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Kajaanin seurakuntalehdessä 11.5. Lauri 
Oikarinen on huolestunut tiedosta, että 
perheväkivalta kuuluu pahimpiin turval-
lisuusuhkiin.

– Perheiden huonovointisuus ja per-
heväkivalta ei ole pelkästään uhka vaan 
lukumääräisesti turvallisuuden suurin 
järkyttäjä arkielämässä. Poliisi hälytetään 
yhä useammin koteihin selvittelemään 
hallitsemattomaksi käyneitä riitoja. Koti-
hälytykset ovat poliisillekin arvaamatto-
mia ja vaarallisiakin – saati sitten perheen 
jäsenille. Liian runsas alkoholin käyttö on 
usein kuvioissa mukana ja lisää väkivaltaista 
käyttäytymistä. Taustalla ovat syvemmät 
syyt esimerkiksi ahdistuneisuuden pur-
kaminen juomiseen.

– Turvallisuuden kokemus luo pohjan 
yksilön ja yhteiskunnan elämälle. Perheissä 
esiintyvän hälyttävän suuren turvallisuusuh-
kan poistamiseen on panostettava. Perhe-
elämän ja vanhemmuuden tukemiseksi on 
tehtävä poliittisia ratkaisuja ja työtä. Hal-
litusohjelmaa ja sen toteutumista on syytä 
seurata sillä silmällä. Työelämän ehtoja on 
muutettava perhemyönteisemmäksi kovista 
tuottavuustavoitteista tinkimällä. On etsit-
tävä keinoja työn jakamisesta tasaisemmin, 
yhtäältä liiallisten työpaineiden ja toisaalta 

työttömyyden mukanaan tuomat ongelmat 
perheissä vähenisivät.

Ennen kaikkea tarvitaan asennemuutosta, 
perhe-elämän arvostamista. Vanhemmuus 
on suuriarvoinen tehtävä. Lapsella on oike-
us olla toivottu. Äidillä on oikeus olla toi-
vottu. Läsnäolosta ja välittämisestä nousee 
perusturvallisuus.

Sanansaattajassa 10.5. päätoimittaja Han-
nu Kippo kirjoittaa, että kirkon virka-
mieslainsäädännön kehittämisessä ei ole 
huomioitu kirkon erityispiirteitä hengel-
lisenä yhteisönä.

– Pappi on ennen kaikkea seurakunta-
laisten palvelija, sielunpaimen. Ihmiset 
etsivät ja ovat löytäneet iankaikkisen elä-
män evästä herätysliikkeissä ja kirkollisissa 
järjestöissä, koska kokevat ne hengellisiksi 
kodeikseen.

Lakiin ei tule missään nimessä jättää sel-
laisia sudenkuoppia, joista kantelemalla ja 
valittamalla kirkkomme elämänliiketoi-
mintaa voidaan tulkita kirkon vastaiseksi, 
kilpailevaksi toiminnaksi. Kirkon omia 
työntekijöitä ja jäseniä ei tule kohdella 
niin huonosti. Ilman näitäkin uhkia on jo 
vuosia puhuttu kirkkoamme uhkaavasta 
pappispulasta.

r ituaalit ja erilaiset siirtymäriitit 
ovat tärkeä osa ihmiselämää. Ne 
kuuluvat niin alkukantaisille hei-

moille kuin meidänkin niin sanottuun 
sivistyneeseen yhteiskuntaan.

Niillä yhdessä käsittelemme ahdis-
tuksia, joita elämän väistämättömästi 
mukanaan tuomat muutokset meissä 
aiheuttavat.

Rituaaleissa vaikeita asioita käydään 
lävitse tutun, joskus tylsäksikin koetun, 
mutta turvallisuutta luovan kaavan 
mukaisesti. Jo pienestä pitäen totumme 
näihin rituaaleihin. Mikäli joku rituaali 
jää toteutumatta, jää ahdistus purkau-
tumatta.

Nyky-yhteiskunnassamme nuotion 
ympärillä rituaalimenoja tekevän pop-
pamiehen sijaan kirkolla on yhteiskun-
nassamme suuri merkitys rituaalisissa 
menoissa.

Kastekaava on meille kaikille tuttu. 
Kasteessa hyväksymme uuden perheen-
jäsenen yhteisöömme. Kasteveden myötä 
paljastetaan lapsen nimi.

Muutoin kuin avioliiton myötä tapah-
tuviin nimen vaihdoksiin suhtautuu yh-
teiskuntamme epäillen. Monesti vangit 
vaihtavat nimeä pyrkien siten yleensä 
huonolla menestyksellä irti aikaisem-
masta elämästään.

Rippikoulu ja sitä seuraava konfirmaa-
tio auttavat nuorta käsittelemään fyysi-
sen ja henkisen muutoksen aiheuttamia 
ristiriitoja. Myös konfirmaatiokaava on 
tuttu ja turvallinen. Rippilahjat poikkea-

vat voimakkaasti siihen saakka totutuista 
lahjoista, niin muodon kuin arvokkaam-
man hintansakin perusteella.

Avioliittoon vihkiminen on tärkeä 
kirkollinen rituaali. Raamatun mukaan 
avioliitossa ihminen luopuu vanhemmis-
taan ja perustaa perheen toisen ihmisen 
kanssa. Tämä on vanhemmille hyvin 
vaikea käsittää. Yhtäkkiä omalle pienelle 
lapsukaiselle eivät olekaan enää vanhem-
mat maailman tärkeimpiä ihmisiä vaan 
tilalle on tullut joku täysin vieras ihminen 
vieraasta suvusta.

Tässä on avoliiton ja avioliiton tärkein 
ero. Riippumatta lainsäädännön yhtä-
läistymisestä näiden eri perhemuotojen 
välillä, on vanhemmille, sisaruksille ja 
muille sukulaisille huomattavasti hel-
pompaa, kun ahdistusta voidaan purkaa 
rituaalin kautta.

Hautajaiset lopullisuudessaan kulke-
vat tarkasti omaa ritualistista kaavaansa. 
Niissä luovutaan kuolleesta omaisesta tai 
ystävästä. Joissakin kulttuureissa surun 
annetaan tulla Suomea avoimemmin 
julki. Surua ilmaistaan hakkaamalla 
rintakehää verille, huutamalla, itkemällä 
ja ajoittain heittämällä maata ja tuhkaa 
itsensä päälle.

Myös ruumiin fyysinen koskettaminen 
on tärkeä rituaali. Moni muistaa vuosien 
takaa kuvan, jossa kuolleen uskonnollisen 
johtajan ruumis kulki väkijoukon käsien 
päällä välillä pudoten maahan.

Suomessa karjalaisessa kulttuurissa 
perinteisesti on ollut usein avoin arkku, 
jonka äärellä vainajalle on voinut vielä 
jättää jäähyväiset.

Huolestuttavaa on Suomessa yleisty-
nyt tapa, joissa kontrollin menettämisen 
pelossa hautajaisrituaalin ahdistusta yri-
tetään lieventää erilaisten rauhoittavien 
lääkkeiden avulla. Silloin arvokkaan ri-
tuaalin ahdistusta purkava merkitys jää 
toteutumatta, kun suru ei pääse lääkkeen 
alta purkautumaan.

Pyry-Pekka Suonsivu, raahen a-klinikan lääkäri
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07 Oululaiset valitsivat oululaisen
Seurakuntalaiset äänestivät Matti Pikkaraisen 
tuomiorovastiksi. Hän sai yli 40 prosenttia ää
nistä. 

Sen verran tasainen vaali oli, että varmoja 
veikkauksia voittajasta kovin moni seurakun
talainen ei uskaltautunut ääneen tekemään.

Tällä hetkellä Pikkaraisen näkyvimmät kiin
topisteet ovat olleet Oulun kaupungintalo ja 
Yhteisen seurakuntapalvelun toimisto Kirkko
kadulla. Nyt näiden pisteiden välinen jana ve
nyy tuomiokapituliin Ojakadulle ja tuomioseu
rakunnan kirkkoherranvirastoon Isollekadulle.

Samalla Pikkaraisen toimintaympäristö muut
tuu. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana 
hän on taatusti omalla maallaan ja tuntee ken
tän. Piispan varamiehenä toimintasäde laaje
nee koko hiippakunnan kokoiseksi. Homman

sa hän varmasti osaa hoitaa, mutta haasteita
kin tulee vastaan.

Pikkaraisen valinta aiheuttaa välittömästi ku
hinaa Oulun kunnallispolitiikassa. Hänhän il
moitti jo vaalin alla jättävänsä poliittiset teh
tävät ja keskittyvänsä tuomiorovastin työhön, 
jos tulee valituksi.

Niin on ehkä syytäkin tehdä. Tuomiorovas
tilla on työmaata yllin kyllin, ja aktiivinen osal
listuminen politiikkaan saattaisi haitata työs
kentelyä.

Kirkolliskokous päätti viime viikolla lähettää 
kirkkohallituksen valmisteltavaksi esityksen 
kirkkoherran vaalitavan muuttamisesta. To
teutuessaan se tarkoittaisi, että jatkossa kirk
koherran valitsisi kirkkovaltuusto tai seurakun
taneuvosto eivätkä seurakuntalaiset. Kummal

lekin valintatavalle on perustelunsa.
Tuomiorovastin vaalia ei kuitenkaan näillä 

korkeuksilla kovin usein järjestetä. Reilun puo
len vuosisadan aikana vaalit on Oulussa pidet
ty kuusi kertaa.

Äänestysprosenteissa ei tuona aikana ole 
valtavia heittoja tapahtunut.

Rahaa näihin vaaleihin käytettiin noin 30 000 
euroa. Siitä summasta puolet kului kirjeeseen, 
joka lähetettiin äänioikeutetuille.

Uutta tällä kerralla oli mahdollisuus kuun
nella ja lukea vaalisaarnat verkon kautta. Eh
dokkaat kirjoittivat myös muutamia mielipitei
tä verkkopäiväkirjoihinsa. Mitään mullistavaa 
niistä ei tullut esille, mutta verkkopäiväkirjojen 
pitämistä on syytä kokeilla jatkossakin kirkko
herranvaaleissa.

Sivistysyhteiskuntamme
rituaalit
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Ja kun töitäkään ei tarvitse välttämättä tehdä, niin sopeutu-
minen on sitä, että noukitaan rusinat pullasta ja jätetään yh-
teiskunnan hoito syntyperäisten ruotsalaisten veronmaksa-
jien harteille.

Keskiverto ruotsalainen maksaa jo yli puolet palkastaan ve-
roa. Silti palvelut rapistuvat kovalla vauhdilla.

Mikko Alatalon mainitsema Malmö on hyvä huono esimerk-
ki siitä mihin monikulttuurisuus pahimmillaan voi johtaa. 
Rikollisuus on räjähtänyt käsiin.

Alkuperäiset asukkaat pakenevat jo Tanskaan ja Ruotsin mui-
hin kaupunkeihin. Tuhannen oppilaan ongelmakoulussa saattaa 
olla vain kaksi ruotsalaista syntyperää olevaa oppilasta.

Pahimmissa lähiöissä, kuten Rosengårdissa, vallitsee täysi 
anarkia Ranskan malliin. Edes autolla liikkuva poliisi ei uskalla 
mennä niihin ilman ylimääräistä taustatukea.

Meidän on totisesti syytä muistaa kristilliset juuremme, 
mutta sinisilmäisyyteen meillä ei ole varaa. Tosiasiat on tun-
nustettava ja myös monikulttuurisuuden nurjista puolista on 
pystyttävä keskustelemaan.

Monikulttuurisuus ei ole synonyymi rikkaudelle, sillä se voi 
yhtä hyvin olla mitä tahansa muuta. Köyhyyttäkin. Ruotsista 
ei totisesti kannata ottaa mallia tässä asiassa!

MinTTu JärVinen, OuLu

Postia
mielipidepalstalle
Mielipidepalstalla julkaistaan luki-
joiden mielipiteitä. Tekstit voi toi-
mittaa joko sähköpostilla (janne.
kankaala@rauhantervehdys.suomi.
net), postitse (PL 102, 90101 OU-
LU) tai faxilla puh. (08) 5626 444. 
Kirjoittajan yhteystiedot on liitet-
tävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin 
otsikot. 

Postia • rauhan Tervehdys, PL 102, 90101 Oulu

Monikulttuurisuus 
voi olla köyhyyttäkin
Olen aina pitänyt entistä naapurin poikaa, Alatalon Mikkoa 
fiksuna miehenä. Nyt pitää kuitenkin hieman valistaa häntä 
asiasta, josta selvästi tiedän enemmän.

Satu Kreivi-Palosaaren ansiokkaassa haastattelussa (Rau-
han Tervehdys nro 16) Alatalo totesi, että ”meidän täytyy ot-
taa monikulttuurisuus rikkautena vastaan. Ruotsin Malmön 
päiväkodeissa puhutaan jo 160 kielellä, ja sama suuntaus on 
Suomessakin, mutta sitä suuremmalla syyllä meidän on pidet-
tävä myös omista kristillisistä juuristamme kiinni”.

Olen samaa mieltä tuosta lopusta, mutta ettäkö monikult-
tuurisuus olisi automaattisesti rikkautta?

Sitä se ei ainakaan ole ollut entiselle kotikaupungilleni Mal-
mölle. Olen asunut pitkiä aikoja Ruotsissa ja viimeisen vuosi-
kymmenen aikana Kansankoti on muuttunut huonompaan 
suuntaan.

Ruotsissa tilanne on paikoin jo sellainen, etteivät tavalli-
set ihmiset ymmärrä toisiaan jokapäiväisissä asioissa. Monet 
maahanmuuttajat eivät välitä opetella ruotsia, kun vieraalla-
kin kielellä pärjää.

O ulun tuomioseurakunnan 
uusi tuomiorovasti Mat-
ti Pikkarainen sai tiedon 
vaalivoitostaan pian valin-

tansa jälkeen. Tavallisesti tieto ve-
ret seisauttavasta vaalivoitosta tu-
lee ihmisten aikoihin. Niin nytkin: 
äänet saatiin laskettua ennen kello 
yhdeksää maanantai-iltana. 

Tuomiorovastille tieto kerrottiin 
aamuyöllä. Uutisen kertoi itsensä 
Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi, sanoo Pikkarainen 
tyytyväisenä.

Pikkarainen sattui olemaan Ja-
panissa. Aikaero Suomen ja Japa-
nin välillä on sen verran iso, että 
Pikkaraisen kerrottiin olevan jo 
vuoteessa. Eikä kukaan uskaltanut 
koputtaa ovelle. Ei vaikka koputtaja 
olisi ollut suurikin herra.

Oli miten oli, Pikkarainen saatiin 
pian piispan soiton jälkeen puhe-
limella kiinni. 

Vaalikamppailun jälkeen ollaan 
yleensä nääntyneitä. Matti Pikka-
rainen ei valittele väsymystä. Yhtä 
asiaa hän kuitenkin kummastelee: 

Vaikka hän vaalikamppailun aikana 
vakuutti kerta toisensa jälkeen luo-
puvansa kunnallispolitiikasta mah-
dollisen vaalivoittonsa jälkeen, asia 
ei vain kaikille mennyt perille. 

– Ihminen uskoo mitä haluaa, 
Pikkarainen kommentoi Rauhan 
Tervehdykselle epäilijöitä.

Uusi tuomiorovasti tuntuu ole-
van yhteiskunnallinen hengenmies. 
Kirkon tulee olla yhteiskunnan 
omatunto: sen tulee taistella oikeu-
denmukaisuuden puolesta. 

Tuomiorovasti on paitsi hallin-
tomies myös hengellinen johtaja. 
Pikkarainen haluaa johtajuudes-
saan antaa tilaa myös heikoille ih-
misille. Hän mainitsee sanat armo 
ja rakkaus.

Tuomioseurakunta on Oulun 
seurakunnista pienin. Tuomioro-
vasti on kuitenkin piispan sijainen. 
Pikkaraiselta on ihan pakko kysyä, 
aikooko hän korostaa tuomioseu-
rakunnan asemaa seurakuntayh-
tymässä.

Pikkarainen toteaa, että tuomio-
seurakunta on vain yksi neljästä 

Pikkaraiselle kerrottiin 
vaalivoitosta aamuyöllä

Matti Pikkarainen on teologian tohtori. Hän työs-
kentelee Oulun seurakuntayhtymän Yhteisen seura-
kuntapalvelun johtajana. Pikkarainen (s. 2.7.1953) 
on vihitty papiksi 1978. Pikkaraisella on takana vi-
ranhoitoa noin 27 vuotta.

Vaalissa äänesti yhteensä 1579 seurakuntalaista. 
Äänestysprosentiksi tuomiorovastin vaalissa tuli 
10,5. Äänestysaktiivisuus oli edellistä tuomioro-
vastin vaalia vilkkaampi, vuonna 1999 äänestys-
prosentti oli 7,3.

Matti Pikkarainen sai 641 ääntä (40,7 prosenttia 
äänistä), Timo Määttä 504 ääntä (32 prosenttia ää-
nistä) ja Pauli Niemelä 431 ääntä (27,3 prosenttia 
äänistä). Hylättyjä ääniä oli kolme.

Tulokset ovat tarkastamattomia.

seurakunnasta.
Tuomioseurakunta on kuiten-

kin piispan kirkko, Pikkarainen 
huomauttaa. 

Pikkaraisen mukaan tuomio-
rovastin ja piispan yhteistyöllä on 
merkitystä julkisuudessa.

Tuomiorovasti Pikkarainen aloit-
taa työnsä aikaisintaan syyskuus-
sa, kertoo vs. kirkkoherra Martti 
Pennanen. Pennanen istuu virassa 
siihen asti.

PeKKa heLin
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Oulun tuomiokirkossa: La 
19.5. klo 18 tuomasmessu. 
Teemana on Te olette saaneet 
Puolustajan. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Juha Vähä-
kangas, musiikki seurakuntien 
gospelryhmät Esa Rättyän joh-
dolla. Kolehti tuomasmessun 
kummiluokalle Botswanassa.
Su 20.5. klo 18 englanninkieli-
nen vesper.
To 17.5. klo 10 messu, toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa Ari-
Pekka Metso, kanttorina Raimo 
Paaso, urkurina Hanna Savela, 
tuomiokirkkokuoro. Kolehti 
Suomen Lähetysseuralle.
Su 20.5. klo 10 messu, toimittaa 
Martti Pennanen, avustaa Ari-
Pekka Metso, urkurina Maija 
Tynkkynen, kanttorina Raimo 
Paaso, Oulun seudun virsikuo-
ro. Kolehti Turun kirkkopäivien 
rakentamiseen Kirkkopalve-
luiden kautta. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kunniavartio 
tuomiokirkon kirkkopuistossa. 
Kirkkokahvit Keskustan seura-
kuntatalon alasalissa. 
Intiön seurakuntakodissa su 
20.5. klo 12 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Raimo Paaso.

Muut jumalanpalvelukset
Oulun kaupunginsairaalan sisääntuloaulassa su 20.5. klo 13 
sanajumalanpalvelus, liturgi Juha Kyllönen, saarnaa Satu Saarinen, 
kanttori Juha Soranta, Karjasillan kirkkokuoro. Kirkkokahvit.

Karjasillan kirkossa: To 17.5. 
klo 10 messu, toimittaa Juhani 
Lavanko, avustaa Nina Nieme-
lä, kanttorina Juha Soranta, 
Karjasillan kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit. Kolehti Sambian 
orpolapsityölle Suomen Luteri-
laisen Evankeliumiyhdistyksen 
kautta.
Su 20.5. klo 10 perhemessu, 
toimittaa Satu Saarinen, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit ja 
mehut, istutetaan kevätkukka. 
Kolehti Turun Kirkkopäivien 
rakentamiseen Kirkkopalve-
luiden kautta. Messun jälkeen 
mahdollisuus henkilökohtai-
seen keskusteluun ja rukouk-
seen.
Kastellin kirkossa: To 17.5. 
klo 10 messu, toimittaa Esa 
Nevala, saarnaa Reijo Arkkila, 
avustaa Olavi Mäkelä, kantto-
rina Riitta Piippo. Kolehti ks. 
Karjasilta. Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistyksen evan-
keliumijuhla messun jälkeen, 
lähetyslounas ja lähetysarpa-
jaiset.
Su 20.5. klo 10 perhemessu, toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustavat 
Auli Kipinä ja Riitta Yliluoma, 
kanttorina Riitta Piippo. Kutsu-
taan mukaan pyhäkoululaisia, 
perhe- ja päiväkerhoja. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 20.5. klo 18 messu, sai-

raaloiden henkilökunnalle. 
Liturgi Juha Kyllönen, saarnaa 
Seppo Viljamaa, kanttori Juha 
Soranta, Saila Niemelä huilu. 
Kirkkokahvit.
Pyhän Andreaan kirkossa: To 
17.5. klo 18–20 tilkkutäkkimes-
su, toimittaa Mirjami Dutton, 
avustavat Jukka Moilanen ja 
Simo Ollikainen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. Kolehti 
ks. Karjasilta. Tule laulamaan 
punaisen kirjan lauluja Kaakku-
rin gospelryhmän säestyksellä 
hyvässä seurassa.
Su 20.5. klo 12 hölkkäkirkko, 
toimittaa Petri Satomaa, avus-
tavat Jukka Moilanen ja Ou-
lujoen laulu, kanttorina Riitta 
Piippo. Jumalanpalveluksen 
jälkeen ulkoilutapahtuma, 
lopuksi keittolounas. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 20.5. 
klo 12 messu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Riina Moi-
lanen, kanttorina Anna Stina 
Nyman. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa su 
20.5. klo 12 perhekirkko, toi-
mittaa Mirjami Dutton, avustaa 
Heidi Karvonen, kanttorina Else 
Piilonen. Kirkkokahvit. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Tahkokankaan palvelukeskuk-
sessa su 20.5. klo 13 sanajuma-
lanpalvelus, toimittaa Jonna 
Kalliokoski, kanttorina Salla 
Heiskanen.

Tuiran kirkossa: To 17.5. klo 
10 messu, toimittaa Juha Huh-
tala, avustavat Pasi Kurikka, 
Irma-Elina Mukari ja Päivi 
Moilanen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti koulujen varus-
tamiseen kehitysmaissa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Yhteis-
vastuun kiitosjuhla seurakun-
tasalissa messun jälkeen.
Su 20.5. klo 10 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Terhi-Liisa Sutinen, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kolehti Turun Kirkkopäivien 
rakentamiseen Kirkkopalvelut 
ry:n kautta. Talvirippikoulun 
konfirmaatio.
Su 20.5. klo 18 messu, liturgia 
Päivi Jussila, puhe teol. yo Ismo 
Virtanen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Sekakuoro Tuike. 
Kolehti nuorten Raamatun 
tuntemuksen lisäämiseen Raa-
matunlukijain Liitolle.
Ke 23.5. klo 20 messu, toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Pyhän Tuomaan kirkossa to 
17.5. klo 12 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Stiven Naatus, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti koulujen varus-
tamiseen kehitysmaissa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Perhei-
den yhteinen kevätkirkko.
Su 20.5. klo 12 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustavat 
teol. yo Ismo Virtanen ja Lauri 
Kujala, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
To 17.5. klo 10 messu, liturgia 
Päivi Jussila, puhe teol. yo Ismo 
Virtanen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Kolehti koulujen 
varustamiseen kehitysmaissa 
Kirkon Ulkomaanavun kaut-
ta.
Su 20.5. klo 10 messu, toimittaa 
Ari Savuoja, avustaa Salla Tuo-
minen, kanttorina Marjo Irjala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Pateniemen kirkossa su 20.5. 
klo 12 messu, toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Juha Huh-
tala, kanttorina Tommi Hekka-
la. Kolehti ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa: To 17.5. 
klo 10 messu, toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Su 20.5. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Juha 
Pöykkö, avustaa projektikuoro. 
Iltarippikoulun konfirmaatio 
Paavo Moilanen. Radio Dei. 
Ennen messua kaatuneitten 
muistopäivän kunnianosoitus 
sankarihaudalla klo 9.45. 
Huonesuon seurakuntakodis-
sa su 20.5. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Antti Leske-
lä, kanttorina Lauri Nurkkala. 
Kirkkokahvit.
Ylikiimingin kirkossa: To 
17.5. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Isokoski. Kanttorina Leo 
Rahko.
Su 20.5. klo 10 messu. Kaatu-
neitten muistopäivä. Saarnaa 
Hannu Kippo SLEY:stä. Messun 
jälkeen seppelten lasku. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

ToimipaikatKirkot
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 23.5. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 18.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 19.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 19.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Kunnianosoitus sankarihau-
doilla su 20.5. klo 12, Oulun 
hautausmaa. Seppeleenlaskuti-
laisuus sankarimuistomerkillä, 
puhe Pertti Lahtinen.
Kaatuneitten muistopäivän 
juhla su 20.5. klo 16, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamurukous ke 23.5. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta.
Päiväseurat ke 23.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 23.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiirit: 
Ke 23.5. klo 16, Aurinkokoti, 
Isokatu 93.

To 24.5. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Anna-Mari 
Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Herännäisseurat su 20.5. klo 
15, Caritas-Koti. Tervetuloa 
sanan kuuloon ja veisaamaan 
Siionin virsiä.
Raamattupiiri to 17.5. klo 
18.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Raamattupiiriä ei ole ti 22.5. 
klo 12 Kastellin kirkossa. Vii-
meinen kokoontuminen tälle 
keväälle ti 29.5.
Miesten raamattupiiri ke 23.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
To 24.5. klo 18, Maikkulan kap-
peli ja Kastellin kirkko. 
 
tuiran seurakunta

Naisten raamis to 24.5. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Musiikki ja kulttuuri 
Oulun Laulun konsertti su 
20.5. klo 18, Oulujoen kirkko. 
Johtajana Lea Ulvinen. Esitys 
säv. Jouko Tekoniemi ja san. 
Arvo Ylitalo. Soitinryhmä. Lauri 

Nurkkala, urut. Ohjelma 5 e. 
Kirjallisuuspiiri ke 23.5. klo 
18, Kaukovainion kappeli, 
ystävänkamari. Kirjat: Siiri 
Magga-Miettusen Siirin kirja 
sekä Timo K. Mukan Maa on 
syntinen laulu ja Tabu. 
W. A. Mozart Requiem to 17.5. 
klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
Haukiputaan projektikuoro, 
Madetojan lukion sekakuoro, 
Oulu Festivo. Johtaa Rauno 
Rännäli. Solisteina Helena 
Juntunen, Mari Klemettilä, Aki 
Alamikkotervo ja Petri Antikai-
nen. Liput 10 e. 
Candomino-kuoron 40-vuo-
tisjuhlakonsertti pe 18.5. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Kon-
sertissa kuullaan suomalaisia 
kansallisromanttisia klassikoita 
sekä a cappella -kuorolyriik-
kaa mm. Virosta. Kuorolaiset 
esiintyvät konsertissa myös 
pienempinä kokoonpanoina. 
Kuoroa johtaa Esko Kallio. 
Käsiohjelma 5 e. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Risto Ainalin konservatorion 
urkuoppilaiden konsertti ma 

21.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Vapaa pääsy.
Keväinen iltamusiikki pe 25.5. 
klo 20, Oulun tuomiokirkko. Ti-
laisuudessa kuullaan Lauri-Kal-
le Kallungin säveltämän Riemu 
syttyy -teoksen kuoro-osuudet. 
Ohjelmassa on lisäksi muuta 
kuoromusiikkia. Sekakuoro 
Tuike laulaa säveltäjän johdolla. 
Vapaa pääsy.  

karjasillan seurakunta

Opinnäytekonsertti ma 21.5. 
klo 19, Pyhän Andreaan kirkko. 
Aino-Kaisa Saarinen.
Soli Deo Gloria! - Bachin 
sävelin helluntaihin la 26.5. klo 
21, Karjasillan kirkko. Bachin 
kantaatteja, Cantio Laudis 
-kuoro ja barokkiorkesteri 
(johtaa Olli Heikkilä) sekä Joose 
Vähäsöyrinki (baritoni), Juha 
Soranta (urut). Vapaa pääsy, 
ohjelma 10/5 e. 

Diakonia
karjasillan seurakunta

Auttavat kädet -palvelupiiri 
ma 21.5. klo 12, Karjasillan 
kirkko. Yhdessäolon ja teke-

mistä kaikenikäisille seurakun-
talaisille.
Diakoniapiiri ma 21.5. klo 
16.30 Kaukovainion kappeli.
Ystävän kammari ti 22.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli.  
 
tuiran seurakunta

Juttutupa ti 22.5. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Työttömien ateria ti 22.5. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 22.5. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 24.5. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 

Yhteinen seurakuntapalvelu

Naisten ilta ma 21.5., Vasamon 
leirikeskus. Kevätkauden pää-
tös. Lähtö klo 15 Öbergin talon 
luota ja paluu noin klo 21.
Lasten sururyhmä ti 30.10., 
Maikkulanraitin päiväkoti. 
Ryhmä on tarkoitettu 7-9-
vuotiaille lapsille. Sururyhmän 
tarkoituksena on tarjota lähei-
sensä menettäneille lapsille 
monipuolista tukea. Jaamme 
yhdessä surun kokemuksia 
leikkien, jutellen, laulaen ja 
askarrellen. Ilmoittautuminen 

28.9. mennessä. Lisätietoja 
Sirkku Nivala 050 521 1065 tai 
Anu Kontio 040 574 7162.
KEHITYSVAMMAISET
Varttuneiden kehitysvam-
maisten porinapiiri ti 22.5. 
klo 13.15–14.15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 22.5. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo.
KUULOVAMMAISET
Raamattupiiri ma 21.5. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen lähetyspiiri ma 21.5. 
klo 17.30, Kuurojen yhdistys. 
Lasten paikka ma 21.5. klo 
17.30, Kuurojen yhdistys, Kos-
kitie 19.
PÄIHDETYÖ 
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
21.5. klo 14.30, Öbergin talo.
Päihdetyön raamattupiiri ti 
22.5. klo 13, Diakoniakeskus.

Lähetys
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 23.5. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
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Tuomiokirkko: Ilmari Alek-
santeri Alasalmi, Wilma Sofia 
Nylander.
Karjasilta: Neea Alexandra 
Karjalainen, Saimi Maarit Ki-
viniemi, Neea Inkeri Marjatta 
Silenius, Aada Kaarina Sipari, 
Venla Emilia Hannele Valle.
Tuira: Kalle Aleksi Ohtonen, 
Riina Maaria Haho, Liisa Vieno 
Elina Halonen, Hugo Elmeri 
Holma, Jade Sofia Kukkohovi, 
Petteri Kumpula, Emma Johan-
na Kurkela, Sara Maria Johanna 
Laurila, Ilari Eemeli Sohlo, 
Reeta Maria Väähäsarja, Milla 
Maria Välimaa, Johan Valtteri 
Vänttilä. 
Oulujoki: Sanni Maria Kärkkäi-
nen, Robert Daniel Vartiainen, 
Mikael Joonatan Väänänen.

Lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Päiväkerho ma 21.5. klo 13–15, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerhot:
Ke 23.5. klo 10–11.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
To 24.5. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Kevätlauluilta ma 21.5. klo 
18.30, Maikkulan kappeli. 
Maikkulan päiväkerholaiset ja 
iltapäiväkerholaiset viettävät 
kevätjuhlaa ja kutsuvat mukaan 
juhlimaan omaa perheväkeään 
ja alueen asukkaita. Lapset 
esiintyvät juhlassa. Tarjolla 
mehua ja kahvia. 
Perhekerho ke 23.5. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerhon kevätretki eläin-
puisto Escurialiin ke 23.5. Läh-
tö klo 9 Kaukovainion kappelin 
pihalta, paluu n. klo 12.
Perhekerhon retki eläinpuis-
to-Escurialiin ke 23.5. Retken 
hinta 5 e kaikki yli 2-v. Lähtö klo 
9.30 Pyhän Andreaan kirkolta, 
paluu noin klo 13. Omat eväät 
mukaan, makkaranpaistopaik-
ka ja kahvio on.
Sarasuontien perhekerhon 
retki eläinpuisto Escurialiin ke 
23.5. Lähtö klo 9.30 Sarasuontie 
5, paluu noin klo 13. Hinta 5 e 
kaikki yli 2-v. Omat eväät mu-
kaan, makkaranpaistopaikka ja 
kahvio on.
Kastellin perhekerhon retki 
Lämsänjärven kaupunki-
leirikeskukseen ke 23.5. Ul-
koillaan ja leikitään. Ruokailu 
järjestetty. Ilm. viim. 18.5. p. 
040 575 2712.

tuiran seurakunta

Pyhäkoulu su 20.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen aikana.
Perhekerhot:
Ke 23.5. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
To 24.5. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

OulujOen seurakunta

Kouluun lähtevien siunaus to 
17.5. klo 14, Oulujoen kirkko. 
Antti Leskelä, Riitta Kentala ja 
Maaret Sulkala.
Pyhäkoulu su 20.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Perhekerho to 24.5. klo 10, 
Ylikiimingin vanha pappila. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten vakituisesti ko-
koontuvat kerhot löydät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.
 

nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
23.5. klo 18–20, Öbergin talo. 
”Tämä on automaattinen tie-
dote, odotusaikanne on noin 5 
minuuttia, olkaa ystävällinen 
ja odottakaa hetkinen. Älkää 
sulkeko yhteyttä.” Mitä/ketä 
nää ootat?

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 22.5. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 18.5. 

klo 19, Kuivasjärven seurakun-
takoti. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet (avarit). Pelejä, 
mukavia ihmisiä ja pientä 
tarjoilua:
Ma 21.5. klo 20, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 22.5. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 23.5. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
To 24.5. klo 19, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti ja Saarelan 
seurakuntakoti. 

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Opiskelijoiden kevätkirkko su 
20.5. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Suvivirsi, Sydänäänet-
kuoro, kakkukahvitus.
Piknik-konsertti su 20.5. klo 
15, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Raja-yhtye, napos-
teltavaa, makkaranpaistoa ym. 
(säävaraus).
Peli- ja saunailta ke 23.5. klo 
18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Oma pyyhe mu-
kaan. Nuotion äärellä iltapala 
ja päätöshartaus.
Opiskelijoiden Englannin 
matka 22.–30.8. Kohteena 
Lancasterin yliopistokaupunki 
ja paikallinen opiskelijaseura-
kunta. Ilm. viim. 31.5. osoit-
teessa www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri. Koko-
naishinta (ruoka+majoitus) n. 
250 euroa (ei sis. meno- eikä 
tulopäivän ruokaa).
JÄRJESTÖT:
SLEY:n ilta, Nuoret aikuiset 
pe 18.5. klo 18.30, Heinätorin 
seurakuntatalo.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta 
Tarinatupa ke 23.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Vanhuslinja-puhelinpäivys-
tys ke 23.5. klo 9–11 puh. 
040 574 7157.
Eläkeläisten kerhot: 
Ma 21.5. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. 
To 24.5. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 24.5. klo 13.30–15, Karjasil-
lan kirkko. 

tuiran seurakunta

Tuiran kerhojen retken linja-
autoreitti Ylikiiminkiin to 
24.5. Retki on täynnä. Linja-
autoreitti 1 on ilmoittautuneille 
seuraava: Klo 8.30 Pateniemen 
kirkko, klo 8.35 Palokan pal-
velukeskus, klo 8.40 Rajaky-
län seurakuntakoti, Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, klo 
8.45 Koskelan palvelukeskus, 
klo 8.50 Tuiran palvelukeskus, 
klo 9.00 Tuiran kirkko. Linja-
autoreitti 2: Klo 8.30 Pyhän 
Luukkaan kappeli, klo 8.40 Py-
hän Tuomaan kirkko, klo 9.00 
Tuiran kirkko. Takaisin Oulussa 
olemme n. klo 15.30.
Eläkeläisten kerho to 24.5. klo 
13, Koskelan palvelutalo. 
Seurakuntakerho to 24.5. klo 
14, Rajakylän seurakuntakoti. 
Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro ke 23.5. klo 
10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Eläkeläiskerhojen yhteinen 
retki Rokualle to 24.5. Lähde 
mukaan ulkoilemaan ja viet-
tämään yhteistä aikaa. Linja-
auto kiertää reittiä Suomen 
Pankki klo 9.00, Heinätorin 
seurakuntatalo klo 9.05, Kes-
kustan palvelutalo klo 9.10, 
Rautatieasema klo 9.15, Intiö 
klo 9.20. Palaamme Ouluun n. 

klo 17. Ilm. viim. 16.5. oman 
kerhon vetäjälle tai numeroon 
040 5747 091 (Piritta). 

karjasillan seurakunta

Runon ja suven perheleiri Ro-
kuan leirikeskuksessa  6.– 8.7. 
Etusijalla Karjasillan srk:n alu-
eella asuvat perheet. Aikuisille 
parisuhdetyöskentelyä, aiheena 
seksuaalisuus. Lapsille omaa 
ohjelmaa. Ilm. viim. 18.6. p. 
(08) 3161 340 tai netin kautta 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. Lisätietoja 
Johanna Kerola p. 050 5402 
558 ja Heidi Karvonen p. 040 
5752 710. 
Kulttuuriretki Kainuuseen 
24.–26.7., Matkareitti: Suomus-
salmi-Kuhmo-Vuokatti. Ohjel-
massa mm. retki Turjanlinnaan, 
konsertti Kuhmo-talossa, tutus-
tuminen Lamminahon taloon. 
Majoittuminen Kiannon Kuo-
huun / Kalevala-hotelliin. 
Matkan hinta 250 e (sis. matkat, 
puolihoito, sisäänpääsymaksut 
ja vakuutus Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille). Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen p. 040 
5747157 ja p. 040 5752712.

OulujOen seurakunta

Retki Kälviälle Toivosen 
eläinpuistoon la 26.5. Lähde 
keväiselle retkelle kavereittesi 
(koululaiset) tai koko perheesi 
tai isovanhempiesi kanssa. 
Lähtö Myllyojan seurakunta-
talolta klo 8 ja paluu Ouluun 
klo 17. Ruokailu Kokkolassa 
Herkku Hetkessä. Matkalla 
tutustumme Kaarlelan kirk-
koon sekä Karkkipajaan. Retken 
hinta: aikuiset 11,50 e ja lapset 
7 e (sis. ruokailun, sisäänpää-
syn eläinpuistoon, matkat, 
vakuutuksen ja retkieväät) Ilm. 
viim. 21.5. p. 3161340 arkisin 
klo 9-16. Lisätietoja Sirpalta p. 
040 718 6925 ja Sarilta p. 040 
558 3294. 

Kuorot ja  
yhdistykset
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkokuoron harjoi-
tus to 24.5. klo 17, Keskustan 
seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 21.5. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
TervasCanto-kuoron harjoitus 
ti 22.5. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 23.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Tervetuloa, 
myös uudet laulajat!

OulujOen seurakunta 
Lapsikuoroharjoitukset ma 
21.5. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 24.5. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 24.5. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Yhteisvastuun kiitosjuhla to 
17.5. klo 10, Tuiran kirkko. 
Kiitämme sinua, joka olet ollut 
mukana toteuttamassa Yhteis-
vastuukeräystä Tuiran seura-
kunnassa!  Messun jälkeen juhla 
jatkuu seurakuntasalissa.
Evankeliumijuhla to 17.5. klo 
10, Kastellin kirkko. Messun 
jälkeen lähetyslounas 5 e, lohi-
keittoa sekä lähetysarpajaiset. 
Päiväjuhlassa mukana Hannu 
Kippo, Ari Lukkarinen sekä 
Elvi ja Jaakko Lounela. Järjes-
täjänä Karjasillan seurakunta 
ja Suomen Luterilainen Evan-
keliumiyhdistys.
Tuomasmessu la 19.5. klo 
18, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
tarkemmin osastosta jumalan-
palvelukset!
Akkuna Sanasta Maailmaan su 

20.5. klo 16, Hintan seurakun-
tatalo. Vapaa kristitty ja Hengen 
hedelmät. Raamattuopetus 
Hannu Kippo, ehtoollinen Ilkka 
Mäkinen. Akkuna - Raamatun 
ja lähetyksen iltapäivä. Lasten 
ja varhaisnuorten ohjelmaa. 
Järjestäjänä Kansanlähetys, 
Kylväjä, SLEY ja Oulujoen 
seurakunta.
Madekosken Rauhanyhdistyk-
sen kevätjuhla su 20.5. klo 17, 
Maikkulan kappeli. 
Hautausmaan siivoustalkoot 
ma 21.5. klo 16, Ylikiimingin 
Kiviharjun hautausmaa. Kah-
vitarjoilu.
Papinpuolisot ti 22.5. klo 18. 
Papinpuolisot ovat tervetul-
leita Sinikka ja Arvi Seppäsen 
pihapiiriin muurinpohjalettuja 
paistamaan, os. Pääskystie 14 A 
(bussit 6 ja 9). Arvi Seppänen 
kertoo Inkerin kirkosta. Ilm. 
viim. 20.5. tekstiviestinä Sini-
kalle, puh. 040 5844 356.
Hautausmaan siivoustalkoot 
ke 23.5. klo 16, Ylikiimingin 

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 20.5. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. 

Tuomiokirkko: Astrid Maria 
Saurikoski s. Hietala 90 v, Ari 
Oskari Kujala 52 v, Anna Kata-
riina Karppinen s. Kujala 90 v.
Karjasilta: Katri Aili Holma 
92 v, Helli Martta Valkola s. 
Anttila 87 v.
Tuira: Sylvi Eliina Rusanen s. 
Suomela 84 v, Paavo Hauru 
85 v, Maikki Ester Tiainen s. 
Ollikainen 86 v, Laila Annikki 
Oikarinen 88 v, Hanna Kata-
riina Alarauhio s. Kajula 80 v, 
Aune Maria Määttä s. Oikari-
nen 84 v.
Oulujoki: Yrjö Matias Satulehto 
72 v, Valde Tuomo Tapio Annala 
60 v, Tomi Johannes Viirret 19 
v, Reino Einari Kinnunen 78 v, 
Lauri Antti Lohela 64 v.

 

Tuomiokirkko: Esa-Matti Alek-
si Turtinen ja Katja Annika 
Riekki, Matias Iisakki Lahti ja 
Leena Päivikki Korpi.
Tuira: Jani Juhani Pulkkinen ja 
Elina Marjatta Mäkelä.
Karjasilta: Henri Mikael Si-
muna ja Martta Tyyne Lyydia 
Moisio, Mauri Antero Laurila ja 
Tarja Birgitta Tuomiranta.
Oulujoki: Keijo Jukka Tapani 
Kärkkäinen ja Marja-Liisa 
Louhelainen, Antti Hermanni 
Karjalainen ja Anna Emilia 
Hakalahti.

DiaKOniaLeiriT KeSäLLä
ROKUAN LEIRIKESKUS
2.-5.7. Perheleiri (Oulujoki)   

6.-8.7. Perheleiri (Karjasilta)   

9.-12.7. Liikuntavammaisten leiri
13.-16.7. Kehitysvammaisten leiri, alle 35 v.
20.-23.7. Kehitysvammaisten leiri, yli 35 v.
30.7.-2.8. Eläkeläisten leiri (Tuomiokirkkoseurakunta)
6.-9.8. Eläkeläisten leiri (Karjasilta)
20.-23.8. Sydänvammaisten leiri
31.8.-2.9. Omaishoitajien leiri
14.-16.9. Sinkkuleiri Rokualla

JUUMAN LEIRIKESKUS
27.-31.8. A-leiri

HIETASAAREN LEIRIPÄIVÄT:
Ma 13.8.   Eläkeläisten päivä (Tuira) 
Ti 14.8.   Eläkeläisten päivä (Oulujoki)
Ke 15.8.   Eläkeläisten päivä (Karjasilta)
To 16.8.   Eläkeläisten päivä (Tuomiokirkkosrk)
To 23 8.   Näkövammaisten leiripäivä

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen 
leirin alkua Yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon  
puh. 3161 340, ma-pe klo 9-16.

Kaatuneitten muistopäivän 
kansalaisjuhla
Sunnuntaina 20.5. klo 16 Keskustan seurakunta-
talon juhlasalissa, Isokatu 17.

Tervehdyspuheen pitää kirkkoherra Paavo 
Moilanen ja juhlapuheen toimitusjohtaja Esko 
Kurvinen.

Musiikkia juhlassa esittävät Pohjan Sotilassoit-
tokunta ja Oulun Sotaveteraanikuoro.

Ylivuoton hautausmaa. Kah-
vitarjoilu.
Kevättapahtuma -kirpputori 
la 26.5. klo 10–14, Maikkulan 
kappeli. Kirpputori on kappe-
lin katoksessa, pöytävuokra 5 
e. Pöytävaraukset Mari Jääs-
keläiseltä p. 040 730 4118. 
Kasvomaalausta, onnenpyörä, 
pomppulinna ja kahvila. Pres-
san Kattien Miska esiintyy klo 
11 ja klo 13. Tuotto Maikkulan 
alueen kummilapsikohteelle, 
Barinasin lukutaitoluokalle 
Venezuelaan.

Tilkkutäkki
messu
to 17.5. klo 18  
Pyhän Andreaan 
kirkossa
Mukana Kaakkurin 
gospelryhmä.
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Helatorstai 17.5. jumalanpalvelus Tuiran 
kirkosta, toimittaa Juha Huhtala, avusta-
vat Pasi Kurikka, Irma-Elina Mukari ja Päivi 
Moilanen, kanttorina Heikki Jämsä.
Su 20.5. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen 
kirkosta, toimittaa Ilkka Mäkinen, saarnaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina Juha Pöykkö, 

avustaa projektikuoro. Iltarippikoulun konfirmaatio Paavo Moi-
lanen.
Su 20.5. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa pastori Virpi Sillan-
pää-Posio puhuu Pyhän Hengen odotuksesta.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 23.5. klo 15.45 Naisen allakka. Pastori Nanna Helaakoski pa-
kinoi.
To 24.5. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Nuoret ja seksuaa-
likasvatus; mikä on vanhempien rooli? Leena ja Marko Taponen 
Marja Blomsterin haastateltavina.

Helatorstai 17.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.
Su 20.5. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulus-
sa pastori Virpi Sillanpää-Posio puhuu Py-
hän Hengen odotuksesta.
Su 20.5. klo 10 messu Pattijoen kirkosta. 

Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain Etappi -ohjel-
man uusinta, jossa pohditaan, mitä tarttui takkiin kirkon Virtaa 
välillämme -parisuhdekurssilta. Oululaiset Leena ja Marko Tapo-
nen Marja Blomsterin vieraina.
Ma 21.5. klo 17.05 Etappi -ohjelman toimittaa Mervi Jutila Ala-
vieskasta.

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

r a D i O - O h J e L M aT

7–12-vuotiaille oululaisille (1995–2000 syntyneet)
joka arkipäivä klo 10–15 lukuunottamatta juhannusaattoa.

6.6.-27.7. kaupunkileirikeskuksissa
Hietasaaressa, Hietasaarentie 19
- Tiedustelut Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747106
Lämsänjärvellä, Hiihtomajantie 2
- Tiedustelut Päivi Lohilahti-Mällinen 040 5747108

6.-21.6. Oulujoella
Sanginsuun seurakuntakodilla, Sanginsuuntie 59 
- Tiedustelut Saara Hietava puh. 040 575 5353

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 25.5. osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri tai 5.6. toimipaikoissa 
kello 9–12. Ilmoittautua voi myös lapsen ensimmäisenä 
leiripäivänä.
Lastenpäivillä on ohjattua toimintaa, hartaushetkiä, leikkejä, 
askartelua, pelaamista, retkeilyä. Toiminta on ilmaista, lapsille 
tarjotaan joka päivä lämmin ateria.

14.–16.7.2007
Vierailemme Ähtärin eläinpuistossa, Power Park -huvi-
puistossa, toteutamme yhdessä jumalanpalveluksen  
Kannonkosken kirkossa ja yövymme Piispalan nuoriso-  
ja vapaa-aikakeskuksessa.

Retken hinta 80 e (sis. täysihoidon, matkan). Retkelle otetaan  
25 ilmoittautumisjärjestyksessä (etusija Karjasillan seurakunta-
laisilla). Ilmottautumiset viimeistään 21.5.  Yhteisen seurakun-
tapalvelun toimistoon, p. (08) 316 1340. Lisätietoja Mari Jääs-
keläinen, p. 040 730 4118 ja Mirjami Dutton, p. 050 462 0759.

Hölkkäkirkko
su 20.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa

Kirkkoväki voi tulla kirkkoon jo valmiiksi ulkoi-
luasusteessa. Kirkon jälkeen lähdetään lenkille ja 
ulkoilemaan. Voi valita, lähteekö 5-10 kilometrin 
lenkille vai sauvakävelylle. Sauvakävelijät käyvät Rei-
no Helttusen opastamana Kaakkurin ”kalmistossa”. 
Ulkoilun jälkeen nautitaan vielä keittolounas Pyhän 
Andreaan kirkossa.

Siunaamistilaisuudet ensi syk-
synä koulunsa aloittaville:

Tuomiokirkkoseurakunnas-
sa:
Oulun tuomiokirkossa torstai-
na 31.5. klo 18.

Karjasillan seurakunnassa:
Kaukovainion kappelilla, Hii-
rihaukantie 6, keskiviikkona 
23.5. klo 18.
Pyhän Andreaan kirkolla, Sul-
kakuja 8, sunnuntaina 27.5. 
klo 12 perhemessun yhteydessä 
Kaakkurin kouluun menevät.
Pyhän Andreaan kirkolla, Sul-
kakuja 8, maanantaina 28.5. klo 
18. Sarasuon ja Oulunlahden 
kouluun menevät.
Karjasillan kirkolla, Nokelantie 
39, tiistaina 22.5. klo 18.
Maikkulan kappelilla, Kangas-
kontiontie 9, torstaina 24.5. 
klo 18.
Kastellin kirkolla, Töllintie 38, 
keskiviikkona 23.5. klo 18.
Kastellin kirkolla, Töllintie 38, 

Lämmin 
kiitos!

Ehdokkaat ja  
Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta kiittävät  

kaikkia tuomiorovastin  
vaalissa äänestäneitä.   

TT, rovasti Timo Määttä  
TT, rovasti Matti Pikkarainen  

TT, FM, Pauli Niemelä

JUHLA-
KIERTUE
POHJANMAALLA

To 17.5. klo 19 Muhoksen kirkko
Pe 18.5. klo 19 Oulun tuomiokirkko
La 19.5. klo 18 Kiimingin seurakuntakeskus

KUOROA JOHTAA ESKO KALLIO | Käsiohjelma 5 € |

Viime vuoden toukokuussa lapsia siunattiin koulutielle Kaakku-
rin kirkossa.

keskiviikkona 23.5. klo 19

Tuiran seurakunnnassa:
Kouluun lähtevien siunaami-
nen on sovittu päiväkotien 
kanssa.

Ekaluokkalaiset siunataan koulutielle

Oulujoen seurakunnassa: 
Oulujoen kirkossa helatorstaina 
17.5. klo 14

Oululaiset 
puhaltajat 
voitokkaita

Oulun seurakuntien soitto-
kunnan ja konservatorion 
puhallinorkesterit menes-
tyivät loistavasti Tampe-
reella pidetyissä suomen-
mestaruuskilpailuissa.

A-sarjan Viventi voitti sar-
jansa ylivoimaisesti. Voitto 
tuli nyt jo viidennen kerran 
peräkkäin. Puhallinorkes-
teri Viventi on Oulun seu-
rakuntien, konservatorion 
ja Ammattikorkeakoulun 
edustuskokoonpano.

Nuorisopuhallinorkesteri 
I soitti B-sarjassa ja saavutti 
hopeasijan. Saman orkes-
terin kakkoskokoonpano 
tuli jaetulle kolmannelle 
sijalle.

– Kilpailuissa oli muka-
na noin 1 900 soittajaa ja 
orkestereita ennätysmää-
rä. Kilpailut pidetään joka 
toinen vuosi, orkestereiden 
toiminnanohjaaja Sari Ju-
nes kertoo.
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K empeleläinen Inkeri Haa-
pakoski ei ole ehtinyt juuri 
huomatakaan, että ikää on 

kertynyt kohta 75 vuotta.
Rippikouluikäisestä saakka leipänsä 

tienannut nainen päätti vastikään 
luopua haudankaivajan työstään 
Lumijoen seurakunnassa. Tytär jo 
huomautti, että tuossa iässä pitää 
osata lopettaa.

– Olin sitä itsekin ajatellut mutta 
siirtänyt päätöstä tuonnemmaksi. 
Kun viihtyy työssään ...

– Lumijokisia ei hirvittänyt pi-
tää minun ikäistäni töissä, eivätkä 
he kuulemma olisi minulle vielä 
potkuja antaneet, Inkeri tuumaa 
nauraen.

Kovin kiivastahtista työ ei tosin 
ollut. Vaikka toisinaan oli tiedossa 
kolmenkin haudan kaivaminen, 
väliin mahtui pitkiä taukoja. Ja 
apuvoimana toimi oma poika.

Inkeri Haapakoski tunnetaan 
Kempeleessä ja lähitienoilla erikois-
tapauksena. Häntä eivät pelota sen 
enempää miehisiä voimia yleensä 
vaativat lapiotyöt kuin hautaus-
maatkaan.

– Hautaan saatetut eivät tuota 
toisille harmeja, ne tulevat elävi-
en taholta.

”Säikyttelin
ohikulkijoita”

Haudankaivuu-urakointi alkoi per-
heyrityksenä Kempeleen seurakun-
nassa ja Lumijoella joskus 1970-lu-
vun alkupuolella. Kun puoliso lähti 
muihin töihin, Inkeri jatkoi.

– Olin silloin kaksivuorotyössä 
Kempeleen kaapelitehtaalla. Siel-
tä päästyäni lähdin hautausmaal-
le. Joskus pimeän aikana kaivoin 
hautaa kynttilänvalossa.

– Ohikulkijoita saattoi säikäyt-
tää, kun hautausmaalta kuului 
omituisia ääniä.

Kun Inkeri oli 68-vuotias, työt 
Kempeleessä loppuivat, kun siel-
lä siirryttiin koneelliseen hau-
dankaivuuseen. Lumijoella työt 
jatkuivat.

Lapio on sopinut hyvin Inkerin 
käteen.

– Arvostan kovasti pitsin virkkaa-
jia ja heidän aikaansaannoksiaan, 
mutta itse kaivan mieluummin 
pätkän ojaa.

Viikatekin
teroittuu

Työuransa Inkeri Haapakoski aloit-
ti kotiapulaisena ensin Oulussa. 
Parikymppisenä tyttösenä hän te-
ki mutkan Helsingissä ja tutustui 
siellä varakkaiden perheiden elä-
mäntapaan.

– Lumijoella kasvanut maalais-
lapsi oppi tietysti kotona talon työt 
viikatteen teroittamista myöten ja 
kaupunkipaikoissa lastenhoidon 
ja ruoanlaiton. Siitä piian työ on 
antoisa. Pölytkin opin pyyhkimään 
säntillisesti, mutta se taito on mi-
nusta karissut pois.

Kun Inkeri törmäsi Haapakoskeen 
Oulussa vuonna 1953, kodinhoi-
totaidot saivat käyttöä.

Jos pariskunnan suunnitelma olisi 
toteutunut, he olisivat muuttaneet 
Australiaan. Matka tyssäsi siihen, 
että Inkeri odotti perheen kolmatta 
lasta. Siinä tilanteessa matkustus-
lupaa ei tullut.

Työstä ei
ollut pulaa

Työtä on aina löytynyt Suomesta, 
kaapelitehtaan työn ohessa ja sen 
jälkeen esimerkiksi pankkien sii-
vousta ja pihojen puuston raivaa-
mista - moottorisahalla.

– Ruumiillinen työ on ihmiselle 
hyväksi. Ja raitis ulkoilma myös, 
Inkeri sanoo.

Hän ei ole tarvinnut hierojia eikä 
fysikaalista hoitoa. Lääkärissä on 
pitänyt käydä ajokortin uusimis-
ta varten.

– Lapiohommissa etuni on se, et-
tä olen kaksikätinen. Kynän paikka 
on oikeassa ja puukon vasemmassa 
kädessä, mutta lapiollisen maata 
pystyn heittämään kummallekin 
puolelle. Myös lapion käytön tek-
niikan oppiminen auttaa.

Pitkä paikoillaan istuminen sen 
sijaan rasittaa. Lonkka ärtyy.

Sen Inkeri myöntää, että kottikär-
ryjen työntäminen hautausmaalla 
alkoi joka vuosi tuntua hieman 
aiempaa raskaammalta.

Lapiotöitä
kotipihassa

– Oikeastaan olen vasta nyt ensim-
mäistä kertaa työttömänä, Inkeri 
Haapakoski huomaa.

Toimettomaksi hän ei rupea, sillä 
oma-aloitteisuus, harrastaminen 
ja toisten kanssa seurusteleminen 
pitävät hänen mielestään ihmisen 
kuntoa yllä.

Inkeri suunnistaa kotipihan 
puutarhaan, jossa lapiotöitä ja ha-
ravahommia riittää. Päiviin tuovat 
toimintaa lastenlapset harrastuksi-
neen ja vapaaehtoistyö eläkeläisten 
piirissä. Huutokaupat kiinnostavat, 

inkerin mielestä ruumiillinen 
työ on ihmiselle hyväksi

ja kesää varten on suunnitelmissa 
reissuja.

– Itse pitää lähteä liikkeelle. Nyky-
ään ei naapuri kävele ovesta sisälle. 
Neljän seinän sisältä täytyy löytää 
jonkinlainen aukko ulos!

Kunnioitetaan
hautausmaitamme

Työ jättää ihmiseen jälkensä. Inkeri 
Haapakosken kohdalla se tarkoit-
taa, että hän tarkkailee hautausmai-
ta missä milloinkin liikkuu. Kau-
niisti hoidetut alueet ihastuttavat, 
hoitamattomat harmittavat.

– Joskus on pakko ihmetellä, miksi 
hiekkapintaiset haudat ovat roskien 
peitossa, käytäviä ei ole haravoitu, 
ristit ja kivet ovat kallellaan epä-

määräisissä riveissä ja reunakivet 
päässeet ruman näköisiksi.

– Hautausmaakulttuuriamme pi-
täisi kunnioittaa hautoja ja kohdella 
niiden arvon mukaisesti.

Inkeri Haapakosken mukaan 
hautausmaa ei kuitenkaan ole vain 
kuolleiden asuinsija. Se on myös 
paikka eläville ihmisille. Siksi hän 
ei pidä pahana, jos lapset siellä 
juoksevat ja nauravat.

– Surevalle ihmiselle se on myös 
paikka saada lohtua ajatuksesta, että 
haudan äärellä saa vielä ikäänkuin 
yhteyden poismenneeseen. Kuole-
ma ei ollut täydellinen ero, kerras-
ta poikki. Haudalla on lupa käydä 
vaikka useasti päivässä.

PirKKO PaaKKi

inkeri haapakosken 
pihalla on töitä 
haravalle ja lapiolle.
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Kirkollis-
kokous
päätti

Kirkkohallitus ryhtyy käsit-
telemään esitystä, jossa eh-
dotetaan kirkkoherran vaa-
lin muuttamista välilliseksi 
vaaliksi. Välillisessä vaalis-
sa valinnan suorittaisi kirk-
kovaltuusto tai seurakunta-
neuvosto. 

Kirkkoherranvaalin muu-
toksesta keskusteltiin vilkkaasti 
täysistunnossa. Piispa Samuel 
Salmi korosti, että Oulun 
hiippakunnassa kirkkoherran 
vaali on tärkeä tapahtuma seu-
rakunnissa, ja se on lisännyt 
kirkkoherran ja seurakunnan 
sitoutumista.

Välillisen vaalin katsottiin 
antavan monipuolisemmat 
mahdollisuudet arvioida 
ehdokkaiden kykyä ja taitoa 
hoitaa kirkkoherran virkaa. 

Välillisen vaalin edut kas-
vavat kunta- ja seurakuntara-
kenteen muuttuessa. Entistä 
kookkaammat seurakun-
nat asettavat kirkkoherran 
johtamistavalle lisääntyviä 
vaatimuksia: erityisesti hen-
kilöstöjohtaminen ja hallin-
nollinen osaaminen asettavat 
haasteita.

Esitys kirkon yhteisestä 
jäsentietojärjestelmästä jä-
tettiin raukeamaan. Ennen 
yhteisen atk-järjestelmän 
suunnittelua on selvitettävä 
käyttötarpeet kirkon keskus- 
ja hiippakuntahallinnossa ja 
selkeytettävä toimivallanja-
koa. Myös yhteisen atk-jär-
jestelmän säännösten suhde 
perusoikeusjärjestelmään ja 
henkilötietojen suojaa kos-
kevaan lainsäädäntöön on 
tarkemmin selvitettävä. 

Vapaaehtoistyön toivottiin 
näkyvän kirkon strategiassa. 
Asiasta puhui mm. Paavo Eero 
Oulun hiippakunnasta.

Vapaaehtoisille on taat-
tava tasa-arvoinen ja aikui-
nen yhteistyö työntekijöiden 
kanssa. Erityisesti on otettava 
huomioon nuoret aikuiset 
vapaaehtoisina. 

Kirkon ilmasto-ohjelmaa 
tuettiin vahvasti. Ohjelman 
tavoitteena olisi ennen kaik-
kea korostaa kirkon roolia 
arvovaikuttajana ja kasvat-
tajana.

Viittomakielinen Luukkaan 
evankeliumi hyväksyttiin. 
Seitsemäntuntinen käännös 
on julkaistu videona.

Käännös on tärkeä askel 
kohti kuurojen kielellistä ta-
savertaisuutta. Sillä on suuri 
merkitys myös suomalaiselle 
viittomakielelle, koska työn 
yhteydessä on luotu monia 
kokonaan uusia käännös-
vastineita. 

Kääntämisen aikana on 
määritelty viittomat muun 
muassa 88 teologiselle termille, 
esimerkiksi ”Jumalan valta-
kunta” ja ”vanhurskas”.
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e nää en odota, että mopon sarvi 
kolahtaa illalla talon päätyyn. Ei 
oman lapsen kuolemaa koskaan 
voi hyväksyä, mutta viimein sen 
asian kanssa tottuu jotenkin elä-

mään. Jukka Kylmänen sanoittaa neljän ih-
misen tuntoja rauhallisella äänellä.

Kolme vuotta sitten Henri Kylmänen, 17, 
ja Torsti Korkala, 16, kuolivat järkyttävässä 
onnettomuudessa, joka tapahtui metsäau-
totiellä Rantsilassa.

Pojat istuivat kyydissä autossa, joka sivut-
tain ajautui vauhdilla suoraan rekan eteen. 
Vain kuljettaja jäi henkiin.

Henrin vanhemmat Jukka ja Marita Kyl-
mänen sekä Torstin vanhemmat Pirjo Tajak-
ka ja Hannu Korkala kertovat ajattelevansa 
poikiaan yhä joka päivä. Kun on kevät, ja 
koivuun puhkeaa lehti, he elävät raskaan 
ajan yhä uudelleen läpi. Ensimmäinen vuo-
sipäivä oli kaikista vaikein. Kahden vuoden 
kuluttua alkoi vähän helpottaa.

– Tästä suru ei varmaan enää kovin pal-
jon muuta muotoaan. Meidän täytyy elää 
sen kanssa loppuelämämme, vanhemmat 
kertovat.

– Käsittääksemme asian oikeuskäsitte-
ly on kesken ja toivommekin, että se saa-
taisiin päätökseen mahdollisimman pian, 
jotta muutkin asianosaiset voisivat jatkaa 
elämäänsä. Me emme ole esittäneet vaati-
muksia rangaistuksien suhteen.

Va n h e M M aT  a J aT T e L e VaT  h e n r i ä  J a  T O r S T i a  Y h ä  J O K a  P ä i V ä
O n n e T T O M u u S  a n T O i  K O K O  e L ä M ä L L e  u u D e T  M i T Ta S u h T e e T

Omat pojat taivaassa

Peltoautomiehet

Torsti ja Henri olivat juuri sellaisia kuin 
16-17 -vuotiaat pojat usein ovat. Elämä oli 
kiehtova konerasvan, jyrinän ja vauhdin 
maailma. Mopoja, traktoreita ja peltoau-
toja roplattiin iltakausia. Molemmat opis-
kelivat metallipuolella Haapaveden am-
mattikoulussa.

18-vuotispäivää – ja ajokorttia – odotet-
tiin kärsimättöminä. Musiikki soi lujaa, ja 
kylän treenikämpällä hengailtiin. Henrillä 
oli jo tyttöystäväkin.

– Viimeiseksi sanoiksi minä huusin, että 
ajakaa pojat sievästi, Torstin äiti Pirjo Ta-
jakka muistelee. – Vastaan kuului se tuttu 
”joo, joo”. Tietenkään pojat eivät olisi pelto-
autolla saaneet mennä yleiselle tielle, vaikka 
metsäautotie olikin.

– He olivat nuoria ja ajattelemattomia. 
Eivät vaarat siinä iässä ole todellisia, kyllä 
me kaikki muistamme sen omastakin nuo-
ruudesta, isät miettivät.

– Kuka olisi voinut kuvitella, että yksi sil-
mänräpäys – ja elämä on ohi? 

Lopullisesti.
Vanhempien lisäksi veljeä jäivät kaipaa-

maan myös siskot. Kylmäsen tytöt Terhi 
ja Riina ovat jo täysi-ikäisiä ja Korkalan 
Sonja 17.

– Sonjan vuoksi oli pakko jaksaa, sanoo 
Pirjo.

”nyt on käynyt 
tosi pahasti”

Onnettomuusiltana Jukka Kylmänen oli 
puuhastelemassa autotallissa, kun puhelin 
soi. Onnettomuudessa säästyneen pojan isä 
pyysi vanhempia onnettomuuspaikalle: ”Nyt 
on käynyt tosi pahasti.”

Kylmäset lähtivät 7–8 kilometrin päähän 

ja kyselivät mielessään ”kuinka pahasti”.
– Emme voineet kuvitellakaan, että Henri 

olisi kuollut.
Onnettomuuspaikan läheisyydessä heille 

tultiin sanomaan, ettei kannata tulla aivan 
lähelle. Joku käväisikin heidän luonaan, mutta 
ei saanut sanottua mitä oli tapahtunut.

Viimein eräs tuttu vpk:lainen sanoi, että 
pojat ovat kuolleet.

Marita ja Jukka Kylmänen sekä hannu Korkala ja Pirjo Tajakka kaipaavat kolme vuotta sitten kuolleita poikiaan yhä päivittäin. Surun kanssa voi elää, mutta ei se jätä kokonaan koskaan.
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– Kotimatkasta muistan vain hokeneeni 
koko ajan: Hyvä Jumala, auta! Meillä ei ole 
enää Henriä! Miten me voimme elää ilman 
häntä!, sanoo Marita.

Hannu Korkala puolestaan oli tulossa 
työmatkaltaan etelästä kuuden hengen pie-
noisbussissa, kun puhelin soi. Veli kertoi 
tapahtuneen.

Pirjo oli juuri käymässä Hannun veljen 
perheen luona, minne tuli tieto onnetto-
muudesta.

– Minun päässä vain jyskytti, että äkkiä 
kotiin Sonjan luo. Pelkäsin koko ajan, että 
joku ehtii soittaa ja kertoa tapahtuneesta 
Sonjalle, ja hän on siellä ihan yksin, Pirjo 
muistelee.

Illalla myöhään molemmissa perheissä kävi 
poliisi tuomassa viestin virallisesti.

– Te kai tiedättekin, mitä on tapahtunut, 
poliisin sanoja kerrataan.

He ymmärtävät virkamiehen raskaan 
tehtävän, mutta silti. – Olisi voinut edes 
osanottoa toivottaa.

Lohtua
lohduttomuuteen

Mistä voi saada lohtua tilanteessa, jossa loh-
tua ei ole?

– Perheestä, siitä, mitä on jäljellä, sanoo 
Marita Kylmänen.

– Se tuntui lohdulliselta, että pojat lähtivät 
yhdessä, sanoo Pirjo Tajakka. Myös toiset 
muistavat ajatelleensa samoin.

– Kun minä kuulin, että ruumisauto on 
vienyt pojat Pulkkilan terveyskeskukselle, 
päätin matkalla pysähtyä terveyskeskuksen 
kohdalla. Kysyin, voinko mennä Torstia kat-
somaan. Minut otettiin lämpimästi vastaan 
ja tarjouduttiin tilanteeseen kaveriksikin, 
Hannu Korkala kertoo.

– Menin lopulta yksin ja jollakin ihmeel-
lisellä tavalla pojan kohtaaminen toi sie-
luun rauhan.

Pirjo Tajakka muistelee, kuinka toisten 
nuorten tapaaminen ja heidän surutyönsä 
toivat lohtua itsellekin.

– Bändikämpällä pojat olivat koonneet 
biisilistankin Henrin ja Torstin lempibii-
seistä.

 Myös tuntemattoman mökkinaapurin 
postilaatikkoon jättämä hengellinen levy 
toi lohtua.

– Sekin tuntui koskettavalta, kun kaikki 
kaverit olivat hommanneet tummat puvut 
hautajaisiin.

– Saimme lohtua ja voimaa myös musii-
kista. Varsinkin Petri Laaksosen ‘Lohdutuk-
sen laulut’ soivat usein kotonamme, sanoo 
Marita Kylmänen.

 Läheisten ja ystävien muistaminen tun-
tuivat tärkeältä.

– Olemme kiitollisia kaikille, jotka ovat 
meitä muistaneet ja tukeneet tänä elämämme 
raskaimpana aikana. Sen sijaan se loukkasi, 
jos ihmiset pian hautajaisten jälkeen käyttäy-
tyivät kuin tragedia olisi jo vanha asia.

– Minulta kysyttiin kolmen kuukauden 
jälkeen, että vieläkö se painaa. Menin sanat-
tomaksi, Jukka Kylmänen huokaa.

Vanhemmat kiittelevät seurakuntaa. Lau-
rialan Hannu ja Haapalan Lauri kävivät 
perheissä monta kertaa.

– Haapalan Lauri oli Torstin kastepappi. 
Hän tuli käymään aivan yllättäen ja huomi-
oi hienolla tavalla Sonjankin surun, Hannu 
Korkala muistelee.

elämää ennen
ja jälkeen

Sanomattakin on selvää, että näissä kahdes-
sa perheessä eletään elämää akselilla ennen 
ja jälkeen onnettomuuden.

– Se on vedenjakaja, joka muutti kaiken, 
vanhemmat toteavat.

Jukka Kylmänen kertoo, että jokainen 
omituiseen aikaan tullut puhelinsoitto 
säpsäyttää.

– Nyt tietää, että se todella voi merkitä jo-
takin pahaa. Jokainen meistä on täällä vain 
aikansa. Marita Kylmäsen sanoihin yhtyvät 
kaikki: – On vieläkin niin ikävä lasta.

Hannu Korkala myöntää, että kun vastaan 
tulee nuoria miehiä, sydän parahtaa, että 
miksi. Miksi heille piti käydä näin?

– Kun minä näin lehdestä, että kutsunnat 
järjestetään tälle ikäluokalle, tulivat kyyne-
leet, sanoo Pirjo.

Vanhempia hymyilyttää, kun Jukka ker-
too viimeisestä poikien kanssa käymästä 
keskustelusta.

– Piha-asfalttiin oli ilmestynyt mustia kaa-
suttelunjälkiä. Kyselin, että maaliako niis-
tä vehkeistä tippuu. Pojat olivat olevinaan 
kovin hämmästyneen näköisiä.

Nyt vanhemmat miettivät sitäkin, kuinka 
valitukset hankalista murrosikäisistä kuu-
lostavat heidän korvissaan ihan eriltä kuin 

aikaisemmin. He ymmärtävät, että ylisuuri 
puhelinlasku on harmillinen, mutta kuitenkin 
kyseessä on todella, todella pieni asia.

– Suurta on tämä elämä itse. Me toivom-
me, että ovet vielä paukkuisivat!

He ovat jossitelleet aikansa ja ovat yhä 
kaiken pohdinnan jälkeen sitä mieltä, että 
nuorten täytyy saada olla nuoria.

– Eivät vanhemmat voi teljetä nuoria si-
sälle, vaikka juuri nuorten poikien ikä ja 
vauhdinhurma ovatkin keväisin riskialtis 
yhdistelmä. Nuorille miehille voimme sa-
noa vain: Järki päähän!

ei tarvitse sanoja

Monet pelkäävät suuren tragedian koh-
danneita.

Pirjo Tajakka soimaa itseään siitä, että 
niin hänkin on tehnyt ennen kuin kuolema 
vieraili omassa perheessä.

– Tunnen olevani rohkeampi nyt. Uskal-
lan mennä surevaa lähelle. 

Ei haittaa, vaikka sanoja ei ole.
Hannu Korkala sanoo, että hän on uu-

della työmaallaan Lohjalla saanut monia 
uusia ystäviä, joiden kanssa tapahtuneesta 
voi puhua.

– Aina ihmiset silti hätkähtävät, kun ker-
ron pojan kuolemasta.

Kylmäsen Jukka sanoo, että jos ei ole itse 
kohdannut vastaavaa, ei asiaa voi ymmärtää, 
ainakaan ennen keski-ikää.

– Nyt huomaa, että itse voi ehkä vähän jo 
auttaa toisia surevia.

Kylmäsen perheessä menetettiin pari-
kymmentä vuotta sitten myös viiden päivän 
ikäinen tyttövauva.

– Nekin tunnot nousivat sururyhmässä 
esille.

Molemmat perheet kiittävätkin vuolaas-
ti Oulussa järjestettyä sururyhmää, joka oli 
kohdistettu nimenomaan lapsensa menet-
täneille vanhemmille.

– Se oli aivan käänteentekevä asia suru-
työssä. Kehotamme surun kohdanneita ha-
kemaan apua vastaavista ryhmistä ja myös 
muilta ammattiauttajilta.

Jukka ja Marita pitävät myös tärkeänä 
terveyskeskuksen kautta saatua kriisiapua, 
jossa koko perhe oli mukana.

Kuolema ei pelota

Pirjo Tajakka sanoo, että Torstin kuole-
man jälkeen hän ei ole pelännyt enää kuo-
lemaa.

Toiset vanhemmat nyökkäilevät hiljaisina. 
He tietävät, mitä Pirjo tarkoittaa. Kun rajan 
taakse on mennyt oma lapsi, ei sen pahem-
paa voi elämässä enää tapahtua.

– Siinä kummasti kaikki uho loppuu, kun 
elämän rajallisuuden kohtaa näin kipeällä 
tavalla, Jukka Kylmänen sanoo.

– Ihminen on kuule aika pieni oikeasti 
isojen asioiden edessä.

Henri Kylmänen oli oudompien seuras-
sa vähän ujokin nuorimies, joka oli täynnä 
tulevaisuudensuunnitelmia. Torsti Korkala 
tunnettiin nuorukaisena, jolla riitti juttua 
niin nuorten kuin vanhempienkin ihmis-
ten kanssa.

Äidit, nuo toivossa väkevät, Marita ja Pirjo, 
sanovat yhteen ääneen helatorstain, Kristuk-
sen taivaanastumisen muistopäivän alla, että 
heille on selvä asia, missä pojat nyt ovat.

– Taivaassa.
Isät katselevat toisiaan ja viestivät samaa: 

– Täytyy siellä jotakin olla.
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jossa mm. joen ylitystä vaijerin varassa, 
mönkijäajelua, kiipeilyä ym. toimintaa. 
Hinta 8 e (2. sisaresta eteenpäin 5 e) 
sisältää matkat, ruokailut ja aktivitee-
tit. Päiväretki Tietomaahan pe 29.6. 
Vapaata tutustumista tiedekeskukseen, 
jättielokuva Viikingit ja eväiden syön-
tiä. Retken hinta 5 e sisältää matkat, 
lipun ja eväät. Kokkikurssi pappilassa 
ti 3.7 Opetellaan pöytätapoja, laitta-
maan ruokaa, kattamaan ym. Kurssilla 
valmistetaan yhdessä päivän lounas. 
Hinta 3 e. Erätaitokurssi pappilassa 
ke 4.7. Opetellaan erätaitoja kuten 
tulentekoa, varusteiden pakkaamista 
ja ensiaputaitoja. Lisäksi valmistamme 
itse ruokaa retkikeittimillä. Hinta 3 e.  
Toimintapäivät pappilassa ma 9.-to 
12.7. Ohjelmassa askartelua, pelejä, 
leikkejä ym. mukavaa. Yhden päivän 
hinta on 3 e sisältäen ruokailut ja 
materiaalit. Ristiin Rastiin -suurleiri 
30.7-3.8 Eräleiri 9-13 -vuotiaille Lapi-
osalmella. Telttaleiri, jonka ohjelmassa 
mm. kädentaitoja, erätaitoja, musiik-
kia, pelejä ja leikkejä sekä lähetykseen 
ja Raamattuun tutustumista. Hinta 30 
e sisältää matkat, ruuat ja materiaalit. 
Ilmoittautumiset kesätoimintaan 
24.-25.5. klo 10-17 Katriina Mäelle, p. 
040 779 0372 tai sähköpostilla katriina.
maki@evl.fi.
Nuoret: Nuorten iltaa ei ole helators-
taina 17.5. Päiväpappila tiistaisin klo 
14-17 Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla. Nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallilla klo 
17-18. Isosten tehtävään siunaaminen 
helatorstaina 17.5. klo 10 kirkossa.
Rippikoulu: YK1 vanhempainilta ke 
23.5. klo 19 Vanhassa pappilassa. Rip-
pikoulun muualla käyvät: voit hakea 
rippikoulukortin ja virkatodistuksen 
kirkkoherranvirastosta toukokuun 
aikana. Ota mukaasi järjestöstä saa-
masi paperi.

Suomen Lähetysseuran vuosijuhla 
Hyvinkäällä 8.-10.6. Majoitus 3-5 
hengen huoneissa tai mökeissä. Lähtö 
perjantaiaamuna ja paluu sunnuntai-
iltana. Tiedustelut ja varaukset Helena 
Ylimaula, p. 040 501 4764.
Retki Heinäveden Valamoon 12.-14.6. 
Majoitus 2 hengen huoneissa. Matkan 
hinta n.120 e. Matkan varaukset ja 
tiedustelut Helena Ylimaula, p. 040 
501 4764. 
Raamattukerho varhaisnuorille ja 
nuorille srk-keskuksen pienryhmäti-
lassa ti 22.5. klo 17-18.
Kesän poikaleireillä on vielä vapaita 
paikkoja, tiedustelut Pekka Rintamäki, 
p. 040 5436 960.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: ke-
vätjuhla ry:llä to 17.5. klo 15, seurat 
hoivaosastolla su 27.5. klo 16, Pekka 
Hintikka, Jokikylä: raamattuluokka 
ry:llä pe 18.5. klo 17, kevätseurat ry:
llä la 19.5. klo 18 ja su 20.5. klo 13 ja 
klo 18 (kolehti rakennusrahastoon), 
puhujina Markku Seppänen, Kalevi 
Haapalahti, Juhani Pitkälä, Kello: py-
häkoululaisten kevätretki su 20.5. 
Kuollut: Aino Erkkilä 92 v.
Kastettu: Aarni Unto Kustaa Kallio-
koski, Severi Ville Antero Väänänen, 
Niilo Mikael Pulkkinen, Peppiina 
Maria Hyry, Erno Daniel Drees, 
Nooa Edvin Räihä, Ellinoora Emilia 
Lohvansuu, Luukas Maxim Holappa, 
Matti Johannes Anttinen, Dan Mikael 
Seppänen, Mimmi Ilona Tallavaara, 
Iida Wilhelmiina Tahvanainen.

16.–24.5.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Lääninrovasti raimo Karvonen asetti pastori Saija Kronqvistin kappalaisen virkaan Kiimingin kirkossa 6.5. 
avustajina toimivat Kiimingin kirkkoherra Pauli niemelä, Jyväskylän kaupunginseurakunnan aluekappalai-
nen risto Krogerius, lähetyssihteeri helena Ylimaula ja Kiimingin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka 
Laukkanen.

Kiiminki

To 17.5. klo 10 hela-
torstain messu.
Pe 18.5. klo 14-18 
SPR:n verenluovutus 
srk-salissa.
Su 20.5. klo 10 kaatu-
neitten muistopäivän sanajumalan-
palvelus, jonka jälkeen seppeleiden 
laskeminen sankarihaudoilla. Seura-
kuntavierailu Oulusta. 
Ti 22.5. klo 11 Eläkeliitto.
Ke 23.5. klo 14 Kartanossa kajahtaa, 
Kaisamarja laulattaa kevätlauluja.
Su 27.5 klo 10 sanajumalanpalvelus.
Su 27.5. klo 12 pyhäkoulun päätös 
Kirkonmäellä, ulkoiluvaatetus.

Messu kirkossa he-
latorstaina 17.5. klo 
10, liturgia Kaltaka-
ri, saarna Siljander, 
urkurina Pohjola, 
kanttorina Niemelä, 
Kirkkokuoro Hauki-
putaan Laulu.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 20.5. 
klo 10, liturgia Vähäkangas, saarna 
Nevala, kanttorina Niemelä, Haukipu-
taan Mieskuoro. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunnianosoitus sankarihau-
doilla, jonka jälkeen kirkkokahvit ja 
sankarivainajien muistojuhla srk-
keskuksessa alkaen klo 12, juhlapuhe 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Eero Halonen.
W. A. Mozartin Requiem srk-kes-
kuksessa tänään ke 16.5. klo 20. 
Haukiputaan Projektikuoro, valm. 
Hannu Niemelä. Madetojan musiik-
kilukion sekakuoro, valm. Johanna 
Kemppainen. Oulu Festivo, johtaa 
Rauno Rännäli. Solisteina Helena 
Juntunen, Mari Klemettilä, Aki Ala-
mikkotervo ja Petri Antikainen. Liput 
10 e Kiiminkijoen opiston toimistosta 
ja kirkkoherranvirastosta sekä tuntia 
ennen esitystä ovelta.
Musiikki: Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoituspäivä Kellon srk-
kodissa la 19.5. klo 9-14.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
kevätkonsertti srk-keskuksessa su 
20.5. klo 19. Johtaa Hannu Niemelä, 
yksinlaulua Maija Lauri, piano Minna 
Pohjola, kontrabasso Antti Krapu, 
huilu Silja Niemelä. Ohjelma 5 e.
Oulun konservatorion Haukiputaan 
toimipisteen kevätkonsertti Kellon 
srk-kodissa ma 21.5. klo 19. Vapaa 
pääsy.
Seurakuntakerho Kellon srk-kodissa 
ti 22.5. klo 13 ja  srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa to 24.5. klo 13. Mikäli 
tarvitset kuljetuksen kerhoon, ota 
yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Häämusiikki-ilta kirkossa pe 25.5. klo 
19. Tilaisuudessa esitellään perinteiset 
häämarssit ja myös muuta urkumu-
siikkia, jota kirkkohäissä yleisesti 
käytetään. Laulamme yhdessä vihki-
misessä käytettäviä virsiä ja esitämme 
yksinlauluja, jotka sopivat kirkolliseen 
vihkitoimitukseen. Häämusiikki-il-
taan on vapaa pääsy ja sinne ovat ter-
vetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. 
Paikalla ovat myös pappi ja suntio, 
joiden kanssa voi keskustella vihkitoi-
mitukseen liittyvistä asioista.

Gospelmessu hela-
torstaina 17.5. klo 10 
kirkossa. Toim. Tuis-
ku, avust. Puolitaival, 
kantt. Savolainen. Ko-
lehti Herättäjäyhdis-
tykselle. Isosten tehtä-
vään siunaaminen. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 20.5. klo 10 
kirkossa. Liturgi Anna-Maari Ruota-
nen, saarna Riihimäki, kantt. Jääske-
läinen. Kolehti Kirkkopalvelut ry:lle, 
Turun Kirkkopäivien rakentamiseen. 
Kaatuneitten muistopäivä. Seppeleen 
lasku sankarihaudoille.
Sanan ja rukouksen ilta su 20.5. klo 
17 kirkossa. Mukana Eero Karjalainen 
Oulusta, Jaakko Tuisku ja Versot. Ru-
kouspalvelua. Versojen harjoitukset 
klo 16.
Rauhanyhdistyksen kevätseurojen 
iltamessu su 20.5. klo 18 vanhassa 
kirkossa.
Päiväkerhoja ei pidetä helatorstaina 
17.5. eikä pe 18.5. 
Infotilaisuus vihkipareille la 19.5. klo 
15 vanhassa kirkossa. Tilaisuudessa 
kerrotaan toimituksesta, kaavavaih-
toehdoista sekä esitellään vihkitilai-
suuden musiikkia.
Seurakuntapiiriä ei ole helatorstaina 
17.5.
Ranuan retkelle lähtijät: lähdemme ti 
22.5. klo 9 keskustan seurakuntatalon 
edestä. Tarvittaessa lämmintä vaatetta 
ja sateenvarjot mukaan!
Eläkeläisten kevätkirkko ke 23.5. klo 
13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana Nonetti lauluryhmä. Kirkko-
kahvit kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Kuljetusta tarvitsevat ottakaa yhteys 
Sirkku Määttä, p. 040 779 0368. Kaikki 
eläkeläiset tervetuloa!
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 pidetä pe 18.5., ti 22.5. eikä pe 25.5. 
Kokkokankaalla. Ke 23.5. Perheker-
hojen retki kukka- ja eläinpuisto 
Escurialiin. Ilmoittautumiset retkelle 
ke 16.5. mennessä perhekerhoissa. 
Sisäänpääsymaksun 5 e/hlö (alle 2-v. 
ilmaiseksi) retkeläiset maksavat itse, 
linja- auto kyyti on ilmainen.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Seurakuntaretki Kajaaniin 25.-26.7. 
Retkellä opastetut kiertoajelut Kajaa-
nissa ja Paltaniemessä. Matkan hinta 
on 60 e. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Leena, p. 040 779 0365 ja Sirkku, p. 
040 779 0368.
Seurakuntaretki 3.-5.8. Orivedelle 
Hengen uudistus kirkossamme ry:n 
kesäjuhlille aiheena Tulta Taivaasta. 
Retken hinta 120 e/hlö, sis. matkan ja 
majoituksen täysihoidolla opiskelija-
asuntolassa 2 hengen huoneissa. Tied. 
ja ilmoitt. viim. 15.6. mennessä talous-
toim., p. 561 4522 ark. klo 8-15.
Varhaisnuorten toimintaa 7-13 -vuo-
tiaille kesällä 2007: Päiväleirit 4.-8.6. 
Vanhassa pappilassa Voit ilmoittautua 
koko ajaksi tai vaikkapa vain yhdeksi 
päiväksi. Leirillä askarrellaan, ulkoil-
laan, leikitään ym. Hinta on 3 e/päivä 
eli koko ajalta 15 e sisältäen materiaalit 
ja ruokailut. Sisaralennus; 2. lapsi 10 e 
ja 3. lapsesta eteenpäin 7 e. Kesäleiri 
Koskelassa 19.-21.6. Leirillä pelataan, 
uidaan, askarrellaan ja tutustutaan 
Raamattuun. Leirin hinta on 25 e (2. 
lapsesta 20 e ja 3. eteenpäin 15 e) Hinta 
sisältää majoituksen, ruokailun, mat-
kat ja materiaalit. Seikkailupäivä Pih-
kalassa ke 27.6. Päiväretki Pihkalaan, 

Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: La 19.5. 
klo 12-14  Päiväkerholaisten retki Niit-
tyrantaan, kokoontuminen Eskolalla 
klo 12. Su 20.5. klo 13 Kevätseurat ry:
llä, klo 18 Iltakirkko ja HPE Kempeleen 
vanhassa kirkossa.
Murron rauhanyhdistys Su  20.5. klo 
12  pyhäkoulut ry:llä. Su  20.5. klo 16 
seurat ry:llä, Väinö Kauppila ja Hannu 
Tuohimaa.
Kastetut: Sara Helmi Aurora  Isola, 
Heli Kristiina Lipponen, Varpu Maa-
ria Kurvinen, Aliisi Ulla Serafiina 
Lukkarinen, Aatu Eemil Angeria, 
Noora Wilhelmiina Toivanen, Hannes 
Anton Haukipuro, Emma Sanni Elisa 
Marttila.
Vihitty: Joni Aleksi Närhi ja Annika 
Kerttuli Laurila. Hannu Taneli Okko-
nen ja Anu Maria Kristiina Suutari.
Kuollut: Antti Anselmi Jarva, 90 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu helatorstaina 
17.5. klo 10 kirkossa, 
Pauli Niemelä, Eeva 
Mertaniemi, kanttori-
na Jarkko Metsänhei-
mo, kirkkokuoro. Ko-
lehti Kaatuneitten Omaisten Liitolle.
Tänä vuonna 75 vuotta täyttävien juh-
la helatorstaina 17.5. messun päätyttyä 
seurakuntakeskuksessa.
Messu kaatuneitten muistopäivänä su 
20.5. klo 10 kirkossa, Miia Seppänen, 
Aulikki Rinta-Säntti, Saija Kronqvist, 
Saija Kivelä, kanttorina Marja Ainali. 
Kolehti Turun Kirkkopäivien raken-
tamiseen. Leiri-isosten tehtävään 
siunaaminen. Messun päätyttyä sep-
peleenlasku, puhe Eeva Kuivamäki. 
Kirkkokahvi seurakuntakeskuksessa.
Espoon nuorisokuoro Candominon 
konsertti la 19.5. klo 18 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa, johtaa Esko 
Kallio. Ohjelma 5 euroa.
Musiikki-ilta 20.5. klo 19 kirkossa. 
Tuomo Nikkolan säveltämää ja sovitta-
maa musiikkia. Tilaisuus liittyy Marja 
Ainalin musiikkiopintoihin Oulun 
seudun ammattikorkeakoulussa.
Jäälin hautausmaan siivoustalkoot ti 
22.5. klo 17, talkookahvit.
Vapaaehtoistyön ilta, diakonian ja 
lähetyksen vapaaehtoisille ti 22.5. klo 
18 Jäälin Majalla. Ilmoittautumiset 
15.5. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 816 1003 tai Ulla Junttilalle 
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Nuorten palveluryhmä vierailee ke 
16.5. klo 15 Alatemmeksen vanhain-
kodissa. Ilmoita Sinikalle, p. 044 7521 
226 tai Marialle, p. 044 7521 225.
Konfirmaatioharjoitukset talvirippi-
kouluryhmälle ke 16.5. klo 17 kirkossa. 
Valokuvaus ja opitun kertaaminen.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 16.5. klo 18 lähetysvintillä.
Helatorstaina konfirmaatiomessu 
17.5. klo 10 kirkossa. Saarna Kimmo 
Helomaa, liturgina Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 
106, 135, 109, 812:1ja4, 517:1-, 225, 232, 
339:1-2. Kolehti oman seurakunnan 
partiotyölle partiokämppä-projek-
tiin. Messussa avustavat Kaisa Maalo 
huilu, rippikouluryhmän isoset ja 
kirkkolaulajat.
Rantakylän hautausmaan siivous-
talkoot jatkuu la 19.5. klo 8-14. 
Oma harava mukaan. Kahvitarjoilu. 
Säävaraus!
Sanajumalanpalvelus su 20.5. klo 
10 kirkossa. Saarna ja liturgia Aino 
Pieskä, kanttorina Mika Kotkaranta. 
Virret: 124:1ja4, 578:1-2, 568, 580:1-, 
583. Kolehti Turun Kirkkopäivien 
rakentamiseen Kirkkopalvelut ry:
n kautta. Kaatuneitten muistopäivä, 
kunniakäynti ja seppelten lasku san-
karihaudoille.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoi-
misto suljettu to 24.5. koulutuksen 
vuoksi.
Perhekerhot: Ti 15.5. klo 9.30-11 
Kotikololla. Nyyttärit. Ke 16.5. klo 
9.30-11 Vanamossa. Nyyttärit. Ti 22.5. 
teemme perhekerhojen yhteisen ret-
ken Arboretumiin Limingassa. Lähtö 
Tupoksesta Salen vierestä klo 9.10. 
Menemme kylän kautta ja otamme 
seurakuntatalon pihalta kaikki kyytiä 
tarvitsevat mukaan. Vietetään yhdessä 
keväistä aamupäivää ulkoilun, leikkien 
ja makkaranpaiston merkeissä. Kyydin 
ja tarjoilun varaamiseksi ilmoita läh-
döstäsi Helenalle 16.5. mennessä, p. 
044 7521 230 tai tekstiviestillä tai säh-
köpostilla: helena.hakkarainen@evl.fi. 
Perhekerhot päättyvät kevätretkeen. 
Kauniita kesäpäiviä. Jatkamme syksyl-
lä, tarkempia tietoja alkamispäivästä 
voit lukea elokuun lopulla Rauhan 
Tervehdyksestä tai kotisivuiltamme 
www.liminganseurakunta.fi.
Tupoksen Olohuone ti 22.5. klo 14 Va-
namon yläkerta, nuorisotilat. Kevättä 
rinnassa. Tule kahvittelemaan kans-
samme. Olohuone jää kesätauolle ja 
jatkaa syksyllä. Kyllikki, Sari, Maisa.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 22.5.klo 
18.30 Juvosilla, Jukantie 4.
Lähetysvintti avoinna maanantaisin 
klo 12-14.
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.
Tulossa: Retki mielenterveyskuntou-
tujille  ti 29.5. Haurukylään. Makka-
ranpaistoa, yhdessäoloa. Ilmoittaudu 
Sinikalle to 24.5. mennessä, p. 044 
7521 226 kyydin vuoksi. Lähtö klo 10 
seurakuntatalolta, paluu noin klo 14. 
Omaishoitajien ja Ystävärenkaan retki 
Ouluun ke 30.5. klo 10-14. Ohjelmassa 
mm. kasvitieteellinen puutarha, ruo-
kailu hyvässä ravintolassa. Yhteiskyyti. 
Ilm. 24.5. mennessä Maisalle, p. 044 
7521 227. Nuotioilta ma 4.6. klo 18 
Luontokeskuksessa. Mukaan kutsu-
taan perheet, joissa kehitysvammainen 
lapsi sekä asuntolan ja perhekotien 
asukkaat. Mukana Elina Hyvönen. Ilm. 
Maisalle tarjoilun vuoksi (1.6.men-
nessä), p. 044 7521 227. Isovanhem-
pi-lapsenlapsi leiripäivä la 9.6. klo 
10-17 Tyrnävän kesäkodilla yhdessä 
Tyrnävän ja Lumijoen seurakuntien 
kanssa. Hinta 5 euroa/aikuinen ja 3 
euroa/lapsi. Tiedustelut Sinikalta, p. 
044 7521 226.
Nuorisotyö: Nuorten kevätjuhla ke 
23.5. klo 18 srk-talolla. Näissä juhlissa 
ei tarvitse istua paikallaan kuunte-
lemassa pitkiä juhlapuheita…Tule 
mukaan, niin näet!
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 
Ala-Temmeksellä Lakeuden koulu. 
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa. 
Kerhoaika: 3-vuotiailla 2 tuntia ja 4- ja 
5-vuotiailla 2,5 tuntia. Alatemmeksellä 

040 579 3247.
Hartaus to 24.5. klo 13 Kolamäessä 
Koivulehdossa.
Kirkkokuoro ke 23.5. klo 18.30 seura-
kuntakeskus. Huom! päivä. To 24.5. klo 
17.30 kirkkokuoro CD-levyn äänityk-
sen seurakuntakeskukseen.
Eläkeläisten leiripäivä ti 12.6. klo 
10-15 Jäälin Majalla. Ilmoittautumiset 
6.6. mennessä kirkkoheranvirastoon, 
p. 8161 003. 
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.  Ilmoittautumiset, 
p. 040 700 8151.
Perhekerho tiistaina klo 9.30-11 
Kirkkopirtillä ja torstaina klo 9.30-11 
Jäälissä. 
Perhekahvila tiistaina klo 13-14.30 
Jäälissä ja torstaina klo 13-14.30 
Kirkkopirtillä.
Tiedote kesätoiminnasta, retkistä 
sekä leireistä on jaettu koulujen, 
päivähoidon ja kerhojen kautta. Jos 
et ole saanut omaasi, niin hae kirk-
koherranvirastosta.
Junnuleirillä Suvelassa 5-7-luokkalai-
sille 24.-26.7. on vielä tilaa. Ilmoittaudu 
Aulikille, p. 040 7431 904.
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.
Rantapohjan alueen mielenter-
veysleiri Isoniemen leirikeskuksessa 
Haukiputaalla 29.-31.5. Leirimaksu 15 
euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
21.5. mennessä Eeva Mertaniemelle, 
p. 040 579 3248.
Kutsu 60 ja 50 vuotta sitten ripille 
päässeiden juhlaan juhannuspäivänä 
23.6. alkaen kirkossa perinnejumalan-
palveluksella klo 10. Ilmoittautumiset 
ruokailua varten 31.5. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. 8161 003 tai 040 
584 4406.
Kiimingin seurakunta järjestää la 
28.7. retken Kuhmon Kamarimu-
siikkijuhlille. Matkan hinta noin 
36 euroa, sisältää matkan, ruokailun 
ja liput kahteen konserttiin. Sitovat 
ilmoittautumiset 20.6. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 584 4406 
tai  8161 003.
Nuorisotyö: Jäälin nuorten iltoja ei 
ole enää kevään aikana.
Rauhanyhdistys:  Seurat su 20.5. klo 
14 Jaarankartanossa, Aarne Mikko-
nen ja klo 17 ry:llä, Risto Lohi, Aarne 
Mikkonen.
Pyhäkoululaisten retki pyhäkoulu-
piireittäin.
Kastettu: Aleksi Matias Oskari Heik-
kinen, Jenna Aili Marja Heponiemi, 
Kalle Miikael Järvenpää, Elina Aulikki 
Moilanen, Emmastina Iida Katarina 
Paasovaara, Lotta Maria Parkkinen, 
Sara Susanne Tuohino, Olivia Ellen 
Amanda Vänttilä.
Kuollut: Aino Katariina Tiri s. Tiri 
95 v.

Liminka

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Seurakunnan kevät-
juhla ke 16.5. klo 
12 srk-talolla seu-
rakuntakerholaisil-
le, ystävärenkaalle, 
omaishoitajil le ja 
muille halukkaille.
Hartaus ke 16.5. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.

kerhoaika on 2 tuntia. Voit ilmoittaa 
lapsesi kerhoon toukokuun loppuun 
mennessä. Syksyllä otamme kerholai-
sia niihin ryhmiin, joissa on vapaita 
paikkoja. Lapsen voi ilmoittaa kerhoon 
myös kotisivuillamme. Vanhat ker-
holaiset voidaan ilmoittaa kerhoissa 
lastenohjaajille. Uudet kerholaiset 
ilmoitetaan vastaavalle lastenohjaajalle 
Helena Hakkaraiselle, joka antaa myös 
lisätietoja, p. 044 7521 230.
Partio: Pe 18.5. Markku Korhonen 
vuosilomalla. Ti 22.5. Kepeästi kesään 
palaveri kaikille vartionjohtajille, 
apulaisvartionjohtajille sekä vael-
tajille Kotikololla klo 17-18. Kaikki 
mukaan. To 24.5. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Pe 25.5. 
Pajose 2/07 partiojohtajille ja johta-

japartiolaisille Partiokämpällä alkaen 
klo 18. Muistamme illassa myös uusia 
ylioppilaita ja ammattiin valmistunei-
ta. Syksyn ja ensivuoden toiminnan 
suunnittelua. Retkivarustus. Pe 1.6. 
Make päivystää partiotoimistossa 
klo 14-16. Havas-Pökkelö johtajien 
kokous 2. partiotoimistossa klo 17-19. 
Havas-Pökkelö-07  15.-21.7.07  koko 
lippukunnalle, vaellus Äänekoskelta 
Ähtäriin n. 110 km. Sudenpentujen 
osuus n. 40 km 19.-21.7. Multialta 
Ähtäriin. Sitova ilmoittautuminen 
partiotoimistoon tai kirkkoherranvi-
rastoon kaavakkeella 25.5. mennessä.  
Ilmoittautumisen myöhästyessä ota 
yhteys Makeen. Esitteitä ja ilmoittautu-
miskaavakkeita jaossa Kotikolon etei-
sessä. Kysy tarvittaessa Makelta. Hinta 

vartiolaiselta n. 75 e, II 65 e, supet n. 
40 e. Hinnat tarkentuvat myöhemmin. 
Leirikirjeitä johtajilta ja Kotikololta. 
Johtajakokoukset ja leiriläiskokoukset 
tulossa. Lippukunnan kotisivut www.
niittykarpat.fi. Partiotoimisto, Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi, 
562 1223 tai 044 752 1223. 
Rauhanyhdistys: Pe 18.5. klo 18.30 
luontoraamattuluokka. La 19.5. klo 
18 kevätseurat ry:llä. Su 20.5. klo 12 
kevätseurat ry:llä ja klo 18 iltakirkko 
ja HPE Limingan kirkossa sekä klo 20 
kirkkokahvit ja päätösseurat ry:llä.
Hautojen kesähoidot ilmoitettava 
kirkkoherranvirastoon, p. 562 1220 tai  
562 1221 toukokuun loppuun mennes-
sä, jonka jälkeen kesähoitosopimuksia 
ei enää kyseiselle kesälle tehdä. Sisältö: 

Oulunsalossa 
köröteltiin kirkkoon

Oulunsalon seurakunta järjesti keskiviikkona 9.5. 
ensimmäistä kertaa vauvakirkon. Kirkkoon kut-
suttiin erityisesti viimeisen puolen vuoden aika-
na kastettuja vauvoja perheineen, mutta terve-
tulleita olivat kaikki vauvan kanssa, mummit, 
kummit ja kaikki vauvan läheiset.

Vauvaperheille suunnattu kirkkohetki to-
teutettiin pienimpien ehdoilla. Vauvan kanssa 
saattoi liikkua ja tehdä muutenkin vauvan olon 
mukavaksi. Osa kirkkovieraista nukkui koko 
kirkkohetken ajan. 

Vauvakirkon ohjelma koostui loruttelusta, 
köröttelystä, lauluista ja musiikista sekä ru-
kouksesta. Vauvakirkkoa järjestämässä olivat 
seurakuntapastori Minna Salmi, lastenohjaaja 
Sanna Hankala sekä nuorisotyönohjaajat Jaana 
Komulainen ja Kirsi Järvelin. Vauvakirkkolaiset 
saivat itsekin osallistua köröttelyyn. Rukousalt-
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Marja ainalin 
konsertti

Kiimingin kirkossa on sunnuntaina 
20.5. klo 19 musiikki-ilta, joka liit-
tyy kanttori Marja Ainalin kirkko-
musiikkiopintoihin Oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa. Marja Ai-
nali soittaa Tuomo Nikkolan urku-
sävellyksiä, joiden lomassa seura-
kuntalaiset pääsevät laulamaan sä-
vellyksiin liittyviä virsiä. Nikkolan 
laulumusiikkia esittävät Naisten 
lauluryhmä sekä kolme kirkasää-
nistä lasta, Silja Haho, Silja Karja-
lainen ja Elsa Niemelä. Erika Nie-
mi soittaa huilua, Merja Pyykkö-
nen viulua ja Risto Ainali urkuja. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Vappuna tukea 
yhteisvastuulle
Oulunsalon seurakunta järjes-
ti vapputapahtuman Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. Esiinty-
mässä oli Soiva Siili. Tilaisuus 
tuotti pääsylipputuloina 400 
euroa sekä siman ja myyntinä 
250 euroa.

tarit oli rakennettu kirkon käytävälle niin, että 
aikuiset saattoivat kierrellä vauvan kanssa alt-
tarilta toiselle ja hiljentyä rukoukseen jokaisen 
alttarin luona. 
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Kevätkylvöt siunataan Kiimingissä Janne ja Kai-
sa Isokanniaisen kotipelloilla 23. toukokuuta 
klo 13. Isäntäväen ja seurakunnan ohella järjes-

telyissä ovat mukana maataloustuottajat ja kou-
lulaiset. Rukoilemme yhdessä suotuisia ilmoja ja 
kasvun ihmettä. 

Siunausta kevätkylvöille
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huomio! Kerhonohjaajien päätöspala-
veri ma 21.5. klo 17 Rönössä. Ota mu-
kaan verokorttisi ja kerhon päiväkirja. 
Palauta tällöin myös kaikki kerholla 
lainassa olleet tavarat. Ilm. pääsystäsi 
Tiinalle viim.16.5.
Varhaisnuorten kesän leirit ovat 
viikolla 29, 7-9 - vuotiaiden leiri 
16.-17.7.  ja 10-13 - vuotiaiden leiri 
18.-20.7. Sitovat ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon, p.882 3100, 
ke 11.7. mennessä.
Liepeen kesäkerho avaa ovensa ma 4.6. 
Kerho on avoinna 29.6. saakka viitenä 
päivän viikossa klo 8-17. Kerhoon voi-
vat tulla 0-6 - luokkalaiset koululaiset. 
Kerhossa tarjotaan aamiainen, lounas 
ja välipala. Teemana kerhossa on jälleen 
Seikkailu maalla. Kerho hinta on 100 
e/kk tai 7 e/päivä. Ohjaajina toimivat 
ip-kerhojen ohjaajat. Ennakkoilmoit-
tautumiset ja lisätiedot Pudasjärven 
4H-yhdistys, p. 822 815 tai Helena 
Kouva, p. 040 734 6997.
Kirkonesittelijäksi  ajalle 24.6.-31.7. 
haemme reipasta kielitaitoista, mu-
sikaalista nuorta, jolla olisi valmius 
musiikki- ja hartaustilaisuuksien 
pitämiseen. Hakemukset osoitteella 
Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra, 
PL 58, 93100 Pudasjärvi, 31.5. mennes-
sä. Tiedustelut, p. 0400 225 055, Oskari 
Holmström.
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan 
ry:llä su 20.5. klo 17, M Holma, E 
Vappula. Lauluseurat Sarakylässä Elsa 
Puhakalla su 20.5. klo 19.
Haudattuja: Jenni Aliina Riepula  83 
v. ja  Tuula Tellervo Ojala 59 v.
Kirkkoherranvirasto avoinnama - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntakodis-
sa helatorstaina 17.5. klo 
10, Holmström, Kukku-
rainen, Piirainen. 
Motoristihartaus Kos-
kenhovilla helatorstaina 17.5. klo 13, 
Kyllönen, Piirainen. Hartauden jälkeen 
sään salliessa moottoripyörillä ja mo-
poilla ajelua Pudasjärven maastossa, 
minkä jälkeen kokoonnutaan Hiltu-
rantaan. Ohjelmassa kahvit, makka-
ranpaistoa, saunomista. Ilmoittaudu 
Perttu Kyllöselle, p. 040 865 7259.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
20.5. klo 10, Kyllönen, Jurmu. Kaatu-
neitten muistopäivä, seppeleenlasku 
sankarihaudoilla jumalanpalveluksen 
jälkeen. Kirkkokyyti seurakuntako-
dilta klo 9.30, edestakaisen matkan 
hinta 3 e.
Sarakylä: ehtoollisjumalanpalvelus 
kappelissa su 20.5. klo 10, Kukku-
rainen, Piirainen, kappelikuoro. 
Seppeleenlasku sankarihaudoilla ju-
malanpalveluksen jälkeen. Muistakaa 
mahdollisuus käyttää taksikyyditystä 
jumalanpalvelukseen, edestakaisen 
matkan hinta 3 e.
Lasten kevätkirkko ja esikouluun ja 
kouluun lähtevien lasten siunaami-
nen kirkossa su 20.5. klo 13, Kyllönen, 
Piirainen, lapsikuoro. Kuljetus seura-
kuntakodilta klo 12.30. Päiväkerho-
työn 35-vuotisjuhla seurakuntako-
dissa, ruokailu klo 14.15 ja juhla klo 
15. Ilmoittautuminen ruokailua varten 
kirkkoherranvirastoon ke 16.5. men-
nessä, p. 882 3100. Mukaan kutsutaan 
myös päiväkerhotyössä mukana olleita 
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä 
perheineen.
Seurat seurakuntakodissa helators-
taina 17.5. klo 17, Rauhan Sana, Vesa 
Pöyhtäri.
Gospelmessu seurakuntakodissa 
ti 22.5. klo 18, Kyllönen, Piirainen, 
Väyrynen, Inkeroinen.
Kuulovammaisten kerhon retki  ke 
23.5. Koitelinkoskelle. Lähtö Sivakasta 
klo 9 (huom. muuttunut aika), paluu 
klo 13. Omat eväät, makkarat ym. 
mukaan. Kahvit keitetään autossa. 
Muutama paikka vapaa, ilmoittaudu 
Leenalle, p. 040 539 6402.
Koillismaan näkövammaisten leiri-
päivä Hilturannassa 29.5. klo 11-17. 
Ilmoittaudu Leena Saarikoskelle 22.5. 
mennessä, p.  040 539 6402.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 22.5. klo 10-12.
Tulossa: Ystävänkammarin ja lähim-
mäisten retki Kierikkiin 12.6. 
Kuorot: eläkeläisten musiikkipiiri ke 
16.5. klo 13 (matkalle lähtijät varatkaa 
100 e matkaa varten), lapsikuoro ke 
16.5. klo 17, Vox Margarita ke 16.5. klo 
18, kirkkokuoro to 24.5. klo 18.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
16.5. klo 18. Kun sairaus koskettaa 
- Riitan tarina. Vieraana sosiaalikasvat-
taja Riitta-Liisa Luukkonen Oulusta. 
Nyyttiarpajaiset ja kahvit.
Rippikoulua seurakuntakodissa la 
19.5. klo 10-13.30 ryhmä M.
Gospelmessu ti 22.5. klo 18 seura-
kuntakodissa. Gospel-messu kaipailee 
laulajia, jos innostuit otapa yhteyttä 
Markoon, p.040 752 4387 tai Tiinaan, 
p. 040 571 4636
Varhaisnuorisotyö: Kerhonohjaajat 

To 17.5. klo 10 hela-
torstain messu kir-
kossa, lit. Heikkinen, 
saarna Kyllönen, kant-
tori Kajava, Cando-
mino-kuoro. Kolehti 
Kylmälänkylän kap-
pelin kaunistamisrahastoon. Klo 13 
Kylmälänkylän kappelin 45-vuotis-
juhlajumalanpalvelus, lit. Heikkinen, 
saarna Kyllönen, kanttori Kajava, 
kirkkokuoro. Kahvitarjoilu ja juhla, 
tervehdyssanat kirkkovaltuuston pu-
heenjohtaja Eila Tillman-Sutela, lasten 
ohjelmaa, juhlapuhe professori Harri 
Haapasalo, päätössanat Heikkinen. 
Klo 19 Candomino-kuoron konsertti 
kirkossa, ohjelmamaksu 5 e.
Pe 18.5. klo 10-14 EU-elintarvikkei-
den jako diakoniatoimistosta.
Su 20.5. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. Pekkala, saarna Heikkinen, 
kanttori Kajava, Muhoksen torvipojat. 
Kolehti Turun kirkkopäivien rakenta-
miseen, Kirkkopalvelut ry. Kaatuneit-
ten muistopäivä, jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit srk-talossa. Klo 
16 raamattuopetusilta srk-talossa, 
aiheena Jeesus ja pikku profeetat, Pepi 
Sihvonen, Liisa ja Ben Kingma.
Ti 22.5. klo 14 hartaus Sinisiivessä, 
Kyllönen. Klo 18 kirkkovaltuuston 
kokous Koortilassa. 
Ke 23.5. klo 11.30 keskipäivänkerhon 
kevätjuhla srk-talossa, Kyllönen. Klo 
14 hartaus Toivola-kodissa, Heikki-
nen. Klo 17.45 rukouspiiri srk-talon 
kappelihuoneessa, Marja Leena Sa-
volainen.
To 24.5. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa ja klo 14 palvelukoti Armiitassa, 
Kyllönen. Klo 18 kevätkirkko, jonka 
yhteydessä siunataan syksyllä 2007 
koulunsa aloittavat lapset, Heikkinen, 
Kajava.
Pe 25.5. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Heik-
kinen.
Su 27.5. klo 10 Mikael Agricola – juhla-
vuoden messu kirkossa, jonka jälkeen 
ruokailu ja juhla srk-talossa, juhlaesi-
telmä teol.tri Jouko Heikkinen.
Ti 29.5. klo 19 Herättäjän seurat ja 
makkaranpaistoa Koortilassa, Heikki-
nen (huom! muuttunut päivä).
Tulossa: Ti 29.5. keskipäivänkerhon 
sekä Laitasaaren ja Sanginjoen srk-
piirien retki Taivalkoskelle. Ilm. ja tied. 
viim. 21.5. kirkkoherranvirastoon, 
p. 533 1284. Ke 30.5. Kylmälänkylän 
srk-piirin ja Rivilän kerhon leiripäivä 
Koortilassa klo 10-15, hinta 5 euroa. 
Ilm. 25.5. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon.
Kuorot: Ke 23.5. lapsikuoron kevät-
kauden päättäjäiset klo 17 srk-talossa, 
kirkkokuoron harj. ja kevätkauden 
päättäjäiset klo18 Koortilassa.
Lapset/perheet: Kevätkirkko ja ensi 
syksynä koulunsa aloittavien lasten 
siunaaminen to 24.5. klo 18 kirkossa. 
Kevään viimeiset perhe- ja päiväkerhot 
viikolla 21. Kerhokauden päätteeksi 
ma 28.5. klo 18 Miina ja Manu eksyk-
sissä – lastennäytelmä Koivu ja tähti 
– kulttuurikeskuksessa. Ensi syksyn 
päiväkerhoihin ilmoittautuminen 30.-
31.5. klo 8-15.30 lapsityöntoimistoon, 
p. 533 4424 tai Sirpa Kukkohoville, p. 
050 309 3565. 
Kesän kerhot ja leirit: Kesäkerhot 
Päivärinteen srk-salissa 4.-8.6. ja 
11.-12.6. sekä srk-talossa 13.-15.6. 
ja 18.-21.6. päivittäin klo 9-11.30 
(2001-2003 syntyneet) ja klo 12.30-15 
(1997-2000 syntyneet). Kesäkerhot 
ovat maksuttomia, mukaan eväät ja 
ulkoiluvarustus. Ilm. kirkkoherranvi-
rastoon 25.5. mennessä, p. 533 1284. 
Lasten päiväleiri 7-13-vuotiaille Koor-
tilassa 4.-8.6. päivittäin klo 9-15. Hinta 
3 e/päivä. Ilm. kuten edellä. Lasten 
leiri 7-9-vuotiaille Ranta-Kemilässä 
12.-14.6. ja Koortilassa 27.-29.6. sekä 
10-13-vuotiaille Koortilassa 18.-20.6. 
Yöleirien hinta 25 euroa, ilm. 31.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 

Pudasjärvi

Oulunsalo

Muhos

haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi, 
kastelu, havutus syksyllä, jouluna 
kynttilä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
Kastettu: Inka Lahja Maaria Mäkelä, 
Roomu Oiva Ilmari Ollikainen ja Saga 
Orvokki Aurora Siermala.
 

Lumijoki
Ke 16.5. klo 10 5-v 
päiväkerho ja klo 13 
3-v päiväkerho Luk-
karinkankaalla. Klo 
14 hartaus Lumilyh-
dyssä.
To 17.5. klo 10 helatorstain sana-
jumalanpalvelus kirkossa, saarnaa 
Liisa Kingma, liturgina Markku Tölli. 
Kolehti nimikkolähetti Soili Jakkulan 
työn tukemiseen. Kirkkokahvit lä-
hetyksen merkeissä.  Klo 13.15 har-
taushetki Limingan terveyskeskuksen 
sairaalassa. 
Su 20.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti: Kirkkopal-
velut ry:lle, Turun Kirkkopäivien 
rakentamiseen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kaatuneitten muistopäivän 
seppeleenlasku sankarihaudoilla. 
Klo 16 matalakynnys Korsuhovin 
kerhohuoneella.
Ma 21.5. syksyn kerhoihin ilmoittau-

tuminen klo 10-13. Päiväkerhoihin 
otetaan -04, -03, -02 syntyneitä. Kokki-
kerhon on tarkoitettu 7-9 -vuotiaille, p. 
387 512, Silja. Klo 14 kokkikerho I,  klo 
17.30 raamattupiiri kaikenikäisille 
vanhustentalon kerhohuoneessa. 
Ti 22.5. klo 10-11 liikennepäiväkerho 
srk-talolla, saamme vieraaksi poliisi 
Petri Korkalan Limingan poliisista. 
Huom! 4-vuotiaiden päiväkerhoa ei 
ole tänään.
Ke 23.5. klo 10  5-v päiväkerho 
Lukkarinkankaalla. Tänään ei ole 3-
vuotiaiden päiväkerhoa. Päiväkerhot 
päättyvät tältä keväältä! Klo 14 har-
taushetki Lumilyhdyssä.
To 24.5. syksyn kerhoihin ilmoittau-
tuminen klo 10-13. Klo 14 kokkikerho 
II Lukkarinkankaalla. Kokkikerhot 
loppuvat tältä keväältä. Klo 17.30 
lähetysilta Aura ja Aaro Anttilalla, 
mukana Liisa ja Ben Kigma.
Diakoniatyö: Tulossa Isovanhem-
pi-lapsenlapsi leiripäivä la 9.6. 
Tyrnävällä. Luvassa mukavaa yhdessä 
olemista ja tekemistä. Tule viettämään 
kokemuksellinen päivä yhdessä lapsen-
lapsesi kanssa! Seuraile kirkollisia ja 
toki voit tiedustella jo aikaisemminkin 
Marjolta, p.045 638 1973. 
Partio: Havas-Pökkelö -esitteitä sekä 
ilmoittautumislomakkeita  kolon 
pöydällä, hae omasi ja ilmoittaudu 
leirille! 
Kesälomat: Markku Tölli lomalla 
21.5. alkaen. 
Rauhanyhdistys: Su 27.5 klo 16 har-
taus Lumilyhdyssä Hannu Tuohimaa 
ja klo 18 Eila ja Matti Töllin läksiäis-
seurat ry:llä Hannu Tuohimaa ja Kari 

Hirvasniemi.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, dia-
konissa 045 638 1973, suntio 045 630 
6081, talouspäällikkö 045 630 6082, 
kerhohuone 387 512, kotisivu: lumi-
joki.seurakunta.net
Kastettu: Lina Sofia Blüthner.

533 1284.
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057. 
Rippikoulut: Kesä II – rippikoulua su 
20.5. kirkossa, klo 10 jumalanpalvelus, 
jonka jälkeen oppitunti.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-
ho torstaisin klo 10-12.
Rauhanyhdistys: La 19.5. sisarpiirin 
retki Ikeaan Haaparantaan. Su 20.5. 
klo 12 pyhäkoululaisten retki. Klo 17 
seurat ry:llä. Pe 25.5. klo 19 lauluilta 
ry:llä, kahvit ja iltapala. 
Laitasaaren ry: Pe 18.5. klo 18.30 raa-
mattuluokka Päivärinteen srk-salissa 
ja klo 19 ompeluseurat ry:llä. Su 20.5. 
yhteinen retki.
Kastettu: Aatu Mikael Hyry, Helka 
Anna Elisabet Tuomikoski, Petteri 
Miko Antero Siitonen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu 
www.evl.fi/srk/muhos

Kirkkoherranvirasto 
ja -toimistot ovat sul-
jettu 28. - 29.5. koulu-
tuspäivien vuoksi.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Salonkartanossa ke 
16.5. klo 13.30, Vesa 
Äärelä. 
Lähetysilta seurakuntatalolla ke 16.5. 
klo 18. Kevätkauden päätös.
Ei seurakuntakerhoa 17.5.
Messu kirkossa Helatorstai 17.5. klo 
10, Tapio Kortesluoma. Kolehti Turun 
Kirkkopäivien rakentamiseen. Kirkko-
päivien teemana Pyhä yksinkertaisuus. 
Kirkkopalvelut ry.
Messu kirkossa su 20.5. klo 10, Vesa 
Äärelä. Kolehti Kaatuneiden omaisten 
liitto ry:lle.
Elämässä Toiveikas tai et. Tule kuu-
lemaan ja laulamaan. Toivo aiheena 
kotiseuroissa T. ja M. Helasilla Tetrilän-
tie 12 D, Oulunsalo. Mukana menossa 
e.n.o. Kirsi Järvelin , e. Pentti Olkkonen 
ja sinä. Su 20.05. klo 18,30- 20.15.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa 
ke 23.5. klo 13.30, Tuomo Kangas, 
Taru Pisto.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla 
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Kirkkopäivien rakentamiseen. Kirk-
kopalvelut ry.
Ma 21.5. klo 11 veteraanikuoro. Klo 12 
syöpäyhdistyksen kokous srk-kodilla. 
Klo 14.30 kirkkokuoro.
Ti 22.5. klo 12 seurakuntakerho 
Väinölässä.
Tulossa helluntain kaste- konfirmaa-
tiomessu 27.5. klo 12.
Rauhanyhdistys: Su 20.5. klo 19 
seurat ry:llä.

Pulkkila
Ke 16.5. klo 10 palvelu-
päivä ja klo 12.30 retki 
Haapavedelle,18 kap-
pelineuvoston kokous 
srk-talolla
To 17.5. klo 10 hela-
torstain messu srk-talolla.
Pe 18.5. klo 18 lähetyksen kanttiini 
urheilukentällä.
Su 20.5. klo 10 kaatuneitten muisto-
päivän messu srk-talolla, kirkkokuoro. 
Eläkeliiton kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Ke 23.5. klo 18 kirkkokuoron har-
joitukset.
To 24.5. klo 19 leirikirkko Selkälässä, 
Arkkila Kyöstilä
Rauhanyhdistys: Pe 18.5. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 20.5. klo 19 
seurat ry:llä.
Kuollut: Iida Hanna Keränen s. Lyy-
tinen 86 v.

Pyhäntä
Ke 16.5. klo 13.30 har-
taus Kuurankukassa, 
Kautto. Klo 16.30-18 
Tavastkengän kerho 
kevään viimeisen ker-
ran.
To 17.5. klo 12 helatorstain messu 
Piri, Kautto, Kinnunen, tekstinlukijana 
Lauri Knuutila, kolehti Siikalatvan seu-
rakunnan rippikoulutyölle. Vietämme 
1941 syntyneiden 50 v sitten ripille 
päässeiden pyhäntäläisten kirkkopy-
hää. Messun jälkeen juhla srk-talolla, 
ruokailu, keskustelua ja kahvit. Klo 19 
kevätvirsien ja -laulujen ilta srk-talol-
la, mukana lapsi- ja nuorisokuoro.
Pe 18.5. klo 13.30 ehtoollishartaus 
Nestorin Helmessä, Kautto.
La 19.5. klo 9-15 päivärippikoulu 
srk-talolla, Sulo, Katriina. Kaikki 
mukaan.
Su 20.5. klo 12 kaatuneiden muis-
topäivän messu, Arkkila, Kinnunen, 
kirkkokuoro, seppeleen lasku sankari-
haudoille, kolehti Turun Kirkkopäivien 
rakentamiseen. Kirkkopalvelut ry
Ma 21.5. klo 11 perhekahvila MLL 

kh.
Ke 23.5. klo 10  lapsiperheiden kevät-
kirkko ja eskareiden siunaaminen 
koulutielle, Kautto, Rautio, Kinnunen. 
Klo 11 kevätkirkon jälkeen lähtö per-
he- ja päiväkerhon yhteiselle kevät-
retkelle. Lähtö srk-talin pihalta.
To 24.5. ei nuorten teemailtaa.
Rauhayhdistys: La 19.5. klo 19 salaatti-
ilta ja seurat ry:llä, Sulo Kautto. Su 20.5. 
klo 13.30 hartaus Nestorissa, Limma. 
Klo 16 seurat ry:llä, Mikko Kamula, 
Jouko Limma.

tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa.
Lähde Sambian lähetysmatkalle tu-
tustumaan nimikkolähettimme Satu ja 
Jorma Arkkilan perheen työkentälle 6. 
- 16.10.2007. 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.
Khra Erkki Piri lomalla 21- 26.5. sij. 
kapp. Martti Arkkila.

Kestilä
To 17.5. klo 10 mes-
su, Palovaara, Määttä, 
kirkkokuoro. 
Pe 18.5. klo 13 seu-
rakunnan ohjelmaa 
Pihlajistossa.
Pe - La  18.-19.5. klo 18 alkaen Sudari-
kerhon  yökerho Kangasjärvellä.
Su 20.5. klo 10 sanajumalanpalve-
lus, Piri, Kinnunen, kolehti Turun 
Kirkkopäivien rakentamiseen. Kirk-
kopalvelut ry
Ma 21.5. klo 18.30 lasten ja perheiden 
kevätkirkko ja eskareiden siunaa-
minen koulutielle, Martti Arkkila, 
Katariina Rautio
Ti 22.5. klo 19 kirkkokuoron harjoitus 
srk-kodilla.
Ke 23.5. klo13 Järvikylän Pihlajiston 
vierailu
To 24.5. klo 16 perhe- ja päiväkerhojen 
yhteinen kevät retki Pihkalassa.
Lähetyskirppiksen tuotto 330 e, kiitos 
lahjoittajille, ostajille sekä vapaaehtois-
toimijoille.
Rauhanyhdistys: To 17.5. klo 12 
kevätjuhla ry:llä. Pe 25.5. klo 19 om-
peluseurat ry:llä 

Piippola 
To 17.5. klo 12 hela-
torstain messsu, rov. 
Kaarlo Hirvilammi 
ja rov. Juhani Kajava, 
kolehti Herättäjä-Yh-
distykselle. Ruokailu 
seurakuntakodilla ja seurat kirkossa
La  19.5. klo 9 rippikoulua srk-kodilla, 
kuulustelu, valokuvaus ja konfirmaatio 
harjoittelu.
Su  20.5. klo 12 sanajumalanpal-
velus, Piri, Kyöstilä, kolehti Turun 

Rantsila
Siikalatva

Siikasalo
Siikajoki
Tiedoksi kaikille ! He-
latorstaina 17.5. seura-
kuntamme palvelupis-
te on suljettu.
Helatorstaina 17.5. klo 
12 sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Reino Tanjunen.
La 19.5. klo 12-14 päiväkerhon ja 
perhekerhon yhteinen puuhapäivä 
pappilan pihassa. Tervetuloa koko 
perheellä mukaan!
Su 20.5. klo 12 kaatuneiden muis-
topäivänä jumalanpalvelus kirkos-
sa, Reino Tanjunen, jonka jälkeen 
seppelten lasku ja kunnianosoitus 
sankarihaudoilla.
Ti 22.5. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Ke 23.5. klo 14.15 lapsikuoro seura-
kuntatalolla ja klo 18 seurakunnan 
päiväkerholaisten ja perhekerholaisten 
kevätjuhla kirkossa. Päiväkerholaiset 
esiintyvät ja esikouluun menevät 
kaikki vuonna 2001 syntyneet lapset 
siunataan koulutielle. Kirkon jälkeen 
kahvi- ja mehutarjoilu pappilassa. 
Olette kaikki tervetulleita yhteiseen 
juhlaan.
To 24.5. klo 19 lapsikuoron vanhem-
painilta Ruukin seurakuntatalolla.
Su 27.5. klo 10 messu kirkossa. Reino 
Tanjunen.
Tulevaa: Ti 29.5. klo 13 virsihetki 
Puistolassa ja pe 1.6. koululaisjumalan-
palvelus kirkossa. Reino Tanjunen.
Rauhanyhdistys: Su 20.5. klo 13 kevät-
juhla ry:llä. Ma 21.5. klo 19 sisarkerhon 
vauvailta ry:llä.
Adresseja myytävänä Siikajoen Salessa 
ja Osuuspankilla.
Arvoisat seurakuntalaiset. Kesä 
lähestyy ja sitä ajatellen olisi hyvä huo-
mioida tulevan kesän uudet ja vanhat 
hautahoitosopimukset. Voitte ottaa 
yhteyttä ko. asiassa toimistoomme 

KESÄN LAHJAKIRJAT
PIA PERKIÖ – 
RITVA KOSONEN

Rakkaudella, 
kummisi
Kaunis ja merkittävä lahja
kummilta kummilapselle 
– myös aikuiselle kummi-
lapselle. Teos kertoo kum-
min huolenpidosta ja läm-
pimistä ajatuksista kummi-
lasta kohtaan. Ovh. 20,90

SINI SEPPÄLÄ-VANHALA 
– PAULI VANHALA 

Hevosten maa
Kaunis valokuva- ja 
aforismiteos kuvaa hevos-
ten elämää luonnossa. 
Upea lahjakirja hevosten 
ystävälle. Ovh. 20,90

ANNA-MARI KASKINEN – 
ANITA IRENE GEWALD 

Hetkiä 
puutarhassa
Runoja kasvun, kauneuden 
ja muutoksen maailmasta. 
Tunnelmalliset akvarellit 
täydentävät valoisan teok-
sen tunnelmaa. Ovh. 20,90

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta:  
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17, la klo 10-15)

www.kirjapaja.fi
Sisältöä elämään.www.kotimaa-yhtiot.fi

ELINA KAUTTO – 
TERHO PELTONIEMI 

Hörölän kesäkirja
Kesäpäiväkirjaan voi säilöä 
kesän silloin kun se on
parhaimmillaan – tuoreena.
Teemoitetut sivut sisältävät 
hörölämäisiä mietteitä 
kesästä. Mainio mökki- ja 
lahjakirja. Ovh. 22,90

KAISA RAITTILA 

Taivaan tähden 
Syväkairauksia 
sunnuntaipäiville

Lyhyet mietiskelytekstit
ovat hienosyisiä ja tarkka-
näköisiä pohdiskeluja elä-
mästä, ihmisestä ja Juma-
lasta. Ne käyvät keskuste-
lua sunnuntaisin kirkossa 
luettavien raamatunkohtien 
kanssa. Ovh. 26,90

ANNA-MARI KASKINEN 
– ANITA IRENE GEWALD

Toivon enkeleitä
elämääsi
Valoisa lahjakirja, jonka 
säkeet muistuttavat arjen 
pienistä hyvistä asioista. 
Viisaita ajatuksia hänelle, 
jolle haluamme toivottaa 
kaikkea hyvää. Ovh. 20,90

to 24.5. klo 11, Päivi Pulkkinen. Ar-
kilounas.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 24.5. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Myyjäispöytä S-Market Oulunsalon 
edessä pe 25.5. klo 10 alkaen.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 27.5. 
klo 10, Minna Salmi, Hannele Heino-
nen, Sanna Korhonen.
Iltamusiikki kirkossa su 27.5. klo 20, 
Taru Pisto Stefan Arcer.
Virsilaulupiiri Salonpäässä ti 29.5. klo 
12.30 Varjakan kerhotilassa.
Seurakuntakerho to 31.5. klo 11. 
Kevätjuhla.
Tulossa: Vanhemman väen kesäinen 
matka Kuusamon Tropiikkiin 6-
7.6.2007. Matkan hinta 60 e. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon 
28.5. mennessä, p. 514 2700. Muutama 
paikka vapaana.
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: Tilk-
kutäkkilaulujen ilta Minttukujalla pe 
18.5. klo 18.30.  Lisätietoja Vesalta, 
p. 044 745 3858. Kauden 2007-2008 
päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
21.5. Viikolla 21 kevätkauden 2007 
päätösviikko, jolloin kevätkirkko 
päiväkerholaisille, perhekerhoille ja 
parkkipaikalle ke 23.5. klo 9.  Kouluun 
lähtevien leiri Umpimähkässä 4.-5.6. 
Kouluun lähtevien siunaaminen on 
tänä vuonna syksyllä  su 12.8. klo 18 
MLL:n  perhekahvila tänä keväänä vielä 
Repussa 24.5. ja 31.5.
Nuorisotyö ilmoittaa Reppu auki pe 
klo 19 - 24.
Salonpään ry: 20.5. lasten kevätjuhla 
ry:llä klo 14.
Oulunsalon kk:n ry   Ke 16.5. varttu-
neitten kevätretki Siikatörmälle. Lähtö 
ry:ltä  klo 8. Matkan hinta kerholaisilta 
10 e. To 17.5. klo 18 seurat ry, Arvo 
Pyykölä, Juhani Lepistö. Su 20.5. klo 
13 kevätjuhla ry, Toivo Määttä, klo 17 
seurat ry Pekka Sippola, Veikko Sivula. 
La 26.5.  sisarpiirin retki Hailuotoon. 
Lähtö ry:ltä klo 9.15. Ilmoittautumiset 
ry:lle 20.5. mennessä. Su 27.5. klo 18 
seurat ry, Erkki Alasaarela, Mauno 
Linnanmäki.
 

Ke 16.5. klo 10-12 
Nuppukerho 3-4-vuo-
tiaille Nuppulassa ja 
klo 14.15-16 Mankilan 
varhaisnuorten kerho 
Mankilan koululla.
Ke 16.5. alkaen klo 

17.30 naisten saunailta Ropolassa 
ja miesten saunailta Ojalla Vanhan-
pappilantiellä. Miesten saunaillassa 
mukana Pentti Olkkonen. Kahvi- ja 
makkararaha lähetystyön hyväksi.
To 17.5. klo 10 messu kirkossa, liturgia 
Hannu Lauriala, saarna Pentti Olk-
konen ja kanttorina Arja Leinonen. 
Kolehti Kaatuneitten Omaisten Liitto 
ry:lle. Ennen messua mehutarjoilu pi-
halla. Messun jälkeen lähetystilaisuus 
seurakuntatalolla, Pentti Olkkonen. 
Lähetyskahvit ja -arpoja.
La 19.5. klo 9-11.15 rippikoulua Nup-
pulassa, Arja-kanttori.
Su 20.5. kaatuneitten muistopäivä, 
klo 10 jumalanpalvelus kirkossa, 
Lauriala ja Leinonen sekä veteraani-
kuoro. Kolehti Turun Kirkkopäivien 
rakentamiseen, Kirkkopalvelut ry. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoilla.
Ma 21.5. mimmien päivä Ristironkke-
lissa. Päivä alkaa klo 10 pallerokerholla 
ja jatkuu mimmien iltana klo 18. Iltaan 
ovat kaikki naiset tervetulleita. Varat-
tavissa erilaisia hoitoja. Saunomis-
vehkeet mukaan. Iltapala. Tiedustelut 
ja varaukset Eeva-Liisa Kekkonen, p. 
044 518 1171.
To 24.5. klo 19 rippikoululaisille 
ja heidän vanhempiensa yhteinen 
virsilauluilta kirkossa. Tähän tilai-
suuteen ovat kaikki seurakuntalaiset 
tervetulleita.
La 26.5. lapsi- ja nuorisotyön sekä dia-
koniatyön kevätretki PowerParkiin 
Alahärmään. Lähtö klo 9 seurakunta-
talolta, kotimatkalle lähdemme noin 
klo 17. Omat eväät mukaan. Retki on 
kaikille avoin. Sitovat ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 22.5. mennessä 
ma-to, p. 250 143. Retken hinta (sisältää 
maksun PowerLand huvipuistoon): 
35 e ranneke ja kyyti (aikuinen), 25 
e ranneke ja kyyti (alle 130 cm),15 e 
sisäänpääsymaksu ja kyyti.
Rauhanyhdistys: To 17.5. klo 12.30 
kevätjuhla ry:llä. Ke 23.5. klo 13 vart-
tuneiden kerho Myllysten mökillä 
Uljualla.
Kuollut: Helvi Emilia Översti s. Petä-
jäsoja, 96 v.

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 
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Jeesus, ylösnoussut Herramme ja Va-

pahtajamme. Kiitos, että sinä et jät-

tänyt meitä orvoiksi. Kun nousit tai-

vaaseen, Isäsi luo, lähetit lupauksesi 

mukaan meille Pyhän Henkesi. Kii-

tos, että olet koko ajan kanssamme, 

vaikka emme näe sinua. Tee meistä-

kin sinun todistajiasi. Ylistys sinulle 

ikuisesti. Aamen.

Pyhä torstai
Aikaisin aamulla väsyneen ja pettyneen lyseopojan korviin tunki navettatöil-

tä tupaan tulleen äidin huuto: ”Herää Matti! Nyt ylös, koko torstai on toivoa 

täynnä!” Kehotusta säesti napakka koputus vinttiportaiden alapäässä olleen 

suojaseinän onttoon, kumisevaan kovapahviseinään. 

Tänä äitienpäivänä hetki palautui yli neljän vuosikymmenen takaa kirk-

kaana ja nyt rakkaanakin muistona. Tuolloin oli tilanne toisin. Jääkiekkopuo-

lustajana minun tuli pelaajavalmentajamme Jouko -kansankouluopettajan 

kanssa pitää oman maalimme edusta tyhjänä. Usein hätätilassa ottaa vastaan 

vastustajan ampumat laukaukset kohti maalia. Keskiviikkoillan tappion jäl-

keen joudumme kotimatkallamme laulelemaan ateenalaisten laulua: ”Joukon 

maine, kun mustuvi aina…”

Pyhän torstain toivon sana on: ”Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tä-

män, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. 

Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän 

kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.” 

Kansamme keskuudessa usein saarnattu evankeliumi on muuttunut sa-

nanparsiksi ja hämmästyksen osoituksiksi. ”Sus siunatkoon!” tarkoittaa ope-

tuslasten toisilleen tavatessaan, hämmästyksissään tai erotessaan lausumaa: 

”Kristus siunatkoon Sinua!”  

Toivon evankeliumi on juurtunut sukupolvien ja pelloille suuntautunei-

den rukouskulkueiden myötä ja muuntunut kansan suussa torstaiaamuisin 

lausutuksi kehotukseksi. Toivo on turvattu taivasmatka. Yksin uskosta, yksin 

Kristuksen tähden, saamme armosta matkaa tehdä yhdessä kansankirkossa. 

Kristus siunatkoon Sinua! Helatorstai on toivoa täynnä! 

MaTTi KeSKinen
KirKKOherra

haiLuOTO

Tälle viikolle on kirkkokalenteriin merkitty harvinaiset kaksi kirkollista pyhäpäivää. 
Helatorstaita vietetään Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Pyhän merkityksen 

tiivistävät hyvin enkelien sanat opetuslapsille taivaaseenastumisen päivänä: “Galilean mie-
het, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne 
taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” 
Helatorstain ajankohta on riippuvainen pääsiäisestä. Apostolien tekojen mukaan Jeesus 
astui taivaaseen 40 päivää kuolleista nousemisensa jälkeen.

6. sunnuntai pääsiäisestä on latinankieliseltä nimeltään Exaudi, mikä tarkoittaa ”kuule, 
Herra”.

Aiheena on helluntaita ennakoiden ”Pyhän Hengen odotus”. Jeesus lupasi lähettää omil-
leen puolustajan, Totuuden Hengen. Vaikka Jeesus nousi ylös taivaaseen, ei hän jättänyt 
opetuslapsia yksin. Henki lähtee Isästä ja todistaa Pojasta. Opetuslapset ovat saaneet kutsun 
Pyhän Hengen voimalla ja hänen rinnallaan tekemään Jumalan työtä maailmassa.

Päivän evankeliumissa Jeesus sanoo opetuslasten olleen kanssaan ”alusta asti”. Tällä hän 
viittaa julkisen toimintansa alkuun. Mainittu tulevaisuuden uhkakuva, synagogasta erot-
taminen, merkitsi paitsi juutalaisten vihaa, myös roomalaisen hallinnon suojelun loppu-
mista – olihan juutalaisuus Rooman lakien suojeluksessa harjoitettava uskonto. Näin kris-
tityt joutuivat juutalaisten määrätietoisen ja vähitellen voimistuneen hyljeksimisen vuoksi 
”kakkosluokan kansalaisiksi” suuressa maailmanvaltiossa. Pohja vainoille oli tätä kautta 
valmis. Keisari Neron kaltaiset omanarvontuntoiset keisarit eivät voineet sietää kristittyjen 
voimakasta sitoutumista uskontoonsa ja jumalanpalvelukseensa. Siksi heistä täytyi päästä 
eroon. Näin vainot kovenivat.

Jeesus tahtoo rohkaista omiaan tulevia koettelemuksia varten. Näin he tietävät koette-
lemustenkin kuuluvan Jumalan pelastussuunnitelmaan. Opetuslasten on tärkeää kaikkina 
aikoina muistella Jeesuksen sanoja.

PeKKa TuOMiKOSKi

Helatorstai on KristuKsen 
taivaaseenastumisen päivä. päivän 
psalmi on ps. 47: 6-9, ensimmäinen 
luKuKappale ps. 110: 1-4 ja toinen 
luKuKappale ap.t. 1: 1-11. evanKeliumi 
on marK. 16: 14-20.
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sen aukioloaikoina tai toimis-
tosihteerin matkapuhelimeen, 
p. 044  343 8148.
Siikajoen palvelupiste avoinna 
to – pe klo 10-14. Puh. 241 113 
tai toimistosihteeri 044  3438 
148. Muina aikoina sopimuksen 
mukaan.
Kastettu: Nelli Julia Aurora 
Leinonen.

tamalli on joustava.
– Sanajumalanpalvelukset 

hoidetaan usein yhden papin 
voimin, mutta ehtoollisen ja-
koon tarvitaan avustaja. Hän 
voi olla pappi tai yleensä jo-
ku diakonaattiin kuuluva eli 
seurakunnan diakonia-, nuo-
riso- tai lapsityöntekijä.

– Messussa papillinen 
tehtävä on ehtoollisaineiden 
pyhittäminen, ei jakaminen, 
Lavanko selittää.

Hän korostaa, että jousta-
vaan toimintamalliin kuuluu 
vapaaehtoisten vastuunkan-
tajien eli seurakuntalaisten 
panos jumalanpalveluksessa. 
Silloin myös jumalanpalve-
lusuudistuksen tavoittelema 
yhteisöllisyys toteutuu.

– Kun esimerkiksi am-
mattikorkeakoulun kevät-
jumalanpalvelus on tulossa, 
suunnitteluun ja toteutukseen 
kutsutaan opiskelijoita, kirk-
koherra sanoo. 

PirKKO PaaKKi

M Y Y T ä V ä n ä

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

Jos jumalanpalveluksen 
toimittaisi aina vain yk-

si pappi, henkilöristiriitoja 
ei syntyisi.

Seurakuntalaiset kysyvät, 
miksi tällainen järjestely ei 
käy kaikkialla. Yhden papin 
seurakunnissahan kirkko-
herran on joka tapauksessa 
useimmiten selviydyttävä 
yksin.

Lumijoen kirkkoherra 
Markku Tölli on viitisen-
toista vuotta toimittanut 
messut ja sanajumalanpal-
velukset yksin.

– En tiedä, tottuisinko 
edes siihen, että toinen on 
vieressä, hän tuumaa.

Töllin mielestä ei ole sen 
kummemmin henkisesti kuin 
fyysisestikään raskasta toimia 
sekä liturgina että saarnata. 
Jumalanpalveluksessahan 
on virsiä ja muuta musiik-
kia, joiden aikana pappi voi 
hetken istua.

– Lumijoella on toista-
kymmentä vapaaehtoista 
seurakuntalaista, jotka toi-
mivat tekstinlukijoina. Jos 
ehtoollisen jakoon tarvitaan 
avustajaa, diakonissa jakaa 
viinin, kirkkoherra sanoo.

Yleensä kaksi

Muhoksen kolmipappisessa 
seurakunnassa tilanne vaih-
telee, mutta pääsääntöises-
ti jumalanpalveluksessa on 
kaksi pappia.

– Tämä on teologinen ky-
symys: miksi seurakunnassa 
on pappeja, missä he ovat, 
jos eivät ole sunnuntaina 
jumalanpalveluksessa?

– Jumalanpalvelushan on 
seurakunnan keskeistä toi-
mintaa. Kirkonmenojen ajaksi 
seurakunta ei järjestä muita 
tilaisuuksia, joissa pappia 
tarvitaan, kirkkoherra Jouni 
Heikkinen huomauttaa.

Muhoksen kirkossa vie-
tetään messua lähes joka 
sunnuntai, joten ehtoollisen 
jako sujuu joustavasti kahden 
papin voimin.

Haukiputaalla on viisi papin 

virkaa ja yksi kirkko. Kirk-
koherra Jaakko Kaltakarin 
mukaan on muodostunut 
hyväksi käytännöksi, että 
yleensä jumalanpalveluksen 
toimittaa kaksi pappia.

– Jos tilanne vaatii, sa-
najumalanpalveluksen toi-
mittaa yksi pappi, Kaltakari 
sanoo.

Joustava malli

Oulun Karjasillan seurakun-
nassa jumalanpalveluksia toi-
mitetaan kolmessa kirkossa, 
kahdessa kappelissa ja kuu-
kausittain yhdessä palvelu-
keskuksessa. Pappeja on tois-
ta kymmentä.

– Kirkon ohjeistus antaa 
mahdollisuuden siihen, että 
jumalanpalvelus toimitetaan 
erilaisilla kokoonpanoilla, 
kirkkoherra Juhani Lavanko 
kertoo. Pappeja voi olla mu-
kana yksi tai useita tilanteiden 
tarpeista riippuen. Toimin-

Messun johtaminen ja 
tehtävien jakaminen

Pappi on sanan ja sakramentin virkaan vihittynä vas-
tuussa messun kokonaisuudesta ja johtaa messua. Mil-
loin jumalanpalveluksessa on mukana kaksi tai useam-
pia pappeja, he ovat perinteisesti voineet jakaa tehtäviä 
siten, että yksi pappi saarnaa ja avustaa ehtoollisessa 
ja toinen toimii jumalanpalveluksen liturgina. 

Tämä käytäntö on edelleen mahdollinen. Juma-
lanpalvelusten kirjan esipuheessa kuitenkin kuvataan 
jumalanpalveluksen uudistusprosessin aikana melko 
laajasti seurakunnissa omaksuttu tehtävien jaon perus-
linja, joka lähtee siitä, että liturgi jumalanpalveluksen 
kokonaisvastuun kantajana myös saarnaa. 

Tämä vähitellen yleistynyt käytäntö on luonte-
va suunta jumalanpalveluselämän jatkokehitykselle 
kirkossamme. Se korostaa myös messun sanaosan ja 
ehtoollisosan yhteenkuuluvuutta.

Messun kokonaisuudesta vastaaminen ei kuitenkaan 
merkitse sitä, että liturgi tekee kaiken itse. Messusta 
vastaaminen merkitsee yhdessä päätettyjen periaat-
teiden toteuttamista. 

Lähde: Suomen ev.lut. kirkko/
Jumalanpalveluksen opas.

Suomen Lähetysseuran 
valtakunnalliset lähetys-

juhlat järjestetään tänä vuon-
na Hyvinkäällä 8.-10. kesä-
kuuta. Juhlien teema on Pal-
lo haltuun.

Hyvinkää on kuuluisa 
pesäpallokaupunki, mutta 
julisteen kuva muistuttaa 
myös maailmanlaajasta lä-
hetystehtävästä.

Juhlien ajaksi kohoaa teltta 
Sisu-stadionille. Tilaisuuk-
sia pidetään myös läheisel-
lä Hämeenkadun koululla. 
Nuoret juhlivat Wanhalla 
Areenalla. 

Vieraat lähialueilta

Suurin osa ulkomaisista juh-
lavieraista tulee tällä kertaa 
lähialueilta. Inkerin kirkon 
piispan Aarre Kuukaupin ja 
piispatar Alina Kuukaupin 
lisäksi Venäjältä saapuu In-
kerin kirkon lähetysjohtaja 
Aleksei Uimonen. 

Marilaista väriä ja tunnel-
maa tuo lauluyhtye Sorta. 
Kahdeksanjäseninen yhtye 
esiintyy värikkäissä itäma-
rilaisissa kansanpuvuissa ja 
laulaa marilaisia kansanlauluja 
ja hengellisiä lauluja.

Viron kirkkoa edustavat 
Viron evankelisluterilaisen 
kirkon asessori rovasti Joel 
Luhamets ja lähetyskeskuk-
sen johtaja rovasti Leevi Rei-
naru sekä Lähetyskeskuksen 
koulutussihteeri Tiina Võsu. 
Nuorempaa meininkiä tarjo-
aa Virossa mainetta niittänyt 
gospelyhtye Crux.

Afrikasta saapuu Etiopian 
evankelisen Mekane Yesus 
-kirkon Dessien synodin 
kehitysyhteistyön johtaja 
Aklilu Dufera ja Unkarista 
Unkarin lähetysseuran joh-
taja Marta Pinter.

ripariralli jo 
keskiviikkona

Rippikoululaisille tarkoitet-
tu ripariralli aloittaa kierrok-
sensa keskiviikkona. Rallis-

sa lähetystyötä voi haistaa, 
maistaa, koskettaa ja tehdä 
itse. Suositussa rallissa on 
käynyt vuosittain puolisen-
toistatuhatta rippikoululais-
ta eri puolilta Suomea.

Perjantaina pidettävässä 
missiologisessa symposiumissa 
pohditaan kristillisen uskon 
muutosvoimaa. Symposiumissa 
puhuvat mm. kehitysjohtaja 
Aklilu Dufera, piispa Aarre 
Kuukauppi, asessori Joel 
Luhamets ja pastori Marta 
Pinter. Viimeksi mainitut 
kertovat kommunismin jät-
tämän uskonnollisen tyhjiön 
haasteesta.

Musiikkia 
kaikille

Musiikkia lähetysjuhlilla on 
tarjolla kirkko- ja oratorio-
kuorosta gospelbändeihin. 
Hyvinkään kirkkokuoro pi-

tää 90-vuotis-
juhlakonsertin 
perjantaina, 
ja lauantaina 
kuullaan Mes-
sias-oratorio. 
Afrikkalais-
tyyppinen Sa-
farikuoro juh-
lii neljää vuo-
sikymmentä. 
Gospelyhtye 
Exitillä on ta-
kana 20-vuoti-
nen taival.

Lapsi l le , 
nuorille ja ai-
kuisille on koko 
viikonlopuksi 

paljon ohjelmaa. Teatteri 
Beta esittää näytelmän Lä-
hetysseuran ensimmäisiin 
lähetystyöntekijöihin kuu-
luneesta Martti Rautasesta. 
Raamattu- ja rukouskeitaalla 
voi hiljentyä hetkeksi ja jättää 
rukouspyyntöjä.

Lähetysjuhlien ohjelma ja 
muuta tietoa löytyy nettisivulta 
www.lahetysjuhlat.fi

Vapaita paikkoja yhteisille 
lähetysjuhlamatkoille kan-
nattaa vielä kysyä omasta 
seurakunnasta.

hyvinkäällä otetaan 
pallo haltuun

Tyrnävä
Sanajumalan-
palvelus hela-
torstaina 17.5. 
klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti 
varhaisnuorten 
leiritoiminnan 
kehittämiseen, 
Pa r t a h a r j u -
Säätiö.
Maakirkko to 
17.5. klo 13 
Röön Rustingissa, Kylmäläntie 
135. Ikonen.
Virsikinkerit to 17.5. klo 18 

Tyrnävän Kotiseututalolla, 
Pytinkitie.
Ehtoollishartaus pe 18.5. klo 
13.30 Lepolassa.
Sanajumalanpalvelus su 20.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Turun kirkko-
päivien tukemiseen, Kirkko-
palvelut ry.
Vapaaehtoistyöntekijöiden 
palaveri ma 21.5. klo 16 Tyr-
nävän srk-talolla.
Seurakuntakerho ti 22.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla. 
Vieraita Haukiputaan srk:sta. 
Pieni arvottava mukaan.
Hartaus ke 23.5. klo 13 Peltolan 
palvelukeskuksessa.
Kesäkuun luontokerhoihin ja 
ensi syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen pe 25.5. klo 
10-13, p. 044 7372 615 tai 044 
7372 616.
Lasten kevätkirkko su 27.5. 
klo 15 Tyrnävän kirkossa. Jp:
n alussa kouluun menevien 
lasten siunaaminen. Mehu- ja 
kahvitarjoilu sekä muu ohjelma 
srk-talolla.
Pääsiäisvaelluksen muisteloil-
ta vapaaehtoisille työntekijöille 
ma 28.5. klo 18 Kesäkodilla.
Äitien hemmotteluilta ti 29.5. 

klo 18 Kesäkodilla Kolmikan-
nassa. Ohjelmassa laulua, ru-
noja, saunomista, iltapala, ym. 
Ilm. 25.5. mennessä Eijalle, p. 
044 7372 615 tai Marikalle, p. 
044 7372 616.
3-vuotiaiden yhteiset synty-
mäpäivät ke 30.5. klo 18.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Perheretki Kukka- ja eläin-
puisto Escurialiin to 31.5. 
Lähtö Murron koululta klo 9.15, 
Tyrnävän srk-talolta klo 9.30 ja 
Temmeksen srk-talolta klo 9.45 
linja-autoilla. Makkarat, mehut, 
kahvit ja kyyditys seurakunnan 
puolesta, pääsymaksu 5 euroa 
henkilö, alle 2 v ilmainen. Ilm. 
kerhoissa 21.5. mennessä.
Isovanhempi-lapsenlapsi -
leiripäivä la 9.6. seurakunnan 
Kesäkodilla Kolmikannassa.
Perheretki Kälviälle Toivosen 
kotieläinpuistoon ja Kalajoelle 
JukuJuku-maahan la 16.6. Läh-
tö klo 8 Tyrnävän srk-talolta. 
Hinta 30 euroa/aik., 20 euroa/2-
12 v., sis. matkan, aterian ja 
huvipuistot. Ilm. 9.6. mennessä 
Sentraaliin, p. 558 71 215.
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. 
5640 600.
Tulossa MLL:n tilaamia EU-
elintarvikkeita jaettavaksi 
vähävaraisille perheille. Jako-
päivät ilmoitetaan 24.5. Rauhan 
Tervehdys-lehdessä.
Nuoret: Nuortenilta ke 23.5. 
klo 18 Temmeksen srk-talolla 
ja to 24.5. klo 18 Murron ker-
hohuoneessa.
Temmes: Sanajumalanpalvelus 
su 20.5. klo 12 Temmeksen 
kirkossa, Ikonen. Hartaus to 
24.5. klo 10.30 Mäntyrinteellä 
ja klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 
20.5. klo 16 kevätjuhla Tyrnävän 
kirkossa, kahvit ry:llä. Murto: 
Su 20.5. klo 12 pyhäkoulut ry:
llä ja klo 16 seurat ry:llä, Väinö 
Kauppila ja Hannu Tuohimaa.
Kastettu: Milena Maria Laurila, 
Noomi Elisabeth Tuohimaa.

Tarvitseeko jumalanpalvelus 
kahta pappia?

MYYDÄÄN
Lapsiperheelle hyvä koti! 2003 rak.
164m2 OKT Tupoksessa, iso puus-
toinen tontti, kauppa + koulut lähel-
lä. Rauhallinen kadun päätytontti, 

puh. 0400-640039. 

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Myllyojan 

Maikkulan

Laaja muistokivinäyttely
Näyttelykivet -15%

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 -

Oulun Lähetys-
seurakunta

Sanan, ylistyksen ja 
rukouksen ilta 
su 20.5. klo 16. 

Myllytullin koululla, 
Kirkkokatu 1.

Vierailijana Matti Väyrynen
Olet sydämellisesti 

tervetullut!

O P i S K e L i J a M e n O T

Katso lisää menoja sisäsivujen 
Opiskelijat ja nuoret aikuiset 
kohdasta.

Vuokrattavana Merikos-
kenkatu 7A 4krs, 2h+keittiö 
ja autopaikka 47,5 m2 läpi
talon huoneisto, lasitettu 
parveke. Vapautuu 1.5. 

p. 08 343 013 Karjalainen.


