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Ihmisen hyvät aikeet kariutuvat usein 
muutaman viikon kuluttua siitä, kun pää-
tös on tehty. Oli kysymys oman kunnon tai 
terveyden hoitamisesta, sukulaisen luona 
vierailusta tai niinsanotun ”hyvän” teke-
misestä. Kun asioihin tulee etäisyyttä, 
into laimenee, tarkoitus unohtuu.

Moni suomalainen on ulkomaanvierai-
luillaan nähnyt elämää, joka pysähdyttää, 
panee ajattelemaan ja vaatii tekoja, jotka 
jollakin tavoin helpottaisivat huonoissa 
oloissa eläviä ihmisiä. Mutta miten toi-
mia, jotta voisi kuvitella saavansa jotakin 
todellista aikaan? Rahan antaminen kerä-
ykseen on yksi tapa, vaikkakin persoona-
ton, vailla syvällistä merkitystä.

Joku sentään joskus keksii keinoja ja ryh-
tyy toimeen, joka tarkoittaa vaivannäköä, 
suunnittelua, pitkäjänteisyyttä, ideointia. 
Tässä lehdessä on tarina valokuvaajasta, 
joka lähti toteuttamaan ideaansa, vaikkei 
se onnistunut kädenkäänteessä. Valmis-
teluvaihe kesti kuukausia, ja koko idean 
loppuun saattaminen vie vielä aikaa.

Lopputuloksena saamme kuulla mielen-
kiintoisia ja koskettavia kuvauksia toisen-
laisissa oloissa elävistä ihmisistä, jotka 
köyhyydestään huolimatta elävät tasapai-
noista elämää. He antavat meille opetuk-
sen, miten turhasta joskus murehdimme, 
mutta samalla mahdollisuuden avustaa 
heitä saamaan työstään palkkaa.

Moni ihminen varmaan haluaa paran-
taa maailmaa, vaikuttaa suurten ihmis-
ryhmien tai jopa kansojen tulevaisuuteen 
ideologioilla, ohjelmilla, mielenosoituk-
silla tai taisteluilla. Tosiasia lienee, että 
yhden ihmisen on vaikea saavuttaa täl-
laisia päämääriä. 

Helpompi on auttaa yhtä ihmistä tai 
muutamaa kohdalle osuvaa lähimmäistä, 
vaikuttaa heidän elämäänsä ja saada jota-
kin kouriintuntuvaa aikaan. Yhden ihmi-
sen panokseksi se on paljon.

Yksi ihminen voi paljon

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

i talialaisen Trappanien perheen 
nuorin lapsi, Francesca, näki isänsä 
jäävän sortuvan talon alle. Järky-

tys oli suuri, eikä pienen tytön terveys 
sitä kestänyt. Francesca jäi elämään 
omaan maailmaansa. Hän näki jotain, 
mitä toiset eivät: valkoisen enkelin, 
joka oli vienyt isän taivaaseen. Tyt-
tökin halusi taivaaseen. Siivet vain 
eivät kantaneet – eivät vaikka Fran-
cesca kuinka yritti lentää.

Trappaneista kertoi äskettäin esi-
tetty mainio musikaali Torinon enkeli. 
Francescan kohtalo puhutti. Mieleeni 
tuli tervedenhuollon alasajo viime 
lamassa. Tuhat sairaansijaa - puolet 
psykiatrisissa sairaaloissa - lakkautettiin. 
Potilaita ajettiin avohoitoon, ja moni 
sairasti itsekseen ilman apua - niin kuin 
pikkuinen höpsö Francesca. 

Virheet on korjattu. Lastenpsyki-
atria on saanut lisärahoitusta. Ter-
veydenhuoltomme listataan yhdeksi 
maailman parhaista. Hiljaa paisuneita 
hoitojonoja on purettu urakalla, ja 
jokainen pääsee hoitoon takuuvar-
masti. Kukaan ei jää vaille ensihoitoa 
tai lääkkeitä. Tunnen ylpeyttä hyvin-
vointipalveluistamme.

Terveydenhuollossa ei silti ole sijaa 
toimettomuudelle. Vuosina 1945–1950 
syntynyt väestö tulee kym-
menessä vuodessa ikään, 
jolloin hoitoa ja hoivaa 
tarvitaan kaksinkerroin 
nykyiseen nähden. Eiväthän 
vanhukset ole niitä, joiden 
huolenpitoa seuraavaksi 
laiminlyödään? 

Ratkaisematon yhtälö on 

myös hoidon ja lääkkeiden kallistumi-
nen suhteessa nopeammin kuin kansa 
vaurastuu. Selvää on, että terveyden-
huollon vaikuttavuutta pitää lisätä. 
Hallinnolliset muurit pitää purkaa. 
Kansanterveystyö ja erikoissairaan-
hoito pitäisi tuoda saman katon alle. 
Sairaalat kun eivät pysty varjelemaan 
kansaa elintasotaudeilta, eikä perus-
terveydenhuollolla tule ikinä olemaan 
siihen resursseja. 

Viisaat päät on lyötävä yhteen. Orga-
nisaatioiden tehostamista pitää jatkaa, 
muttei henkilöstöä piiskaamalla – se 
tie on kuljettu. Tehot löytyvät työpa-
noksen kohdentamisella oikeiden asi-
oiden tekemiseen. Tekniikan avulla on 
automatisoitava rutiinitöitä. Työnjakoa 
on uudistettava, ja päteville hoitajille 
annettava enemmän tilaa toimia. Lää-
kärikoulutuksessa on palattava määrän 
maksimoinnista laadun maksimoin-
tiin. Keinot ovat monet.

Palaan vielä Francescan elämään. 
Hän eli äitinsä ja sisartensa kanssa tur-
vallisessa, rakastavassa perheessä. Äiti 
piti lintuemon tavoin huolta lapsistaan 
ja samoin sisarukset toisistaan. Tur-
vallinen, tasapainoinen koti oli hyvä 
kasvualusta tytölle, joka kuntoutui 
terveeksi, iloiseksi neidoksi. 

Tämä on tarinan opetus. 
Oman kodin merkitys ter-
veyden edistämisessä on 
valtaisa, olivatpa terveys-
palvelut mitä tahansa. Päät-
täjät kehittävät yhteiskun-
nan palveluja. Meidän on 
pidettävä huolta itsestämme 
ja lähimmistämme.

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 iSSn 0356-2840
 Perustettu 1907
kustantaja Suomen kirkko-Mediat oy
Levikki n. 105 400, 20 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

vt. päätoimittaja Pirkko Paakki  (08) 5626 411
toimittajat  riitta Hirvonen  (08) 5626 412
  Satu kreivi-Palosaari (08) 5626 410
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 7,54 e, Yksityistilaus 20,00 e
verkkojulkaisu:  www.nettirt.net     

Postiosoite PL 102, 90101 oulu
käyntiosoite isokatu 19 B 13, 2. krs
Puhelin (08) 5626 400
Fax  (08) 5626 444
toimituksen sähköposti:
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net 

ilmoitukset
kotimaa-yhtiöt/ 
Sirkka-Liisa Hänninen 0207 54 2296,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Paikalliset yritykset 
Maire Laakso   (017) 361 6243
maire.laakso@dnainternet.net

Painopaikka oulu 2006 - kaleva 
ulkoasu aija tihinen
Jakeluhäiriöt ja -kiellot:
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p. 0207 54 2294 (ma-to)
Sähköposti: 
asiakaspalvelu@kirkkomediat.fi

Francescan opetus

Juha-Jaakko Sinikumpu, johtava lääkäri, oulu

Päätoimittaja Tapani Ruokanen esittää 
Kirkkolaivassa 18.5., että kirkon tulisi 
miettiä, miten se sopeuttaisi toimintansa 
ihmisten arkeen.

-Kirkon pitäisi miettiä sitä, että tietyt 
elämisen ja olemisen edellytykset ovat ne 
mitkä ovat, eikä niitä kannata muuttaa ja 
yrittää miettiä kirkon toimintaa siitä näke-
myksestä. 

Hän kritisoi myös sitä, että kirkko jumittaa 
sunnuntain kauppojen aukioloaikoja, sillä 
suurin osa ihmisistä haluaa käydä perheen 
kanssa yhdessä kaupassa sunnuntaina, kun 
heillä on yhteistä vapaa-aikaa. Miksei kirkko 
tulisi sinne ostoskeskuksiin mukaan, Ruo-
kanen kysyy.

Hän perää uudentyyppistä ajattelua, missä 
ei pakoteta ihmisiä joihinkin muotteihin.

Päivämies sanoo pääkirjoituksessaan 
17.5., ettei koulujen kasvatustehtävään 
ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Hyvät 
tavat varjelisivat lapsia ja nuoria monilta 
paheilta.

-Välinpitämättömyys hyviä tapoja koh-
taan näyttää olevan laajempi ilmiö. Milloin 
on viimeksi määritelty kotien, koulujen, 
järjestöjen sekä laajasti koko yhteiskunnan 

ja kansankirkon yhteiset kasvatustavoitteet? 
Ei ole kyse merkityksettömästä yksityiskoh-
dasta, jos lapset ja nuoret istuvat ruokapöy-
dässä lakki päässä. Tapojen höltyminen 
yhdessä asiassa johtaa toiseen. Päivittäin 
näkee monia tapakasvatuksen höltymisen 
ikäviä seurauksia.

Ekonomi Ilkka Halava väittää Kirkko ja 
koti -lehdessä 12.5., etteivät instituutiot 
ja seurakunnallisuus ole nyt in.

-Maailman parasta tuotetta esitellessään 
kirkko luottaa perinteisiin vahvuuksiin, joita 
ovat uudistettu Raamattu, virsikirja, juma-
lanpalvelus ja toimitukset. Työväki on hyvin 
koulutettua ja työmuodot virtaviivaisia. Jär-
jestöjä ja herätysliikkeitä on joka lähtöön. 
Missä mättää, jos nämä eivät riitä?

Yhteisön sisäiset asiat ovat kunnossa, Ilkka 
Halava myöntelee. Mutta kaiken takana on 
sisäänpäin kääntynyt ajattelutapa, että olen-
nainen tapahtuu kirkon sisällä. Tärkeämpää 
olisi kuitenkin pohtia, miten kirkon tarjonta 
suhtautuu kilpailijoiden tarjontaan.

Jos hän voisi antaa määräyksen, hän panisi 
kirkon ensi töikseen hankkimaan lisää työ-
voimaa seurakuntalaisten elämäntapojen, 
arvostusten ja odotusten selvittelyyn.
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o ulun seurakuntayhtymän 
viestintäpastori Merja 
Laaksamo luottaa ihmis-
ten äänestysinnostukseen 

marraskuisissa seurakuntavaaleis-
sa. Viime syksynä julkaistu Oulun 
ev. –lut. seurakunnan yhteisöku-
vatutkimus kertoi, että peräti 52 
prosenttia 17 vuotta täyttäneistä 
seurakuntalaisista aikoo äänestää 
seurakuntavaaleissa. 

Oulun seurakunnat ja kirk-
kohallitus tekevät äänestämisen 
edellisvuosia  helpommaksi. Kirk-
kohallituksen kotisivuilla julkais-
taan syksyllä koko maata koskevat 
ehdokaslistat. 

Oulun seurakunnan verkkosi-
vuilla oululaiset ehdokkaat kertovat 
tarkemmin, millaisten asioiden ja 
arvojen puolesta he tulevat työsken-
telemään luottamushenkilöinä.

Kunnallisvaaleista tuttu vaalikone 
etsii kiinnostuneille sopivimman 
ehdokkaan.

Parhaillaan on menossa ehdo-
kasasettelu. Jos aikaisempien vaa-
lien yhteydessä valinta on pitänyt 
Oulussa tehdä osapuilleen kah-
den, vanhoillislestadiolaisten ja 
ei-vanhoillislestadiolaisten listan 
välillä, nyt ehdokkaita on useam-
milla listoilla. Mm. nuoret aikui-
set pyrkivät saamaan aikaan oman 
vaalilistansa.

valtuustotyöskentely
mielekkäämmäksi

Oulun seurakuntayhtymän yhtei-
sen kirkkovaltuuston puheenjoh-
taja Pekka Lahdenperä vieraili vä-
hän aikaa sitten Oulun evankelisten 

opiskelijoiden tilaisuudessa puhu-
massa nuorille marraskuisista seu-
rakuntavaaleista. Nuorten aikuis-
ten tapaamisia on suunnitelmissa 
lisää, koska kaikille vaalilistoille ha-
lutaan ehdokkaiksi alle kolmikymp-
pisiä vanhempien rinnalle. 

Lahdenperän toiveissa on uudistaa 
valtuustotyöskentelyä, jotta uudet 
ja vanhatkin ehdokkaat tuntisivat 
valtuustotyöskentelyn mielekkääk-
si. Resepti siihen on Lahdenperän 
mukaan lisätä valtuutettujen ryh-
mätyöskentelyä. Ryhmissä käydään 
tarpeellista arvokeskustelua ja sen 
hedelmät tuodaan yhteiseen pää-
töksentekoon.

Lahdenperä toivoo, että uu-
distettuun kirkkovaltuustoon ja 
seurakuntaneuvostoihin saadaan 
edustajia kaikilta ammattialoilta. 
Oulun seurakunnissa toimii erilaisia 
työryhmiä, joissa tarvitaan maalli-
koiden ammattiosaamista.

riitta Hirvonen

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu 
päättyy 15. syyskuuta. Vaalit toimi-
tetaan 12.-13.11. Ennakkoäänestys 
on 30.10.-3.11. 

Vaaleista saa lisää tietoa mm. in-
ternetosoitteista ww.evl.fi/vaalit tai 
www.oulunseurakunnat.fi.

oulussa suunnitellaan,
että ennakkoäänensä
voi seurakuntavaaleissa
antaa kirkkoherranviraston
lisäksi myös kaupoissa
ja esimerkiksi kirjastossa.

verkkosivuilla
infoa

k iimingissä, Oulunsalossa ja Haukiputaalla suun-
nitellaan seurakuntavaalien ehdokkaiden esitte-

lyä seurakuntien verkkosivuilla. Oulunsalon kirkko-
herra Tapio Kortesluoma korostaa kuitenkin, että ly-
hyiden esittelytekstien on tultava valitsijayhdistyksil-
tä. Seurakunnan työntekijöillä ei ole mahdollisuut-
ta niitä tehdä. 

Muhoksen kirkkoherra Jouni Heikkinen tekisi 
mieluusti samoin kuin kollegansa, mutta sanoo, että 
tiistaina valittu vaalilautakunta päättää asiasta kesän 
aikana.

Hailuodossa marraskuun vaaleihin valmistaudutaan 
”kaksin kortein”. Jos kirkkohallituksen täysistunto 
käsittelee yhdistymisen tuomiokirkkoseurakuntaan 
elokuussa, saarelaiset ovat mukana tuomiokirkkoseu-
rakunnan ehdokasasettelussa.

Jos näin ei tapahdu, saaressa on perinteiset seura-
kuntavaalit.

Siikalatvan seurakunnassa vaalit pidettiin jo tam-
mikuussa Piippolan, Pulkkilan, Kestilän ja Pyhännän 
yhdistymisen yhteydessä.

rH

ehdokkaista jaossa tietoa 
seurakuntavaaleissa

Oululainen perheenäiti Virve Vaalikas lähtee marras-
kuun aamuna lapsensa kanssa marketeille kauppaan. 
Ostoslistalle on kirjattu maidot, munat, kurkku.Vii-
meisenä listalla lukee isoin kirjaimin: ”Äänestys!”

Kaupassa on vaunujen kanssa tungosta. Äänestys-
paikka löytyy. Siellä on hieman jonoa. Muutkin ovat 
lähteneet äänestämään kauppareissullaan.

Kiireinen äiti ei kauan viivy äänestyskopissa. Hän 
on edellisenä iltana käynyt seurakunnan nettisivujen 
vaalikoneella tutustumassa ehdokkaisiin. Sieltä oli 
löytynyt helposti oma ehdokas: samanikäinen nai-
nen, joka lyhyessä esittelytekstissään kertoi ajavansa 
seurakunnassa lapsiperheiden asioita, mm. riittävästi 
virkoja lapsityöhön. 

Rahaahan isossa seurakunnassa on, budjettikin yli 
20 miljoonaa euroa. Kyllä sellaisesta summasta on 
riitettävä perheiden hyvinvointiin. 

Aviomieskin oli innostunut vaalikoneesta – olihan 
se tuttu kunnallisvaaleista. Hänelle kone oli tarjonnut 
ehdokkaaksi kolmikymppistä hammaslääkäriä kokoo-
muksen vaalilistalta. Hammaslääkärin vaalilauseena 
oli ”Suvaitsevaisuutta seurakuntaan.” Teema 
innosti moniarvoista perheenisää, koska 
häntä on tympäissyt jo pitkään kirkon 
suvaitsemattomuus mm. nais-

pappeja ja seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan. Uusi 
ehdokas oli saatava valtuustoon tuomaan modernia 
näkemystä seurakuntaan.

Kun lapsi itki vaunuissa, äiti Vaalikas oli tyytyväinen, 
että vaaleihin oli saattanut tutustua kaikessa rauhassa 
kotona netissä. Valinnan varaa oli nyt ollut paljon 
enemmän kuin aikaisemmissa seurakuntavaaleissa. 
Siltä ainakin tuntui, kun ehdokaslistojakin oli useita. 
Nuoria ehdokkaita olisi tietenkin voinut äänestää 
uudistajiksi heidän omalta listaltaan. 
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JuMaLanPaLveLukSet
Tuomiokirkossa  su 28.5. klo 
10 messu, toimittaa Martti 
Pennanen, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttori Raimo Paaso. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavul-
le koulujen rakentamiseen 
Etelä-Sudaniin palaavien pa-
kolaisperheiden lapsille.
Intiön seurakuntakodissa su 
28.5. klo 12 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, kanttori 
Raimo Paaso.

Muu toiMinta
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Miesten aamupiiri la 27.5. klo 
10 kryptassa.
Kouluun lähtevien siunaus ke 
31.5. klo 18, Anna-Mari Heik-
kinen. Katso menot.
Aamurukous ke 31.5. klo 8.30 
kryptassa.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17
Sana elää pe 26.5. klo 18 kou-
lutussalissa.
Sinkkuilta pe 26.5. klo 18.30 
alasalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
27.5. klo 18 kuorosalissa.
Sana ja rukous su 28.5. klo 17, 
katso menot.
Päiväseurat ke 31.5. klo 12 
kuorosalissa.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Ikäihmisten neuvola to 1.6. 
klo 12.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Perhekerho ke 31.5. klo 10. 
Muistitko kiittää? Niin paljon 
hyvyyttä riittää, Anna-Mari 
Heikkinen.
Miesten piiri ke 31.5. klo 18.

aurinkokoTi

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 31.5. klo 16, 
Jyrki Vaaramo.

JuMaLanPaLveLukSet
Karjasillan kirkossa: Helators-
taina 25.5. klo 10 messu, toi-
mittaa  Satu Saarinen, avustaa 
Liisa Suorsa,  kanttorina Taina 
Voutilainen. Kolehti Vienan 
Karjalan työlle.
Su 28.5. klo 10 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Juha Soran-
ta. Luomakunnan sunnuntai. 
Radiointi Radio Dei. Kolehti 
ystävyysseurakunta Izhevesk-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.

Kastellin kirkossa: Helatorstai-
na 25.5. klo 10 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, saarnaa Hannu 
Kippo, avustaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Riitta Piippo. SLEY:
n evankeliumijuhla messun jäl-
keen. Kolehti ks. Karjasilta.
La 27.5. klo 12 konfirmaatio-
messu (iltarippikoulu), toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Esa Harju, kanttorina Juha 
Soranta.
Su 28.5. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: He-
latorstaina 25.5. klo 12 messu, 
toimittaa Petri Satomaa, avustaa 
Johannes Takaeilola, kanttorina 
Juha Soranta. Miesten kuo-
ro. Kirkkokahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 28.5. klo 12 perhekirkko, 
toimittaa Petri Satomaa, avustaa 
Mirjami Dutton, kanttorina 
Taina Voutilainen, Pyhän An-
dreaan lapsikuoro. Kirkkokah-
vit. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Su 28.5. klo 12 messu, 
toimittaa Olavi Mäkelä, kant-
torina Juha Soranta. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 28.5. klo 18 arabiankielinen 
jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
su 28.5. klo 12 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, kanttorina 
Riitta Piippo. Kolehti ks. Kar-
jasilta.

Muu toiMinta
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.
Karjasillan kirjallisuuspiiri ke 
24.5. klo 18.
Miesten raamattupiiri ke 
24.5. klo 18.30. Mukana Juha 
Vähäkangas.

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Oulun XVIII evankeliumijuh-
la helotorstaina 25.5. klo 10 
messun jälkeen. Ks. menot.
Kastellin kirkkokuoron harjoi-
tus ma 29.5. klo 18.30.

PyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Markus H. Korhosen esitelmä 
Miehen roolista eri aikakausina 
helatorstaina 25.5. klo 12 mes-
sun jälkeen. 
Kouluun lähtevien siunaami-
nen su 28.5. klo 12 (Sarasuon 
ja Oulunlahden kouluun me-
nevät)
Raamattupiiri to 1.6. klo 
18.30-20.

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 24.5. ja ke 31.5. klo 18.
Helatorstain kahvikonsertti  
25.5.  klo 15. Ks. menot.

JuMaLanPaLveLukSet
Tuiran kirkossa: Helatorstaina 
25.5. klo 10 messu, toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Juha Huhtala ja Nanna Helaa-
koski, kanttorina Heikki Jämsä. 
Oulun Sotaveteraanikuoro. 
Kolehti hengelliseen työhön 

veteraanien keskuudessa. Kirk-
kokahvitilaisuus veteraaneille. 
Vietämme veteraanien perin-
teistä kirkkopyhää.
Su 28.5. klo 10 messu, toi-
mittaa Riikka Honkavaara, 
avustavat Nanna Helaakoski, 
Terhi-Liisa Sutinen ja teol. yo. 
Laura Hytti, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Leena Pasasen 
nimikkolähettityölle Ilembulan 
lastensairaalassa Tansaniassa. 
Rippikouluisoisten tehtävään 
siunaaminen.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
teol. yo. Laura Hytti, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
nimikkolähettityölle Kylväjän 
kautta.
Ke 31.5. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti nimikkolähettityölle 
Kansanlähetyksen kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa: 
Helatorstaina 25.5. klo 12 per-
hemessu, toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustaa Tarja Korpela, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti Pietarin katulapsityön 
tukemiseen Martinus Säätiön 
kautta. 
Su 28.5. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Stiven Naatus, avustavat Tarja 
Korpela ja Kaija Siniluoto, 
kanttorina  Heikki Jämsä. Ko-
lehti ks. Tuira. Talvirippikoulun 
konfirmaatio.
Klo 15 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Tarja 
Korpela, avustavat Stiven Naa-
tus ja Kaija Siniluoto, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti ks. 
Tuira. Talvirippikoulun kon-
firmaatio.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Helatorstaina 25.5. klo 10 
messu, toimittaa Riitta Louhe-
lainen, avustaa teol. yo. Laura 
Hytti, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Nuorten kuoro. Ko-
lehti ks. P. Tuomas.
Su 28.5. klo 10 messu, liturgia 
Hannu Ojalehto, saarna Jaakko 
Kaltakari, kanttoreina Lauri-
Kalle Kallunki ja Raakel Pöyh-
täri. Kvartetti ja soitinyhtye. 
Kolehti lasten virsikasvatukseen 
Virsivisan kautta Suomen 
ev.-lut. Seurakuntien Lapsi-
työn Keskukselle. Lauri-Kalle 
Kallungin ja Raakel Pöyhtärin 
tehtävään siunaaminen.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 28.5. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, toi-
mittaa Pasi Kurikka, kanttorina 
Hanna-Mari Kataja. Kolehti 
ks. Tuira.

Muu toiMinta
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Siioninvirsiseurat su 28.5. klo 
15, katso menot!
Kirkkokuoro ma klo 18.30.
Yhteinen lauluhetki ke klo 19, 
katso menot!
Crossroads-rukousrengas to 
1.6. klo 19.

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 Tuomaan Lapsikuorot 
alkaen klo 17.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Aamukahveilla Pyhän Luuk-
kaan kappelissa ti 30.5. klo 10 
lauletaan kesäisiä ja hengellisiä 
lauluja huilun ja kitaran säes-
tyksellä. 
Naisten raamis to 1.6. klo 18, 
Tiina Huurre, katso menot!

koskelan seurakunTakoTi

Koskelantie 86
Kesämökkikahvila ke klo 
12-15.

Tuiran Palvelukeskus 
Kangastie 1
Seurakuntakerho ti 30.5. klo 14 

JuMaLanPaLveLukSet 
Oulujoen kirkossa su 28.5. klo 
10 perheiden kevätkirkko luo-
makunnan sunnuntaina, toi-
mittaa Pertti Lahtinen, saarnaa 
Riitta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala, Oulujoen lapsikuoro, 
päivä- ja iltapäiväkerholaiset, 
pyhäkoululaiset sekä Tuiran 
muskarilaiset avustavat. Perhe-
kirkossa siunataan syksyllä kou-
lunsa aloittavat lapset. Kahvit ja 
mehut kirkon pihalla.
Hintan seurakuntatalossa su 
28.5. klo 12 messu, toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Talvikki Attila-Pekonen. 
Kirkkokahvit.
Turkansaaren kirkossa su 
28.5. klo 12 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Lauri 
Nurkkala.

Muu toiMinta
HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89
Nuorten ilta pe 26.5. klo 18. Isä 
meidän -rukous. Monta tärkeää 
pyyntöä yhdessä rukouksessa, 
opetustuokio Ilkka Mäkinen. 

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 30.5. klo 19. Jouko 
Leinonen ja Oiva Savela. 

Karjasilta:Teppo Johannes 
Kukkonen ja Sini Marjukka 
Kauranta, Jonne Ilmari Tauriai-
nen ja Anu Inkeri Pöyskö.
Tuira: Martti Juhani Kamula 
ja Leena Kristiina Mäkinen, 
Antti Matti Johannes Kangas 
ja Saara Orvokki Ukura, Matti 
Antero Timonen ja Virpi Maria 
Palosaari, Jouni Antero Alanärä 
ja Sara Johanna Remes, Henri 
Aleksi Hassi ja Marja Sisko 
Virkkula.
Oulujoki: Kari Juhani Kar-
jalainen ja Hanna Maarika 
Viitajylhä.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Julia Liisa Sofia Kärki, Siiri 
Mirjami Sääskilahti.
Karjasilta: Elli Matleena Heik-
kinen, Oliver Okko Elmeri 
Kangas, Venla Emilia Kreivi, 
Veikka Eemil Määttä, Julia Tere-
sa Hannele Nousiainen, Nicklas 
Kalervo Andreas Perander, Riku 
Oskari Rauha, Emilia Kristiina 
Sainio, Anniina Linnea Toivo-
nen, Meea Tuulia Väisänen.
Tuira: Aamu Enni Konstantia 
Aaramaa, Frida Vanilja Harju, 
Kalle Martti Juhani Korpela, 
Neea Sofia Kytölä, Siiri Elviira 
Tahkola.
Oulujoki: Elviira Emilia Jose-
fiina Arffman, Ida Sofia Karja-
lainen, Emilia Maria Rauhala, 
Frida Isabella Vikstedt.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Eila Annikki Pekkala s. Pert-
tunen 58 v.
Karjasilta: Veikko Tapani Ri-
vinoja 48 v, Tuula Kyllikki 
Peltomaa s. Ruonakangas 55 v, 
Kirsti Ilona Vilkama s. Jalkanen 
86 v, Irja Maria Kehusmaa s. 
Timonen 75 v, Esko Tervo 83 
v, Eino Törmänen 88 v.
Tuira: Sirkka Mirjam Junkkari s. 
Puumalainen 80 v, Saimi Helvi 
Rusanen 72 v, Paula Helena He-
lanen s. Räinä 49 v, Irja Marjatta 
Virtanen s. Pulli 68 v, Erkki 
Kukkonen 79 v, Anna Eeva 
Niemikorpi s. Kukka 89 v.
Oulujoki: Esa Olli Tapani Järvi-
nen 21 v, Urho Henrik Vasala 84 
v, Antti Johannes Jussila 65 v.

Suven juhla 
Myllyojan asukastuvalla, Joki-
varrenpolku 5, to 1.6. alkaen 
klo 17. Hauskoja toiminta-
tehtäviä ja arvanmyyntiä (1 
e/kpl), tuotto asukastuvan 
toiminnan tukemiseen, kah-
via ja lettuja. Saatavana lip-
puja, joilla voi ostaa orvok-
keja edullisesti Yrjänäisen 
puutarhalta juhlailtana.

Juhlan avaus ja alkuhartaus 
klo 18, seurakuntapastori 
Ilkka Mäkinen. Ohjelmassa 
runonlausuntaa, puheita 
ja musisointia. Järjestäjinä 
Myllyojan suuralueen yhteis-
työryhmä, Hintta-Parkkisen-
kankaan pienkiinteistöyhdis-
tys, Oulujoen seurakunta, 
Hintan Martat ja Yrjänäisen 
puutarha.

Perheen 
kanssa leirille

karjasiltalaisille

Perheleiri Rokualla 7.-9.7. 
Viikonlopun aikana aikui-
silla on mahdollisuus huol-
taa parisuhteen yhteyttä. 
Työskentelyn vuoksi olisi 
hyvä, jos molemmat puoli-
sot osallistuvat leirille. Lap-
sille järjestetään omaa leiri-
ohjelmaa.

Hinta aikuisilta 34 e, 4-18 
-vuotiailta 17 e, pienemmät 
ilmaiseksi. Lisätietoja voi kysyä 
Sirpa Kemppaiselta, puh.040 
574 7163. Ilmoittautuminen 
26.6. mennessä Diakoniakes-
kukseen, p. 3161 321.

oulujokisille

Perheleiri Rokualla 3.-6.7.
Ohjelmassa yhdessäoloa, 
ulkoilua, luontopolkua, uin-
tia, lepoa ja laulua. Retkellä 
mukana diakoniatyönteki-
jät Anna-Maija Sälkiö ja Eija 
Röning, lastenohjaajat Anne 
Pöykiö ja Maaret Sulkala sekä 
seurakunnan vapaaehtoisia 
avustajia. 

Hinta sisältää matkat, 
majoituksen täysihoidolla ja 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille: aikui-
set 45,40 euroa, lapset 22,70 
euroa (8–18 v.) ja alle 4-v. 
ilmaiseksi. Ilmoittautumiset 
Diakoniakeskukseen 15.6. 
mennessä, p. 3161 321.

virtaa 
välillämme

Suhdekurssit nuorille pareille 
käynnistyvät Oulussa maa-
liskuussa 2007.

Kurssien toteuttamiseen 
etsimme parisuhdetyöstä 
kiinnostuneita isäntäpareik-
si ja ohjaajapareiksi. Näistä 
vapaaehtoistehtävistä voi 
kysyä lisää projektityönte-
kijä Johanna Kerolalta, p. 
050 5402 558.

kesämökkikahvila
Tarjoaa mahdollisuuden 
viettää kesäpäivää Kos-
kelan seurakuntakodilla, 
Koskelantie 86, keski-
viikkona klo 12-15, 7.6., 
14.6., 21.6., 28.6., 5.7. 
ja 12.7. Päivän aikana 
kahvila toimii pirtissä, 
jossa myös pikkukirkko 
klo 13. ”Pipitäti” mit-

taa verenpainetta piha-
mökissä, aitassa toimii 
kirppis, nuotiolla pais-
tetaan makkaraa ja let-
tuja ja pihalla on erilai-
sia toimipisteitä. Tava-
taan Koskelassa toivo-
vat Tuiran seurakunnan 
vapaaehtoiset!
Leikkaa talteen!
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menot

Sanan Ja
rukoukSen iLta

Su 28.5. klo 17 Keskustan 
seurakuntatalon juhlasalissa, 
Isokatu 17. Raamattuopetus 
Eero Karjalainen. Tilaisuu-
dessa on yhteistä esiruko-
usta, johon voit jättää kir-
joitetun rukouspyynnön se-
kä henkilökohtaista rukous-
palvelua sairaiden ja muuta 
apua tarvitsevien puolesta. 
Tule mukaan rukoilemaan 
yhdessä ja laulamaan ylis-
tyslauluja. 

kouLuun LäHtevien 
SiunaaMinen

Syksyllä koulunsa aloitta-
vien siunaaminen tuomio-
kirkossa ke 31.5. klo 18, toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, kanttori Raimo Paaso. 
Tilaisuuden jälkeen kahvi- 
ja mehutarjoilu Keskustan 
seurakuntatalon alasalissa, 
Isokatu 17.

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.

YHdeSSä kYLväJän 
keSäPäiviLLe

Yhteiskuljetus Kylväjän kesä-
päiville 16.-18.6. Kankaan-
päähän. Lähtö Oulusta linja-
autoasemalta pe 16.6. klo 9. 
Paluu sunnuntaina illalla. 
Reitti: Oulu-Liminka-Raahe-
Kokkola-Uusikaarlepyy-Sei-
näjoki-Parkano-Kankaan-
pää. Ilmoittautumiset 5.6. 
mennessä Tuiran seurakun-
nan lähetyssihteerille, p. 040 
5747 172 tai sähköpostilla 
tarja.oja-viirret@evl.fi

HeLatorStain 
kaHvikonSertti 

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

nuorten
aikuiSten iLLat 

NA-illat päättyvät Heinä-
torin seurakuntakodilla he-
latorstaina 25.5. klo 19-21. 
Aloitamme ehtoollishar-
taudella kirkkosalissa ja siir-
rymme muistelemaan men-
neitä kahvittelun merkeissä 
ala-saliin

MieHen rooLiSta

Markus H. Korhonen pi-
tää esitelmän aiheesta Mie-
hen rooli eri aikakausina Py-
hän Andreaan kirkossa he-
latorstaina 25.5. klo 12 mes-
sun jälkeen.  

naiSten raaMiS 

Pyhän Luukkaan kappelissa 
(huom. uusi paikka) 1.6. ja 
15.6. klo 18-19.30. Tervetuloa 
Matteuksen evankeliumin ja 
teekupposen äärelle.

SiioninvirSiSeurat

Tämän kevään viimeiset sii-
oninvirsiseurat su 28.5. klo 
15 Tuiran kirkolla, Myllytie 
5. Mukana Tuomo Ruuttu-
nen. Seurojen jälkeen lipun-
myynti Pula!-oopperaan 10.6. 
Nivalaan. 

YHteinen
LauLuHetki 

Tuiran viikkomessujen yh-
teydessä järjestetään kaikille 
laulamisesta kiinnostuneil-
le yhteinen lauluhetki, jos-
sa laulamme tuttuja ja uu-
dempiakin hengellisiä lau-
luja kanttorin johdolla. Ti-
laisuus on joka kuukauden 

viimeinen keskiviikko klo 19 
Tuiran kirkon seurakuntasa-
lissa. Laulutuokion jälkeen 
on viikkomessu Tuiran kir-
kossa klo 20. 

kevätkonSertti

Oulujoen lapsikuoron ja nuor-
ten solistien kevätkonsertti 
Oulujoen kirkossa 31.5. klo 
18.30.  Kuoroa johtaa An-
na Haanpää-Vesenterä. Va-
paa pääsy.

PerHeiden
LäHetYSPiiri

Su 28.5. klo 14-16 Koskelan 
seurakuntatalolla. Kaiken-
ikäiset kulttuureista, kan-
sainvälisyydestä ja kristilli-
sestä lähetystyöstä kiinnos-
tuneet kuulevat, näkevät ja 
maistavat tällä kertaa terveisiä 
Tansaniasta. Tuoreet tervei-
set tuo lähetyssihteeri Emmi 
Korpi. Tied. Johanna Kero-
lalta p. 050 5402 558.

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.

kuPPiLa

Kuppila kuorosalissa, Iso-
katu 17, perjantaisin klo 
13-15. Kuppilassa seurus-
tellaan, lauletaan, kuullaan 
runoja ja arvotaan. Pe 26.5. 
lauletaan.

P yhän Tuomaan kirkossa järjeste-
tään kesäkonserttisarja 4.-10.6. 
Viikon aikana on monipuolista 

ja tasokasta musiikkitarjontaa. 
4.6. klo 19 Ilkka Virta, kitara ja An-
naleena Puhto, huilu.
5.6. klo 19 Ismo Hintsala, urut.
6.6. klo 19 Anneli Malkki, sopraano ja 
Pentti Korkiakoski, urut.

kesäkonserttien sarja
Pyhän tuomaan kirkossa 

7.6. klo 19  Anna Heikkilä, klarinetti, 
Anna-Leena Penttinen, piano ja Char-
lotta  Sevõn, mezzosopraano.
8.6. klo 19 Juhani Alakärppä, baritoni 
ja Raakel Pöyhtäri, urut.
9.6. klo 19 Lauri-Kalle Kallunki, urut.
10.6. klo 19 Lotta Koponen, viulu ja 
Raakel Pöyhtäri, urut.

tuiran Seurakunnan MuSiikkitYö.

tuiran seurakunnan kanttorit 
Raakel Pöyhtäri ja Lauri-Kalle 

Kallunki siunataan tehtäviinsä su 
28.5. klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa pidettävässä messussa. 

Tehtävän siunaamisen suorittaa 
lääninrovasti, kirkkoherra Hannu 
Ojalehto. Messussa saarnaa Hau-
kiputaan kirkkoherra Jaakko 
Kaltakari.

Musiikissa avustaa jousikvartetti: 

Muusikot siunataan
tehtäväänsä tuirassa

Olli Heikkilä, Ada Alakärppä, 
Aapeli Kallunki ja Katri Hannula. 
Kvartettilaulusta vastaa tehtävään 
siunattavien kanttorien lisäksi hei-
dän puolisonsa: Hanna Kallunki ja 
Pekka Pöyhtäri. Messussa urkurina 
toimii Raakel Pöyhtäri ja kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki.

Messun jälkeen on vapaamuotoinen 
juhla, jossa kakkukahvien lomassa 
kuullaan elävää musiikkia. 

Seuraava
rauHan terveHdYS

iLMeStYY 1.6. Ja
Sen JäLkeen
Joka toinen

viikko.

SiirrYMMe
keSäaikaan.

raakel Pöyhtäri 

Lauri-kalle kallunki
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Y H t e i n e n  d i a k o n i a

Kehitysvammaistyö
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.
Keskiviikkona 31.5. klo 16.30 perheilta Hietasaaressa, Hietasaarentie 
19. Sauna, ruokailu ym. ohjelmaa. Ruokailu maksullinen, ilmoittaudu 
erityisdiakonian toimistoon, p. 3161 321.

Kuulovammaistyö
Helatorstaina 25.5. klo 13 viittomakielinen messu Intiön seurakunta-
kodissa, Intiönpolku 2. Messun toimittaa kuurojen pappi Riitta Kuusi. 
Messun jälkeen on kirkkokahvit. 
Kirkkoretki sunnuntaina 11.6. Kärsämäen paanukirkkoon. Osallistumme 
jumalanpalvelukseen Kärsämäen kirkossa klo 10. Sen jälkeen mahdollisuus 
juoda kahvit paanukirkon kupeessa (kahvit eivät sisälly retken hintaan). 
Kahvittelun jälkeen paanukirkon esittely. Ruokailu Pulkkilan ABC-huolta-
molla noin klo 14. Retken hinta (sis. kyydin, kirkon esittelyn ja ruokailun) 
10 euroa. Teemme retken yhdessä Oulun NNKY:n kanssa.
Lähtö klo 8 Suomen Pankin pysäkiltä, Kajaaninkatu 8. Paluu samaan paik-
kaan noin klo 18. Ilmoittautuminen Eijalle perjantaihin 2.6. mennessä. 
Koko perheen kesäilta Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19, 
to 1.6. klo 17.30.

Päihdetyö
Ei naisten ryhmää pe 26.5.
Naisten ryhmä pe 2.6. diakoniakeskus, Kirkkokatu 5.

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

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 28, at 3 pm English 
Service and Sunday School. 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 28.5. klo 18 arabi-
ankielinen jumalanpalvelus. Ti 30.5. klo 18 arabiankielinen raamattutunti 
ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, p. 040 510 8529.

o u L u n  n u o r e t

Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8

Nuorten yökahvila pe 26.5. 
klo 20.

Tuiran kirkko Myllytie 5 
Rippikouluisoisten 

tehtävään siunaaminen
su 28.5. klo 10 messun 

yhteydessä.

keSäPYHäkouLut 4–6 -vuotiaille 

6.-7.6. klo 10-12: Pateniemen kirkko, Taskisentie
8.-9.6. klo 10-12: Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
12.-13.6. klo 10-12: Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6
14.-15.6. klo 10-12: Maikkulan seurakuntatalo, Kangaskontiontie 9
21.-22.6. klo 10-12: Pyhän Luukkaan kirkko, Yliopistokatu 7

Pyhäkoulussa tutustumme Raamatun kertomuksiin, leikimme,
askartelemme, sään salliessa olemme ulkona ja tutustumme luontoon.

Pyhäkouluun mahtuu korkeintaan 15 lasta.

Ilmoittautumiset:  Aila Valtavaara,
    p.  040 5747 109.

Lapsi- ja perhetyön kevät-
kirkko Pyhän Tuomaan 
kirkolla helatorstaina 25.5. 
klo 12.
Kirkkokahvit.
Järjestää Tuiran
seurakunnan
lapsi- ja
perhetyö.
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oulun 
korjaushankkeille 

urakoitsijat
 

Oulun ev.-lut. seurakuntien yhtei-
nen kirkkoneuvosto hyväksyi Hin-
tan seurakuntatalon peruskorjaa-
mis- ja muutosrakentamishank-
keen suunnitelmat ja kustannus-
arvion sekä valitsi urakoitsijat. Yh-
teiselle kirkkovaltuuatolle esitetään 
hankkeen toteuttamista.

Rakennusteknisten töiden ura-
koitsijaksi valittiin Sonell Rakennut-
tajat Oy. Tarjouksen loppusumma 
on 827 770 euroa. Lvi-tekniset työt 
urakoi Pohjois-Suomen Talotek-
niikka Oy 412 238 euron hintaan ja 
sähkötekniset työt Paikallis-Sähkö 
Oy 197 884 euron hintaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 
rakentamiskustannusarvion, jonka 
urakat maksavat yhteensä 1 509 787 
euroa. Suunnittelutöiden hinta on 
62 800 euroa. Rakennuttaminen 
maksaa 10 500 euroa, joten raken-
tamiskustannukset ovat yhteensä 1 
583 087 euroa.

Tuomiokirkon pääurkujen fa-
sadin pinnoitteiden uusimisen 
tarjouspyyntö lähetettiin viidelle 
urakoitsijalle, joista T:mi Erikois-
maalausliike Sapluuna valittiin 
hankkeen toteuttajaksi hintaan 
54 290 e.

Seurakuntayhtymä lahjoitti 2 
500 euroa vuoden 2006 yhteisvas-
tuukeräykseen. Raha kohdistetaan 
tarkoitukseen eri seurakuntien jä-
senmäärän suhteessa. 

Vuokko Laurilan oikaisuvaatimus 
perheneuvojan viran täyttämisestä 
hylättiin. Yhteinen kirkkoneuvos-
to pysytti alkuperäisen päätöksen 
voimassa.
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Su 28.5. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa Mirjami Dutton, kant-
torina Juha Soranta.
Su 28.5. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Outi Metsikkö puhuu Pyhästä Hengestä.
erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:

Ke 31.5. klo 16.15 kolumnistina perheneuvoja Kalervo Nissilä.
To 1.6. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa mietteitä Pyhän Hengen odo-
tuksesta, SLEY:n työntekijä, teol.maist. Ari Lukkarinen kertoo.

Su 28.5. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Outi Metsikkö puhuu Pyhästä Hengestä.
Su 28.5. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta. Messun 
jälkeen Etappi-uusinnassa tutustutaan raahelai-

seen Pater Noster -gospelbändiin. Mukana Henri Pekuri, Tomi Tervo ja 
Petri Kolehmainen. Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.

r a d i o - o H J e L M at

Joukko japanilaisia 
kristittyjä vieraili 
muutaman viikon 
Suomessa kiertäen 
eri paikkakunnilla. 
Yksi japanilaisista 
on musiikinopettaja 
Mitsuko Okamura, joka 
poikansa Tsubasan ja 
tulkin, lähetystyöntekijä 
Jorma Pihkalan kanssa 
vieraili Oulussa.

Mitkä asiat ovat olleet julkisuu-
dessa pinnalla Japanissa viime 
aikoina?
-Puheenaiheena ovat olleet pien-
ten lasten seksuaalimurhat. Tur-
vallisuus on järkkynyt. Tapahtuu 
rikoksia, murhia…
Rakentamisessa on petoksia, teh-
dään taloja, jotka eivät kestäkään 
maanjäristyksiä. On rikastuttu, 
mutta siitä onkin seurannut mm. 
perheiden hajoamisia ja rikolli-
suutta.

Miltä näyttää Japanin uskonnol-
linen kartta? Tietääkseni se on 
hyvin kirjava. Kristittyjä on kai 
vähän?
-Japanilaiset ovat buddhalaisia ja 
shintolaisia. Tosin shintolaisuutta 
ei koeta uskonnoksi vaan elämän-
tavaksi. Kaksi kolmannesta ilmoit-
tautuu uskonnottomaksi, ja ateis-
teja on paljon. Silti nämäkin nou-
dattavat uskonnollisia tapoja. Kris-
tittyjä on alle prosentin. Kuitenkin 
kuusi prosenttia  ilmoittaa uskon-
nokseen kristinuskon. He ovat ehkä 
käyneet kristillistä koulua ja omak-
suneet kristillisen ajattelun, mutta 
heitä ei ole kastettu.

Miten tavallinen japanilainen har-
joittaa uskontoaan?
-Hän käy temppelijuhlissa, mm. 

syys- ja kevätpäiväntasauksen juh-
lissa. Päivittäin uhrataan kotialtta-
rilla. Kun joku kuolee, hankitaan 
kotialttari. Nuori polvi on etääntynyt 
seremonioista. Sen sijaan taikausko 
ja ennustaminen lisääntyvät.

Japanissahan on korkea elin-
taso ja vanha korkea kulttuuri. 
Suuri osa läntisen kristikunnan 
lähetystyöstä on köyhien mai-
den ihmisten auttamista aineelli-
sesti: terveydenhuoltoa, opetusta 
jne. Siksi voi kysyä, miksi sellai-
sessa maassa kuin Japani tehdään 
lähetystyötä?
-Ehdottomasti on tehtävä lähetys-
työtä. Vaikka ihminen on rikas-
tunut, sydän on sitäkin tyhjempi. 
Evankeliumi on ehdottoman vält-
tämätön. Sydäntä ei mikään muu 
pysty täyttämään. Japanilaisista 85 
prosenttia ei tiedä, miksi he ovat 
olemassa.

Täällä lännessä puhutaan joskus, 
että lähetystyö menee tuhoamaan 
paikallisia kulttuureja. Onko jotain, 
missä kristinusko ja japanilainen 
kulttuuri voivat törmätä? Vai onko 
kristillisessä uskossa jotain, joka 
vahvistaa japanilaisuutta?
-Törmäys tulee silloin, kun budd-
halaisissa hautajaisissa kristitty ei 
voi polttaa suitsuketta vainajan 
hengelle. Tästä japanilaiset louk-
kaantuvat. 
-Japanilaisuutta vahvistaa se, että 
japanilaiset kristityt ovat korkeasti 
koulutettuja. Kristillisten oppilai-
tosten ansiosta koulutustaso on 
noussut. Kristinuskolla on ollut 
vaikutusta eettisissä kysymyksissä: 
vanhustenhuolto on parantunut, 
prostituutioon on käyty käsiksi. 
Kristinuskon imago on hyvä. Se 
on vaikuttanut yhteisömoraaliin. 
Talouselämän vaikuttajissa on pal-
jon kristittyjä.

Miten itse jouduit kosketuksiin 
kristillisen uskon kanssa?
-Opiskellessani länsimaista musiikkia 

menin kirkkoon kuullakseni urku-
musiikkia ja nähdäkseni lasimaala-
uksia. Köyhässä japanilaisessa kir-
kossa ei niitä kuitenkaan ollut. 

Miksi halusit tulla kristityksi?
-Kristityt ottivat minut rakas-
taen vastaan. Tajusin, että he saa-
vat osakseen rakkautta, jota ei tar-
vitse ansaita. Halusin päästä sellai-
sesta osalliseksi. Ensi kertaa rukoi-
lin Jeesusta, ja hän vastasi minulle. 
Evankeliumin kautta ymmärsin, 
että Jeesus kuoli ja nousi kuol-
leista vuokseni. Se on suurem-
paa rakkautta kuin olin koskaan 
kokenut. Toiset kristityt rukoili-
vat puolestani ja auttoivat minua-
kin rukoilemaan.

Kerro jotain omasta seurakun-
nastasi.

Mitsuko, kristitty 
japanilainen 

-Perustapahtuma on jumalanpal-
velus. Lisäksi on myyjäisiä, lei-
rejä, viikoittain raamattu- ja gos-
pelryhmä.
-Sielunhoito on tärkeää sen vuoksi, 
että ihmiset etsivät elämäänsä mie-
lekkyyttä. Heillä on myös psyykki-
siä ongelmia. Sielunhoito on tar-
peen myös uskonnollisen pimeyden 
vuoksi. Lapset pyytävät mm. mee-
dioiden kautta henkiä avuksi saa-
dakseen yliluonnollisia kykyjä. He 
eivät tajua, että joutuvatkin pahojen 
henkien sitomiksi. Tähän vain evan-
keliumi Jeesuksesta tuo avun.

Mitä usko Jeesukseen merkitsee 
jokapäiväisessä elämässäsi?
-Raamattu ja sen sisältö määräävät 
elämäni valintoja. Perinteinen japa-
nilainen kulttuuri on häpeäkult-
tuuri. Ei kohdata syyllisyyttä vaan 

peitellään se. Nyt voin tuoda syn-
nit valoon ja elää vapautuneena. 
On lepoa, kun tietää, että voi jät-
tää kaiken Jumalan käsiin.

Mitä haluaisit vähemmistökir-
kon edustajana sanoa suomalai-
sille kristityille?
-Voisitte rukoilla Japaniin herä-
tystä ja antaa tukea pienelle japa-
nilaiselle kirkolle. Vähemmistönä 
elävällä kirkolla on vaarana sulau-
tua valtakulttuuriin. Tarvitsemme 
lähetystyöntekijöitä, jotka auttavat 
pitämään ”kurssin suorana”. 
-Idän kulttuurin perusongelmana 
on, että ollaan, kuin ei pahaa olisi-
kaan. Kristinusko tuo asiat valoon. 
Silloin voidaan kokea todellinen 
vapaus.

anneLi kauPPi
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Mitsuko okamura ja hänen poikansa tsubasa vierailivat oulussa 13.5.

Tuomiokapituli määräsi Kemin 
seurakunnan kirkkoherranvaalin 
suorittamiseksi vaalisijoille asete-
tut toimittamaan päiväjumalan-
palveluksen Kemin kirkossa seu-
raavasti:

I vaalisijalla oleva Vuolijoen 
kirkkoherra (vv.) ja Hannoverin 
maakirkon pastori Markku Simula 
sunnuntaina 3.9. klo 10, II vaalisi-
jalla oleva Kemin seurakunnan vs. 
kirkkoherra, kappalainen Heikki 
Koivisto sunnuntaina 10.9. klo 
10 ja III vaalisijalla oleva Kem-
peleen seurakunnan kirkkoherra 
Markku Korpela sunnuntaina 
17.9. klo 10.

Kemin seurakunnan kirkkoher-
ranvaali määrättiin toimitettavaksi 
Kemin kirkossa siten, että se alkaa 
sunnuntaina 1.10. klo 10 pidettävän 
jumalanpalveluksen jälkeen. Ennak-
koäänestysaika on 25.-29.9.

Tuomiokapituli kutsui teologian 

maisterit Kimmo Helomaan, An-
ne Sumelan, Mari Jussi-Pekan ja 
Olli Lohen ordinaatioseminaariin 
ja 23. toukokuuta järjestettävään 
pappistutkintoon.

Tuomiokapituli antoi pastori Ilk-
ka Kurjenmäelle virkamääräyksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän 
perheneuvojan virkaan 1.8.2006 
lukien sekä pastori Riikka Hon-
kavaaralle Tuiran seurakunnan 
seurakuntapastorin virkaan ajalle 
1.10.2006-31.5.2008. Tuomiokapituli 
myönsi virkavapautta pastori Kirsi 
Hiltuselle ajalle 1.10.2006-31.5.2008 
sekä pastori Juha Muukkoselle 
ajalle 1.11.2006-12.8.2007.

Tuomiokapituli antoi kantto-
ri Raakel Pöyhtärille valtakirjan 
1.6.2006 lukien Tuiran seurakunnan 
kanttorin virkaan, joka edellyttää 
ylempää korkeakoulututkintoa tai 
vastaavaa tutkintoa.

kemin kirkkoherran-
vaali 1.10.

vielä mahtuu 
seikkailuleirille

Seuraava
rauHan terveHdYS

iLMeStYY 1.6. Ja
Sen JäLkeen
Joka toinen

viikko.

SiirrYMMe
keSäaikaan.

Radio Dein Aamu-lähetyksissä on 
mielenkiintoisia vieraita viikolla 21. 
Ohjelma lähetetään kello 9-10 se-
kä iltapäivällä kello 14-15.

Torstaina 25.5. isä Mitron aiheena 

on elämä, kuolema ja ilo.
Perjantaina 26.5. professori 

Raimo Sulkava ja tohtori Ulla 
Eloniemi-Sulkava puhuvat van-
henemisesta.

elämästä ja vanhenemisesta
radio deissä

Tervetuloa seikkailemaan 
Siiranjärven ja Koston-Pyhi-
tyksen tietämille. Seikkailu-
leiri pidetään 5.-8.6. Ilmoit-
tautumiset Yhteisen seura-
kuntapalvelun toimistoon, 
Kirkkokatu 5, p. 3161 347 
klo 9-16.
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Pa Lv e L u H a k e M i S t o

Taru 
Kyllönen
Puh. 040 762 5016
Suvantokatu 4 B 10
90140 OULU

Jalkahoidot,
hieronnat,

kotikäynnit
ja

lahjakortit

Makonde-heimon mies istuu 
kotinsa pihalla puun varjossa. 
Hänellä on nälkä, ilma on 
kostea ja paahtavan kuuma. 
Varpaiden välissä mustalla 
miehellä on keskeneräinen 
ebenpuuveistos. Hän tahtoo 
tehdä siitä kauniin, jotta 
turisti Dar Es Salaamissa
ostaa sen.

v uosi sitten haukiputaalainen va-
lokuvaaja Kai Tirkkonen, 42, piti 
kädessään pientä mustaa ja kiiltä-
vää makondeveistosta. Kuka sen on 

tehnyt? Miksi missään ei ole taiteilijan ni-
meä? Kuinka paljon taiteilija saa itse työs-
tään? Millaisia välineitä millimetrin tark-
kuudella tehty käsityö vaatii?

Tirkkonen päätti lähteä Tansaniaan ha-
kemaan vastauksia kysymyksiinsä.

Hän matkusti oululaisten lähetystyön-
tekijöiden Riitta ja Olavi Heinon luokse 
Tansaniaan, Mtwaran kaupunkiin lähelle 
Mosambikin rajaa. Samoilla alueilla asuvat 
myös tuntemattomat makonde-veistäjät.

Idea lähteä maapallon toiselle puolelle ei 
syntynyt hetken mielijohteesta. Valokuvaa-
jan mielessä oli jo pitkään ollut haave saada 

nimetön taiteilija oli nälkäinen mies
kuvata jossakin päin maailmaa nimettömiä 
taitelijoita, joiden kauniita töitä myydään 
länsimaalaisille kojuissa ja kauppojen hyl-
lyillä pilkkahintaan. 

Makonde-veistokset antoivat hänen haa-
veelleen suunnan ja osoitteen.

”Meidänkin on 
hyödyttävä kuvistasi”

Taidoistaan ylpeiden makonde-veistäjien 
luottamuksen voittaminen ja suostuttele-
minen kuvattavaksi vaati kärsivällisyyttä. 
Ilman suahilintaitoista Riitta Heinoa se ei 
olisi onnistunut lainkaan. Niin moni länsi-
maalainen valokuvaaja on käynyt veistäji-
en luona katteettomien lupauksien kanssa. 
Köyhät miehet eivät ole saaneet shillinkiä-
kään valkoisten miesten valokuvista.

Riitta Heino ja Kai Tirkkonen käyttivät 
useita päiviä ystävystyäkseen taiteilijoiden 
kanssa. Valokuvaaja, suahilin kielellä mpi-
ga picha (pikapitsa niin kuin Tirkkonen 
itseään Afrikassa kutsui), vastasi moneen 
kertaan miesten kysymyksiin: Mikä olet? 
Mistä tulet? Onko sinulla vaimoa? Missä 
perheesi on?

-Mikään ei käynyt nopeasti, Tirkkonen 
muistaa ja ymmärtää hyvin, että miehet 
tivasivat myös, mitä he hyötyvät valoku-
vaamisesta.

-He olisivat haluneet hyödyn heti. Totta-
kai! Heillä oli nälkä nyt. 

”Joskus” ei kiinnosta nälkäistä.

aluksi oli
ostettava puu

Lopulta yhteistyö saattoi alkaa. Kai Tirkko-
nen osti yhden ebenpuun, kuljetutti sen mie-
hille ja osti vielä hyvän sahankin.

Kolmiviikkoisen matkan aikana hän tutus-
tui useaan veistäjään. Riitta ja Kai kutsuttiin 
miesten koteihin, mikä ei ole itsestäänselvyys 

vieraille länsimaalaisille.
Pihoilla ja kodeissa kaksikko kuuli luke-

mattomia tarinoita. Ne olivat kertomuksia 
nälästä ja sairauksista, mutta myös sitkey-
destä.

Kai Tirkkonen muistaa ilman kuviaankin 
veistäjien hymyn, lämmön ja tasapainon 
oman elämänsä kanssa. 

-Kun kaikki, mitä meillä on, käännetään 

osa veistäjistä on perustanut pieniä osakuntia. Miehet rakentavat palmunlehvistä katetun 
katoksen.
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ylösalaisin, ollaan Afrikassa, Kai kuvailee.
-Jos oli pienikin aihe iloon, yhteinen juh-

lallinen teehetki pantiin pystyyn.

taiteilijoista syntyi
tarinoita

Kai ja Riitta eivät kuunnelleet miehiä vain 
saadakseen kuvata heitä. He kirjoittivat kuu-
lemansa ylös. He haluavat kertoa kertomuk-
sia eteenpäin.

Yksi tarina voisi kertoa kotipihan puun 
alla työskentelevästä vanhasta miehestä, 
Babu Bonifaksesta. Hän tekee vain pieniä 
figuureja, jotta jaksaa kuljettaa veistoksensa 
pyörällä kylästä kaupunkiin. Siellä joku tu-
risti toivottavasti ostaa hänen työnsä.

Tuolla samalla miehellä on kotonaan sä-
killinen myymättömiä tavaroita. Miksi ih-

r t / ta u S ta a

Sukupolvien
taidetta

*Makonde-käsityöperinne on 
muodostunut makonde-heimo-
jen keskuudessa perinteisestä af-
rikkalaisesta puunveistotaitees-
ta. Heimot ovat asuneet Poh-
jois-Mosambikin ja Etelä-Tan-
sanian alueilla.

*Makonde-veistokset tehdään 
yleensä ebenpuusta. Ne ovat vä-
riltään tummia ja kovan puulaa-
dun takia kestäviä.

 *Veistoksissa kuvataan luontoa 
oleellisena osana elämää. Koh-
teina ovat usein ihmiset ja eläi-
met. Niissä kuvastuvat usein 
myös inhimilliset tunteet sekä 
hyvän ja pahan taistelu. Lisäksi 
esi-isien palvonta, paholaiset ja 
luomismyytit ovat antaneet ai-
heita veistoksille.

Lähde:
Taksvärkki ry:n verkkosivut

meessä hän on vuosikymmeniä veistänyt, 
kun kauppa ei käy? Miehen vastaus on: 
”Minä osaan vain tämän.” 

Toisen kertomuksen kuva olisi nuoresta 
veistäjästä, joka lähtee vuodeksi pääkaupun-
kiin Dar Es Salaamiin myymään töitään. Hän 
asuu sukulaistensa luona tai jossain hökke-
leissä. Vuoden aikana hän tienaa perheelleen 
rahat omaa savimajaa varten.

ebenveistoksilla
nettikauppaa

Entä se ebenpuun veistäjille annettu lupa-
us taloudellisesta hyödystä? Sitä Kai Tirk-
konen ei ole unohtanut.

Hänen ystävänsä on tehnyt makonde-
miesten nettisivut. Kun ne avataan, netti-
kaupassa voi huutokaupalla ostaa itselleen 
kauniita ebenpuuveistoksia.

Rahat menevät suoraan taiteilijoille, joiden 
on nyt opiskeltava kaupankäyntiä pakkaa-
misesta lähtien.

Riitta Heinon perhe palaa kesällä Tansa-
niasta Suomeen. Sen jälkeen miesten tari-
noiden kirjoittajan ja valokuvaajan on hel-
pompi yhdistää tekstit ja kuvat toisiinsa. Kun 
jostain galleriasta saadaan vain suostumus, 
sinne syntyy tarinallinen valokuvanäyttely 
yhdessä ebenpuuveistosten kanssa.

-Vuoden sisällä, Tirkkonen lupaa.
Mutta että makonde-veistäjille olisi jotain 

konkreettista hyötyä valokuvaamisesta heti, 
eikä vain joskus, palasi pohjoisen mies Hau-
kiputaalle kahdeksan kiloa mustia veistoksia 
mukanaan. 

Afrikkalaisen kaupankäynnin riesat kirkas-
tuivat kun Tirkkonen maksoi tavaroistaan 
rutosti ylimääräistä Dar es Salaamin lento-
kentän korruptoituneille tullimiehille.

riitta Hirvonen 

työ alkaa puun pilkkomisella. Jokainen kaadettu puu käytetään tehokkaasti hyödyksi. Hukkapaloja ei jää.

Makonde-veistäjälle veistäminen on kokopäivä-
työtä. työpäivään ei kuulu ruokataukoa. 

kai tirkkosen kotona on lähes jokaisella pöydällä makonde-veistoksia. kain matkakuviin 
voi tutustua netissä osoitteessa www.kaipix.com.
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Kartanossa kajahtaa 
ke 24.5. klo 10,  Vatu-
kan lapset kevättun-
nelmissa. Huom aika!
Helatorstain sanaju-
malanpalvelus to 25.5. 
klo 10, Pekka Kinnunen.
Raamattu- ja rukouspiiri pe 27.5. 
klo 18.30.
Sanajumalanpalvelus su 28.5. klo 
10, Lauri Kotila. Hintan Martat vie-
railevat.
Vaalilautakunnan kokous ma 29.5.klo 
14. 
Kirkkoneuvoston kokous ti 30.5. 
klo 18.30.
Tulossa: Hailuodon Veteraanit, Elä-
keliitto ja srk järj. retken Simoon ti 
6.6. Linja-auto lähtee 8.15 Koivukylän 
tienhaarasta keräten retkeläiset bussi-
pysäkeiltä kyytiin. Retki sis. päiväkahvit 
Iissä ja paluumatkalla Maikkulan 
kartanossa. Ruokailu simon Wanhassa 
pappilassa, pitopöytä. Tutustumme 
myös Simon kirkkoon. Matkan hinta 
20 e. Ilm. 30.5. menessä Marjalle, p. 
040 743 0382.

Hailuoto

24.5.-1.6.2006

LiminkaKiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä M ä  v i r S i

(ivar Widéen 1919, Säk. 1 ruotSaLainen 1780, Säk:t 2 
Ja 3 Siri daHLquiSt 1911. SuoM. Lauri PoHJanPää 1923. 

virSikirJaan 1938.)

Yrittäjä Annika Pasmalle Oulusta on kaikista rakkain virsi 492 
Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen.
-Se virsi tulee ensimmäiseksi mieleen kai siksi, kun sitä on lau-
lettu pienestä saakka. Se on myös kaikille tuttu ja turvallinen. 
Virsi laulettiin tietenkin myös lasteni ristiäisissä.
Ystävä sä lapsien katso minuun pienehen. Minne käynkin maa-
ilmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, taivaan Isä 
suojelee.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000

Messu kirkossa he-
latorstaina 25.5. klo 
10, liturgia Kaltakari, 
saarna rovasti Jorma 
Manninen, urkurina 
Pohjola, kanttorina 
Niemelä, Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu. Vuonna 1954 keskikoulun 
päättäneiden kirkkopyhä. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 
srk-keskuksessa. 
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 28.5. 
klo 10, liturgia ja saarna Heinonen, 
kanttorina Pohjola.
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 28.5. klo 12, Heinonen, 
kanttorina Pohjola. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kirkkokahvit.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
kevätkonsertti ja Kiittää Saan -äänit-
teen julkaisemisen srk-keskuksessa 
helatorstaina 25.5. klo 19, johtaa 
Hannu Niemelä, yksinlaulua Päivi 
Meriläinen, piano Minna Pohjola, 
kontrabasso Antti Krapu, oboe Saku 
Mattila. Ohjelma 5 e, konsertissa cd-
levyn hinta 15 e (norm. 18 e).
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ke 31.5. klo 13. Mikäli tarvitset kulje-
tuksen kerhoon, ota yhteyttä Helenaan, 
p. 040 5819 316.
Perhekerhot: kirkonkylällä, Kappelitie 
8 ja Martinniemen srk-kodissa ti 30.5. 
ja to 6.6. klo 9.30-11 ja Kellon srk-
kodissa to 1.6. ja to 8.6. klo 9.30-11.
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. Ylimaulalle, p. 
040 501 4764.

Etiopialaisen ruoan ilta Kellon 
srk-kodissa ma 29.5. alkaen klo 18. 
Terveydenhoitaja Pirjo Lehtiniemi 
opastaa ja teemme yhdessä etiopialaista 
ruokaa. Omakustannushinta 5 euroa. 
Ennakkoilmoittautuminen pe 26.5.klo 
16 mennessä.
Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat 
Jyväskylässä 9. - 11.6. Autoon mah-
tuu vielä. Lähtö Haukiputaan kirkon 
parkkipaikalta pe 9.6. klo 11.30. Tie-
dustelut lähetyssihteeri Helenalta, p. 
040 501 4764.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: ke-
vätjuhla ry:llä to 25.5. klo 15, seurat 
hoivaosastolla su 28.5. klo 16, puhe 
Pentti Päkkilä, pyhäkoululaisten ja päi-
väkerholaisten retki Ruukkiin su 28.5., 
tarkemmat tiedot ry:n ilmoitustaulul-
ta, Jokikylä: pyhäkoulun kevätretki to 
25.5., kevätseurat ry:llä la 27.5. klo 18 
ja su 28.5. klo 13 ja klo 18, puhujina 
Sakari Trög ja Kari Gustafsson.
Kellonkartano: Super-leirit Kellon-
kartanossa kesällä 2006: 7.-8.6. mi-
nileiri ala-asteikäisille, 13.-15.6. leiri 
ala-asteikäisille, 20.-22.6. leiri ala-as-
teikäisille, 27.-29.6. leiri yläasteikäisille 
ja siitä vanhemmille, 3.-6.7. päiväleiri 
4-7 –vuotiaille, 25.-27.7. päiväleiri 
4-7 –vuotiaille ja 2.-3.8. minileiri 
ala-asteikäisille. Ilmoittautuminen 
kaikille leireille mahdollisimman pian, 
kuitenkin viimeistään viikkoa ennen 
leirin alkua. Muista mainita allergioista 
yms. Ilmoittautumiset touko - kesä-
kuussa Kansanlähetyksen toimistoon 
Jouni Pikkaraiselle, p. (08) 378 535 
tai tekstiviestillä, p. 040 8488 222 ja 
heinä - elokuussa Maria Vuormalle, 
p. 040 7049 981.
Kuolleet: Unto Lindeman 82 v., Kert-
tu Annikki Eklin 77 v., Timo Niilo 
Kyngäs 61 v.
Kastettu: Aatu Mikael Karhumaa, 
Neea Suvi-Tuulia Taivaloja, Suvi 
Susanna Inkilä, Saana Eveliina Sauk-
koriipi, Elina Iida Sofia Halonen, Atte 
Vili Valtteri Suhonen, Otto Harald 
Skiftesvik.

Helatorstain messu 
25.5. klo 10 kirkossa. 
Toim. Juntunen, kantt. 
Savolainen. Isosten 
tehtävään siunaami-
nen. Kirkkokahvit. 
Kolehti Kirkon Ulkomaanavulle.
Messu su 28.5. klo 10 kirkossa. Toim. 
Tuisku, avust. Korpela, kantt. Palola. 
Kolehti Herättäjä-Yhdistys ry:lle.
Sanajumalanpalvelus su 28.5. klo 16 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Toim. Silvast. Mukana pyhäkou-
lunopettajat.
Sanan ja rukouksen ilta su 28.5. klo 
18 kirkossa. Mukana Matti Rahja, 
Tuomo Silvast ja Versot. Esirukous-
palvelua. Versojen harjoitukset klo 
17 kirkossa.
Miesten saunailta pe 26.5. klo 18 
Oulunsalon Umpimähkässä. Ilmoit-
tautumiset Keijo Kaikkoselle, p. 0400 

686 522. Ohjelmassa yhdessäoloa ja 
makkaranpaistoa. Lähtö klo 17.30 
omilla autoilla keskustan seurakun-
tatalolta.
Lapsityön kevätkirkko ma 29.5. 
klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Ilmoittautuminen syksyn päiväker-
hoihin ti 30.5. klo 12-17 kerhopisteissä. 
Ilmoittautua voi joko puhelimitse tai 
henkilökohtaisesti.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoi-
misto avoinna kesäaikana 1.6. - 31.8. 
ma - pe klo 10 - 15, to 10 - 17.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14 - 17 sekä 
lauantaisin klo 10 - 13. 
Seurakuntaretki 4. - 6.8. Hämeenlin-
naan Hengen uudistus kirkossamme 
ry:n kesäjuhlille. Aiheena Lähde 
yhteyteen. Retken hinta n. 120 e/hlö, 
sis. matkan ja majoituksen opiskelija-
asuntolassa (soluas.) ja aamukahvit. 
Omat liinavaatteet mukaan. Tied. ja 
ilmoitt. viim. 16.6. mennessä talous-
toim., p. 561 4522 ark. klo 8 - 15.
Kempeleen seurakunnan Turvassa 
paremmassa CD:tä yhteisvastuun 
hyväksi on myytävänä 15 e:n hintaan 
kirkkoherranvirastossa.
Kempeleen rauhanyhdistys:  La 27.5. 
klo 9 - 12 esikoululaisten retki Hailuo-
toon. Kokoontuminen ry:lle klo 9. Su 
28.5. klo 17  seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 28.5. klo 
14 kevätjuhla ry:llä.
Kastetut: Jenna Milja Jamina Kärkkäi-
nen, Alisa Katariina Lampela.
Vihitty: Markku Mikael Häcklin ja 
Terhi Kaarina Karhula.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Helatorstain messu 
25.5. kirkossa klo 10, 
Markku Palosaari, Erja 
Haho, Jarkko Met-
sänheimo, kirkkokuo 
ro. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle terveydenhoitotyön 
tukemiseen Tansaniassa.
Messun päätyttyä 75 -vuotiaiden juhla 
seurakuntakeskuksessa, puhe Pentti 
Jokikokko, Matti Laurila tenori, Merja 
Pyykkönen viulu, Markku Palosaari 
päätösrukous, juonto Erja Haho.
Perhekirkko su 28.5 kirkossa klo 
10, Oili Tuovinen, Marja Ainali, 
Jarkko Metsänheimo, Birgitta Kon-
tio, Virve Pöyry, Saija Kivelä, Merja 
Pyykkönen,Teija Hanhela, Oili Kajava, 
naisten lauluryhmä. Kolehti Kiimingin 
Rauhan Sanalle. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä siunataan ensi syksynä 
koulunsa aloittavat lapset. Perhekirkon 
jälkeen mehu- ja kahvitarjoilu seura-
kuntakeskuksessa. 
Messu Jäälin messuna su 28.5. klo 18 
Jäälin seurakuntakodilla, Oili Tuovi-
nen, Jarkko Metsänheimo, mieskvar-
tetti. Kolehti kuten yllä.
Kirkkokuoron harjoitus 25.5. klo 9 
kirkossa.
Hartaus ke 24.5. klo 13 Jäälissä Koti-
rinteellä, Arto Kouri ja klo 14 Jaaran-
kartanossa , Raimo Salonen.
Sanan ja rukouksen ilta la 27.5. klo 18 
kirkossa, evankelista Helga Mäkiranta, 
Raimo Salonen, Helena Ylimaula, Ulla 
Junttila, Marja Ainali ja kvartetti. 
Naistenpäivä: Perhekirkko su 28.5. 
klo 10, jonka jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntakeskuksessa. Päivätilaisuus 
klo 12 Jeesus hoitaa rakkaudella, Helga 
Mäkiranta, Anni Halonen, Helena 
Ylimaula, Marja Ainali, Merja Pyyk-
könen, juontaa Ulla Junttila. Tilaisuus 
päättyy yhteiseen ruokailuun klo 14 
(hinta 3 euroa).
Indonesialaista ruokaa valmistetaan 
ja syödään yhdessä Rose Alibasya-
Jokelan opastuksella ti 30.5. klo 18 
alkaen Jaaranharjun yläasteen ope-
tuskeittiössä. Omakustannushinta 
5 euroa. Ennakkoilmoittautuminen 
Virikekahvilaan, p. 0400 896 930.
Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat 
Jyväskylässä 9.-11.6. Autoon mahtuu 
vielä. Tiedustelut lähetyssihteeri Hele-

nalta, p. 040 5014 764. Lähtö pe 9.6. klo 
12 kunnantalon parkkipaikalta.
Yhteisvastuukeräyslippaiden palau-
tus toukokuun loppuun mennessä 
taloustoimistoon.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
jatkuu soita, p. 040 743 1901.
Kesäkerho 5.-22.6 kirkkopirtillä  ja Jää-
lin seurakuntakodilla  4-7 -vuotiaille 
lapsille (1999-2002 syntyneille).Kesä-
kerho on avoinna klo 9-15. Kerhossa on 
lapsi enimmillään kolme tuntia/päivä. 
Omat eväät mukaan.
Perhekerhojen Ranuan retkelle lähtö 
to 1.6. klo 9 Jäälin seurakuntakodilta 
ja Kirkkopirtiltä. Paluu n. klo 16. 
Retkimaksu kerätään linja-autossa. 
Muutama paikka vielä vapaana, ota 
pikaisesti yhteyttä Saijaan, p. 040 
5609 678.
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.
Rauhanyhdistys: Pyhäkoululaiset 
osallistuvat perhekirkkoon. Seurat su 
28.5. klo 14 Jaarankartanossa, Mikko 
Kälkäjä klo 17 rauhanyhdistyksellä, 
Pentti Kinnunen, Aarne Mikkonen.
Varttuneiden nuorten kevätretki Yli-
Iin Ahvenniemen koululle 26.5. klo 
18.30, Pauli Niemelä. Linja-auto ajaa 
paikallisliikennöinnin reittiä Väliky-
lässä Kukkivan Kunnaan kohdalta klo 
18, Jäälissä vanhempaa reittiä ja jäähal-
lilta klo 18.10  ja kunnantalon pihalta 
klo 18.30. Kyytimaksu 2 euroa.
Kastettu: Leevi Elias Kumpula, Miika 
Viljami Paasovaara. 

Hartaus ke 24.5. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Rippikoulu kesä-
leirin (15.6.-21.6.) 
viikko-opetus ke 
24.5. klo 18-20 srk-talolla. Jokaisen 
leiriläisen tulee olla paikalla!
Messu helatorstaina 25.5. klo 10 kir-
kossa, saarna ja liturgia Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 
106, 420:1 ja 6, 107:1-4ja7, 336:1 j 5, 
109:1-, 230, 339:1 ja 4. Kolehti lähetys-
työhön Suomen sukuisten kansojen 
parissa Venäjällä Kansanlähetyksen 
kautta.
Messu su 28.5. klo 10 kirkossa, saarna 
Matti Savolainen Suomen Gideoneista, 
liturgia Ilkka Tornberg, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Virret: 124, 130, 
446:1,3 j a5, 568, 184:5-7, 381:1-, 232, 
571:4-6. Kolehti  Gideoneille Raamat-
tulähetystyöhön. Gideonit esittelevät 
Raamattulähetystyötä.
Siioninvirsiseurat ti 30.5. klo 19 Aino 
Pieskällä, Arvolankuja.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 31.5. 
klo 18.30 Riikka ja Erkki Haverisella, 
Linnukkatie.
Koulujen kevätkirkot: Ke 31.5. klo 9 
Ketunmaan koululla, to 1.6. klo 9.15 
Tupoksen koululla, klo 12 kirkossa 
(Linnukka ja Lakeus), pe 2.6. Rantaky-

län kappelilla, klo 12 kirkossa (Hannu 
Krankka).
Kuoroharjoituksia ei ole to 1.6. Seu-
raavat kirkkolaulajien harjoitukset 
ovat to 8.6. klo 18.
Hartaus to 1.6. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko 
to 1.6. klo 18 Limingan kirkossa. Kum-
mi tai muu läheinen voi olla mukana 
siunaamassa.
Juhlikaa Herraa! Helluntain ylistys-
ilta su 4.6. kirkossa klo 17. Raamat-
tuopetuksesta vastaa Tapio Pokka, 
ylistykseen johdattelee ylistysryhmä 
Tykki. Lapsille puuhapaikka ja lau-
luhetki. Rukousta sairaiden puolesta 
sekä sielunhoitoa.
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.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 562 1226.
Lähetystyö: Lähetyksen kevätarpa-
jaiset 1.4.-30.6. Arpalistoja paikalli-
sissa liikkeissä ja lähetysjohtokunnan 
jäsenillä.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhojen päät-
täjäiset ja keväthetki Koti-Pietilän 
kerholaisille kirkossa ke 31.5. klo 17.30 
ja Tupoksen kerholaisille  koulun juh-
lasalissa ke 31.5. klo 19. Kevätjuhlavii-
kolla ei ole enää päiväkerhoja.
Nuorisotyö: Varhaisnuorten leiri 
7-12-vuotiaille 8.-9.6. Tyrnävän ke-
säkodissa. Leirin hinta 15 euroa (4H-
jäsenet 7,50 euroa), sisältää matkat 
leirille ja takaisin, ruoan, majoituksen 
ja ohjelman. Ilmoittautumiset 26.5. 
mennessä, p. 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  
sisäänpääsyn. Alle 10-vuotiaat huol-
tajan seurassa. Ilmoittautumiset 9.6. 
mennessä, p. 381 027/Hietala.
Partiotyö: Pe 26.5. ei ole päivystystä 
partiotoimistossa. Ke 31.5. Leimu 
savunjohtajien ja laumanjohtajien 
kokous seurakuntatalolla klo 17-18. 
Leimu leiriläisten kokous seurakunta-
talolla klo 18-19. To 1.6. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Pe ei ole 
päivystystä. Pe 9.6. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16.
Lumijoen Metsästysyhdistys ry ja 
Suomen Metsästäjäliiton Oulun pii-
rin Metso -leiri Lumijoella 27.-30.6. 
Aiheesta kiinnostuneiden partiolaisten 
toivotaan myös osallistuvan. 12-15 
vuotiaat tytöt ja pojat. Tiedustelut Ma-
kelta. Maken uusi käsipuhelinnumero 
on 044 752 1223.
Rauhanyhdistys: Su 28.5. klo 17 ke-
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Seurakuntatapahtu-
ma 24. - 25.5.
Ke 24.5. klo 17 alka-
en miesten saunailta 
Ropolassa, klo 19.30 
Jorma Kalajoki puhuu 
aiheesta Mies metsässä, sängyssä 
ja lastenkamarissa. Pitkin iltaa voit 
saunoa, paistaa makkaraa nuotiolla 
ja kahvitella juttelun välillä. 
Ke 24.5. alkaen klo 17 naiset kokoon-
tuvat saunomaan, kahvittelemaan, 
syömään pikkupurtavaa ja keskuste-
lemaan klo 19 Pirjolle Kiljontie 900, 
aiheena Luotu naiseksi.
Molemmissa saunailloissa vapaaeh-
toinen  kahvi- ja ruokaraha menee 
Kansanraamattuseuran julistustyölle.
Helatorstaina 25.5. mehutarjoilu 
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.
Ti 30.5. Eläkeliiton virkistysmatka 
Ristironkkeliin.Lähtö Arinan parkki-
paikalta kimppakyydein klo 11. Tarjolla 
salaattia, grillimakkaraa, kahvia sekä 
pullaa. Arvontaa ja tietoa Kuusamon 
retkestä. Saunojat, ottakaa omat pyyh-
keet mukaan! 
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). 
Ke 31.5. klo 19 kirkkovaltuusto seu-
rakuntatalolla.
Pe 2.6. klo 9 koulukirkko, jossa Hovin 
oppilaat avustavat. Vanhemmat ja 
muutkin seurakuntalaiset ovat terve-
tulleita koulukirkkoon!
Rauhanyhdistys: To 25.5. klo12.30 
rauhanyhdistyksen 80-vuotisjuhla 
ry:llä.

Lumijoki

Muhos

Oulunsalo

vätjuhla ry:llä.
Kuollut: Helli Eveliina Kylmänen e. 
Järvelin 92v 8 kk 18 pv ja Erkki Abram 
Korhonen 83 v 7 kk 5 pv.
Kastettu: Alma Sofia Lehto, Annika 
Olivia Äijälä ja Niklas Joakim Vänttilä.
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. 

To 25.5. klo 10 he-
latorstain messu 
kirkossa, Tölli, kuo-
ro avustaa. Kolehti: 
Petroskoin kirkon 
rakennushankkeen 
tukemiseksi. Klo 14 herännäisseurat 
Aino Jakkulan vieraana Vanhustenta-
loyhdistyksen rivitalon kerhohuonees-
sa, Lumilyhdyn takana.
Su 28.5. klo 18  iltajumalanpalvelus 
kirkossa, Ilkka Tornberg, kolehti: 
Hädänalaisten lasten auttamiseksi 
Suomen Idäntyön kautta.
Ke 31.5. klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä. Klo 18 kesätyöntekijöiden 
palaveri srk-talossa.
To 1.6. klo 13.15 hartaushetki Limin-
gan terveyskeskuksen sairaalassa.
Pe 2.6. klo 12 koulun kevätkirkko ja 
kouluun lähtevien siunaaminen. Ke-
vätkirkkoon ovat kaikki tervetulleita.
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, 
p.387512 / 045 638 1973.
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 3 e 
lapselta. Vietä kokemuksellinen päivä 
yhdessä lapsenlapsesi kanssa! Ilmoit-
tautumiset Pe 2.6. mennessä omaan 
diakoniatoimistoon Marjolle, p.045 
638 1973.
Rauhanyhdistys: Su 28.5 klo 16.30 
hartaus Lumilyhdyssä Mauno Ku-
runlahti 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
Parhaat kiitokset laasutalkoisiin 
osallistuneille!

To 25.5. klo 10 hela-
torstain messu kirkos-
sa, lit. Kyllönen, saar-
na Pekkala, kanttori 
Kajava, kirkkokuoro. 
Kolehti Muhoksen 
Pelastakaa lapset ry:lle. Klo 18 kirk-
kolauluilta kirkossa.
Su 28.5. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. Kyllönen, saarna Heikkinen, 
kanttori Kajava. Kolehti oman seura-
kunnan perhetyölle. Klo 12 kyläkirkko 
Laitasaaren rukoushuoneella, Heikki-
nen, Kajava, eläkeliiton lauluryhmä. 
Mukana myös nimikkolähetti Pirjo 
Lehtiniemi.
Ma 29.5. klo 18 kevätkirkko ja kou-
luun lähtevien siunaaminen kirkossa, 
Heikkinen, Kajava. 
Ti 30.5. klo 9.30 Kylmälänkylän kevät-
kirkko kappelissa, Heikkinen, Kajava. 
Klo 13.30 hartaus palveluasunnoilla, 
Kyllönen. Klo 17 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Kyllönen. Klo 19 Herättäjän virsi-
seurat ja makkaranpaistoa Koortilan 
pihalla, Heikkinen.
Ke 31.5. klo 17.45 kevään viimeinen 
rukouspiiri srk-talossa, Marja Leena 
Savolainen. 
To 1.6. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Kyllö-
nen. Klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa ja klo 14 palvelukoti 
Armiitassa, Heikkinen. Klo 18 Soiva 
Siili – perhekonsertti Koivu ja tähti 
– kulttuurikeskuksessa.
Retki kehitysvammaisille ja heidän 
perheilleen la 17.6. Ouluun. Ohjel-
massa mm. tutustuminen Tietomaa-
han, ruokailu ja Potnapekka- ajelu. 
Tied. ja ilm. 31.5. mennessä kirkko-
herranvirastoon, p. 533 1284 tai Pia 
Heikkiselle, p. 040 547 0784.
Kuorot: Päiväkuoron harjoitus ke 7.6. 

klo 12 srk-talossa.
Lapset/perheet: Ma 29.5. klo 18 kevät-
kirkko ja ensi syksynä koulunsa aloitta-
vien siunaaminen kirkossa, Heikkinen, 
Kajava. Soiva Siili on Muhoksella! To 
1.6. klo 18 koko perheen maksuton 
konsertti Koivussa ja tähdessä. 
Varhaisnuoret: Päiväleirit 7-13-
vuotiaille 5.-9.6. klo 9-15 srk-talolla. 
Hinta 3 e/pv sisältää ruoan ja välipa-
lan. Ilmoittautumiset 30.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 533 1284. 
Kesäkerhot Päivärinteellä 5.-9.6. ja 12.-
16.6. sekä seurakuntatalolla 19.-22.6. ja 
26.-29.6. Ei erillistä ilmoittautumista, 
omat eväät mukaan. Yöleiri 7-9-vuoti-
aille 12.-14.6. Ranta-Kemilässä. Yöleiri 
7-13-vuotiaille 28.-30.6. Rokualla. Yö-
leirien hinta 25 e. 
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534.
Rippikoulut: Kesä III- rippikoulun 
oppitunti kirkossa su 28.5. klo 9, jonka 
jälkeen osallistuminen jumalanpal-
velukseen. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. 
Rauhanyhdistys: To 25.5. klo 18 kirk-
kolauluilta Muhoksen kirkossa, jonka 
jälkeen kahvit ja iltapala ry:llä. 27.-28.5. 
Laitasaaren ry:n kesäseurat. Su 28.5. 
klo 18 kevätjuhla ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: La 27.5. 
klo 19 ja su 28.5. klo 12 ja 18 isot 
seurat ry:llä. 
Kastettu: Jonna Eveliina Seppälä, Erk-
ka Veikko Petteri Karppinen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Ehtoollisjumalanpal-
velus helatorstaina 25.5. 
klo 10 seurakuntako-
dissa, Lantto, Kyllönen, 
Piirainen ja Vox Mar-
garita.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su 28.5. klo 10, Holmström, 
Kyllönen, Jaakkola ja kirkkokuoro. 
Oskari ja Anna-Riitta Holmströmin 
tulojuhla.
Rovastikunnallinen lastenjuhla Iissä 
helatorstaina 25.5. Linja-auto lähtee 
Suojalinnalta 10.10. ja seurakuntako-
dilta 10.15. Paluu n. klo 16.
Sarakylän kappelissa kevätkirkko 
ja esikouluun ja kouluun lähtevien 
lasten siunaaminen ke 24.5. klo 12.
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.
Toukosiunaus Yrjö Niskalan pihalla 
Livojokivarressa ti 30.5. klo 11, Lantto, 
Jaakkola.
Kuorot: Vox Margarita ke 24.5. klo 18 
ja ke 31.5. klo 18.
Liepeen kesäkerho avaa ovensa ma 
5.6. Kerho on avoinna 30.6. saakka 
viitenä päivänä viikossa klo 8-17. 
Kerhoon voivat tulla 0-6 -luokkalaiset 
koululaiset. Kerhossa tarjotaan aami-
ainen, lounas ja välipala. Teemana 
kerhossa on seikkailu maalla. Kerhon 
hinta on 100 e/kk tai 7 e/päivä. Seu-
rakunnan diakoniatyöltä voi hakea 
avustusta leirimaksuihin. Ohjaajina 
toimivat ip-kerhojen ohjaajat. En-
nakkoilmoittautumiset Pudasjärven 
4H-yhdistys, p. 822 815. Lisätietoja 
kerhosta saat Helena Kouvalta, p. 
040 734 6997.
Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Ait-
tojärven 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. 
Lauluseurat Kurenalan ry:llä su 28.5. 
klo 17, J. Lehto. Raamattuluokka Sara-
kylässä Taisto Mannisella pe 26.5. klo 
19. Lauluseurat Sarakylän kappelissa 
su 28.5. klo 19, P.Kyllönen.
Haudattu: Anna Kristiina Konttila 78 v 
ja Uuno Matias Parviainen 84 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.

Pudasjärvi

Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

Rantsila

Siikajoki
Ke 24.5. ei seurakun-
nan päiväkerhoja.
Helatorstaina 25.5. 
klo 13 seurakunnan 
päiväkerhola is ten, 
perhekerholaisten ja 
pyhäkoululaisteisten kevätjuhla kir-
kossa. Päiväkerholaiset esiintyvät ja 
esikouluun menevät kaikki vuonna 
2000 syntyneet lapset siunataan kou-
lutielle. Kirkon jälkeen kakkukahvit ja 
mehut pappilassa. 
Su 28.5. klo 12 jumalanpalvelus kir-
kossa, Tanjunen.
Ti 30.5. klo 13 virsihetki puistolassa.
Tulevaa: Pe 2.6. klo 12 koululais-
jumalanpalvelus kirkossa, kaikki 
seurakuntalaiset ovat tervetulleita 
mukaan juhlaan, oppilaat laskevat 
kukkalaitteen sankarikivelle.
To 1.6. klo 17.30 kirkkoneuvoston ko-
kous ja klo 19 kirkkovaltuuston kokous 
pappilassa. Kok. tark. ptk:t nähtävänä 
2.-9.6. virastossa.
Helluntaina 4.6. yhteisvastuun kiitos-
pyhä puolustusvoimain lippujuhlan 
päivänä klo 10 messu kirkossa, jonka 
jälkeen yhteisvastuun kiitoskahvit 
pappilassa.
Rauhanyhdistys: Helatorstaina 25.5. 

Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Salonkartanossa ke 
24.5. klo 13.30, Lahja 
Rautiola.
Kirkkovaltuuston 
kokous seurakuntata-
lolla ke 24.5. klo 19.
Sanajumalanpalvelus kirkossa Hela-
torstaina 25.5. klo 18, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerhoa ei to 25.5.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuode-
osastolla to 25.5. klo 13, Vesa Äärelä.
Kevätsointuja Oulunsalon seura-
kuntatalolla helatorstaina 25.5. klo 
14. Lauluja keväästä ja Karjalasta ja 
kaipauksesta. 
Salonpään koulun kevätkirkko Var-
jakan kartanon pihalla pe 26.5. klo 11, 
Tapio Kortesluoma.
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.
Virsilaulupiiri Salonpäässä,Varjakan 
kerhotilassa ti 30.5. klo 13.30, Pekka 
Kinnunen.
Repussa avoimet ovet 10-13 -vuotiaille 
tiistaina klo 14-16. Viimeinen kerta 
tälle keväälle.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
31.5. klo 13.30, Pekka Kinnunen.
Nuorisotyön kesätoimintaa Oulun-
salon seurakunnassa: kesän leirit 
Umpimähkässä: Lohirysä 10-13 -vuo-
tiaille 19.-22.6. (Hinta 30 e), Pikkurysä 
7-9 vuotiaille 26.-29.6. (Hinta 30 e), 
Rysille ilmoittautuminen 12.6. men-
nessä. Eloleiri 7-9 -vuotiaille tytöille 
ja pojille 7.-8.8. (15 e), Eloleiri 10-13 
-vuotiaille 8.-9.8. tytöille ja pojille (15 
e). Ilm. kirkkoherranvirastoon viimeis-
tään viikkoa ennen leiriä. Eloleirille 
ilmoittautuminen 31.7. mennessä. 
Leirimaksu maksetaan leirille tultaessa. 
Leirikirje lähetetään kotiin. Kullekin 
leirille otetaan mukaan 35 leiriläistä.
Kevätkirkko to 1.6. klo 8, Pitkäkan-
kaan koulu, Tapio Kortesluoma.
Kevätkirkko to 1.6. klo 9 ja 10 Kirkon-
kylän koulu, Tapio Kortesluoma.
Seurakuntakerhon retki to 1.6. Ou-
luun. Lähtö srk:talolta klo 10.30. Tar-
kemmat tiedot diakoniatoimistosta, 
p. 5142 713.
Kevätkirkko pe 2.6. klo 8, Pitkäkan-
kaan koulu, Tapio Kortesluoma.
Kevätkirkko pe 2.6. klo 9 ja 10 Yläaste, 
Tapio Kortesluoma.
Reppu auki nuorille pe 2.6. klo 20-
01. 
Seurakunnan avoimet kesäkerhot 
2006 Kanttorilassa, Minttukuja 3:ssa 
ja Salonpäässä.

Ylioppilaiden käynti sankarihaudalla 
la 3.6. klo 17.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 4.6. 
klo 10.
KyläKamari avaa ovensa ma 5.6. klo 
11-14.
Vanhempi-lapsipiiri Minttukujalla ti 
6.6. klo 12.30-14. Makkaranpaistoa.
Parkkipaikka perhepäivähoitajille ja 
lapsille Minttukujalla ke 7.6. klo 9-
10.30. Makkaranpaistoa.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
7.6. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Kirkkoherranvirasto ja toimistot 
eivät ole auki 29.-30.5. Seurakunnan 
henkilöstön koulutuspäivät 
Salonpään ry: Kevätmyyjäiset pe 26.5. 
klo 18.30 rakennusrahaston kartutta-
miseksi. Seurat ry:llä su 4.6. klo 17.
Oulunsalon kk:n ry: To 25.5. klo 18 
seurat, ry, Aarne Mikkonen, Heikki 
Pöyhtäri. La 27.5. klo 9 sisarpiirin 
linja-autoretki Rokualle. Lähtö ry:
ltä. Su  28.5. klo 18 seurat, ry, Pekka 
Kinnunen, Mauno Linnanmäki. Ma 
29.5. klo 18.30 kehitysvammaisten 
kerhon kevätretki, Eeva Laurilalla, 
Pensastie 4. Pe 2.6.klo 19 koulujen 
päättäjäistapahtuma, ry. Su 4.6. klo 
18 seurat, ry, Teuvo Timlin,Lauri 
Kotila.
Kirkkoherranvirasto auki ma ja ke 
9-18 ja ti, to ja pe 9 - 13.
Kastettu: Elli Matilda Hujanen, Aaro 
Oskari Benjam Kotkaranta.
Kuollut: Aino Margareetta Suorsa 82 v.
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kirkkokuoro, jumalanpalveluksen 
jälkeen ruokailu srk-kodilla, seurat 
kirkossa. Kolehti Herättäjäyhdistys. 
Klo 19 lauluilta srk-kodilla
Pe 26.5. kirkkoherranvirasto sul-
jettu.
Khra 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.
Ke 31.5. klo 9 Pentti Häänpään koulun 
kevätkirkko, Arkkila.

Pulkkila 
To 25.5. klo 10 hela-
torstain messu, huom! 
illalla ei kirkkokuoroa.
Su 28.5. klo 10 sanaju-
malanpalvelus.
Ma 29.5. omaishoitaji-
en virkistyspäivä Selkälässä.
Ke 31.5. klo 18 lähetyksen lauluilta seu-
rakuntatalolla. Etiopian lähettimme 
Taina Taskila kertoo työstään. Pekka 
Kyöstilä - lauluja lähetykselle. 
To 1.6. klo 11.15 ala-asteen kevät-
kirkko ja klo 12.15 yläasteen ja lukion 
kevätkirkko, klo 19 kirkkokuoro.
Rauhanyhdistys: Su 28.5. klo 13 ke-
vätjuhla ry:llä.
Kastettu Eerikki Topi Tapani Karja-
lainen.

Pyhäntä
Huom! helatorstaina. 
25.5. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, 
Janne Kopponen ja 
Veijo Kinnunen.
Pe 26.5. srk-toimisto 
suljettu.
Su 28.5. klo 17 (huom. kummallinen 
aika) sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Olavi Palovaara, Veijo Kinnunen.
Ma 29.5. klo 18.30 diakoniapiiri La-
mujoella Elina Autiolla.
Ti 30.5. klo 12 diakoniapiiri Tavastken-
gällä Ilmi ja Aarne Turusella.
Ke 31.5. varttuneen väen retki 
Kokkolaan, lähtö klo 8, retken osal-
listumismaksu  kerholaisilta 10 e ja 
muilta 20 e.

Pyhäntä, p. 0201 109 875, sekä seura-
kuntatoimistoista.
Tulossa: Su 4.6. klo 10 Raahen rovas-
tikunnan kehitysvammaisten kirk-
kopyhä Raahessa. Linja-auto kulkee: 
klo 7.30 Kestilä, klo 8 Pyhäntä, klo 
8.20 Piippola, klo 8.35 Pulkkila, 9.15 
Vihanti.
Siikalatvan seurakunnan yhteinen 
liikuntarajoitteisten leiri Selkälässä ke 
7.6. Ilmoittautumiset Ailalle 31.5.men-
nessä, p 0207 109 856
Lomia: Marja Numminen 29.5.-6.6.

kestilä
To 25.5. klo 10 hela-
torstain messu kirkos-
sa, Tuominen, Määttä. 
Kirkkokuoro avus-
taa. Rippikoululaiset 
osallistuvat. Kolehti 
Suomen Lähetysseuralle nimikkolä-
hetin työlle Etiopiassa. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntakodissa, jossa 
nimikkolähetti Taina Taskila esittelee 
Lähetysseuran työtä Etiopiassa.
Pe 26.5. srk-tsto suljettu.
Su 28.5. klo 19 sanajp kirkossa, Palovaa-
ra, Kinnunen. Kolehti KUA:lle.
Su 28.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Palovaara, Kinnunen. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Ma 29.5. klo 11 alkaen omaishoitajat 
Selkälässä.
Pe 2.6. klo 12 koulukirkko, Tuominen, 
Määttä.
Tulossa: su 4.4. klo 10 alkaen  kehitys-
vammaisten kirkkopyhä Raahessa. 
Linja-auto lähtee Kestilästä klo 7.30 
kirkon parkkipaikalta. Ke 7.6. klo 11 
alk. Siikalatvan liikuntarajoitteisten 
virkistyspäivä Selkälässä. 
Rauhanyhdistys: To 25.5. klo 12 ke-
vätjuhla ry:llä.
Kuollut: Anna Eliina Heikkinen e 
Keihäskoski s. Mäkelä Hyvölänran-
nalta 91 v.

Piippola 
To 25.5. klo 12 he-
la tors ta in  messu 
kirkossa, rov. Juhani 
Kajava ja rov. Kaarlo  
Hirvilammi, Määttä,  

Siikalatva

Tyrnävä

Saat lahjaksi Tommy Hellstenin Elämän 
paradoksit -kirjan (arvo 7,90), kun 
hyödynnät kesätarjouksen 31.5. mennessä.

Hieman merkityksellisempiä lehtiä. 
Huomattavasti edullisempaan hintaan.

Oletko huomannut, että kesä on loistava aika järjestellä 
elämän palasia? Hakea virikkeitä, tietoa ja muiden mielipi-
teitä. Ladata akkuja ja puntaroida arvoja. Lopputuloksen ei 
tarvitse olla mitään suurta. Se voi olla yksi pieni ajatus tai 

vain hyvä mieli. 

Tilaukset ovat määräaikaisia ja päättyvät automaattisesti tilausjakson jälkeen. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja no-
pean tilaajan tilaajalahjasi lähetetään maksettuasi tilausta koskevan laskun. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointi tarkoituksiin. Tarjous on voimassa 5.7.2006 asti ja koskee vain uusia tilauksia.

Tilaa lehdet
itsellesi ja 
lahjaksi:

SÄÄSTÄ

21
EUROA!

SÄÄSTÄ

9
EUROA!

SÄÄSTÄ

9
EUROA!

SÄÄSTÄ

5
EUROA!

KUSTANNUS OY
KOTIMAA

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

POSTI-

MAKSU

ON JO

MAKSETTU

Kyllä, hyödynnän kesätarjouksen ja tilaan: 

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

TILAAJA / MAKSAJA

Tilaan 31.5. mennessä, saan lahjaksi Elämän paradoksit –kirjan (arvo 7,90e)

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

LAHJATILAUKSEN SAAJA (merkitse maksajan tiedot yllä olevaan kentään)

KOTIMAA-LEHDEN
(mukana 2 iloa)

4kk 20 eur
(16 + 2 lehteä, norm. 29 e)

Säästän 9 eur

ILO-LEHDEN
6 kk 10 eur 

(5 lehteä, norm. 15 e)  

Säästän 5 eur

LASTENMAA-LEHDEN
12 kk 20 eur 

(11 lehteä, sis. kesän tupla-
numeron, norm. 41 e)

Säästän 21 eur

ASKEL-LEHDEN
5 kk 20 eur

(4 lehteä, sis. kesän tupla-
numeron, norm. 29 e)  

Säästän 9 eur

Kyllä, hyödynnän kesätarjouksen ja tilaan ystävälle:

Kaikki tilaukset ovat määräaikaisia ja päättyvät automaattisesti tilausjakson jälkeen.

D
M

X

KOTIMAA-LEHDEN
(mukana 2 iloa)

4kk 20 eur
(16 + 2 lehteä, norm. 29 e)

Säästän 9 eur

ILO-LEHDEN
6 kk 10 eur 

(5 lehteä, norm. 15 e)  

Säästän 5 eur

LASTENMAA-LEHDEN
12 kk 20 eur 

(11 lehteä, sis. kesän tupla-
numeron, norm. 41 e)

Säästän 21 eur

ASKEL-LEHDEN
5 kk 20 eur

(4 lehteä, sis. kesän tupla-
numeron, norm. 29 e)  

Säästän 9 eur

KESÄ-

TARJOUKSET!

oheisella kupongilla
tai osoitteessa www.kotimaa.fi /tilaukset
tai numerosta 0207 54 2333

Kotimaa on 100-vuotias, 
jatkuvasti kirkon ja yhteis-
kunnan pulssia seuraava 
sanomalehti. Kotimaa tar-
joaa puolueisiin, kirkkoon 
ja herätysliikkeisiin sitou-
tumattoman, rakentavas-
ti kriittisen näkökulman 
tapahtumiin Suomessa 
ja maailmalla. Kotimaan
tilaajat saavat myös ilo-

         lehden 10 kertaa vuodessa.

Nyt 4 kk 20 euroa
(määräaikainen, norm. 29 e)

ilo on lehti heille, joilla on 
kiinnostusta asioihin, jotka 
edistävät hengellistä, hen-
kistä ja fyysistä hyvinvointia. 
Elämäntaito, parisuhde, 
kiinnostavat henkilöt ja ilmi-
öt, henkiset ja hengelliset 
asiat näkyvät ilon sivuilla.

Nyt 6 kk 10 euroa
(määräaikainen, norm. 15 e)

Askelen tilaaja saa kotiinsa 
kerran kuukaudessa kan-
nustavan sielunkumppanin, 
jonka kanssa nauraa ilman 
vahingoniloa. Lehti menee 
tunnettujen henkilöiden 
lähelle ilman tirkistelyä. 
Se kertoo Sinusta sekä 
arjen asioista ja arvois-
ta. Se kertoo myös 
Hänestä, joka antaa 

elämälle suunnan ja tarkoituksen.

Nyt 5 kk 20 euroa
(määräaikainen, norm. 29 e)

Nyt leikki-ikäisen ja pienen 
koululaisen oma lehti on 
uudistunut 20-vuotissynttä-
rinsä kunniaksi. Jokaisesta 
Lastenmaa-lehdestä löytyy 
kiehtovia kertomuksia, 
haastavaa askartelua, 
kivoja uusia lauluja sekä 
iloisia runoja. 

Nyt 12 kk 20 euroa
(määräaikainen, norm. 41 e)

klo 13 kevätjuhla ry:llä.
Kesä lähestyy ja sitä ajatellen olisi 
hyvä huomioida tulevan kesän uudet 
ja vanhat haudanhoitosopimukset. 
Homevaaran vuoksi pyydämme, 
että toisitte omaistenne haudoille 
siemenbegonioita mukulabegonioiden 
sijasta. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä 
virastoomme sen aukioloaikoina. 
Tiedoksi : Siikajoen kirkko on kaikille 
avoinna 1.6.-31.8. ma - pe klo 8-15 ja 
su jumalanpalveluksien ajan. 
Seurakuntaamme on saapunut 
EU-elintarvikepaketit. Seurakunta 
jakaa tukipaketteja, niitä tarvitseville 
sosiaalisin perustein maanantaisin 
alkaen 22.5. klo 16-17 pappilan ala-
kerrassa, vanhan viraston tiloissa. 
Sinä, joka tunnet tarvitsevasi ko. tukea, 
ota yhteys diakoniatyönjohtokunnan 
puheenjohtaja Anni Hirvaskariin, p. 
241 323. Hän toimii yhteyshenkilönä 
ja jakelupäällikkönä tukipakettien 
jakelussa. Anni Hirvaskari antaa lisä-
tietoa asiasta.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

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.
Kirkkoneuvoston kokous ti 30.5. klo 
18 Pulkkilassa.
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 

To 1.6. klo 18.30 kirkonkylän diako-
niapiiri Laineella.
Pe 2.6. klo 8.30 kouluväen jumalan-
palvelus kirkossa.
Rauhanyhdistys: la 27.5. klo 19 salaat-
ti-ilta ja seurat ry:llä.
Tulossa: Herättäjäjuhlat 7. - 9.7. Yli-
vieskassa. pyhäntäläisten talkoopäivä 
on ti 27.6. Siihen voit ilmoittautua 
pyytämällä tai noutamalla ilmoittau-
tumislomake srk-toimistosta, jonne se 
on palautettava 31.5. mennessä. Kyyti 
järjestetään.
Kuollut: Matti Einari Murtomäki, 84 
v, Kaarlo Kurkela, 85 v.

Helatorstai 25.5. klo 
10 messu Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. 
Kolehti Gideonit ry:
lle. Klo 13 maakirk-
ko Röön Retretissä, 
Kylmäläntie 135 a, 
Ikonen.
Pe 26.5. klo 11 hartaus 
Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-ta-
lolla.
Pe 26.5. klo 19 Cappel-
la pro vocalen –konsertti Tyrnävän 
kirkossa.
Su 28.5. klo 16 (huom! aika) perhe-
jumalanpalvelus Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kouluun menevien lasten 
siunaaminen. Lapset laulavat. Jp:n 
jälkeen kirkkokahvi srk-talolla. Kolehti 
koulujen rakentamiseen Etelä-Su-
daniin palaavien pakolaisperheiden 
lapsille, KUA.
Ti 30.5. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla, vieraita Raa-
hesta.
Ti 30.5. klo 18 äitien hemmotteluilta 
Kesäkodilla. Ohjelmassa saunomista 
ja ruokailua.
Ke 31.5. klo 18 Yhteisvastuu-kiitos-
juhla Tyrnävän srk-talolla.
To 1.6. klo 9.30 lasten Pikku Kisujen 
kesänaloituskekkerit kirkonkylän 
urheilukentällä, sateen sattuessa seu-

rojentalolla.
To 1.6. klo 10.30 hartaus Mäntyrin-
teellä. Klo 13.30 hartaus Kotolassa. 
Klo 18.30 3-vuotissynttärit Tyrnävän 
srk-talolla.
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja muutoksenhakuoh-
jeineen on nähtävänä khranvirastossa 
26.5.-24.6.
Rippikoulu: Kevätryhmän leiri Kesä-
kodilla alkaa ke 24.5. klo 18 ja päättyy 
su 28.5. klo 18.
Haudanhoitosopimuksia otetaan 
vastaan taloustoimistossa 31.5. saakka, 
p. 564 0620.
Vanhemman väen leiripäivä ti 6.6. Ke-
säkodilla. Lähtö Tyrnävän srk-talolta 
klo 9 ja paluu klo 16. Osallistumis-
maksu 5 euroa, sis. linja-autokyydin, 
ruokailun ja kahvin. Saunomismah-
dollisuus. Ilm. 2.6. mennessä khran-
virastoon, p. 564 0600.
Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän 
seurakunnan yhteinen isovanhem-
pi-lapsenlapsi-leiripäivä la 10.6. 
klo 10-18 Tyrnävän seurakunnan 
Kesäkodilla. Hinta 5 euroa/aik. ja 3 
euroa/lapsi. Tule viettämään koke-
muksellinen päivä yhdessä lapsenlap-
sesi kanssa. Ilm. 2.6. mennessä Riitalle, 
p. 044 737 2630.
Seurakunnan kesäretki Kokkolaan 
14.-15.6. Osallistumismaksu 90 euroa/
aikuinen ja 45 euroa/4-15 v, sisältää lin-
ja-autokyydin, laivaristeilyn Tankarin 
majakkasaareen, hotellimajoituksen 2 
hengen huoneessa, kolme lämmintä 
ateriaa ja aamiaisen sekä opastukset. 
Ilm. 1.6. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
EU-elintarvikkeita jaetaan tyrnävä-
läisille ruoka-apua tarvitseville, ensisi-
jaisesti lapsiperheille. Jakelu ke 31.5. klo 
12-15 Tyrnävän srk-talolla ja ma 5.6. 
klo 11-13 Temmeksen srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 25.5. 
klo 13 seurakuntapäivä ry:llä. Su 28.5. 
klo 13 seurat ry:llä ja klo 14 Lepolassa, 
Matti Tölli. Murto: Su 28.5. klo 14 
kevätjuhla ry:llä.
Kuollut: Helga Margareeta Turunen 
s Matinolli 97 v, Olga Esteri Nurro s 
Halonen 84 v, Maire Irmeli Pihlaja-
niemi 50 v.
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Millaista on 2000-luvun kris-
tillinen nuorisokulttuuri? 

Iloista, värikästä, energis-
tä, suoraselkäistä ja avoin-
ta. Tarkempi vastaus on 
kuultavissa ja nähtävissä Be 
Free -tapahtumassa Oulun 
Nukulla perjantaina 26.5. 
kello 20.  

Be Free -nuorisotapahtu-
man vierailevina artisteina 
ovat nuoret pojat nimeltään 
Joni ja Matti. Tämä Suo-
men kristillisen hiphopin 
kruunaamaton kärkiryhmä 
tunnetaan paremmin nimel-
lä AOC . 

P appi, evankelista Jorma 
Kalajoki on pääpuhuja-
na Rantsilan seurakunta-

tapahtumassa 24.-25.5. 
Kalajoen tavaramerkkeinä ovat 

elämänläheisyys, armon evan-
keliumi, huumori ja kokonais-
valtaisena ihmisenä eläminen. 

-Tahdon kohdata lähimmäi-
seni hänen vakaumuksestaan 
riippumatta Jumalan luomana 
mielenkiintoisena persoonana, 
jolta voin oppia koko ajan jotain 
uutta. On tärkeää rohkaista eri-
laisia ihmisiä löytämään omat 
lahjansa. Jumala käyttää kes-
keneräisiä yksilöinä ja yhdessä 
toisten kanssa jo nyt eikä vasta 
kasvuprosessien jälkeen, Kala-
joki sanoo.  

Keskiviikkona 24.5. klo 17 
alkaen miehet pääsevät sauno-
maan Ropolaan Mankilan jär-
ven rannalle ja keskustelemaan 
aiheesta Mies metsässä, sängyssä 
ja lastenkamarissa. Navetassa 
ja muissa töissä olevia miehiä 
odotetaan Ropolaan klo 19.30 
mennessä. Pitkin iltaa voi sau-
noa, jutella, paistaa nuotiolla 

kalajoki rantsilan 
seurakunta-

tapahtumassa

makkaraa ja kahvitella.
Naiset kokoontuvat samaan 

aikaan keskiviikkona Pirjolle, 
Kiljontie 900 saunomaan, na-
postelemaan pikkupurtavaa 
ja keskustelemaan aiheenaan 
Luotu naiseksi.

Molemmissa saunailloissa 
vapaaehtoisella kahvi-ja ruo-
kailurahalla voi tukea Kansan 
Raamattuseuran julistustyötä.

Helatorstaiaamuna 25.5. ko-
koonnutaan seurakuntatalon 
eteen nauttimaan mehua ja 
pikkuleipiä sekä saamaan koi-
vunoksat kirkkoon vietäväksi. 
Messu, jossa saarnaa Jorma 
Kalajoki ja liturgina on vt. kirk-
koherra Hannu Lauriala, alkaa 
kirkossa klo 10.

Messun jälkeen seurakunta-
talossa on tarjolla lähetyskahvit 
ja arpoja. Lähetystilaisuudessa 
raamattuopetuksen aiheena 
on Lähetetty palvelemaan ja 
todistamaan.

Seurakuntatapahtuman pää-
töstilaisuus on Sanan ja ruko-
uksen ilta klo 19 kirkossa.

Jorma kalajoki on kansan raamattuseuran julistustyöntekijä.

kiimingin 
seurakunta sai 
tunnustusta

Viisikanta-rakennussuojelupalkinto 
myönnettiin viime viikolla Kiimin-
gin seurakunnalle kahden vanhan 
kansakoulun perinteitä kunnioit-
tavasta perusparannuksesta.

Perusteluissa mainittiin, että 
seurakunnan omistamien koulu-
rakennusten kunnostustyössä on 
otettu huomioon rakennusten 
kulttuurihistorialliset arvot ja säily-
tetty vanhat rakenteet ja materiaalit 
mahdollisimman pitkälle.

Merkillepantavaa on, että vanhoil-
le rakennuksille on myös löydetty 
uudet käyttötarkoitukset kokous- 
ja päiväkerhotiloina.

Viisikanta-rakennussuojelupal-
kintoa on jaettu vuodesta 1990 
saakka kannustuksena yksityisille 
ja yhteisöille säilyttää vanhaa.

Kiimingissä kiiteltiin erityisesti 
vanhan kirkon ja uudehkon seu-
rakuntakeskuksen sekä vanhojen 
koulujen muodostamaa eheää, so-
pusointuista kokonaisuutta. 

(Sk-P)

taimimyyjäiset 
Haukiputaalla

Haukiputaan seurakuntakeskuksen 
pihalla pienryhmätilan edessä, Kirk-
kotie 10 C on jokakeväiset taimi-
myyjäiset lähetystyön hyväksi per-
jantaina 26.5. kello 15-18. 

Ostosten lomassa voi pistäytyä 
kahvilla tai teellä pienryhmätilassa. 
Taimilahjoituksia otetaan vastaan 
ja niistä voi soittaa lähetyssihteeri 
Ylimaulalle, p. 040 5014 764.

Lahjoitetut taimet ovat kestäviä, 
koska talvenkestävyys on testattu jo 
paikkakuntalaisten pihoissa.

etnoruokailta 
kellossa

Kellon seurakuntatalossa järjeste-
tään vielä yksi etnoruokailta maa-
nantaina 29.5. kello 18 alkaen.

Terveydenhoitaja Pirjo Lehtiniemi 
opastaa etiopialaisen ruoan saloihin. 
Hän on työskennellyt Etiopiassa 
lähetystyössä parikymmentä vuotta 
ja kertoilee samalla etiopialaisista 
ruoka- ym. tavoista.

Iltaan on ennakkoilmoittautu-
minen perjantaihin 26.5. kello 16 
mennessä lähetyssihteeri Ylimau-
lalle, p. 040 5014 764.

kristilliset
hiphopparit ouluun

Oululaista väriä tapahtumaan 
tuovat paikallinen House-
band sekä tanssiryhmä El-
liots Dance Crew. 

Tapahtuman takana on 
helluntaiseurakuntaan, va-
paaseurakuntaan ja ev.lut. 
seurakuntiin kuuluvia paikal-
lisia nuoria. He haluavat olla 
yhdessä välittämässä todellista 
kuvaa tämän päivän kristil-
lisestä nuorisokulttuurista. 
Järjestävänä tahona toimii 
Oulun Helluntaiseurakun-
nan nuorisotyö. 

Tapahtumaan on vapaa 
pääsy. 

H aukiputaan Kellossa sijait-
seva historiallinen karta-
no on ollut vuosikymme-

niä kristillisen kasvatuksen ja rau-
hoittumisen paikkana. Kesän alka-
essa ovet jälleen aukenevat ja lei-
rit pyörähtävät käyntiin heti kou-
lujen loputtua. 

Vuonna 1987 perustettu yhdis-
tys Kellonkartanon ystävät ry 
vastaa toiminnan pyörittämisestä 
vapaaehtoisvoimin. Ainostaan 
kesäleireillä on mukana palkattua 
työvoimaa. Suomen Raamattuopis-
ton omistuksessa olevan kartanon 
toiminnassa on mukana ihmisiä 
monista kirkon piirissä toimivista 
herätysliikkeistä. 

Toiminta on monimuotoista ja 
vaihtelee eri vuosina, mutta punai-
sena lankana on aina pidetty vah-
vaa raamattuopetusta. Tänä kesänä 
panostetaan entistäkin enemmän 
lapsi- ja nuorisotyöhön. 

kristillistä pohjaa 
rakentamassa

Lapsi- ja nuorityön kehittämises-

kellonkartano herää talviunestaan

tä innostunut Säde Pokka ja hä-
nen miehensä pastori Tapio Pok-
ka ovat olleet tiiviisti mukana Kel-
lonkartanon kesässä. Pokan perhe 
tuli Suomeen kolme vuotta sitten 
lähetyskentältä Japanista ja sen 
jälkeen lapset ja nuoret ovat voi-
makkaasti olleet heidän sydämen-
sä asiana.

-Meillä on huoli maastamme, jossa 
ihmiset yhä enemmän vieraantuvat 
kristinuskosta. Nyt tarvitaan selke-
ästi kristillistä sanomaa. Lapsityössä 
kasvatetaan kristillistä pohjaa, jotta 
lapsille ja nuorille voisi syntyä oma 
usko, Säde Pokka kertoo. 

Leirit ovat usein kesän kohokoh-
tia. Hengellisen ohjelman lisäksi 
pidetään yhdessä hauskaa ja tutus-
tutaan uusin ystäviin. Viime kesänä 
pihalle tehdyt jalkapallomaalit ovat 
leireillä ahkerassa käytössä. 

- Toiminnassa lapsi ja nuori saa 
tukea uskolleen ja huomaa, että on 
myös muita lapsia, jotka uskovat 
Jeesukseen. 

Kesän aikana Kellonkartanossa 
järjestetään leirejä ala-asteikäisille, 
yläasteikäisille ja päiväleirejä  4-7 
-vuotiaille lapsille. 

Puun varjossa. Leiritiimiläiset Säde Pokka, antti Härkönen, Maria vuorma ja Pekka Siitonen ovat ohjaamassa 
kesän Super-leireillä. 

Sunnuntait pyhitetty 
perheelle

Leirien sijoittuessa arkipäiviin on 
viikonloppuisin ohjelmaa aikuis-
väellekin. Lauantait koostuvat eri-
laisista teemoista ja kesän aikana 
pohditaan raamattuaiheiden li-
säksi myös muun muassa sielun-
hoitoon, ihmissuhteisiin ja lähe-
tystyöhön liittyviä asioita.

-Sunnuntait ovat koko perheen 
päiviä. Kello 13 on Kartanon kirkko, 
jonka yhteydessä on pyhäkoulu. 
Kirkon ja kahvien jälkeen jatke-
taan seuroilla tai raamattutun-
nilla. Niidenkin aikana lapsille on 
omaa ohjelmaa, joten sunnuntain 
menoihin voi tulla lasten kanssa 
ikään katsomatta, Säde ja Tapio 
Pokka kertovat. 

Kellonkartanon kesän avajaiset ovat 
helatorstaina 25.5. Puhujavieraana 
on radiolähetystyön veteraani rovas-
ti Per-Olof Malk. 

Hanna karkkonen
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sanan aika

Jumala,

pidä maa ja taivas kosketuksissa toisiinsa!

Pyhää vietetään Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Sen aiheena on 
Korotettu Herra. Ihmisjärki ei voi käsittää taivaaseen astumista. Keskellä 
arkitodellisuutta vaikuttaa toinen todellisuus, jota emme pysty selittämään. 
Taivaallinen ulottuvuus on Jumalan tapa toimia.
Päivän psalmi on Ps. 47: 6-9, 1. lukukappale Jes. 33: 5-6, 2. lukukappale Ap.t. 
1: 1-11 tai Room. 8: 31-39. Evankeliumi on Luuk. 24: 46-53.

helatorstai

Ennen lähtöään Jeesus siunasi omansa. 

Tämä siunaus on voimassa. Eivät epäon-

nistumiset ja epäilyt vie pois siunausta.

Sirkka LiiSa enqviSt

Kristuksen taivaaseenastumisen muistele-

minen kehottaa meitä nostamaan katseem-

me. Se on välttämätöntä, jotta perspektii-

vimme laajenisi. Jumalan maailma

on avara.

Sirkka LiiSa enqviSt

Pienellä on vahva
puolustaja

Lapsena kadehdin ystävääni, jolla oli isoveli. Veli tuli pienen sis-

konsa avuksi pihapiirin leikeissä, joissa tarvittiin erityistä voimaa tai 

auktoriteettia. Riitatilanteissa veljen tarvitsi näyttää vain selkäänsä 

ja sisko jätettiin rauhaan. Hän oli turvassa silloinkin, kun riita oli 

itse aiheutettu. Isoveli oli siskonsa pettämätön puolustaja.

Itseään pitää puolustaa, mutta elämää ei voi elää vain omaa 

etuaan ajatellen. Pienet ja heikot tarvitsevat puolustajan. Vanhuk-

set, lapset ja sairaat, kaikki ne, jotka eivät itse ole vahvoilla, tarvit-

sevat vierelleen vahvemman. He tarvitsevat niitä, jotka asettuvat 

heidän puolelleen, puhuvat ja tekevät heidän puolestaan. 

Jeesus asettui aina pienen ihmisen puolelle. Hänelle yksi ihmi-

nen huolissaan ja kaipauksessaan oli tarpeeksi tärkeä.

Jeesus ymmärsi pientä ihmistä, sillä hän uskalsi itsekin olla pieni 

ja heikko. Hän uskalsi, koska ei ollut yksin. 

Jumalan Henki, Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen silloin, 

kun hänet kastettiin. Tuota Henkeä Jeesus kutsui puolustajaksi. 

Pyhä Henki, puolustaja, rohkaisee pelossa, lohduttaa surussa ja 

valaa luottamusta epätoivossa. Siihen nojaten Jeesus uskalsi kuolla, 

uskalsi meidän puolestamme.

Ketään meistä ei ole jätetty selviytymään yksin ja omin voimin. 

Jumala on antanut meille lahjaksi puolustajan, Pyhän Hengen, jo 

kastehetkellämme, kun olimme pieniä ja heikkoja. 

Jos Jumala on meidän puolellamme, kukaan ei voi olla meitä 

vastaan, eikä mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, 

sanoo apostoli Paavali. 

Veljemme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus on puolellamme 

tänäänkin.

tiina reinikainen
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Pa Lv e L u H a k e M i S t o

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Pa i k k o J a  av o i n n a

M u u t  S e u r a k u n n atY H d i S t Y k S e t

o P i S k e L i J a M e n o t

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7: 
Su 28.5. klo 10 messu
Su 28.5. klo 15 English Service
Hietasaaren leirikeskus, Hie-
tasaarentie 19:

Ti 30.5. klo 18 peli- ja sau-
nailta
Heinätorin seurakuntakoti, 
Aleksanterinkatu 71:
To 25.5. klo 19 nuorten aikuis-
ten ilta 
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Su 28.5. klo 18 iltamessu.
Ti 30.5. klo 18.30 ison kirjan 
ilta

i

virsimaraton 
utajärvellä

Kaikki ovat sydämellisesti 
tervetulleita laulamaan vir-
siä Utajärven kirkkoon, jossa 
järjestetään ensimmäisen 
kerran virsimaraton. Virsi-
kirjamme kaikki virret lau-
letaan viikon aikana. 

Maraton alkoi maanantaina 
22.5., ja se päättyy sunnuntaina 
28.5. illalla. Virsiä lauletaan 
pääsääntöisesti iltaisin klo 
17-22, poikkeuksena perjan-
tai ja sunnuntai. Perjantaina 
virsiä lauletaan klo 9.15-22 
ja sunnuntaina alkaen klo 
13 siihen asti, kunnes kaikki 
virret on laulettu. 

Virsimaraton etenee nume-
rojärjestyksessä paitsi perjan-
taina, jolloin lauletaan lasten 
ja nuorten osaston virret 
490-517 klo 9.15 - n. klo 
11.15. Soittajina on Utajärven 
seurakunnan työntekijöitä, 
sijaiskanttoreita ja naapu-
riseurakuntien kanttoreita. 
Esilaulajina on Utajärven 
kirkkokuorolaisia. Kirkossa 
on mahdollisuus laulaa virsiä 
haluamansa ajan. 

Ylikiimingin kirkossa järjes-
tetään motoristikirkko kuu-
dennen kerran helatorstaina 
25.5. alkaen kello 12.

Gospeltyyppisen jumalan-
palveluksen jälkeen polkais-
taan kolminkertainen yhteis-
kaasutus alkavan ajokauden 
kunniaksi. Kirkonmäeltä 
ajetaan paraatiajossa Oulun-
teitä Marttilanharju kiertäen 
seurakuntatalolle, jossa on 

Motoristit polkaisevat 
ajokauden käyntiin 

Ylikiimingissä
kahvitarjoilu ja seurakun-
nan lähetysväen järjestämä 
makkaranmyynti.

Ylikiimingin motoristiro-
vasti ja tapahtuman vetäjä 
Jouni Riipinen kertoo, että 
motoristikirkko on oivallinen 
tapa aloittaa uusi pyöräily-
kausi, nähdä entisiä tuttuja 
ja tavata uusia. Puheenaiheet 
liittyvät matkasuunnitelmiin 
ja ajokkeihin.

Kempeleen seurakunta palk-
kaa kolme uutta lastenohjaaja 
ensi syksystä alkaen. Kempe-
leen seurakunta haluaa panos-
taa erityisesti päiväkerho- 
ja perhekerhotyöhön. Ensi 
syksynä on tarkoitus perus-
taa Kokkokankaalle kolme 
perhekerhoa nykyisen yhden 
tilalle. Kirkonkylän seura-
kuntatalollekin tulee kaksi 
perhekerhoa.  Lisäksi seura-
kunta järjestää myös 3-vuo-
tiaille perhekerhoja.

Kirkkoneuvosto valitsi 
seurakuntapastorin virkaan 
Outi Uusimäen ja pyy-
tää hänelle virkamääräystä 

kempele panostaa
päiväkerhotyöhön

tuomiokapitulilta 1.9.2006 
alkaen. Tällä hetkellä Outi 
Uusimäki toimii Kokkolan 
seurakuntayhtymän sairaa-
lateologin sijaisena.

Kirkkoneuvosto päätti ottaa 
vanhalta hautausmaalta alu-
eita käyttöön uusien hauta-
paikkojen tekemistä varten, 
koska nykyiset hautapaikat 
ovat loppumassa, ja uutta 
Kokkokankaan hautausmaata 
ei voida vielä perustaa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 
ympäristödiplomijärjestel-
män raportin ympäristösel-
vityksineen ja ympäristöoh-
jelmineen.

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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• 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 
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Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

free
vapaa

Seuraava
rauHan terveHdYS

iLMeStYY 1.6. Ja
Sen JäLkeen
Joka toinen

viikko.

SiirrYMMe
keSäaikaan.


