurakuntatalossa pi-
dettävässä kahvikonsertissa 
esiintyvät harjaantumisluok-
ka ja Tähdet. Ohjelmaa esit-
tää myös Sauli Ahola mu-
siikkiopistosta. Yksinlaulua 
kuulemme Samppa Aholan 
esittämänä. Säestäjänä toimii 
kanttori Mika Kotkaranta. 

Maria (Jatta Joutsela)
sekä Isä Roberto

(Janne Väisänen). 

Kiimingissä juhlitaan mum-
moja sunnuntaina 7.5. kello 
18 Kirkkopirtillä. Minun 
mummo – juhlassa puhu-
vat muiden muassa sosiaa-
lijohtaja Pekka Laukkanen 
ja toimittaja Terttu Ukkola. 
Mukana on myös toimi-
tusjohtaja, rovasti Tuomo 
Korteniemi sekä kappa-

Runoja tulkitsee Maija Aho-
la. Tilaisuus alkaa kahvitar-
joilulla. Liput: aikuiset 5 e, 
lapset 2 e ja perhelippu 10 
e. Myynnissä myös arpoja. 
Tuotto käytetään kehitys-
vammaisten virkistystoimin-
taan. Tilaisuuden järjestävät 
Limingan toimintakeskus ja 
seurakunta.

Kahvikonsertti Limingassa
Oulun Valkonauha järjes-
tää 100 vuotta jatkuneen toi-
mintansa merkeissä yleisöti-
laisuuden. Häpeän kohtaa-
minen -seminaari on per-
jantaina 5.5. klo 17.30-20 
Keskustan seurakuntasalis-
sa, Isokatu 17. 

Kouluttajana TM Ben Ma-
linen.

lainen Markku Palosaari 
sekä mummostaan Minun 
mummo-kirjaan kertoneita. 
Kirjan synnystä puhuu Satu 
Kreivi-Palosaari. Rehtori 
Heikki Saarela ja Annu ja 
Liinu Marin laulavat. Heitä 
säestää Marja Ainali. Tilai-
suus on avoin kaikille. Kah-
vitarjoilu.

Mummojuhlat Kiimingissä

Valkonauhan semi-
naarissa aiheena 

häpeä
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Skoda Felicia 1,9 D, vm.-96. 
Aj. noin 305 tkm. Kats. syysk. 
-05. Hp. 2 300 e. Soita ja ky-
sy, p. 045 115 5122.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091,

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

Anjanmutka 5, 90830 Haukipudas. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /
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Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500
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Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.  RAITTIUS ALKAA RAVINNOSTA!

Kesäaika tuo uudet ateriakokonaisuudet, uuden hinnoittelun ja aukioloajat. Terveelliset ateriat alk. 3¤ .

KESÄN UUDET KASVISHERKUT!
Huomio !  Pa lv e lemme maananta i s ta  perjantai h i n  klo  11-15 .  Lauanta i s in  K i rkkolounas  k lo  12-14 .


