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Seija Jalagin tutki 
naislähettejä Japanissa:

aika tätejä!
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Kotimaa-Yhtiöiden toimitusjohtaja Pauli 
Aalto-Setälä kirjoittaa 23.4. verkkopäivä-
kirjassaan, että kirkon viestintää pitäisi 
arvostaa enemmän.

– Kirkolliset toimitukset kaste, hautaan 
siunaaminen ja kirkkohäät ovat yhdeksälle 
kymmenestä tärkeitä. Merkityksellistä on 
myös kristillisten arvojen siirtyminen suku-
polvelta toiselle, syrjäytyneiden, vanhusten 
ja vammaisten auttaminen.

Tätä kaikkea kirkko tekee, mutta kirkosta 
eroavat eivät sitä välttämättä tiedä.

Kirkon tutkimuskeskuksen tuore tutki-
mus kertoo, että kirkolla on selvästi julki-
suuskuvaansa vahvempi asema suomalais-
ten mielissä.

Kirkko on mainettaan parempi kuten Paa-
vo Väyrynen tai Sonera. Maine ja teot eivät 
lyö yhteen. Väyrynen sai suhteellisesti arvi-
oituna yhtä paljon ääniä pohjoisesta kuin 
Niinistö etelässä.

Valtakunnallisesti kirkko on otsikoissa 
pääsääntöisesti negatiivisessa valossa. Vika 
ei ole kirkosta raportoivassa mediassa, vaan 
kirkossa itsessään. Seurakuntien positiiviset 
uutiset vaatisivat valtakunnallista vahvistusta 
ja markkinointia.

Seurakuntalehtiä lukuun ottamatta viestin-
nällä on olematon painoarvo kirkon sisäisessä 
keskustelussa ja esimerkiksi budjetoinnissa.

– Teoriassa asiat ovat kunnossa. Kirkon 
viestintästrategiassa paalutetaan, että kir-
kollisen viestinnän tulee tukea yhteisölli-
syyttä. Kaikkien työntekijöiden tulisi olla 
tässä vuoropuhelussa mukana. Avoimuus 
ja vuorovaikutus mainitaan useaan ottee-
seen. Muistiossa ”Vuoropuhelun kirkko 
2010” sanotaan jopa, että kirkossa panos-
tetaan viestintään.

– Media on aikamme suurin vallankäyttäjä. 
Kirkon viestiä ei tarvitse tyhjästä nyhjäistä, 
se on jo olemassa. Viestintä ei kuitenkaan 
ole teologiaa vaan strateginen johtamisen ja 
vaikuttamisen väline. Kumpaankaan sitä ei 
nyt käytetä.

Tampereen kirkkosanomissa 20.4. media-
tutkija Johanna Sumiala-Seppänen kertoo, 
miksi kirkko saa nyt huomiota.

– Mediaa aihe kiinnostaa, koska siinä on 
konflikti ja hyvät draaman ainekset. Suku-
puoleen liittyvä kiista herättää herkästi in-
tohimoja, koska tasa-arvo on suomalaisessa 
yhteiskunnassa tietyllä lailla pyhä arvo. 

– Vaikka yhteiskuntaa väitetään maallis-
tuneeksi, kansankirkko yhä kuuluu siihen 
olennaisesti. Kun näin voimakkaasti keskus-
tellaan naispappeudesta, paljastuu samalla, 
että kirkolla on merkitystä 2000-luvun suo-
malaiselle.

M inulla on tapana etsiä pyhän 
kokemuksia. En kaipaa enkeli-
kuoron ilmoitusta tai muutakaan 

jumalallista väliintuloa, vaan arkisia 
välähdyksiä, jotka voi kiteyttää vaik-
kapa Viettelyksen vaunu -näytelmästä 
ja Kaikki äidistäni -elokuvasta tuttuun 
teesiin: ”Tuntemattomien apuun voi ai-
na luottaa”. Tällaiset pyhän kokemukset 
osuvat usein kohdalle raitiovaunussa. 
Niin kuin taannoin, kun ratikkaan nousi 
keski-ikäinen nainen joka istui eteeni ja 
alkoi tauotta yskiä.

Rekisteröin oman nolon ajatukseni 
– ”tuberkuloosi? aids? lintuinfluenssa?” – 
ja häpesin omaa vaistomaista taaksepäin 
vetäytymisen reaktiotani.

Muutaman pysäkin jälkeen jo täyteen 
raitiovaunuun nousi keski-ikäinen nainen 
joka istumapaikkojen puutteessa asettui 
seisomaan yskänaisen viereen. Seisova 
nainen alkoi heti tuijottaa yskänaista. 
Häpesin taas, nyt tuijottavan naisen 
puolesta. (”Sekaantuuko se, eikö se voi 
antaa yskiä rauhassa.”) Yskänainenkin 
hävetti minua. (”Eikö se voi lopettaa ys-
kimistä, kauanko yskää oikein riittää.”) 
Seisova nainen alkoi kaivaa käsilaukku-
aan, ja tajusin myötähäpeäni yltyessä 
kliimaksiinsa: ”Se aikoo puuttua peliin, 
sekaantua julkealla tavalla.”

Seisova nainen otti laukustaan kurk-
kupastillirasian, avasi sen, ja ojensi rasiaa 
mutkattomasti yskänaiselle. Yskänainen 
ei yskinnältään saanut kiitetyksi, mutta 
nyökkäsi ja otti kurkkupastillin. Häpeäni 
vaihtui sekunnin murto-osassa kiitol-
lisuudeksi (”Tuntemattomien apuun 
voi aina luottaa!”) kunnes yltyi taas 
häpeäksi omasta aiemmasta pikkumai-

sesta häpeäntunteestani. Tunsin häpe-
än häpeää, jonka lävisti kiitollisuuden 
vastaansanomaton kiila.

Yskänaisen yskä helpottui, ja hän sai 
kiitettyä kurkkupastillinaista.

Seurasi liikuttava kaurismäkeläinen 
dialogi (joka käytiin molemminpuoli-
sen kunnioituksen vallitessa; molemmat 
naiset olivat hiukan hämmentyneitä 
tapahtuneesta, kurkkupastillinainen 
omasta yllättävästä avuliaisuudestaan ja 
yskänainen tuntemattoman avusta):

Yskänainen: Kiitos.
Kurkkupastillinainen: Älkää kiittäkö. 

Minä tiedän mitä yskä on.
Yskänainen: Voin kyllä maksaa.
Kurkkupastillinainen: Voi, älkää 

toki.
Yskänainen: Onko teillä koiraa? 

(Kurkkupastillinaisella oli koirankuva 
käsilaukussa)

Kurkkupastillinainen: Ei. Mutta minä 
rakastan koiria.

Yskänainen: Kysyin vain koska mi-
nulla on.

Kurkkupastillinainen: Mikä rotu?
Yskänainen: Puudeli.
Kurkkupastillinainen: Voi! Minä ra-

kastan puudeleita!
Keskustelu taukosi, molemmat naiset 

hymyilivät, ystävällisesti, hiukan vai-
vaantuneina, ja minä tunsin harrasta 
kiitollisuutta. Tällainen maailma, rai-
tiovaunu perjantaina, minä istun tässä, 
kaljapullo vierii käytävän yli toisen penk-
kirivin puolelle ja tuntematon nainen 
ojentaa toiselle tuntemattomalle naiselle 
kurkkupastillin. Ajattelin: En voi pyytää 
enempää. Tämä riittää. Juuri tämä.

Naiset jäivät pois samalla pysäkillä.
Yskänainen: Kiitos vielä. 
Kurkkupastillinainen: Eipä kestä. 

Terveisiä puudelille! 
Riemastuin. Kohtaaminen ei olisi voi-

nut loppua täydellisemmin. Mikä lattea 
huudahdus, tyhjänpäiväinen ja arkinen. 
Ja silti se kantoi kaikkea merkitystä, välitti 
koko sen yhtäaikaisen neuvottomuuden 
ja päättäväisyyden ja välähdyksenomai-
sen samankaltaisuuden tunteen joka 
tuntemattomien auttamiseen kiistatta 
kuuluu: Terveisiä puudelille.
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07 pappipulaan tulossa lääkettä
Pienemmistä seurakunnista on jonkin aikaa 
kuulunut viestejä, että avoimiin papinvirkoihin 
hakijoita on ollut vain niukasti tai ei lainkaan. 
Tämä on todellisuutta monilla paikkakunnilla 
niin etelässä kuin pohjoisessakin. Huolestutta-
vaksi tilanne muuttui siinä vaiheessa, kun suu-
remmistakin seurakunnista alkoi kantautua sa-
manlaisia uutisia.

Luvut kertovat väistämättömän tosiasian 
pohjoisen tulevaisuudesta. Oulun hiippakun-
nan papeista siirtyy eläkkeelle vuoteen 2015 
mennessä lähes puolet. Joka vuosi tarvittaisiin 
15 uutta pappia täyttämään avoimet virat.

Onneksi hiippakunta on ryhtynyt yhdessä 
Oulun ja Joensuun yliopistojen sekä Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa toimiin 
pohjoisen pappipulan lääkitsemiseksi. Viime 

vuoden puolella teetettiin selvitys erilaisis-
ta vaihtoehdoista, joita pitkin on mahdollista 
suorittaa teologian opintoja.

Oulun avoimessa yliopistossa on voinut suo-
rittaa teologian opintoja Helsingin yliopiston 
vaatimusten mukaisesti. Kesäyliopisto tarjoaa 
nyt oman lisänsä järjestämällä syksyllä teolo-
gian perusopinnot ja vuonna 2008 aineopin-
not Joensuun yliopiston vaatimusten mukai-
sesti. Se tarjoaa myös mahdollisuuden opiskel-
la maakunnan etätoimipisteiden kautta.

Suoritettuaan kesäyliopistossa koko 60 opin-
topisteen perus- ja aineopintojen kokonaisuu-
den opiskelija voi pyrkiä Joensuun yliopiston 
teologiseen tiedekuntaan osana niin sanottua 
avoimen väylän kiintiötä.

Oulun avoimen yliopiston kautta on puoles-

taan avoin väylä Helsingin teologiseen tiede-
kuntaan.

Nyt pohjoispohjalaisilla alkaa olla runsaas-
ti mahdollisuuksia opiskella teologiaa ja teh-
dä se esimerkiksi työn ohessa. Moni valitsee-
kin juuri tämän vaihtoehdon. Joensuun yliopis-
tossa on huomattu, että yhä useammilla teolo-
gian opiskelijoilla on entuudestaan jonkin toi-
sen alan tutkinto tai ammatti. Teologiasta kiin-
nostutaan keski-iässä tai hieman varttuneem-
pana, kun käsitykset elämän tärkeistä asioista 
syvenevät.

Teologikoulutustarjonnan lisääminen lieven-
tänee pappipulaa pitkällä aikavälillä, mutta ko-
konaan se ei sitä ratkaise. Jotta valmiit teologit 
hakisivat virkoihin, pitää seurakuntien huoleh-
tia, että niiden työolosuhteet ovat kunnossa.

pyhän kokemus raitiovaunussa
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Turussa järjestetään 
43. valtakunnalliset 
Kirkkopäivät 
25.-27.5.2007. 
Kirkkopäivien 
teemana on Pyhä 
yksinkertaisuus. 
Tapahtumissa etsitään 
yksinkertaista uskoa, 
yksinkertaista yhteyttä 
ja yksinkertaista hyvää.

t apahtumiin odotetaan jo-
pa 20 000 kirkossa toimi-
vaa, kirkosta kiinnostu-
nutta ja kirkkoa kaihtavaa 

osallistujaa. 
Mikä edelleen on luovuttama-

tonta, yhteistä ja pyhää?
Kirkkopäivät on kansanjuhla, 

jossa kohtaavat kirkko, kulttuuri, 
yhteiskunta ja tuhannet kävijät.

Toukokuisena viikonloppuna eri 
puolilla Turkua järjestetään toista-
sataa tapahtumaa lapsille, nuorille 
ja aikuisille: ulkoilmajuhlia, teat-
teria, keskusteluja, konsertteja, 
näyttelyjä.

Turkulainen kulttuuri on täysin 
rinnoin mukana. Samoin koko 
kirkollisen elämän kirjo kymme-
nien ohjelmaa järjestävien yhtei-
söjen kautta.

Kirkkopäivät on kirkon suur-
tapahtuma, joka järjestetään joka 
toinen vuosi eri puolilla Suomea. 
Kirkkopäivät toteutetaan paikallis-
seurakunnan ja Kirkkopalvelujen 
yhteishankkeena.

Viimeksi tapahtuma oli Oulussa 
kaksi vuotta sitten.

kolmesta
näkökulmasta

Maailman moninaisuuden keskeltä 
yksinkertaisuutta ja pyhyyttä etsitään 
kolmesta eri näkökulmasta.

Yksinkertainen usko koskettaa 
sielua. Yksinkertainen yhteys koh-
taa toisen ihmisen. Yksinkertainen 
hyvä toimii ihmisten ja maailman 
hyväksi.

Kirkkopäivillä on luvassa usei-
ta keskusteluja, jotka tarjoavat 
vankan aiheen ja näkemykselliset 
keskustelijat.

Perjantaina 25.5. klo 13 pyhäs-
tä ja pahasta vaihtavat ajatuksia 
lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa 
Aula ja Turun piispa Kari Mäki-
nen. Lauantaina 26.5. klo 11 uskon 
peruskysymysten ja Katekismuksen 
äärellä ovat Helsingin piispa Eero 
Huovinen ja emeritusprofessori 
Antti Eskola.

Pastori, kirjailija Irja Askola ja 
kirjailija, kansanedustaja Tommy 
Tabermann kyselevät lauantaina klo 
13, mitä on lähimmäisyys. Kutsu-
muksen intohimoiseen todellisuu-
teen johdattelevat lauantaina klo 14 
kirjailija Torsti Lehtinen ja muu-
sikko, runoilija A. W. Yrjänä.

Uskoista ja arvoista keskustelevat 
isät ja tyttäret. Lauantaina klo 9 ta-
paavat John ja Monica Vikström, 

t u r u N  k i r k k o p ä i v i l l ä  k o H ta avat  k i r k k o ,  k u lt t u u r i  J a  Y H t e i S k u N ta

Mikä edelleen on luovuttamatonta,
yhteistä ja pyhää?

Ilkka ja Julia Kanerva sekä Jan Otto 
ja Janina Andersson.

oikeudenmukaisemman
maailman puolesta

Kirkkopäivillä otetaan kantaa oi-
keudenmukaisuuteen ja hyvään 
maailmassa. Kirkon Sosiaalifoo-
rumi julkaisee seminaarissaan per-
jantaina klo 12.30 teesit ihmisar-
voisesta vanhuudesta. Seminaa-
rin avaa Kirkon Sosiaalifoorumin 
puheenjohtaja emeritus arkkipiis-
pa John Vikström. Teeseistä kes-
kustelevat Björn Wahlroos ja Su-
vi-Anne Siimes.

Työmaailman kovuudesta ja 
työhyvinvoinnista keskustellaan 
perjantaina klo 14 seminaarissa, 
jossa kuullaan Leafin entisen työn-
tekijän ja luottamusmiehen Leila 
Sorsan puheenvuoro ja diakonissa 
Marja-Liisa Liimatan kokemuksia 
yhteistyöstä lakkautettavan tehtaan 
henkilökunnan kanssa. Seminaarin 
avaa Mikkelin piispa Voitto Huotari, 
joka puhuu arjen teologiasta.

Yksinelävien haastetta kirkolle 
ja yhteiskunnalle pohtivat lauan-
taina klo 14 muiden muassa kan-
sanedustaja Liisa Hyssälä, Kirkon 
tutkimuskeskuksen johtaja Kimmo 

Kääriäinen, Stakesin tutkija Jouko 
Karjalainen, kulttuuritutkija Eija 
Maarit Ojala, dosentti, mediatut-
kija Veijo Hietala, Turun apulais-
kaupunginjohtaja Kaija Hartiala 
ja yksinelävien edustajina Päivi 
Eltonen ja Seppo Blomqvist.

Kirkkopäivien kulttuuriohjelma 
ruokkii teatterilla, musiikilla ja ai-
nakin puheella ruuasta ja juomasta. 
Eri puolille kaupunkia pystytetään 
näyttelyitä, joiden aiheet vaihtelevat 
pyhiinvaelluksista perheväkivaltaan 
ja Agricolasta pappiloihin.

Linnateatterissa harrastetaan 
kulttuuria koko viikonlopun ajan 
laajalla skaalalla. Illan ohjelmat al-
kavat näytelmällä klo 20 ja jatkuvat 
keskusteluilla ja musiikilla.

Perjantai-iltana klo 20 tarjolla 
on stand-up -komiikkaa ja puhet-
ta kristityistä ja olutkulttuurista. 
Kaljasta ja kirkosta puhumassa 
klo 22.30 alkaen Markku Haapio, 
Jouko Hallia ja isä Mitro.

Lauantai-illan aloittaa klo 20 
Sokerihumala -näytelmä 17-vuo-
tiaasta Danista, joka elää internetin 
chattipalstoilla. Jumalan kuvasta, 
kehollisuudesta, seksuaalisuudesta 
ja spiritualiteetista tuulettavat klo 
22.30 runoilija, kansanedustaja 
Tommy Tabermann, tanssitaiteilija 
Metsälintu Pahkinen, näyttelijä, 

ohjaaja Jari Hämäläinen, teologi 
Monika Pensar-Granroth sekä 
Viis papeista -yhtye.

Lauantaina klo 11 Linnateatteris-
sa kohtaavat piispa Gustav Björk-
strand ja ohjaaja Jari Halonen 20 
vuotta Jumalan teatterin erite-epi-
sodin jälkeen. Aamukahvin ääressä 
keskustellaan kulttuurin pyhästä 
ja pahasta.

Suuria juhlia
ja hiljaiseloa

Kirkkopäivien suuret juhlat viete-
tään Tuomiokirkkoaukion pääla-
van äärellä. Avajaistapahtuma Kyl-
vön juhlaan perjantaina klo 18 osal-

ilmoittautuminen
• Nuorten ryhmät 30.4. mennessä, muut ilmoittautujat   
 11.5.2007 mennessä. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. 
 Kokoaikainen osallistumistunnus: Aikuiset 40 e.
• Nuoret (12-18 vuotta), opiskelijat ja työttömät 25 e.
• Nuoret (ryhmät, sis. majoitus ja ruokailu) 50 e.

www.kirkkopaivat.fi

Mitä on pyhä
yksinkertaisuus?

Pekka Kontio, seurakun-
tamestari, Oulu

– Yksinkertainen usko. 
Armo, joka tulee ano-
matta.

Sami Puolitaival, seura-
kuntapastori, Kempele

– Kristitty, jolla on joka 
päivä armon ikävä.

Sinikka Kaarela, tiedot-
taja, Oulu

– Minulle se on ihan ar-
kinen sanonta, joka ei liity 
uskontoon.

listuvat muiden muassa arkkipiis-
pa Jukka Paarma, Turun kaupun-
ginjohtaja Mikko Pukkinen, tans-
sitiimi, Juha Tapio ja Petri Laak-
sosen yhtye. Lauantaina klo 14 
päälavalla rakennetaan pienoisku-
va monikulttuurisesta maailmasta 
teemalla I have a dream - minul-
la on unelma.

Lauantai-iltana klo 18 päälavalta 
kajahtaa Kasvun juhla, hengellisen 
musiikin ja virsien toivekonsertti. 
Esiintyjinä kuorojen lisäksi kuu-
luisuuksia. Kirkkopäivät päättää 
sunnuntaina klo 13.30 ekumeeni-
nen Sadonkorjuujuhla, joka kutsuu 
pyhään yhteyteen.

Vilinän ja virikkeiden vastapai-
noksi Hiljaisuuden kylä Pyhän 
Katariinan kirkolla kutsuu hiljen-
tymään, levähtämään ja hengittä-
mään syvään. Pappilassa on kahvila, 
ja lapsille on oma punainen tupa, 
jossa voi viipyä lastenohjaajaopis-
kelijoiden kanssa.

Kirkkopäivät on kirkon kesäinen 
suurtapahtuma, joka järjestetään 
joka toinen vuosi eri puolilla Suo-
mea. Pääjärjestäjinä ovat Kirkko-
palvelut ja paikallinen seurakunta; 
Turussa Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymä.

Ensimmäiset Kirkkopäivät pi-
dettiin Kallion kirkossa Helsingissä 
1918. Seuraavan kerran kokoon-
nutaan Kirkkopäiville Jyväskylään 
vuonna 2009.

Satu kreivi-paloSaari
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Tuiran kirkossa: Su 29.4. klo 10 
messu, toimittaa Tarja Korpela, 
avustaa Lauri Kujala, kantto-
rina Jukka Jaakkola. Kolehti 
sotaveteraanien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön. 
Radiointi Radio Dei.
Su 29.4. klo 18 messu, toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Kolehti perhettä 
ja vanhemmuuttta tukevaan 
toimintaan Suomen Setlement-
tiliitolle.
Ke 2.5. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Jukka Jaakkola. Koleh-
ti Suomen Merimieskirkon 
työlle.
Su 6.5. klo 10 messu, liturgia 
Pasi Kurikka, saarna Perttu 
Kyllönen, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti Leena Pasasen ja Kirsti 
Hiltusen nimikkolähettityölle 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Liittyy Oulun rauhanyhdistyk-
sen kevätseuroihin.
Su 6.5. klo 18 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Kolehti Typön perheen 
nimikkolähettityölle Turkissa 
Kylväjän kautta.
Ke 9.5. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Lauri Kujala, puhe 
teol. yo Ismo Virtanen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Mordvan luterilaiselle 
seurakunnalle Kansanlähetyk-
sen kautta.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 29.4. klo 10 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti sotaveteraa-
nien keskuudessa tehtävään 
hengelliseen työhön kirkkohal-
lituksen kautta.
Su 6.5. klo 10 messu, toimit-

Oulun tuomiokirkossa: Su 
29.4. klo 10 messu. Tuomioro-
vastin vaalin vaalisaarnan toi-
mittaa kolmannella vaalisijalla 
oleva Kiimingin seurakunnan 
kirkkoherra, TT, FM Pauli Nie-
melä. Kanttorina Raimo Paaso, 
urkurina Maija Tynkkynen, 
Sofia Magdalena -yhtye. Kolehti 
sotaveteraanien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Keskustan seurakuntatalon 
alasalissa, mukana myös vaali-
saarnan pitäjä.
Ma 30.4. klo 18 vappumessu, 
toimittaa Ulla Säilä, saarnaa 
Árpád Kovács. Esilaulajana 
Sarastus-kuoro  Noora Katajan 
johdolla. Kolehti oppilaitos-
työn kummioppilaalle Nepa-
lissa Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Su 6.5. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarnaa Pekka 
Sippola, avustaa Ari-Pekka 
Metso, Oulujoen laulu, kant-
torina Raimo Paaso. Kolehti 
vähemmistökielten raamatun-
kääntäjien koulutusohjelmaan 
Etelä-Amerikassa.
Su 6.5. klo 18 englanninkielinen 
iltakirkko vesper.
Keskustan seurakuntatalossa 
su 29.4. klo 18, anglikaaninen 
jumalanpalvelus.

Karjasillan kirkossa: Su 29.4. 
klo 10 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, saarnaa rovasti Esa Li-
pasti, avustaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Rautatieläisten Kristillisen 
Yhdistyksen kirkkopyhä. Kaik-
ki rautatieläiset tervetulleita. 
Kolehti sotaveteraanien kes-
kuudessa tehtävään hengelli-
seen työhön kirkkohallituksen 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Kirkkokahvit.
Su 6.5. klo 10 messu, toimit-
taa Juha Vähäkangas, avustaa 
Juhani Lavanko, kanttorina 
Ari Rautakoski. Kirkkokahvit. 
Kolehti nimikkolähettien Ritva 
ja Mauri Niemen työlle Tansa-
niassa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa: Su 29.4. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Mervi 
Keskinen, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 6.5. klo 10 messu, toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Satu 
Saarinen, Anu Kontio ja Riitta 
Hirvonen, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit ja YV-kii-
tosjuhla. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 6.5. klo 15 Untuvikkojen ja 
jo pesästään lentäneiden kirkko, 
toimittaa Olavi Mäkelä, avusta-
vat Satu Saarinen, Auli Kipinä 
ja Riitta Yliluoma, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit.

Oulujoen kirkossa: Su 29.4. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttorina Annukka 
Palola, avustaa kirkkokuoro. 
Su 6.5. klo 10 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Pentti 
Kopperoinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala, avustaa Oulujoen 
kirkon kamarikuoro. Radiointi 
Radio Dei.
Hönttämäen seurakuntako-
dissa su 6.5. klo 11 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Kirkkokahvit.
Ylikiimingin kirkossa: Su 29.4. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Isokoski, kanttorina Leo Rahko. 
La 5.5. klo 13 motoristikirkko, 
gospel-tyyppinen jumalanpal-
velus, toimittaa kirkkoherra 
Jouni Riipinen. Ylikiimingin 
gospelryhmä avustaa. Kirkko-
kahvit seurakuntatalon pihalla. 
Grillimakkaraa, jonka myyn-
nistä tuotto Vienan Karjalan 
lähetystyöhön. Piispan Kamari 
avoinna tilaisuuden ajan.

taa Päivi Jussila avustaa Juha 
Valppu, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti oman seura-
kunnan nimikkolähetyskohtee-
seen Sanansaattajien radiolähe-
tystyölle Istanbulissa.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
29.4. klo 12 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti so-
taveteraanien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön 
kirkkohallituksen kautta. Kirk-
kokahvit.
Su 6.5. klo 12 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, avustavat 
Riikka Honkavaara ja Nan-
na Helaakoski, musiikki Esa 
Rättyä. Kolehti Ritva ja Mauri 
Niemen nimikkolähettityölle 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Kirkkokahvit.
Koskelan seurakuntakodissa 
su 29.4. klo 12 perheiden yhteis-
vastuukirkko, toimittaa Riikka 
Honkavaara, avustaa Anne-Ma-
ri Kyllönen. Kolehti Yhteisvas-
tuukeräykseen. Vapaaehtoisten 
järjestämä yhteisvastuulounas.
Pateniemen kirkossa: Su 29.4. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Päivi Jussila, kantto-
rina Tommi Hekkala. Kolehti 
sotaveteraanien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön 
kirkkohallituksen kautta.
Su 6.5. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Typön perheen 
nimikkolähettityölle Turkissa 
Kylväjän kautta.
Rajakylän seurakuntakodis-
sa su 6.5. klo 12 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti Typön perheen 
nimikkolähettityölle Turkissa 
Kylväjän kautta.

Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
29.4. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Kati 
Naisniemi, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 6.5. klo 10 perhemessu, toi-
mittaa Petri Satomaa, saarnaa 
Liisa Karkulehto, avustavat Sir-
pa Kemppainen ja Hanna Par-
tanen, urkurina Juha Soranta, 
kanttoreina Sanna Leppäniemi 
ja Riitta Piippo. Maikkulan ja 
Pyhän Andreaan lapsikuorot. 
Radiointi Yle 1 (huom. aika klo 
10). Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa: Su 
29.4. klo 12 messu, toimittaa 
Satu Saarinen, avustaa Vesa 
Pöyhtäri, kanttorina Salla Heis-
kanen. Kirkkokahvit. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 6.5. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa: Su 
29.4. klo 12 messu, toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti ks. Karjasilta. 
Kirkkokahvit.
Su 6.5. klo 12 messu, toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kolehti ks. Karjasilta. 
Kirkkokahvit.

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Hartauselämä
Aamurukous ke 2.5. ja 9.5. 
klo 7.45, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Veteraanipäivän hartaus-
hetki pe 27.4. klo 12, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo, kanttorina Raimo 
Paaso. Seppelpartion lähetys 
Jaakko Granlund.
Sana elää raamattu- ja ru-
kousilta pe 27.4. ja 4.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 28.4. ja 5.5. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 28.4. ja 5.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
29.4. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. 
Päiväseurat ke 2.5. ja 9.5. klo 12, 

Keskustan seurakuntatalo. 
Keskiviikkoseurat ke 2.5. ja 9.5. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Miesten piiri ke 2.5. ja 9.5. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Raamattupiiri ke 9.5. klo 
16, Aurinkokoti, Isokatu 93. 
Laupias samarialainen. Jyrki 
Vaaramo.
Hengellisten laulujen yhteis-
lauluilta to 10.5. klo 18, Intiön 
seurakuntakoti. Hanna Savela.
Raamattupiiri to 3.5. ja 10.5. 
klo 14, Keskustan seurakuntata-
lo. Anna-Mari Heikkinen.
Opettajien raamattupiiri ti 8.5. 
klo 18, Oulun tuomiokirkon 
krypta. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 8.5. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Heikki Nissinen 
ja Timo Aho.
Sanan ja rukouksen ilta su 
29.4. klo 17, Keskustan seura-

kuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Rauhanyhdistyksen raamattu-
luokka pe 27.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Herännäisseurat su 6.5. klo 15, 
Kaukovainion kappeli. 
Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 27.4. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Raamattupiirit: 
Ke 2.5. ja 9.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miesten raamattupiiri.
To 3.5. ja 10.5. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 3.5. ja 10.5. klo 18.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ti 8.5. klo 12, Kastellin kirkko. 
Ke 9.5. klo 18.30, Karjasillan 
kirkko. Raamattu- ja keskuste-
lupiiri. Viimeinen kokoontumi-
nen tänä keväänä.
To 10.5. klo 18, Kastellin 
kirkko.
Rauhanyhdistyksen alueelli-

nen kevätjuhla pe 4.5. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Rauhanyhdistyksen Kuivas-
järven alueen ompeluseurat 
pe 27.4. klo 17, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 3.5. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli.
Raamattupiirit:
To 3.5. ja 10.5. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone.
To 3.5. ja 10.5. klo 13, Tuiran 
kirkko, luentosali. Vetäjänä 
pastori Riitta Louhelainen.
To 10.5. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Naisten raamis.

OulujOen seurakunta

Rauhanyhdistyksen ompelu-
seurat pe 27.4. klo 19, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Miesten raamattupiiri to 3.5. 
ja 10.5. klo 19, Myllyojan seu-

rakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri
Virvoittavien vetten luo - 
Runon ja laulun ilta su 29.4. 
klo 17, Kastellin kirkko. Katja 
Kiviniemi, laulu Veijo Niska-
vaara, lausunta Jenni Keltto, 
piano. Ohjelmassa mm. Hanna 
Ekolan musiikkia ja Aale Tynnin 
runoutta. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 3 e ja kahvimaksu 
YV-keräykselle. Mukana järjes-
täjänä Hyvän mielen talo ry. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Häämusiikkia pe 27.4. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Urkuri 
Maija Tynkkynen soittaa vih-
kitilaisuuteen sopivaa häämu-
siikkia.
Konsertti Neljä vuodenaikaa 
su 29.4. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Oulunsalo Ensamble, 

johtaa Sinikka Alaleppilampi, 
Miklos Spanyi, continuo, Antal 
Mojzer, fagotti. Lippu 12 e.

karjasillan seurakunta

Pohjankartanon yläasteen 
kuoron iltamusiikki su 6.5. klo 
19, Karjasillan kirkko. 
Oulun seudun virsikuoron 
kevätkonsertti ma 7.5. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Kanssasi naimisiin -ilta kesän 
vihkipareille to 10.5. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. Kaunista 
häämusiikkia, iltapalaa ja kes-
kustelua vihkikaavasta. Mukana  
pastori Nanna Helaakoski sekä 
kanttorit Lauri-Kalle Kallunki 
ja Tommi Hekkala.

Diakonia
Liikuntavammaisten kerho pe 
27.4. klo 13, Pyhän Tuomaan 
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Tuomiokirkko: Hilma Katinka 
Risto, Martha Sofia Nyman, Päi-
vikki Aune Jemina Nokelainen
Karjasilta: Lumina Helga Sofia 
Vatjus, Lauri Johannes Raatikai-
nen, Saana Marjatta Pyhälä, 
Patrik Martti Olavi Peurakoski, 
Atte Iivari Nieminen, Roque 
Benjamin Negrin Tervo, Aino 
Marketta Määttä, Nella Emilia 
Eliisa Laitinen, Onni Heikki 
Oliver Kukkonen, Milja Emilia 
Kohonen, Nella Tilda Malviina 
Katajisto, Samu Oliver Kar-
jalainen, Leo Erik Antero Kallio, 
Sini Janika Isoniemi, Saaga Edla 
Helena Hälinen, Ossi Johan-
nes Huuskonen, Hanna-Maria 
Eveliina Harmoinen, Miko 
Matti Iivari Ervasti.
Tuira: Veikka Johannes Vihelä, 
Carlos Leonardo Tauriainen, Jere 
Aleksi Tauriainen, Joona Julius 
Johannes Taivalkoski, Hilla 
Ilona Salmela, Julia Karoliina 
Roine, Veikka Taavetti Puu-
runen, Anna Betty Aili-Kristiina 
Myllylä, Oskari Tuomas Mar-
janen, Senja-Maria Lehtosaari, 
Jonne Mikael Kärsämä, Juho 
Matias Kärsämä, Viljami Lenni 
Elias Kuittinen, Jenna Petriina 
Kivilahti, Sini Hilja Hannele 
Kenakkala.
Oulujoki: Meeri Emilia Tapio, 
Liisi Ofelia Rautakoski, Lauri 
Jari Juhani Kivirinta, Sara Sofia 
Emilie Keskitalo.

leirit ja retket
Tampereen retki 18.–20.5. 
10–14-vuotiaille. Majoitus ja 
ruokailu Tampereen seurakunt-
ien leirikeskuksessa. Hinta 120 
e. Ilm. viim. 30.4. (08) 3161 
340.
Perinteinen koko perheen 
retki Koppanaan la 12.5. Max  
50 osallistujaa. Ohjelmassa 
mukavan yhdessä olon lisäksi 
mm. makkaran- ja lettujen pais-
toa. Retki on ilmainen. Lähtö 
klo 13 Pyhän Tuomaan kirkolta 
ja klo 13.15 Toripolliisin edestä. 
Paluu  n. klo 18. Järjestää Oulun 
kaupungin Nuorisoasiain-
keskus, Tuiran seurakunta ja 
Puolivälinkankaan asukastupa/
Lähidemokratia. Ilm. viim. 
pe 27.4. p. 55868 229/Puo-
livälinkankaan nuorisotalo.

karjasillan seurakunta

Äiti-tyttöleiri 18.–20.5., Juu-
man leirikeskus. Lähtö pe klo 
17 linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturilta ja paluu su klo 
19. Vietämme aikaa yhdessä 
ulkoillen ja askarrellen. Hinta 
42 e/aikuinen, 33 e/4-18-v, alle 
4-v  ilmaiseksi. Hintaan sisältyy 
täysihoito, matkat, suurpeto-
eläinkeskuksen pääsymaksut 
sekä vakuutus Oulun ev.-lut. 
srk:n jäsenille. Etusijalla Kar-
jasillan seurakuntalaiset. Ilm. 
viim. 11.5. p. 040 556 7840.

kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkO-
seurakunta

Tuomiokirkkokuoron har-
joitus to 3.5. ja 10.5. klo 17, 
Keskustan seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Oulun seudun virsikuoron 
harjoitus ma 30.4. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoron har-
joitukset ke 2.5. ja 9.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 3.5. ja 10.5. 
klo 16.30–17.15, Maikkulan 
kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 3.5. ja 10.5. klo 
17.30–18.30, Maikkulan kap-
peli. 
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 3.5. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Pyhän 
Andreaan ja Maikkulan lap-
sikuorojen yhteisharjoitukset. 
HUOM. AIKA!
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 7.5. klo 18.30, Kas-
tellin kirkko. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 8.5. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Mieskuoro Weljet ti 8.5. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 10.5. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
30.4. ja 7.5. klo 16.45, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Kirkkokuoroharjoitukset ke 
2.5. ja 9.5. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 3.5. ja 10.5. klo 
17, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 
Kirkkokuoro to 3.5. ja 10.5. 
klo 18.30, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Sinkkuilta la 28.4. klo 18.30, 
Keskustan seurakuntatalo, 
alasali. Eri ikäisten aikuisten 
yksineläjien kohtaamispaikka. 
Teologian maisteri, kouluttaja 
Riitta Lemmetyinen puhuu 

kirkko. Kerhossa mukana pas-
tori Riitta Louhelainen, kanttori 
Heikki Jämsä sekä diakonia-
työntekijät Anna-Maija Sälkiö 
ja Päivi Moilanen. 

karjasillan seurakunta

Juttutupa ma 30.4. klo 13, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit. 
Käydään kevään aikana keskus-
tellen läpi elämänkaarta.
Auttavat kädet -palvelupiiri 
ma 7.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Yhdessäolon ja -tekemisen 
paikka kaikenikäisille.
Ystävän kammari ti 8.5. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Pastori 
Juha Vähäkangas vierailee.
Diakoniapiirit:
Ma 30.4. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Kappalainen Liisa 
Karkulehto vierailee.
Ke 2.5. ja 9.5. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 
Ma 7.5. klo 16.30, Kaukovainion 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Perhekirkko ja yhteisvastuu-
lounas su 29.4. klo 12, Koskelan 
seurakuntakoti. Perhekirkon 
jälkeen tarjolla yhteisvastuu-
lounas 5 e/aikuinen ja 2 e/lapsi. 
Sisältää kahvin. Ruokaa on 
mahdollista ostaa kotiin vietä-
väksi omassa astiassa.
Työttömien ateria ti 1.5. ja 
8.5. klo 12, Rajakylän seura-
kuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 1.5. ja 8.5. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti.
Raamattupiiri to 3.5. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 8.5. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Madekosken diakoniapiiri to 
3.5. klo 12, Sanginsuun seura-
kuntatalo. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET:
Näkövammaisten kerho ke 
2.5. klo 13–14.30, Keskustan 
seurakuntatalo.
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 10.5. klo 
13–14.30. Diakoniakeskuksen 
alakerran ryhmätilassa.
Näkövammaisten kesäleiri 
4.–6.6., Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittaudu 14.5. mennessä p. 
3161 340. 
KUULOVAMMAISET:
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 2.5. klo 12, Öbergin 
talo.
Ystäväilta to 3.5. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. Yhteinen 
ilta kaupungilla ja Runolassa 
asuville kuuroille.
Kuurojen lähetyspiiri ma 7.5. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Lasten paikka ma 7.5. klo 
17.30, Kuurojen yhdistys, Kos-
kitie 19. 
KEHITYSVAMMAISET:
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 8.5. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten keskus-
telukerho ti 8.5. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 9.5. klo 17–18.30, 
Diakoniakeskus. 
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
4.5. klo 13, Öbergin talo. 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
7.5. klo 14.30, Öbergin talo. 
Naisten ilta ma 7.5. klo 18, 
Öbergin talo. Yhdessäoloa, 
saunomista ja iltahartaus
Päihdetyön raamattupiiri ti 
8.5. klo 13, Diakoniakeskus.

lähetys
Lähetyssoppi to 26.4. klo 
10–14, Keskustan seurakunta-
talo, alasali. 

Oulun tuOmiOkirkkO-
seurakunta

Lähetyspiiri ke 2.5. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

Hanna-Maija Karjalainen.
Lähetyspiiri ke 9.5. klo 13 
Ylikiiminkiin lähtö. Kahvit 
seurakuntatalossa, kirkon esit-
tely, paluu noin klo 16.

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
1.5. ei piiriä. Ti 8.5. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. Pastori Juha 
Vähäkangas kertoo Perusta.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 7.5. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiirit:
Ma 30.4. ja 7.5. klo 18.30, Ou-
lujoen kirkko, sakasti.
Ma 7.5. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo, ystävänkamari.
Ma 7.5. klo 18.30, Hintan seu-
rakuntatalo, väliaikaistila.
Ylikiimingin alue
Piispankammari pe 27.4., pe 
4.5. ja ti 8.5., Ylikiimingin vanha 
pappila. Kirpputori-kahvila 
avoinna klo 11-15. Vapaaehtoi-
nen kahvimaksu lähetykselle. 
Juttuseuraakin löytyy.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Pyhäkoulut: 
Su 29.4. ja 6.5. klo 12, Makasii-
ninkadun kerhohuone. 
Päiväkerhot:
Ma 30.4. ja 7.5. klo 13, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
To 3.5. ja 10.5. klo 13, Heinäto-
rin seurakuntatalo
Perhekerhot:
Ke 2.5. ja 9.5. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 3.5. ja 10.5. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Mummon ja vaarin pysäkki la 
28.4. klo 15, Pyhän Andreaan 
kirkko. Oma muskari. Jos sinul-
la on rytmisoitin, ota mukaan.
Untuvikkojen ja jo pesästään 
lentäneiden kirkko su 6.5. 
klo 15, Kastellin kirkko. Ter-
vetuloa kaikki luojan pienet 
untuvikot ja isommatkin linnut 
perhejumalanpalvelukseen. 
Jumalanpalveluksessa avustaa 
Pikkulintukuoro ja päiväker-
holaiset.
Pyhäkoulut: 
Su 29.4. klo 12, Maikkulan 
kappeli. 
Su 29.4. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. 
To 3.5. ja 10.5. klo 14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko.  Ip-kerholai-
sille ja kaikille 7-8-vuotiaille.
Päiväkerhot: 
Huom! päiväkerhoja ei ole 
vappuaattona 30.4.
Perhekerhot:
Ke 2.5. ja 9.5. klo 9.30, Kastellin 
kirkko, Kaukovainion kappeli ja 
Maikkulan kappeli. 
Ke 2.5. ja 9.5. klo 9.30, Karja-
sillan kirkko. Vappunaamiaiset 
2.5. 
Ke 2.5. ja 9.5. klo 10, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ma 7.5. klo 10, Kaakkurin toi-
mintakeskus. 

tuiran seurakunta

Koko perheen pikkukirkko 
su 6.5. klo 15, Koskelan seura-
kuntakoti. Kirkko-, mehu- ja 
leikkihetki. Tule perheesi ja rak-
kaittesi kanssa levähtämään.
Pyhäkoulut:
Su 29.4. 6.5. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Jumalanpal-
veluksen saarnan aikana.
Su 29.4. ja 6.5. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti ja Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Su 29.4. klo 15, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot:
Ke 2.5. ja 9.5. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti, Kuivasjärven 
seurakuntakoti, Toppilan mo-
nipalvelukeskus, Pateniemen 
kirkko, Rajakylän seurakun-

takoti ja Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
To 3.5. ja 10.5. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Perhekerhot:
Ke 2.5. ja 9.5. klo 9.30, Hintan 
seurakuntatalo, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti, Saarelan 
seurakuntakoti, Huonesuon 
seurakuntakoti, Myllyojan 
seurakuntatalo ja Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 3.5. ja 10.5. klo 9.30, Hönt-
tämäen seurakuntakoti. 
Pyhäkoulut: 
Su 29.4. klo 12, Myllyojan seu-
rakuntatalo.
Su 6.5. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo ja Myllyojan seura-
kuntatalo. 
Ke 9.5. klo 18, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 3.5. ja 10.5. 
klo 10, Ylikiimingin vanha 
pappila.

varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti 
kokoontuvat kerhot löydät 
osoitteesta www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri.

10+ toimintapäivä la 28.4. klo 
12–16, Keskustan seurakun-
tatalo. Kuuletko kuiskauksen 
- tarina kutsuu ja videoksi 
muuttuu.

karjasillan seurakunta

Oloillat 11-14-vuotiaille ma 
7.5. klo 18, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Yhteistä 
tekemistä, olemista ja pientä 
napostelua. Ilmoittaudu viik-
koa ennen tekstiviestillä: p. 040 
730 4118, p. 040 575 2713 tai p. 
040 831 5932. 

Nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 2.5. 
klo 18, Öbergin talo. Mitä ja mi-
ten kaipaan sekä ikävöin? Mikä 
lohduttaa? Ke 9.5. klo 18. Olen 
”kahdenmaan kansalainen” ja 
muukalainen omassa maassani. 
Ja ”kotimaani” ovat?
Kirkkopäivät Turussa 25.–
27.5.  Ohjelmaa myös nuorille. 
Hinta 40 e. Mukaan sopii 40 
ilm. järjestyksessä. Lisätietoja 
www.kirkkopaivat.fi. Ilm. viim. 
11.5. www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai p. 
(08) 316 1340. 

karjasillan seurakunta

Nuortenilta to 3.5. klo 18, 
Kastellin kirkko, alakerta. Ju-
tustelua ja purtavaa. 
Cafe Andreas -yökahvila pe 
27.4. klo 20, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessäolon, pelien, 
laulujen ja Sanan äärellä. 
Nuortenilta ke 2.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Tervetuloa 
jutustelemaan ja pelailemaan! 
Purtavaa myös tarjolla!
Cafe Andreas -nuortenilta ti 
8.5. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 27.4. 
ja 4.5. klo 19, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet (avarit). Pelejä, 
mukavia ihmisiä ja pientä 
tarjoilua:
Ke 2.5. ja 9.5. klo 19, Hönttä-
mäen seurakuntakoti. 
To 3.5. ja 10.5. klo 19, Heikki-
länkankaan seurakuntakoti ja 
Saarelan seurakuntakoti. 
Ma 7.5. klo 20, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 8.5. klo 19, Sanginsuun seu-
rakuntakoti. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
OPKOn ilta la 28.4. klo 19, 

Öbergin talo. Suuri kertomus 
jumalanpalveluksessa, Antti 
Leinonen. La 5.5. klo 19. Kirkko 
ja sen rakentajat II – Paavali, 
Sirkka Pepi Sihvonen. 
Evankelisten opiskelijoiden il-
ta ke 2.5. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Luterilaisuuden 
löytöjä III / III: yksi kaste, Ari 
Lukkarinen. Ke 9.5. klo 18.30. 
Me uskomme tulevaisuuteen 
– ilta parhaassa seurassa!
Vappumessu ma 30.4. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko.
Vappujuhla ma 30.4. klo 19.30, 
Raatin nuorisotalo.
Peli- ja saunailta ke 2.5. ja 9.5. 
klo 18, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Oma pyyhe mu-
kaan. Nuotion äärellä iltapala 
ja päätöshartaus.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ke 2.5. ja 9.5. klo 19, Öbergin 
talo. Johtaa Noora Kataja p. 040 
741 1331.
Uusheräyksen opiskelijailta 
to 3.5. klo 19, Koulukatu 41. 
Raamattutunti (kesto n. puoli 
tuntia), Niilo Karjalainen.
SLEY:n ilta, Nuoret aikuiset 
pe 4.5. klo 18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo.
Kansanlähetyksen Kolme koh-
taamista -ilta ma 7.5. klo 18.30, 
Lähetyskoti, Torikatu 9 A 32.. 
Haggai, Juhani Seppänen.
Körttiopiskelijoiden piknik-
seurat to 10.5. klo 19. Lähtö kör-
tikseltä, Nokelantie 46 A 16.
Rauhan Sanan ilta to 10.5. klo 
19, Koulukatu 10 C. Elävä ja 
kuollut usko, Matti Rahja.
Opiskelijoiden Englannin 
matka 22.–30.8. Kohteena 
Lancasterin yliopistokaupunki 
ja paikallinen opiskelijaseura-
kunta. Ilm. viim. 31.5. osoittee-
seen: www.oulunseurakunnat.
fi >> Tapahtumakalenteri 
>> Opiskelijoiden Englannin 
matka. Hinta (ruoka+majoitus) 
max. 250 e (ei sis. meno- eikä 
tulopäivän ruokaa).

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hopealanka ma 30.4. ja 7.5. 
klo 13, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Tarinatupa ke 2.5. ja 9.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskustelukerho 
to 3.5. ja 10.5. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 3.5. ja 10.5. 
klo 12, Kajaanintie 1. 

karjasillan seurakunta

Vanhuslinja-puhelinpäivystys 
ke 2.5. ja 9.5. klo 9-11 p. 040 
574 7157.
Eläkeläisten kerhot:
Ma 30.4. ja 7.5. klo 12.30, Maik-
kulan kappeli. 
To 3.5. ja 10.5. klo 13, Karjasillan 
kirkko ja Kastellin kirkko.
To 10.5. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko.
Seurakuntakerho ma 7.5. klo 
13.30, Caritas-koti. 

tuiran seurakunta

Seurakuntapiiri to 3.5. ja 
10.5. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Seurakuntakerho to 3.5. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiirit:
Ma 30.4. ja 7.5.  klo 10, Hintan 
väliaikaistilat, Hintantie 89. 
Ma 30.4. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 3.5. klo 13, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
To 3.5. klo 14, Hoikantien pal-
velutilat, Hoikantie 21-23. 
Ma 7.5. klo 13, Saarelan palve-
lukoti, Takalahdentie 11. 
To 10.5. klo 14, Metsolan Hovi, 
Mäkituvantie 1. 
Ylikiimingin alue
Seurakuntakerho to 26.4. klo 12, 
Kati Riipisellä, Sinirannantie 30. 
Kokoontuminen seurakuntata-
lolle lähtöä varten klo 11.30. 

Tuomiokirkko: Matti Samuli 
Kaisto ja Sofia Evelina Kont-
tinen.
Tuira: Tero Juhani Rintala ja 
Reija Marjaana Miettunen, Kal-
le Hermanni Karjula ja Emilia 
Annastiina Peltokorpi.
Karjasilta: Petri Olavi Hälinen 
ja Maarit Helena Mustonen, 
Risto Matti Ervasti ja Paula 
Anneli Häkkinen.
Oulujoki: Timo Tapani Jun-
tunen ja Mari-Kaisa Eveliina 
Soutukorva, Ari Antero Utri-
ainen ja Niina Tellervo Lämsä, 
Jukka Pauli Saarela ja Heidi 
Hannele Ollila.

Tuomiokirkko: Seppo Tapani 
Keränen 41 v, Linda Ester Mik-
konen s. Romppanen 92 v, Antti 
Eero Ilmari Pajunen 59 v.
Karjasilta: Paavo Juhani Junt-
tila 84 v, Paavo Eemeli Buller 79 
v, Olli Kalervo Harju 95 v, Matti 
Leo Anttonen 63 v, Aini Elisabet 
Pirkola s. Halonen 90 v.
Tuira: Vilho Eerik Kanniainen 
85 v, Paavo Oskar Johannes 
Hannula 87 v, Irene Maarit 
Syväjärvi s. Vesa 38 v, Hilja 
Marjatta Greus s. Yli 87 v, Elsa 
Katariina Huovinen s. Keränen 
85 v, Airi Hilkka Johanna Mat-
tinen s. Vepsäläinen 82 v.
Oulujoki: Aija Marjut Sinikka 
Pellikka s. Hedberg 48 v.Jatkuu Sivulla 6
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aiheesta Ahtaasta uskosta avaram-
malle.
Tuomasmessun suunnittelu to 3.5. klo 
17, Öbergin talo. Messu 19.5. on teki-
jöidensä näköinen. Voit antaa panok-
sesi sen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Tarvitsemme juontajia, kolehdinkerää-
jiä, leipojia jne. Yhteyshenkilönä Ulla 
Säilä p. 040 5747129.
Kirkkotekstiilipiiri ke 2.5. ja 9.5. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
”Mummola” la 5.5. klo 15–17.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Kaatuneitten omaiset ma 7.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Kivikerho ti 8.5. klo 10, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Työttömien aamukahvit ti 8.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ylikiimingin alue
Toimintapäivän avustajien kiitos-
reissu ke 2.5., Ouluun Linnanmaan 
pizzeria Raxiin. Lähtö Sassin bussilla 
4H-toimiston edestä klo 15.15. Paluu  
klo 18.30. Ilm. Pasi-Tapiolle pe 27.4.

KUULUTUS 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa toimitetaan 13.5.–14.5.2007 kirk-
koherranvaali.  

Kirkkoherranvaali alkaa Oulun tuomiokirkossa jumalanpalveluksen jäl-
keen su 13.5.2007 ja päättyy kello 20.00. Maanantaina 14.5.2007 äänestys 
alkaa kirkossa kello 9.00 ja päättyy kello 18.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa, osoitteessa Isokatu 11 A 2. krs., 90100 Oulu,  alkaen maa-
nantaina 7.5. ja päättyen perjantaina 11.5. joka päivä kello 9.00–18.00. 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoit-
tunut, ettei hän pääse äänestys  eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta 
kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava koti-
äänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 
4.5.2007 ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon. 

Vaalin tulos julistetaan Isokatu 17:n alasalissa maanantaina 14.5.2007 
aikaisintaan klo 20.00. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä 
kirkkoherranvirastossa 14.5.–14.6.2007. 

Oulussa 26.4.2007

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan vaalilautakunnan puolesta

puheenjohtaja Jouko Arranto

klo 10.00   aloitus
klo 11.00   laskuvarjohyppääjät (säävaraus), 
 nukketeatteriesityksiä, puhallinkvartetti
klo 11.30  paloauto paikalla/esittelyä (hälytysvaraus)

ongintaa, kahvia, teetä, arvontaa, simaa, limukkaa,  
onnenpyörä, munkkeja, askartelunurkka, jäätelöä,  
makkaraa, pientä suolaista, vappupalloja

... tuu tänne, täällä ei kaikki maksa, ja se mikä maksaa on halapaa!

Tuotto kerhonohjaajien Saksan matkan hyväksi.
Järjestää Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä/nuorisotyö                            

                 

ti 1.5. klo 10–14.30 Raatin nuorisotalossa

KOKO PERHEEN VAPPU

Tarjolla vappupäivän ateriaksi lohikeittoa leivän ja ruoka-
juoman kera, hinta 6 e, myös kotiin vietäväksi (oma astia 
mukaan). Tarjolla simaa, kahvia, teetä ja munkkeja. Arvontaa 
ja onnenpyörä. Lähetyssopessa mm. leivonnaisia ja käsitöitä. 
Tuotto lähetystyön hyväksi Suomen Lähetysseuran kautta. 

Vappukeitaan valmistelutalkoot ma 30.4. klo 9. 
Vappuna valmistelut alkavat klo 7. Talkooväkeä tarvitaan myös 
Vappukeitaan aikana monenlaisiin palvelutehtäviin. Tiedustelut 
Raija Korhonen, puh. 040 5747105.

VAPPUKEIDAS
ti 1.5. klo 10

Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17.

OPISKELIJOIDEN VAPPUJUHLAT
Opiskelijat aloittavat perinteisen vappujuhlansa messulla 
tuomiokirkossa vapunaattona 30.4. klo 18. Messun jälkeen juhla 
jatkuu klo 19.30 Raatin nuorisotalolla, Raatintie 7. Luvassa on 
simaa ja munkkeja, vappuista ohjelmaa.

Uskon …mutta mihin?
6.5. raamattuopetus Liisa Kingma

Olenko Jumalan lapsi?
13.5. raamattuopetus  

Raimo Lappi

Vapaa kristitty ja Hengen  
hedelmät. 20.5. raamattuopetus 

Hannu Kippo 
ehtoollinen Ilkka Mäkinen

Järjestäjät: Kansanlähetys Kylväjä 
SLEY, Oulujoen seurakunta

Raamatun ja lähetyksen iltapäi-
vä sunnuntaisin  

klo 16–18
Hintan seurakuntatalo

Ohjelmaa lapsille ja 
varhaisnuorille

Kirkkoherran- 
vaali Oulun  
tuomiokirkko-
seurakunnassa
Kolmannelle vaalisijalle ase-
tetun Kiimingin kirkkoherra 
Pauli Niemelän vaalisaarna 
Oulun tuomiokirkon messussa 
29.4. klo 10. Messun jälkeen on 

kirkkokahvit Keskustan seura-

kuntatalon alasalissa (Isokatu 17). 

Siellä on mahdollisuus tutustua 

ehdokkaaseen.  

Kirkkoherranvaali pidetään 
Oulun tuomiokirkossa 13.5.  
klo 11.30–20 ja 14.5. klo 9–18. 

Ennakkoäänestys 7.–11.5. klo 
9–18 kirkkoherranvirastossa, 
Isokatu 11 A.  

www.ouluns eurakunnat . f i / 

tuomiorovasti

Näkövammaisten kirk-
kopyhä su 6.5. PERUTTU 
Hintan seurakuntatalon 

viivästyneen remontin takia. 

Veteraanipäivän 
sävelhartaus

pe 27.4. klo 19 
Oulujoen kirkossa

Oulujoen ja Ylikiimingin 
kirkkokuorot

Ylikiimingin puhaltajat
Puhe Paavo Moilanen
Kolehti yhteisvastuulle

Keväinen  
kamarikonsertti 
su 29.4. klo 15 Myllyojan 
seurakuntatalossa
 Mika Ryhtä ja Jari Virtanen, 
klarinetti, Sanna Smolander, 
piano. BRAHMS - RUEFF 
Ohjelma 5 e. Tuotto Oulujo-
en srk:n nuorisotyölle.  

Tilaa äitienpäiväkakku
Karjasillan, Oulujoen ja  

Tuiran seurakunnan lähetysnuo-
ret leipovat perinteisiä kakkuja 

äitienpäiväksi.

Kakku 10 hengelle 20 e,  
vaihtoehtoina ovat hedelmä- tai 

kinuskikakku. 

Tilaukset ma 7.5.mennessä!

Karjasillan alue Essi p. 040 777 9312
Oulujoen alue Jouni 040 737 9643
Tuiran alue Tuulikki 040 574 7082

Mukana myös Markus Pätsi + housebänd

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 
neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 
neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 
on noin 111 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

TOIMISTONHOITAJAN TOIMI
sijoituspaikka Oulun tuomiokirkkoseurakunta 

Kelpoisuusehtona soveltuva opistoasteen tutkinto tai ammattikorkeakou-
lututkinto. Toimeen kuuluu kirkkoherranviraston hoito ja sen toiminnasta 
vastaaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu seurakuntaneuvoston sihteerin 
tehtävät ja hyvä ATK-osaaminen. Käytännön kokemus kirkkoherran-
viraston hoidosta ja seurakuntaelämän tuntemus ovat välttämättömiä 
toimen hoidossa.
Palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän B 03 mukaan R 18 – R 22 
(1 555 – 2 091 e/kk). Koeaika neljä (4) kk.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus.
Tiedustelut vt. kirkkoherra Martti Pennanen p. 040 575 2715.
Toimi perustettu 16.4.2007, päätös saa lainvoiman 29.5.2007.
Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti 11.5.2007 klo 16 mennessä osoit-
teessa: www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.
Postitse hakemukset ansioluetteloineen (tai CV) osoitetaan Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan  seurakuntaneuvostolle ja lähetetään 11.5.2007 
klo 16 mennessä osoitteeseen: Oulun seurakuntayhtymä, kirjaamo, PL 
122, Isokatu 17, 90101 OULU.
Kuoreen merkintä ”toimistonhoitajan toimi”. Hakemuksia ei palauteta.

LASTENOHJAAJAN TOIMI
sijoituspaikka Tuiran seurakunta

Päätoiminen lastenohjaajan toimi Tuiran seurakunnassa. Kelpoisuus-
ehtona on KirVESTES:n liitteen 7 §:n 1-kohdan mukainen tutkinto tai 
koulutus.
Työ laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä. Etsimme idearikasta ja oma-aloit-
teista, itsenäiseen työhön kykenevää henkilöä lapsi- ja perhetyöhön.
Työ on tiimityötä. Perinteisen kerhotoiminnan lisäksi työhön kuuluu 
seurakunnan ja päivähoidon yhteyksien hoitamista sekä erilaisia pro-
jekteja ja tapahtumia. Tarvitset työssäsi atk-taitoja. Katsomme eduksesi 
musikaalisuuden ja luovuuden.
Palkkaus määräytyy hinnoitteluryhmän L 3c – L 3d mukaan (1 489 – 
1 824 e/kk). Koeaika neljä (4) kk.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu 
rikosrekisteriote.
Tiedustelut Kirsi Merenheimo-Mäenpää p. 040 5747 106, kirsi.meren-
heimo-maenpaa@evl.fi . 
Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti 18.5.2007 klo 16 mennessä osoit-
teessa: www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.
Postitse hakemukset ansioluetteloineen (tai CV) osoitetaan Tuiran seu-
rakuntaneuvostolle ja lähetetään 18.5.2007 klo 16 mennessä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä, kirjaamo, PL 122, Isokatu 17, 90101 OULU.
Kuoreen merkintä ”lastenohjaajan toimi”. Hakemuksia ei palauteta.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta lähettää jokaiselle tuomiorovastin vaalissa 
äänioikeutetulle vaalikirjeen viikolla 18 eli vappuviikolla. Kirjeen arvioitu 
saapumisaika on 30.4.-4.5. Vaalikirjeessä kerrotaan tuomiokirkkoseurakunnan 
jäsenille missä ja milloin voi äänestää. Kirjeen liitteenä on ehdokasesite.



7nro 16 • 26.4.2007 •rauhan tervehdys 

M itenkä pitkään meillä me-
nee? Minun pitää ehtiä 
hakemaan lapset päivä-

kodista puoli viiteen mennessä, 
Tytti Tuppurainen huolehtii en-
sitöikseen.

Vasta sen jälkeen on aika pysähtyä 
varsinaiseen haastatteluun.

– Suhtaudun kirkkoon armeli-
aammin kuin aikaisemmin, nuori 
poliitikko paljastaa.

– Se johtuu äitiydestä. Haluan 
ehdottomasti saattaa lapseni kristil-
liseen kulttuuriperimään. Meillä ei 
mennä nukkumaan ilman ”Levol-
le lasken Luojani...”-iltarukousta, 
jonka luen kummallekin lapselle 
aina erikseen.

Niin teki Tytin äitikin aikanaan 
ja niin tekee Tytti nyt.

– Pienten lasten äitinä tarvitsen 
sen kivijalan, jonka kristillisyys 
tarjoaa, sekä itselleni että heille 
turvaksi.

Salla Esteri (6) ja Olli Eemeli (4) 
ovat olleet myös oivallisia keskus-
telunvirittäjiä.

– Onko Jumalalla linnaa? Onko 
Jeesus ihminen? kuuluvat kysy-
mykset äidille.

t Y t t i  t u p p u r a i N e N  H a l u a a  v ä l i t t ä ä
k u lt t u u r i p e r i M ä N  l a p S i l l e e N

Kristillinen identiteetti 
voimistui äitiyden myötä

Hehku
tallessa

Vaikka Tytti Tuppurainen ei 
hyvästä äänimäärästä huolimat-

ta päässyt eduskuntaan, ei yhteis-
ten asioiden ajatteleminen ja hoi-
taminen turhauta.

– Tietysti olin pettynyt, etten 
tullut valituksi. Kampanja oli silti 
loistava, eikä yhteisten asioiden 
hoidosta minua pidä poissa mi-
kään, hän vakuuttaa.

Sellaiset sanat kuin ilmastonmuu-
tos, globalisaatio tai verotus saavat 
silmiin yhä hehkun.

Kirkon puolelta voi koittaa vaikka 
sanoja naispappeus ja homoseksu-
aalien oikeudet.

– Kirkon täytyy ripeästi hoitaa 
tämä häpeällinen naispappeusasia 
kuntoon. Elämme 2000-lukua! 
Naispappien tulee saada työrauha 
pikimmiten. Myös suvaitsevaisuus 
ja laupeus homoseksuaalisuutta 
kohtaan ovat asioita, joita todella 
odotan kirkolta. Nämä alkavat ol-
la nuoren väen jäsenyyttä ajatellen 
kynnyskysymyksiä.

Tytti Tuppurainen odottaa ih-
misten elämään - myös omaansa 
- yksinkertaisesti armoa!

– Eikö se ole upein lahja, jonka 
kirkko voi meille välittää.

Tytti ei ole koskaan ajatellut ero-
avansa kirkosta.

– Opiskeluaikoina minua femi-
nistinä kiusasi tavattomasti kris-

tinuskon mieskeskeisyys ”Isän ja 
pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” 
Olen päässyt jo sen asian yli. Nai-
seus löytyy jumaluuden ytimestä 
varmasti.

aikakäsitys
mietitytti

Tuppuraiselle on ollut ongelmal-
lista myös kristinuskoon liittyvä li-
neaarinen aikakäsitys, johon poh-
jaa hänen mielestään jatkuvan ta-
louskasvun idea.

Itämaisista uskonnoista löytyvä 
syklinen aikakäsitys tuntuu hänestä 
läheisemmältä ja ehkä myös luon-
nonvaroja säästävämmältä.

– Silti kristillinen, ennen muuta 
luterilainen identiteetti, on minulle 
ehdottoman tärkeä.

Tytti Tuppurainen ei raaski py-
häaamuna nousta kirkkoon, ei-
kä hän koe jumalanpalvelukseen 
osallistumista muutenkaan kovin 
olennaisena asiana uskonsa ilmen-
tämisessä.

– Vapaa-aikanani olen mielelläni 
lasten kanssa rauhassa kotona.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa 
Tytti Tuppurainen odottaa kirkon 
piiristä puheenvuoroja, jotka sitke-
ästi muistuttavat henkisten asioiden 
merkityksestä. Silti hän toivoo, että 
uskonnollinen ja maallinen vallan-
käyttö pysyvät erillään.

Tuppurainen haluaa kuulla nä-
kökantoja kaikenlaisesta uskon-

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja oulun ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana työs-
kentelevä tytti tuppurainen kertoo, että hän on intohimoisen kiinnostunut kirkoista ja niiden 
arkkitehtuurista. lukuisilla matkoillaan hän poikkeaa eri kirkoissa melkein uuvuksiin saakka.

nollisesta debatista. Hän on yhtä 
kiinnostunut evankelistan kuin 
ateistienkin ajatuksista, mutta odot-
taa aina sijaa älyllisyydelle.

pahuuden
projisointi

– Ainoa, mikä saa minut todella 
raivoihini, on esimerkiksi katoli-
sen kirkon piirissä tapahtunut pe-
dofilia, jonka paljastamiseen ja kit-
kemiseen kirkko ei tarpeeksi pon-
nekkaasti tarttunut.

Carl Gustav Jungin syvyyspsyko-
logiseen ajatteluun perehtynyt Tytti 
Tuppurainen on miettinyt, onko 
Vanhan testamentin psyykkinen 
rakenne, siis se, jossa pahuus on 
osa elämää, terveempi kuin Uuteen 
testamenttiin liittyvä ajatus pahan 
projisoimisesta saatanaan.

– Meidän täytyy sietää pahuus 
itsessämme ja yrittää taltuttaa se. 
Ei sitä voi sijoittaa itsensä ulko-
puolelle.

Kaikista suloisin raamatunkohta 
löytyy korinttilaiskirjeestä, jonka 
tuttua kohtaa Tytti Tuppurainen 
luki veljensä häissä mitä suurimmal-
la tunteella. Niin pysyvät nyt usko, 
toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta 
suurin niistä on rakkaus.

– Voiko sen enempää enää sa-
noa!

Satu kreivi-paloSaari

Tuiran isosten 
siunaaminen
6.5. klo12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa messun yhtey-
dessä. Virret on sovitettu 
bändisoittimille. Messuun 
kutsutaan erityisesti isoisten 
vanhempia.

Vapaaehtoisia 
aikuisia tarvi-
taan10-leirille 
Rokualla 25.–29.6. järjes-
tettävä suurleiri on vuonna 
1997 syntyneille. Mukana on 
n. 400 henkeä.
Tarvitsemme avustajia ruo-
ka- ja yleishuoltoon sekä 
valokuvaukseen ja yövalvon-
taan. 
Tarjoamme matkat, sisä-
majoituksen kahden hen-
gen huoneissa, ruokailut, 
vakuutuksen sekä tietysti 
unohtumattoman suurleiri-
kokemuksen.

Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset: Pertti ”Purtsi” Putila, 
p. 040 506 2883,  
pertti.putila@evl.fi

Tuomiorovastin vaalin 
keskustelupaneeli 

2.5. klo 18, Juhlasali 
(Isokatu 17) 

Mukana ehdokkaat 
Timo Määttä,  

Matti Pikkarainen ja 
Pauli Niemelä

Tilaisuuden juontaa  
Martti Pennanen

Kahvitarjoilu!

Lisätietoa vaalista ja 
ehdokkaista: 

www.oulunseurakunnat.fi/
tuomiorovasti

Tiedä 
ketä 

äänestät!

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus

to 3.5. klo 19
Tuiran kirkossa.

Toimittaa isä Raimo Kiiskinen 
ja ekumeeninen työryhmä.

KIRKKOPÄIVÄT TURUSSA 25.–27.5.2007
www.kirkkopaivat.fi
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Äidille lahjaksi Askel 

Anna äidille lahjaksi virkistystä, rohkaisua, tukea ja 
hengellistä sisältöä. Tilaa hänelle äitienpäivälahjaksi 
ainutlaatuinen, rakastettu lehti, Askel!

Askel myötäelää lukijoidensa kanssa niin iloissa 
kuin suruissa. Se kertoo myös arvoista sekä Hänestä, joka 
antaa elämälle suunnan ja tarkoituksen.

Lehti uskosta, toivosta ja rakkaudesta.

Lukijoiden mielipiteitä Askel-lehdestä (huhtikuu 2007)
”Askel on minulle hyvin tärkeä, odotan aina sen ilmestymistä.”
”Askel on hyvää ajankulua, kun yksin elelen.”
”Kympin arvoinen, elämän suola, 
  sillä hengellistä ravintoa pitää saada.”
”Ei ole juorulehti, arkisesta elämästä. Tuo toivoa elämään.”

Askel valottaa tunnettujen sekä tavallisten ihmisten syvimpiä 
tuntoja empaattisesti. Askel on lämminhenkinen lehti, 
jonka kanssa voi nauraa ilman vahingoniloa.
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Maksaja

Soita puh. 020 754 2333 

tai tilaa sähköpostilla 
tilauspalvelut@kotimaa.fi
Mainitse tarjoustunnus Ä.

Äitienpäivä-
tarjous

6 kk 19,-
(Norm. 33e) 

Säästö 14 e!

HELPPO TAPA HANKKIA 
ÄIDILLE HYVÄ LAHJA.
Hyödynnä huipputarjous 

- tilaa heti!

ortodoksikuoro konsertoi oulussa
Oulun ortodoksinen hiippakuntakuoro konsertoi lauantaina 28.4. kel-
lo 19 Oulun ortodoksisessa katedraalissa, Torikatu 74. 

Kirkollisen pääsiäisen keskivaiheille sijoittuvassa konsertissa kuullaan 
uudestaan pääsiäisyön jumalanpalvelusten ylösnousemusaiheisia kirk-
koveisuja. Konsertin toisena aiheena ovat piispalliset laulut. 

Kuoro laulaa riemullisen pääsiäistroparin Kristus nousi kuolleista ja 
muita perinteisiä kirkkosävelmiä valamolaisin ja perinteisin ortodoksi-
sin kirkkosävelmin. Konsertissa kuultavia säveltäjiä ovat Dobri Hristov 
ja haapavetinen Hristo Dantchev. 

Hiippakuntakuoroon kuuluu 30 laulajaa, jotka kokoontuvat pari 
kolme kertaa vuodessa puoli Suomea kattavan Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan eri osista harjoittelemaan ja laulamaan yhdessä.  Kuoroa 
johtaa musiikkipedagogi Sonja Blomster. 

Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 e. 

raamattuShow, hengen
ja ruumiin ilotulitus

Huhtikuun 27. päivänä saa ensi-iltansa RaamattuShow, jota tekijät ku-
vailevat hengen ja ruumiin ilotulitukseksi, syväksi sukellukseksi perim-
mäisten kysymysten äärelle, yhtä valmiina itkuun ja nauruun.

Teos yhdistää nykytanssia, fyysistä teatteria, musiikkia ja elävän vi-
suaalisen maailman.

Työryhmän muodostavat tanssin ja teatterin ammattilaiset Vaatu 
Kalajoki (ohjaus, koreografia), Olli Roman (musiikki), Riikka Vuo-
renmaa (valosuunnittelu), Maija Mattiina Pihlaja (pukusuunnittelu) 
sekä tanssijat Pirjo Yli-Maunula, Henna Holma, Antti Kairakari, Katja 
Mustonen ja Harri Jylhä.

Ammattilaisten lisäksi esityksissä on mukana Elliots -tanssiryhmän 
tanssijoita. Teos on Jojo - Oulun tanssin keskuksen tuotantoa.

Teoksen ensi-ilta on 27.4. klo 19. Muut esitykset 28.4. klo 19, 29.4. 
klo 16, 4.5. klo 19, 5.5. klo 19 ja 6.5. klo 16 Nukun isossa salissa.

pipliaseuran tapahtuma Ylivieskassa
Agricolan juhlavuonna Suomen Pipliaseuran perustamisesta tulee ku-
luneeksi 195 vuotta.

Kuluvana vuonna seuran teemana on ”oman aikamme agricolat”, 
raamatunkääntäjien työn esittely erityisesti Etelä-Amerikassa ja Mek-
sikossa sekä suomensukuisten kansojen parissa Venäjällä. 

Ekumeenisessa Raamattutapahtumassa 4.-6.5. Ylivieskassa oman aikam-
me agricolia edustaa vepsäläinen raamatunkääntäjä Nina Zaiceva. 

Pipliaseura on Suomen vanhin kristillinen järjestö sekä Suomen 
vanhin edelleen toiminnassa oleva kirjakustantaja. Yhä yli puolet Suo-
messa vuosittain julkaistavista Raamatuista on Suomen Pipliaseuran 
kustantamia.

Kotimaisen työn lisäksi Suomen Pipliaseura tukee eri puolilla maail-
maa tehtävää raamatunkäännös- ja levitystyötä. Suurin yksittäinen hanke 
on raamatunkäännöstyö kahdelletoista Venäjän alueella puhuttavalle 
suomensukuiselle kielelle. Tänä vuonna on valmistumassa raamatun-
käännös vepsän, komin ja marin kielillä. Muina yhteistyöalueina ovat 
Etelä-Amerikka, Intia, Kiina ja Lähi-itä.

oulun sankari-
haudat kuntoon

Oulun hautausmaan sankari-
hautojen kunnostustyö alkaa huh-
ti-toukokuun vaihteessa.

Työhön kuuluu luonnonkivistä 
valmistettujen muistomerkkien 
kunnostuksen lisäksi viheralueiden, 
käytävien, suihkulähteen, salaoji-
tuksen ja valaistuksen uusiminen 
sekä sadetuskastelujärjestelmän 
rakentaminen. 

Viheralueiden kunnostukseen 
kuuluu vanhan nurmipinnan pois-
taminen, kasvillisuuden uusiminen 
ja uuden nurmikon asentaminen 
siirtonurmikkona.

Sankarihautojen kunnostustyötä 
pohjustettiin jo viime joulukuus-
sa nostamalla muistokivet ylös ja 
siirtämällä ne urakoitsijan tiloi-
hin Leskelään kunnostettavaksi. 
Kivet on talven aikana puhdis-
tettu. Ne asennetaan paikoilleen 
heti kun alueen pohjatyöt on 
saatu tehtyä.

liikkuminen
rajoitettua

Kunnostustyön aikana sankari-
hauta-alueelle ei voi tehdä kun-
niakäyntejä ja liikkuminen on 
rajoitettua. Esimerkiksi Kaatu-
neitten muistopäivänä 20.5. Ou-
lun seurakuntayhtymän suoritta-
maa perinteistä kukitusta ei voi-
da tehdä. 

Tavoitteena on saada kunnos-
tustyö valmiiksi juhannukseen 
mennessä. 

Omaisille on rakennettu Van-
han kappelin ja sankarihautojen 
läheisyyteen sankarivainajien muis-
telupaikka, jonne voi tuoda kynt-
tilöitä. Paikka on käytössä siihen 
asti, kunnes koko sankarihauta-
alueen remontti on tehty.

Kunnostus on tarpeen, koska 
alue on sitä ympäröivää hau-
tausmaata huonokuntoisempi. 
Työn suorittaa Pohjolan Kivi- ja 
Viherrakennus Oy.

runon ja laulun ilta
Oulun Hyvän mielen talo osallistuu yhteisvastuutalkoisiin järjestämällä 
runon ja laulun illan Kastellin kirkossa sunnuntaina 29.4. kello 17.

Virvoittavien vetten luo -illassa esiintyvät Katja Kiviniemi, laulu, Veijo 
Niskavaara, lausunta ja Jenni Keltto, piano.

Ohjelmassa on mm. Pekka Simojoen, Katja Kiviniemen, Hanna Eko-
lan ja Lasse Heikkilän lauluja sekä Aale Tynnin runo Kaarisilta.

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 3 euroa sekä Hyvän mielen talon tar-
joamien kahvien vapaehtoinen maksu luovutetaan Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.

Runon ja laulun ilta on osa Hyvän mielen viikkoa, jonka aiheena on 
ihmisten henkinen hyvinvointi, jaksaminen ja mielenterveystyö.

uusi leirikeskus
kiiminkiin 2010

Kiimingin seurakuntaan rakennetaan uusi leirikeskus vuoden 2010 
jälkeen. Kirkkovaltuusto totesi kokouksessaan neuvoston esityksen 
mukaisesti, ettei Suvelan peruskorjaamiseen kannata enää ryhtyä. 
Suvela on käytössä siihen saakka, kunnes uusi talo saadaan käyt-
töön. Leirikeskuksen ilmanlaatua seurataan valppaasti.

Kiimingin seurakunnan palkkakulut kasvoivat viime vuonna 13 
prosenttia. Kirkollis- ja yhteisöverotulot kasvoivat 10 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna.

Budjetoiduista toimintatuotoista poikettiin saamalla 7 800 eu-
roa odotettua enemmän tuottoja eli noin 71 000 euroa. Toimin-
takuluissa toteutuma oli noin 242 788 euroa odotettua pienempi 
eli 1 774 301 euroa. Toimintakate oli 250 600 euroa odotettua 
parempi (-1703 284) Vuosikate oli 294 276  euroa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen.

Jäälin seurakuntakodin laajennus on käynnistynyt, tulevia 
hankintoja ovat urut seurakuntakeskukseen sekä Kirkkomaan 
hautausmaan käyttöön valmisteleminen.

Perhetyöntekijä Saija Kivelän virka vakinaistettiin.
Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnalle strategian kuluvalle 

valtuustokaudelle.
Sen mukaan seurakunta kohtaa kiiminkiläiset arjessa ja kut-

suu pyhänä juhlaan. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on 
toimintakauden tärkein tavoite. Kiiminkiläisen yhteisöllisyyden 
rakentamiseen aikoo satsata myös seurakunta.

Kirkkovaltuusto keskusteli vilkkaasti visiosta vuodelle 2015. 
Lähtökohta on, että paikkakunta säilyy nuorekkaana ja seura-
kunta itsenäisenä.
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o ulunsalossa ollaan aloit-
tamassa toimintaa, jo-
ka lisää ihmisten hyvin-
vointia.

Mallia luovat kunta, seurakunta 
ja Punainen Risti. Keskuspaikkana 
on KyläKamari, jolle kunta antaa 
tilan kotiseutumuseolta. Siellä toi-
mintaa pitävät yllä seurakunnan 
lähimmäistoiminnassa mukana 
olevat vapaaehtoiset.

SPR:n Oulun piirin alueella on 
suunnitelmissa aloittaa terveys-
pisteitä kierrätyspisteiden  yhtey-
teen. Oulunsalossa Terveyspointti 
alkaa luontevasti KyläKamarin 
yhteydessä.

KyläKamarissa järjestön omat 
vapaaehtoiset terveydenhoitoalan 
ammattilaiset palvelevat oulun-
salolaisia hyvinvointi- ja terveys-
asioissa mm. mittaamalla veren-
painetta ja järjestämällä yksilö- ja 
ryhmäohjausta.

Oulunsalon malli, KyläKamarin 
ja Terveyspointin yhteistyö, kattaa 
ihmisen henkiset, hengelliset, sosi-
aaliset ja jokapäiväiseen terveyden 
ylläpitämiseen liittyvät tarpeet. Toi-
minta tukee Oulunsalon kunnan 
hyvinvointistrategioita ja kehittyy 
saatujen kokemusten myötä.

Jos ideanikkareiden toive toteu-
tuu, palveluja tarjotaan myöhemmin 
Oulunsalon pappilassa, josta kirkko-
herranvirasto ja työntekijöiden tilat 
siirtyvät uuteen toimitaloon.

kyläpaikka kaikille

KyläKamarin toiminta alkoi jo vii-
me kesänä.

– Kamari on rauhallinen koh-
taamispaikka, jossa voi nauttia 
päiväkahvit ja josta voi löytää jut-
tuseuraa. Tärkeintä on yhdessäolo, 
toisen kohtaaminen ja ajatusten ja-
kaminen, Oulunsalon seurakunnan 
diakonissa Lahja Rautiola määrit-
telee paikan luonteen.

Viitisenkymmentä vapaaehtoista 
työntekijää huolehtii siitä, että ovet 
ovat auki, kahvipannu porisemassa 
ja lähimmäinen vastaanottamassa 
tulijan.

Kotoiseen kyläpaikkaan sopii se, 
että pirtissä on keinutuoli ja siinä 
istumassa mummo, jolla ei ole kii-
rettä minnekään. Hän seurustelee 

oulunsalolaiset yhdessä 
hyvinvointia luomaan

mielellään lastenkin kanssa.
– KyläKamarin toiminta on 

osa seurakunnan diakoniatyötä. 
Toiminta-ajatus perustuu lähim-
mäisenrakkauteen, lähimmäisvas-
tuulliseen elämäntapaan ja yhtei-
söllisyyteen.

– Meistä kaikistahan tuntuu 
hyvältä, että on ihmisiä, jotka vä-
littävät meistä ja haluavat tietää, 
mitä meille kuuluu, Lahja Rauti-
ola ajattelee.

Mittarit työssä

Punaisen Ristin Oulunsalon osas-
tossa toimiva Annikki Lämsä on 
innostunut Oulunsalon kunnan, 
seurakunnan ja järjestöjen välises-
tä yhteistyöstä ja niistä mahdolli-
suuksista, joita Terveyspointin ja 
KyläKamarin yhteistyöstä voi par-
haimmillaan syntyä.

– Sosiaaliset suhteet sekä ravitse-

lahja rautiola (vas.), päivi pulkkinen ja annikki lämsä kuuntelevat mielellään, mitä oulunsalolaiset toivo-
vat kyläkamarilta.

Oulunsalon kunta, seurakunta ja SPR:n paikallisosasto 
järjestävät oulunsalolaisille terveys- ja hyvinvointi-illan 
seurakuntatalolla tiistaina 15.5. kello 18-20.

Illan juontaa vanhustyön johtaja Anni Lyytikäinen. 
Terveydestä hyvinvoinnin avainasiana puhuu kunnan-
hallituksen puheenjohtaja Suvi Helanen ja yleisimmistä 
kansansairauksista, esimerkiksi aikuisiän diabeteksestä 
terveyskeskuslääkäri Kati Retsu.

Diakonissa Lahja Rautiola kertoo, mitä KyläKama-
rissa tapahtuu kesällä, ja vapaaehtoistyöntekijä Annikki 
Lämsä esittää ajatuksiaan SPR:n Terveyspointista osana 
oulunsalolaisten perusturvallisuutta.

mus, liikunta ja lepo ovat tekijöitä, 
jotka voivat vaikuttaa myönteisesti 
yleisiin sairauksiimme kuten sydän-
taudit, reuma, diabetes ja syöpä. 
Kaikkiin niitä ehkäiseviin toimiin 
kannattaa kiinnittää huomiota, An-
nikki Lämsä tietää terveydenhoitajan 
koulutuksensa perusteella.

Hän on tehnyt merkittävän 
uran Oulun terveydenhuolto-op-
pilaitoksen opettajana, rehtorina 
ja alan valtakunnallisena organi-
saattorina. Nyt hän on lupautunut 
ihmisläheiseen vapaaehtoistyöhön 
Terveyspointissa.

– Tarvitsemme rinkiin kymmen-
kunta ammattilaista, eläkeläistä tai 
muuta kiinnostunutta. Verenpai-
nemittarin lisäksi työvälineitäm-
me tulevat olemaan mittanauha 
ja keskustelut!

Annikki Lämsä ei moiti kiireisessä 
työelämässä ahertavia ihmisiä siitä, 
etteivät he liiku tarpeeksi. Hän on 
kokenut saman. Mutta viimeisinä 

työvuosina hän ryhtyi tekemään 
mm. ulkoilulenkkejä joka päivä. 
Viimeistään eläkkeelle jäädessä on 
huolehdittava itsestään. Hän saat-
taa kertoa muillekin, miten tämä 
harrastus vaikuttaa elämään.

luontevasti yhdessä

– Terveyspointtiin tulijoille ei ase-
teta ikärajaa, vai mitä mieltä olet-
te, Oulunsalon toinen diakonissa 
Päivi Pulkkinen kysyy muilta yh-
teisessä neuvonpidossa.

Kaikenikäiset vieraat ovat terve-
tulleita KyläKamariin ja Terveys-
ponttiin, mutta terveysneuvonnassa 
eläkeläiset ovat etusijalla.

Päivi Pulkkiselle yhteistyö Ter-
veyspointin kanssa on luontevaa. 
Hän on peruskoulutukseltaan sai-
raanhoitaja kuten kaikki muutkin 
diakonissat, jotka ovat lisäksi saaneet 
koulutuksen seurakuntatyöhön.

– Seurakunnan työtä ei tarvitse 
ajatella muusta elämästä irrallisena, 
erityisen pyhänä ja jossakin ylä-
puolella tapahtuvana toimintana, 
jota on vaikea lähestyä. Kristittynä 
eläminen on mielestäni arkielämää 
toisten kanssa, Päivi kiteyttää.

Naiset tietävät, että monen mieli 
tekee mukaan yhteiseen toimintaan, 
mutta arkuus voittaa.

– Omien kykyjen vähättely on 
turhaa, he painottavat.

pirkko paakki

KyläKamari on avoinna Oulunsalon 
kotiseutumuseossa 11.6.-30.8.2007 
maanantaista perjantaihin kello 
11-14.

Terveyspointin vapaaehtoistoi-
minnasta kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä Annikki Lämsään, p. 
050 431 4210.

Fagotti soi 
tuomiokirkossa

Oulunsalon Kulttuuri-instituutti jär-
jestää konsertin Oulun tuomiokirkos-
sa sunnuntaina 29.4. klo 18. Oulunsa-
lo Ensemble esiintyy Sinikka Ala-Lep-
pilammen johdolla.

Konsertissa kuullaan Antonio Vi-
valdin neljä fagottikonserttoa F-duuri, 
B-duuri, c-molli ja Es-duuri. Solistina 
soittaa Antal Mojzer, cembalossa on 
Miklos Spanyi. 

Liput 12 euroa.

kempeleen ehdokkaat 
vaalisijoille

Tuomiokapituli asetti Kempeleen seurakunnan kirkkoherran vaalissa 
vaalisijat seuraavasti: I vaalisijalle Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Pekka Rehumäki ja II vaalisijalle Haukiputaan seurakun-
nan seurakuntapastori Martti Heinonen.

Tuomiokapituli totesi Oulun seurakuntayhtymän kanttorin virkaan, 
jonka sijoituspaikkana on tuomiokirkkoseurakunta, kelpoisiksi haki-
joiksi kanttorit Pirjo Hellevirran, Anna Stina Nymanin ja Henna-Mari 
Sivulan. Heidi Huhtalaa ei katsottu kelpoiseksi hakijaksi virkaan. 

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 1. kappalaisen virkaan todettiin 
kelpoisiksi hakijoiksi pastorit Jyrki Vaaramo, Anna-Mari Heikkinen 
ja Vesa Äärelä. 

Raahen seurakunnan kanttorin virkaan todettiin kelpoisiksi hakijoiksi 
kanttorit Kaisa Nuorala ja Sauli Vaitiniemi.  

Pastori Ari Jarvalle annettiin virkamääräys Rovaniemen seurakunnan 
nuorisopastorin virkaan 4.11.2007 alkaen toistaiseksi. Tuomiokapituli 
antoi suostumuksensa määrätä pastori Päivi Helén Tikkurilan seura-
kunnan V seurakuntapastoriksi ajalle 1.5.-31.12.2007.  

Tuomiokapituli myönsi kanttori Osmo Jämsälle eron Toholammin 
seurakunnan kanttorin virasta eläkkeelle siirtymistä varten 1.8.2007 
alkaen. 

Pastoraalitutkinnon on suorittanut pastori Juha Huhtala.

Yhteisvastuu-
konsertti 

pudasjärvellä
Pudasjärven seurakuntatalol-
la alkaa yhteisvastuukonsert-
ti torstaina 26.4. klo 19. Illan 
aikana on mahdollisuus osal-
listua arvontaan, jonka tuot-
to menee yhteisvastuun hy-
väksi, ja näin voit vielä tukea 
keräystä. Konsertin jälkeen on 
kahvihetki. 

Konsertissa esiintyy kirkko-
kuoron lisäksi OAMK:n kirk-
komusiikin opiskelijoita. Illan 
aikana kuullaan kuorolaulua 
pianon ja huilun säestyksellä 
sekä urkumusiikkia. 

Yhteisvastuukeräys 2007 
on käynnissä vielä huhtikuun 
loppuun. Teemana on Ehjä 
lapsen mieli. 

kansanlaulukirkko 
kempeleessä

Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa järjestetään sunnuntaina 
29.4. klo 18 kansanlaulukirkko. 

Nimensä mukaisesti kansan-
laulukirkko ammentaa musiik-
kinsa monille tutusta ja rakkaasta 
kansanlauluperinteestämme. Esi-
merkiksi alun kulkuelaulun Laulu 
kuuluu kirkkotiellä sävelmänä on 
Kamanat kohottukohot ja loppu-
laulun Vaellamme täältä päivään 
uuteen sävelmä on laulusta Tein 
minä pillin pajupuusta. Sanat sä-
veliin on kirjoittanut Anna-Mari 
Kaskinen. 

Kansanlaulukirkossa on ehtool-
lisen vietto. Säestyksiä rikastuttavat 
kannel, viulu ja klarinetti. Kirkkoon 
voi tulla kansallis- tai kansanpu-
vussa. Kolehti kannetaan Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 

Simaa ja munkkeja
Oulun NNKY (Isokatu 15) järjestää 
perinteiset vappumyyjäiset vapunpäi-
vänä klo 10-13. Siman ja munkkien li-
säksi myytävänä on mm. lohilaatikkoa 
ja uunijuustoa. Tuotto käytetään Kei-
miötunturinmajan hyväksi sekä oman 
toiminnan tukemiseksi.
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M inä en ole koskaan oikein ym-
märtänyt rokkipappeja, pamaut-
taa Mikko Alatalo.

– Kirkko on ensisijaisesti rau-
hoittumisen paikka, ei mikään Jerusalemin 
markkinat!

Alatalon mielestä kirkon pitää olla kirk-
ko. Kun hän hiljattain Italian matkallaan 
piipahti kirkossa, oli itsestään selvää, että 
”hys, hys, tämä on kirkko”.

– Ei siellä mietitty, että minkähänlaista 
musiikkia nyt pitäisi olla. Ei herranjestas 
kirkonväen tarvitse alkaa kysellä – kuten 
me poliitikot teemme  – millaisia haluaisitte 
meidän nyt olevan.

Ei Mikko Alatalo pelkästään gregoriaa-
nista virsilaulantaa odota. Perhe kävi juuri 
kuuntelemassa, kun Nokia Big Band ja kuoro 
esittivät Duke  Ellingtonin jazzmessun.

– Se vielä menetteli. Kyllä edesmenneen 
ystäväni Juhanin (Juicen) biiseistäkin jotkut 
sopivat kirkkoon. Toisaalta hänen laulun-
sa tekevät kapakastakin kappelin. Siellä ne 
ovat parhaimmillaan. Olen sen yhteisillä 
keikoilla kokenut.

Alatalo toivoo, että kirkko  säilyy  paikkana, 
joka ei ainakaan räätälöi jokaiselle vieraalle 
omaa ohjelmaa.

–  Juicenkin kanssa lauloimme Tampereen 
Aleksanterinkirkossa perinteisiä jouluvirsiä. 
Emme omaa ohjelmaamme.

Mikko Alatalo – Kiimingin poikia – sa-
noitti vuosina 1978-82 Siirtomaasuomen 
lauluissaan väkevästi pohjoispohjalaista 
uskonnollista mentaliteettia. 

– Koti, uskonto, isänmaa, sitä maailmaa 
vastaan olen kapinoinut, ja sitä olen alkanut 
nyt kaivata. Kodit meillä ovat hajonneet, 
isänmaa on Brysselissä. Ideologioita ja us-
kontoja ei kuule eikä näe, ei ole hyvää eikä 
pahaa, on vain harmaata aluetta, jolla me 
poloiset liukastelemme.

lasten
leiripulmia

Hiljattain Mikko Alatalo oli lapsensa luo-
kan vanhempainillassa. Seurakunta oli lu-
vannut tarjota lapsille leirin. –  Ainoa, joka 
mitään lähes ilmasta enää edes tarjoaa lap-
siperheille,  Alatalo huomauttaa.

– Tietenkin leiriin liittyi pieni aamu- ja 
iltahartaus lipunnostoineen. Siihen eräs isä 
suhtautui erittäin kriittisesti, koska kristin-
usko ei ole hänen lapsensa uskonto.

Kyseisen isän mielestä koulun ei pidä osal-
listua seurakunnan leireihin, koska se on jo 
arvovalinta ja aiheuttaa syrjintää.

– Hänellä on tietysti arvosteluun täysi oi-
keus, mutta pitääkö koko luokan olla me-
nemättä leirille yhden lapsen takia? Tämä 
on vaikea ja vakava kysymys.

Alatalo ehdotteli, että jospa tässä tapauk-
sessa lapselle järjestettäisiin muuta ohjelmaa 
hartauksien ajaksi. Se ei käynyt. Kansanedus-
taja mietti tapausta pitkään. 

– Jos meiltä menee perhe Arabimaihin, 
kieltäytyykö siellä  kokonainen luokka har-
joittamasta omaa uskontoaan yhden kristityn 
lapsen vuoksi? mies kyselee retorisesti.

– Meidän täytyy ottaa monikulttuurisuus 
rikkautena vastaan. Ruotsin Malmön päivä-
kodeissa puhutaan jo 160 kielellä, ja sama 
on suuntaus Suomessakin, mutta  sitä suu-
remmalla syyllä meidän on pidettävä myös 
omista kristillisistä juuristamme kiinni.

kotitalo
rajapyykkinä

Mikko Alatalon kotitalo Kiimingin Alaky-
lässä oli aikanaan rajapyykkinä körttiläisyy-
delle ja lestadiolaisuudelle.

– Tarjolla oli tasan  kolme aatetta: korpi-

M i k k o  a l ata l o  i H M e t t e l e e ,  J o S  k i r k o N v ä k i  k Y S e l e e  k u i N
p o l i i t i k o t  k o N S a N a a N ,  e t t ä  M i t ä  S e u r a ava k S i  p i t ä i S i  t e H D ä

en oikein ymmärrä rokkipappeja

kommunismi, lestadiolaisuus ja maalais-
liittolaisuus. Minusta ei silti koskaan tullut 
kommunistia, korkeintaan jonkinlainen so-
sialisti yritin aikani olla, kunnes palasin maa-
laisliittolaisen isäni juurille, keskustaan.

Vaikka Alatalon nuoruudessa uskonnol-
lisuus oli sitä osaa seudun sielunmaisemaa, 
jota vastaan hän erityisesti kapinoi, ei taiteilija 
edes radikaaleimpina vuosinaan harkinnut 
kirkosta eroamista.

Siirtomaasuomi -lauluissaan Alatalo sa-
noo vastustaneensa nimenomaan vartioivaa 
ja ahdasta uskonnollisuutta.

– Sitemmin sain Kansan Uutisten päätoi-
mittajalta Erkki Kauppilalta kirjeen, jossa 
hän sanoi, että ”Älä arvostele saarnamiehiä! 
Joka on siihen syntynyt, on siinä mukana.” 
Aika paljon sanottu kommunistilta.

kirkonmiehet
ja -naiset

Alatalon suhde kirkkoon vaikuttaa nyky-
ään varsin mutkattomalta. Lomien aika-
na hän esiintyy tunturikappeleissa Ylläk-
sellä ja Levillä.

Mikko Alatalo korostaa, että kirkoissa 
esiintyessään hän valitsee musiikkinsa ää-
rettömän huolellisesti. 

Alatalo käy joskus myös seurakuntien 
miesten illoissa laulamassa miesaiheisia 
laulujaan, joista klassikoin lienee Ihmisen 
ikävä toisen luo.

– Vesa-Matti Loiri teki siitä hienon, hie-
non version Ivalo-levyllään. Mies on kokenut 
jotakin mistä laulaa.

Alatalo tuntuu viihtyvän kirkon ihmisten 
parissa. Hän puhuu Pispalan aluepapista, 
saattaa perheineen piipahtaa Juicen leskeä 
Sari-suntiota moikkaamassa Aleksanterin 
kirkossa Tampereella, ja  puhuu suurella 
sydämellä lappilaisesta kirkkoherrasta Si-
mo Rundgrenista, joka taiteilijan harmiksi 
putosi eduskunnasta.

– Eduskunnassa Simo toi aina sen inhi-
millisen puolen asioihin mukaan. Todella 
humaani mies!

Toinen kirkonmies, jota Alatalo arvostaa 
suuresti, on piispa Wille Riekkinen.

– Niin se vain lensi  Riekkinen asioikseen 
vihkimään Juicen ja Sarin. Olimme Seijan 
kanssa todistajina. Kaikkinensa mainio ti-
laisuus!

Mainitseepa Alatalo vielä ystäviinsä kuu-
luvaksi Kiimingin rovastin Arto Kourin, 
vasemmistolaisen, joka jopa antoi keskus-
talaiselle Mikolle asiallisen arvostuksen  tä-
män vaalisivuilla.

Hotellikuolema
pakeni

Kun Mikko Alatalo kerran hotellihuonees-
saan avasi tekstitv:n, alkoi hotellikuolemaa 
torjua liikuttavalla tavalla Kari Tapio laulul-
laan ”Olen kuullut, on kaupunki tuolla.”

– Siinä yksi kovia kokenut mies lauloi 
herkästi, kuinka ”Joka askel mua kotiinpäin 
vie.” Kyllä se kosketti. Se laulu tuli saman 
tien minunkin ohjelmistooni.

Alatalo laulaa seurakunnallisissa tilai-
suuksissa myös laulua Hyasinttien aika, jo-
ka kertoo äitisuhteesta sekä laulua Kuudes 
ikkuna, joka ylipäätään kertoo tuonpuolei-
sesta maailmasta. Suojelusenkeli on miehelle 
itselleenkin tärkeä laulu.

– Minulla on voimakas usko siihen, että 
jokin korkeampi meitä ohjaa, mutta ei mi-
nusta saa koskaan lukea uskoontulotilitystä 
Apu-lehdestä. Oma usko on minulle henki-
lökohtainen, yksityinen asia.

Mikko Alatalon Puutarha-laulussa puo-
lestaan puhutaan kuolemasta, että jos se 
onkin ovi puutarhaan. Loppu voikin olla 
kaiken alku.

– Ylipäätään minä olen elämästä sitä mieltä, 
että hädässä olevia tulee auttaa, mutta myös 
kannustaa niitä, jotka selviytyvät vaikeuksis-
taan. Se tuntuu olevan joskus meille suoma-
laisille vaikeaa. Ihmisellä on oikeus nousta 
vaikeista kuopista, meidän tulisi iloita siitä. 
Selviytyminen on meillä geeneissä. Elämä ei 
edes jatkuisi muuten.

Mikko Alatalo näytteli nuorena tuhlaaja-
poikaa Kiimingin kirkossa.

– On ne tuhlaajapojan polut tulleetkin 
tutuiksi. Jos nyt esittäisin samaa näytelmää, 
ehkä pääsisin jo isäksi, mies hymyilee.

Satu kreivi-paloSaari

Mikko alatalo on alkanut kaivata takaisin yhteiskuntaan selkeää arvopohjaa; kotia, uskontoa ja isänmaata.



11nro 16 • 26.4.2007 •rauhan tervehdys 

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

�����������
��������������������

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi
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TERVEYS

Mikko alatalo
Kansanedustaja  2003 – 
Kansantaiteilija
Valtiotieteen yo

Naimisissa Seijan kanssa, 4 lasta, 3 
lapsenlasta.

Syntynyt 1.5. 1951 Oulussa, kotoisin 
Kiimingistä

Säveltäjä-sanoittaja-laulaja: 600 lau-
lua – 40 cd-levyllistä musiikkia

Jäsenyydet kansanedustajana: Suu-
ri valiokunta, hallintovaliokunta (vj), 
sosiaali- ja terveysvaliokunta ja Yleis-
radion hallintoneuvosto.

kun Mikko alatalo teki 1980-luvulla 
Harri rinteen kanssa Suojelusenkeli-
laulua, he ajattelivat, että lapset pitää 
kasvattaa vahvoiksi. Nyt hän on tul-
lut toisiin ajatuksiin. – Meidän pitää 
paikata niitä sillan lahonneita lautoja. 
Sitä on yhteisten asioiden 
hoitaminen. 

T ämänvuotisen Oulugospel -tapahtuman julistekilpailun 
voitti Juho Rantakari.

Julisteessa on kuva harmaasta muovisangosta, jonka 
pohjalla on veden hiomia kiviä. Kivien keskelle on ikään kuin 
tipahtanut yksinkertainen hopearisti. Kuvan tunnelma on rau-
hallinen ja harmoninen – se on kuin kuva pröystäilemättömästä 
luterilaisesta uskonmaisemasta.

– Nappasin kuvan Thaimaan-matkalla, eikä moni edes usko, 
että liitin ristin kuvaan jälkikäteen, nauraa grafiikkaa ja valoku-
vausta harrastava lukion ekaluokkalainen.

Kyseessä on hänen rippiristinsä. Harrastuksiin kuuluu myös 
isostoiminta Oulujoen seurakunnassa.

– Ajattelin, että julisteessa voisi olla jotakin muuta kuin soi-
tin, taiteilija kertoo, mutta ei sen enempää lähde selittelemään 
kuvansa sisältöä.

– Aika paljon tein sen kanssa työtä saadakseni muun muassa 
haluamani värimaailman esille.

Kilpailuun tuli tänä vuonna kymmenen ehdotusta.
Oulun seurakuntayhtymän nuorisomuusikon Esa Rättyän 

mukaan kilpailun taso oli kova.
– Aiempiin vuosiin verrattuna hyviä töitä oli paljon. Juliste-

ehdotuksista puolet oli niin hyviä, että ne olisivat voineet voit-
taa. Siinä mielessä valinta ei ollut lainkaan helppo.

Oulugospel on Suomen vanhin gospelfestivaali. Ensimmäi-
sen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 1980. Oulugospel 
soi aina pyhäinpäivän tienoilla eli marraskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna. Ohjelmassa on monipuolinen valikoima koti-
maista gospelmusiikkia.

Satu kreivi-paloSaari

Thaimaan matkalla napattu kuva 
gospelin vetonaulaksi

oulujoella asuva Juho rantakari 
harrastaa grafiikan tekoa ja 

valokuvausta. Myös isostoiminta 
on tuttua hänelle.
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o ululaisen Seija Jalaginin 
väitöskirja Japanin kutsu 
– Suomalaiset naislähe-
tit Japanissa 1900-1941 

kertoo yksiselitteisesti, että suo-
malaiset naiset tekivät hengellis-
tä palkkatyötä jo viime vuosisa-
dan alussa.

Aikana, jolloin naisten tekemä 
hengellinen palkkatyö Suomessa 
ei ollut lainkaan mahdollista.

Japanissa naiset julistivat, johti-
vat ja loivat järjestelmiä niin, että 
lähetystyön miesjohto kotimaassa 
oli hätää kärsimässä.

Kun työ oli 10 vuodessa saatu ja-
lalle, perustavan työn tehneet naiset 
päätettiinkin nimetä naisten itsensä 
tyrmistykseksi apulaisiksi.

– He olivat todella loukkaan-
tuneita tästä! Naiset kirjoittivat 
suorasanaisia kirjeitä, joissa he 
paheksuivat menettelyä. ”Olisivat 
sanoneet edes, että olemme opet-
tajia!”, siteeraa filosofian tohtori 
Jalagin lähettinaisia.

Jalaginilla ei ollut mitään suhdetta 
lähetystyöhön ennen kuin hän alkoi 
tutkia Japanissa työskennelleiden 
naislähettien tarinoita.

Jalaginin lähtökohdat olivat en-
nen kaikkea tutkijan kiinnostus 
Japaniin ja feministin kiinnostus 
naisten asemaan.

Nyt Jalagin on melkoinen asian-
tuntija myös lähetystyön historian 
alalla.

Väitöskirjassa paneudutaan his-
toriatieteen ja naistutkimuksen 
keinoin naislähettien asemaan ja 
kokemuksiin evankelisen herä-
tysliikkeen Japanin-lähetyksessä 
1900-luvun alkupuolella.

Kahdeksan naislähetin elämän-
valintoja ja toimintaa Japanissa 
tarkastellaan sekä lähetysjärjestön 
asiakirjojen että naisten kirjei-
den, kirjoitusten ja päiväkirjojen 
avulla.

– Olen erittäin kiitollinen Sleyl-
le, että  pääsin tutkimaan heidän 
arkistojaan vuoden 1999 keväästä 
alkaen, Jalagin toteaa.

lastentarhoista
jalansijaa

Sittemmin naiset keksivät perustaa 
lähetyslastentarhoja, joiden johta-
jiksi he ryhtyivät ja siitä roolista kä-
sin saivat jalansijaa.

– Ja siis mahdollisuuden tehdä 
hengellistä työtään.

Yksi upean työn tehnyt naislähetti 
oli helsinkiläinen mutta myös Ou-
lussa työskennellyt Tyyne Niemi, 
joka rakennutti niin hienon las-
tentarhan, että se on tänä päivänä 
jo monumentti ja lisäksi yhä lute-
rilaisena lastentarhana.

Japanilaisessa rakennuskulttuu-
rissa kyse oli ja on rakennustekni-
sestä ihmeestä.

– Tyyne koki vastustusta, mutta 
sanoi, että jos ei tehdä kunnolla, ei 
kannata tehdä ollenkaan.

Seija Jalagin huomauttaa, että 
naislähetit olivat todella vahvoja 
ja erityisiä persoonia, vaikka hei-
dän julkinen imagonsa saattoi olla 
”nöyrä ja hiljainen”.

Kahdeksan naista, joiden elä-
mää lähettinä Seija Jalagin tutki, 

kävi läpi kukin hyvin erilaisen 
elämänkaaren.

– Yksi päätyi lähettivuosien jäl-
keen naimisiin, toinen taas leskenä 
lähetystyöhön. Lähetystyössä piti 
olla nimenomaan naimaton nainen. 
Tässä tutkimuksessa en käsittele 
ollenkaan mieslähettien vaimoja, 
sillä mielestäni he ansaitsevat oman 
tutkimuksen. He tekivät työtä pal-
katta ja ilman eläketurvaa.

inhimillinen
elämä vastassa

Väitöskirjan tekijälle tuli vastaan 
myös kokonainen tunne-elämän 
kirjo. Seija Jalagin oli ensimmäi-

N a i S e t  J o H t i vat  J a  t e k i v ä t  H e N g e l l i S t ä
pa l k k at Y ö t ä  J o  1 9 0 0 - l u v u N  a l u S S a

vahvat Japanin naislähetit aiheuttivat
miesväelle harmaita hiuksia

nen, joka aukaisi esimerkiksi Tyy-
ne Niemen käsin kiinni solmimia  
kirjenippuja. Vastuu oli suuri.

– Minua liikutti koko se inhi-
millinen elämä, joka aineistossa 
tuli vastaan. Naiset olivat usein 
hyvin yksinäisiä, turhautuneita, 
epäileväisiä ja väsyneitä. Uskokin 
oli koetteilla.

Eniten Seija Jalaginia kuitenkin 
puhutteli se syvä ja voimakas us-
konnollisuus, johon hän naisten 
elämää tutkiessaan törmäsi.

– He olivat todella kutsumus-
tietoisia.

Jalagin huomauttaa, että hänen 
oli hyvin tärkeää käsitellä tutki-
musaiheeseen liittyvät omat tun-
teensa, jotta ne eivät livahtaneet 
osaksi työtä.

–  Joskus naislähettien kokema 
epäoikeudenmukaisuus raivostut-
ti, toisaalta taas mietin, eivätkö he 
koskaan levänneet.

Jalagin sanoo, että naiset osoit-
tivat ponnekkaasti, että auktori-
teetteja vastaan asettuminen on 
mahdollista.

Naisia on hiljennetty helpos-
ti uskonnollisessa keskustelussa 
sellaisin sanankääntein kuin ”vel-
jellinen rakkaus” tai ”keskinäinen 
sopusointu” samalla, kun ongelmia 
on lakaistu piiloon.

Lähetystyössä ei hänen mukaansa 
ole myöskään ymmärretty aina sitä, 
kuinka asiantuntijaorganisaatiota 
johdetaan.

– Tuhansien kilometrien pääs-
tä on annettu lähetystyöntekijän 
ohi ohjeita, vaikka paikallisista 
olosuhteista ei ole ollut riittävästi 
tietoa. Kirjeiden hitaat kulkuyh-
teydet ja pitkät matkat takasivat 
läheteille tietyn toimintavapauden 
käytännössä.

Naiset eivät tietenkään saaneet 
toimittaa papillisia sakramentteja 
kuten mieslähetit, vaikka kovaa kes-
kustelua käytiin esimerkiksi siitä,  
voivatko naiset hätäkastaa.

– Kyse on ollut valtataistelusta, 
Seija Jalagin pohtii. –Siitä samasta 
asiasta, josta on kyse nykyisessäkin 
naispappeuskeskustelussa. Jokai-
sessa yhteisössä käytetään valtaa. 
Uskonnollisessa yhteisöissä naisten 
ei ole koskaan annettu unohtaa 
sukupuoltaan.

”Hankalia
tyyppejä”

Kun hatarasti organisoidussa 
lähetystyössä ilmeni ongelmia, 
sanottiin helposti, että naiset oli-
vat hankalia.

– Tyypillistä, että ongelmat per-
sonoidaan, vaikka kyse on heik-
kouksista organisaatiossa, Jalagin 
huomauttaa.

Seija Jalagin sanoo, että tutkimus-
prosessi oli hänelle poikkeukselli-
nen, koska kyseessä oli ja on yhä 
toimiva järjestö.

– Nykyhetki on pakko ottaa 
huomioon. Tavallisestihan his-
torian tutkija ”toimii” kuolleiden 
ihmisten kanssa.

Suomen Evankeliumiyhdistyk-
sessä tutkija päästettiin kuitenkin 
auliisti arkistolähteille.

– Tietenkin tutkimus hyödyttää 

Historiantutkijan etuoikeuksiin kuuluu mahdollisuus 
tarttua menneisyyden ihmisen koko elämänkaareen. Se 
edellyttää varovaista kosketusta. Jälkeen jääneet doku-
mentit kirkastavat parhaimmillaankin vain osan mo-
nimutkaista todellisuutta. Menneisyyden ihmisellä on 
oikeus omaan elämäänsä, jotain jää aina hämärään. 
Näin koetin elämäänne lukea Esteri, Siiri, Mandi, Jen-
ni, Rosa, Tyyne, Martta ja Tuulikki.  Kiitos, että säily-
titte osan, vaikka tilaisuuksia hävittää kirjeitä ja päivä-
kirjoja oli vuosien varrella monia.

Seija Jalagin väitöskirjansa esipuheessa

tohtori Seija Jalagin sanoo, että hän oli todella etuoikeutettu, kun pääsi perehtymään kahdeksan lähettinai-
sen elämään ja työhön.
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J apanin lähetyksen alkumetreihin liittyy 
merkillinen tarina. Lähetystyöhön läh-
tivät syksyllä 1900 pastori  Alfred Wel-

lroos ja puolisonsa Emmi sekä lähetyksen en-
simmäinen naistyöntekijä, kaunis 18-vuotias 
Esteri Kurvinen.

Nopeasti lähettien välit kuitenkin tulehtui-
vat,  ja ratkaisu oli erikoinen: Kotiin lähetettiin 
pappi perheineen, ja nuori naislähetti jäi yksin 
työalueelle.

Tutkija ei saanut säilyneistä lähteistä selvil-
le konfliktin syytä, mutta käytännössä se johti 
siihen, että monien vaiheiden jälkeen Esteri 
Kurvinen sai työtoverikseen toisen suomalaisen 
naisen, Siiri Uusitalon.

Yhdessä nämä naiset perustivat sodan jaloissa 
lähetysaseman Naganon Shimosuwaan. Vaike-
uksia ei puuttunut, mutta siitä huolimatta naiset 
päätyivät ostamaan lähetystalon  Shimosuwasta, 
ilman lähetysjohtajien virallista lupaa.

myös evankeliumiyhdistystä.
Jalagin sanoo, että tietty suku-

puolisokeus vaivaa helposti his-
toriankirjoitusta.

– Organisaatioiden viralliset asia-
kirjat ja usein kuvatkin kertovat 
vain miesten tekemästä työstä. Sen 
vuoksi on  etsittävä tutkimuksellisia 
välineitä, joilla naisten työ ja heidän 
käyttämä valta saadaan esiin.

Nämä naislähetit saivat mah-
dollisuuden uraan, vaikka yleensä 
naimattomat naiset päätyivät per-
heyhteisöjensä palvelijoiksi.

– Tyyne Niemellä oli jopa kak-

si kasvattilasta Japanissa, Jalagin 
kertoo.

Satu kreivi-paloSaari

Seija Jalaginin yleisen historian alaan 
kuuluvan väitöskirjan otsikko on Ja-
panin kutsu. Suomalaiset naislähetit 
Japanissa 1900-1941.

Teos on julkaistu Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca 
Historica -sarjassa ja sitä on saata-
vana SKS:sta ja  hyvin varustetuista 
kirjakaupoista.

tyyne Niemi (1901-1991) toimi Japanin-lähetyksessä lastentarhan-
johtajana iidassa ja Sapporossa, jonne hän myös rakennutti lastentar-
han. kuvassa ovat myös iidan lastentarhan opettajat Masako Sonehara 
(vas.), Masago ishizaka ja Yuriko Yonekubo.

tyyne Niemen 
rakennuttama 
lastentarha Japaniin 
on monumentti ja 
käytössä vielä tänä 
päivänäkin.

Sydänystävät ja työtoverit. Naislähetti Siiri uusitalo ja raamattunainen Hide Soejima työskentelivät ja asui-
vat yhdessä yli kuusi vuotta tokiossa vuosina 1907-14.

Koska työ oli jo käynnistetty, lähetysjohto ei 
voinut asialle enää mitään.

Asiakirjat kertovat lakonisesti: ”Hetken keskus-
teltuaan lähetysvaliokunta päätti suosittaa joh-
tokunnalle sisarten toimien hyväksymistä.”

”aika tätejä”
– Käytännössä Esteri ja Siiri perustivat oman lä-
hetyksen ilman lähetysjohdon ohjausta ja suos-
tumusta. Ei ihme, että heistä puhutaan vieläkin 
päätä pudistellen, että ”oli ne aika tätejä”, Sei-
ja Jalagin hymyilee.

Myöhemmin naislähetit saivat työtoverikseen 
mieslähetin, Taavi Minkkisen. Naisia päätettiin 
kutsua apulaisiksi, mitä ”Herran lähetiksi” itsensä 
kokeneet naiset pitivät erittäin alentavana.

Naislähetit raivasivat sittemmin lastentar-
hatyössä itselleen alueen, jossa he toteuttivat 
kutsumustaan ilman lähettiytensä kyseenalais-

kaksi naista osti talon ja ryhtyi työhön
tamista.

Tyyne Niemi kutsuttiin Iidan lastentarhan 
johtajaksi vuonna 1926. Kotimaan loman jäl-
keen Japaniin vuonna 1935 palannut Niemi sai 
sittemmin mahdollisuuden lastentarhan perus-
tamiseen Sapporoon.

Hanke oli vaativa. Niemi esitti perustelut 
tontin valinnalle, laati rakennussuunnitelmat, 
neuvotteli tontin hankinnasta ja rakennusurakas-
ta, laski kustannusarvion, seurasi rakentamisen 
edistymistä, hankki kaluston ja tarvikkeet sekä 
käynnisti varsinaisen työn vuoden 1937 alussa

”Kunpa osaisin ilmaista teille siellä Suomessa, 
kuinka polttava on joku kumma liekki  sisim-
mässäni tämän lastentarha-asian puolesta – ja 
kuinka palavasti kaipaan työtä lasten parissa!”, 
kirjoitti Tyyne tunteikkaasti lähetysjohdolle.

Seija Jalaginin väitöskirjassa seurataan kah-
deksan naislähetin tarmokasta ja työlästä taivalta 
kutsumustehtävässään.

Sk-p
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ja narutusta. Vappumyyjäisbussi 
Kirkonkylän seurakuntakodilta klo 
11.45, paluu klo 13.15. Matkan hinta 
edestakaisin 1 e.
Päiväkerhoja ei ole ma 30.4.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Perhekerhoja 
ei ole ke 9.5.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 2.5. 
ja 9.5. klo 12 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa ja seurakuntapiiri 
10.5. klo 13 kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Seurakuntapiirin iltapäiväretki Var-
jakan kartanoon to 3.5. Lähtö klo 12 
keskustan srk-talolta ja paluu n. klo 
15. Ilmoittaudu piirissä Leenalle tai 
Marjalle.
Sairaalavierailuryhmän suunnittelu-
palaveri ke 2.5. klo 13 kokoushuonees-
sa. Äitienpäiväjuhlat vuodeosastolla pe 
11.5. klo 13.
Konservatorion oppilaskonsertti 
Kokkokankaalla to 3.5. klo 18 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu ke 9.5. 
Varttuneiden harjoitukset to 10.5. 
klo 14.30 kirkonkylän seurakunta-
kodissa.
Oma hetki -omaishoitajien keskus-
teluryhmä to 10.5. klo 12.30 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuksessa. Vie-
raana Minna Hannula, Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry:stä.
Kirkkokuoron äitienpäivämyyjäiset 
la 12.5. klo 11-13 kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Yhteisvastuukerääjien ja diakonian 
vapaaehtoisten yhteinen kiitosilta 
Turkansaaressa ma 21.5. Lähdemme 
kello 16.15 kirkonkylän srk-talolta 
ja  kierrämme Kokkokankaan kautta. 
Ilmoittautumiset  ja tiedustelut 14.5. 
mennessä Leenalle, p.040 779 0365.
Aamukahvilaväen ja työttömien retki 
Ranuan eläinpuistoon ti 22.5. Lähtö 
keskustan srk-talolta klo 9. Retken 
hinta 10 e, sis. matkan, lounaan ja 
pääsylipun eläinpuistoon. Paluumat-
kalla kahvit omakustannushintaan. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 14.5. 
mennessä Marjalle, p.040 770 7431.
Naisten hemmotteluilta la 26.5. klo 17 
Kokkokankaan seurakuntakeskukses-
sa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 14.5. 
mennessä minna.sorvala@evl.fi, pia.
rattya@evl.fi, tai katriina.maki@evl.fi
Retki Suomen Lähetysseuran vuosi-
juhlille Hyvinkäälle 8.-10.6.  Retken 
alustava hinta-arvio (matka, majoitus, 
aamiainen) n. 70-90 euroa majoitusta-
vasta riippuen (3-5 hengen huoneissa). 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset lähe-
tyssihteerille 14.5. mennessä.
Lähetyssihteerin toimisto muuttaa 
Kokkokankaalle. Toukokuun alusta 
lähtien lähetyssihteerin lankapuhelin 
561 4664. Sähköposti ja kännykkänu-
mero pysyvät ennallaan.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Varhaisnuoret: Kokkokankaan seu-
rakuntakeskus: maanantaisin klo 
17.30-18.30 Toimintakerho 7-10 
-vuotiaille tytöille ja pojille, tiistai-
sin klo 16.30-17.30 Sekakerho 9-12 
-vuotiaille, keskiviikkoisin klo 17.30-
18.30 Toimintakerho 8-11 -vuotiaille 
tytöille, ja klo 16-17.30 Koirakerho 
9-13 -vuotiaille, torstaisin klo 18-19 
Kansainvälisyyskerho 7-12 -vuotiaille, 
Vanha pappila: tiistaisin klo 17-18 
Monitoimikerho 8-11 -vuotiaille 
pojille ja tytöille, keskiviikkoisin klo 
16.30-18 sekakerho 10-12 -vuotiaille. 
Keskustan seurakuntatalo: maanan-
taisin klo 18-19.30 Monitoimikerho 
3-6 -luokkalaisille tytöille ja pojille. 
Kerhot loppuvat viikolla 19.
Nuoret: Nuorten messu to 26.4. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Yöpappila pe 27.4. klo 20-24 Van-
hassa pappilassa. Tyttöjen ilta K-13 
ke 2.5. klo 18.30 Vanhassa pappilassa. 
Nuorten ilta to 3.5. klo 19-21 Vanhassa 
pappilassa. Päiväpappila tiistaisin klo 
14-17 Vanhassa pappilassa. Päivystys 

Tervetuloa Roomalaiskirjeen sanoman 
äärelle yhdessä keskustelemaan Raa-
matun sanomasta.
Raamattupiiri srk-keskuksen moni-
toimisalissa ke 2.5. klo 18.30. (2. Piet. 
2. luku).
Diakonia- ja lähetyspiiri Kellon srk-
kodissa ma 7.5. klo 14.30.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa to 3.5. 
klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset Kellon srk-kodissa 
to 3.5. klo 18.30. Eläkeläisten musiik-
kipiiri srk-keskuksen Wirkkulassa to 
3.5. klo 13.
Oulujoen seurakunnan vapaaehtois-
väen vierailu to 10.5. Kirkon esittely 
klo 17.30 ja viikkomessu klo 18, jonka 
jälkeen iltapala srk-keskuksessa. Mu-
kaan toivotaan Haukiputaan seura-
kunnan vapaaehtoistyössä mukana 
olevia. 
W. A. Mozartin Requiem srk-keskuk-
sessa ke 16.5. klo 20. Haukiputaan 
Projektikuoro, johtaa Hannu Niemelä. 
Madetojan musiikkilukion sekakuoro, 
valm. Johanna Kemppainen. Oulu Fes-
tivo, johtaa Rauno Rännäli. Solisteina 
Helena Juntunen, Mari Klemettilä, Aki 
Alamikkotervo ja Petri Antikainen. 
Liput 10 e, Kiiminkijoen opiston toi-
mistosta ja kirkkoherranvirastosta.
Perhekerhot: Vakkurilassa tiistaisin 
klo 9.30-11, Kellon srk-kodissa tors-
taisin klo 9.30-11 ja klo 12-13.30, 
Jokelan vanhalla koululla torstaisin klo 
10-11.30 ja Martinniemen srk-kodissa 
perjantaisin klo 9.30-11. 
Rovastikunnallinen lastenjuhla 
Kuusamossa helatorstaina 17.5. Oh-
jelmassa jumalanpalvelus, ruokailu 
ja päiväjuhla. Tarkemmat tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 27.4. mennessä 
Outi Palokankaalle, p. 040 547 1472 
tai outi.palokangas@evl.fi. Yhteiskul-
jetus järjestetään, mikäli lähtijöitä on 
vähintään 15 henkilöä.
Kesätyöpaikkoja avoinna v. 1988-
1991 syntyneille nuorille. Työ on 
hautausmaa- ja puistotyötä. Työjakso 
kestää kaksi viikkoa. Nuorten kesä-
työpaikkoja haetaan hakulomak-
keella, joita voi noutaa seurakunnan 
taloustoimistosta. Hakemusten tulee 
olla perillä pe 11.5. klo 14 mennessä 
seurakunnan taloustoimistossa, 
osoite Kirkkotie 10, 90830 Haukipu-
das. Työpaikat arvotaan hakeneiden 
kesken. Etusijalla ovat nuoret, jotka 
eivät ole aiemmin olleet seurakunnalla 
töissä. Muut ehdot vastaavat kuin 
kunnan kesätyökampanjassa. 
Varhaisnuoret: 6-luokkalaisten 
avoimet ovet: Martinniemen srk-
kodissa to klo 15-17. Raamattukerho 
varhaisnuorille srk-keskuksen pien-
ryhmätilassa ti 8.5. klo 17-18.
Nuoret: Avoimet ovet Kellon srk-
kodissa ke klo 18-20, Vakkurilassa 
to klo 17.30-19.30, Martinniemen 
srk-kodissa to klo 18-20 ja Aseman 
nuokkarilla (entinen eskari) to klo 18-
20. Kevään viimeiset avoimet ovet ovat 
ke 9.5.Gospel-ryhmä, tule soittamaan 
ja laulamaan gospelia Vakkurilaan 
tiistaisin klo 18-20. Gospel-kirkko 
Vakkurilassa su 29.4. klo 18.
Lastenleirit kesällä 2007. Tyttöleiri 
yli 10 v. 4.-6.6. (vastuuhenkilö Tarja 
Kainulainen, 040 824 5861), tyttöleiri 
alle 10 v 14.-15.6. (vastuuhenk. Outi 
Palokangas,  040 547 1472),  poikaleiri 
yli 10 v. 25.-27.6. (vastuuhenk. Pekka 
Rintamäki, 040 543 6960), poikaleiri 
alle 10 v. 4.-6.7 (vastuuhenk. Pekka 
Rintamäki, 040 543 6960), sekaleiri 
alle 10 v. 24.-26.8. (vastuuhenk. Ulla 
Nyyssönen, 0400 766 603), pyhäkou-
lu- ja perheleiri 6.-8.7. (vastuuhenk. 
Outi Palokangas,  040 547 1472). Leirit 
järjestetään seurakunnan leirikeskuk-
sessa Isollaniemellä. Pyhäkoulu- ja 
perheleirille voi tulla koko perheellä tai 
esim. isovanhempien kanssa. Koulu-
ikäiset voivat tulla leirille yksinäänkin. 
Leirille ilmoittautuminen to 3.5. klo 
9-16  ja  pe 4.5. klo 9-13 puhelimitse 
vain numeroon,  p. 547 1362.  Ilmoit-
tautua voi myös käymällä Wirkkulassa, 
Kirkkotie 10 D (seurakuntakeskuksen 
sisäpiha) em. päivinä. Ilmoittautu-
misajan jälkeen voi vapaita paikkoja 
tiedustella ko. leirin vastuuhenkilöltä.  
Ilmoittautumisia ei vastaanoteta ennen 
varsinaista ilmoittautumisaikaa. Leirin 

To 26.4. klo 18.30 
kirkkokuoro.
Su 29.4. klo 10 pyhä-
koulu (huom. poik-
keuksellinen aika).
Su 29.4. klo 12 veteraa-
nien kirkkopyhä. Sanajumalanpalve-
lus, seppeleenlasku, kirkkokahvit ja 
juhla. Juhlapuhujana Esko Laukkanen. 
Oulun veteraanien vierailu Hailuo-
toon. Oulun  Veteraanikuoron ryhmä 
laulaa tilaisuuksissa.
Ma 30.4. klo 13 päiväpiiri Kirkon-
mäellä.
Ti 1.5. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Kalle ja Salli Joensuulla, Salmenran-
nantie 226.
Ke 2.5. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 2.5. klo 14.30 Saaren Sirkut.
To 3.5. klo 14.30 Saarenkartanon 
hartaus.
To 3.5. klo 18.30 kirkkokuoro.
Su 6.5. klo 10 messu.
Su 6.5. klo 14 Yhteisvastuukeräyksen 
päätösmyyjäiset ja munkkikahvit 
seurakuntasalissa. Toivotaan myytävää 
pöytään!
Su 6.5. klo 15 Yhteisvastuukonsertti 
kirkossa. Saaren Sirkut, kirkkokuoro 
ja soittajia. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle.
Ma 7.5. klo 13 päiväpiiri Saarenkar-
tanossa.
Ti 8.5. klo 9.30 perhekerhon ja 
aamukahvilan kevätpäättäjäiset 
Kirkonmäellä. 
Ti 8.5. klo 11 Eläkeliitto.
Ke 9.5. klo 9.30 päiväkerho.
Ke 9.5. klo 14 Kartanossa kajahtaa. 
Heikki Rasi ja Alpo Parrila.
Ke 9.5. klo 14.30 Saaren Sirkut, ke-
vätnyyttärit.

26.4.–10.5.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele
Haukipudas

Markku Palosaari ja Satu Kreivi-Palosaari:

Saarnamies ja säikähtänyt
Yhtä aikaa hauska ja koskettava lukuelämys

”Tie aitoon, omannäköiseen elämään
on kulkenut monen särkymisen kautta”

Messu kirkossa su 
29.4. klo 10, litur-
gia Kaltakari, saarna 
lehtori Riitta Lem-
metyinen, kanttori-
na Pohjola. Messun 
jälkeen srk-keskuksessa kirkkokahvit 
lähetystyön hyväksi ja Riitta Lem-
metyinen puhuu aiheesta Ahtaasta 

uskosta avarammalle paikalle, jonka 
jälkeen keskustelua aiheesta. Partio-
laisten kirkkopyhä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen partiolaiset laskevat 
kukkalaitteen sankarihaudoille, jonka 
jälkeen partiolaisten Yrjönpäivän juhla 
Vakkurilassa.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 6.5. 
klo 10, liturgia Heinonen, saarna Vä-
häkangas, kanttorina Niemelä.
Iloa lapselle -ilta srk-keskuksessa 
tänään to 26.4., lastenlauluja ja huu-
tokauppa. Illassa lauletaan lasten 
hengellisiä lauluja, mukana seura-
kunnan lapsikuoro sekä huutokau-
pataan seurakunnan työntekijöiden 
tekemiä teoksia aiheesta Iloa lapselle 
sekä seurakunnan vanhoja soittimia 
(mm. piano, 2 selloa, 2 kontrabassoa 
ja puhallinsoittimia). Illan tuotto 
menee Yhteisvastuukeräykselle ja 
seurakunnan musiikkityölle. Illan 
aikataulu: klo 17.30 kahvitarjoilu ja 
huutokauppatavaroihin tutustumi-
nen, klo 18 lastenlauluja, jonka jälkeen 
huutokauppa.
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa tänään to 26.4. 
klo 13 ja to 10.5. klo 13, Jokivarren 
vanhustentalolla ma 30.4. klo 13, 
Martinniemen srk-kodissa to 3.5. klo 
13 sekä Kellon srk-kodissa ke 9.5. klo 
13. Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Juttukahvila Martinniemen srk-ko-
dissa tänään to 26.4. klo 13-14.30. 
Terveydenhoitaja paikalla mittaamassa 
verenpainetta klo 13.30-14.30. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Kansallinen veteraanijuhla Haukipu-
taalla pe 27.4. klo 11 hartaustilaisuus 
kirkossa ja seppelten laskeminen san-
karihaudoilla. Klo 12.15 veteraanien 
ja juhlavieraiden ruokailu yläasteen 
ruokasalissa. Klo 13 pääjuhla Hauki-
putaan yläasteen salissa. Koulutoimi 
järjestää veteraaneille kuljetuksen. 
Kuljetuspyynnöt koulusihteeri Anne 
Pennaselle, p. 887 4232 ma 23.4. 
mennessä.
Roomalaiskirjeen luentosarja jatkuu 
Martinniemen srk-kodissa pe 27.4. 
klo 18 Elämä rakkaudessa ja kuuliai-
suudessa, kahvit, Esivalta, Heinonen. 

hinta 10 e/leiri/lapsi.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokka Jokelalla pe 27.4. klo 
18.30, pyhäkoulu ry:llä su 29.4. klo 
12, seurat hoivaosastolla su 29.4. klo 
16, Kalevi Teppola, ja seurakuntakes-
kuksessa klo 18, Pasi Kurtti, Vesa Lahti, 
lauluseurat Reeta ja Pekka Kurkelalla 
(Suokkosentie 163) ke 2.5. klo 18.30, 
sisarpiiri Vehkaperällä (Iikanpiha 1) to 
3.5. klo 18.30, aiheena Persoonallisuus, 
nyyttikestit, Jokikylä: päiväkerho ry:
llä to 26.4. klo 17.30-19, yhteiskerho 
ry:llä ke 2.5. ja ke 9.5. klo 17.30-19, raa-
mattuluokka ry:llä pe 27.4. ja pe 4.5. 
klo 17, ompeluseurat pe 27.4. klo 18.30 
Mari ja Juha Holmalla, rippikoulun 
käyneiden nuorten ilta ry:llä la 28.4. 
klo 18.30, kevätmyyjäiset ry:llä la 5.5. 
klo 13, pyhäkoulu 6.5. klo 12: Erkki-
Pekka Rehulla, Tommi Myllynevalla, 
Jussi Rehulla, Ari Koivukankaalla ja 
Pekka Vänttilällä, seurat ry:llä su 6.5. 
klo 17, Jorma Vuorma, Juha Kaari-
vaara, Kello: ompeluseurat ry:llä pe 
27.4. klo 18.30, pyhäkoulu su 29.4. 
klo 12 Orava-Takkuranta Littowilla, 
Takkurannantie ja Hietalanmäki-
Kiviniemi Ojalalla, Penttiläntie 104 
sekä su 6.5. klo 12 Orava-Takkuranta 
Romppaisella, Kellonlammentie 191 
ja Hietalanmäki-Kiviniemi Similällä, 
Korvalantie 46, ompeluseurat ry:llä pe 
4.5. klo 18.30, seurat ry:llä su 6.5. klo 
17, Pekka Hintikka, Esko Mattila.
Kuollut: Jaakko Arvid Holappa 86 v., 
Kaarlo Johannes Eskola 76 v., Eero 
Johannes Merenluoto 68 v.
Kastettu: Pyry Oskari Hilli, Santeri 
Johannes Hirvaskari, Tomi Oskari 
Kristian Kropsu, Pyry Pete Elmeri 
Venäläinen, Oona Peppiina Holappa, 
Anni Maija Tuulia Tervonen, Onni 
Viljami Holappa, Paula Kämärä.

Konfirmaatiomessu 
su 29.4. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kir-
kossa. Toim. Juntu-
nen, avust. Puolitaival, 
kantt. Jääskeläinen. 
Nuorisokuoro laulaa. 
Partiolaisten kirkkopyhä. Kolehti 
Kirkkohallitukselle sotaveteraanien 
keskuudessa tehtävään hengelliseen 
työhön.
Kansanlaulukirkko su 29.4. klo 18 Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa. Toim. 
Puolitaival, avust. Liikanen, kantt. Sa-
volainen. Musiikki koostuu tutuista ja 
rakkaista kansanlaulusävelmistä, jotka 
Anna-Mari Kaskinen on sanoittanut 
jumalanpalveluslauluiksi. Mukana 
on soittimia ja seurakunnan kuoroja. 
Kirkkoon on mahdollisuus pukeutua 
kansallispukuun tai kansanasuun. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Messu su 6.5. klo 10 kirkossa. Toim. 
Riihimäki, avust. Juntunen, kantt. 
Savolainen. Kolehti Suomen Gideonit 
ry:lle.
Rakkauslaulujen konsertti su 6.5. klo 
15 Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Pekka ja Marja-Leena Itkonen. 
Vapaa pääsy, Ohjelma 5 e,  kesän 
vihkiparit ilmaiseksi.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 
on istunnossaan 18.4.2007 asettanut 
Kempeleen seurakunnan kirkkoher-
ranvaalissa I vaalisijalle Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kappalaisen Pekka 
Rehumäen ja II vaalisijalle Haukipu-
taan seurakunnan seurakuntapastori 
Martti Heinosen. 
Varhaisnuorten kuorojen harjoituk-
set Kirkonkylän seurakuntakodissa 
to 26.4. klo 16.30-17.30 ja pe 27.4. 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
klo 15-16. Varhaisnuortenkuorojen 
kevätjuhla Kokkokankaalla pe 4.5. 
klo 15.30-17.
Naisten piiri to 26.4. mukana Timo 
Liikanen ja 10.5. klo 18.30 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Miesten piiri to 26.4 mukana Jaakko 
Tuisku ja 10.5. klo 18.30 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
Vappumyyjäiset  pe 27.4. klo 12-14 
Kokkokankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Myytävänä munkkeja, simaa, 
arpoja ja yv-tuotteita. Onnenpyörä 
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kopirtillä, Tirinkylässä J. Käkelällä.
Vihitty: Arto Paavali Väisänen ja Asta 
Helena Leinonen.
Kastettu: Viljami Juhani Kemppainen, 
Aatu Frans Ilmari Multasniemi, Melina 
Maria Talsta,Ville Ilmari Vuolteenaho, 
Aino Maarit Koivukangas, Rasmus 
Aleksanteri Nikunlassi, Onni Juho 
Aukusti Tienhaara.
 

Kalevi Ollila. Kahvitarjoilu lähetystyön 
hyväksi.
Kansallisen veteraanipäivän juhla pe 
27.4. klo 13 lukiolla, hartaus Markku 
Palosaari, kanttorina Marja Ainali.
Lähetysilta pe 27.4. klo 18.30  Sanna ja 
Risto Ainalilla Metsärinteellä, Helena 
Ylimaula, Raimo Salonen sekä Satu 
Kreivi-Palosaari ja Markku Palosaari.
Sanan ja rukouksen ilta Jäälin seura-
kuntatalossa su 29.4. klo 18. Vieraana 
entinen Maria-sisar lehtori Riitta 
Lemmetyinen, joka puhuu kristityn 
vapaudesta.
Huutokauppa  la 28.4  klo 10-12.00 
Seurakuntakeskuksen aulassa. Otetaan 
vastaan huutokaupattavaa tavaraa 
viikolla 17 tai tavaran voi tuoda lauan-
taina paikan päälle. Meklarina toimii 
Jouni Kokkoniemi. Kahvit. Koko tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle.
Rauhan Sanan seurat su 29.4. klo 15 
vanhalla koululla, Vesa Pöyhtäri.
Siman ja munkin myyntiä ma 30.4. 
klo 13 alkaen Jäälin ostoskeskuksessa 
ja Aterian edessä kirkolla. Leipomistal-
koot klo 8 Jäälin seurakuntakodilla ja 
seurakuntakeskuksen keittiössä.
Kehitysvammaperheiden perheilta 
ke 2.5. klo 18 Jäälin seurakuntakodilla, 
Erja Haho.
Miesten hengellinen piiri ke 2.5. klo 18 
seurakuntakeskuksessa Eero Pesonen 
ja Sauli Ojalehto.
Kirkkokuoro to 3.5. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Pianokonsertti pe 4.5. klo 18 seu-
rakuntakeskuksessa, esiintyjät Kii-
minkijoen opiston kiiminkiläiset 
pianonsoiton opiskelijat
Retki lapsityönjuhlaan Kuusamoon 
17.5. Retki on maksuton sisältäen linja-
autokyydin, kirkkohetken, ruokailun, 
juhlan ja retkivakuutuksen. Ilm. 27.4 
mennessä, p. 040 743 1901.
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset! Ma 
21.5 klo 9-12 ja 16-18. Ti 22.5 klo 9-12 
ja 16-18. Ke 23.5 klo 16-18. To 24.5 klo 
9-12. Ilm., p. 040 743 1901.
Perhekerho ti klo 9.30-11 Kirkkopir-
tillä ja to klo 9.30-11 Jäälissä.  
Perhekahvila ti klo 13-14.30 Jäälissä ja 
to klo 13-14.30 Kirkkopirtillä
Perhekerhojen retki Ouluun ja Hau-
kiputaalle 22.5. Tarkempi ohjelma 
leiritiedotteessa. Ilmoittautumiset 
8.5. mennessä Saija Kivelälle, p. 040 
560 9678.
Tiedote kesätoiminnasta, retkistä 
sekä leireistä on jaettu koulujen, 
päivähoidon ja kerhojen kautta. Jos 
et ole saanut omaasi, niin hae kirk-
koherranvirastosta.
Isovanhempien ja lasten toiminta-
päivä 26.5. Suvelassa. Päivän hinta 5 
e/aikuisilta ja 3 e/lapsilta. Ilmoittautu-
miset 16.5. mennessä Saija Kivelälle, p. 
040 560 9678.
Eläkeläiskerhojen kevätretki 3.5. 
Karjasillalle. Reitti- ja lähtöaikataulut: 
9.30 Jäälin Kehätie, 9.45 Kolamäki, 10 
Huttukylä - Purontie, 10.15 Kunnan-
virasto, 10.30 Alakylän koulun risteys. 
Ohjelmassa tutustuminen Oulun Yli-
opiston kasvitieteelliseen puutarhaan, 
ruokailu ja hartaus Karjasillan kirkolla 
ja vierailu Oulun torilla ja kauppahal-
lissa. Paluu n. klo. 15-16. Retken hinta 
6 e. Ilmott. kirkkoherranvirastoon 
26.4. mennessä, p. 040 584 4406 tai 
816 1003.
Rantapohjan alueen omaishoitajien 
retki Merilän Kartanoon Utajärvelle 
9.5. Perillä luento,  Kokonaisvaltainen 
hyvinvointi, lääkäri Seija Vallinkoski, 
lounas, kahvit. Hinta 10 e. Ilmoittau-
tumiset 24.4. mennessä Eeva Mertanie-
melle, p. 040 5793248. Lähtöaikataulu 
ilmoitetaan lähtijöille myöhemmin.
Kiimingin alueen omaishoitajien vir-
kistyspäivä Reposelän Majalla 14.5.  
Ohjelmassa ulkoilua ja yhdessäoloa. 
Päivän hinta on 5 e. Ilmoittautumiset 
ja hoitoavun tarpeet kotisairaanhoi-
tajille 7.5. mennessä : Ulla Piltonen, 
p. 040 522 6182 ja Irmeli Roininen, p. 
040 522 6183.
Tänä vuonna 75-vuotta täyttävien 
juhla helatorstaina 17.5. alkaen mes-
sulla kirkossa klo 10, jonka jälkeen 
juhla seurakuntakeskuksessa. Ilmoit-
tautumiset 4.5. mennessä kirkkohe-
ranvirastoon  8161 003.
Äitienpäivälounas su 13.5. seurakun-
takuntakeskuksessa.
Uudet hautainhoitosopimukset 
kesäajaksi tulee tehdä 4.5. mennessä 
taloustoimistossa tai soita, p.  040 
5762 178. 

torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
17-18. 
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 
27.4. klo 18 raamattuluokat ala-aste 
Ahlholm Jarmo, Pyrstötähti 8, yläaste 
Tolonen Simo, Sadepisara 10. La 28.4. 
klo 12 myyjäiset ry:llä, ruokailu alkaa 
klo 11. Su 29.4. klo 12 pyhäkoulut 
Paituri, Tiina ja Arto Tahkolalla, 
Kokkokangas, Paanasella, Teeripolku 
6, Santamäessä Hannukselalla, Hors-
matie 8,  Keskusta-Ollila, Sorvarilla, 
Aropolku 6, klo 16 seurat ry:llä. Su 
6.5. klo 12 Laulupyhäkoulu ry:llä, klo 
16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 27.4.  klo 
19  Lauluseurat ry:llä, Voitto Paaso. La 
28.4. klo 19  raamattuluokka ry:llä. Su 
29.4.  klo 12  pyhäkoulut Haurulla ja 
Vesa Aholalla. Su 29.4. klo 16 seurat ry:
llä, Oiva Tölli, Matti Niemelä. La  5.5.  
klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su  6.5.  
klo 12  pyhäkoulut Kokkosella ja Kari 
Aholalla. Su  6.5. klo 16 seurat ry:llä, 
Alpo Ojala ja Voitto Paaso.
Kastetut: Iida Sofia Siniaalto, Juho 
Nestori Hellsten, Mandi Joanna Han-
nuksela, Jere Mikael Roivainen, Nelli 
Olivia Savilaakso.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Kiiminki

Liminka
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Messu su 29.4. klo 
10 kirkossa, Raimo 
Salonen, Aulikki Rin-
ta-Säntti, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti sotaveteraani-
en keskuudessa tehtävään hengelliseen 
työhön. Kirkkokahvi messun päätyttyä 
seurakuntakeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 29.4. klo 13 
Jäälin seurakuntakodilla, Raimo Salo-
nen, kanttorina Jarkko Metsänheimo. 
Kolehti kuten yllä.
Viikkomessu ke 2.5. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Raimo Salonen, kanttorina 
Marja Ainali.
Messu ja kappalainen Saija Kronqvis-
tin virkaanasettaminen su 6.5. klo 10 
kirkossa, toimittaa lääninrovasti Rai-
mo Karvonen, avustaa Pauli Niemelä 
ja Ulla Junttila, saarna Saija Kronqvist., 
urut Marja Ainali, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo, kirkkokuoro. Kolehti  
oman seurakunnan diakoniatyölle. 
Tulojuhla seurakuntakeskuksessa 
messun päätyttyä.
Messu su 6.5. klo 13 Jäälin seurakun-
takodilla, Markku Palosaari, kanttori 
Marja Ainali. Kolehti kuten yllä. 
Yhteisvastuu -kiitosjuhla messun 
päätyttyä, tervetuloa eri tavoin keräk-
seen osallistuneet kerääjät, talkoolaiset, 
lahjoittajat ym. 
Kaatuneitten Omaisten ilta to 26.4. 
klo 17 Montin-salissa.
Hartaus to 26.4. klo 13 Koivulehdossa, 
Erja Haho.
Konservatorion oppilaskonsertti to 
26.4. klo 18 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro to 26.4. klo 19 seurakun-
takeskuksessa.
Naisen kaaria-runo ja musiikki-ilta 
to 26.4. klo 19 Kirkkopirtillä. Teksti 
Leena Lehtinen, ohjaus Seija Aho. 
Esiintyjät Kiiminkijoen Opiston Kii-
mingin osaston lausuntapiiri, laulu 
Ulla-Kaisa Koistinen, rummut ja kitara Nuorisotyö: Jäälin nuorten iltoja ei 

ole enää kevään aikana. Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17-20.
Rauhanyhdistys:  Raamattuluokat pe 
27.4. klo 19 ja pe 4.5. klo 19 rauhan-
yhdistyksellä.
Seurat su 29.4. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Jouni Hintikka, Mikko Kälkäjä 
ja su 6.5. klo 17, Pentti Päkkilä, Pekka 
Asikainen.(Kolehdin tuotto raken-
nusrahastoon). Pyhäkoulu su 29.4. 
klo 12 Alakylässä L. Moilasella ja P. 
Puurusella, Huttukylässä P. Juujärvellä, 
rauhanyhdistyksellä, kirkonkylässä A. 
Väyrysellä ja kirkkopirtillä, Tirinkyläs-
sä E. Siepillä ja su 6.5. klo 12 Alakylässä 
R. Peltokorvella ja T. Kaistolla, Huttu-
kylässä J. Ollilalla, rauhanyhdistyksellä, 
kirkonkylässä A.K. Palomaalla ja kirk-

Pa r t i o k i r k ko  su 
29.4.klo 10  Ilkka Torn-
berg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Virret 
105,514,505,512:1-
,501,339:1,2. Kolehti 

sotaveteraanien  keskuudessa tehtä-
vään hengelliseen työhön Kirkkohal-
lituksen kautta.
Tupoksen olohuone ti 8.5. klo 14-16 
Vanamon nuorisotilat yläkerrassa. Lä-
hetysvintin väki vierailulla, Kyllikki ja 
Maisa. Omaishoitajien päiväkahvit.
Yhteisvastuu: Yhteisvastuuarpajaiset 
pe 27.4. klo 9-19 S-Marketissa.
Simaa ja munkkeja vapuksi la 28.4. 
klo 10-12. seurakuntatalossa. Hinnat: 
munkki 0,50 e, sima 1,50 e/litra. Huom! 
Tilaukset etukäteen (27.4. mennessä) 
Maisa, p. 044 752 1227 tai marja-liisa.
hautamaki@evl.fi.
Kahvikonsertti su 6.5. klo 15 Tupoksen 
Vanamossa. Kuoro-, yksin- ja yhteis-
lauluja, säest. Mika, lopuksi hartaus-
hetki, Aino. Kahvi- ja mehutarjoilu 
(vap.eht. maksu) arpoja. Tuotto kehi-

entinen Mariasisar 
oulun seudulla

Akasia-säätiön nykyinen työntekijä ja entinen 
Mariasisar, teologian maisteri Riitta Lemme-
tyinen vierailee Oulussa, Haukiputaalla ja Kii-
mingissä 28.-29.4. 

Lauantai-iltana Lemmetyinen on vieraana 
Oulun seurakuntien sinkkuillassa Keskustan 
seurakuntatalolla klo 18.30. Hänen puheensa 
aiheena on Ahtaasta uskosta avarammalle.

Sunnuntaina Lemmetyinen saarnaa Hauki-
putaan kirkon messussa kello 10. Sen jälkeen 
on kirkkokahvit, ja Riitta Lemmetyinen puhuu 
samasta aiheesta. 

Illalla kello 18 on Jäälin seurakuntatalossa 
Sanan ja rukouksen ilta, jossa Riitta Lemme-
tyisen aiheena on kristityn vapaus. Illan lopuksi 
on tarjoilu lähetystyön hyväksi ja mahdollisuus 
sielunhoidolliseen keskusteluun.

Riitta Lemmetyinen on viettänyt monia vuo-
sia Saksassa ja Norjassa Evankeliset Mariasisaret 
-järjestön palveluksessa. Lähtö Mariasisarista 
merkitsi tietä luostarista vapauteen. Evanke-
liumin avulla hän löysi sisäisen vapauden ja 
eheytyi kokemastaan hengellisestä väkivallasta. 
Näistä vaiheistaan hän on julkaissut Marianne 
Janssonin kanssa kirjat ”Kun luostarin muurit 
murtuvat” ja ” Uskolla alistetut – Matkalla ehey-
teen”. Riitta Lemmetyisellä on pitkä kokemus 
hengellisestä työstä ja ihmisten auttamisesta 

Lauantaina 5.5. järjestetään seitsemännen ker-
ran Motoristikirkko, joka kerää moottoripyö-
räharrastajia ympäri Suomen. 

Ylikiimingin kirkossa tapahtuva Motoristi-
kirkko on gospel-tyyppinen jumalanpalvelus, 
jonka toimittaa kirkkoherra Jouni Riipinen. 
Motoristikirkko alkaa klo 13.

Jumalanpalveluksessa luetaan myös Moto-
ristin psalmi, jossa kiitetään Luojaa motoristin 
vapaudesta ja samalla pyydetään suojaa ja var-

Suomessa ja maamme rajojen ulkopuolella. 
Akasia-säätiön työssä korostetaan ihmisen 
kohtaamista sellaisena kuin hän on: Jumalan 
luomana ja Kristuksen lunastamana.

jelusta tien päälle.
Jumalanpalveluksen jälkeen komeassa rivissä 

seisovat moottoripyörät kaasuttavat juhlallisesti 
kolme kertaa ennen matkaan lähtöä. Motoristit 
kiertävät noin kahden kilometrin lenkin ja saa-
puvat lopulta seurakuntatalolle. Siellä on tarjolla 
kirkkokahvit ja makkaranmyyntiä. 

Tilaisuuden tuotto ohjataan Suomen Lähetysseuran 
kautta Angolaan evankelistojen moottoripyörähank-
keeseen. Piispan Kamari on avoinna tilaisuuden ajan. 

Motoristikirkko avaa prätkäkauden
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ry:ltä klo 18 (10e/hlö). Su 6.5 klo 12 
pyhäkoulu I Nikula II J Anttila III 
Lahdenperä klo 18 seurat ry:llä Matti 
Kenttä ja Teuvo Tanhua. Ma 7.5 klo 19 
sisarpiiri ry:llä.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14.
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 630 6073, diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, talouspäällikkö 
045 630 6082, kerhohuone 387 512, 
kotisivu: lumijoki.seurakunta.net 

vapaita paikkoja. Vanhat kerholaiset 
voidaan ilmoittaa kerhoissa lastenoh-
jaajille. Uudet kerholaiset ilmoitetaan 
vastaavalle lastenohjaajalle Helena 
Hakkaraiselle, joka antaa myös lisä-
tietoja, p. 044 7521 230.
Nuorisotyö: Ke 25.4. klo 18 nuorte-
nilta Nuorten Kololla. Ke 2.5. klo 18 
nuortenilta Nuorten Kololla. Ti 8.5. klo 
16.30-18 nuorten lähetysvintti. Ke 9.5. 
klo 18 nuortenilta Nuorten Kololla.
Haluaisitko isoseksi kesän leireille? 
Isoshaku on käynnissä! Ilmoita itsestäsi 
Marialle 10.5. mennessä. Nuorisotyön-
ohjaaja Maria Matilainen, p. 044 752 
1225 maria.matilainen@evl.fi
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä, Sinikka Ilmonen, ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Partio: To 26.4. Sudenpentutyttöjen 
retki Liisan linnaan. Lähtö Kotikololta 
klo 17.30. Korhosen postilaatikolla 
Lännentie 84, Alatemmes klo 17.45, 
josta johtajat hakevat. Haku Korhosen 
postilaatikolta klo 20. Ohjelmassa seik-
kailua ja makkaranpaistoa nuotiolla. 
Varustus: partiohuivi, säähän sopiva 
ulkoiluasu ja ulkoilujalkineet, pikku-
reppu jossa; istuinalusta, taskulamppu, 
muistiinpanovälineet, sadeasu, juota-
vaa, eväät, makkaraa. Pe 27.4. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Havas-Pökkelön suunnittelukokous 
johtajille Kotikololla klo 17-18. Su 
29.4. partiolaisten valtakunnallinen 
kirkkopyhä. Partiolaiset osallistuvat 
jumalanpalvelukseen Limingan kir-
kossa klo 10. Kirkkopalvelussa vj-op-
pilaat.  Partioasut päälle. Partiolaiset 
tarjoavat kirkkoväelle kakkukahvit. 
Markku Korhonen vapaalla 30.4.-2.5. 
Make päivystää to 3.5. partiotoi-
mistossa klo 14-16. Havas-Jotos 07 
Hossassa 14v/2007 ja sitä vanhemmille 
partiolaisille 4.-6.5.  Havas -vaelluk-
sen harjoittelua ja nälkämerkin ja 
vaeltajatunnusten suorittamista. 
Muodostakaa ryhmiä ja johtaja hakee 
ohjeet Makelta. Retkikirje jaossa Koti-
kololla. Hinta 27 euroa (sis. matkat). 
Omat eväät. La 5.5. Sudenpentukisat 
peruttu päällekkäisyyden vuoksi. Su 
6.5. kirkkopalvelussa Karpalot. Ti 8.5. 
partiopoikien retki Liisan linnaan. 
Vartioiden välinen onkimiskilpailu ja 
maastoleikki miekoin. Alkaa Korho-
sen postilaatikolta, Lännentie 84, klo 
17.30. Haku postilaatikolta klo 20.30. 
Säänmukaiset vaatteet ja jalkineet, is-
tuinalusta, evästä, makkaraa, juotavaa, 
puukko, partiohuivi, onget ja matoja, 
melontaliivi (jos näette tarpeelliseksi). 
itsekirjoitettu vanhempien lupalappu, 
omat miekat jos on. Lisätietoja Makel-
ta. Ke 9.5. Mafekingin ja heimopäälli-
köiden kokous Kotikololla klo 17.30-
19. Suunnitellaan Hannu Krankan 
koulun Kepeästi kesään -tapahtuman 
rasteja ja katsotaan kunkin tehtävät 
tapahtumassa. Pe 11.5. MiniHavas. 
Havaksen aloitus ja kevätjuhla. Tar-
kemmat tiedot tulossa jakoon johtajilta 
ja Kotikololla. Kauden päätös. Jaetaan 
ansiomerkkejä, vj-koulun todistukset 
ja aktiivisuuspalkinnot.  La 12.5. Pii-
rin kevät-pt.Toivomme että vartiot 
osallistuvat. Lisätietoja Makelta.13.5. 
Kirkkopalvelussa Mustikat. 15.-21.7. 
Havas-Pökkelö 07 koko lippukun-
nalle, vaellus Äänekoskelta Ähtäriin 
n. 110 km. Sudenpentujen osuus n. 
40 km 19.-21.7. Multialta Ähtäriin. 
Alustava ilmoittautuminen Makelle 
sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sitova 
ilmoittautuminen kaavakkeella 22.5. 
mennessä. Hinta vartiolaiselta n. 75e, 
II 65e, supet n. 40e. Hinnat tarkentuvat 
myöhemmin. Leirikirjeitä johtajilta ja 
Kotikololta. Johtajakokoukset ja leiri-
läiskokoukset tulossa. Tule mukaan 
suureen seikkailuun.  Ei pelkkää käve-
lemistä. Lippukunnan kotisivut www.
niittykarpat.fi. Partiotoimisto, Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi, 
5621 223 tai 044  7521 223.
Rauhanyhdistys: Pe 27.4. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä. La 28.4. 
klo 18.30 raamattuluokka (5-6) ry:llä 
ja klo 18.30 nuortenilta Marja-Liisa 
ja Olli-Pekka Kinnusella. Su 29.4. klo 
11.30 pyhäkoulut ja klo 14 seurat ry:
llä. Ti 15 klo 11 vappumyyjäiset ry:llä. 
La 5.5. miesten ja poikien retki. Su 6.5. 
klo 11.30 pyhäkoulut ja klo 14 seurat 
ry:llä.To 10.5. klo 19 sisarilta ry:llä. 
Varttuneitten kerho 8.5. klo 12 ry:llä.
Kuolleet: Väinö Olavi Sillanpää 82 v 

tysvammaisten virkistystoimintaan. 
Mukana toimintakeskus.
Kuorot: to 26.4. Tähdet srk-talolla klo 
16, to 26.4. Kirkkolaulajat klo 18 Ran-
takylän kappelissa, huom. paikka!
Isänmaallinen iltajuhla pe 27.4. klo 
20 kirkossa, Nuorten aikuisten kuoron 
miehet, Vaskiyhtye, yksinlaulajat.
Kansallinen veteraanipäivä pe 27.4. 
Kunniakäynti sankarihaudalla ja sep-
pelten lasku klo 9.
Nuorten ja nuorten aikuisten raa-
mattupiiri klo 18 ke 2.5. ja ke 9.5. 
lähetysvintillä.
Seurakuntakerho ke 2.5. klo 12 
seurakuntatalolla. Vieraana Raimo 
Ritola Oulusta. Aiheena Oulun seudun 
murteet.
Nuorten palveluryhmä vierailee 
Alatemmeksen vanhainkodilla ke 2.5. 
klo 15. Uudet; ilmoittakaa Sinikalle, p. 
044 752 1226.
Vapaaehtoistyön tukihenkilöilta ke 
2.5. klo 18 diakoniatoimistossa. Vä-
reistä iloa, mukana Sinikka.
Kuulotapahtuma seurakuntatalolla 
to 3.5. klo 13. kuulokojeen käyttäjille 
ja huonokuuloisille. Katse jalkoihin, 
hieroja-jalkojenhoitaja Armi Tasanto, 
mukana Sinikka Ilmonen ja Rauni 
Koistinen.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 8.5.seura-
kuntatalolla klo 19. Huom. aika!
Tulossa: Suomen Lähetysseuran vuo-
sijuhla Hyvinkäällä 8.-10.6. Majoitus 
3-5 hengen huoneissa tai mökeissä. 
Lähtö perjantaiaamuna ja paluu sun-
nuntai-iltana. Tiedustelut ja varaukset 
lähetyssihteeriltä, p. 040  8383 222.
Miesten retki 28.4. Limingan ja 
Lumijoen miestenretki Kokkolaan.  
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 
Limingan seurakunta virasto, p. 562 
1220 ja  Markku Korhonen, p. 044 752 
1223, Lumijoen seurakunta virasto, 
p. 387 172, Markku Tölli, p. 045 630 
6073. Retken hinta 15 euroa (sisältää 
matkat, lounas, 2 kahvit, pääsymaksut 
ja opastuksen). Lähtö Limingan seu-
rakuntatalolta klo 7. Paluu samaan 
paikkaan n. klo 19.
Seurakuntaretki Vaalaan ke 9.5. 
Lähtö klo 8.30 Sarlotan nurkalta, aa-
mukahvit Merilän kartanossa, vaalan 
kirkko, ruokailu Ruunukartanossa, 
Säräisniemen kirkko. Ilmoittautumiset 
4.5. mennessä, p. 044 752 1226. Hinta 
seurakuntakerholaisilta 15 euroa, 
muut halukkaat 25 euroa.
Lähetysvintti avoinna maanantaisin 
klo 12-14.
Lähetystyön ystävärengas kokoontuu 
lähetysvintillä  ma 30.4. klo 19. 
Perhekerhot: Ke 2.5. klo 9.30-11 Vana-
mossa, ti 8.5. klo 9.30-11 Kotikololla, 
ke 9.5. klo 9.30-11 Vanamossa. 
Päiväkerhot: Syksyllä kerhovuoden 
alkaessa päiväkerhon voivat aloittaa 
elokuun  loppuun mennessä 3-vuotta 
täyttäneet tai sitä vanhemmat lapset. 
Kerhopaikkoina ovat kirkonkylällä 
Koti-Pietilä, Tupoksessa Vanamo ja 
Alatemmeksellä Lakeuden koulu. 
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa. 
Kerhoaika: 3-vuotiailla 2 tuntia ja 
4- ja 5-vuotiailla 2,5 tuntia. Alatem-
meksellä kerhoaika on 2 tuntia. Voit 
ilmoittaa lapsesi kerhoon toukokuun 
loppuun mennessä. Syksyllä otamme 
kerholaisia niihin ryhmiin, joissa on 

Oulunsalo

MuhosLumijoki
To 26.4. klo 10 perhe-
kerho srk-talossa. Klo 
14 hartaus Alatem-
meksen vanhainkodil-
la. Klo 14 kokkikerho 
kerhohuoneella. Klo 
15.30 rippikouluilta 
srk-talossa.
Klo 18-20 Kid Action koulutus- ja 
infoilta Limingassa lähetysvintillä 
(pappilan pihapiiri). Kid Action-illat 
ovat seurakuntien järjestämiä toimin-
tailtoja, joilla on saavutettu paljon ala-
asteikäisiä lapsia. Kouluttajana Anne 
Ainesmaa Oulusta, lisätietoa Pekka 
Siitonen, p. 040 535 7567. 
Pe 27.4. klo 9  kansallisen veteraani-
päivän seppeleenlasku sankarihau-
doilla, kuljetus veteraanipäivän juhlaan 
Tyrnävälle lähtee seppeleenlaskun 
jälkeen. Klo 18 varhaisnuortenilta ja 
klo 20 nuortenilta Korsuhovilla.
La 28.4. Lumijoen ja Limingan mies-
ten retki Kokkolaan. Lähtö Lumijoen 
srk-talolta klo 6.45, paluu klo 19 jäl-
keen. Tutustumiskohteita Kokkolassa 
ja matkan varrella. Matkan hinta 15 
e sisältää matkan, lounaan ja kahdet 
kahvit sekä pääsymaksut. Viime hetken 
ilmoittautuminen pikaisesti kirkko-
herranvirastoon, p 38172 tai Markulle, 
p. 045 630 6073.
Su 29.4. klo 10 messu kirkossa, Tölli, 
kuoro avustaa, kolehti sotaveteraanien 
keskuudessa tehtävään hengelliseen 
työhön Kirkkohallituksen kautta.
Ma 30.4. klo 10 päiväkerho 3-v ja 
klo 12.30 päiväkerho 4-v Lukkarin-
kankaalla.
Ti 1.5. vappuna ei ole kerhoja.
Ke 2.5. klo 10 päiväkerho 5-v ja klo 
13 päiväkerho 3-v Lukkarinkankaalla. 
Klo 14  hartaus Lumilyhdyssä.
To 3.5. kerholaisten kevätretki 
Raaheen. Lähtö klo 9.30 srk-talolta. 
Takaisin lähdetään Raahesta  klo 13. 
Tänään ei ole kokkikerhoa!
Pe 4.5. klo 9 alkaen laasutalkoot hauta-
usmaalla ja kirkkopuistossa. Talkoolai-
sille kahvia ja ruokaa srk-talolla. 
Su 6.5. klo 10 perhejumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, lapset avustavat, kolehti 
hädänalaisten lasten auttamiseen Suo-
men idäntyön kautta. Kirkkokahvit ja 
-mehut seurakuntatalossa.
Ti 8.5. klo 10 3-v päiväkerho ja klo 
12.30 4-v päiväkerho kerhohuo-
neella. 
Ke 9.5. klo 10 5-v päiväkerho ker-
hohuoneella. Klo 12 kauden viimei-
nen keskipäiväkerho srk-talossa, 
Joh.16:16-23. Klo 13  3-v päiväkerho 
kerhohuoneella. Klo 14 hartaus Lu-
milyhdyssä. 
To 10.5. klo 10 perhekerho srk-talossa 
(kevään viimeinen kerta). Klo 14 har-
taus Alatemmeksen vanhainkodissa. 
Klo 15.30 rippikouluilta srk-talossa.
Partio: Mesimarjat, Katajanmarjat ja 
Metsähanhet osallistuvat veteraanike-
räykseen la 28.4. Aloitus seurakunta-
talolta klo 11, kaikki mukaan tärkeään 
palvelutehtävään. Havas-Pökkelö 
-esitteitä kolon pöydällä. Ota omasi 
ja ilmoittaudu leirille esitteen ohjeen 
mukaisesti. 
Omaishoitajien retki Rokuan kun-
tokeskukseen 4.-5.5. Nyt mahdolli-
suus mukavaan rentoutumiseen ja 
yhdessäoloon muiden omaishoitajien 
kanssa. Ilmoittautumiset, lisätiedot 
ja tarkemmat aikataulut Marjolta, 
p. 045 638 1973 ma 23.4. mennessä! 
Retken hinta 30 e. Retki järjestetään 
yhdessä rovastikuntamme seurakun-
tien kanssa.
Rauhanyhdistys: Pe 27.4. klo 19 
raamattuluokka Myllymäellä. Su 
29.4. pyhäkoulu I T Vanhala II Tölli 
III Hintsala klo 16 hartaus Lumilyh-
dyssä Timo Jurvelin klo 18 seurat ry:
llä Timo Jurvelin ja Matti Tölli. Ti 1.5 
klo 11 myyjäiset ry:llä Ali Viinikka. 4-
5.5 raamattuluokkalaisten retki lähtö 

Pe 27.4. klo 18 kansal-
lisen veteraanipäivän 
iltakirkko kirkossa, 
Kyl lönen, Kajava, 
kirkkokuoro. Juhla 
srk-talossa, juhlapuhe 
rehtori Ilkka Pöyry. 
Mikäli tarvitset kirkkkokyydistystä, 
ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon to 
26.4. klo 16 mennessä, p. 533 1284.
La 28.4. klo 12-15 yhteisvastuutapah-
tuma Korivaaran kudonta-asemalla. 
Verensokerin, kolesterolin, rasva-
prosentin ja verenpaineen mittausta, 
buffetti. Myytävänä mattoja, arpoja, 
yhteisvastuutuotteita ym.
Su 29.4. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit ja saarna Heikkinen, kanttori 
Kajava. Kolehti oman seurakunnan 
partiotyölle. Klo 16 raamattuopetu-
silta srk-talossa, aiheena Profeettain 
näkyjä ja kokemuksia (Hesekiel ja 
Daniel), Pepi Sihvonen, Ben ja Liisa 
Kingma.
Ke 2.5. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Kyllönen, Mustonen. Kyl-
mälän srk-piiri vierailee, arvontaa. Klo 
13 hartaus Päiväkeskuksessa, Kajava ja 
päiväkuoro ja klo 14 Toivola-kodissa, 
Kyllönen. Klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen
To 3.5. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Pekkala. 
Klo 14 hartaus palvelukoti Armiitassa, 
Heikkinen. Klo 19 lähetysilta Sirkka 
Pelkosella, Arotie 1 B 3, Heikkinen.
La 5.5 klo 9-15 isovanhempien ja 
lasten päiväleiri Koortilassa.
Su 6.5. klo 10 messu kirkossa, lit 
Heikkinen, saarna Kyllönen, kanttori 
Kajava, eläkeliiton lauluryhmä. Kolehti 
sotaveteraanien keskuudessa tehtävään 
hengelliseen työhön, Kirkkohallitus. 
Messun jälkeen thaimaalainen ruoka 
ja lähetysvartti Koortilassa, Matti 
Savolainen.
Ma 7.5. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa, Kyllönen.
Ti 8.5. klo 9.30 vauvakirkko kirkossa 
ja kirkkohetken jälkeen äitienpäivän 
kahvit srk-talossa. Klo 12 Laitasaaren 
seurakuntapiiri rukoushuoneella, 
Kyllönen. Klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa ja klo 14 Sinisiivessä, 
Heikkinen. Klo 18 aikuisten raamat-
tupiiri srk-talon kappelihuoneessa, 
Pekkala. Iltahartaus Rokualla klo 19, 
Heikkinen.
Ke 9.5. klo 11.30 keskipäivänkerho 
srk-talossa, Heikkinen ja Kajava. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen.
To 10.5. klo 13 syntymäpäiväjuhlat 
srk-talossa, Heikkinen. Kutsun saaneet, 
tervetuloa yksin tai omaisen/ystävän 
kanssa.
Lähetystyö: Ti 1.5. klo 10 alkaen lä-
hetystyön myyntipöytä vapputorilla, 
myytävänä munkkeja, simaa, kahvia. 
Suomen lähetysseuran valtakunnalli-
set lähetysjuhlat Hyvinkäällä 8.-10.6. 
Ilm. 15.5. mennessä majoituksen ja 
yhteiskuljetuksen vuoksi lähetyssih-
teerille, p. 040 562 9131 tai s-postilla 
anjak.hamalainen@evl.fi.
Kuorot: Ke 2.5. klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18.30 kirkkokuoro srk-talossa. 
Ke 9.5. klo 10.30 päiväkuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
srk-talossa.
Lapset/perheet: Ti 8.5. klo 9.30 vauva-
kirkko kirkossa ja kirkkohetken jälkeen 
äitienpäivän kahvit srk-talossa. Perhe-
kerhot torstaisin klo 10-12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Nuoret: Isosilmoittautuminen kirk-
koherranvirastossa olevaan kansioon 
11.5. mennessä. Nuorisotyönohjaajat 
Tuula Väänänen, p. 040 524 6534 ja 
Rainer Väänänen, p. 040 585 1057. 
Väänäset vuosilomalla 30.4. saakka, 
päivystys nuorisotoimistolla pe 5.5. 
klo 14-16, p. 533 1201.

Rippikoulut: Päivärippikoulun oppi-
tunti kirkossa su 6.5. klo 10 alkaen. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 27.4. klo 18 kevät-
myyjäiset ry:llä. Su 29.4. klo 12 pyhä-
koulut: kk Mertaniemi, Korivaara K. 
Männikkö, Pälli Hanhisuanto, Suokylä 
Räisänen. Ke 2.5. klo 10 perhekerho ry:
llä. Pe  4.5. klo 19 raamattuluokat ja om-
peluseurat ry:llä. La 5.5. klo 19 lauluilta 
kirkossa. Su 6.5. klo 12 pyhäkoulut: kk 
Löppönen, Korivaara Niskanen, Pälli 
Hyry, Suokylä Kämäräinen. Klo 17 
seurat ry:llä. Ma 7.5. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. Ke 9.5. perhekerho ry:llä. Pe 11.5. 
klo 19 juhla äideille ry:llä.
Laitasaaren ry: Pe 27.4. klo 18.30 
raamattuluokka Päivärinteen srk-
salissa ja klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
La 28.4. klo 11 päiväkerho. Su 29.4. 
klo 12 pyhäkoulut M. Ervastilla ja V. 
Mikkosella. Klo 17 seurat ry:llä. La 
5.5. klo 11 kevätmyyjäiset  ry:llä. Klo 
19 lauluilta kirkossa. Su 6.5. klo 13 
seurat ry:llä. 
Kuollut: Irja Elisabet Valkonen e 
Saarela 83 v ja Kaisa Liisa Backman e 
Torvinen 40 v.
Vihitty: Vesa Lennart Baas ja Henna 
Tuulikki Määttä, Jussi Jaakko Keränen 
ja Seija Päivikki Huovinen. 
Kastettu: Iida Alisa Olivia Keinänen, 
Antti Tapani Kotisaari.

Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
26.4. klo 11, Lahja 
Rautiola. Arkilounas.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 26.4. klo 
11.30, Minna Salmi.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 26.4. klo 13. Minna 
Salmi.
Perhemessu su 29.4. klo 10, Tapio 
Kortesluoma av. Minna Salmi. Kolehti 
sotaveteraanien keskuudessa tehtävään 
hengelliseen työhön. Kirkkohallitus. 
Perheiden ja lasten vapputapahtuma 
srk-talolla klo 11-14.
Lapsi- ja perhetyö: ma 30.4. ja ti 1.5. ei 
ole päiväkerhoja, eikä perhekerhoa.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
2.5. klo 13.30, Minna Salmi.
Lähetysilta ke 2.5. klo 18 Repussa. 
Vieraana lähetystyöntekijät Liisa ja 
Ben Kingma.
Seurakuntakerho seurakuntatalol-
la to 3.5. klo 11, Vesa Äärelä, Päivi 
Pulkkinen.
Kehitysvammaisten Tuki ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous la 5.5. klo 13 
Toimintakeskuksessa Vehnäkujalla.
Messu kirkossa su 6.5. klo 10, Vesa Ää-
relä. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Herättäjä seurat su 6.5. klo 18.30, Tarja 
ja Juha Maalismaalla, Kokkokaarto 17, 
Kempele.
Ke 2.5. ei ole perhekerhoa, vaan 
ennakkoilmoittautuneille äitien 
hemmottelua (= edullinen käsihoito)  
pe 4.5. srk-talolla. Ilmoittautuminen 
hemmotteluun perhekerhoissa.
Ke 2.5. parkkipaikka, äitienpäivä-
asioita.
Su 6.5. pyhäkouluretki, ks. erillisil-
moitus.
Ma  7.5. perhekerhon retki eläinmuse-
oon, lähtö srk-talon pihasta klo 9.
Varhaisnuorten kerhot loppuvat 
huhtikuun lopussa. Kerhot jatkuvat 
jälleen syyskuun alussa.
VIP -hevigospelkonsertti Kempelees-
sä Ylikylän koululla la 28.4. Tarkempia 
tietoja Kirsiltä, p. 040 772 0373.
Seurakunnan vapputapahtuma su 
29.4. Mukana Soiva Siili. Lisätietoja 
erillisilmoituksessa. 
Isosten teemaleiri seksistä ja seu-
rustelusta 5.-6.5. Leirikirje lähetetty 
kaikille ilmoittautuneille. Lisätietoja 
Kirsiltä ja ilm. 30.4. mennessä, p. 040 
772 0373.
Seurakunnan ja MLL:n perhekahvila 
torstaisin klo 10-12.30 Repussa. 
Kitarapiiri kokoontuu torstaisin klo 
16-18 ka perjantaisin klo 15-17.  
Reppu on auki nuorille perjantai-iltai-
sin klo 19-24. Päättyy iltahartauteen 
klo 24. 
Tulossa: Retki Suomen Lähetys-
seuran vuosijuhlille Hyvinkäälle 
8.-10.6. Retken alustava hinta-arvio 
(matka, majoitus, aamiainen) n. 70-
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Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa.
Ti 24.4. klo 18 kirkkovaltuuston ko-
kous Piippolan seurakuntakodilla.
Su 29.4. rovastikunnan kehitys-
vammaisten kirkkopyhä Siikajoella, 
linja-auto: Kestilä klo 9, Pyhäntä 9.30, 
Piippola 9.50 ja Pulkkila (Koivulehto) 
klo 10.10., lisätietoja diakoniatyön-
tekijöiltä.
Ma 30.4. kirkkoherranvirasto ja seu-
rakuntatoimistot suljettuja!
Pe 4.5. klo 19 nuorten gospelmessu 
Kestilän kirkossa, Arkkila. Tervetuloa 
kaikki nuoret ja nuorenmieliset, rippi-
koululaiset saavat merkinnän, isos- ja 
kerho-ohjaajakoulutus alkaa messun 
jälkeen Selkälässä ja kestää la iltaan, 
lisätietoja Katariina, p. 0207 109 877 
ja Saila, p. 0207 109 856.
Ma 7.5. klo 9 Siikalatvan pappien 
ja kanttoreitten kokous Piippolan 
srk-kodissa.
To 10.5. Siikalatvan omaishoitajien 
retki Kiuruvedelle. Ohjelmassa mm. 
Ortodoksinen kirkko ja Maxi-maka-
siini. Ruokailu Sinisessä Helmessä. 
Omavastuu 10 euroa. Lähtö Pulkkila 
klo 8.45, Piippola klo 9 ja Pyhäntä 
klo 9.15. 
Lähde Sambian lähetysmatkalle tu-
tustumaan nimikkolähettimme Satu 
ja Jorma Arkkilan perheen työkentälle 
6. - 16.10. Matkanjohtajina toimivat 
Martti Arkkila ja Hannu Kippo. Hinta 
2 545 euroa. Ilm. Martti Arkkila kesä-
kuun alkuun mennessä, p. 040 7622 
170. Paikkoja rajoitetusti.
Siikalatvan seurakunta tarjoaa kesä-
töitä nuorille kappeleittain 2 - 3 viikon 
jaksoissa 20.6. - 31.7.2007. Tehtäviin 
kuuluvat puistotyöt ja tiekirkkoesit-
tely. Hakemukset lähetettävä kirkko-
herranvirastoon 31.5. mennessä, os. 
Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA.

kestilä
To 26.4. klo 11 - 13 
perhekerho ja 18 - 19 
nuorten teemailta ker-
hokodissa, rippikoulu-
laisille merkintä.
Pe 27.4.veteraanijuhla 
alk. klo 10 hartaudella kirkossa, jonka 
jälkeen kunnianosoitus sankarihau-
doilla, ruokailu ja päiväjuhla srk-kodil-
la, ohjelma tark. kuntatiedotteessa.
Su 29.4. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Olli Kinnunen. 
Kolehti sotaveteraanien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön kirk-
kohallituksen kautta.
Rovastikunnan kehitysvammaisten 
kirkkopyhä Siikajoella, jonne lähtö 
yhteiskyydillä, linja-auto Kestilä klo 
9 srk-kodilta. 
Ma 30.4. seurakuntatoimisto sul-
jettu.
Ti 1.5. ei kerhoja.
Ke 2.5. klo 10 - 13 ystävänkammari 
kerhokodissa.
To 3.5. klo 15.30 - 17 puuhakerho 
kerhokodissa.
Pe 4.5. alk. klo 10 yhteisvastuun hyväk-
si hernekeittoa Kestilän K-marketin 
pihalla. Myytävänä myös ala-asteen op-
pilaitten piirtämiä/maalaamia kasseja, 
arvontaa! Klo 19 nuorten gospelmessu 
Kestilän kirkossa, Arkkila. Tervetuloa 
kaikki nuoret ja nuorenmieliset, rippi-
koululaiset saavat merkinnän. Pe 4.5- la 
5.5. Isos- ja kerhonohjaajakoulutus 
Selkälässä, aloitetaan nuorten messulla 
klo 19 kirkossa. 
Pe 4.5. alk. klo 12 - la 5.5. alk. klo 10 
kirpputori Kestilän pappilassa lähe-

hartaus, klo 16 tyttö/poikakerho.
Rauhanyhdistys: Pe 27.4. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Su 29.4. klo 13 seurat 
Koivulehdossa ja klo 13.30 seurat ry:
llä. Pe 4.5. klo 19 raamattuluokka ry:
llä. Su 6.5. klo 11.30 pyhäkoulua ja klo 
19 seurat ry:llä. La 12.5. 11 äitienpäi-
vämyyjäiset ry:llä.
Kuollut: Heimo Brynolf Antero Junno 
87 v.

pyhäntä
To 26.4. - pe 27.4. 
ei kuoroja; Veijo lo-
malla.
To 26.4. partio klo 
17 kh.
Kouluväen ja veteraa-
niväen yhteinen kansallisen veteraa-
nipäivän juhla pe 27.4. klo 11.30 alkaen 
keskuskoululla. 
Pe 27.4. Pyhännän vanhustenta-
loyhdistys ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous klo 14.30 Takojantien 
kerhohuoneella (sääntöjen 7 §:n mu-
kaiset asiat).
Pe 27.4. klo 18.30 kirkonkylän diako-
niapiiri Ukonojan kh.
Su 29.4. rovastikunnallinen kehitys-
vammaisten kirkkopyhä Siikajoella. 
Auto lähtee Kestilästä klo 9 ja Pyhän-
nältä klo 9.30. 
Su 29.4. sanajumalanpalvelus kirkossa 
klo 12, Kautto ja Olli Kinnunen. Kolehti 
sotaveteraanien keskuudessa tehtävään 
hengelliseen työhön, kirkkohallitus.
Ma 30.4. seurakuntatoimisto suljettu. 
Klo 11 perhekahvila MLL kh. Klo 16-
17.30 Salaisuuksien kaivos -kerho 3-6 
lk, kh. Klo 18.30 Lamujoen diakonia-
piiri Rauni ja Erkki Tuomaalalla. 
Ke 2.5. klo 11-13.30 päiväkerho, kh. 
Klo 15-16.30 Aarrearkku -kerho 0-2 
lk, kh.  Klo 16.30-18 Tavastkengän 
kerho 0-6 lk koululla. 
To 3.5. klo 11-13 perhekerho kh.  Klo 
12 veteraanikuoro ja klo 17 lapsikuoro 
srkt. Klo 17 partio, kh ja klo 18-19 
nuortenilta, kh. Rk.merkintä. Klo 18 
kirkkokuoro srkt. 
Pe 4.5. klo 17.30 nuortenkuoro srkt. 
Pe 4.5. klo 19 Nuorten gospelmessu 
Kestilän kirkossa, Arkkila. Tervetuloa 
kaikki nuoret ja nuorenmieliset. Rippi-
koululaiset saavat merkinnän. Pe 4.5.- 
la 5.5. Isos- ja kerhonohjaajakoulutus 
Selkälässä, aloitetaan nuorten messulla 
klo 19 Kestilän kirkossa. Koulutus 
aloitetaan messun jälkeen. 
Su 6.5. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja P. Luukkonen. Ko-
lehti Pyhännän kappeliseurakunnan 
rippikoulutyölle. Klo 14.30 ehtoollis-
hartaus Pulkkilan tk:n vuodeosastolla, 
Kautto ja Kyöstilä. 
Ma 7.5. klo 11 perhekahvila MLL kh. 
klo 16.30-18 Salaisuuksien kaivos 
-kerho 3-6 lk, kh. 
Ti 8.5. klo 19 siioninvirsiseurat Tavas-
tkengän kylätalolla, Jouni Riipinen. 
Ke 9.5. klo 11-13.30 päiväkerho, kh 
ja klo 12 varttuneen väen kerho srkt. 
Klo 15-16.30 kevään viimeinen Aar-
rearkku -kerho, kh. 
To 10.5. Siikalatvan omaishoitajien 
retki Kiuruvedelle. Ohjelmassa mm. 
Ortodoksinen kirkko ja Maxi-maka-
siini. Ruokailu Sinisessä Helmessä. 
Omavastuu 10 euroa. Lähtö Pulkkila 
klo 8.45, Piippola klo 9 ja Pyhäntä 
klo 9.15.
To 10.5. klo 12 veteraanikuoro, srkt. 
Klo 17 partio, kh. Klo 17 lapsikuoro 
ja klo 18 kirkkokuoro srkt.
Rauhanyhdistys: La 28.4. klo 16 
(huom. muutos) myyjäiset ja seurat 
Ry:llä. To 3.5. klo 18.30 päiväkerhojen 
kevätjuhla Ry:llä, Veijo Sydänmetsä. 
Su 6.5. klo 16 seurat Ry:llä, Juhani 
Kinnunen ja Tapani Alakärppä.  
Kastettu: Juho Eero Ilmari Rautio. 

tyksen hyväksi. Lahjoitettavaa tavaraa 
voi tuoda Kestilän seurakuntatoimis-
toon. Kahvia ja arvontaa!
Su 6.5. klo 10 messu kirkossa, Kautto 
ja Olli Kinnunen. Kolehti yhteisvas-
tuulle.
Ti 8.5. klo 11 - 13.30 lasten päiväkerho 
ja klo 15.30 - 17 kevään viimeinen 
sudarikerho kerhokodissa, klo 19 
kirkkokuoro srk-kodissa.
Ke 9.5. klo 9 alkaen Kestilän hauta-
usmaan siivoustalkoot, voileipä- ja 
kahvitarjoilu klo 11 srk-kodissa. Klo 
18 siioninvirsiseurat sisarentalossa, 
mukana Jouni Riipinen.
To 10.5. omaishoitajat Kiuruvedel-
le, lähtö Kestilästä 8.30. Klo 11 - 13 
perhekerho, klo 15.30 - 17 kevään 
viimeinen  puuhakerho kerhokodissa. 
Klo 18 - 19 kevään viimeinen nuorten 
teemailta kerhokodissa, rippikoululai-
sille merkintä.
Rauhanyhdistys: Pe 27.4. klo 19 ompe-
luseurat ja myyjäiset ry:llä. Su 29.4. klo 
12 seurat ry:llä, Raimo Kaisto ja Erkki 
Savela. Ti 1.5. klo 12 nuorisotoimen 
kevätretki Selkälässä. Ke 2.5. klo 11 
ompeluseurat Kankaalla. Pe 4.5. klo 
19 vanhempainilta ry:llä. Su 6.5. klo 
19 seurat ry:llä, Matti Tölli. La 12.5. 
klo 12-14 kakkumyyjäiset vanhassa 
seurakuntakodissa.

piippola
Pe 27.4. klo 12 vete-
raanipäivän juma-
lanpalvelus kirkossa, 
Piri. Kirkon jälkeen 
kunniakäynti sanka-
rihaudoilla, kahvit ja juhla seurakun-
takodissa. 
Su 29.4. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri ja Pekka Luukkonen. 
Kolehti sotaveteraanien keskuudessa 
tehtävään hengelliseen työhön kirkko-
hallituksen kautta. Kehitysvammaisten 
kirkkopyhä Siikajoella, jonne auto läh-
tee kirkon parkkipaikalta klo 9.50.
Ma 30.4. kirkkoherranvirasto ja seu-
rakuntatoimistot suljettuja!
Pe 4.5. klo 17 rippikoulua srk-kodissa. 
Pe 4.5- la 5.5. Isois- ja kerhonohjaaja-
koulutus Selkälässä, aloitetaan nuor-
ten messulla klo 19 Kestilän kirkossa. 
Koulutus aloitetaan messun jälkeen. 
Su 6.5. klo 12 messu kirkossa, Piri ja 
Määttä. Kolehti yhteisvastuulle.
Ma 7.5. klo 9  Siikalatvan pappien 
ja kanttoreitten  kokous Piippolan 
srk-kodissa. Klo 11 veteraanikuoro ja 
14.30 kirkkokuoro srk-kodissa.
Ti 8.5. klo 9 alkaen Piippolan hauta-
usmaan siivoustalkoot, voileipä- ja 
kahvitarjoilu.
Ke 9.5. klo 10 - 12.30 virkistyspäivä 
Vaarintalolla, vieraana Sirkka Koivu, 
kertoo Etiopian matkasta.
To 10.5. omaishoitajien retki Kiu-
ruvedelle, lähtö klo 9 kirkon parkki-
paikalta.
Rauhanyhdistys: Su 6.5. klo 15 seurat 
ry:llä.
Kuollut: Helga Helena Rytkönen s. 
Peltomaa 86 v.

pulkkila 
To 26.4. klo 10 perhe-
kerho, klo 16 tyttö- ja 
poikakerho.
Pe 27.4. kansallisen 
veteraanipäivän vietto 
Piippolassa alkaen klo 
12. Yhteisähtö srk-talolta klo 11.30, klo 
13 päiväkerho srk-talolla.
Su 29.4. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri. Kehitysvammaisten 
kirkkopyhä Siikajoella. Lähtö Koivu-
lehdon pihalta klo 10.10, ilmoittautu-
misen Kirstille. 
To 3.5. klo 10 perhekerho, klo 16 
tyttö-/poikakerho.
Pe 4.5. klo 13 päiväkerho. Klo 19 
Nuorten gospelmessu Kestilän kirkos-
sa, Arkkila. Tervetuloa kaikki nuoret 
ja nuorenmieliset. Rippikoululaiset 
saavat merkinnän. 
Pe 4.5.- la 5.5. Isos- ja kerhonohjaaja-
koulutus Selkälässä, aloitetaan nuor-
ten messulla klo 19 Kestilän kirkossa, 
koulutus aloitetaan messun jälkeen. 
Su 6.5. klo 10 yhteisvastuun kiitos-
messu srk-talolla, Arkkila. Kirkko-
kahvit.
Ma 7.5. klo 17 A-killan ilta vanhassa 
pappilassa.
Ke 9.5. klo 12 seurakuntakerho.
To 10.5. klo 8.45 srk-talolta omaishoi-
tajien lähtö retkelle Kiuruvedelle, ilm. 
Kirstille. Klo 13 Koivulehdon ehtoolli-

kerhot seurakuntakodille, Suojalin-
nalle ja sivukylille perustetaan näiden 
ilmoittautumisten perusteella.
Päivä- ja pallerokerholaisten sekä 
päivähoitolasten perheleiripäivä la 
5.5. klo 9-15 Hilturannassa.
Rovastikunnallinen lapsityönjuhla 
Kuusamossa helatorstaina 17.5. Juhla 
alkaa kirkkohetkellä Kuusamon Pyhän 
Ristin kirkossa, ruokailu seurakun-
takodilla. Päiväjuhla Kuusamotalolla 
14-15 Oulankasalissa. Linja-auto läh-
tee seurakuntakodilta klo 10. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon, p. 
8823100 perjantaihin 27.4. mennessä. 
Ilmoita myös ruoka-aineallergiat.
Kirkkoherranvirasto ja toimistot 
kiinni ke 9.5. ja to 10.5. henkilökun-
nan koulutuksen vuoksi.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat Ku-
renalan ry:llä su 29.4. klo 17, J.Lehto.  
Seurat Kurenalan ry:llä su 6.5. klo 17, 
J. Hintsala, A. Intiö. Kevätmyyjäiset 
Kurenalan ry:llä pe 11.5. klo 17. Vap-
putapahtuma Kurenalan ry:llä ma 30.4. 
klo 18. Lauluseurat Sarakylässä Pasi 
Kummalalla su 29.4. klo 19. Raamat-
tuluokka Sarakylässä Jaakko Jurmulla 
pe 4.5. klo 19. Käsityöilta Sarakylässä 
Anssi Nurmelalla pe 11.5. klo 19. Äi-
tienpäiväseurat Hirvaskosken ry:llä la 
12.5. klo 19, I.Jurmu.
Haudattu: Pentti Samuli Vares 60 
v, Laura Maria Tuomaala 90 v, Hilja 
Maria Partanen 85 v ja Reijo Antero 
Juttula 61 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

Pudasjärvi

Rantsila

Siikajoki
Siikajoen seurakun-
tatoimisto on suljettu 
to 26.4. ja toimisto on 
avoinna seuraavan ker-
ran pe 27.4. klo 10-14.
To 26.4. klo 13 diakonia- ja lähetyspiiri 
seurakuntatalolla.
Pe 27.4. kansallisena veteraanipäivänä 
klo 10 hartaushetki sankarihaudoilla. 

Siikalatva

Siikasalo

90 euroa majoitustavasta riippuen 
(3-5 hengen huoneissa). Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset lähetyssihteerille 
14.5. mennessä.
Salonpään ry:  Raamattuluokka nuo-
remmat Takkisella klo 18, isommat 
Immosella klo 19.30. Seurat ry:llä 29.4. 
klo 17, Juha Kaarivaara, Aarno Sassi. 
Aikuisten kevätjuhla ry:llä la 5.5. klo 19, 
alustus ”lapset”, Jorma Vuorma.
Oulunsalon kk:n ry. To 26.4. klo 
18.30 kehitysvammaisten kerho ry:
llä. Su 29.4. klo 12  raamattuluokka 
I ry, raamattuluokka II; Kylänpuoli 
ja Keskikylä ry, Karhuoja; Tuomo 
Kangas, klo 17 seurat ry Matti Lääkkö, 
Markku Seppänen. Su 6.5. klo 12 raa-
mattuluokka I ry, raamattuluokka II, 
Kylänpuoli ja Keskikylä ry, Karhuoja; 
Antti Kanniainen, klo 18 seurat ry, 
Pertti Lahtinen.
Kastetut: Veera Ilona Huhtala, Iia 
Isabella Kokemäki, Silja Juulia Moi-
lanen, Roosa Matilda Koskelo, Luu-
kas Aukusti Saukkonen, Pessi Olavi 
Markuksela, Aapo Elmeri Takalo, Ossi 
Kalevi Koskela.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodissa 
su 29.4. klo 10, Ari Luk-
karinen, O. Holmström, 
J.Jurmu. Kirkkokahvit ja 
päivätilaisuus (SLEY).
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa su 6.5. klo 10, O.Holmström, 
J. Kukkurainen, K. Piirainen. Maanvil-
jelijöiden kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Kirkkokuoron yhteisvastuukonsert-
ti, mukana OAMK:n kirkkomusiikin 
opiskelijoita to 26.4. klo 19 seurakun-
takodissa. Kahvit ja arvontaa.
Isänmaallisten virsien ja runojen ilta 
Sarakylän kappelissa su 6.5. klo 19.
Munkkitalkoot Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi pe 27.4. seurakuntakodissa 
ja myynti K-marketissa. Jos pääset 
talkoisiin ota yhteyttä diakonissoihin, 
sovitaan tehtävistä. Yhteisvastuun li-
paskeräys kauppojen edessä pe 27.4. 
Kipuryhmän retki Ouluun to 3.5. 
Lähtö klo 8.30 seurakuntakodilta, 
paluu klo 16 mennessä. Käynti apu-
välineklinikalla, hartaus Karjasillan 
kirkossa (Vesa Pöyhtäri) ja ruokailu 
kiinalaisessa ravintolassa. Retken 
hinta 5 e. Matkalla nyyttiarpajaiset. 
Ilmoittautuminen ke 2.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 882 3100.
Diakonia: kuulovammaisten kerho 
ke 2.5. klo 11. Ystävänkammari ti 
8.5. klo 10-12.
Omaishoitajat seurakuntakodissa ma 
7.5. klo 11.
Lähetystyö: Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläkerrassa ma 
7.5. klo 18.
Kirpputori talkootuvassa ke 2.4. ja  ke 
9.4. kl 10-13.
Kuorot: Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
2.5. klo 13, Vox Margarita ke 2.5. klo 18, 
lapsikuoro to 3.5. klo 17, kirkkokuoro 
to 3.5. klo 18 ja Sarakylän kappelikuoro 
to 3.5. klo 18.45.
Nuorisotyö: Isoskoulutuksen käynyt 
nuori tai varttuneempi! Sinulla on 
mahdollisuus hakea leirityöhön ke-
säksi rippikoululeireille (vk:t 23, 24 
ja 31). Vapaamuotoiset hakemukset 
huhtikuun loppuun mennessä nuori-
sotoimistoon. Lisätietoja/hakemukset 
tiina.inkeroinen@evl.fi tai marko.
vayrynen@evl.fi
Rippikoulua seurakuntakodissa la 5.5. 
klo 10-13.30 ryhmät C ja D.
Isoskoulutus Hilturannassa 4.-6.5. 
Ilmoita jos et pääse. 
Perhekerho seurakuntakodissa to 26.4. 
klo 10-13 sekä Suvannon koululla to 
26.4. klo 10-13 ja seurakuntakodissa to 
3.5. klo 10-13 (molemmat ryhmät) ja ti 
8.5. klo 10-13 (molemmat ryhmät)
Kevään viimeinen satumuskari ti 8.5. 
klo 16.30 nyyttäreiden merkeissä.
Suojalinnan, Aittojärven ja seurakun-
takodin päiväkerhon kerhopäivä on 
ma 30.4.
Syksyn 2007 päiväkerhoihin, palle-
rokerhoihin ja satumuskariin ilmoit-
tautuminen puhelimitse numeroihin, 
040 571 4629 ja  882 3144 pe 27.4. 
klo 9-15. Kerhoihin voi ilmoittautua 
vuosina 2002-2004 syntyneet lapset. 
Sivukylillä voidaan perustaa päiväker-
ho, jos kerhoon ilmoittautuu vähintään 
viisi kerhoikäistä lasta. Syksyn 2007 

To 26.4. klo 13 seura-
kuntakerho Rauhalan 
kerhohuoneella.
Pe 27.4. veteraanipäi-
vä, klo 11.30 kunnia-
käynti sankarihau-
doilla, klo 12 ruokailu 
seurakuntatalolla ja klo 13.30 veteraa-
nijuhla urheiluhallilla.
La 28.4. klo 9.30-10.30 rippikoulua 
Nuppulassa.
Su 29.4. klo 10 liikuntakirkko, Lauriala 
ja Leinonen. Kolehti Sotaveteraanien 
keskuudessa tehtävään hengelliseen 
työhön, Kirkkohallitus. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokahvit seura-
kuntatalolla.
Ma 30.4. ja ma 7.5. klo 10-12 perhe-
kerho Pallerot Nuppulassa.
Ti 1.5. vappuna klo 11 eläkeliitto 
seurakuntatalolla.
Ke 2.5. klo 19 herättäjäseurat Elsa ja 
Reino Juntusella.
Pe 4.5. klo 14 virsilaulua vanhain-
kodilla ja klo 19 sanan ja rukouksen 
ilta kirkossa, Timo Hakkarainen ja 
Hannu Lauriala sekä Versot-kuoro 
ja kanttori Marja-Liisa Jääskeläinen 
Kempeleestä.
Su 6.5. kuorojen kirkkopyhä, klo 10 
messu kirkossa, Olavi Palovaara ja Arja 
Leinonen sekä seurakunnan kaikki 
kuorot avustavat. Messun jälkeen 
kirkkokahvit seurakuntatalossa ja 
rippikoulua Nuppulassa (lähetyssih-
teerin oppitunnit). Rippikoululaiset: 
muistiinpanovälineet mukaan! 
Ti 8.5. klo 19 virsilaulu-ilta Mankilan 
rukoushuoneella. Kahvit urkujen kor-
jausrahaston hyväksi.
To 10.5. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalan kerhohuoneella ja klo 19 
Limingan seudun musiikkiopiston 
ja seurakunnan lapsikuorojen kevät-
konsertti seurakuntatalolla.
Kuorot: To 26.4. ja to 3.5. sekä to 10.5. 
klo 14 Hovin kuoro Hovin koululla ja 
klo 19 kirkkokuoro Rantsilan Laulu 
seurakuntatalolla. Ke 2.5. ja ke 9.5. klo 
15 tyttökuoro ja klo 16 poikakuoro 
seurakuntatalolla.
Kerhot: Ti  klo 10-11.30 Hovin 
nuppukerho Hovin koululla ja klo 
13.15-15 Sipolan varhaisnuorten 
kerho Sipolan koululla sekä klo 15.30-
17.30 Tyttökerho Nuppulassa (tiistain 
kerhot eivät kokoonnu vappuna ja 
kevään viimeinen kerho 15.5.). Ke klo 
10-12 Nuppukerho 3-4  -vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Manki-
lan varhaisnuorten kerho Mankilan 
koululla (keskiviikkojen kerhojen 

kevään viimeinen kerho 16.5.). To 
klo 10-12 Nuppukerho 5-vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14-16 Hovin var-
haisnuorten kerho Hovin koululla 
(torstain kerhojen kevään viimeinen 
kerho on 10.5.).
Kirkkoherranvirasto on suljettu ma 
30.4. vuosiloman takia.
Rauhanyhdistys: Pe 27.4. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Ti 1.5. klo 11 
vappumyyjäiset ry:llä.  Su 6.5. klo 19 
seurat seurakuntatalolla. P3 11.5. klo 
19 ompeluseurat ry:llä.
Kuollut: Arto Einari Kangas, 48 v. 

kirkolliSet Jatkuu Sivulla 19
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Jumala, taivaallinen Isämme, valaise 

tiemme ja näytä minne olemme me-

nossa. Pysäytä, jos olemme käänty-

neet väärään suuntaan. Johdata mei-

tä yössä kulkevia ja pimeässä harhai-

levia oikeaan suuntaan, näkymättö-

män kodin suuntaan.

Jossakin on 
täydellinen koti
Jumalan kansan koti-ikävä, taivaallinen koti-ikävä, ei ole mitään synk-

kää eikä elämälle vierasta. Ikävä merkinnee monille meille haikeutta 

ja hyviä muistoja, ehkäpä myös odotusta. 

Millaisissa tilanteissa me sitten ajattelemme ja ikävöimme taivaan 

kotia? 

Ehkäpä joskus keskellä arkista aherrusta, kun olemme kokeneet 

paljon hyvää ja onnellista. Voi olla, että kun olemme olleet iloisia sii-

tä, että olemme selvinneet jostakin vaikeasta asiasta. Käsittämätön ilo 

on täyttänyt elämämme sellaisena hetkenä. Ehkäpä se on ollut taivas-

ta maan päällä.

Taivaan kotia ajattelemme myös vaikeiden asioiden kohdatessa. Rak-

kaan ihmisen menetys on varmasti sellainen asia. Kuoleman läheisyy-

dessä katseemme suuntautuvat tästä elämästä ja tästä kodista näky-

mättömään taivaan kotiin. Tämä elämämme on näin tullut merkityk-

selliseksi, läheiset rakkaammiksi ja uudet asiat tärkeiksi. 

Ihmisen ikävä Jumalan luo on taivaskaipuuta ja toivoa siitä, että täs-

sä ei ole vielä kaikki. Ja että meidän sielumme koti ja lepopaikkamme 

on jossakin muualla kuin täällä näkyvässä maailmassa. 

Ei kaipuumme ole pakoa tästä maailmasta. Jos emme matkallam-

me lainkaan ajattelisi matkamme päätä, suuntamme häviäisi. Mutta 

kun olemme menossa jotakin kohti ja ikävöimme jotakin, pysymme 

rohkeasti suunnassamme. Turhat asiat alkavat näyttää turhilta ja tär-

keät tärkeiltä. 

Elämämme on näin mahdollista väliaikaisissa kodeissamme. Voim-

me vain olla kiitollisia siitä, että tiedämme ja uskomme siihen, että 

jossakin on meille täydellinen koti.

Sirpa kukkoHovi
vaStaava laSteNoHJaaJa

MuHoS

3. sunnuntai pääsiäisestä puhuu Jumalan kansan koti-ikävästä. Päivän ”iskusana” on Ju-
bilate, riemuitkaa. Sillä kuvataan pääsiäisen ilosanoman vaikutusta kristityn elämään. 

Juhla-ajasta huolimatta tämä kehotus on lausuttava erikseen, sillä monet inhimilliset esteet 
ja arjen kiireet pyrkivät sumentamaan meissä tätä iloa. Tie riemuun kulkeekin usein itkun 
ja ahdistuksen kautta.

Evankeliumitekstin katkelma on Jeesuksen jäähyväispuheesta omille opetuslapsilleen. Se 
avaa eteemme opetuslasten tietämättömyyden ja ahdistuksen. He näyttävät olevan Jeesuk-
sen messiaanisuuden edessä yhtä ymmällään kuin tuon ajan juutalaiset yleensäkin.

Jeesus puhuu kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Opetuslapsia ihmetyttää ajatus 
siitä, että Jeesus menisi kokonaan pois mutta palaisi takaisin. He eivät tiedä, mistä Jeesus 
puhuu.

Jeesuksen vastaus ihmettelijöille on mielenkiintoinen. Hän ei pyrikään selventämään 
avoimesti kaikkea sitä mitä joutuu kokemaan. Hän ei keskity selvittämään syvällistä usko-
noppia opetuslapsilleen, vaan mieluummin ennustaa heille heidän tuntemisistaan: pian 
joudutte itkemään ja valittamaan. Tätä ennustusta terästetään tutulla ja painavalla ”toti-
sesti, totisesti” -ilmauksella. 

Jokaisessa Johanneksen evankeliumissa esiintyvässä ”itkukohtauksessa” on kysymys jon-
kun henkilön kuolemasta, kuten Lasaruksen tapauksessa. Tällä kertaa Jeesus viittaa omaan 
kuolemaansa.

Maailma iloitsee siitä, että rauhanhäiritsijä ja kansanvillitsijä menettää henkensä. Tätä-
kään opetuslapset eivät etukäteen ymmärrä.

Kuvatessaan suunnattoman tuskan muuttumista iloksi Jeesus vertaa tilannetta uuden 
elämän alkuun - aivan kuten siemenvertauksessakin. Nyt keskiössä on äiti, joka synny-
tyksen jälkeen saa iloita lapsestaan ja hämmästellä hänen olemustaan. Lausuessaan ”Sinä 
päivänä te ette kysy minulta mitään” Jeesus painottaa ilon olevan täydellistä. Myöhemmin 
tämä näkyy selvimmin Johanneksen evankeliumin katkelmassa, jossa epäilevä Tuomas saa 
nähdä ylösnousseen ja huudahtaa: ”Minun Herrani ja Jumalani!”. Kysymysten ja epäilys-
ten pilvet hajoavat.

pekka tuoMikoSki

Päivän Psalmi on Ps. 66: 3-9 tai Ps. 126, 
ensimmäinen lukukaPPale Jes. 40: 26-31 
Ja toinen lukukaPPale HePr. 13: 12-16. 
evankeliumi on JoH. 16: 16-23.
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Su 29.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Tuiran kirkosta. Toimittaa Tar-
ja Korpela, avustaa Lauri Kujala, 
kanttorina Jukka Jaakkola. Vir-
ret: 105, 727, 365:1-4.8,619-, 
230, 337.
Su 29.4. klo 11.25 radiopyhäkou-

lussa Tarja Kuivalan aiheena on Martta ja Maria.
Su 6.5. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkosta, toi-
mittaa Pertti Lahtinen, saarnaa Pentti Kopperoinen, 
kanttorina Lauri Nurkkala, avustaa Oulujoen kirkon ka-
marikuoro.
Su 6.5. klo 11.25 radiopyhäkoulussa Päivi Lohilahti-Mäl-
lisen aiheena on Taivaan kansalaisena.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 2.5. klo 15.45 Naisen allakka. Viestinnän opiskeli-
ja Suvi Eriksson.
To 3.5. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Ohjaaja Ulla 
Hietala puhuu lapsista ja kotitöistä.
Ke 9.5. klo 15.45 Naisen allakka.
To 10.5. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Eläkeläinen 
Pirkko Loukkola pohdiskelee isovanhempien asemaa.

Su 29.4. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa Tarja Kuivalan aiheena on 
Martta ja Maria.
Su 29.4. klo 10 messu Saloisten 
kirkosta. Jumalanpalveluksen jäl-
keen edellisen maanantain Etap-

pi -ohjelman uusinta.
Ma 30.4. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa Jussi Lep-
pälä Ylivieskasta, aiheena Pipliaseuran vuosijuhlat.
Ti 1.5. klo 10 jumalanpalvelus Saloisten kirkosta.
Su 6.5. klo 9.45 radiopyhäkoulussa Päivi Lohilahti-Mäl-
lisen aiheena on Taivaan kansalaisena.
Su 6.5. klo 10 messu Pattijoen kirkosta.
Ma 7.5. klo 17.05 Etappi -ohjelman toimittaa Risto Part-
timaa Raahesta, aiheena äitienpäivä.

Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

r a D i o - o H J e l M at

pa lv e l u H a k e M i S t o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

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 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Reino Tanjunen.
Su 29.4. vietetään Siikajoella 
kehitysvammaisten kirkko-
pyhää. Kirkkopyhän vietto 
aloitetaan klo 12 jumalanpalve-
luksella kirkossa ja sen jälkeen 
ruokailu seurakuntatalolla. 
Pyydämme ystävällisesti, että il-
moittaisitte mahdolliset erityis-
ruokavaliot seurakuntaemäntä 
Riitta Nissiselle, p. 044 0241 209 
ma 23.4. klo 12 mennessä. 
Rauhanyhdistys: To 26.4. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 27.4. 
klo 18.30 ompeluseurat ry:llä. 
La 28.4. klo 19.30 raamattu-
luokka Sauli Toppilalla. Su 29.4. 
klo 13 seurat ry:llä.
Adresseja myytävänä Siikajoen 
Osuuspankilla ja Salessa.
Siikajoen palvelupiste avoinna 
to – pe klo 10-14. P. 241 113 tai 
toimistosihteeri, p. 044  3438 
148. Muina aikoina sopimuksen 
mukaan.

Tyrnävä
Murto-Ojaky-
lä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 
26.4. klo 11.30 
Elma ja Tauno 
Aaltomaalla.
Markkuu-Än-
geslevän dia-
koniapiiri to 
26.4. klo 11.30 
Tuppuraisella, 
Korkalantie 9.
Limingan, Lu-
mijoen ja Tyrnävän yhteinen 
veteraanijuhla pe 27.4. klo 10 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 27.4. klo 13.30 
Kotolassa.
Sanajumalanpalvelus su 29.4. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, Iko-
nen. Kolehti sotaveteraanien 
keskuudessa tehtävään hengel-
liseen työhön, Kirkkohallitus.

Yhteislauluilta to 3.5. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus pe 4.5. klo 10.30 sotain-
validien palvelutalolla.
Messu su 6.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa, Isokääntä. Kirkkokuo-
ro. Kolehti Raamatunlukijain 
liitto ry:lle.
Yhteisvastuu-kuntotempaus 
ma 7.5. klo 18. Ilmoittautumiset 
klo 18-19 Tyrnävän srk-talolla. 
Kävellään ns. Tonilan lenkki 
tai pyöräillään seurakunnan 
Kesäkodille Kolmikantaan ja 
takaisin. Myytävänä kahvia, 
vohveleita, makkaraa, arpoja 
ym. Haastettujen yhteisöjen 
lisäksi kaikki halukkaat mukaan 
kuntoilemaan ja tukemaan 
hyvää asiaa.
Seurakuntakerhon retki ti 8.5. 
Vaalaan. Tutustutaan Säräis-
niemen kirkkoon ja käydään 
Manamansalossa. Osallistu-
mismaksu 5 euroa/kerholainen 
ja 25 euroa/ei kerholainen, sis. 
kyydin, ruoan ja kahvin. Ilm. 
27.4. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600. Lähtö klo 9 Tyrnä-
vän srk-talolta.
Hartaus ke 9.5. klo 13 Peltolan 
palvelukeskuksessa.
Markkuu-Ängeslevän diako-
niapiiri to 10.5. klo 11.30 An-
nikki Ylitalolla, Villentie 14.
Temmes: Kinkerit su 29.4. klo 
18 (huom! aika muuttunut) 
Raili Syedillä, Haurukylässä. 
Hartaus to 3.5. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. Messu su 6.5. 
klo 12 Temmeksen kirkossa, 
Isokääntä.
Kuorot: Lapsikuoro to 26.4. 
klo 16 Temmeksen srk-talolla. 
To 3.5. klo 16 lapsikuoron ke-
vätkauden päättäjäiset ja levyn 
julkistaminen Temmeksen srk-
talolla. Vanhemmat tervetuloa 
mukaan!
Nuoret: Pe 27.4. nuortenilta 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Nuortenilta ma 7.5. klo 18 
Murron kerhoh., os. Kivikausi 2 

B 11. Ke 9.5. klo 18 nuortenilta 
Temmeksen srk-talolla.
Rippikoulu: Oppitunnit, ryh-
mä I, la 5.5. klo 9-15 Tyrnävän 
srk-talolla.
Yv-keräyslistat rahoineen pa-
lautetaan Tyrnävän Osuus-
pankkiin huhtikuun loppuun 
mennessä.
Seurakunnan kesäretki 18.-
19.6. Suomussalmelle. Tutus-
tumiskohteina mm. Turjanlin-
na, Raatteen portti ja Hiljainen 
kansa. Majoitus hotelli Kiannon 
Kuohuissa. Osallistumismaksu 
90 euroa/aik. ja 45 euroa/alle 12 
v., sis. kyydin, kolme ateriaa, 
aamupalan, kahvin, laivaris-

teilyn ja ohjelman. Ilm. 18.5. 
mennessä khranvirastoon, p. 
564 0600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: To 
26.4. klo 19 lauluseurat ry:llä. Su 
29.4. klo 14 seurat Lepolassa, klo 
16 seurat ry:llä, Tuomas Oika-
rinen, Heikki Ohtamaa. Pe 4.5. 
klo 19 myyjäiset ry:llä. Murto: 
Pe 27.4. klo 19 lauluseurat ry:
llä, Voitto Paaso. La 28.4. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 29.4. 
klo 12 pyhäkoulu Rytilällä, Kui-
tulalla, Holapalla ja J Paasolla, 
klo 16 seurat ry:llä, Oiva Tölli, 
Pauli Niemelä. La 5.5. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 6.5. 
klo 12 pyhäkoulu Mankisella, 

Paula Syrillä, Kuusjärvellä ja 
Juneksella, klo 16 seurat ry:llä, 
Alpo Ojala, Voitto Paaso.
Kuollut: Anna Irene Enqvist s 
Heikkilä 96 v, Aura Maria Pasa-
nen s Vesala 91 v, Voitto Lauri 

Kalervo Salmenhaara 84 v.
Kastettu: Juuso Anttoni Kivi-
rinta, Veera Camilla Kaarina 
Laurila, Robert Karl Tölli, 
Hannes Daniel Väyrynen.
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Myllyojan 

Maikkulan

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Y H D i S t Y k S e t

M u u t  S e u r a k u N N at

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

o p i S k e l i J a M e N o t

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

rauHaN terveHDYS
ei ilMeStY 3.5.
Seuraava leHti
ilMeStYY 10.5.

Monet kiitokset ja ruusuja 
ystävälliselle herralle, joka 
laitoit pyörääni kettingin 
paikoilleen 20.4. valkea-
linnan edustalla.


