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Rukouksessa voi luopua itsepetoksesta. Sivu 14.
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nettipapille.
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kulttuuri elää
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Terapiaa
puutarhasta.

Sivu 13.

Hädän syvyys toi itkun
Marianne Heikkilän haastattelu

sivuilla 8–9.
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Ei ole helppoa olla arkkipiispa. Häneltä 
tivataan kirkon kantaa milloin mihinkin 
asiaan, mutta saatetaan soimata mieli-
piteen esittämisestä esimerkiksi suuryri-
tyksen saneeraussuunnitelmista. Yhdellä 
ihmisellä pitäisi olla kirkas vastaus siihen, 
mikä on oikein ja väärin, kunhan vain 
kenenkään tunteita ei loukata.

Siitäkin puhutaan, saako kirkko esittää 
yksiselitteistä kantaa mutkikkaisiin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin tai onko oikein 
asettua yhdelle kannalle toista vastaan 
esimerkiksi naispappeuden mukanaan tuo-
massa virkakysymyksessä.

Tässä mylläkässä arkkipiispa uskaltaa 
vaatia kirkolta avointa keskustelua. Kir-
kolliskokouksen avauspuheessaan viime 
viikolla arkkipiispa Paarma lausui, että 

keskustelukulttuurissamme on paranta-
misen varaa. Hän näkee ihmisissä tai-
tamattomuutta ja suvaitsemattomuutta, 
kun heidän tulisi jaksaa kuunnella toisin 
ajattelevia. 

Hän ei pidä pahana, että asioista ollaan 
erimielisiä. Olisikin hulluutta taistella sitä 
vastaan, että toinen ajattelee eri tavoin. 
Erimielisyys on kuin luonnonlaki. Siitä 
ei mielipiteiden moukaroinnilla pääse 
eroon. 

Espoon seurakuntalehti Esse sanoo asian 
vielä jyrkemmin: ”Kirkko on huono kes-
kustelija. Erilaiset mielipiteet kärjistyvät 
nopeasti ja tarpeettomasti keskustelusta 
riitelyksi.” Lehden mielestä monista asi-
oista vaietaan, ettei riitaa syntyisi.

Mistä huono keskustelukulttuuri on peräi-

sin. Onko meille opetettu, että jotkut saa-
vat olla oikeassa virkansa puolesta? Kor-
keassa asemassa olevat kykenevät näke-
mään, mikä on oikein, eikä muilta kysytä. 
Oikeassa oleva ärsyyntyy, jos hänen mie-
lipidettään ei jaeta.

Paarma viittasi myös erittäin tärkeään 
ja keskeiseen asiaan, julkisuuteen pää-
töksenteossa. Laki antaa kansalaisille 
mahdollisuuden sanoa mielipiteensä val-
misteltavista asioista. Olemme kuiten-
kin tottuneet siihen, että tietoa saadaan 
usein vasta päätöksenteon jälkeen. Silloin 
itsensä loukatuksi kokeva suuttuu. Onko 
meidät opetettu riitelemään?

Puhumalla paras

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

V iime viikkoina on väitelty ilta-
lehtien lööppien eli myyntiesit-
teiden paikoista kauppojen kas-

soilla. Äidinmurhia, sotia, onnetto-
muuksia ja muita hirveyksiä kuvin ja 
tekstein kirkuvat lööpit on sijoitettu 
yleensä kassojen viereen niin, ettei nii-
den näkemiseltä voi välttyä.

Lapsiasiamies vetosi, äitien  pyyn-
nöstä, lehtien toimituksiin ja myy-
mäläketjuihin ja pyysi, että lööppejä 
siirrettäisiin vähän sivummalle. Säästet-
täisiin ostoksilla vanhempien mukana 
liikkuvia lapsia turhilta kauhuilta.

Lehtien vastaus oli ällistyttävä: 
sananvapaus on vaarassa, jos lööppejä 
pakotetaan siirtämään vähemmän 
näkyviin paikkoihin.

Törkyjuttujen pitää saada olla vapaasti 
näkyvillä, koska ihmisillä on sananva-
pauden nimissä oikeus lukea niitä.

Ja katin kontit. Kilpailu, raha ja 
myynti ne ovat, jotka ovat tärkeitä 
niin lehdille kuin myymälöillekin. 
Raha on tärkeämpi asia kuin lasten 
hyvinvointi ja oikeus kaikissa oloissa 
turvalliseen elämään.

 Lööppejä ja lehtien myyntiä pön-
kitetään silläkin väittämällä, että leh-
dissä on sellaisia juttuja, mitä ihmiset 
haluavat lukea. Että me 
lukijat kuolaamme kiihkosta 
odottaessamme jokapäi-
väistä paperille painettua 
murha- tai seksiannostamme. 
Sitä muka todistaa se, että 

tuhannet ihmiset ostavat päivittäin 
törkylehtiä.

Jos kuolaamme - meidät on aivo-
pesty siihen!

Sananvapaus on ainakin kaikissa 
sivistysvaltioissa tunnustettu yhdeksi 
ihmisen ja kansojen tärkeimmistä 
oikeuksista, se on yksi tasa-arvon 
perusteista. Sen puolesta ja vuoksi on 
istuttu vankiloissa ja kuoltukin.

Sananvapaus on oikeus mielipiteen 
vapaaseen ilmaisuun puheen, kirjoi-
tuksen tai vaikkapa kuvan avulla.

Arvostuksesta huolimatta sanan-
vapautta rajoitetaan tai sovitellaan 
käytäntöön varmaankin kaikkialla 
maailmassa.

Suomessakin sananvapaus on saanut 
omituisia mausteita. Sitä käytetään 
enimmältään oikeuksien puoluste-
luun, ei niinkään vastuun ottamiseen. 
Sananvapaus on taipumassa sano-
misen vapauden puolustukseksi eli 
että sanotaan mitä sylki suuhun tuo 
- sananvapauden nimissä.

Sanomisen oikeus on julkeaa, piit-
taamatonta ja tarkoitushakuista. Vain 
raastuvan uhka voi sitä rajoittaa.

Sananvapauden korkeat määreet, 
vapaus ja oikeus, voivat olla sivis-

tyksen määreitä vain, jos 
niihin liittyy myös vastuu 
ja vastuun kantamisen 
ymmärrys. Sananvapaus 
on sivistystä, joka Suo-
messa on taantunut.
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Sanomisen synti

Seija Lamberg

Päätoimittaja Hannu Kippo tuomitsee Sa-
nasaattajassa 11.5. Helsingin vappumella-
koinnin ja VR:n makasiinin tuhopolton.

-Nykyään mielipiteen ilmaisu ja yksilön 
vapaus korotetaan helposti kaiken muun 
yläpuolelle. Jos niin tehdään, se saattaa koi-
tua vaaraksi koko muulle yhteiskunnalle, 
ainakin sen turvallisuudelle.

Mielipiteen ilmaisun rajojen tulisi kulkea 
toisen fyysisessä ja aineellisessa koskemat-
tomuudessa. Toista tai toisen omaa ei siis 
saisi vahingoittaa. Sellaisen opetuksen on 
vanha Raamatusta nouseva luterilainen 
oppi meille antanut.

Rap-artisti Pikku G, Henri Vähäkainu tie-
tää, että maailmassa on paljon asioita, jot-
ka pitäisi muuttaa. Nuorukaisen haastat-
telu on Nuotassa 5/06.

-Jos ihmisten arvomaailma muuttuis 
paremmaks, se parantais maailmaa jo tosi 
paljon. Ihmisten pitäs oppia arvostamaan 
luontoa ja toisiaan – nuorten vanhempia ja 
vanhempien nuoria. Uskon, että jokainen 
voi olla muuttamassa maailmaa omalta osal-
taan. Mä voin vaikuttaa parhaiten omalla 
esimerkillä.

Maria Suutala ihmettelee Kaltiossa 2/2006 

menestysteologiaa.
-Moderni kristillisyys, pahimmillaan 

Amerikassa syntynyt menestysteologia mer-
kitsee kristinuskon valjastamista kapitalis-
min ja kulutusyhteiskunnan palvelukseen. 
Menestysteologian mukaan Jumala siunaa 
ihmistä niin materiaalisella rikkaudella kuin 
terveydelläkin.

Kun materia, luksustalo ja mersu auto-
tallissa koetaan Jumalan lahjana ja siuna-
uksena, voidaan kysyä, minne ovat unoh-
tuneet Jeesuksen näkemykset siitä, että on 
mahdotonta seurata yhtä aikaa mammonaa 
ja Jumalaa.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mielestä 
lasten on tärkeää tietää, millainen heidän 
vanhempiensa arvopohja on. Haastattelu 
on Sanassa 11.5.

-Jos vanhemmilla on kiteytynyt uskon-
nollinen tai eettinen arvomaailma, lapsen 
on helppo peilata sitä vasten omia ajatuk-
siaan ja arvojaan.

Minusta tuntuu, että harvat lapset tietä-
vät nykyään, mihin heidän isänsä ja äitinsä 
uskovat. Monilla nykyvanhemmilla ei ole 
selkeää arvopohjaa. Sen puuttumisesta voi 
seurata lapsillekin henkistä haahuilua ja 
ajelehtimista.



3

postia postia postia • Rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu

Jumala pelastaa! 
– mutta kenet?

RT:n postia -palstalla on käyty mielen-
kiintoista keskustelua, jossa on esitetty: 
”Kaste ei pelasta”, ”usko ei pelasta”, 
mutta - ”Jumala pelastaa”.

Lyhyesti kuitattuna voisin sanoa, että 
yhdyn edellisiin puhujiin, mutta kun 
on kieltämään lähdetty, niin pyritään 
sitten kieltämään kaikki, siis sekin, että 
”Jumala pelastaa”.

Jeesus kävi mielestäni hyvin opetta-
vaisen keskustelun niiden juutalaisten 
kanssa, ”jotka uskoivat häneen”, aloittaen 
puheensa näin: ”Jos te pysytte minun 
sanassani, niin te totisesti olette minun 
opetuslapsiani...”(Joh 8:31-). Keskuste-
lun edetessä juutalaiset alkoivat väittää 
Jeesuksen sanoja vastaan, mihin Jeesus 
totesi: ”Minä puhun, mitä minä olen 
nähnyt Isäni tykönä; niin tekin teette, 
mitä olette kuulleet omalta isältänne.” 

He vastasivat: ”Aabraham on meidän 
isämme”. Jeesus sanoi: ”Jos olisitte Aab-
rahamin lapsia, niin te tekisitte Aabra-
hamin tekoja. Mutta nyt te tavoittelette 
minua tappaaksenne, miestä, joka on 
puhunut teille totuuden, jonka hän on 
kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham 
tehnyt. Te teette isänne tekoja.” Juuta-
laiset jatkoivat herjaten (?): ”Me emme 
ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on 
yksi Isä, Jumala”. Jeesus sanoi heille: ”Jos 
Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakas-
taisitte minua, sillä minä olen Jumalasta 
lähtenyt ja tullut…”, ja lisäsi vielä: ”Te 
olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja 
te tahdotte noudattaa.”

Jos näinkään voimakas Jeesuksen kielen-
käyttö ei kyennyt herättämään silloisissa 
kuulijoissa hengellistä ymmärrystä, niin 
tuskinpa aivan kaikissa nykyisinkään! Eikä 
esimerkkiä tarvinnekaan kaukaa hakea, 
sillä jo Katekismuksemme (12.11.1999) 
kohdan 13 yksi lause julistaa: ”Luojana 
Jumala on jokaisen ihmisen taivaallinen 

Viikon 
kysymys

Lue sivu 13.
Poistuuko

stressi
puutarha-
töissä?

Vastaa
Rauhan Tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

Suomalaiset uskoutuvat 
nettipapille. Kahden 
nimettömän ja 
kasvottoman henkilön 
välillä pohditaan syviä 
elämänkriisejä.

N ettipappi on yhä use-
amman kontakti seura-
kuntaan. Hänelle usko-
taan perhe- ja parisuh-

dehuolet ja häneltä halutaan vas-
tauksia uskonnon opillisiin kysy-
myksiin.

Helsingin seurakuntayhtymän 
verkkotiedottaja Ari Tammi tietää 
hyvin, ettei nettipappipalvelu ole 
ollut enää aikoihin kirkon margi-
naalista toimintaan. 

-Verkossa on oikeita kysymyksiä 
ja oikeita vastauksia, Tammi sanoo 
ja lisää:  -Vereslihalla kirjoitettuja. 
Tulee sellainen vaikutelma välil-
lä, että kysymykset on ikään kuin 
”huudettu kirjoittajan viimeisillä 
voimilla”.

Helsingin seurakuntayhtymässä 
on viisi nettipappia. 

Tammi kertoo, että heidän suun-
nitelmissaan on lisätä seurakunnal-
lista nettitoimintaa. Vuoden alusta 
parisuhteen ongelmiin vastaa net-
tiperheneuvoja.

Nettipappeudesta
päätyö

Ari Tammi kuvailee, miten ”netti-
pappipalvelulle on hirveä tarve”. 

-Siihen pitäisi ehdottomasti 
resurssoida nykyistä enemmän. 
Haluaisimme päätoimisen net-
tipapin.

Tammi ei ihmettele, että nettipa-
pille on kysyntää. Kynnys lähestyä 
pappia sähköpostitse on matalampi 
kuin mennä kirkkoherranvirastoon 
keskustelemaan. Nettipapille voi 

esittää kysymyksen juuri silloin kun 
se kuumeisimmin vaivaa mieltä.

Useimmilla kirjoittajilla ei ole 
paljastumisen pelkoa, koska yli 90 
prosenttia heistä toivoo vastauksen 
omaan sähköpostiinsa. Papilta ha-
lutaan henkilökohtaisia neuvoja 
henkilökohtaiseen ongelmaan.

Ari Tammi on huomannut, että 
sähköisiä papin palveluja, jonkin-
laista henkireikää, kaipaavat mm. 
erityisesti pienten lasten äidit, 
jotka eivät pääse kotoaan helposti 
liikkumaan.

Nettipappi rohkaisee avautumaan

Kirkkohallitus ei tilastoi seurakuntalaisten kohtaamisia, jotka tapahtuvat netissä. Iso määrä sielunhoidollisia keskusteluja jää siis virallisten
toimintaa kuvaavien lukujen ulkopuolelle.

Herkistävää
avoimuutta

Rauhan Tervehdyksen nettipappi 
saa kysymyksiä lähes viikottain. 
Rehellinen avunhakeminen her-
kistää miettimän tarkasti vastauk-
sia. Helppoa lohdutusta ei voi tar-
jota kenellekään.

Nettipapin tuntemus on, että 
ihmiset uskaltavat olla internetis-
sä avoimempia kuin kasvotusten 
tapahtuvissa kohtaamisissa.

-Niin kipeää pohdiskelua en ole 

isä.” Ja seuraava jatkaa: ”Olemme hänen 
lapsiaan...”. Kuten edellä olevista Jeesuksen 
sanoista käy selvästi ilmi, Hän on kyllä 
asiasta aivan eri mieltä tässä kohdassa 
myös Katekismuksemme kanssa!     

Jumala on kyllä Isä jo Luojana (ensim-
mäinen uskonkohta). Mutta Jumala on 
Isä vain ja ainoastaan siitä syystä, että 
Hänellä on Poika, joka on ”syntynyt ei 
luotu”, jo ennen luomistekoja. Luomisen 
perusteella Jumala ei pelasta eikä ole Isä, 
eikä kukaan tule Jumalan lapseksi. 

Sanonta ”Jumala pelastaa” on sisäl-
löltään mielestäni liian laaja, ja se voi 
sulkea piiriinsä myös niitä, joita ”Jumala 
ei pelasta”. Haluan tähdentää sitä, että 
Jeesuksen opetuksen mukaan ihminen 
jää pelastuksen ulkopuolelle, vaikka hän 
väittää ja uskoo itsekin, että hänellä on 
yksi Isä, Jumala, mutta puuttuu Lunastaja: 
”Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita 
Isää” (Joh 5: 23).

PeNTTI A.K. HUKKANeN 

tavannut muussa papin työssäni. 
Ari Tammen tavoin RT:n net-

tipappi pitää sähköisiä papillisia 
palveluja ehdottoman tärkeinä.

-Osaavatko ihmiset edes tulla 
seurakunnan päivystävän papin 
luokse kertomaan sellaisista ongel-
mista, joita he purkavat netissä. Ja 
osaammeko me antaa heille muuta-
kin kuin vakiovastauksemme. Sitä 
olen miettinyt usein. 

Nettipappi ei pelkää olla rehel-
linen kysyjien tavoin. 

-Kuka voi väittää, ettei vuoro-

vaikutus olisi netissä aitoa. Niin 
kysyjä kuin vastaaja ovat persoonia, 
vaikka meillä ei ole nimiä ja kasvoja 
toisillemme. Meidän henkilökoh-
taiset ominaisuutemme säilyvät 
kuitenkin.

Ari Tammen mielestä nettipappi 
on niin tärkeää seurakuntalaisten 
palvelua, että Oulussakin linkki pi-
täisi löytyä esimerkiksi kaupungin 
verkkosivuilta.

RIITTA HIRVONeN
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Oulun seurakuntaviikko19.-25.5.2006

JUMALANPALVeLUKSeT
Tuomiokirkossa: La 20.5. klo 
16.15 Oulun yliopiston tohto-
ripromootion juhlajumalan-
palvelus, piispa Samuel Salmi, 
metropoliitta Panteleimon, 
yliopistopastori Päivi Jussila, 
urkuri Maija Tynkkynen, kant-
tori Raimo Paaso, Cassiopeia, 
joht. Sanna Törmälä.
Su 21.5. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Ari-Pekka Metso, urkurina 
Maija Tynkkynen, kanttorina 
Raimo Paaso, Tuomiokirkko-
kuoro. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemi-
seen ja kehittämiseen, Nuorten 
Keskus ry:n kautta. Jumalan-
palveluksen jälkeen noin klo 
11 kunniavartio tuomiokirkon 
kirkkopuistossa
Ke 24.5. klo 18 Tuomasmessu, 
toimittaa Katariina Pitkänen, 
saarnaa Jonna Kalliokoski, 
Estottomat-musiikkiryhmä, 
katso menot.
Helatorstaina 25.5. klo 10 mes-
su, toimittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Anna-Mari Heikkinen, 
urkuri Maija Tynkkynen, kant-
tori Raimo Paaso. Kolehti Kaa-
tuneitten Omaisten Liitolle.
Heinätorin seurakuntatalossa 
helatorstaina 25.5. klo 12 messu, 
toimittaa Jyrki Vaaramo, kant-
tori Maija Tynkkynen.

MUU TOIMINTA
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Miesten aamupiiri la 20.5. klo 
10 kryptassa.
Kuorokonsertti su 21.5. klo 
18, kuorotutkinto Anna-Stiina 
Nyman.
Opettajien raamattupiiri ti 
23.5. klo 18 kryptassa.
Keväinen iltamusiikki ti 23.5. 
klo 19, Tuiran seurakunnan 
nuorten kuoro, johtaa Lauri-
Kalle Kallunki, vapaa pääsy.
Aamurukous ke 24.5. klo 8.30 
kryptassa.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17
Sana elää pe 19.5. klo 18 kou-
lutussalissa.
Miesten lauantai 20.5. klo 9 
juhlasalissa. Lännen ja islamin 
kohtaaminen - yhteentörmäys 
vai vuorovaikutus, TT Ari 
Hukari.
Alaudae kuoron konsertti la 
20.5. klo 18 juhlasalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
20.5. klo 18 kuorosalissa. 
Kaatuneitten muistopäivän 
kansalaisjuhla su 21.5. klo 16 
juhlasalissa, tervehdyspuhe 
Hannu Ojalehto, juhlapuhe 
kansaned. Martti Korhonen, 
Tuiran seurakunnan nuor-
tenkuoro, johtaa Lauri-Kalle 
Kallunki. Kahvit alasalissa.
Päiväseurat ke 24.5. klo 12 
kuorosalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Helatorstaina viittomakielinen 
messu to 25.5. klo 13, toimit-
taa Riitta Kuusi, avustaa Eija 
Mukka.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Kaikenikäisten kevätjuhla su 

21.5. klo 16.
Päiväkerho ma 22.5. klo 12.
Perhekerho ke 24.5. klo 10, lähtö 
Vasamon retkelle.
Miesten piiri ke 24.5. klo 18.
Nuoret aikuiset to 25.5. klo 19, 
Juha Vähäkangas.
Papinpuolisoiden kevätretki 
Isoniemen leirikeskukseen ti 
23.5. klo 16.15. Katso menot.

oulun HauTausmaa

Kaatuneitten muistopäivänä 
su 21.5. klo 12, kunnianosoitus 
sankarihaudoilla, puhe Niilo 
Pesonen.

JUMALANPALVeLUKSeT
Karjasillan kirkossa: Su 21.5. 
klo 10 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Vesa Pöyhtäri, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kastel-
lin kirkkokuoro. Kirkkokahvit, 
järj. Nuorten Namibian matkai-
luryhmä. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemi-
seen ja kehittämiseen Nuorten 
Keskuksen kautta. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
Helatorstaina 25.5. klo 10 
messu, toimittaa Satu Saarinen,  
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kolehti Vienan Karjalan 
työlle.
Kastellin kirkossa: Su 21.5. 
klo 10 messu, toimittaa Virpi 
Sillanpää-Posio, avustaa Mervi 
Keskinen, kanttorina Juha So-
ranta. Kolehti ks. Karjasilta.
Helatorstaina 25.5. klo 10 mes-
su, toimittaa Juhani Lavanko, 
saarnaa Hannu Kippo, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. SLEY:n evankeliumi-
juhla messun jälkeen. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
21.5. klo 12 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, saarnaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Hanna Savela. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Helatorstaina 25.5. klo 12 
messu, toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Johannes Takaeilo-
la, kanttorina Juha Soranta. 
Miesten kuoro. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 21.5. klo 12 messu, toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avustaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 21.5. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 21.5. klo 12 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kolehti ks. Kar-
jasilta.
Caritas-Kodissa su 21.5. klo 14 
messu, toimittaa Esa Nevala, 
kanttorina Hanna Savela.
Tahkokankaan palvelukeskuk-
sessa su 21.5. klo 14 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Jonna 
Kalliokoski, kanttorina Juha 
Soranta.

MUU TOIMINTA
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Kouluun lähtevien siunaami-
nen to 18.5. klo 18.30.
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.

Karjasillan kirjallisuuspiiri ke 
24.5. klo 18.
Miesten raamattupiiri ke 24.5. 
klo 18.30. Mukana Juha Vähä-
kangas.

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Seurakuntakerho to 18.5. klo 
13.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
kirkkoseurat pe 19.5. klo 19. 
Pauli Niemelä ja Jukka Hä-
mäläinen.
Kouluun lähtevien siunaami-
nen ma 22.5. klo 17.30 ja klo 
18.30.
Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma  22.5. klo 19.
Verenpaineen mittausta ei 
ole 22.5.
Mieskuoro Weljet, harjoitus ti 
23.5. klo 19.

PyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Seurakuntakerho to 18.5. klo 
12.
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitus to 18.5. klo 16.
Kouluun lähtevien siunaami-
nen ti 23.5. klo 18.
Markus H. Korhosen esitelmä 
Miehen roolista eri aikakausina 
helatorstaina 25.5. klo 12 mes-
sun jälkeen. 

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 24.5. klo 18.
Helatorstain 25.5. kahvikon-
sertti klo 15. Ks. menot.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Raamattupiiri to 18.5. klo 18.
Kevättapahtuma la 20.5. klo 11. 
Ks. menot.
Madekosken Rauhanyhdistyk-
sen kevätjuhla su 21.5. klo 17.
Kevätlauluhetki ma 22.5. klo 
18. Ks. menot.
Kouluun lähtevien siunaami-
nen ti 23.5. klo 18.30.

JUMALANPALVeLUKSeT
Tuiran kirkossa: Su 21.5. klo 10 
konfirmaatiomessu, toimittaa 
ja konfirmoi Nanna Helaakos-
ki, avustavat Stiven Naatus ja 
Terhi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti 
seurakunnissa tehtävän nuori-
sotyön tukemiseen ja kehittä-
miseen Nuorten Keskukselle. 
Iltarippikoulun konfirmaatio. 
Radiointi Radio Dei.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa teol.
yo Laura Hytti,  kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
katastrofiapuun Kirkon Ulko-
maanavulle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
21.5. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Riitta 
Louhelainen, Raili Toppinen 
ja Tuulia Kivisaari, kanttorina 
Tommi Hekkala. Pohjankar-
tanon ylä-asteen kuoro, johtaa 
Leena Pääkkönen. Kolehti ks. 
Tuira. 70 vuotta täyttävien 
juhla.
Pyhän Luukkaan kappelissa: Su 
21.5. klo 10 messu, liturgia Lauri 
Kujala, saarna teol. yo Laura 
Hytti, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 

kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 21.5. 
klo 12 perheiden kevätkirkko, 
toimittaa Tarja Korpela, avus-
taa Pekka Jarkko, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti 
ks. Tuira. Kouluun lähtevien 
siunaaminen.

MUU TOIMINTA
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Tuiran kirkkoherran virasto 
suljettu ke 24.5. Työntekijöiden 
suunnittelupäivä.
Crossroads-ilta pe klo 19, katso 
menot!
Kirkkokuoro ma klo 18.30.

PyHän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
klo 10-12.30. Tiedustelut Anna 
Haanpää-Vesenterä, p. 040 
5832368.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Aamukahvit ti klo 10-11.

rajakylän seurakunTakoTi

Tervakukkatie 2
Työttömien ateria ti klo 12.

JUMALANPALVeLUKSeT 
Oulujoen kirkossa: Su 21.5. klo 
10 messu, toimittaa Antti Leske-
lä, saarnaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kaatuneitten muistopäivän  
kunnianosoitus sankarihaudal-
la klo 9.45. ennen messua.
Helatorstai 25.5. klo 10 messu, 
toimittaa Pentti Kortesluoma, 
saarnaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Talvikki Attila-Pekonen. 
Jumalanpalveluksen yhteydessä 
iltarippikoulun konfirmaatio, 
Paavo Moilanen. Radio Dei.
Huonesuon seurakuntakodissa 
su 21.5. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Pertti Lahtinen, 
saarnaa Antti Lehrbäck, kant-
torina Talvikki Attila-Pekonen. 
Kirkkokahvit.
Sanginsuun seurakuntakodissa 
su 21.5. klo 14 perhekirkko, toi-
mittaa Antti Lehrbäck, saarnaa 
Antti Leskelä, kanttorina Tal-
vikki Attila-Pekonen, Oulujoen 
lapsikuoro avustaa.
Turkansaaren kirkossa su 21.5. 
klo 12 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

MUU TOIMINTA
HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89
Lähetysväen ja raamattupiirien 
kevätjuhla ke 24.5. klo 18. 

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Lilja Maria Suomela s. Jaa-
kola 88 v, Heleena Heikura s. 
Yliluoma 80 v, Alli Orvokki 
Juutinen s. Sinisalo 94 v.
Karjasilta: Veikko Lauri Juhani 
Malinen 58 v, Lempi Kristiina 
Nivala s. Kärki 101 v.
Tuira: Leila Helinä Pulkkinen 
s. Anttila 65 v, Esko Olavi 
Heinonen 76 v, Elsa Annikki 
Kukkonen s. Valppu 75 v, Eine 
Margareetta Ollila s. Leinonen 
67 v, Eila Kaarina Leiviskä s. Kes-
kitalo 69 v, Aino Esteri Pasanen 
s. Harjuveteläinen 84 v.
Oulujoki: Pirkko Liisa Niemi-
aho s. Lievonen 65 v.

Karjasilta: Tuomas Juhani 
Kostama ja Anne-Mari Katrii-
na Kärenlampi, Jouni Jaakko 
Myllykoski ja Emmi Kerttuli 
Jussila, Jari Kalevi Sääskilahti ja 
Mari Liisa Ervasti, Timo Juhani 
Kuorikoski ja Sari Anneli Halt-
tu, Kalle Jukka Tapio Korhonen 
ja Eija Helena Karjalainen, Ismo 
Johannes Lohi ja Hennariikka 
Päkkilä.
Tuira: Arto Tapio Väisänen ja 
Marjo Kaarina Kilpua, Aki Sa-
muel Haho ja Eeva Liisa Puhak-
ka, Juha Henrikki Jokikokko ja 
Kirsi Marjaana Hiipakka, Janne 
Kristian Aula ja Sari Maarit Eli-
na Jämsä, Jukka Johannes Paaso 
ja Hennariikka Valppu.
Oulujoki: Pekka Johannes Ala-
kärppä ja Laura Maria Kyllönen, 
Mikko Pekka Vihtori Filppula ja 
Paula Helena Taskinen.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Venla Kaisla Tuulia Kolehmai-
nen, Katariina Maria Loviisa 
Myllylä, Roni Matti Kalervo 
Sakko, Antti Väinämö Ylipa-
losaari.
Karjasilta: Emma Lotta Aman-
da Heikkinen, Konsta Olavi 
Hiltunen, Olli Pauli Johannes 
Karjalainen, Joona Samuel 
Kyngäs, Niklas Tapio Lampinen, 
Isla Ellen Mertaniemi, Niko 
Juhani Kristian Mertaniemi, 
Joonas Valtteri Pennanen, Veera 
Katri Aurora Risto, Lauri Alek-
santeri Rounaja, Niklas Mikael 
Tahvanainen, Sampo Artturi 
Terho, Akseli Johannes Ukkola, 
Isla Maria Walta, Helmi Maria 
Viljamaa.
Tuira: Isla Ellen Elisabet Ala-
saarela, Pihla Josefiina Fabritius, 
Tatu Henrikki Halonen, Aapo 
Taneli Heikkinen, Isabella Vie-
no Sofia Hynninen, Enni Noora 
Johanna Krankkala, Sampo 
Artturi Lappi, Saana Päivikki 
Liukkonen, Mila Lumi Emilia 
Pietarila, Miro Leevi Ponto, 

Niko Eerik Juhani Sarome, Veeti 
Aleksi Vaihoja.
Oulujoki: Iisa Julia Elovaara, 
Inka-Maria Helena Alapura-
nen, Julius Mikael Holappa, 
Jani Petteri Kamula, Maija Julia 
Kantola, Mindi Maria Kuusisto, 
Topias Valtteri Muikku, Elias 
Sakari Mäkelä, Elias Valtteri 
Tuunanen, Elja Eino Iisakki 
Vanhala, Joona Nuutti Mikael 
Skarp.

Perheleiri 
Rokualla 7.-9.7.

 
Viikonlopun aikana aikui-
silla on mahdollisuus huol-
taa parisuhteen yhteyttä. 
Aiheen vuoksi on hyvä, jos 
molemmat puolisot osallis-
tuvat leirille. Aikuisten työs-
kennellessä lapsille järjes-
tetään omaa leiriohjelmaa. 
Leirille etusija on Karjasil-
lan seurakuntalaisilla.

Lisätietoja voi kysyä Sirpa 
Kemppaiselta, p. 040 574 7163. 
Ilmoittautuminen 26.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 5313 200.

Musapäivät
Musapäivät 12.-14.6. Raatissa 
seurakuntien bändikämpillä 
11-14 -vuotiaille tytöille ja 
pojille. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset nuorisomuusikko 
Esa Rättyä, p. 040 5747 125 
tai esa.rattya@evl.fi.

Seikkailuleiri
Tervetuloa seikkailemaan Sii-
ranjärven ja Koston–Pyhi-
tyksen tietämille.

Seikkailuleiri pidetään 
5.-8.6. Ilmoittautumiset: 
Yhteisen seurakuntapalve-
lun toimisto, Kirkkokatu 5, 
p. 3161 347 klo 9-16.

Tuiran kirkkoherran-
virasto suljettu ke 24.5. 
Työntekijöiden suunnit-
telupäivä.

Keväisiä lauluja 
Fröökynät
Oulun NMKY:n tyttökuo-
ro Oulun Fröökynät päät-
tää kevätkauden sunnuntai-
na 21.5. kello 14 alkavaan pe-
rinteiseen kevätkonserttiin. 
Konserttipaikkana on vii-
me kesän julkisivuremontin 
ansiosta komistunut Raatin 
nuorisotalo. 

Ohjelmassa on keväisiä 
iloisia lauluja kahden kuoron 
voimin. Oulun Fröökynöitä 
johtaa Ahti Sepp ja har-
joituskuoro Lauluflikkoja 
Marja Kansanen. Liput 6/4 
euroa.

Cassiopeia 
Oulun yliopiston ylioppilas-
kunnan sekakuoron Cassio-
peian kevätkonsertissa ede-
tään tunnelmasta toiseen. 
Hartaiden hetkien jälkeen 
luvassa on kevään odotusta 
ja kalevalaisia lauluja. 

Cassiopeian kevätkonsertti 
alkaa Oulun Lyseon lukion 
juhlasalissa sunnuntaina 
21.5. kello 15. Kuoroa joh-
taa musiikin lehtori Sanna 
Törmälä. Liput 8/4 e.
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menot

PAPINPUOLISOT 
ISOLLeNIeMeLLe

Retkelle lähtö Isonniemen 
leirikeskukseen Radisson 
SAS-hotellin edessä oleval-
ta parkkipaikalta ti 23.5. klo 
16.15. Ulkoillaan ja suunni-
tellaan kesäpäiviä. Kolehti 
Ilembulan orpolapsille. Il-
moittautumiset kyytien so-
pimiseksi su 21.5. mennes-
sä Marja Karvosenojalle, p. 
040 511 2907.

TUOMASMeSSU

Tuomasmessua vietetään he-
latorstain aattona ke 24.5. klo 
18 tuomiokirkossa. Messun 
teemana on Te olette Kris-
tuksen todistajia. Messun toi-
mittaa pastori Katariina Pit-
känen, kehitysvammaistyön 
pastori Jonna Kalliokoski saar-
naa. Juontajana toimii Soila 
Lappalainen ja esirukousvas-
taavana Christa Moilanen. 
Musiikista huolehtii Estot-
tomat-musiikkiryhmä Sini 
Huovisen johdolla.

MIeSTeN LAUANTAI 

Keskustan seurakuntata-
lon juhlasalissa, Isokatu 17, 
20.5. Klo 9 avaus, kappalai-
nen FL Pekka Rehumäki, klo 
9.15 Lännen ja islamin koh-
taaminen – yhteentörmäys 
vai vuoropuhelua, hiippa-
kuntadekaani, TT Ari Hu-
kari, klo 10.30 kommentti-
puheenvuoro, Pekka Rehu-
mäki, klo 10.40 keskuste-
lu, klo 11.15 päätös, pastori 
Kimmo Kieksi, klo 11.30 lou-
nas lohikeitto ja kahvi (6 e). 
Juonto johtajaylilääkäri Lau-
ri Nuutinen, musiikki kant-
tori Juha Soranta.

KeVäTTAPAHTUMA

Maikkulan seurakuntatalol-
la la 20.5. klo 11-16. Kirppu-
tori seurakuntatalon katok-
sessa (pöytävuokra 5 e, vara-

ukset Anne Kellokummulta 
p. 040 5747162) Kasvomaa-
lausta. Onnenpyörä. Keitto-
lounasta tarjolla klo 11-13 
hintaan 2 e. Kahvia ja me-
hua. Päivän tuotto menee 
Maikkulan alueen kummi-
lapsille, Barinasin lukutaito-
luokalle Venezuelaan.

KeVäISIä LAULUJA

Puro kulkee, joki virtaa ja 
linnut livertää. Hyppää kyy-
tiin ystäväin ja lähde laula-
maan keväisiä lauluja Maik-
kulan seurakuntatalolle ma 
22.5. klo 18. Juhlassa esiinty-
vät Maikkulan alueen päivä- 
ja iltapäiväkerholaiset. Me-
hu- ja kahvitarjoilu kakku-
jen kera.

eVANKeLIUMIJUHLA

Oulun XVIII evankeliumi-
juhla Kastellin kirkossa he-
latorstaina 25.5.alkaen klo 
10 messulla, jonka toimit-
taa kirkkoherra Juhani La-
vanko, Hannu Kippo saar-
naa. Lähetyslounas ja päi-
väjuhla. Mukana mm. Sir-
pa Honkanen, Ari Lukkari-
nen, Elvi ja Jaakko Lounela 
sekä Hannu Kippo.

MIeSTeN
RAAMATTUPIIRI

Alamme käsitellä Heprealais-
kirjettä. Miesten raamattu-
piiri kokoontuu Karjasillan 
kirkolla, koulutussalissa, ke 
24.5. klo 18.30-20. Ota oma 
Raamattu mukaan. 

NUORTeN AIKUISTeN 
ILLAT 

NA-illat päättyvät Heinäto-
rin seurakuntakodilla hela-
torstaina 25.5. klo 19-21. 
Aloitamme ehtoollishar-
taudella kirkkosalissa ja siir-
rymme muistelemaan men-
neitä kahvittelun merkeissä 
alasaliin. 

HeLATORSTAIN 
KAHVIKONSeRTTI 

Kaukovainion seurakunta-
talolla 25.5. klo 15 Etiopias-
sa tehtävän lähetystyön hy-
väksi. Konservatorion opet-
tajat esittävät laulu- ja soitin-
musiikkia.

MIeHeN ROOLISTA

Markus H. Korhonen pitää 
esitelmän aiheesta Miehen 
roolista eri aikakausina Py-
hän Andreaan kirkossa he-
latorstaina 25.5. klo 12 mes-
sun jälkeen.

VeTeRAANIeN 
KIRKKOPYHä 

Oulun veteraanien jo perin-
teistä helatorstain kirkko-
pyhää vietetään tänä vuon-
na Tuiran kirkossa 25.5. klo 
10 jumalanpalveluksessa. Sen 
toimittaa kirkkoherra Han-
nu Ojalehto. Jumalanpalve-
luksen jälkeen on seurakun-
tasalissa kirkkokahvit. 

CROSSROAdS
-ILTA 

Tuiran kirkolla pe 19.5. klo 
19. Ilta koostuu puheista, mu-
siikista ja rukouksesta. Pas-
tori Matti Lauriala puhuu 
aiheesta suora lähetys. Illan 
jälkeen voi jäädä nauttimaan 
rennosta yhdessäolosta tee-
kupposen ääressä. 

KULJeTUS
KYLVäJäN

KeSäPäIVILLe

Yhteiskuljetus Pohojanmaal-
ta Kylväjän kesäpäiville 16.-
18.6. Kankaanpäähän. Läh-
tö Oulusta linja-autoasemal-
ta pe 16.6. klo 9. Paluu sun-
nuntaina illalla. Reitti: Ou-
lu-Liminka-Raahe-Kokko-
la-Uusikaarlepyy-Seinäjoki-
Parkano-Kankaanpää. Mat-
kan toteutuminen ja hinta 

määräytyy lähtijöiden mu-
kaan. Ilmoittautumiset 5.6. 
mennessä: Tuiran srk lähe-
tyssihteeri, p. 040 5747 172 
tai sähköpostilla tarja.oja-
viirret@evl.fi

Kaatuneitten 
muistopäivää

juhlitaan 21.5.

K aatuneitten muistopäivän kansalaisjuhla alkaa sunnun-
taina 21.5. klo 16 Keskustan seurakuntatalon juhlasa-
lissa, Isokatu 17. 

Tervehdyspuheen pitää kirkkoherra Hannu Ojalehto ja 
juhlapuheen kansanedustaja Martti Korhonen.

Musiikkia juhlassa esittävät Pohjan Sotilassoittokunta yli-
luutnantti Kaj Skrabbin johdolla ja Oulun Sotaveteraanikuoro 
Rauno Rännälin johtamana. Mukana on myös Tuiran seu-
rakunnan nuortenkuoro, jota johtaa Lauri-Kalle Kallunki. 
Yksinlaulua esittää Anu Kunnari. 

Oulun kaupunki, Puolustusvoimat ja veteraanijärjestöt tuo-
vat tervehdyksensä juhlaväelle. Lopuksi nautitaan kahvit.

Haukiputaan Laulu Pyhän 
Tuomaan kirkossa

Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu 
pitää iltamusiikin Pyhän Tuomaan 
kirkossa torstaina 18.5. klo 19.

Haukiputaan Laulu esittää äänit-
teen uuden ohjelmiston kokonaan. 
Kuoro laulaa mm. J. S. Bachin 
kuorokoraaleja, Anders Öhrwallin 
sovituksia ja aivan viime vuosina 
sävellettyjä lauluja. Kuoron pää-
teos on Tuomo Nikkolan sävel-
tämä koraalimotetti Jo pian loppuu 
kiusat maan.

Iltamusiikissa urkurina toimii 
Tuiran seurakunnan kanttori Lauri-
Kalle Kallunki. Huilua soittaa Silja 
Niemelä ja kontrabassoa Antti 
Krapu. Yksinlaulua esittää Sauli 
Saarela.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, 
ohjelma maksaa viisi euroa. Kuo-
ron uutta Kiittää saan -äänitettä 
on saatavilla tilaisuudessa.

Keväinen iltamusiikki 
Tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa tiistaina 23.5. 
klo 19 järjestettävässä iltamusiikki-
tilaisuudessa kuullaan Tuiran seu-
rakunnan nuortenkuoron raikasta 

musisointia. Kuoroa johtaa kant-
tori Lauri-Kalle Kallunki.

Kuoro laulaa mm. Kallungin Niilo 
Rauhalan teksteihin säveltämiä 
kuorolauluja sekä sekakuorolle 
sovitettuja virsiä Ruotsin suomen-
kielisestä virsikirjasta. Sokerina 
pohjalla on kaksi Bachin kuoro- ja 
urkukoraalia. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Ohjelma 3 euroa Tuiran srk:n 
musiikkityölle. Järjestävät Tuiran 
seurakunta ja Oulun tuomiokirk-
koseurakunta.

Alaudae-kuoro
keskustassa

Kiiminkiläinen Alaudae-kuoro 
pitää kevätkonsertin Keskustan 
seurakuntatalolla, Isokatu 17, lau-
antaina 20.5. klo 17.

Konsertissa kuullaan keväistä 
musiikkia Mozartista Elgariin, 
Sarmantoon ja Kostiaiseen, Tsai-
kovskin, Purcellin, Poulenc´in, ja 
Rautavaaran musiikista virolaisiin 
tunnelmallisiin lauluihin.

Konsertissa avustavat Petri Telkki 
(piano) ja Saara Paloniemi (viulu) 
ja Viola Räisänen (viulu). Kuoroa 
johtaa dir.cant. Liisa Räisänen.

Konsertin ohjelma maksaa viisi 
euroa.

 

Musiikkia kevätillassa

NAISTeN ILTA

Maanantaina 22.5. klo 18 
Öbergin talon alakerran ryh-
mätilassa, Kirkkokatu 5. Il-
lassa mukana Kaisa Plomp. 
Yhdessäoloa ja mahdollisuus 
saunomiseen, omat pyyhkeet 
mukaan.

SINKKUILTA

Pe 26.5. klo 18.30 Keskus-
tan seurakuntatalon alasa-
lissa, Isokatu 17. Pastori Pet-
teri Tuulos alustaa aiheesta 
Elämän yksinäisyys ja tur-
vattomuus.
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Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho ti 23.5. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntakoti, Alek-
santerinkatu 71.
Varttuneiden porinapiiri ti 23.5. klo 13.15-14.15 Heinätorin seurakun-
takoti, Aleksanterinkatu 71.
Tuomasmessu ke 24.5. klo 18 Tuomiokirkossa, mukana Estottomat ja 
Oulun seurakuntien kehitysvammaistyö.
Kehitysvammaisten nuortenleiri Rokualla 14.-17.7. ja kehitysvammaisten 
aikuistenleiri Rokualla 21.-24.7.  
Leireille ilmoittautumiset 2.6. mennessä Christa Moilaselle, p. 040 5156 
935 tai erityisdiakonian toimistoon, p. 3161 321.

Kuulovammaistyö
Sunnuntaina 21.5. vierailu Temmekselle. Ruokailu klo 12 Temmeksen 
seurakuntakodilla, Pitkänkankaantie 1.
Ruokailun jälkeen  käynti Seppo Similän taidenäyttelyssä. Viittomakieli-
nen messu Temmeksen kirkossa  klo 14.  Tapahtuman järjestää Tyrnävän 
seurakunta/Leila Ikonen.
Ajo-ohjeet:
Temmeksen kirkko: nelostietä Jyväskylään päin n. 40 km oikealle tienviitta 
Kirkko ja Heinijärventie, heti vasemmalla on punainen puukirkko.
Temmeksen seurakuntakoti: kirkosta eteenpäin n. 2 km ja maavallin 
kohdalta vasemmalle heti oikealla ruskea rakennus.
Kuljetuksen järjestää jokainen itse. Ruokailua varten ilmoittautuminen 
Eija Mukalle, p. 040 591 2657 tai eija.mukka@evl.fi, ruokailun hinta 8 
euroa/hlö.
Aabrahamin poppoo, ti 23.5. klo 13.30 Diakoniakeskus, Kirkkokatu 5.
Helatorstaina 25.5. klo 13 viittomakielinen messu Intiön seurakunta-
kodissa, Intiönpolku 2. Messun toimittaa kuurojen pappi Riitta Kuusi. 
Messun jälkeen on kirkkokahvit. 

Näkövammaistyö
Raamattu-ja keskustelupiiri 18.5. klo 13. diakoniakeskuksen alakerran 
ryhmätilassa, Kirkkokatu 5.
Lämykkäillat
Tiistaina 23.5.  klo 18.-21. Yhdessäoloa ja yhteyttä lenkkeilyn, saunomisen 
ja takkatulen äärellä Lämsänjärven leirikeskuksessa, Hiihtomajantie 2. 

Päihdetyö
Naistenryhmä:
Pe 19.5. ei naistenryhmää Vasamon retken vuoksi 

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

Su 21.5. klo 10 konfirmaatiomessu Tuiran kirkosta, 
toimittaa ja konfirmoi Nanna Helakoski, avustavat 
Stiven Naatus ja Terhi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Su 21.5. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää puhuu rukouksesta.
Helatorstai 25.5. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, 

toimittaa Pentti Kortesluoma, saarnaa Pertti Lahtinen, kanttorina Tal-
vikki Attila-Pekonen, iltarippikoulun konfirmaatio, Paavo Moilanen.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 24.5. klo 16.15 Haastateltavana Japanissa lähetystyössä ollut oulu-
lainen pastori Tapio Pokka.
Helatorstai 25.5. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa Crossroads-rukous-
piirin vetäjä Varpu Kokko kertoo, mitä rukous hänelle merkitsee.

Su 21.5. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää puhuu rukouksesta.
Su 21.5. klo 10 messu Raahen kirkosta. Messun 
jälkeen Etappi-uusinnan toimittaa Mervi Jutila 
Alavieskasta.

Ma 22.5. klo 17.05 Etapilla tutustutaan raahelaiseen Pater Noster -gos-
pel-bändiin. Mukana Henri Pekuri, Tomi Tervo ja Petri Kolehmainen. 
Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.
Helatorstai 25.5. klo 10 messu Pattijoen kirkosta.

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

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 21, at 3 pm English 
Service and Sunday School.
International Church Days are held May 19-21 at the Finnish Bible Insti-
tute in Kauniainen. All members of the English congregation are most 
welcome to attend this event organized by The International Evangelical 
Church in Finland (IEC). For more information, please contact 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 online at: http://
www.church.fi/oulu/

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 21.5. klo 12 suomen-
kielinen jumalanpalvelus tulkattuna arabiaksi. Ti 23.5. klo 18 arabi-
ankielinen raamattutunti ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Man-
galta, p. 040 510 8529.

O U L U N  N U O R e T

Pyhän Andreaan kirkko
Sulkakuja 8

Nuorten ilta ti 23.5. klo 18.

Retkellä mm. melomme, toteu-
tamme jumalanpalveluksen ja 
käymme Juku-Juku-maassa. 
Retki maksaa 70 euroa (sis.täy-
sihoidon ja matkan).

Ilmoittautumiset viimeistään 

Vuonna 1994 syntyneiden retki
7.–10.7.

19.5. Yhteisen seurakuntapal-
velun toimistoon, p. 3161 347. 
Lisätietoja Karjasillan seurakun-
nan työntekijöiltä: Katja Ylitalo, 
p. 040 8315 932 ja Mirjami Dut-
ton, p. 050 4620 759.

H einätorin seurakuntakodilla, Alek-
santerinkatu 71, vietetään sun-

nuntaina 21.5. klo 16 Kaikenikäisten 
kevätjuhlaa.

Juhlan ohjelmassa on mm. nukkete-
atteriesitys Etsimme kesää, yhteislaulua, 
kakkukahvit, kesäkilpailu sekä posliini- 
ja savityökerhojen näyttely.

Mukana menossa ovat pastori An-
na-Mari Heikkinen, lastenohjaaja 
Outi Metsikkö, lastenohjaaja Heleena 
Hietala ja nuorisotyönohjaaja Jukka 
Kärkkäinen.

Kaikenikäisten
kevätjuhla Heinätorilla
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Sinustako 
Saapas-

päivystäjä 
Kalajoelle? 

Kalajoen rovastikunnan erityisnuo-
risotyön Palveluoperaatio Saapas 
kutsuu ihmisiä päivystämään ju-
hannuksena. Operaatio alkaa tor-
stai-iltana 22.6. klo 17 ja päättyy 
sunnuntaiaamuun 25.6. 

Hiekkasärkkien leirintäalueen 
kulmaan kohoaa Saapas-leiri, jossa 
asiakas pääsee levähtämään, ja hä-
nellä on mahdollisuus jutella hetki 
niin halutessaan. Kohderyhmänä 
ovat ensisijaisesti alle 18-vuotiaat 
nuoret.

Jos olet 18 vuotta täyttänyt, va-
paaehtoinen ja valmis sitoutumaan 
Saappaan toimintaperiaatteisiin, 
ole yhteydessä osoitteseen sanna.
nygard@evl.fi tai 040 723 65 01. 

Seilataan 
Hailuotoon

Limingan rovastikunta järjestää 
Hailuodossa perhetapahtuman 
lauantaina 20.5. Osallistujat saa-
vat tutustua Marjaniemen luotsi-
asemaan, kuunnella vanhan meri-
kapteenin juttuja, maalata ja koet-
taa onneaan onginnassa.

Tapahtuma käynnistyy kello 11 ja 
päättyy kello 15 kirkossa alkavaan 
perhejumalanpalvelukseen.
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Jordaniassa 
työskennellyt pastori, 
hiippakuntadekaani Ari 
Hukari puhuu Oulussa 
20.5. miesten lauantai
-tapahtumassa lännen ja 
islamin kohtaamisesta.

A ri Hukari, onko länsi-
maiden ihmisten ja isla-
milaisten kohtaamisessa 
enemmän yhteentörmäyk-

siä kuin vuoropuhelua? Tällainen 
mielikuva ainakin herkästi syntyy 
uutiskuvien välityksellä.

-Islamin ja lännen kulttuuripii-
rillä on yhteiset juuret. Näitä ovat 
esimerkiksi Lähi-Idän uskontojen 
periaate uskoa yhteen Jumalaan, 
usko Jumalan ilmoitukseen, joka 
on kirjoitettu pyhään kirjaan sekä 
ajatus antiikin kreikkalaisen sivis-
tyksen jatkamisesta.

-On pidettävä mielessä, että sekä 
länsimainen että islamin kulttuuri 
elävät voimakkaassa murroksessa. 
Jatkuva vuorovaikutus vaikuttaa 
molempiin suuntiin. Olen ha-
lunnut kiinnittää huomiota myös 
maailmankuvien eroihin, jotta 
vuorovaikutusta rakentaessamme 
välttäisimme pahimmat yhteen-
törmäykset.

Mikä sinulle antaa toivoa suh-
teiden kehittymisessä?

-Näen islamin modernismin ja 
postmodernismin edustajat toivon 
merkkeinä. He pystyvät ”puhumaan 
samaa kieltä” meidän länsimaalais-
ten kanssa. Heitä askarruttavat sa-
mat tieteelliseen maailmankuvaan 
liittyvät kysymykset kuin meitä. 
Tällaisia vapaamielisiä ja uudis-
tusmielisiä vaikuttajia on islamin 
maailmassa entistä enemmän, var-
sinkin länsimaissa.

Tampereen kirkkosanomissa 
(8/2006) puhuit Tanskasta liik-
keelle lähteneestä kuvakiistasta. 
Olit pahoillasi, kun ilta illan jäl-
keen televisiosta välitettiin kuvaa 
fanaattisista mielenosoittajista, 
kun kuvan ulkopuolella suurin 
osa ihmisistä kulki rauhallisesti 
eteenpäin. Totesit: ”Tiedotusväli-
neissä ei kerrota, että molemmin 
puolin on paljon suvaitsevaisia ja 

Uutiskuvan ulkopuolella
toisenlainen totuus

hyväntahtoisia ihmisiä.”
Mistä se mielestäsi johtuu?
-Uutiseksi valikoituu luonnol-

lisesti se, että jotain dramaattista 
tapahtuu. Kun yhden ääriliikkeen 
edustaja, vaikkapa Bin Laden, sanoo 
jotakin, se on uutinen, vaikka hän 
ei edustakaan 1,3 miljardin muun 
muslimin näkemystä. 

-Vaikka islamismi on vakava ja 
vaarallinen ilmiö, jota on käsitel-
tävä tiedotusvälineissä, emme saisi 
sen antaa muovata ennakkokäsi-
tystämme muslimien kyvystä ja 
halusta rauhanomaiseen rinnak-
kaiseloon.

Onko islamilaisuudessa vastaa-
vaa kapeaa, rajattua ja valikoitua 
tiedotusta länsimaalaisista?

-Islamin maissa piirretty kuva 
lännestä on hämmästyttävän sa-
malla tavalla ennakkoasenteinen ja 

Ari Hukari on väitellyt tohtoriksi aiheesta Islam, ilmoitus ja historia.

Miesten lauantai -tilaisuus 20.5.
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa,

Isokatu 17.
 

Ohjelma:

9-9.10  Avaus, kappalainen, FL Pekka Rehumäki
9.15-10.30 Lännen ja islamin kohtaaminen
   – yhteentörmäys vai vuoropuhelua,
   hiippakuntadekaani, TT Ari Hukari
10.30-10.40 Kommenttipuheenvuoro,
   Pekka Rehumäki
10.40-11.15 Keskustelua                             
11.15-11.30 Päätös, pastori Kimmo Kieksi           
11.30  Lounas, 6 e (lohikeitto ja kahvi)

stereotyyppinen kuin länsimaisen 
median islamfobiat. 

-Länsimainen kulttuuri nähdään 
aggressiivisena, valtaan pyrkivänä 
ja ylpeänä. Samoin länsimaiden 
maallistumista ja moraalittomuut-
ta arvostellaan. Kaksinaismoraalin 
syytös on yleinen: länsi puolustaa 
muka ihmisoikeuksia ja demokra-
tiaa, mutta sen toimien motiivina 
on tuhota islam.

Miksi uskonnot vääntävät niin 
usein kättä keskenään?

-Uskonnot elävät oikeassa ole-
misesta. Ne katsovat omistavansa 
lopullisen totuuden ja vastauksen. 
Monet uskonnolliset ryhmät löytä-
vät käytevoimansa viholliskuvista: 
paha projisoidaan itsen ulkopuo-
lelle, vastapäätä olevaksi.

RIITTA HIRVONeN
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Värikäs järjestökarnevaali Mah-
dollisuuksien tori marssittaa tä-
nä vuonna esiin lähes viisikym-
mentä kansallista, kansainvälis-
tä ja paikallista kansalaisjärjestöä 
osoituksena joukkovoimasta, jo-
ka yhteiskunnassamme tänä päi-
vänä vaikuttaa. 

-Nukulla järjestettävällä torilla 
on huomioitu erityisesti lapset. 
Teemalla Aasiaan! tarjotaan Akseli 
Klonkin nukketeatteria, Sanataide-
koulun itämaisia tarinoita, henna-
tatuointeja ja tanssia.

-Aasialaisessa olohuoneessa voi 
pelata aasialaisia seurapelejä tai 
kokeilla, miltä itämainen karaoke 
ja nykymusiikki kuulostavat suo-
malaisen korvaan. Aasiaan! -oh-
jelma on järjestetty yhteistyössä 

Ulkoministeriön, Nukun lasten-
kulttuurin, Nuortenkeskus Waldan 
ja monikulttuurisen nuorisotyön 
kanssa, torin koordinaattori Nii-
na Jortikka Oulun seudun Maan 
ystävät ry:stä kertoo.

Torin järjestöosuuden avaa kan-
sanedustaja Liisa Jaakonsaari. Li-
säksi kuullaan musiikkia, runoja 
ja kehitysyhteystyötarinoita Viet-
namista sekä nähdään itämaisia 
tansseja.

Mahdollisuuksien torin kunnia-
vieras on Vuoden Pakolaisnainen, 
afganistanilainen Zarmina Razai. 
Oman tarinansa kautta hän kertoo 
pakolaisuudesta, joka koskettaa tänä 
päivänä 25 miljoonaa ihmistä. Razain 
kanssa torille saapuu Tukholmasta 
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n 

edustaja Mira Banerjee. 
Nukun Studiolla näytetään to-

ripäivän aikana järjestöjen omia 
dokumentteja ja lyhytelokuvia, mu-
kana kansainvälinen kirjoittajapiiri 
The Prisoners, Unifem, Suomen 
Lähetysseura sekä Kansainvälinen 
Solidaarisuussäätiö. 

Lisäksi Mahdollisuuksien torilla 
kerätään kansalaisten korttiterveisiä 
päättäjille. Terveisiä jostakin Suo-
mesta -korttitempauksella kerrotaan 
kansanedustajille, että heidän tulisi 
pistää töpinäksi oikeudenmukai-
semman maailman puolesta. 

Mahdollisuuksien tori Oulussa 
nuoriso- ja kulttuurikeskus Nu-
kulla, Hallituskatu 7, lauantaina 
20. toukokuuta klo 11-16.

Tervetuloa Mahdollisuuksien torille!
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Marianne Heikkilä
halusi Afrikkaan 
tapaamaan kyläläisiä, 
joita Kirkon Ulkomaanapu 
avustusohjelmillaan auttaa. 
Hän kohtasi mm. Mwanje 
Jamesin, eikä unohda
koskaan pientä poikaa. 

K irkon Ulkomaanavun apulaistoi-
minnanjohtaja Marianne Heik-
kilä ei lähtenyt tammikuussa kyl-
miltään epävakaaseen, maailman 
pisimmän sisällissodan lamaan-

nuttamaan Sudaniin ja aidsin vaurioitta-
maan Ugandaan. 

Vuoden 2006 yhteisvastuukeräysmatkalle 
valmistauduttiin hyvin. Kymmenen lähtijää, 
joukossa mm. yhteisvastuun tämänvuoti-
nen esimies piispa Voitto Huotari, opiskeli 
maiden historiaa ja sai kaiken mahdollisen 
faktatiedon.

Psyykkistäkin preppausta lähtövalmistelui-
hin kuului, mutta kukaan ei pysty riittävän 
hyvin kertomaan, millainen emotionaalinen 
kokemus köyhä Afrikka on.

Marianne Heikkilän ihon alla ovat vielä-
kin Sudanin Ikotossin kylän pienet koulu-
laiset ja Ugandan Sembabulen äidittömät 
aids-orvot.

Erilaisten tunteiden kirjo oli valtava va-
jaan kaksiviikkoisen matkan aikana: välillä 
Marianne Heikkilä tunsi fyysistä pahaa oloa 
näkemästään. Valtaisan avuntarpeen edessä 
hän tunnisti itsessään uuvuttavaa kyynisyyt-
tä. Se oli ravisteltava mielestä.

Sanat matkaajilta loppuivat jo alkumatkas-
ta, kun he iltaisin yrittivät jakaa keskenään 
kuulemiaan tarinoita ja elämänkohtaloita. 

Heikkilän hyvin tuntema kehitysmaiden 
hätä sai päivittäin paljaita kasvoja, joita hän 
ei unohda - eikä haluakaan.

Afrikan naiset
muutoksen tekijöinä

Vaikka hädän syvyys yllätti Marianne Heik-
kilän, toivoa paremmasta se ei sammutta-
nut. Kirkon Ulkomaanapu avasi viime vii-
kolla nettisivut (www.afrikannaiset.fi) uu-
teen kaksivuotiseen Naisten oikeudet kehi-
tysmaissa -teemaan liittyen. 

Kehitysmaiden naiset olivat matkantekijöille 
suuri toivon lähde. Suomalaiset tutustuivat 
mm. ugandalaisen Uganda Change Agent 
Association –järjestön innostavaan naisjoh-
tajaan Norah Owaragaan, jolla oli vauraan 
kodin perintönä kaikki mahdollisuus elää 
elämäänsä kultalusikka suussa. Hän valitsi 
kuitenkin kaiken toisin kuin isänsä. Norah 
Owaraga ryhtyi ruohonjuuritason kehitys-
agentiksi. Hän haluaa voimaannuttaa Afrikan 
naisia muutoksen tekemiseen.

Toivoa enemmän kuin toivottomuutta
Köyhyyden keskellä toivoa antoivat myös 
sembabulelaisten aids-perheiden vapaaeh-
toiset tukihenkilöt. Monet heistä olivat itse-
kin aidsista luurangoksi laihtuneita, mutta 
halusivat auttaa sairastuneita ja heidän per-
heitään selviytymään.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Luterilaisen 
maailmanliiton aids-ohjelmaa Sembabu-
len-kylässä.

Muutos on
mahdollinen

Eräästä asiasta Marianne Heikkilä vakuut-
tui matkan aikana. Avustustyöllä on mer-
kitystä. Kirkon Ulkomaanavun apu me-
nee perille.

-Sillä voidaan saada aikaan pysyvää muu-
tosta, Heikkilä näki avustuskohteissa käy-
dessään.

Hän kavahtaa puhumista hyväntekeväi-
syydestä Kirkon Ulkomaanavun työn yh-
teydessä. Auttaminen on kumppanuutta 
– lähimmäisyyttä ja tasavertaisuutta.

-Meillä on vastuu toisistamme. Meidän 
on sitouduttava heihin.

”Heillä” Heikkilä tarkoittaa mm. 12-vuo-
tiasta ugandalaista Mwanje Jamesta, joka 
ikävöi itkien aidsiin kuollutta äitiään. Kun 
suomalainen avustustyön ammattilainen 
puhuu tapaamastaan pojasta, hänkin itkee: 
pienen lapsen elämä on ollut liian suurta 
selviytymiskamppailua.

Matkan aikana Heikkilälle selvisi, että 
kuuluisa ja kehuttu afrikkalainen yhteisöl-
lisyys rikkoutuu perheen- tai suvunjäsenen 
sairastuttua hiviin.

-Aids on tabu. Sairasta syrjitään, hänet 
ympäröi hiljaisuus. Tätä vastaan taistelevat 
tukihenkilöt. He etsivän kyläyhteisöjen ka-
donnutta yhteisöllisyyttä.

Usko Jumalaan
säilyi

Jumala kannattelee koko luomakuntaa, pas-
tori Marianne Heikkilä rohkenee sanoa ko-
kemansa jälkeen. Miksi hän epäilisi Jumalaa, 
kun afrikkalaisetkaan eivät sitä tee.

”Jumala pitää meistä huolen”, eräs isoäiti 
sanoi piispan seurueelle. Huominen on pa-
rempi kuin tämä päivä. 

-Luomakunta on yksi ja yhteinen. Jumalan 
silmissä meidän omat lapsemme, minun-
kaan, eivät ole sen kallisarvoisempia kuin 
ugandalaiset orpolapset. Onnekkaampia 
he ovat.

Mutta Jumala tarvitsee käsiparia kantamaan 
vastuuta sudanilaisista ja ugandalaisista.

-En hyväksy ajatusta, että jokainen on 
oman onnensa seppä. Rakkaus ei ole fraasi. 
Kasteperheissä olen puhunut vanhemmille, 
miten tärkeää on, että jokainen oppii pie-
nestä pitäen kantamaan vastuuta eikä vain 
porskuttamaan oma asia mielessä. 

-Myös omat lapseni olen halunnut kas-
vattaa inhimillisyyteen.

RIITTA HIRVONeN

Marianne Heikkilä tapasi Afrikassa vahvoja naisia, jotka haluavat muutosta epäoikeuden-
mukaisuutta lisääviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Nyt Heikkilä etsii suomalaisesta
yritysmaailmasta naisia, jotka voisivat tukea afrikkalaisten naisten muutoshalukkuutta.
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ILMeSTYY 24.5.

LeHTeeN TARKOITeTUN
AINeISTON TULee

OLLA PeRILLä
VIIMeISTääN 19.5.

KLO 10.
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Toivoa enemmän kuin toivottomuutta

Kirkon Ulkomaanapu
on ollut rakentamassa

etelä-Sudanin Ikotosin
kylään koulua. Paikallisten

tyttöjen koulutus on
vähäisempää kuin poikien.  
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Suurin auttaja

 *Kirkon Ulkomaanapu (KUA) 
on avustustyöhön käytettyjen 
varojen perusteella Suomen 
suurin kehitysyhteistyöjärjes-
tö ja toiseksi suurin katastro-
fiavun antaja.

*KUA lahjoittaa vuosittain apua 
noin 17 miljoonalla eurolla yli 
50 maahan.

*KUA:n työn tavoitteena on py-
syvän muutoksen aikaansaami-
nen. Järjestö auttaa ihmisiä et-
niseen taustaan, uskontoon tai 
poliittiseen vakaumukseen kat-
somatta.

*KUA:n tärkeimmät yhteistyö-
kumppanit ovat Luterilainen 
maailmanliitto, Kirkkojen maa-
ilmanneuvosto sekä katastrofi-
työssä Kirkkojen yhteinen ka-
tastrofiapu.

*Järjestö saa varoja yksityislah-
joittajilta, ulkoasiainministeriöl-
tä ja EU:lta sekä seurakuntien ta-
lousarvioista ja kolehdeista. Yh-
teisvastuukeräyksestä menee 60 
prosenttia KUA:n työhön. 

R T / TA U S TA A
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Matias Jokikokko, linnut Jenni Kujala, 
kirja Keijo Aaltonen, karkkipussi Virpi 
Hernberg, nukke Ulla Takkinen, Marja 
Ainali, Laura Jaakola, kirja Juho-Pekka 
Oijusluoma, Jouni Suhonen.
Rauhanyhdistys: Seurat su 21.5. klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Eero Lohilahti, 
Hannu Kallunki.
Varttuneiden nuorten kevätretki 
Yli-Iin Ahvenniemen koululle 26.5. 
klo 18.30, Pauli Niemelä.
Kuollut: Kerttu Karoliina Laakkonen 
s. Polojärvi 90 v., Eila Terttu Anneli 
Pelkonen s. Lämpsä 61 v., Matti Heikki 
Mikkonen 64 v.
Vihitty: Matti Juhani Kääriä ja Kati 
Marjukka Jaakola,  Pentti Juhani Järvelä 
ja Pirjo Sinikka Kunelius.
Kastettu: Samuli Matias Ahonen, 
Janette Maria Kemola, Aada Roosa 
Olivia Ojala, Mathias Kristian Holap-
pa, Juhana Mikael Tahvanainen, Fiinu 
Helmiina Isoaho, Antti Eemeli Määttä, 
Samuel Viljami Toppinen, Johannes 
Pauli Mikael Lehto.

Hartaus to 18.5. klo 
13.15 vuodeosastolla.
Sanajumalanpal-
velus Kaatuneitten 
muistopäivänä su 
21.5. klo 10 kirkos-
sa, Ilkka Tornberg, avustaa Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kotkaranta. 
Virret: 271, 313, 572, 584. Kolehti 
seurakunnissa tehtävään nuorisotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen Nuorten 
Keskus ry:n kautta. Nuorten aikuisten 
kuoro avustaa johtajanaan Minna 
Autio. Seppelpartion lähettää kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja Paavo 
Uitto. Jumalanpalvelus  radioidaan 
YLE kanavalla 1.
Hartaus ke 24.5. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Messu helatorstaina 25.5. klo 10 kir-
kossa, saarna ja liturgia Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Kolehti 
lähetystyöhön Suomen sukuisten 
kansojen parissa Venäjällä Kansanlä-
hetyksen kautta.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri lähe-
tysvintillä maanantaisin klo 12-14. 
Lähetyksen kevätarpajaiset  1.4.-30.6. 
Arpalistoja paikallisissa liikkeissä ja 
lähetysjohtokunnan jäsenillä.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 562 1226.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko 
to 1.6. klo 18 Limingan kirkossa. Kum-
mi tai muu läheinen voi olla mukana 
siunaamassa.
Isovanhempi-lapsenlapsi -leiripäivä 
la 10.6. klo 10-18 Tyrnävän kesäkodilla. 
Ilm. pe 2.6. mennessä, p. 5621 226. 
Hinta 5 euroa/aikuinen ja 3 euroa/
lapsenlapsi. Tule viettämään kokemuk-
sellinen päivä lapsenlapsesi kanssa. 
Päivän järjestää Limingan, Lumijoen 
ja Tyrnävän seurakunnat.
Nuorisotyö: Nuorten lähetysvintti ti 
23.5. klo 17-18. Lähetysvintti sijaitsee 
pappilan pihapiirissä uudessa raken-
nuksessa. Lähetysvintillä valmistamme 
tuotteita myyntiin lähetystyön hyväksi. 
Nyt myös sinulla mahdollisuus tehdä 
oma osasi, omien taitojesi mukaan. Li-
sätietoja Mirvalta, p. 044 7521 225. Var-
haisnuorten leiri 7-12-vuotiaille 8.-9.6. 
Tyrnävän kesäkodissa. Leirin hinta 15 
euroa (4H-jäsenet 7,50 euroa), sisältää 
matkat leirille ja takaisin, ruoan, majoi-
tuksen ja ohjelman. Ilmoittautumiset 
26.5. mennessä puh. 381 027/Hietala. 
Retket: Alahärmään koko perheen retki 
5.6. Mika Salo Circuit Huvipuistoon. 
Kyyti 8 euroa (4H-jäsenet 4 euroa), 
päiväranneke alle 130 cm 17 euroa, 
yli 130 cm 27 euroa. Alle 10-vuotiaat 
huoltajan seurassa. Ilmoittautumiset 
24.5. mennessä, p. 381 027/Hietala. 
Helsinkiin 27.-28.6. 14-17-vuotiaille.  
Hinta 60 euroa (4H-jäsenet 20 euroa), 
sis. matka, majoitus, aamupala ja yksi 
lämmin ruoka päivässä. Pääsymaksut 
eri kohteisiin osallistuja maksaa itse. 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä, 
p. 381 027/Hietala. Kalajoelle koko 
perheen retki JukuJukuMaahan 20.6. 
Hinta 20 euroa. (4H-jäsenet 10 euroa), 
alle 4-vuotiaat 4 euroa , sis. matkan ja 
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Tyrnävän kanttori Pentti Korkiakoski on itselleenkin yllä-
tyksenä mieltynyt virteen 177: Jeesus on paimen, hän kans-
samme käy.

-Kun virsikirjauudistusta tehtiin, tämä unkarilaisten tekemä 
virsi oli kokeiluvihkossa mukana. Aluksi tuntui, että mitä ihmettä 
meille oikein yritetään tarjota. Virsi on askellukseltaan ja ryt-
miltään aivan muuta, mihin olemme tottuneet. Nyt kun virsi 
on ollut kuoronkin ohjelmassa, ja myös muuten käytössä, se on 
alkanut elää minulle merkillisellä tavalla. Nimenomaan virren 
musiikki on sellainen, josta löytyy aina jotakin uutta.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.
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Rovastikunnallinen 
perhetapahtuma Hai-
luodossa la 20.5. Mah-
dollisuus ongintaan 
ja maalaukseen Mar-
janiemessä klo 12-14, 
jonka jälkeen lasten kirkkohetki klo 15 
kirkossa, mukana Saaren Sirkut.
Pyhäkoulun päättäjäiset su 21.5. klo 
12, ulkovaatetus.
Kaatuneitten muistopäivä su 21.5. al-
kaen hautausmaalla seppeleen laskulla 
klo 14.30, jonka jälkeen jumalanpalve-
lus kirkossa, kirkkokahvit.
Eläkeliitto  ti 23.5 klo 11.
Kartanossa kajahtaa ke 24.5. klo 10. 
Kevättunnelmissa Vatukan lapset. 
Huom. aika!
Helatorstain jumalanpalvelus to 25.5. 
klo 10, Pekka Kinnunen.

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 21.5. 
klo 10, liturgia Hei-
nonen, saarna Kalta-
kari, kanttorina Nie-
melä, Haukiputaan 
Mieskuoro, johtaa Simo Säilänne. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kunni-
anosoitus sankarihaudoilla, jonka 
jälkeen sankarivainajien muistojuhla 
srk-keskuksessa alkaen klo 12, juhla-
puhe Kaltakari. Juhlassa esiintyy seu-
rakunnan lapsikuoro ja Haukiputaan 
mieskuoro.
Messu kirkossa helatorstaina 25.5. klo 
10, liturgia Kaltakari, saarna rovasti 
Jorma Manninen, urkurina Pohjola, 
kanttorina Niemelä, Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulu. Vuonna 1954 
keskikoulun päättäneiden kirkkopyhä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit srk-keskuksessa.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
kevätkonsertti ja Kiittää Saan -cd:n 
julkistaminen srk-keskuksessa hela-
torstaina 25.5. klo 19.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 18.5. klo 13. 
Mikäli tarvitset kul-jetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, puh. 547 2636.
Musiikkitoimintaa: Seurakunnan 
lapsikuoro vierailee tänään to 18.5. 
terveyskeskuksen vuodeosastolla 
klo 17 ja hoivaosastolla n. klo 17.30. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
iltamusiikki Pyhän Tuomaan kirkossa 
Oulussa tänään to 18.5. klo 19.
Häämusiikki-ilta kirkossa pe 19.5. 
klo 19. Tilaisuudessa esitellään pe-
rinteiset häämarssit ja myös muuta 
urkumusiikkia, jota kirkkohäissä 
yleisesti käytetään. Laulamme yh-
dessä vihkimisessä käytettäviä virsiä 
ja paikkakuntamme solistit esittävät 
yksinlauluja, jotka sopivat kirkolliseen 
vihkitoimitukseen. Musiikista vastaa 

kanttorit Hannu Niemelä, Minna 
Pohjola ja Taru Pisto, sekä laulajat 
Reijo Alatalo, Pekka Manninen, Päivi 
Meriläinen, Sauli Saarela ja Janina Lohi. 
Häämusiikki-iltaan on vapaa pääsy ja 
sinne ovat tervetulleita kaikki asiasta 
kiinnostuneet. Paikalla ovat myös 
kappalainen Arto Nevala ja suntio Outi 
Kaisto, joiden kanssa voi keskustella 
vihkitoimitukseen liittyvistä asioista.
Kirkkovaltuuston kokous Martin-
niemen srk-kodissa ti 23.5. klo 19. 
Kokouksen asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla  
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja muu-
toksenhakuohjeineen on nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 29.5.-29.6.
Diakonia- ja lähetysväen retki Ou-
lujoen seurakunnan vieraaksi ke 24.5. 
Lähtö kirkon parkkipaikalta klo 17.15 
ja Kellosta 17.30. Ilmoittaudu tarjoi-
lujen vuoksi pe 19.5. klo 14 mennessä 
Helenoille, p. 040 5014 764 tai 040 
5819 316.
Taimimyyjäiset vanhan seurakun-
takodin ja Wirkkulan välisellä piha-
alueella pe 26.5. klo 15-18. Kahvit 
lähetystyön hyväksi pienryhmätilassa. 
Taimilahjoituksia otetaan kiitollisena 
vastaan. Soita läh.siht. Ylimaula, puh. 
040 501 4764.
Munkkitempaus yhteisvastuulle 
29.4. tuotti 680,70 e. Arpajaisvoitot 
toimitettu. Kiitos kaikille tapahtumaan 
osallistuneille.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: seurat 
ry:llä su 21.5. klo 17, Timo Karsikas, 
Arto Nevala, kevätjuhla ry:llä to 
25.5. klo 15, pyhäkoululaisten ja 
päiväkerholaisten retki Ruukkiin su 
28.5., tarkemmat tiedot ry:n ilmoitus-
taululta, Jokikylä: raamattuluokka 
isoille ja pienille ry:llä pe 19.5. klo 
17.30, toimintailta ry:llä pe 19.5. klo 
18.30, kevätjuhla ry:llä su 21.5. klo 
13, pyhäkoulun kevätretki to 25.5., 
kevätseurat ry:llä 27.5. klo 18 ja su 
28.5. klo 13 ja klo 18, puhujina Sakari 
Trög ja Kari Gustafsson. Kello: pyhä-
koululaisten kevätretki su 21.5.
Kuolleet: Seppo Rafael Ervasti 69 v., 
Irma Anneli Heikkinen 54 v.
Avioliittoon kuulutetaan: Mikko Veli 
Antero Räisänen ja Maarit Anneli 
Pakanen.
Kastettu: Alvar Mikael Turunen, Elias 
Verneri Huttunen, Anton Samuli 
Koponen.

Kirkkokuoron 60-
vuotisjuhlamessu su 
21.5. kirkossa alkaen 
klo 9.30 lipunnau-
laamisella ja jatkuen 
klo 10 juhlamessulla. 
Toim. Korpela, avust. Riihimäki, kantt. 
Savolainen. Kirkkokuoro Marja-Liisa 
Kirkkomäen johdolla. Messun jälkeen 
kirkkokuoron juhla kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Kolehti Nuorten keskus 
ry:lle. Kaatuneitten muistopäivä. Sep-

peleiden lasku sankarihaudalle.
Ry:n iltamessu su 21.5. klo 18 kir-
kossa.
Helatorstain messu 25.5. klo 10 
kirkossa. Toim. Juntunen, kantt. Savo-
lainen. Isosten tehtävään siunaaminen. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Lapsikuorojen kevätjuhla ja yhteis-
harjoitus Kuopiota varten to 18.5. 
klo 17-18.30 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Eläkeläisten kevätkirkko pe 19.5. klo 
12 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Ystäväpalvelukurssin päätösjuhla 
Vanhassa pappilassa ti 23.5. klo 18.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 24.5. 
klo 18.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Työttömien ja aamukahvilaväen retki 
Alatornioon ja Haaparannalle ke 24.5. 
Retken hinta 7 e, sis. matkan, ruokailun 
ja kahvit. Lähtö keskustan seurakun-
tatalolta klo 9. Ilmoittautumiset 19.5. 
mennessä Marjalle, p. 040 7707 431.
Diakonia vapaaehtoisten ja kaikkien 
yhteisvastuukerääjien kiitosilta Tyr-
nävän Hannuksen piilopirtillä ti 30.5. 
Lähtö bussilla klo 17.30 kirkonkylän 
seurakuntakodilta. Ilmoittautumi-
nen Marjalle 23.5. mennessä, p. 040 
770 7431.
Versojen kevätretki Hailuotoon to 
25.5. Lisätiedot Marja-Liisalta.
Ilmoittautuminen syksyn päivä-
kerhoihin ti 30.5. klo 12-17 kerho-
pisteissä.
Kirkkovaltuuston kokous ti 30.5. klo 
18.30. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika 
1.6.-3.7. klo 9-15 kirkkoherranviras-
tossa ja kotisivuilla www.evl.fi/srk/
kempele/hallinto.htm.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13.
Kempeleen seurakunnan Turvassa 
paremmassa CD:tä yhteisvastuun 
hyväksi on myytävänä 15 e:n hintaan 
kirkkoherranvirastossa.
Varhaisnuorten kerhojen viimeiset 
kerrat viikolla 20.
Varhaisnuorten kesämenot: Päivä-
retki Tietomaahan ke 7.6. klo 10 -15. 
Vapaata tutustumista tiedekeskukseen, 
jättielokuva Vaaran viehätys ja eväitten 
ja herkkujen syöntiä. Retken hinta on 
5 e, sis. matkat, lipun ja eväät. Ilmoit-
tautuminen ma 22.5. klo 10-13, p. 040 
7790 372.
Päiväleirit 12. - 16.6. pappilassa 7-13-
vuotiaille. Voit ilmoittautua koko ajaksi 
tai vaikka vain yhdeksi päiväksi. Lei-
rillä askarrellaan, ulkoillaan ja tehdään 
kaikkea kivaa. Hinta on 15 e (5 päivää), 
joka sisältää materiaalit ja ruokailut. 
Sisaralennus; 2. lapsi 10 e ja 3. lapsesta 
eteenpäin 7 e. Ilmoittautuminen ti 
23.5. klo 10-16, p. 040 7790 372.
Kesäleiri Koskelan leirikeskuksessa 
Temmeksellä 19. - 22.6. 7-13-vuo-
tiaille. Leirillä pelataan, uidaan, as-
karrellaan, tutustutaan Raamattuun 
ja vietetään kesää yhdessä. Leirin 
hinta on 25 e (2. lapsesta 20 e ja 3. 
eteenpäin 15 e). Hinta sis. majoituk-
sen, ruokailut, matkat ja materiaalit. 
Ilmoittautuminen ti 23.5. klo 10-16, 
p. 040 7790 372.
Kokkikurssi ti 27. - ke 28.6. pappilassa. 
Opetellaan pöytätapoja, laittamaan 
ruokaa, kattamaan pöytä kauniisti 
ym. Kurssilla valmistamme yhdessä 
lounaamme. Kurssin molemmat 
päivät ovat samanlaiset, voit ilmoit-
tautua mukaan vain toiseen päivään. 
Ilmoittautuminen ti 23.5. klo 10-16, 
p. 040 7790 372. Erätaitokurssi ti 4. 
- ke 5.7. pappilassa. Opetellaan erä-
taitoja kuten tulentekoa, varusteiden 
pakkaamista ja ensiaputaitoja. Lisäksi 
valmistamme itse ruokaa retkikeitti-
millä. Kurssin molemmat päivät ovat 
samanlaiset, voit ilmoittautua mukaan 
vain toiseen päivään. Ilm. ti 23.5. klo 
10-16, p. 040 7790 372.
Toimintapäivät ma 10. - to 13.7. 
pappilassa. Ohjelmassa askartelua, 
pelejä, leikkejä ym. mukavaa. Yhden 
päivän hinta on 3 e sisältäen ruokailut 
ja materiaalit. Ilm. ti 23.5. klo 10-16, 
p. 040 7790 372.
Nuoret: Nuorten messu to 18.5. klo 19 
kirkossa. Yöpappila pe 19.5. klo 20-24 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila ti 

23.5. Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12.
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys:  Su 21.5. 
klo 13 kevätseurat ry:llä, klo 18 HPE, 
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: Pe 19.5. klo 
19 lauluseurat Kuusjärvellä. La 20.5. 
klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su 21.5. 
klo 12 pyhäkoulut ry:llä. Su 21.5. klo 
16 seurat ry:llä.
Kastetut: Neea Eveliina Möttönen, 
Saana Orvokki Kumpula.
Vihitty: Jari Antti Kemppainen ja 
Marja-Liisa Kova.
Kuollut: Tuula Irmeli Matinlassi s. 
Reiterä, 64 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu kirkossa  kaatu-
neitten muistopäivänä  
su 21.5. klo 10, Matti 
Keskinen, saarna Jor-
ma Puhakka, Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti 
Nuorten Keskukselle seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemiseen 
ja kehittämiseen. Messun päätyttyä 
kunniakäynti sankarihaudoilla.
Gospelmessu su 21.5. klo 18 kirkossa ja 
isosten tehtävään siunaaminen, Matti 
Keskinen, Seppo Meriläinen.
Helatorstain messu 25.5. kirkossa klo 
10, Markku Palosaari, Erja Haho, Jark-
ko Metsänheimo, kirkkokuoro. Kolehti 
Suomen Lähetysseuralle terveyden-
hoitotyön tukemiseen Tansaniassa. 
Messun päätyttyä.75-vuotiaiden juhla 
seurakuntakeskuksessa.
Lähetyspiiri ti 23.5. klo 12 (huom! 
aika) Ylimaulalla, Kuovitie 10 A 6, 
meno pikkuautoilla.
Laulukonsertti ti 23.5. klo 19 seura-
kuntakeskuksessa. Markku Liukkosen 
oppilaat esiintyvät.
Hartaus ke 24.5. klo 13 Jäälissä Kotirin-
teellä ja klo 14 Jaarankartanossa.
Rauhan Sanan seurat 20.-21.5. seu-
rakuntakeskuksessa. Seurat la klo 16 
ja klo 18. Su klo 12, laulutuokio klo 
14 ja seurat klo 16. Puhujina Martti 
Vähäkängas, Timo Orre, Esko Lei-
nonen, Jorma Puhakka, seurakunnan 
tervehdys Matti Keskinen.
Naistenpäivät 27.-28.5. Sanan ja 
rukouksen ilta la klo 18 kirkossa, 
evankelista Helga Mäkiranta, Raimo 
Salonen, Ulla Junttila, Marja Ainali ja 
kvartetti. Naistenpäivä  jatkuu su klo 
10 messulla, jonka jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa. Päivätilaisuus 
klo 12 Jeesus hoitaa rakkaudella, Helga 
Mäkiranta, Helena Ylimaula, Marja 
Ainali, Merja Pyykkönen, juontaa 
Ulla Junttila.
Kesäkerho 5.-22.6 kirkkopirtillä  4-7-
vuotiaille lapsille (1999-2002 synty-
neille).Kesäkerho on avoinna klo 9-15. 
Kerhossa on lapsi enimmillään kolme 
tuntia/päivä. Omat eväät mukaan.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
jatkuu soita, p. 040 743 1901.
Perheretki Kalajoelle 27.6. Jukujuku-
maahan 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 18.5. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla.
Gospelmessu kirkossa su 21.5. klo 18 
kesäleirien isosten tehtävään siunaa-
minen. Messun jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa.
Äitienpäivälounaan arpajaisvoitot 
seuraaville: matto Elina Leinonen, 
poppanaliina Johanna Oijusluoma, 
kirja Sylvi Pääkkö, jalkarulla Jorma Lei-
nonen, tablelit Minna Hernberg, kark-
kirasia Juho Kolehmainen, ripsiliina 
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K irkkokuoro Haukiputaan Laulu on teh-
nyt äänitteen, jota on odotettu jo vuosia. 
Poikkeuksellisen korkeatasoisena pidetty 

kirkkokuoro laulaa levyllään sille tuttuja ja rak-
kaita kappaleita. Tilausteoksena Tuomo Nikko-
la on säveltänyt kuorolle myös uuden koraali-
motetin Jo pian loppuu kiusat maan. Sävellyk-
sen pohjana on hengellinen kansansävelmä, ja 
Siionin lauluistakin tutut sanat teokseen on kir-
joittanut Alfred Virkkula, joka toimi Haukipu-
taan kirkkoherrana vuosina 1940-1952.

-Se on hieno teos, myhäilee tyytyväisenä basso 
Pekka Manninen, joka on äänitetyöryhmän 
vetäjä ja kuoron varajohtaja.

Kyseisestä teoksesta äänitteelle on myös löy-
detty nimi Kiittää saan.

-Minä olen ollut aiemmin vähän vastahankaan 
koko äänitteen tekemisen suhteen. Minusta niitä 
tehdään ylipäätään liian paljon, eikä taso ole aina 
kovin korkea, Manninen kertoo.

Haukiputaan Laulun ääniteprosessi on saanut 
hänet toisiin ajatuksiin.

-Kuorolle prosessi on tehnyt hyvää. Tosi-
paikan edessä on skarpattu vielä aivan uudella 
tavalla.

Tulomatkalla lupaus

Kuoronjohtaja kanttori Hannu Niemelä kypsyi 
levytysajatukseen viimekesäisen Baltian matkan 
aikana. Riikan tuomiokirkossa onnistuneesti 

esiintynyt kuoro sai tulomatkalla johtajan hel-
tymään lupaukseen, jonka mukaan ”seuraavan 
vuoden aikana tehdään se levy”.

-Kappaleet levylle valittiin osaksi kuorolais-
ten toivomusten perusteella. Mukaan tuli myös 
joitakin lauluja ohi toivomuslistojen.

Musiikillisesti levy on vaihteleva. Virrestä 356 
Tyydy sielu Herran tahtohon liikutaan muun 
muassa Petri Laaksosen ja Anna-Mari Kaskisen 
Sinun varaasi kaiken laitan –lauluun. 

Osa lauluista on äänitetty Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa ja osa Pyhän Tuomaan 
kirkossa Oulussa.

-Koska meidän seurakuntakeskuksessamme 
ei ole urkuja, emme valitettavasti voi esittää 
Haukiputaan konsertissa Nikkolan uutta teosta, 
Manninen ja Niemelä harmittelevat.

Pyhän Tuomaan kirkossa se kuitenkin kuul-
laan.

Uudella levyllä on kaksi julkistamistilaisuutta. 
Ensimmäinen 18.5. kello 19 siis Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Haukiputaan seurakuntakeskuksessa on 
levynjulkistamiskonsertti 25.5. kello 19. Levyllä 
urkuja soittaa Lauri-Kalle Kallunki, huilua Silja 
Niemelä ja kontrabassoa Antti Krapu.

Haukiputaan Laulu on perustettu vuonna 
1964. Kuorossa on  24 laulajaa. Kuoron puheen-
johtaja on Kauko Ahokas.  Hannu Niemelä on 
johtanut kuoroa vuodesta 1983.

SATU KReIVI-PALOSAARI

sisäänpääsyn. Alle 10-vuotiaat huol-
tajan seurassa. Ilmoittautumiset 9.6. 
mennessä, p. 381 027/Hietala.
Partiotyö: 19.-21.5.  Jotos 06 14 v/2006 
täyttävien, vaeltajien ja johtajien reissu 
Hossaan. Tiedustelut ja ilmoittautumi-
nen varjoille. Vastaa pj Heikki Mattila, 
p. 040 707 6086. Tarkemmat tiedot 
lähempänä.
Rauhanyhdistys: Pe 19.5. luonto-
raamattuluokka Sinikka ja Jarmo 
Aholalla. La 20.5. klo 18 kevätseurat 
ry:llä. Su 21.5. klo 12 kevätseurat ry.llä 
ja klo 18 iltakirkko ja HPE Limingan 
kirkossa sekä klo 20 kirkkokahvit ja 
päätösseurat ry:llä. Ke 24.5. klo 19 
lauluseurat ry:llä.
Kuollut: Elsa Emilia Kankaala e. Ruo-
nakoski 72 v 3 kk 15 pv ja Esko Johannes 
Savolainen 70 v 11 kk 1 pv.
Vihitty: Jyrki Mika Juhani Tuomiranta 
ja Mirja Orvokki Rautio.
Kastettu: Maiju Anna Aleksandra Haa-
rala, Joona Aleksi Halttu, Anni Maria 
Lehtola, Iiro Oskari Nurmenniemi ja 
Vili-Väinö Julius Pahkamaa.
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, 
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.

Lumijoki
To 18.5. klo 18 musiik-
kiopiston kevätkon-
sertti srk-talossa,
Pe 19.5. klo 18-19.30 
varhaisnuorten ilta 
Lukkarinkankaalla ja 
klo 20 nuorten ilta Korsuhovin ker-
hohuoneella.
Su 21.5. klo 13 (Huom.aika!) perheju-
malanpalvelus kirkossa, Tölli. Kolehti 
Seurakunnissa tehtävän nuorisotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen, Nuorten 
Keskus ry. Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarihaudoille.
Tänään vietetään päiväkerhotyön, 
sekä luonto- ja kokkikerhojen päätös-
juhlaa. Juhla alkaa perhejumalanpal-
veluksella kirkossa klo 13 ja jatkuu sen 
jälkeen srk-talolla tarjoilun ja ohjelman 
merkeissä! Klo 16 matalakynnys Kor-
suhovin kerhohuoneella.
Ti 23.5. klo 18 rippikouluilta kirkossa, 
myös vanhemmat tervetuloa mukaan 
keskustelemaan leiristä ja konfirmaa-
tiopäivästä.
Ke 24.5. klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä. Klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous srk-talossa.
To 25.5. klo 10 helatorstain messu 
kirkossa, Tölli, kuoro avustaa. Kolehti: 
Petroskoin kirkon rakennushankkeen 
tukemiseksi. Klo 14 herännäisseurat 
Aino Jakkulan vieraana Lumilyhdyn 
rivitalon kerhohuoneessa.
Partio: Kiitos toimintakaudesta! 
Kokoukset jatkuvat kesän jälkeen. Lei-
mulle lähtijät, seuratkaa ilmoittelua ja 
lukekaa leirikirjeet!
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-

Su 21.5. klo 10 juh-
lajumalanpalvelus 
kirkossa, lit. Pekka-
la, saarna Heikkinen, 
kanttori Kajava, lau-
luryhmä ja musiikki-
koulun soittajia. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen. Kunniakäynti sankari-
haudoille. Vietetään Muhoksen Lions 
clubin 50-vuotisjuhlan kirkkopyhää. 
Juhla jatkuu Koivu ja tähti- kulttuuri-
keskuksessa, juhlapuhe FM, kulttuuri-
historioitsija Markus H. Korhonen. 
Ti 23.5. diakoniatoimistossa ei 
vastaanottoa. Kylmälänkylän ja 
Rivilän kerhojen yhteinen retkipäivä 
Rosbergin matkailumaatilalle. Lähtö 
Ylipäästä klo 10.45 ja Rivilästä klo 11, 
paluu n. klo 15.30. Klo 14 hartaus ja 
ehtoollinen Sinisiivessä, Heikkinen. 
Klo 17 aikuisten raamattupiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Pekkala. 
Klo 18 kirkkovaltuuston kokous 
srk-talossa. 
Ke 24.5. suunnittelupäivä, kirkkoher-
ranvirasto ja kaikki toimistot suljettuna 
koko päivän. Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talossa, Marja Leena Savolainen. 
To 25.5. klo 10 helatorstain messu 
kirkossa, lit. Kyllönen, saarna Pekkala, 
kanttori Kajava, kirkkokuoro. Kolehti 
Muhoksen Pelastakaa lapset ry:lle. Klo 
18 kirkkolauluilta kirkossa.
Kiitokset kaikille hautausmaan 
siivoustalkoisiin osallistuneille työ-
panoksesta, sekä Rannilan leipomolle 
ja Ok Koskiseudulle sämpylä- ja kah-
vitarjoilusta! 
Tulossa: Seurakuntaretki 8.-9.6. 
Suomussalmelle. Yövymme Kiannon 
Kuohuissa, jututamme kirkkoherra/
runoilija Risto Kormilaista, käymme 
Turjanlinnassa ym. Hinta n. 60 euroa, 
sis. matkan, majoituksen ja ruokailut. 
Tied. ja ilm. 19.5. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 533 1284. Retki 
kehitysvammaisille ja heidän perheil-
leen la 17.6. Ouluun. Ohjelmassa mm. 
tutustuminen Tietomaahan, ruokailu 
ja Potnapekka- ajelu. Tied. ja ilm. 31.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
533 1284. 
Lähetystyö: Valtakunnalliset lähetys-
juhlat pidetään Jyväskylässä 9.-11.6. 
Limingan rovastikunnasta järjestetään 
yhteiskuljetus linja-autolla. Mikäli 
tarvitset kyytiä, ota pikaisesti yhteys 
lähetyssihteeriin, p. 040 562 9131. 
Lapset/perheet: Perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa, ke klo 13-15 Nuokkarilla ja 
to klo 10-12 Laitasaaren rukoushuo-
neella. Perhe- ja päiväkerhot loppuvat 
viikolla 21. Ke 24.5. ei Nuokkarin per-
hekerhoa suunnittelupäivän vuoksi. 
Ilmoittautuminen syksyn 2006-kevään 
2007 päiväkerhoihin 18.-19.5. klo 9-
15.30 lapsityöntoimistoon, p. 533 4424. 
Tarkempia tietoja kerhopaikoista ja 
-ajoista saat lastenohjaajilta, kotisivuil-
tamme sekä erillisestä ilmoituksesta ti 
16.5. Tervareitissä.  

Muhos

Nuoret: Kevään viimeinen yökahvila 
Nuokkarilla la 20.5. klo 20-24. Nuo-
risotyönohjaajat Rainer Väänänen, p. 
040 585 1057 ja Tuula Väänänen, p. 
040 524 6534.
Rippikoulut: Kesä II- rippikoulun 
oppitunti kirkossa su 21.5. klo 9, 
jonka jälkeen osallistumme jumalan-
palvelukseen. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho to 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Su 21.5. klo 12 
pyhäkoululaisten retki. Klo 17 seurat 
ry:llä. To 25.5. klo 18 kirkkolauluilta 
Muhoksen kirkossa, jonka jälkeen 
kahvit ja iltapala ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Su 
21.5. klo 12 pyhäkoulut ry:llä ja 
Hintsalalla. 
Kuollut: Lydia Maria Lotvonen e 
Pekkala 87 v.

Kastettu: Elena Anniina Kesti, Pauli 
Veikko Louhisalmi, Valto Uuno Luuk-
konen, Anni Susanne Lappalainen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Haukiputaan Laulu
teki odotetun äänitteen

Hannu Niemelä ja Pekka Manninen ovat erittäin tyytyväisiä uuteen levyyn. Kuorolle levytysprosessi 
on tehnyt hyvää. 

SA
TU

 K
Re

IV
I-

PA
LO

SA
AR

I

jon tavoitat parhaiten puhelimitse, p. 
387512/045 6381973.
Eu-ruokapakettien jakoa sitä tarvit-
seville ma 22.5. klo 9-15 diakoniatoi-
mistossa (Toukolantie 3). Lisätietoja 
Marjolta.
Tulossa: Limingan, Lumijoen ja 
Tyrnävän seurakuntien yhteinen Iso-
vanhempi-lapsenlapsi -leiripäivä La 
10.6. klo 10-18 Tyrnävän seurakunnan 
kesäkodilla. Hinta 5e aikuiselta ja 3e 
lapselta. Vietä kokemuksellinen päivä 
yhdessä lapsenlapsesi kanssa! Ilmoit-
tautumiset pe 2.6. mennessä omaan 
diakoniatoimistoon Marjolle, p.045 
638 1973.
Rauhanyhdistys: Pe 19.5 raamattu-
luokkalaisten retki Kestilään, lähtö ry:
ltä klo 20. Su 21.5 klo 16.30 hartaus 
Lumilyhdyssä Mauno Kurunlahti ja klo 
18 seurat ry:llä Mauno Kurunlahti ja 
Teuvo Tanhua.
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: Toivo Antero Lämsä, 64 v.

Oulunsalo
EU-ruokapakettien 
jako to 18.5. klo 16 
-18 seurakuntatalol-
la, Uhrikirkonkuja. 
Elintarvikkeet jaetaan 
perhekoon perusteel-
la. Ota omat kassit 
mukaan!
Kevään viimeinen lähetysilta srk-ta-
lolla ke 17.5. klo 18  (huom. paikka). 
Vietämme Seder-aterian. Vieraana 
Seppo Mäki-Arvela, Kansanlähetys.

Päiväkotien kevätkirkko to 18.5. klo 
10, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
18.5. klo 11, Päivi Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 18.5. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Toukosiunaus to 18.5. klo 12 kylän-
puolella Eero ja Liisa Helasen tilalla. 
Järj. Eläkeliiton Oulunsalon yhdistys 
ja seurakunta.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 19.5. klo 
18.30 vanhassa kanttorilassa, Minttu-
kuja 3, Vesa Äärelä. 
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.
Messu kirkossa su 21.5 klo 10, Pekka 
Kinnunen. Kaatuneitten muisto-
päivä.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
2006 - 2007 vain ma 22.5. klo 9-15. 
puhelimitse tai käymällä täyttämässä 
ilmoittautumiskaavakkeen seurakun-
tatalolla klo 9 - 12 . Katso erill. ilm. 
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Piippola 
Pe 19.5. klo 10 kevät-
kylvön siunaaminen 
Lassilassa, Piri, Määttä. 
Eläkeliitto ja Pent-
ti Häänpään koulun 
oppilaat mukana. Kahvi- ja mehu-
tarjoilu.
Su 21.5. klo 12  kaatuneitten muis-
topäivän messu kirkossa, Risto Tuo-
minen, Kaisa Juusola, kunniakäynti 
sankarihaudoilla, kirkkokahvit ja juhla 
srk-kodilla. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen Nuorten Keskus ry.
Ma 22.5. klo 11 veteraanikuoro, klo 
12.15  kehitysvammaisten kerho srk-
kodilla, klo 14.30 kirkkokuoro, klo 
16 Saintskuoro (käsikello), klo 16.30 
Leskelänkerho.
Ke 23.5. klo 14 HPE Vaarintalolla.
To 25.5. klo 12 helatorstain messu 
kirkossa, Kajava, Hirvilammi, Määttä,  
kirkkokuoro, jumalanpalveluksen 
jälkeen ruokailu srk-kodilla, seurat 
kirkossa. Kolehti Herättäjäyhdistys. 
Klo 19 lauluilta srk-kodilla.
Pe 26.5. kirkkoherranvirasto sul-
jettu.
Kirkkoherra Vienan Kemissä 24.5.-
28.5.
Su 28.5. klo 12 messu kirkossa, rovasti 
Kalevi Silvola, Määttä, jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkkokahvi srk-ko-
dilla ja seurat, Eino Viitala, Johannes 
Hyytinen.
Rauhanyhdistys: Su 21.5. seurat ry:
llä

Pulkkila 
To  18.5. klo 19 kirk-
kokuoro.
Pe 19.5. klo 18 nuor-
tenilta.
La 20.5. klo 10 pappilan 
siivoustalkoot.
Su 21.5. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
kuoro, kunniakäynti sankarihaudoille, 
yhteisvastuukerääjien kiitos, kirkko-
kahvit ja voileivät seurakuntatalolla.
Su 21.5. klo 14 rantasaunaseurat 
Eero ja Anja Kolehmaisella Viitasilla, 
Hietaharjuntie 15.
Ti 23.5. klo 13 ystävyysseura vanhus-
tentalolla.
To 25.5. klo 10 helatorstain messu.
Rauhanyhdistys: Pe 19.5. klo 19 raa-
mattuluokka ry:llä. Su 21.5. klo 11.30 
pyhäkoulu ry:llä, klo 19 seurat ry:llä, 
Tuomas Oikarinen.
Kuollut: Tuovi Anna Liisa Halmetoja 
e Kinnunen 80 v.
Vihitty: Jaakko Johannes Myllykoski 
ja Satu Marketta Anttila Siikalatva/ 
Pulkkila.
Tulossa: Pietarin Hatzinassa rovas-
tikunnan retki 6. - 10.7. Hinta 200 
- 250 e.

Pyhäntä
Tänään to 18.5. klo 12 
veteraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro kirkossa 
sekä klo 19 kappe-
lineuvoston kokous 
srk-toimistossa.
Pe 19.5. klo 14 työntekijät Kestilässä.
Su 21.5. kaatuneiden muistopäivä  klo 
12 messu kirkossa, Janne Kopponen, 
Veijo Kinnunen, kirkkokuoro. Messun 
jälkeen seppeleenlasku sankarihau-
doilla.
Ke 24.5. klo 10.30-13.30 päivä- ja 
perhekerholaisten kevätretki Pih-
kalaan.
To 25.5. klo 12 helatorstorstain sa-
najumalanpalvelus kirkossa, Janne 
Kopponen ja Veijo Kinnunen.
Pe 26.5. srk-toimisto suljettu.
Rauhanyhdistys: su 21.5. klo 13.30 
hartaus palvelukeskus Nestorissa, 
Timo Aitto-oja, ja klo 16 seurat ry:
llä.

Kirkolliset jatkuvat sivulla 15.

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.
Pe 19.5. klo 14 Siikalatvan seurakun-
nan työntekijöiden kokous Kestilässä 
seurakuntakodilla.
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.
Siikalatvan seurakunta hakee kesä-
työntekijöitä (opiskelijat) kappeliseu-
rakuntiin, puistotöihin sekä Piippolan 
kirkkomuseo esittelyyn ja Pulkkilan 
tiekirkko- tapulikahvioon. Vapaa-
muotoiset hakemukset kirkkoherran-
virastoon 24.5. mennessä osoitteella: 
Kirkkoherranvirasto Pappilankuja 6, 
92620 Piippola.
Tulossa: Siikalatvan seurakunnan yh-
teinen liikuntarajoitteisten leiri Sel-
kälässä ke 7.6. Ilmoittautumiset Ailalle 
31.5.mennessä, p 0207 109 856.

Kestilä
To 18.5. klo 11 - 13 
päivä- ja perheker-
holaisten kevätretki 
Maalaiskartano Pih-
kalaan. Klo 18 lasten 
kevätkirkko, jossa 
esikoululaiset siunataan syksyn kou-
lutielle.
Pe 19.5. klo 13 seurakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
La 20.5. klo 9 - 14 rippikoulua seura-
kuntakodissa.
Su 21.5. klo 10 messu kirkossa, 
Tuominen, Kinnunen. Rippikoulu-
laiset osallistuvat. Kolehti Nuorten 
Keskukselle seurakunnissa tehtävän 
nuorisotyön tukemiseen ja kehittä-
miseen. Messun jälkeen kaatuneitten 
muistopäivään liittyen seppeleen lasku 
sankarihaudoilla.
Ma 22.5. klo 19 toukosiunaus Härmän 
pellolla kirkonkylällä, kts. kuntatiedot-
teessa tarkemmin. Tilaisuuden jälkeen 
Eläkeliitto tarjoaa kahvit vanhalla 
seurakuntatalolla.
Ti 23.5. klo 19 Kestilän, Pulkkilan ja 
Vaalan kirkkokuorojen harjoitukset 
seurakuntakodissa.
To 25.5. klo 10 helatorstain messu kir-
kossa, Tuominen, Määttä. Kirkkokuoro 
avustaa. Rippikoululaiset osallistuvat. 
Messun jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntakodissa, jossa nimikkolähetti 
Taina Taskila esittelee Lähetysseuran 
työtä Etiopiassa.
Su 28.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Palovaara, Kinnunen.
Ma 29.5. klo 11 alkaen omaishoitajat 
Selkälässä.
Rauhanyhdistys: Pe 19.5. klo 19 
ompeluseurat,  su 21.5. klo 19 seurat 
ry:llä, Timo Aitto-oja. To 25.5. klo 12 
kevätjuhla ry:llä.
Vihitty: Jukka Vilho Holappa ja Teija 
Niina Johanna Kesti, mol. Haapave-
deltä.

To 18.5. 3-4 -vuotiai-
den kerho klo 10-12 
ja klo 12 alkaen perhe-
kerho Kirsi Rautiolla, 
Marikkalantie 52.
Su 21.5. kaatuneiden 
muistopäivänä klo 10 jumalanpalve-
lus kirkossa,
kirkkoherra Reino Tanjunen. Jp:n jäl-
keen kunnianosoitus ja seppeleen
lasku kirkkomaalla.
Ti 23.5. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 24.5. ei seurakunnan päiväkerhoja.
Helatorstaina 25.5. klo 13 seurakunnan 
päiväkerholaisten ja perhekerholaisten 
yhteinen kevätkauden päätösjuhla 
kirkossa. Päiväkerholaiset laulavat ja 
esikouluun menevät kaikki vuonna 
2000 syntyneet lapset siunataan koulu-
tielle. Kirkon jälkeen kakkukahvit ja
mehut pappilassa. Olette kaikki terve-
tulleita yhteiseen juhlaan.
Rauhanyhdistys: To 18.5. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä sekä klo 19 pyhä-
koululaisten kevätjuhlan ohjelman 
harjoitus ry:llä. Pe 19.5. klo 19.30 
raamattuluokka ry:llä. Su 21.5. klo 13 
seurat ry:llä. Helatorstaina 25.5. klo 13 
kevätjuhla ry:llä.
Arvoisat seurakuntalaiset. Kesän lä-
hestyessä huomioikaa uudet ja vanhat 
haudanhoitosopimukset.
Homevaaran vuoksi pyydämme, 
että toisitte omaistenne haudoille 
siemenbegonioita mukulabegonioiden 
sijasta. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä 
virastoomme sen aukioloaikoina.
Tiedoksi : Siikajoen kirkko on kai-
kille avoinna 1.6.-31.8. ma - pe klo 
8-15 ja su klo 9-12. Mahdollisista 
aikataulun muutoksista ilmoitamme 
tilanteen vaatiessa kirkollisissamme 
kesän aikana.
Seurakuntaamme on saapunut EU-
elintarvikepaketit. Seurakunta jakaa
tukipaketteja, niitä tarvitseville sosi-
aalisin perustein maanantaisin alkaen 
22.5. klo 16-17 pappilan alakerrassa, 
vanhan viraston tiloissa. Sinä, joka 
tunnet tarvitsevasi ko. tukea, ota 
yhteys diakoniatyönjohtokunnan 
puheenjohtaja Anni Hirvaskariin, p. 
241 323. Hän toimii yhteyshenkilönä 

Pudasjärvi

Rantsila

Siikajoki

Siikalatva

JAKeLUHäIRIÖT/
JAKeLUKIeLLOT

SUOMeN KIRKKO-MedIAT OY 
ASIAKASPALVeLU

PUH. 0207 54 2294

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 21.5. 
klo 10, Kyllönen, Lantto, 
Piirainen. Kaatuneitten 
muistopäivä, kunnia-
käynti sankarihaudoilla. 
Taksikyyditys seurakuntakodilta klo 
9.30, kyydin hinta 3 e.
Ehtoollisjumalanpalvelus Sarakylän 
kappelissa su 21.5. klo 10, Kukkurai-
nen, Jaakkola, kappelikuoro. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla. Kirkkokahvit. 
Muista! mahdollisuus käyttää taksia. 
Edestakaisen kyydin hinta on 3 e.
Lapsityön kevätkirkko ja esikou-
luun ja kouluun lähtevien lasten 
siunaaminen su 21.5. klo 13 seura-
kuntakodissa.
Ehtoollisjumalanpalvelus helators-
taina 25.5. klo 10 seurakuntakodissa, 
Lantto, Kyllönen, Piirainen ja Vox 
Margarita.
Kuorot: kirkkokuoro to 18.5. klo 18 ja 
Vox Margarita ke 24.5. klo 18.
Lähimmäisten ja muiden vapaa-
ehtoistyöntekijöiden virkistysilta 
Hilturannassa ti 30.5. Lähtö seurakun-
takodilta klo 15. Ilmoittaudu Leenalle, 
p. 040 539 6402.
Kouluikäisten vammaisten lasten 
leiri Hilturannassa 20.-22.6. Ilmoit-
tautuminen diakoniatoimistoon, p. 
882 3142 tai Ulla-Riitta Päiväniemelle, 
p. 0400 185 569. Leirimaksu 10 e pe-
ritään leirillä.
Kirpputori yhteisvastuun hyväksi ti 

23.5. klo 15-17.30 seurakuntatalolla. 
Myymme poistomyyntinä maaliskuun 
yv-kirpputorin vaatteita ja kirjoja. 
Pullakahvit yv:n hyväksi. Vaate- ja tava-
ralahjoituksia ei oteta enää vastaan.
Rippikoulutyö: Rippikoululeirit 5.-
9.6. Hilturannassa (C-ryhmä, konf. 
su 11.6. klo 10) ja maatalousoppi-
laitoksella (D-ryhmä, konf. su 11.6. 
klo 13) sekä 12.-16.6. Hilturannassa 
(E-ryhmä. konf. su 18.6. klo 10). Lei-
rikirjeet tulevat viim. ma 22.5.
Motoristikirkko Pudasjärven Kosken-
hovilla sunnuntaina 28.5. klo 13. Aluksi 
jumalanpalvelus luonnonkauniilla 
paikalla. Sen jälkeen ajelua mootto-
ripyörillä ja mopoilla Pudasjärven 
maastossa, jonka jälkeen kokoonnu-
taan Hilturantaan. Ohjelmassa mak-
karanpaistoa, leikkimielistä kisailua ja 
saunomista. Alustavat ilmoittautumi-
set ottavat vastaan Perttu Kyllönen, p. 
040 865 7259, Pentti Riekki, p. 0400 389 
004, Raimo Helve, p. 040 503 1444.
Liepeen kesäkerho avaa ovensa ma 5.6. 
Kerho on avoinna 30.6. saakka viitenä 
päivänä viikossa klo 8-17. Kerhoon voi-
vat tulla 0-6 -luokkalaiset  koululaiset. 
Kerhossa tarjotaan aamiainen, lounas 
ja välipala. Teemana kerhossa on 
seikkailu maalla. Kerhon hinta on 100 
e/kk tai 7 e/päivä. Ohjaajina toimivat 
ip-kerhojen ohjaajat. Ennakkoilmoit-
tautumiset Pudasjärven 4H-yhdistys, 
p. 822 815. Lisätietoja kerhosta saat 
Helena Kouvalta, p. 040 734 6997.
Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat 
Paukkerinharjulla Martta Ronkaisen 
mökillä pe 19.5. klo 19. Kesäseurat 
Aittojärven koululla to 25.5. klo 13. 
ja 18, J. Kallioranta ja H. Saarikoski. 
Myyjäiset ja seurat Hirvaskosken ry:
llä la 27.5. klo 19, J. Jaakkola. Kesä-
seurat Iinatin koululla helatorstaina  
25.5. klo 12. ja 18, V. Lasanen ja V. 
Myllyneva. Lauluseurat Ulla-Maija 
ja Raimo Hirvasniemellä to 25.5. klo 
18. Seurat Kurenalan ry:llä su 21.5. klo 
17, M. Kälkäjä ja P. Asikainen. Laulu-
seurat  Sarakylässä Iivari Jurmulla su 
21.5. klo 19.
Kastettu: Minea Susanna Sydänmetsä, 
Iitu Miina Maaria Ylitalo, Joel-Peetter 
Kristian Rautio ja  Elmeri Ukko Pekka 
Hallikainen.
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.

To 18.5. klo 13 seu-
rakuntakerho Rau-
halassa.
La 20.5. klo 11-14 
isoiskoulutusta Nup-
pulassa.
Su 21.5 klo 11 kunniakäynti sanaka-
rihaudoilla, mukana veteraanikuoro 
ja Oulun seudun sotaorvot ry. Klo 19 
sanajumalanpalvelus kirkossa, Olavi 
Palovaara. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen, Nuorten Keskus ry. 
Ma 22.5. Mimmien päivä Ristironk-
kelissa. Aamupäivällä klo 10 pallero-
kerho Ristironkkelissa. Päivä jatkuu 
Mimmien iltana klo 16, aina klo 20 
saakka. Mahdollisuus varata edullista 
intialaista päähierontaa ja klassista 
hierontaa. Hinta 10 euroa/puolituntia. 
Illassa myös tuote-esittelyjä. Varaukset 
ja tiedustelut Eeva-Liisa,p. 044 518 
1171 tai Minna, p. 044 518 1141.
Ti 23.5. klo 19 kylvön siunaus Kati ja 
Matti Pennasella Sipolassa 4-tie 1740. 
Hannu Lauriala ja kirkkokuoro. Kahvi- 
ja arparaha lähetystyölle.
Seurakuntatapahtuma 24.-25.5.: Ke 
24.5. klo 17 alkaen miesten saunailta 
Ropolassa, klo 19.30 Jorma Kalajoki 
puhuu aiheesta Mies metsässä, sän-
gyssä ja lastenkamarissa. Pitkin iltaa 
voit saunoa, paistaa makkaraa nuo-
tiolla ja kahvitella juttelun välillä. Ke 
24.5. alkaen klo 17 naiset kokoontuvat 
saunomaan, kahvittelemaan, syömään 
pikkupurtavaa ja keskustelemaan klo 
19 aiheena Luotu naiseksi Pirjolle Kil-
jontie 900. Molemmissa saunailloissa 
vapaaehtoinen kahvi- ja ruokaraha 
menee Kansanraamattuseuran julis-
tustyölle.
Helatorstaina 25.5. mehutarjoilu 

Oulun Seutu -lehdestä.
Repussa gospelia maanantaisin klo 
17.
Arki-illan hartaus kirkossa maanan-
taisin klo 19.-19.30.
Turinapiiri Salonpäässä,Varjakan  
kerhotilassa ti 23.5. klo 13.30.
Rovastikunnallinen omaishoitajien 
retkipäivä Utajärven Kierikkiin, ti 
23.5. klo 9 seurakuntatalolta.
Kouluun siunaamisjuhla kirkossa 
ti 23.5. klo 18. Kirkon jälkeen kahvit 
seurakuntatalolla ja pieni juhlahetki. 
Tervetuloa koko perheellä mukaan!
Reppu avoimet ovet 10-13 -vuotiaille 
tiistaisin klo 14-16.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
24.5. klo 13.30, Päivi Pulkkinen, Lahja 
Rautiola.
Kirkkovaltuuston kokous seurakun-
tatalolla ke 24.5. klo 19.
Sanajumalanpalvelus kirkossa hela-
torstaina 25.5. klo 19, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerhoa ei to 25.5.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osastolla to 25.5. klo 13, Vesa Äärelä.
Reppu auki nuorille pe klo 21 - 01.
Messu kirkossa su 28.5. klo 10, Tapio 
Kortesluoma.
Viikoilla 21 ja 22 ei ole Parkkipaikkaa 
eikä Vanhempi-lapsipiiriä. Katso erill. 
ilm. Oulun Seutu -lehdestä.
Virsilaulupiiri  Salonpäässä,Varjakan 
kerhotilassa ti 30.5. klo 13.30, Pekka 
Kinnunen.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
31.5. klo 13.30, Pekka Kinnunen.
Seurakuntakerhon retki to 1.6.. Katso 
erill. ilmoitus Oulun Seutu -lehdestä.
KyläKamari avaa ovensa ma 5.6. klo 
11-14. Katso erill. ilm Oulun Seutu 
-lehdestä
Kastettu: Eetu Matias Auvinen, Iina 
Alisa Koskelo, Aksel Joonatan Korkia-
koski, Alma Karoliina Perätalo, Sami 
Eemil Benjami Nauska, Viola Nella 
Unelma Kiviniemi, Oskari Matias Kor-
va, Risto Johannes Hintsala, Annika 
Freedriika Kivelä.
Kirkkoherranvirasto ja toimistot 
eivät ole auki 29.-30.5. Seurakunnan 
henkilöstön koulutuspäivät 
Salonpään ry: Lasten kevätjuhla ry:
llä su 21.5. klo 14. Kevätmyyjäiset 
pe 26.5. klo 18.30 rakennusrahaston 
kartuttamiseksi.
Oulunsalon ry. To 18.5. klo14 seurat 
Salonkartanossa, Jorma Vuorma. 
Pe 19.5. klo 17 miesten neliön retki 
Hailuotoon. Lähtö ry:ltä linja-autolla, 
hinta 10 €. Paluu kello 23.30. La  20.5. klo 
12 seurat Teppolassa, Jouko Haapsaari 
. Su  21.5. klo 13 kevätjuhla, ry, Timo 
Määttä, klo 17 seurat, ry, (radiointi), 
Erkki Tölli, Pertti Lahtinen. To 25.5. 
klo 18 seurat, ry, Aarne Mikkonen, 
Heikki Pöyhtäri. 
Kirkkoherranvirasto auki ma ja ke 
9-18 ja ti, to ja pe 9-13.

seurakuntatalon edessä ennen messua. 
Messu kirkossa klo 10, saarnaa Kansan 
Raamattuseuran julistustyöntekijä ro-
vasti Jorma Kalajoki, liturgina Lauriala. 
Kolehti Venezuelan lut.kirkon nuoriso-
työlle (SLS). Lähetyskahvi ja -arpoja 
messun jälkeen seurakuntatalossa. Lä-
hetystilaisuuden raamattuopetuksen 
aiheena on Jorma Kalajoella Lähetetty 
palvelemaan ja todistamaan. Klo 19 
Sanan ja rukouksen ilta kirkossa, 
mukana mm Jorma Kalajoki. Kolehti 
julistus- ja seurakuntapalvelulle (Kan-
san Raamattuseuran säätiö).
Su 28.5. klo 10 perhekirkko, Lauriala 
ja Leinonen.
Kerhotoiminta, kerhot kokoontuvat 
tälle keväälle viimeisen kerran vii-
kolla 21 eli aj. 22.-24.5. seuraavasti: 
Ma klo 10-12.30 perhekerho Pallerot 
Ristironkkelissa. Ti klo 10-11.30 Hovin 
kerho 3-5 -vuotiaille. Ke klo 10-12 
kirkonkylän kerho 3-5 -vuotiaille 
Nuppulassa. Keskiviikkona seurakun-
tatalolla vierailee kasiluokkalaisten 
ilmaisutaidon ryhmä. Esitys klo 10 
ja se kestää noin 0,5 tuntia. Esitystä 
voi tulla katsomaan muutkin asiasta 
kiinnostuneet. Esitys on maksuton. 
Ke klo 14.15-16 Mankilan kerho 
kouluikäisille.
Ke 31.5. seurakunnan pallerokerhon 
retki Ranuan eläinpuistoon. Lähtö 
klo 8 seurakuntatalon pihalta. Paluu 
noin klo 20. Kaikki seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita retkelle mukaan. 
Hinnat: Pallerokerholaiset: aikuiset 
20 e, lapset 15 e, alle 4 v 7 e. Muut: 
Aikuiset 25 e, lapset 20 e, alle 4 v 
12 e. Käymme mennessä syömässä 
Pudasjärven ABC-asemalla. Jokainen 
kustantaa itse syöntinsä. Ilmoittautu-
miset kirkkoherranvirastoon, p. 250 
143 (ma-to).
Rauhanyhdistys: Pe 19.5 klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 21.5. klo 18.30 seurat 
ry:llä. To 25.5. klo12.30 Rauhanyhdis-
tyksen 80-vuotisjuhla ry:llä.
Kastettu: Saija Maria Nordström.
Sydämelliset kiitokset kaikille teille, 
jotka osallistuitte hautausmaan sii-
voustalkoisiin!

ja jakelupäällikkönä tukipakettien 
jakelussa. Anni Hirvaskari antaa lisä-
tietoa asiasta. Ota rohkeasti yhteyttä! 
Paketit on tarkoitettu kaikille, jotka 
tukea tarvitsevat.
Seurakunta kiittää kaikkia Siikajoen 
Sisun ja Siikajoen 4H-yhdistyksen
vastuunkantajia äitienpäivän juhlakah-
vituksesta sekä kaikkia hautausmaan 
talkoisiin osallistuneita. Taivaan Isä 
rakkautenne ja työnne palkitkoon.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Tiedoksi ja huomioitavaksi: Kirkko-
herranvirasto avoinna poikkeukselli-
sesti ma 22.5. klo 12-17 ja ti 23.5.-24.5. 
klo 9-12. Pe 26.5. virasto suljettu.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi



13

K empeleläinen Urpo Luok-
kala oli se, joka jo lapsuu-
denkodissaan Kemissä päät-
ti poikasena ottaa huolek-

seen kotipihan hoidon. Porkkana-
rivit olivat suorat ja kukat hehke-
ät, kun isompana puutarhuriksi, 
ja pian puutarha-alan opettajak-
si, valmistunut mies viljeli ja var-
jeli kasvejaan. 

Nyt hänen isosta lapsikatraas-
taan erityisesti  7-vuotias Petrus 
on innostunut hoitamaan omaa 
kukkapenkkiään.

-Niitä kukkasia sai ottaa maljak-
koon viime kesänä hyvin harkiten, 
isä naurahtaa.

-Taisivat vain äiti ja mummo 
onnistua saamaan sieltä kukat 
itselleen.

Urpo Luokkala opettaa tulevia 
puutarhureita Oulun seudun am-
mattiopistossa Kempeleen yksikössä 
Pirilässä. Hän on hyvin innostunut 
puutarhanhoidon pedagogisista ja 
myös ihan kuntouttavista mahdol-
lisuuksista.

-Kasvatimme erään lasten kou-
luryhmän kanssa krookuksia, ja 
kuinkas ollakaan, parin pojan 
kukat olivat kylmäkauden aikana 
kuolleet. Oli hyvin vaikuttavaa, 
kun kävimme pettyneiden poikien 
kanssa tilanteen  läpi. Poikien oli 
tärkeä saada kuulla, että ei epäon-
nistuminen ollut heidän syynsä, 
Luokkala kertoo.

Eikä hän  raaskinut poikia ku-
kitta jättää. –Olihan minulla jem-
massa heille sittemmin ihan uudet 
kukat.

Raamattu on
myös puutarhakirja

Vastaavanlainen tuokio – epäon-
nistumisen hetki – voi tulla vas-
taan myös Urpo Luokkalan tule-
vassa ammatissa pappina. Hän on 
opiskellut teologiaa työnsä ohessa, 
ja valmistunee vielä tämän vuo-
den aikana.

-Vuodenvaihteen jälkeen toi-
von voivani siirtyä papin töihin, 
hän kertoo.

Papit kuulostavat joskus puu-
tarhureilta, niin paljon he puhuvat 
kylvämisestä, hoitamisesta, viljele-
misestä ja varjelemisesta.

-Varmaan ne kielikuvat tulevat 
löytymään minunkin saarnoistani. 
Raamatussa puhutaan ylipäätään 
paljon puutarha-asioista. Vanhassa 
testamentissa mainitaan jopa 120 eri 
kasvia, Luokkala myöntelee.

Myös Pirilän puutarhalla Kem-
peleessä on paljon Raamatun ajan 
kasveja, viikunoista alkaen.

Urpo Luokkala sanoo, että hyvä 
puutarhuri on varjeleva ja huolehtiva, 
tarkkaileva. Hän puuttuu nopeasti 
tilanteeseen, jos näkee kasvin voivan 
huonosti. Hyvä puutarhuri on myös 
optimistinen ja rohkea, uskoo aina 
kasvun mahdollisuuksiin, kokeilee 
uutta ja jaksaa odottaa satoa.

Kaikki kun ei tapahdu hetkes-
sä.

-Ehkä ne samat ominaisuudet ovat 
paikallaan myös papin työssä.

SATU KReIVI-PALOSAARI

PA P I K S I  S I I R T Y V ä  P U U TA R H A - A L A N  O P e T TA J A  U R P O  L U O K K A L A

Puutarha on täynnä
pedagogisia mahdollisuuksia

P uutarhan mahdollisuudet kuntou-
tuksessa ja terapiassa on alettu löy-
tää uudella tavalla.

-Jos liikenneonnettomuudessa louk-
kaantunut saa harjoittaa hienomotoriik-
kaansa puutarhassa kylvämällä siemeniä, 
on se varmasti paljon erilaisempaa, kun 
viettää aikaa jumppasalissa, tuumii puu-
tarha-alan lehtori Urpo Luokkala.

On lisäksi moneen kertaan tutkittu, et-
tä puutarha on jo ympäristönä elvyttävä, 
hoitava ja parantava. Kuka tahansa tieto-
koneiden kanssa työskentelevä huomaa 

Puutarhaterapia on
löydetty isoille ja pienille

virkistyvänsä puutarhassaan.
Urpo Luokkala on kirjoittanut artikkelin, 

jossa hän ehdottaa terapeuttista puutar-
hanhoitoa osaksi päiväkodin arkea.

-Ennaltaehkäisevänä menetelmänä 
puutarhatekeminen sopii hyvin päiväko-
teihin. Lasten motoriset taidot kehittyvät,  
samoin looginen päättelykyky, pitkäjän-
nitteisyys ja kyky kestää epäonnistumisia, 
hän luettelee.

Parasta on, jos päiväkodin henkilökunnan 
lisäksi myös vanhemmat ovat kiinnostu-
neita lasten luontokokemuksista.

-Puutarhassa esiintyy paljon kysymyksiä 
ja ihmettelyn aiheita. Vaikka vastauksia 
ei aina löydy, on tärkeä tukea lasta vas-
tauksien etsinnässä.

Urpo Luokkala kirjoittaa myös, että 
kun lapsi tietää kasvin kasvatuksen ole-
van vaivalloista, hän ei halua rikkoa ja 
sotkea puutarhaympäristöä.

-Tärkeää terapeuttisessa puutarha-
toiminnassa on se, että tekijät pääsevät 
nauttimaan lopputuloksista.

(SK-P)
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Urpo Luokkala ei osaa nimetä lempikukkaansa, mutta hän vakuuttaa, että myös puutarha-ammattilainen nauttii mullan tuoksusta keväällä.
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sanan aika

Mikä minä olen silloin kun seison edessäsi 

tyhjin käsin?

on 5. sunnuntai pääsiäisestä. Sen aiheena on Sydämen puhetta Jumalan kanssa. 
Rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia 
siihen sisältyy. Päivän psalmi on Ps. 40: 2-6, 1. lukukappale 2. Moos. 17: 8-13, 2. 
lukukappale Jaak. 5: 13-16 ja evankeliumi on Luuk. 11: 5-13.

ensi sunnuntai

Rukous on suorin mahdollinen yhteys sydä-

memme salaisuuksiin, todellisen olemuk-

semme ytimeen. Ei ole parempaa paikkaa 

luopua itsepetoksesta, torjunnoista ja sisäi-

sistä valheista kuin hiljentyminen Hänen 

eteensä, joka rakastaa meitä sellaisina kuin 

olemme.

Miten voimme ikinä tulla kokonaisiksi ih-

misiksi, jos emme rukouksessa uskalla tuo-

da koko totuuttamme Häneen eteensä, joka 

on meidän alkuperämme.

Rukouksessa elävänä pysyn jatkuvasti auki 

itseäni suuremmalle viisaudelle, tiedolle ja 

rakkaudelle. Se on luovuuden salaisuus.

TOIVO JA SANAN TAIKA YSTäVYYdeN 
MAJATALON NeTTISIVUILTA.

Rukous avaa epätoivon 
ruostuttamat lukot

Osunko kovin pahasti pieleen, jos sanon, että olet joskus rukoillut? Enkö? 

Hyvä, meillä on paljon yhteistä. Minäkin tunnustan rukoilleeni. Joskus 

hyvinkin paljon elämässäni. Kun on jokin erityinen hätä tai ongelma, 

silloin tulee rukoilluksi enemmän. Elämän soljuessa tavanomaisissa, 

normaaleissa uomissaan, silloin ei niinkään tule rukoilluksi.

Rukous on valoisa asia. Se on langaton yhteys Jumalaan, ja toimii 

paikassa kuin paikassa. Tukiasemia ei tarvita, liikkuipa sitten millai-

sessa epätoivon maastossa tahansa. Jumala on kuulolla. 

Kun sen useammin tiedostaisimme, voisivat monet asiat olla paljon 

valoisammalla tolalla. Rukous tekee meistä täysillä hengittäviä ihmisiä. 

Joskus se voi olla pysähtymistä, asioiden läpi käymistä hiljaisuudessa, 

joskus se voi olla ajatuksen singauttamista ylöspäin, joskus vain sana-

ton huokaus. Rukous on aina toivon avain epätoivon ruostuttamiin 

lukkoihin. Synkimmänkin yön keskelle avautuu rukouksen kautta 

vähittäinen aamuvalon säde.

Rukoilija saa luottaa siihen, että tulee kuulluksi Jumalan edessä. Sinun 

parastasi hän tahtoo silloinkin, kun mikään ei muutu. 

Olisi helppoa lähteä vertailemaan rukoilijoitakin ajatellen, että tuo 

toinen on parempi rukoilija kuin minä, kun siltä näyttää kaikki onnis-

tuvan ja minulta ei juuri mikään. Jokainen rukoilija on kuitenkin yhtä 

tasavertainen Jumalan edessä.

Olitpa päivittäin rukoileva, satunnainen rukoilija tai äärimmäisessä 

hädässä Jumalan puoleen kääntyvä, sinulla on rukouksessa hyvä apu. 

Se on linja Jumalan puoleen, joka ei välttämättä takaa menestykse-

kästä elämää, glooriaa ja kunniaa, mutta se takaa turvallisen tien tule-

vaisuuteen. Sen takuumiehenä on Nasaretin Jeesus, sinun Herrasi ja 

Vapahtajasi.

RISTO KORMILAINeN

RI
IT

TA
 H

IR
VO

N
eN



15

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

PA I K K O J A  AV O I N N A

i

KAIKKI ALAN 
KEHYSTYSTYÖT

Sutisen
Taide- ja 
Kehystysliike

M U U T  S e U R A K U N N ATY H d I S T Y K S e T

M Y Y T ä V ä N ä

kellonk!

Tyrnävä
To 18.5. klo 14 
hartaus Alatem-
meksen vanhain-
kodilla.
Pe 19.5. klo 8.30 
kylvön siunaus 
Temmeksen kou-
lulla. Klo 10.30 
hartaus Sotain-
validien palvelu-
talolla.
Su 21.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus Tyrnävän kirkossa, saarna 
Ikonen, liturgia Isokääntä. 
Kirkkokuoro. Kaatuneitten 
muistopäivän puhe kirkossa 
Toivo Snellman. Seppeleen 
lasku sankarihaudoille Tem-
meksellä klo 9.30 ja Tyrnä-
vällä jp:n jälkeen. Tyrnävän 
seppeleenlaskun jälkeen liput 
ja kirkkoväki kulkueena kah-
vitilaisuuteen Tyrnävän srk-
talolle. Temmekseltä kyytiä 
tarvitsevat ottakaa yhteys Olavi 
Savelaan, p. 0400 280678. Klo 
14 messu Temmeksen kirkossa, 
Ikonen. Kolehti nuorisotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen, 
Nuorten Keskus.
Ma 22.5. klo 13 hartaus Puna-
hilkka-kodissa.
Ti 23.5. omaishoitajien retki 
Utajärvelle. Lähtö klo 9.50 
Tyrnävän srk-talolta.
Ti 23.5. klo 12.45 seurakunta-
kerho Tyrnävän srk-talolla.
Ke 24.5. klo 13 hartaus Peltolan 
palvelukeskuksessa.
Helatorstai 25.5. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. 
Kolehti Gideonit ry:lle. Klo 13 
maakirkko Röön Retretissä, 
Kylmäläntie 135 a, Ikonen.
Pe 26.5. klo 19 Cappella pro 
vocalen –konsertti Tyrnävän 
kirkossa.
MLL:n tilaamat EU-elintarvik-
keet on tulossa toukokuun lo-
pussa. Jakopäivistä tiedotetaan 
ensi viikon Rauhan Tervehdys-

lehdessä.
Rippikoulu: Kevätryhmän leiri 
Kesäkodilla alkaa ke 24.5. klo 18 
ja päättyy su 28.5. klo 18.
Nuoret: Nuortenilta pe 19.5. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
Ensi syksyn päiväkerhoon ja 
kesän luontokerhoon ilmoit-
tautuminen pe 19.5. klo 9-12 
Tyrnävän srk-talolla, p. 564 
0615 ja 564 0616.
Haudanhoitosopimuksia ote-
taan vastaan taloustoimistossa 
31.5. saakka, p. 564 0620.
Seurakunnan kesäretki Kok-
kolaan 14.-15.6. Osallistumis-
maksu 90 euroa/aikuinen ja 45 
euroa/4-15 v, sisältää linja-auto-
kyydin, laivaristeilyn Tankarin 
majakkasaareen, hotellimajoi-
tuksen 2 hengen huoneessa, 
kolme lämmintä ateriaa ja 
aamiaisen sekä opastukset. Ilm. 
1.6. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
Limingan, Lumijoen ja Tyr-
nävän seurakunnan yhteinen 
isovanhempi-lapsenlapsi-
leiripäivä la 10.6. klo 10-18 
Tyrnävän seurakunnan Kesä-
kodilla. Hinta 5 euroa/aik. ja 
3 euroa/lapsi. Tule viettämään 
kokemuksellinen päivä yhdessä 
lapsenlapsesi kanssa. Ilm. 2.6. 
mennessä Riitalle, p. 044 737 
2630.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 
18.5. klo 18 työilta ry:llä, paikat 
kuntoon sisällä ja ulkona. Su 
21.5. klo 16 kevätjuhla ry:llä. 
Ke 24.5. klo 12 Keskiviikkoker-
hon kevätkerho ry:llä. Murto: 
Pe 19.5. klo 19 lauluseurat 
Kuusjärvellä. La 20.5. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 21.5. 
klo 12 pyhäkoulu ry:llä ja klo 16 
seurat ry:llä.
Kastettu: Nikolas Anton Kuha, 
Petra Olivia Lepistö, Petja Elja 
Joakim Nissilä, Elias Aleksanteri 
Salmenkaita.

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

Pyhän Luukkaan kappeli, Yli-
opistokatu 7:
Su 21.5. klo 10 messu
Su 21.5. klo 15 English Service

Ke 24.5. klo 7.45 aamurukous
Hietasaaren leirikeskus, Hieta-
saarentie 19:
Ti 23.5. klo 18 peli- ja saunailta
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Pe 19.5. klo 19 Crossroads
Su 21.5. klo 18 iltamessu
Ti 23.5. klo 18.30 ison kirjan ilta

Skoda Felicia 1,9 D, vm. -
96. Aj. noin 310 tkm. Kats. 
syysk. -05. Hp. 2 300 e. 
p. 045 115 5122.

Tuleville vihkipareille järjes-
tetään häämusiikki-ilta Hau-
kiputaan kirkossa perjantai-
na 19.5. klo 19.

Tilaisuudessa esitellään 
perinteiset ”häämarssit” ja 
myös muuta urkumusiikkia, 
jota kirkkohäissä yleisesti 
käytetään. Yhdessä lauletaan 
myös vihkimisessä käytettä-
viä virsiä, ja paikkakunnan 
solistit esittävät yksinlaulu-
ja, jotka sopivat kirkolliseen 
vihkitoimitukseen.

Häämusiikki-ilta haukiputaalaisille
Häämusiikki-iltaan on 

vapaa pääsy, ja sinne ovat 
tervetulleita kaikkia asiasta 
kiinnostuneet. Myös ”vanhat 
vihkiparit” ovat tervetulleita 
verestämään muistojaan.

Yleisimmät häämarssit ovat 
Kuulan Häämarssi, Melar-
tinin Juhlamarssi Prinsessa 
Ruususesta, Mendelssohnin 
Häämarssi ja Wagnerin Hää-
kuoro. On kuitenkin paljon 
hyviä urkukappaleita, jotka 
sopivat erinomaisesti häämu-

siikiksi. Kanttori voi esitellä 
eri vaihtoehtoja.

Kirkkohäissä lauletaan 
tavallisesti yksi virsi. Sen 
laulaminen on häävieraille 
luonteva mahdollisuus osal-
listua juhlaan. Varsinaiset 
avioliittovirret ovat numerot 
238-241, mutta virren voi va-
lita myös muista osastoista. 

Vihkitoimitukseen voi si-
sältyä myös muuta sopivaa 
musiikkia. Kirkkokäsikirjan 
mukaan kyseeseen tulee hen-

gellinen laulu tai soitinmusiik-
kia. Musiikin valinnassa tulee 
ottaa huomioon toimituksen 
jumalanpalvelusluonne. 

Tilaisuudessa esitellään 
myös uudistunut vihkikaa-
va. Paikalla ovat kanttorit 
Hannu Niemelä ja Minna 
Pohjola sekä pappi ja suntio, 
joiden kanssa voi keskustella 
vihkitoimitukseen liittyvistä 
asioista.

Kirkonmenot 
Pudasjärven 
motoristeille

Motoristikirkko Pudasjärven Kos-
kenhovilla sunnuntaina 28.5. klo 
13. Jumalanpalvelus luonnon-
kauniilla paikalla, ajelua moot-
toripyörillä ja mopoilla Pudas-
järven maastossa. Sitten kokoon-
nutaan Hilturantaan. 

Ohjelmassa makkaranpaistoa, 
leikkimielistä kisailua ja sauno-
mista. Alustavat ilmoittautumiset 
ottavat vastaan Perttu Kyllönen, 
p. 040 8657 259, Pentti Riekki, 
p. 0400 389 004 ja Raimo Helve, 
p. 040 5031 444.   

Kempeleessä 
kuorojuhla

Kempeleen kirkkokuoro aloit-
taa 60-vuotisen toimintansa 
juhlimisen lipun naulaamisella 
kirkossa sunnuntaina 21.5. klo 
9.30. Naulauspuheen pitää Rai-
mo Taka-aho. Juhlamessua al-
kaa klo 10. Ohjemassa on myös 
päiväjuhla seurakuntatalolla, 
jossa kuoron historiikin esit-
tää Aarne Tölli.
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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 

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. /

NeTTIPAPPI
Keskustelukumppanisi, kun haluat kysyä tai 
pohtia jotain elämääsi liittyvää asiaa. Voit 
myös kysyä käytännön seurakuntaelämään
kohdistuvia kysymyksiä. Kysy osoitteessa:

www.nettirt.net
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Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

SeURAAVA RAUHAN TeRVeHdYS
ILMeSTYY 24.5.

LeHTeeN TARKOITeTUN
AINeISTON TULee OLLA PeRILLä

VIIMeISTääN 19.5. KLO 10.


