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Aatoksia

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Hyvää maaperää riittää
Huijauksista ja petoksista tihkuu päivittäin uutisia. Monet niistä kertovat 

valtavien summien päätymisestä viekkaudella vääriin käsiin.

Viime kuukausina on nähty pyramidisijoitusrinkejä, pankki- ja luotto-

korttitunnusten kalastelua, verkostomarkkinointia ynnä muuta.

Surullista ja samalla hämmästyttävää näissä huijauksissa on ollut, että 

ne eivät suinkaan ole tapahtuneet pimennossa. Ihmiset ovat vapaaehtoi-

sesti lahjoittaneet rahaa rikolliseen toimintaan.

Vaikka tiedotusvälineissä päivittäin varoitellaan suuria rikkauksia lupai-

levista verkostoista ja vaikka pankit hokevat, että ne eivät koskaan kysele 

tunnuksia tai muita arkaluontoisia tietoja sähköpostitse, aina löytyy uusia 

onnettomia petkutuksen uhreja.

Rikolliset osaavat taitavasti hyödyntää ihmisten kahta heikoutta: lopu-

tonta kaipuuta helppoon rikastumiseen ja syvää luottamusta instituutioi-

hin.

Kumpi lienee lopulta helpompaa ja suotavampaa: vähemmän kiivas 

mammonan tavoittelu vai vähäisempi luottamus instituutioihin? Kyynisty-

mistä ei ainakaan voi suositella kenellekään.

Otos
Kanttorien ja pappien vapaapäiväsuunnitelma, diakonian viranhaltijan joh-

tosääntö, nuorisotyönohjaajan vuorotteluvapaa, lähetystyön nimikkosopi-

muksen lakkauttaminen ja uuden solmiminen, seurakuntamestarin irtisa-

noutuminen, nimikkosopimuksen jatkaminen, toimintakertomus vuodel-

ta 2007, kirkkoherran päätösten merkitseminen tiedoksi, seurakuntapiirin 

piirineuvoston pöytäkirjan merkitseminen tiedoksi, edustajan nimeäminen 

hanketyöryhmään, kappalaisen viran täyttäminen, virkavapauden myön-

täminen, työloman myöntäminen, seurakuntaneuvoston kokouksen pää-

tösten toimeenpanon merkitseminen tiedoksi.

Tässä poimintoja satunnaisella otannalla Oulun sekä lähiympäristön seu-

rakunta- ja kirkkoneuvostojen pöytäkirjoista.

Yllä luetellut asiat ovat tärkeitä ja neuvostojen kuuluu sellaiset käsitellä. 

Jos kuitenkin satunnaisotos käsitellyistä asioista tuottaa tuollaisen luette-

lon, ei liene ihme, että innostus seurakuntavaaleihin ja seurakuntien luot-

tamushenkilönä toimimiseen on laimeata.

Tähän voisivat luottamushenkilöt itse tehdä muutoksen omalla aloit-

teellisuudellaan.

Aatoksia

Mannerheimin 
liiveissä
Mannerheimin elokuvarooliin valmis-
tautuva näyttelijä Mikko Nousiainen kä-
vi tutustumassa Pietariin, roolihahmon-
sa kotikaupunkiin. 

”Nyt kunnioitan miestä, mutta liikaa 
ei saa glorifioida. Sille ihmiselle on saata-
va oma arvo. Jos Mannerheim oli bisek-
suaali, se vain nostaa hänen arvoaan, te-
kee hahmosta kiinnostavamman.”

Suomen Kuvalehti 11.4.2008

Demokraattinen 
kirkko
Päätoimittaja Seppo Simola pohtii ihmis-
ten tarvetta kirkollisiin linjauksiin ja to-
tuuksiin.

”Luterilainen kirkko on sikäli erikoi-
nen uskonnollinen yhteisö, että se on tie-
tyllä tavalla demokraattisen yhteiskun-

Sisulla 
pääsee?
Olen saanut tänä keväänä ilon ja 
kunnian osallistua harrastajateatte-
riryhmän puhuttelevaan projektiin. 
Näytelmämme käsikirjoittaja käsit-
telee tekstissään mielestäni yhtä yh-
teiskuntamme mielenkiintoisinta il-
miötä, nimittäin yksilöllisyyden ul-
jasta valtakautta. 

Näytelmässä haetaan näkökulmaa 
asiaan työttömän koruttoman arjen 
kautta. Kirjailija päätyy jopa totea-
maan, että jokainen ihminen on val-
tiolle lopulta pelkkä numero. Loppu-
tulemana näyttämöllä sekä työttö-
mät että valtion työntekijät ovat vii-
mein aivan omillaan. Suomalainen 
yhteiskunta onkin kovin amerikka-
laistunut ja kannustaa meitä kansa-
laisia menestymään yksilöinä, kehit-
tymään omista lähtökohdistamme ja 
kantamaan henkilökohtaisesti täten 
vastuuta myös yhteiskuntamme ke-
hittämisestä. 

Yksilöllisyys onkin hyvä asia niin 
kauan kun se ei lipsahda yksinäisyy-
deksi tai harhaiseksi kaikkivoipai-
suudeksi. Yksilöllisyyden korostumi-
sen varjopuolina on meilläkin nähtä-
vissä yksin selviämisen tuska ja avun-
pyytämisen nöyryyttävyys. Suoma-
lainenhan pärjää aina, sisulla jos ei 
muulla. Apua pyydetään vasta vii-
meisessä hädässä, jos silloinkaan.   

Yksilöllisyyden tavoittelun vasta-
painoksi on mukava keksiä itselleen 
samanhenkinen yhteisö, jossa voi ai-
nakin toteuttaa kilpailuviettiänsä, 
jos ei muuta. Joskus yhteisön sisällä 
uskaltaa apuakin pyytää tai sitä an-
taa. Onneksi oma yhteisö voi näinä 

sähköisen tiedonkulun luvattuina ai-
koina löytyä vaikka toiselta puolelta 
maapalloa. Naapurista se ei nimittäin 
ainakaan enää löydy. Mitä tiiviimmin 
asumme, sitä vähemmän yhteisöm-
me pitää yhtä. Ennen vanhaan naa-
puri oli monen peltoaukean takana, 
mutta apu oli kädenojennuksen pääs-
sä. Tänä päivänä läheisesi näkee ik-
kunastasi sisälle, mutta kääntää kat-
seensa, kun häntä kaipaat.   

Itse katselen tätä ilmiötä päivit-
täin yliopistoyhteisössä. Se jos mikä 
on paikka, jossa pitää pärjätä yksin. 
Opettaja opettaa yksin, tutkija tut-
kii yksin ja opiskelija opiskelee yksin. 
Kaikkien tavoite on pärjätä omassa 
tekemisessään hyvin, mieluiten pa-
remmin kuin muut. Asiantuntijayh-
teisössä syntyy liiankin helposti koh-
tuutonta kilpailua yhteisen tekemisen 
sijaan. Ja miten tämä näkyy? Meillä 
menee todella hyvin. Suomi porskut-
taa varmasti kokoonsa nähden reip-
paassa myötätuulessa, kun on osaa-
mista ja motivaatiota. Niin, ja väsy-
mistä, ahdistusta ja yksinäisyyttä. 
Nyt jos koskaan voisi unohtaa sisun 
ja ottaa järjen käteen.

Suvi ErikSSoN
Kirjoittaja on oululainen opiskelija 

ja Radio Dein kolumnisti

nan peilikuva. Siinä ei ole yhtä maail-
man tappia, joka voisi sanoa, miten asi-
oista on ajateltava ja sitten muiden oli-
si siihen alistuttava. Asioista voidaan ol-
la eri mieltä ja niistä voidaan keskustella. 
Jopa yhteisiä päätöksiä on lupa arvostel-
la, aivan kuin muissakin demokraattisis-
sa yhteisöissä.”

Kirkko ja kaupunki 9.4.2008

Kuolema 
harrastuksena
Vapaaehtoisena saattohoitajana toimiva 
Seppo Laurell kertoo, että saattohoitaja 
voi sukeutua kenestä vain.

”Mitään erityistaitoja ei tarvita tai lii-
kaa yrittämistä ei tarvita. Riittää kun 
osaa olla rauhallinen oma itsensä. Pitää 
olla myös vahva oma elämä, ja jokin muu 
tärkeä harrastus kuin kuolema.”

Kotimaa 10.4.2008

17.4.2008
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Faktaa

E l s i  H u t t u n e n

Mitä tehdä ylijäämälle?

O ulun seurakuntayh-
tymä on tehnyt vii-
me vuosina miljoo-
nittain ylijäämää, vii-

me vuonna peräti 4,9 miljoonaa 
euroa. Ylijäämiä tulee ilmeisesti 
tulevinakin vuosina.  Samanai-
kaisesti seurakuntien jäsenmää-
rä laskee huolestuttavan nopeas-
ti. Olisiko nyt järkevä sijoittaa ra-
hoja seurakuntatyöhön, jotta jä-
senmäärä ei laskisi entisestään, 
eikä jäädä odottamaan mitä tu-
levaisuus tuo tullessaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston pu-
heenjohtaja, Karjasillan kirkko-
herra Juhani Lavanko kertoo, et-
tä osa näistä rahoista käytetään 
toimintaan. Toiminta kuitenkin 
suunnitellaan hyvin etukäteen, 
rahoja ei harkitsematta nakata 
sinne tänne.

– Ensisijaista ei ole, että toi-
mintaan suunnataan enemmän 
rahoja, vaan että toimintaa kehi-
tetään tarpeiden ja toimintaym-
päristön muutosten suuntaisesti.

Lavanko muistuttaa, että yh-
tymän on varattava myös rahaa 
uudisrakentamiseen ja peruskor-
jauksiin. 

onko armosta 
kerrottu tarpeeksi?
Oulun seurakunnista on eronnut 
2000-luvulla runsaat 7 000 jäsen-
tä. Juhani Lavanko kysyy, onko 
kirkko riittävästi kertonut, mitä 
jäsenyys merkitsee.  Se on Kris-
tuksen ja Jumalan lahjoista ker-
tomista, armosta kertomista.

– Olemmeko me kirkossa vies-
tineet, että kysymys on pelastus-
yhteisöstä.

Esimerkiksi seurakuntien vies-
tinnän pitäisi Lavangon mukaan 
tehdä selväksi, että seurakunta 
on yhteisö, jossa eletään osalli-

sina Jumalan lahjoista joita ovat 
syntien anteeksianto ja iankaik-
kinen elämä.

Pallo 
seurakuntalaisille
Lavanko muistuttaa, että kirkon 
tehtävänä ei ole vain jakaa sanaa 
ja sakramentteja, vaan kristilli-
set teot pitää ulottaa työhön ja 
vapaa-aikaan. 

Lavanko heittääkin pallon jä-
senille: Miten me työssä ja vapaa-
ajassa olemme kristittyjä? Seura-
kunta ei nimittäin ole koolla vain 
jumalanpalveluksissa. Lavanko 

viittaa Lutheriin, joka sanoi, et-
tä kaikki rehellinen työ on juma-
lanpalvelusta.

Lavanko puhuu jäsenyyden 
haltuunotosta. Esimerkiksi ju-
malanpalveluksen pitää olla ar-
keen kuuluva asia eikä erikoi-
suus.

Seurakuntaa voi 
rakentaa monin tavoin
Lavangon  mukaan kirkon pitää 
rakentaa myönteistä yhteisölli-
syyttä, kirkkoa jossa henkinen ja 
hengellinen tila on ihmisille riit-
tävä. 

Esimerkiksi nuoret ja nuoret 
aikuiset pitävät erilaisesta musii-
kista kuin vaikkapa 65-vuotiaat. 
Pitää hyväksyä erilaisia tapoja le-
vittää uskoa. 

– On oltava tilaa myös sellai-
sille tavoille, jotka eivät tunnu it-
selle läheisiltä.

Lavanko patistaa kirkkoa vuo-
ropuheluun, mutta siten, että 
kirkko ei kumarra joka suuntaan. 
Se on Lavangon mukaan helppo-
hintaista.

Kirkon täytyy selkeästi kertoa, 
mitä arvoja se edustaa. Kirkon ei 
pidä missään nimessä kääntyä 

sisäänpäin, kuten tekevät monet 
yhteisöt, jotka pelkäävät asemi-
ensa menettämistä.

Kirkkomme on kriisissä. Kirk-
koherra Lavanko kuitenkin muis-
tuttaa, että kirkon tehtävä on aina 
olla kriisissä, sillä kirkko on maa-
ilmassa, mutta ei maailmasta. 

Kirkon tehtävä on vastata 
haasteisiin,  ja jo 2 000 vuotta se 
on sitä tehnyt.

– Kirkon ei ole syytä pelätä. 
Kirkko on Kristuksen kirkko, 
jonka perusta on Jumala eikä ih-
minen.

PEkka HEliN

”Niin kauan säästetään 
kuin mahdollista”

Valtuutettujen tahto 
toteutui osittain
Kirkkovaltuuston jäsenet ilmoittivat viime seurakunta-
vaalien alla, että he haluaisivat lisätä eniten varoja las-
ten ja nuorten toimintaan. Valtuusto määräsikin vuo-
den 2008 budjettiin lapsille ja nuorille enemmän rahaa 
kuin edellisen vuoden tilinpäätöksessä oli: lisäystä oli 4,7  
prosenttia.

Ihmisten auttamiseen varattiin lisää rahaa vain 0,71 
prosentin verran, vaikka ehdokkaat arvottivat ihmisten 
auttamisen toiseksi tärkeimmäksi kohteeksi.

Kolmanneksi suosituin kohde oli perheet, jonka mää-
rärahalisäys 0,75 prosenttia.

Viime vuoden inflaatio oli 2,6 prosenttia.
Vähiten suosituin oli rakentaminen, mutta sen osuus 

nousi peräti 39,75 prosenttia. Määrärahan nousu selit-
tyy Isokatu 9:n remontilla.

Viestinnän  määrärahoja haluttiin myös laskea ja ne las-
kivatkin 2,15 prosentilla.

Lähteet: vaalikone ja seurakuntayhtymän tilastot.

Y htymäjohtaja Ilpo Käh-
kösen mukaan yhty-
mä tekee ylijäämää niin 
kauan kuin se on mah-

dollista. 
Rahaa tarvitaan ennen kaik-

kea rakentamiseen ja pahan päi-
vän varalle. Paha päivä voisi olla 
vaikkapa lama. Ylijäämän ansi-
osta yhtymä ei joudu ottamaan 
lainaa rakentamiseen, Kähkönen 
laskee.

Rakentamiseen tarvitaan pal-
jon varallisuutta lähivuosina. Pi-
an alkaa Isokatu 9:n eli entisen 
ympäristökeskuksen talon perus-
korjaaminen omaa käyttöä var-
ten.

Muutakin on tulossa. Ouluun 
tulee esimerkiksi kokonaan uusia 
asuntoalueita, joihin pitää raken-
taa seurakunnallisia tiloja. Van-
hoillakin alueilla voi olla tarvetta 
uudisrakentamiseen. Kaikki ra-
kentaminen ei ole uudisrakenta-
mista vaan myös remontteja pi-
tää tehdä.

Kähkönen ei välttämättä näe 
tulevaisuutta synkkänä, vaikka 
jäsenmäärä nyt laskeekin. Liha-
vina vuosina on tapana nimittäin 
olla vähemmän yhteisöllinen, 
esimerkiksi kirkosta erotaan her-
kemmin. Laihoina vuosina ihmi-
set pysyvät kirkon piirissä.

Kehitys ei Kähkösen mukaan 

etene lineaarisesti vaan sykleit-
täin, eräänlaisina aaltoina.

Kähkönen laskee, että noin      
7 000 Oulun seurakunnista täl-
lä vuosituhannella eronneen jä-
senen vuoksi on menetetty noin 
840 000 euroa kirkollisveroina.

Viime vuonna Oulun seura-
kunnista erosi runsas tuhat ih-
mistä. On mahdotonta arvioi-
da kuinka kauan yhtymä kestää 
tällaista menoa. Yhtälössä on lii-
an monta muuttujaa, esimerkiksi 
yleistä taloustilannetta on mah-
doton ennustaa.

PEkka HEliN

Seurakuntayhtymä aloittaa mittavan rakennusprojektin osoitteessa Isokatu 9. Rakennus kuvan keskellä.
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Oulun hiippakunta tähtää 
siihen, että jokaisessa 
alueen seurakunnassa 
olisi ympäristödiplomi 
mahdollisimman 
pian. Kirkon oma 
ympäristöhallinnan 
väline täyttää seitsemän 
vuotta, mutta 
ympäristödiplomi on yhä 
harvinaisuus valtakunnan 
valtakunnassa. 
Pohjoisessa sen arvo on 
ymmärretty.

Kirkkohallituksen myön-
tämistä ympäristödiplo-
meista puolet on myön-
netty Oulun hiippakun-

nan seurakunnille. Hiippakun-
nan seurakunnista joka neljäs on 
hakenut itselleen diplomin. 

Oulun hiippakunnalla on in-
ternet-sivuillaan myös oma ym-
päristöosionsa, jossa voi mita-
ta jopa ekologisen jalanjälkensä. 
Hiippakunta ja Edita Publishing 
Oy julkaisivat myös viime vuon-
na kirjan Meille annettu maa – 
pohjoisen kirkon ympäristökirja. 
Miksi juuri Pohjois-Suomi on ol-
lut niin aktiivinen asiassa?

– Selkeät määrälliset tavoit-
teet ovat auttaneet meitä. Vuo-
sina 2004–2006 hiippakunnassa 
toteutettiin koulutushanke seu-
rakunnille, jonka myötä valta-
osassa alueen seurakuntia tun-
netaan ympäristödiplomi ja sen 
vaatimukset. Muissa hiippakun-
nissa ei ole ollut vastaavaa han-
ketta, kertoo hiippakuntasihtee-
ri Timo Helenius.

– Toimenpiteisiin ryhtyminen 
on sitten aina kiinni seurakun-
nista. Hallinnolliset muutokset 
kuten seurakuntien yhdistymi-
set hidastavat aina jonkin verran 
arviointityöhön lähtemistä, He-
lenius jatkaa.

luomutuotteista
luonnonmetsiin
Joka vuosi mukaan on tullut uu-

Pohjoisen seurakunnat ympäristöasioissa valtakunnan aktiivisimpia

Ympäristödiplomi 
lisää säästöjä

sia seurakuntia. Seurakuntayksi-
köistä suurimmassa, Oulun seu-
rakuntayhtymässä valmistelut 
ympäristödiplomin hakemiseksi 
ovat myös pitkällä.

Ympäristödiplomi kattaa pal-
jon muutakin kuin jätteiden la-
jittelua. Mukana ovat niin sijoi-
tukset, siivouskemikaalit, luo-
mutuotteet, kimppakyydit kuin 
seurakunnan omistamien metsi-
en muuttaminen luonnonsuoje-
lualueiksi.

– Laajuudesta johtuen on ol-
lut hyvä antaa seurakunnille ai-
kaa työstää ympäristödiplomin 
hakemista. Periaate on, että toi-
mitaan, mutta luontoa säästäen. 
Monissa kohdissa seurakunnissa 
toimitaan jo luonnostaan ympä-
ristödiplomin mukaisesti. 

Ympäristöystävälliset ratkai-
sut ovat usein myös niitä talou-
dellisimpia. Se, että laskee tyhjil-
lään olevien toimitilojen lämpöä 
ja sammuttaa tietokoneet päivän 
päätteeksi tuo jo tullessaan isot 
säästöt sähkölaskuihin.

Minimivaatimukset 
tiukentuvat
Ympäristödiplomi koostuu mi-
nimivaatimuksista ja lisäpisteitä 
antavista toiminnoista. Minimi-
vaatimukset pohjautuvat lainsää-

däntöön.
– Lainsäädäntö tiukkenee ko-

ko ajan – onneksi. Ympäristö-
diplomijärjestelmä on myös jat-
kuvassa testikäytössä seurakun-
nissa. Niiden kokemuksia kuun-
nellaan tarkasti, Helenius va-
kuuttaa.

Ympäristödiplomit ovat voi-
massa neljä vuotta, esimerkik-
si Muhoksen ja Limingan seu-
rakunnissa on käynnissä vuon-
na 2003 ensi kertaa saadun dip-
lomin uusiminen.

Torstaina 17. huhtikuuta Ou-
lun hiippakunta järjestää seu-
rakuntien ympäristövastaaville 
ja arvioinnista vastaaville oman 
neuvottelupäivän.

Alustajien lisäksi ohjelmassa 
on yhteisiä keskusteluja ja koke-
muksien vaihtamista. 

– Kirkkohallituksessa on val-
mistelussa koko evankelis-luteri-
laisen kirkon ympäristöohjelma, 
jonka pitäisi ilmestyä alkusyk-
syyn mennessä, hiippakuntasih-
teeri Timo Helenius kertoo. 

Kirkon seuraavat ympäristö-
päivät pidetään Tampereella elo-
kuussa 2008. Tapahtuma järjeste-
tään kolmatta kertaa.

ElSi HuttuNEN

Lue ympäristödiplomista: 
www.evl.fi/
ymparistodiplomi. 
Oulun hiippakunnan 
ympäristösivut: www.evl.
fi/tkli/oulu > toiminta > 
työalat > ympäristötoiminta

A r k i s to  /  P i r k ko Paa k k i

Ympäristöystävälliset 
ratkaisut ovat 
usein myös niitä 
taloudellisimpia.
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Hierontaa on totuttu pitämään 
luonnollisena osana monien itä-
maisten uskontojen harjoitta-
mista. Kristityille hieronta hen-
gellisenä kokemuksena ei ole 
niin tuttua.

Yhdysvalloissa kasvattaa suo-
siotaan terapeuttinen hieronta, 
jota harjoittavat naiset ja mie-
het erityisesti kristillisistä kirk-
kokunnista.

Hieronnan tarkoituksena on 
lievittää psyykkisiä ja fyysisiä 
vaivoja sekä vähentää näin lääk-
keiden käyttöä. Hierontaan voi-
daan yhdistää myös rukoilemis-
ta ja mietiskelyä.

Yhdysvalloissa on paljon van-
hainkoteja ja hoitolaitoksia, jot-
ka ovat jonkin kristillisen yhtei-

sön omistuksessa. Työntekijöis-
tä monet ovat pappeja ja nun-
nia, joilla on terveydenhoito-
alan koulutusta. Joillekin hen-
gellis-terapeuttinen hieronta on 
päätoimi.

Hoidolla väitetään olevan 
myönteisiä vaikutuksia ihmisen 
mielenterveyteen. Jotkut kokevat 
sen yhdeksi jumalanpalveluksen 
muodoksi. Esikuvana pidetään 
Jeesuksen parannustekoja, joi-
hin usein liittyi kädellä kosket-
taminen.

Vielä 1980-luvulla terapeut-
tisella hieronnalla oli hengelli-
sen työn tekijöiden keskuudessa 
huono kaiku. Alaan oli helppo 
liittää likaisia mielikuvia.

Kun muutamat yritteliäät on-

nistuivat hyötymään toiminnas-
ta kaupallisesti, asenteet alkoivat 
muuttua. Esimerkiksi sisar Ro-
salind Gefre on reilun kahden-
kymmenen vuoden aikana pe-
rustanut hierontaan erikoistu-
neita klinikoita ja oppilaitoksia 
eri puolille Pohjois-Dakotaa ja 
Minnesotaa. Tuotot ovat kohon-
neet miljooniin dollareihin.

Wall Street Journal kirjoitti 
maaliskuussa, että New Yorkis-
sa Bronxin kaupunginosassa toi-
miva vanhusten hoitolaitos Pro-
vidence Rest on onnistunut tera-
peuttisella hieronnalla vähentä-
mään potilaiden antipsykoottis-
ten lääkkeiden tarvetta merkit-
tävästi. Aiemmin lähes kolmas-
osa potilaista tarvitsi lääkitystä, 

nyt enää pari kolme prosenttia.
Laitoksen omistaa katolinen 

nunnayhteisö.

JaNNE kaNkaala

Valmennuskurssi 
teologisiin 
tiedekuntiin

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli järjestää neljät-
tä kertaa valmennus- ja ker-
tauskurssin teologisiin tie-
dekuntiin pyrkiville. Tou-
kokuun 12.–13. päivä tuo-
miokapitulin tiloissa pidet-
tävä kurssi valmentaa sekä 
Joensuun että Helsingin teo-
logisten tiedekuntien pääsy-
kokeisiin. 

Valmennuskurssi on 
suunnattu lukio-opintonsa 
päättäneille. Kurssi painot-
tuu pääsykoekirjallisuuden 
ja pääsykoetta tukevan tie-
touden käsittelyyn. Kurssil-
le otetaan enintään 20 opis-
kelijaa. Etusija osallistumi-
seen on Oulun hiippakun-
nan alueelta tulevilla.

Ilmoittautuminen 25. 
huhtikuuta mennessä p. 
(08) 5358 550 tai anneli.sil-
lanpaa@evl.fi. Kurssimaksu 
20 euroa maksetaan 2. tou-
kokuuta mennessä Oulun 
hiippakunnan tuomiokapi-
tulin tilille 110730-642268.

Kirkkohallitus 
muistuttaa 
ihmisoikeuksista 
EU-politiikassa
Kirkkohallitus on ottanut 
kantaa EU:n maahanmuut-
to- ja palautuspolitiikkaan. 
Peruslähtökohtana paluu- 
ja palauttamispolitiikassa 
kirkkohallitus korostaa ih-
mis- ja perusoikeuksia ja ih-
misarvon kunnioittamista. 
Tavoitteena tulee olla mah-
dollisimman tasapainoinen, 
oikeudenmukainen, tehokas 
ja täsmällinen lainsäädäntö, 
joka ei johda erilaisiin tul-
kintoihin.

Suomen luterilainen kirk-
ko toivoo voivansa tehdä 
enemmän yhteistyötä viran-
omaisten kanssa palautta-
mistilanteissa.

Säilöönottoa kirkkohalli-
tus pitää äärimmäisenä toi-
menpiteenä, joka tulisi ra-
joittaa vain erittäin poik-
keuksellisiin tilanteisiin. 

Kirkkohallitus vastustaa 
sitä, että direktiiviä voitai-
siin olla soveltamatta hen-
kilöihin, joiden sisäänpääsy 
EU:n alueelle on estetty ra-
ja-, kauttakulku- tai muil-
la erityisalueilla. Se voi mu-
rentaa palautettavien oike-
usturvaa ja aiheuttaa puut-
teita heidän oikeussuojakei-
noissaan.

Maata  kiertelemässä

Pudasjärven seurakunta ei ole 
vielä päättänyt miten edetä Hil-
turannan pappilan väentuvan 
tapauksessa. Väentupa tuhou-
tui kokonaan tulipalossa maalis-
kuun lopulla.

Kirkkovaltuuston kokouksen 
yhteydessä viime viikolla oli kui-
tenkin henkeä, että väentuvan ti-
lalle rakennetaan uusi seurakun-
nallinen tila, kertoo seurakunnan 
talouspäällikkö Maire Puhakka. 
Kirkkoneuvosto kokoontuu 22. 
huhtikuuta, ja Puhakka uumoi-
lee, että neuvosto saattaa asettaa 
tilatyöryhmän pohtimaan asiaa.

Väentupa oli vakuutettu koko 
arvostaan. Vakuutusyhtiö ei ole 
vielä kuitenkaan arvioinut, kuin-
ka arvokas rakennus oli. Vakuu-
tusyhtiö maksaa korvauksena 

Pudasjärvellä ei vielä päätöstä 
pappilan väentuvasta

sellaisen summan, jonka uuden 
käyttötarkoitukseltaan vastaa-
van tilan rakentaminen maksai-
si, Puhakka kertoo.

Yksi vaihtoehto on, että uutta 
tilaa ei rakenneta ollenkaan. Toi-
nen on, että uusi rakennus tulee 

pappilan pihapiirin toiselle pai-
kalle kuin edellinen.

Puhakan mukaan kirkkoneu-
vosto ja -valtuusto tutkivat vaih-
toehtoja ennen kuin päätös teh-
dään. Puhakka ei halua arvioi-
da milloin päätös lopullisesti on 

valmis.
Väentuvassa oli majoitustila. 

Rakennuksessa pidettiin myös 
kokouksia ja kursseja, Puhakka 
sanoo.

PEkka HEliN

Taivaallista kosketusta

w w w - sxc . hu /  J o s e p A l t a r r i b a

Ke i j o  P i i r a i n e n
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Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Puolet halvemmalla Elegalta!

020 757 8873

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Avoinna ma-pe 10-17
Puh. 040 521 7107

Piriläntie 145, 90440 Kempele
www.loimaankivi.fi

maritta.mottonen@loimaankivi.fi

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY

•KAIVERRUKSET
Mallikivet -10%

Energiasisustaja Hilkka Laronia
040 526 5665   •   www.laronia.com

LIITON JUMALA 
Profeetallisen sanan päivä su 20.4. Heinätorin srk-  

  kodilla, Aleksanterink. 71. Outi Cappelin puhuttelevat 
raamattutunnit klo 14, 15.30 ja 16.30. Musiikki Tommi Cappel.
Tervetuloa! järj. Oulun Karmel-ystävät ja Palavan sydämen säätiö 

Palveluja tarjotaan

H yvä kulttuurihanke tun-
netaan hedelmistään, ja 
parhaat hankkeet kanta-

vat hedelmää vielä vuosia viral-
lisen hankkeen päättymisen jäl-
keenkin. Kirkkojen rakentami-
nen poiki ennen vanhaan run-
saasti kulttuuria ja talkoohenkeä 
ympärilleen. Vuonna 2004 val-
mistunut Kärsämäen paanukirk-
ko todistaa, että tämä on mah-
dollista nykyaikanakin. 

Paanukirkko nousi ammatti-
laisten ja vapaaehtoisten yhteis-
työnä perinteisin työmenetel-
min. Voi sanoa, että perinnetie-
touden ja käsityön arvostuksen 
lisääminen kuuluu hankkeen ar-
vokkaimpiin antimiin. Nyt pe-
rinnetietoutta löytyy myös lap-
sille sopivassa muodossa: Ilkka 
Kuusisto sävelsi musiikkisadun, 
joka ilmestyi levyllä loppuvuo-
desta 2007. Musiikkisatu perus-

tuu Inkeri Karvosen satukirjaan 
Paanutonttu ja tarinakivet .

Musiikkisatu on toteutettu sa-
maan henkeen kuin paanukirk-
kokin. Nyt ei tarjota räppiä ei-
kä konemusiikkia, vaan klassis-
ta orkesterisointia ja lapsikuo-
ron heleyttä. Orkesteriosuuksis-
ta vastaa Timo Hannulan johta-
ma Haapaveden kamariorkesteri, 
joka on yksi maamme parhaista 
nuoriso-orkestereista. Sen riveis-
sä taituroi nuoria Haapavedeltä ja 
lähikunnista, mutta myös maa-
ilmalle lennähtäneitä musiikin 
ammattilaisia. 

Anu Raution johtama lapsi-
kuoro laulaa puhtaasti ja eläyty-
en, hienovireisesti kuten orkes-
terikin. Tulkintojen tavaramerk-
kinä on rempseä ja vapautunut 
meininki – huomaa, että Haapa-
veden nuoret ovat soitelleet run-
saasti myös kansanmusiikkia.

Levyllä vuorot-
televat musiikki-
osuudet ja ker-
tovat jaksot, jot-
ka lukee Inkeri 
Karvonen itse. 
Sadussa sukel-
letaan kansan-
perinteen maa-
ilmaan, jos-
sa Paanutont-
tu ja pellava-
pellon haltija 
pitävät huol-
ta kirkosta ja 
kirkkovieraista. Kieli 
on runollista kalevalaisella taval-
la. Karvosen äänessä on tarinan-
kertojan tenhoa, joka saa villin-
kin lapsijoukon hiljenemään. 

Luonto ja eläimet ovat läsnä 
sadussa ja musiikissakin: värik-
käässä orkesteritekstuurissa erot-
tuvat Siikajoen solina ja ranta-

puissa raak-
kuvat varikset. Sävel-
mät istuvat luontevasti lasten ää-
nenkäyttöön ja hengityksen tah-
tiin. Musiikin rytminen elävyys 
ja raikkaat harmoniat hivelevät 
vaativaakin korvaa.

Kannuksessa asuva, opettajan 

työstä eläkkeellä ole-
va Inkeri Karvonen 
on julkaissut runoja ja 
useita lastenkirjoja. 

– Lasten vuoksi 
kannattaa tehdä työtä 
käsillä, sanoilla ja sydä-
mellä niin kauan kuin 
voimia riittää, on Kar-
vonen kuvaillut elämän-
tehtäväänsä. 

Professori Ilkka Kuusis-
to arvostaa hänkin lapsil-
le säveltämistä. Hänen mo-
nipuoliseen tuotantoonsa 
kuuluu muun muassa oop-
peroita, lauluja ja hengellistä 
musiikkia.

riikka vuoriJärvi

Levyä voi ostaa osoitteesta
www.toonika.fi.

Kansanperinnettä musiikkisadun keinoin
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La 19.4
CLUB TEATRIA

HÄRKÄTIE 1, OULU

Ylistystä | Sanaa | Rukouspalvelu

WWW.NOKIAMISSIO.FI

klo 16 Ylistystä, todistuksia
    Jumalan ihmeistä, 
    opetus: Jukka Mononen, 
    Mission nuoria
klo 18.30 MISSIOILTA
    Markku Koivisto, 
    Heikki Uusikylä etc.    Heikki Uusikylä etc.

Uskonto saa jotkut näyttämään Oulun polii-  
sipatsaalta - ELÄVÄ USKO EI. Jeesus auttaa, 
parantaa, uudistaa ja eheyttää tänäänkin. 
NYT ON SINUN TILAISUUTESI! Tervetuloa.
Järj. Nokia Missio Ry ja Oulun Vapaasrk Nettikaupasta ylistysmusiikkia, opetusta, uutuuskirjoja ym. KAUPPA.NOKIAMISSIO.FI | Radio Dei TO klo 19 | Netti-TV PE klo 19 ja SU klo 17

Suuri 
missio-

tapahtuma
Eteenpäin uskossa

Kempeleen Murrossa asu-
va Jukka Kolmonen on 
toteuttanut unelman-
sa teologian opinnois-

ta. Hän valmistuu tänä keväänä 
teologian maisteriksi. 

Kolmosen Joensuun yliopistol-
le tekemän gradu-tutkimuksen 
aihe on poikkitieteellisesti Työ-
hyvinvointi työntekijän silmin. Se 
tuo esiin yllättävän viestin työn-
tekijöiltä yritysjohdolle. Ideologi-
nen syrjintä on työpaikoilla ylei-
sempää kuin luullaan. Usein ko-
toisia vähemmistöjä on jopa vai-
keampi suvaita kuin kaukaisem-
mista kulttuureista tulleita.

– Uskonnoista keskustellaan 
työpaikoilla hyvin vähän tai ei 
lainkaan, painottaa Kolmonen. 
Hänen mukaansa keskustelus-
ta pidättäytyminen johtui lähin-
nä siitä, että uskonnon katsot-
tiin olevan yksityisasian ja et-
tä se koetaan yhä jollakin taval-
la tabuksi.

– Haastatteluissa uskonnol-
linen tietämys ylipäätään osoit-
tautui todella ohueksi: Evanke-
lis luterilaiseen kirkkoon kuu-
luva herätysliike arvioitiin hel-
posti vieraaksi uskontokun-
naksi, hän havainnollistaa.  
Tiedon lisääminen ja avoin vuo-
rovaikutus auttavat edistämään 
hyvinvointia työssä. Tärkeää on 
avata suunsa ja olla ihminen ih-
miselle. 

Vakaumuksellisen työkaverin syrjintä kumpuaa puhumattomuudesta

Uskovaiset 
ovat työpaikkojen 
outoja lintuja

siihen, ettei vakaumustaan us-
kalla tunnustaa, Kolmonen to-
teaa.

– Avoimuuden puuttuessa ei 
synny luottamusta ja luottamuk-
sen puute johtaa työhyvinvoin-
nin laskuun. Eräs haastateltava 
totesikin: Esimiesten on huoleh-
dittava, että kaikki saavat olla va-
kaumuksensa mukaisia.

Hyvä ilmapiiri 
palkkaa tärkeämpää
Tutkimuksen tulokset ovat hyvin 
ymmärrettäviä ja käytännönlä-
heisiä. Tasa-arvotyössä – muus-
sakin kuin siinä sukupuolten vä-
lisessä – on vielä tekemistä maas-
samme.

– Suurimpana löytönä tutki-
muksessani voisin pitää haasta-
teltavien useasti esille nostamaa 
toivetta tulla kaltaisenaan hyväk-
sytyksi. Mielestäni tässä on ky-

symys hyvin tärkeästä asiasta. 
Työntekijä haluaa olla oma itsen-
sä. Siihen kuuluu muun muassa 
se, että ihminen haluaa tulla hy-
väksytyksi omine ominaisuuksi-
neen ja arvomaailmoineen, ko-
rostaa Kolmonen.

Globaalissa maailmassa pik-
kusieluisuus erilaisia vakaumuk-
sia kohtaan tuntuu ihmeelliseltä. 
Minkä Kolmonen näkee kansain-
välistyvässä maailmassa olennai-
simmaksi syyksi uskonnolliseen 
syrjintään työpaikoilla? 

– Suurimpana asiana näyttää 
olevan tiedon puute. Tuntemat-
tomaan suhtaudutaan pelokkaas-
ti. Työyhteisössä uskonnollinen 
ihminen vaikuttaa oudolta lin-
nulta, jolla on omituisia tapoja, 
hän huomauttaa.

Jos ”normaali suomalainen” 
työntekijä haluaa vakaumuk-
sensa vuoksi kieltäytyä jostakin 

asiasta, on tätä usein vaikea hy-
väksyä. Ongelman tekee suu-
remmaksi se, että henkilö tulee 
omasta kulttuurista. – Muualta 
tulleen ”omituisuudet” on hel-
pompi hyväksyä. Eräs haastatel-
tava totesi tutustuttuaan herä-
tysliiketaustaisen työkaverinsa 
elämään, että hänen toimintan-
sa hyväksyminen oli tullut hel-
pommaksi. Lopulta työkaveri ei 
enää tuntunut lainkaan niin eri-
koiselta.

Työhyvinvointiin ja suvaitse-
vaisuuteen kannattaa aina pa-
nostaa. – Työntekijät eivät läh-
de pois hyvän ilmapiirin työpai-
koista edes paremman palkan pe-
rässä, tiivistää Kolmonen erään 
tutkimuksensa keskeisimmistä 
löydöistä.

PEkka tuoMikoSki

– Keskustelu eri uskonnois-
ta nähtiin tarpeellisena, koska 
tutustumalla työtoverin uskon-
toon epäluulot vähenevät, analy-
soi Kolmonen.

uskoa ei 
uskalleta tuoda esiin
Hänen tutkimuksensa mukaan 
vakaumuksellisen uskovaisen 
käytös saattaa herättää hilpeyttä 
toisissa työntekijöissä. Syynä on 
valtavirrasta poikkeava suhtau-
tuminen työyhteisön tapahtu-
miin ja arkielämän tilanteisiin, 
Kolmonen kuvailee tutkimustu-
loksiaan. 

– Ei-kristillisten uskontojen 
ruokakulttuurin hyväksyminen 
koetaan yleensä rikkautena. Eri-
lainen ruokakulttuuri huomioi-
tiin yhtiön omissa henkilökun-
nalle järjestetyissä tilaisuuksissa. 
Sen sijaan suomalaisen uskon-
nollisen henkilön käyttäytymis-
tavat saattoivat ärsyttää enem-
män, Kolmonen ihmettelee. 

Syvästi uskonnollinen henki-
lö voi kokea ryhmään kuulumat-
tomuutta työyhteisössään, kos-
ka ei rohkene kertoa omasta va-
kaumuksestaan. Kolmonen va-
lottaa syitä tähän käytännön esi-
merkillä. 

– Suuren työyhteisön työnte-
kijä kertoi, ettei tiedä työyhtei-
sössään ketään vakaumuksellista 
työtoveria, vaikka työpaikka si-
jaitsee vahvalla herätysliikkeiden 
kannatusalueella. Hän oli kuiten-
kin samaan aikaan vakuuttunut, 
että työpaikalla oli herätysliik-
keisiin kuuluvia työntekijöitä!

Mistä tällainen perusasioista 
tietämättömyys sitten voi johtua? 
Voisiko syy löytyä maanläheises-
ti työyhteisön jäsenten ennakko-
luuloista ja puhumattomuuden 
ilmapiiristä? 

–  Eräs haastateltava totesi 
avoimuuden puutteen johtavan 

Esimiesten on 
huolehdittava, 
että kaikki 
saavat olla 
vakaumuksensa 
mukaisia.

Pe k ka Tu o miko sk i

Jukka Kolmoselle työhyvinvointi oli luonteva tutkimuskohde laajan yritysjohtajakokemuksen vuoksi.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 20.4. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kir-
kosta, toimittaa Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Antti Leskelä, kanttorina Sanna Leppäniemi, 
avustaa lapsikuoro.
Su 20.4. klo 11.25 lasten radiopyhäkoulussa 
pastori Virpi Sillanpää-Posio puhuu aiheesta 
Taivaan kansalainen.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 23.4. klo 15.45 Naisen allakka. Suvi Eriks-
son kolumnoi.
To 24.4. klo 15.45 Kasvun paikka. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

Radiotiedot

Muut seurakunnat

Yhdistykset

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

 
RAUHAN

TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

myyntipäällikkö
Sari Havia

puh. 020 754 2307 
sari.havia@kotimaa.fi

Ilmoita

www.ohsrk.fi 

To 17.4. klo 18 Tullaan tutuksi, Juhani Valen-
tin ja Deevelesko Jang. 
To 17.4. klo 19 E4 rukous- ja ylistysilta
Vapaakirkossa. Pe 18.4. klo 19 LIFT-ilta. 
La 19.4. klo 10 Paras on edessä –lapsityön 
koulutus, Raili Väisänen ja Mirjami Ylenius.  

Su 20.4. klo 11 Maailman lapset –lähetyskokous, Raili Väisänen, Mirjami 
Ylenius, Maranatha ja Isän ihmeet. Ke 23.4. klo 19 Sana ja rukous (ehtoolli-
nen), Hannu Orava ja Leena Kurki & co. Gideonien tiedotuspuheenvuoro ja 
uhrilahja työn tukemiseen. To 24.4. klo 9 Päiväpiirin retki. TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhä su 20.4. klo 10 messu Kiimingin kirkossa, seurat 
Montin salissa.
Herännäis-/Siionin virsiseuroja: Pe 18.4. klo 18 Liisa ja Aarne Putulal-
la, Paavonniementie 16, Pudasjärvi. Su 20.4. klo 18.30 Aino ja Heikki 
Kaikkosella, Kangastie 23, Kempele. To 24.4. klo 19 opiskelijat/nuoret 
aikuiset Minna-Maija ja Tuomas Svärdillä, Puulinnank. 4 H 70.   
Kevätretki Aholansaareen 7.-9.5. Linjuri lähtee Oulun linja-autoasemal-
ta, ajaa Ylivieskan ja Nivalan kautta. Matkan täysihoitohinta kyyteineen 
(2 hh:ssa) 170 €/henkilö. Vieläkin mahtuu!
Tied. & ilm. puh 0400-893 382.

 Jumalanlasten srk
 Tuulimyllynkatu 18
 www.jlsrk.net

Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
To 17.4. klo 18.00 Srk:n vuosikokous
La 19.4. Ei tilaisuutta
To 24.4. klo 18.30 Rukouskokous
La 26.4. Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen Ilta
 Marie Licciardo Australiasta
 TERVETULOA!

Ev.lut. Kansanlähetys
Pudasjärvi Su 20.4. klo 10 
Jumalanpalvelus saarna, 
Hannu Uusmies, sen jälkeen 

seurat. Oulu Su 20.4. klo 16 Hintan 
srk-koti, Akkuna Sanasta Maailmaan 
tilaisuus, Hannu Uusmies: Jeesus on 
Kuningasten kuningas. Lumijoki Ma 
21.4. klo 18.30 srk-talo Seurat, Hannu 
Uusmies. Liminka Ti 22.4. klo 18.30 
Rönköillä kotiseurat  Kedonperäntie 9, 
Hannu Uusmies.

Pe 18.4. naistenilta iltapalan äärellä, 
alustus: Erja Similä ”Onko uskossa 
kasvaminen mahdollista”. Su 20.4. 
Sunnuntain kokous, Similä. To 24.4. 
Torstain kokous, mukana Marie 
Lucciardo (austr.). Su 27.4. Sunnun-
tain kokous, Venetvaara. Ma 28.4. 
Nuortenilta Vapiksella Tilaisuudet klo 
18. Tervetuloa!

TILAISUUTEMME:
Su 20.4. klo 11.00 
LÄHETYSKOKOUS
Ke 23.4. klo 19.00 
SANA JA RUKOUS

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu:http://wnet.suomi.
net/kotisivu/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

La 10:00 jumalanpalvelus. 26.4. Alfa-juhla, Sympatiakauden avaus
(http://www.sympatia.� ). 19.-26.4. Nuorten rukousviikko. Ma-pe 10:00 
aamurukouspiiri. Ti 18:00 Alfa-kurssi 22.4. asti.    Tervetuloa!

Su 20.4. Jumalanpalvelus. Pyhäkoulu lapsille. Ma 21.4. klo 13 Kotiliitto. 
Klo 18 Veljesliitto. Ti 22.4. Yhteiskristillinen Rukous- ja Ylistysilta. 
Tervetuloa!

Su 20.4. klo 16:30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Heino Kouva.
Ke 23.4. klo 18 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

Su 20.4. klo 10 Evankelisten opiskelijoiden 
kirkkopyhä Oulun Tuiran kirkossa, 
s. Martti Arkkila, lit Ari Savuoja, Sydänäänet. 
Kirkkokahvit ja juhla. Mukana mm. Miika Polso, 

Heikki Haataja, Hannu Kippo, Reijo Arkkila. Kaikki Tervetuloa! 
Järj. Tuiran srk ja SLEY.

Tänään Opiskelijailta klo 19. 
Martti Peräaho: Armolahjat.
La 19.4. Fransupiiri klo 10.
Su 20.4. Opistoseurat klo 15. 
Kirsti ja Veli Siljander, Anna 
Lahtinen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 17.04. klo 19 E-4 rukous- ja ylistysilta, 
Hannu Valkonen, Risto Wotschke, God`s Bell. 
Pe 18.04. klo 18.30 Varkki-ilta. La 19.04. 

klo 16 ja 18.30 ”Eteenpäin uskossa”, Nokia missio-suurtapahtuma Teatrialla. 
Su 20.04. klo 11  Aamukirkko & pyhäkoulu ja Saints`club, Petri Mettovaara, Janne 
Turpeinen. Ma 21.04. klo 18 Starttiryhmä uskoontulleille ja uskosta kiinnostuneille. 
Ti 22.04. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi. Ke 23.04. klo 10 Äiti-lapsipiiri, klo 14 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 24.04. klo 19 Rukousilta, Jouni Korkala, Sirpa 
Saarela.  www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!
Lumijoen korsuhovilla su 20.4. klo 17 Jumalan kohtaamisen ilta.

– Sairauteni on nyt selätetty eli 
syövältä on taitettu niskat ja hei-
tetty ulos mun kropasta. Katso-
taan mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan, sillä elämä on todella elä-
misen arvoista! Näin kertoo Ri-
ki Sorsa Toivon iltapäivän viikon 
vieraana 21.–25.4. kello 15.30.

Riki Sorsa haluaa valaa uskoa 
ja toivoa selviytymisen mahdolli-
suuksiin. Kuuntelijat voivat myös 
jutella suorassa lähetyksessä Ri-

kin kanssa Toivon illassa ma 21.4. 
kello 21.40–23.00, ohjelma uusi-
taan la 26.4. kello 18.

Rikin viimeisimmän äänitteen 
Haltuus annan lauluni - 18 balla-
dia antavat nekin toivoa huomi-
sesta. Nimikirjoituksella varuste-
tut cd:t ovat kilpailupalkintona 
Riki Sorsan pitkää taiteilijauraa 
esittelevässä viikon musakilpai-
lussa arkisin kello 10.45.

L id o S a lo n e n

To 24.4. klo 16.45 Silminnäkijänä maailmalla. 
Lähetysseuran ohjelmassa haastateltavana Eli-
na ja Juri Veikkola, jotka valmistautuvat lähe-
tystyöhön Hongkongiin.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 20.4. klo 9.45 radiopyhäkoulussa pastori 
Virpi Sillanpää-Posio puhuu aiheesta Taivaan 
kansalainen.
Su 20.4. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusintana, aiheena rip-
pikoulu. Studiossa keskustelemassa vs. kap-
palainen Sanna Jukkola ja nuorisotyönohjaa-
ja Mauri Autio. Ohjelman toimittaa Laila Kor-
kiakoski Nivalasta.
Ma 21.4. klo 17.05 Etapilla vieraana kirjaili-
ja ja toimittaja Salme Blomster Espoosta. Ai-
heena itsetunto ja usko. Ohjelman toimittaa 
Risto Parttimaa.

Riki Sorsa radiovieraana 
viikolla 17

Opiskelijamenot

Kristillinen radioasema Radio 
Dei lähettää sunnuntaina 20.4. 
kello 12 ortodoksisen maallikko-
hetkipalveluksen Oulusta. Palve-
luksen toimittaa Oulun ortodok-
sisessa hiippakunnassa hiippa-
kuntasihteerin tehtäviä hoitava 
teologian opiskelija Jukka Män-
tymäki. Hän käyttää palveluk-

sessa myöskin opetuspuheen. 
– Maallikkojumalanpalve-

luksia kuullaan harvoin radios-
sa, vaikka kyseessä onkin vanha 
ortodoksinen perinne. Alunpe-
rin tsasounat eli rukoushuoneet 
on rakennettu juuri maallikkoju-
malanpalveluksia varten, Mänty-
kivi kertoo.

Ortodoksinen 
maallikkohetkipalvelus Deissä
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4. sunnuntai pääsiäisestä on latinankieliseltä nimeltään Cantate (= laulakaa). 
Sunnuntai kuuluu pääsiäisen jälkeisten iloisten pyhien joukkoon. Päivän 
antifonissa kehotetaan Psalmin 98 sanoin: ”Laulakaa Herralle uusi laulu! 

Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on 
tuonut voiton.” 

Päivän kirkollisena aiheena on Taivaan kansalaisena maailmassa. Evankeliumi-
kirja toteaa juhlavasti päivän teemasta: ”Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä totuu-
dessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän Hengen johtamina kris-
tityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa.”

Evankeliumitekstissä Jeesus rukoilee jälleen omiensa puolesta. Hän on antanut 
Jumalan ilmoituksen seurakunnalleen. Jeesus rukoilee Isää ja menee omiensa puo-
lesta takuuseen: ”He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaik-
ki, minkä olet minulle antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet pu-
heeni vastaan.” 

Näin Jeesuksen jumalallinen, evankeliumin ilosanoman välittävä rooli korostuu. 
Isä ja Poika toteuttavat yhdessä jumalallista pelastussuunnitelmaa, joka huipentuu 
Jeesuksen maanpäällisen toiminnan jälkeen hänen kärsimiseensä, uhrikuolemaan-
sa ja riemulliseen ylösnousemukseen sekä taivaaseenastumiseen. Jumalan työ jat-
kuu hänen seuraajiensa kautta Pyhän Hengen työnä maailmassa.

Tekstin lopussa Jeesus korostaa rukoilevansa omiensa puolesta. Tämä ei kuiten-
kaan sulje pois ennättävää armoa ja etsikonaikaa, joka Raamatun mukaan koittaa 
ajallaan kaikille kansoille.

PEkka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 98: 2–9
Ensimmäinen lukukappale Jes. 32: 15–20
Toinen lukukappale Room. 8: 9–11
Evankeliumi Joh. 17: 6–10

Kirkko on vapautusliike 
Muistan hyvällä opettajaani, joka johdatti minua hengellisyyden ja kris-
tillisen opin salaisuuksiin. Kerran luennoilla hän kipinöi pyhää suut-
tumusta. Hän kertoi meille opiskelijoille ajasta, jolloin hän työskenteli 
nuorena pappina pienessä saaristoseurakunnassa. Hän oli tavannut 
mökin mummelin, joka kertoi joka päivä rukoilevansa. Vanha nainen 
lisäsi sitten ”mutta enhän minä mikään oikea uskovainen ole”. Opetta-
jani oli mielessään tuohtunut ja tuohtui kertoessaan uudestaan: ketkä 
ovat ne, jotka sanovat tällaiselle Jumalan lapselle, ettei hän ole oikean-
lainen kristitty. 

Toinen kirkon opettaja, jota arvostan, on eläkkeellä oleva arkki-
piispa John Vikström. Hänen olen kuullut lausuvan, että kirkko on 
vapautusliike. Olen samaa mieltä: kirkko on vapautusliike, kirkkonsa 
kautta Kristus vapauttaa ihmisen synnistä, pelosta ja epätoivosta. Myös 
toisten ihmisten tuomion pelosta. Kukaan ei saa tulla mestaroimaan 
toisen ihmisen sisintä, suhdetta Jumalaan. 

Kirkko on syvimmältä olemukseltaan vapautusliike kaikesta siitä, 
mikä estää ihmistä kasvamasta yhä läheisempään jumalayhteyteen. 
Kun yhteys Lähteeseen on syntynyt, tulee ihmisestä jumalallisen rak-
kauden rööri. Rakkaus virtaa hänen kauttaan toisille. Syvä jumalayh-
teys kanavoituu eettiseksi toiminnaksi. Se merkitsee pienissä ja suu-
rissa asioissa heikoimpien puolustamista ja rakkauden tulemista kou-
riintuntuvaksi. Tällaista on arjen mystiikka, joka on jokaisen ulottu-
villa. 

Elämme pääsiäisen suurta ja iloista juhla-aikaa. Tätä juhlien juhlaa 
kannattaa viettää pitkään. Olemme päässeet vapaiksi. 

PauliiNa kaiNulaiNEN 
Kirjoittaja on pappi ja ekoteologian tutkija

Jumala,

silloin kun vaarat uhkaavat meitä,

ajattelemme helposti vain itseämme.

Mietimme, miten itse selviytyisimme

vaikeasta tilanteesta

ajattelematta, miten muiden käy.

Anna meille avara sydän,

niin että otamme huomioon myös toiset.

Opeta meitä luopumaan

omista eduistamme,

jos niiden mukaan toimiminen

on vahingoksi toisille ihmisille.

Auta meitä luottamaan sinun huolenpitoosi.

Sinä voit muuttaa

uhkaavankin tilanteen hyväksi.

Kuule meitä Jeesuksen, auttajamme tähden.

w w w.sxc . hu /  J e r e my D o o r t e n
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Kristianilla 
on krooninen

Ensimmäinen 
Lähetysladan takapenkin 
haastateltava on 
muusikko Kristian 
Meurman. Hyväntuulinen 
ja puhelias Kristian 
ahtautuu takapenkille ja 
matka voi alkaa. 

Mitä kuuluu Kristia-
nille?

– Kuuluu erit-
täin hyvää! Elän täl-

lä hetkellä unelmaani, saan teh-
dä juuri sitä, mitä olen koko ikäni 
halunnut tehdä, eikä siitä tarvitse 
edes maksaa. 

Miltä Ladan takapenkki tun-
tuu?

– Olen Suomessa keikkaillut 
Hangosta Muonioon ja en kyl-
lä lähtisi Ladan takapenkiltä kä-
sin keikkamatkoja ajelemaan. En 
myöskään ostaisi Ladaa, vaik-
ka se olisi hyvä ratkaisu Suomen 
sääolosuhteisiin.  

Mitä muistoja Lada sinussa 
herättää?

– Ihan ensimmäinen Lada-
muisto on sininen Lada 1200, 
Hermannin Lada. Me leikimme 
sillä kahden serkun kanssa lap-
sena Toivalassa ja Ladan omis-

ti kaukainen sukulainen Her-
manni, joten Lada nimettiin hä-
nen mukaansa. Sen jälkeen olen-
kin pyrkinyt välttämään kyseis-
tä merkkiä. 

Mikä suhde sinulla on kris-
tinuskoon?

– Usko on minulle henkilö-
kohtainen asia. Suhde Jumalaan 
on kuin suhde parhaaseen ystä-
vään tai veljeen. Jumala on per-
hettä. En koe tarvetta saarnaa-
miseen tai jeesusteluun. Nuoriso-
työssäkin kannustin nuoria haas-
tamaan ja kyseenalaistamaan asi-
oita, sillä kenenkään ei tarvitse 
ottaa valmista pakettia vastaan. 
Itse olen tutustunut moniin eri 
uskontoihin, että saan perspek-
tiiviä asioihin. Se on saanut mi-
nut uskomaan luterilaiseen us-
kontoon ja varsinkin armoon se-
kä anteeksiantoon. 

kuusi vuotta 
nuorisotyötä
Sinulla on kokemusta myös seu-
rakuntatyöstä, olit vuosituhan-
nen vaihteessa vuoden Espoon 
ruotsalaisessa seurakunnassa 
vastaavana nuoriso-ohjaajana 
sekä viisi vuotta Karjaan seura-
kunnassa. 

Minkälainen työpaikka seu-
rakunta on?

– Espoossa oli mahtavasti jär-

jestetty työyhteisö ja se oli hieno 
duuni. Varsinkin leirityö on ai-
na ollut suola. Lähdin Espoon jäl-
keen opiskelemaan alaa Karjaalle 
mutta pragmaatikkona en oikein 
sulattanut koulun opetusmeto-
deja, joten päätin siirtyä akatee-
misiin opintoihin. Sitten Karjaan 
seurakunnasta tuli soitto, että he 
tarvitsevat työntekijöitä riparille. 
Omassa työnkuvassani musiikki 
on ollut aina tärkeä ja sanoinkin, 
etten osaa suomalaisia riparilau-
luja. No, ne kyllä opin sitten vii-
den vuoden aikana. Nautin kyllä 
ehdottomasti seurakuntatyöstä. 

Lähdit sitten musiikkibis-
nekseen mukaan. Miksi tämä 
valinta?

– Olin kymmenen vuotta teh-
nyt töitä toisille ja halusi aloittaa 
musiikin tekemisen, toteuttaa si-
tä poltetta, mikä sisälläni on. Iro-
nista tosin, että muusikon työ on 
muiden viihdyttämistä.

Debyyttilevysi Ensiaskeleet 
jälkeen sinulta pukkaa toista le-
vyä. Mitä on luvassa?

– Menemme bändin kanssa 
tämän kuun loppupuolella stu-
dioon. Tulossa on suomenkieli-
nen levy, joka sisältää vain joitain 
cover-biisejä eli suunta on uusiin 
biiseihin. Uudella levyllä on mu-
kana myös puhtaasti omaa mate-
riaaliani. 

Eli toinen levy eroaa debyy-
tistä?

– Itse olisin tehnyt uuteen le-
vyyn radikaalimman muutok-
sen, mutta levy-yhtiölläkin on 
oma painava sanansa asiasta. 
Näinä päivinä selviää myös se-
kin, saanko tehdä levylle perhe-
väkivaltaa koskevan biisin. Levy-
yhtiössä ollaan varovaisia aiheen 
takia mutta jos se heidän mieles-
tään on liian roisi kappale, eikä 
mahdu levylle, teen sen omakus-
tanteena ja julkaisen netissä. 

Minulle saa tulla aina juttelemaan, jos vain kaduilla törmää. Ja sekin kannattaa 
muistaa, että minulla on krooninen halipula. 

HALIPULA



11   Nro 14     17.4.2008

Faktaa

Tasaus-kampanja
Suomen Lähetysseuran kampanja, jolla tasoitetaan tietä yhteis-
kunnan heikoimmille. Kampanjan avulla hankituilla varoilla 
luodaan kestäviä onnen edellytyksiä niille, joilla ei muuten oli-
si toivoa paremmasta.

Tasaajien lahjoituksilla tuetaan Lähetysseuran kehitysyhteis-
työtä eri puolilla maailmaa. Vuoden 2008 Tasaus-keräyksellä 
autetaan Kambodzhan etnisiä vähemmistöjä lukemaan ja kir-
joittamaan. Lahjoittaja voi tehdä kertalahjoituksen tai ryhtyä 
säännölliseksi tasaajaksi. Lisätietoja osoitteessa www.mission.
fi/tasaus.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Ilmiselvää kapinahenkeä?
– Minulla on vahvat mieli-

piteet ja aina ne eivät kaikkien 
kanssa kohtaa. Mutta vakavasti 
ajatellen asioista pitää puhua, ei-
kä vain lakaista ongelmia maton 
alle. Kuinka monta lasta pahoin-
pidellään tänäkin vuonna kodin 
seinien sisällä. Meidän pitäisi vä-
littää yksittäisen pienen ihmisen 
asioista. Jokainen voi auttaa ja 
vaikuttaa pienillä asioilla. 

vaikuttamista
pienillä asioilla
Olet antanut kasvosi muun mu-
assa Iltalehden Minä en kiusaa 
-kampanjalle sekä Suomen lähe-
tysseuran Tasaus-kampanjalle. 

– Lähden luotettaviin tapah-
tumiin ja kampanjoihin mukaan, 
mitkä tuntuvat minusta tärkeiltä 
ja missä tunnen, että voin vaikut-
taa. Joillekin pyynnöille pitää vain 
sanoa ei, jos niiden takana ei re-

hellisesti voi seisoa.  
Mitä tulevaisuudensuunni-

telmia sinulla muusikkona on?
– Tiedän, että vielä kymmenen 

vuoden päästä hoilaan keikoilla 
Lapin kesän, mutta lopun keikka-
ajasta esitän omaa materiaalia. 
Veri vetää myös ulkomaille, oli-
si mukava keikkailla maailmal-
la esimerkiksi Euroopassa ja Aa-
siassa. Täytyy muistaa, että olen 
vasta yhden vuoden tehnyt suo-
menkielistä musiikkia ja sitä en-
nen 13 vuotta englanniksi. Olen 
sanoittanut tekstejä myös ruot-
siksi, ranskaksi ja italiaksi.

Milloin Kristian Meurman 
keikkailee seuraavaksi Oulus-
sa? 

– Todennäköisesti tulemme 
bändin kanssa kevään ja kesän 
aikaan Ouluun keikalle, ainakin 
tulemme jammailemaan touko-
kuussa 45 Specialiin. Niin, ja on-
han minua pyydetty myös Ou-

lun lähetysjuhlille ja siellä mi-
nut nähdään muusikon ominai-
suudessa. 

Kerro vielä lempivirtesi?
– Suomeksi sen nimi on ”Päivä 

vain ja hetki kerrallansa”.  Suo-
men ruotsinkielisessä virsikirjas-
sa se löytyy numerolla 391. Hie-
noa tässä virressä on erityises-
ti Lina Sandellin teksti. Se pu-
huttelee ja siinä kiteytyy ihmis-
elämän perusasiat. Elämän ti-
lanteista riippuen sitä miettii, et-
tä miten tämän ristini kannan ja 
kuitenkin on olemassa se joku, 
joka huolehtii sinusta. 

Entä mitä vastaat kysymyk-
seen, että minkä tähden? 

– Ihan kiusaksi vaan. 

Maarit itkoNEN

Seuraavaksi lähetysladan taka-
penkille istahtaa tyttö, joka pu-
keutuu kuin Marilyn.

H ar r i  N u r m in e n



12    Nro 14      17.4.2008

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 20.4. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, avustaa 
Ari-Pekka Metso. Urkurina 
Maija Tynkkynen ja kantto-
rina Raimo Paaso. Tuiran ka-
marikuoro. 
Messu su 20.4. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo, kanttori-
na Henna-Mari Sivula. Kirk-
kokahvit.
Englanninkielinen vesper 
su 20.4. klo 18 Öbergin ta-
lossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 20.4. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Pet-
ri Satomaa, kanttoreina Ju-
ha Soranta ja Riitta Piippo. 
60-vuotiaiden juhla. Mah-
dollisuus henkilökohtai-
seen keskusteluun ja ruko-
ukseen.
Messu su 20.4. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, saarnaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 20.4. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, avus-
taa Erja Järvi, kanttorina Ju-
ha Soranta. Mukana nimik-
kolähetti Maija-Liisa Maunu 
ja missio-klubilaisia. 
Messu su 20.4. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, saarnaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Riitta Piippo. 

Messu su 20.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Jonna Kalliokoski, kant-
torina Else Piilonen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 20.4. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 20.4. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Ari Savu-
oja, saarnaa Martti Arkki-
la, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kirkkokahvit, seurat. Evan-
kelisten opiskelijoiden kirk-
kopyhä.
Messu su 20.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avusta-
vat Saila Luukkonen ja Rai-
ja Yrjölä, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Pyhän Luuk-
kaan 1- ja Kuivasjärven 1 
-rippikouluryhmät osallistu-
vat messuun.
Messu su 20.4. klo 12 Pa-
teniemen kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, avus-
taa Juha Tahkokorpi, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Pate-
niemen Rauhanyhdistyksen 
kirkkopyhä. Pateniemen 5 
-rippikouluryhmä osallistuu 
messuun.
Messu su 20.4. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 20.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Gospelmessu su 20.4. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. toi-
mittaa Ari Savuoja, Sarastus-
kuoro. Iltapalatarjoilu. 
Viikkomessu ke 23.4. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 20.4. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarnaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi, avustaa lapsi-
kuoro. Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 12 Huonesuon 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Vart-
tuneiden vitonen -tempaus. 
Kirkkokahvit.

YlIkIIMInGIn AluE
Messu su 20.4. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori-
na Jenni Rautakoski. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 10. Toimittaa Sa-
muel Mäkinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 20.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Pekka Siljander, 
kanttorina Hannu Nieme-
lä, trio Kotikutoiset. Kirkko-
kahvit. Kirkkokyytiä tarvitse-
vat, soittakaa pe klo 9–11 p. 
5472 636.
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 18 Kellon seurakun-
takodissa. Toimittaa Pekka 
Siljander, kanttorina Hannu 
Niemelä. Kirkkokahvit.

Kempele
konfirmaatiomessu su 20.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, avustaa Timo 
Riihimäki, Pekka Rehumä-
ki ja Arto Pisilä, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Gospelmessu to 24.4. klo 19 
kirkossa.

Kiiminki
Iltakirkko pe 18.4. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Saija Kron-
qvist, kanttorina Marja Ai-
nali.
Herättäjän kirkkopyhän 
messu su 20.4. klo 10. Saar-
naa Jouni Riipinen, kanttori-
na Marja Ainali. Kirkkokahvit 
Kirkkopirtillä ja seurat noin 
klo 12. Puhujina mm. Asta 
Leinonen, Juhani Laurila ja 
Jouni Riipinen.
Messu su 20.4. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa.

Liminka
konfirmaatiomessu su 20.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, Katri Harju avus-
taa, kanttorina Mika Kotka-
ranta. Talvileiri A-ryhmä.
konfirmaatiomessu su 20.4. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, Maria Ma-
tilainen avustaa. Kanttorina 
Mika Kotkaranta. Talvileiri B-
ryhmä.
Gospelmessu ke 23.4. klo 18 
Limingan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, avustaja-
na Katri Harju. Tyrnäväläis-
ten ja liminkalaisten yhtei-
nen bändi.

Lumijoki
Messu su 20.4. klo 10. Toi-
mittaa Timo Juntunen, kant-
torina Juha Pöykkö.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Ossi Kajava. Lähetysvart-
ti klo 11.30 srk-talossa. Lähe-
tyssihteeri kertoo tulevista 
Oulun lähetysjuhlista.
kesä III -rippikoulukirkko ja 
vanhempainilta su 20.4.klo 
18 seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen, kant-
torina Ossi Kajava. Kahvitar-
joilu.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpalvelus 
su 20.4. klo 10 seurakuntako-
dissa. Toimittaa Hannu Uus-
mies, avustaa Oskari Holm-
ström, kanttorina Keijo Pii-
rainen, Vox Margarita. Pu-
dasjärven maa- ja kotitalo-
usnaisten 70-vuotisjuhla.

Siikalatva
kEStIlä
Messu su 20.4. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Ulla Kos-
kelo. 

PIIPPolA
konfirmaatiojumalanpal-
velus su 20.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. 

PulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Petrus 
Luokkala laulaa.
Yökirkko pe 18.4. klo 23.30 
–24.15 kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri. Kuuluu yläkou-
lun ja lukion yökouluun, jo-
hon seurakuntalaiset saavat 
osallistua. Luento Pulkkilan 
kirkon arkkitehtuurista klo 
21.30–22.15 kirkossa.

PYHäntä
Rovastikunnan kehitysvam-
maisten kirkkopyhän mes-
su su 20.4. klo 13 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri ja Sulo Kautto, kanttori-
na Veijo Kinnunen. Mukana 
lapsikuoro. Ruokailu ja juhla 
seurakunta-talolla.

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
20.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Janne Kopponen, kant-
torina Eeva Varonen. 

Siikasalo
RuukkI
Suomen sota 200-vuotis-
muistojuhlajumalanpalve-
lus su 20.4. klo 10 Revonlah-
den kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Haapala, saarna TM, leh-
tori Maija-Leena Virta-Kan-
gas. Kunnianosoitus  ja sep-
peleiden lasku Suomen so-
dan muistomerkillä. Juhla-
lounas Siikajoenkylän Gume-
ruksen koululla ja muistojuh-
la Komppalinnassa. Kuljetus: 
Lähtö klo 9 Paavolan kirkon 
luota, klo 9.20 Ruukin kun-
nanviraston parkkialue ja 
klo 9.40 Revonlahden kirk-
ko. Jatkokuljetus Siikajoel-
le juhlajumalanpalveluksen 
ja seppeleen laskun jälkeen. 
Linja-auto lähtee paluureitil-
le juhlan ja päätöskahvin jäl-
keen noin klo 15.45.

SIIkAJokI
Suomen sota 200-vuotis-
muistojuhlajumalanpalve-
lus su 20.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Reino Tanju-
nen. Kunnianosoitus ja sep-
peleenlasku Suomen sodan 
muistomerkillä. Juhlalounas 
Siikajoenkylän Gumeruk-
sen koululla ja muistojuhla 
Komppalinnassa. 

VIHAntI
Messu su 20.4 klo 10. Toi-
mittaa Kaija-Liisa Keränen, 
kanttorina Asko Rautakoski. 
Partiolaisten kirkkopyhä.

Tyrnävä
Messu su 20.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Jor-
ma Kiviranta, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Messu su 20.4. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Jorma Kiviranta, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.

Pulkkilan kirkon ja tapulin perusteellinen remontti on valmistunut.
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Hartauselämä
Aamurukous ke 23.4. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 18.4. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 19.4. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 19.4. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 23.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 23.4. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Pekka Rehumäki.
Miestenpiiri ke 23.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
ompeluseurat to 24.4. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Hartaudet:
To 17.4. klo 18.30, Kuntota-
lo, Uusikatu 66. Anna-Mari 
Heikkinen.
To 24.4. klo 18.30, Kuntotalo, 
Uusikatu 66. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiirit:
Ke 23.4. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
To 24.4. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Johannek-
sen evankeliumi. Pastori An-
na-Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 17.4. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Olavi Isokoski 
ja Kalevi Kärki.
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 18.4. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Sävelen ja rukouksen hetki 
ke 23.4. klo 19, Kastellin kirk-
ko. Hetki alkaa musiikilla, 
jonka jälkeen vietetään pie-
ni rukoushetki. Kesto noin 25 
minuuttia.
Raamattupiirit:
To 17. ja 24.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 
Ke 23.4. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
To 24.4. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Ti 22.4. klo 12 ei ole raamat-
tupiiriä Kastellin kirkossa. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat:
Pe 18.4. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Myyjäiset.
Pe 18.4. klo 19, Maikkulan 
kappeli. 
To 24.4. klo 18, Kaukovaini-

on kappeli. 
To 24.4. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
17. ja 24.4. klo 15, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Pasi Kurikka.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 18.4. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Miestenpiiri ti 22.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Riitta Louhe-
lainen alustaa sovituksesta.
Raamattupiirit:
Ti 22.4. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 
To 24.4. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 18.4. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Akkuna – Raamatun ja lähe-
tyksen iltapäivä su 20.4. klo 
16, Hintan seurakuntatalo. 
Jeesus on Kuningasten ku-
ningas. Opetuspuhe Hannu 
Uusmies. Lapsille pyhäkou-
lu. Varhaisnuorille oma oh-
jelma. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri ke 23.4. klo 18.30–20, Huo-
nesuon seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
Matkamiehen iltarukous su 
27.4. klo 14, Hotelli-ravinto-
la Lasaretti. Jaakko Löytyn 
säveltämä musiikkikokonai-
suus. Körttiopiskelijoiden 
kuoro, Sarastuskuoro ja bän-
di joht. Minna Svärd, Noora 
Kataja ja Esa Rättyä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
J. S. Bachin kantaattikon-
sertti su 20.4. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. Kantaatit BWV 
199 ja 147. Henna-Mari Sivu-
la sopraano, Sirkka Rautakos-
ki altto. Sofia Magdalena -yh-
tye, johtaa Raimo Paaso, oh-
jelma 10 € yhteisvastuulle.
Virsilauluilta ti 22.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Paul Gerhardtin virsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
kirjatorstai to 17.4. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Kirjoina 
Nikolai Gogol: Kuolleet sie-
lut, Mihail Bulgakov: Saata-
na saapuu Moskovaan.

Tuiran seurakunta
tuiran kanttorien yhteis-

vastuukonsertti su 20.4. klo 
16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Konsertin päätteeksi kahvi-
tarjoilu. Ohjelman ja kahvin 
hinta 5 €.

Oulujoen seurakunta
Pohjan Sotilassoittokun-
ta pe 25.4. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Pohjan Sotilassoitto-
kunnan päällikkö ja kapelli-
mestari, musiikkimajuri Pet-
ri Junna johtaa soittokuntaa, 
solistina yliluutnantti Tuomo 
Leppilampi, käyrätorvi. Käsi-
ohjelma 5 €. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Juttutupa ma 21.4. klo 
13–14.30, Kastellin kirkon 
pappilan kamari. Päiväkah-
vit ja keskustelua masennuk-
seen liittyvistä asioista.
Ystävänkamari ti 22.4. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kaikkien yhteinen porina-
paikka. Kamarin väen omaa 
ohjelmaa.
Vanhuslinja ke 23.4. klo 
9–11. Sinulle ikäihminen, jo-
ka haluat jakaa huoliasi tai 
yksinäisyyttäsi toisen kanssa. 
Soita tai jätä soittopyyntö, p. 
040 5747 157 / diakonissa As-
ta Leinonen.
Diakoniapiirit:
Ma 21.4. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ke 23.4. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 17.4. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
työttömien ruokailu ti 22.4. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 17.4. klo 13, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Virsilauluilta to 17.4. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Yh-
teisvastuukeräyksen mer-
keissä virsiä, runoja, kahvi-
tarjoilu ja arpoja.

Yhteinen   
seurakuntapalvelu
kEHItYSVAMMAISEt
Varttuneiden porinapiiri ti 
22.4. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten juttutupa.
kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti 22.4. klo 
17–18.30, Heinätorin seu-

rakuntatalo. Keskustelu- ja 
kohtaamispaikka aikuisille 
kehitysvammaisille.

kuuloVAMMAISEt
Hyvän näkemisen ja kuu-
lemisen päivä ti 22.4. klo 
12–16, Keskustan seurakun-
tatalo. Ks. lisätietoja Näkö-
vammaiset-osastosta.

näköVAMMAISEt
Hyvän näkemisen ja kuu-
lemisen päivä ti 22.4. klo 

17.–24.4.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
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 
kaupunkileirikeskus
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
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi - lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Kanttorit keikalla 
Yhteisvastuun hyväksi

enot oulussa 

12–16, Keskustan seurakun-
tatalo. Asiaa ikäihmisten 
kuulon kuntoutuksesta ja 
kuulovammaisten palveluis-
ta, tietoa Aino-neuvontapal-
veluista ja kotihoidosta, tie-
toa näkövammaisten palve-
luista ja oikeuksista, tuote- 
ja apuväline-esittelyä, kah-
vitarjoilu. Tilaisuudessa viit-
tomakielen- ja kirjoitustulk-
kaus. Tilaisuus on kaikille 
avoin.
näkövammaisten raamat-

tupiiri to 24.4. klo 13–14.30, 
Öbergin talo. 

PäIHDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 18. ja 25.4. klo 13, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 21.4. klo 14.30, Diako-
niakeskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
22.4. klo 13, Diakoniakeskus. 

Tuiran seurakunnan kantto-
rit konsertoivat jo viidennen 
kerran Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Perinteisen yhteis-

konsertti on Pyhän Tuomaan kirkos-
sa Puolivälinkankaalla sunnuntaina 
20.4. kello 16. 

Konsertissa esiintyvät kaikki seu-
rakunnan viisi kanttoria kuorona, 
duettoina ja soolona. Tänä vuonna 
konsertin pääpaino on vokaalimu-
siikissa. Mukana on tuttuja ja vähän 
harvinaisempia hengellisiä lauluja se-
kä jokunen uudempikin laulu 1990- ja 
2000-luvulta. Lisäksi on urku- ja pia-
nomusiikkia. Konsertin ohjelmistos-
sa on otettu huomioon Yhteisvastuu-
keräyksen aihe, sillä laulut on valittu 
pääosin teemoista Jumalan luomistyö 
sekä työ.

– Konsertin toteuttaminen on 

meille kanttoreille erittäin antoisaa, 
koska normaalissa työrytmissä yhtei-
nen musisointi jää vähälle. Meille tä-
mä on ehdottomasti mahdollisuus ja 
ilo, minkä toivomme välittyvän myös 
kuulijoille, Tommi Hekkala kertoo.

Mukana keikalla ovat kanttorit 
Raakel Pöyhtäri, Ulla Metsänheimo, 
Lauri-Kalle Kallunki, Heikki Jämsä 
ja Tommi Hekkala.

Konserttiin on vapaa pääsy. Ohjel-
ma- ja kahvimaksu on 5 euroa.

Ohjelmassa ovat esimerkiksi Ken 
on luonut sinitaivaan, Soi kunniak-
si Luojan, Oi katsohan lintua oksalla 
puun ja Kiitos Jumalamme. Mukana 
on myös Toivo Kuulan ja Oskar Meri-
kannon lauluja. Uruilla kuullaan Felix 
Mendelssohnin urkusonaatti.

Satu laPiNlaMPi

Pe k ka Pöy h t ä r i

Viisi kanttoria nousee lavalle jo viidennen kerran.



14    Nro 14      17.4.2008

17.–24.4.2008enot oulussa 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 21.4. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 21.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
Ma 21.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 
To 24.4. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, puh. 08 5316197.

YlIkIIMInGIn AluE
Piispankamari pe 18.4. ja 
ti 22.4. klo 11, Ylikiimingin 
vanha pappila. Kirpputori ja 
kahvila lähetyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 20.4. klo 12, 
Makasiininkadun kerho-
huone. 
Päiväkerho ma 21.4. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerhot: Lasten ja van-
hempien kohtaamispaikka.
Ke 23.4. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To 24.4. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut:
Su 20.4. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 20.4. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 20.4. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
To 24.4. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 6–8-vuotiail-
le lapsille. 
Perhekerhot: Lasten ja van-
hempien kohtaamispaikka.
Ma 21.4. klo 10, Sarasuon 
päiväkoti. 
Ti 22.4. klo 9.30, Pyhän An-

dreaan kirkko. 
Ke 23.4. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko.
Ke 23.4. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 23.4. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 23.4. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. Aiheena Ruko-
us. Lapsityönohjaaja Marjaa-
na Lassi vierailee.
Ke 23.4. klo 10, Pyhän An-
dreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli 
ma 21.4. klo 15.30 ja ti 22.4. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 050 3576 915.
Pyhäkoulut:
Su 20.4. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 20.4. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 20.4. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 20.4. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 20.4. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot: Lasten ja van-
hempien kohtaamispaikka.
Ti 22.4. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke 23.4. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 23.4. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 24.4. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot: Lasten ja van-
hempien kohtaamispaikka.
Ke 23.4. klo 9.30, Hintan seu-

rakuntatalo. 
Ke 23.4. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti.
Ke 23.4. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 23.4. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

YlIkIIMInGIn AluE
Perhekerho to 24.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret

Lisätietoa kerhoista osoit-

teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret

Yökahvila nuorten paik-
ka la 19.4. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 13-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa.
nuortenilta Überöberg ke 
23.4. klo 18–20, Öbergin ta-
lo. Yhdessä oloa ja eloa itse 
asian äärellä. 

Yhteisvastuu-
     tapahtumat
Virsilauluilta 
torstaina 17.4. klo 18
Hintan seurakuntatalolla
Yhteisvastuukeräyksen merkeissä virsiä, 
runoja,kahvitarjoilu ja arpoja.

tuiran kanttorien Yhteisvastuukonsertti 
sunnuntaina 20.4. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkolla 
Tuiran seurakunnan kanttorit konsertoivat 
Yhteisvastuun hyväksi. Konsertin päätteeksi 
kahvitarjoilu. Ohjelman ja kahvin hinta 5 
euroa.

Kimppakävelylle 
kirkkoon
Varttuneiden vitosessa voi yhdistää sunnuntaikä-
velyn ja jumalanpalveluksen uudella tavalla. Ou-
lujoen seurakunnan ja Oulun ladun järjestämässä 
tapahtumassa 20.4. käydään ensin yhteisellä sau-
vakävelylenkillä ja sen jälkeen osallistutaan juma-
lanpalvelukseen Huonesuon seurakuntakodilla. 

Tapahtuma alkaa kello 10 Oulun ladun vetä-
mällä alkuverryttelyllä ja sauvakävelykoululla 
Huonesuon seurakuntakodilla. Jokaiselle löytyy 
sopivanpituinen kävelylenkki, pisin matka on viisi 
kilometriä. Reippailijoille tarjotaan ohjatun sauva-
kävelyn ja hyvän seuran lisäksi myös mehua. 

Kävelyn päätteeksi kokoonnutaan kello 12 ju-
malanpalvelukseen Huonesuon seurakuntako-
tiin, minkä jälkeen juodaan kirkkokahvit. Kirk-
kokahvien yhteydessä arvotaan kaikkien osallis-
tujien kesken stepperi sekä erilaisia liikunnallisia 
lohdutuspalkintoja. 

Oulun latu ry:n varapuheenjohtaja Pek-
ka Hakaheimo suosittelee sauvakävelyä kaikille. 
– Kaikkien ihmisten, joilla ei ole elimellistä vaivaa, 
pitäisi liikkua. 3-4 kertaa viikossa kannattaisi läh-
teä liikkeelle. Mielikin pysyy virkeänä. 

Paikalla Varttuneiden vitosessa on kaksi kou-
luttajaa, ja he tuovat mukanaan muutamia kym-
meniä sauvoja, joita voi lainata.

– Sauvakävely sopii erinomaisesti miehille. Mi-
nä olin alkuaikoina ensimmäisiä sauvakäveleviä 
miehiä, Hakaheimo muistelee.

Vierailemme muun muassa Särkänniemen 
elämyspuistossa, Pandan tehtaanmyymälässä 

Vaajakoskella ja Ylöjärven kirkossa.

Yövymme Julkujärven leirikeskuksessa Tampereen 
läheisyydessä.

Retken hinta 120 euroa sisältää matkat, täysihoidon, 
sisäänpääsymaksut sekä tapaturmavakuutuksen Oulun 

ev. lut. seurakuntien jäsenille.

Ilmoittaudu mukaan soittamalla yhteisen 
seurakuntapalvelun toimistoon (08) 3161 340, klo 9–16.

Ilmoittautuminen päättyy 29.4. Retkelle mahtuu 
45 osallistujaa. Etusijalla retkelle ovat Karjasillan 

seurakunnan jäsenet.

Lisätietoja: 
Esa Harju 040 575 2713 ja 

Atte Kääriäinen 040 506 0315.

Lähetys
lähetyssoppi to 24.4. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Myyjäiset ja kahvila.
äänestä paras lähetyssuk-
ka! Millainen on Oulun tuo-
miorovastikunnan paras lä-
hetyssukka, joka pääsee kil-
pailemaan Lähetysjuhlilla 
järjestettävään loppukilpai-
luun? Sukat ovat esillä Siives-
sä viikolla 16 ja 17, Nokelan-
tie 48 B, sekä Vappukeitaas-
sa to 1.5., Isokatu 17. 
Pyöränhuoltoviikko Sii-
vessä. Tee lähetystyötä, 
tuo polkupyöräsi huoltoon! 
21.–26.4. voit tuoda polku-
pyöräsi keväthuoltoon Sii-
peen. Huollata pyöräsi edul-
lisemmin kuin liikkeissä, 
tuotto ohjataan lähetystyöl-
le. Pyörähuolto Siiven auki-
oloaikoina. Lisätietoja p. 044 
3161 570 / lähetyssihteeri.
Maija-liisa Maunun lähetti-
vierailu ma 21.4. klo 13.30, 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Maija-Liisa Maunu ker-
too työstään Namibiassa. 
Päiväkahvit.
Vappukeitaan valmistelu-

talkoot ke 30.4. klo 9–16, Kes-
kustan seurakuntatalo. Vap-
puna valmistelut alkavat klo 
8. Talkooväkeä tarvitaan myös 
Vappukeitaan aikana monen-
laisiin palvelutehtäviin. Tie-
dustelut lähetyssihteeri Raija 
Nissinen, p. 040 5747 105.
Vappukeidas to 1.5. klo 
11.30–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Tarjolla lohikeittoa lei-
vän ja ruokajuoman kera, hin-
ta 6 €, myös kotiin vietäväk-
si (oma astia mukaan). Tarjol-
la simaa, kahvia, teetä, munk-
keja. Arvontaa ja onnenpyö-
rä. Lähetyssopessa mm. lei-
vonnaisia ja käsitöitä, tuotto 
lähetystyön hyväksi Suomen 
Lähetysseuran kautta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri ke 23.4. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Taistelu pahaa vastaan, Mai-
re Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 22.4. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

A nn ika L am b e r g

Kävely on hyvä seurustelumuoto, kertoo Pekka Hakaheimo.
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Karjasillan seurakunta
Cafe Andreas by night 
-nuorten yökahvila pe 18.4. 
klo 20–24, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Gospelryhmä ma 21.4. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessä soittamista 
ja laulamista. Lisätietoja At-
te Kääriäinen, 040 5060 315.
Gospeltanssiryhmä ma 
21.4. klo 18–19, Kaukovai-
nion kappeli. Haluatko liik-
kua gospelmusiikin tahdis-
sa, opetella uutta ja saada 
liikuntaa? Ryhmä toimii tou-
kokuun puoliväliin saakka. 
Lisätietoa ja ilm. Riina p. 050 
4334 102.
nuortenilta ma 21.4. klo 
18–20, Maikkulan kappeli. 
Leppoisaa yhdessäoloa, pin-
gistä ym. pelailua ja sanaa-
kin tarjolla pienen purtavan 
kera.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 22.4. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
Wanhat to 17.4. klo 17.30–19, 
Koskelan seurakuntakoti. 

Nuoret aikuiset
Crossroads-ilta pe 18.4. klo 
19, Tuiran kirkko. Puheita, 
musiikkia, rukousta ja yh-
dessäoloa. Pastori Päivi Jus-
silan aiheena En osaa olla yk-
sin, mutta en yhdessäkään. 
Teejatkot.
Gospelmessu su 20.4. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ari 
Savuoja, Sarastus-kuoro, ilta-
palatarjoilu. 
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 22.4. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
k18-ilta to 24.4. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Vaih-
toehtoinen tapa viettää iltaa 
hyvässä seurassa.
3 kohtaamista Plus -ilta pe 
25.4. klo 18.30, Kastellin kirk-
ko. Puhuja- /artistivieraana 
Hencca Pekuri. Tule kohta-
maan Jumala, oma itsesi ja lä-
himmäisesi. Lastenhoitomah-
dollisuus. Lue www.oulunseu-
rakunnat.fi/prime118.aspx.

oPISkElIJAJäRJEStöt
uusheräyksen ilta to 17.4. 
klo 19, Koulukatu 41. Armo-
lahjat, Martti Peräaho.
oPkon opiskelijailta la 19.4. 
klo 19, Öbergin talo. Parisuh-
de puntarissa, Erkki ja Tuu-
likki Kiviniemi.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 21.4. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Profeetta Malakia ja hänen 
kirjansa, Juhana Pohjola.
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 23.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Majakkana maailmassa, 
Marjaana Kotilainen.
körttiopiskelijoiden seurat 
to 24.4. klo 19, Minna-Maija 
ja Tuomas Svärdillä, Puulin-
nankatu 4 H 70. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 17.4. klo 10.30, Heinä-

torin seurakuntatalo. 
Verenpaineen mittaus, 
ruokailu ja Hopealanka ma 
21.4. klo 11, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Verenpaineen 
mittaus klo 11–12. Ruokai-
lu klo 12–13, hinta 3 e sisäl-
tää kahvit. Hopealanka-ker-
ho klo 13–14. 
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 24.4. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 24.4. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot: Yhdes-
säoloa ja juttelua hartau-
den, kahvin ja ohjelman lo-
massa.
Ma 21.4. klo 12.30, Maikku-
lan kappeli. 
To 24.4. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
To 24.4. klo 13, Kastellin kirk-
ko. Mukana pastori Esa Ne-
vala.
To 24.4. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 17.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Linja-autoreitti: Klo 11.50 
Pyhän Luukkaan kappeli, 
ajaa Kaitoväylää, klo 11.55 
Kuivasjärvi (Karjakentän py-
säkki), klo 12.00 Pateniemen 
kirkko, klo 12.05 Palokan 
palvelukeskus, klo 12.10 Ra-
jakylän seurakuntakoti, klo 
12.15 Koskelan seurakun-
takodin pysäkki, klo 12.20 
Koskelan palvelukeskus, klo 
12.25 Mäntykoti, klo 12.30 
Kangastien palvelukeskus, 
klo 12.35 Tuiran kirkko, klo 
12.40 Alppilan pysäkki, klo 
12.45 Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Paluukuljetus lähtee klo 
14.45.
Seurakuntapiiri to 24.4. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme lauluryh-
mään.
Seurakuntakerho to 24.4. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Oulujoen seurakunta
Porinapiiri ma 21.4. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
21.4. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 22.4. klo 
13.30, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
23.4. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerhot:
Ma 21.4. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ma 21.4. klo 13, Saarelan 
seurakuntakoti. 
To 24.4. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 24.4. klo 12, Sanginjoel-
la Siiri Nykyrillä, Sanginjoen-
tie 626. 
To 24.4. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
To 24.4. klo 14, Metsolan 
Hovi. 

YlIkIIMInGIn AluE
Seurakuntakerho ti 22.4. 
klo 11, Seija ja Erkki Koske-
la, Jokikko.

Leirit ja retket
Veteraanileiri 12.–15.5. Ro-
kuan leirikeskus. Ohjelmas-
sa mm. ulkoilua, hiljentymis-
tä, laulua ja mukavaa yhdes-
sä oloa. Hinta 56 € sis. kul-
jetuksen, täysihoidon ja lei-
rivakuutuksen. Ilm. viimeis-
tään 23.4. p. 08 3161 340. Li-
sätietoja diakoni Paula Kyllö-
seltä, p. 040 723 5880 tai dia-
konissa Aino-Liisa Ilkolta, p. 
040 751 0064.

Karjasillan seurakunta
Retki tampereelle 10–14 
-vuotiaille 16.–18.5. Etusijal-
la Karjasillan seurakunnan 
alueella asuvat. Ilm. viim. 
29.4. Yhteisen seurakunta-
palvelun toimistoon, Kirkko-
katu 5, p. 08 3161 340 ma-pe 
klo 9–16. Lisätietoja Esa Har-
ju p. 040 5752 713.

Kuorot ja kerhot

Karjasillan seurakunta
kirkkotekstiilipiiri ke 23.4. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli. 
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ron harjoitukset to 24.4. klo 
16, Pyhän Andreaan kirkko. 
7–12-vuotiaille kuorolaulusta 
kiinnostuneille. Tied. Sirpa Il-
vesluoto p. 050 525 1882.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 22.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.

Muut menot
Virsilauluilta to 17.4. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo.
60-vuotiaiden syntymäpäi-
väjuhla su 20.4. klo 10, Kar-
jasillan kirkko. Tänä vuon-
na 60 täyttävien, Karjasillan 
seurakunnan alueella asuvi-
en syntymäpäiväjuhla alkaa 
messulla. 
Varttuneiden vitonen su 
20.4. klo 10, Huonesuon seu-
rakuntakoti. Kävelisitkö kirk-
koon? Tule mukaan kävely-
tapahtumaan ja jumalanpal-

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, pe klo 16–19,  

la klo 12–15. 

velukseen. Ohjelmassa klo 
10 alkuverryttely ja sauvakä-
velykoulu. Eri pituisia käve-
lylenkkejä, pisin 5 km. Mehu-
tarjoilu. Klo 12 jumalanpal-
velus Huonesuon seurakun-
takodilla sekä kirkkokahvit. 
Osallistujien kesken arvon-
taa. Järj. Oulujoen seurakun-
ta ja Oulun Latu.
kaatuneitten omaiset ma 
21.4. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Miesten keskusteluilta ti 
22.4. klo 18.30, Maikkulan 
kappeli. Aiheena Miksi me-
dia toimii niin kuin toimii. 
keväinen hetki sinulle to 
24.4. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Lauletaan kevätlaulu-
ja ja kuunnellaan kevätrunoja. 
Kahvitarjoilu. Järj. Puolivälin-
kankaan suuralueen yhteistyö-
ryhmä ja Tuiran seurakunta.
Ilmoittaudu lähetysjuhli-
en talkoolaiseksi osoittees-
sa www.minkatahden.fi, tai 
puhelimitse 044 316 1435.

PARISuHDE
Rikasta minua -parisuhde-
viikonloppu 23.–25.5., Ro-
kuan leirikeskus. Parisuh-
teeseen hyviä asioita ja vah-
vuuksia, tarkistetaan yhteis-
tä suuntaa eteenpäin. Oh-
jaajina Saila Kukkohovi-Jäm-
sä ja Mikko Jämsä. Tied. ja 
ilm. viim. 6.5. Heikki Kaikko-
nen, p. 040 502 5010. 
Sylikkäin-parisuhdeviikon-
loppu pe 23.5., Rokuan lei-
rikeskus. Parisuhteen seksu-
aalisuuden rikastuttamisvii-
konloppu jo aiemmin Rikas-
ta minua -kurssin käyneille. 
Tied. ja ilm. viim. 6.5. Heikki 
Kaikkonen, p. 040 502 5010.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 20.4. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Englanninkielinen vesper su 
20.4. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut
karjasilta: Joshua Ilmari Kos-
ki, Tomi Iisakki Honkamä-

ki, Sienna Eva Eliise Huttu-
la, Elias Jaakko Aleksi Lippo-
nen, Sylvia Aleksandra Myl-
lynen, Aarno Leo Valerian 
Ojalehto, Jeremia Onni Ola-
vi Paukkeri, Sara Emma Julia 
Piirainen, Roope Eemil Tapa-
ni Säkkinen, Ellen Lumia Tör-
mänen.
tuira: Joona Adiel Joensuu, 
Artturi Ilmari Aunola, Anni 
Iida Helena Farin, Joona Os-
ma Helin, Onni Eemeli Hämä-
lä, Netta Alisa Juujärvi, Jenny 
Eveliina Komula, Konsta Onni 
Vilhelmi Korhonen, Ahti Pek-
ka Iisakki Kotila, Juho Elias 
Tapani Mäkikyrö, Joel Kaler-
vo Niska, Kalle Iisakki Paak-
kolanvaara, Jasu Viljo Her-
manni Pasma, Tomi Kalevi Pi-
rinen, Eelis Kalervo Päätalo, 
Juho Tuomas Vuokila, Anna 
Esther Olivia Ylikoski.
oulujoki: Roosa Maria Eli-
sabet Faarinen, Hilda Vilma 
Kielinen, Verneri Joonatan 
Kiiala, Oona Ada Alisa Leske-
lä, Viljamaria Valpuri Luuk-
konen, Veera Josefiina Niku-
peteri, Lauri Eliel Palosaari, 
Sara Annette Wöttke.

Vihityt 

tuomiokirkko: Henri Juho 
Iivari Takalo-Kastari ja Suvi 
Marjukka Länden.
karjasilta: Kimmo Sakari 
Törmänen ja Susanne Mar-
ketta Orelma, Jonne Oskari 
Karsikas ja Henna Marja Or-
vokki Jurvelin, Janne Antti 
Einari Jurvakainen ja Marsa 
Marja-Liisa Säkkinen, Marko 
Juhani Pennanen ja Niina Su-
sanna Vähäkuopus.
tuira: Jani Juhani Vartiainen 

ja Jaana Helinä Vikeväinen, 
Antti Väinö Petteri Evesti ja 
Jenni Maria Heikkilä, Mikko 
Mikael Kallinen ja Tiina Ma-
rika Hannula.
oulujoki: Tuomas Samuli Tii-
rola ja Elina Sylvia Hökkä..

Kuolleet
tuomiokirkko: Toivo Au-
vinen, 87; Linnea Annik-
ki Granroth s. Lapinoja, 77; 
Paavo Johannes Katiska, 76; 
Ritva Marjatta Kinnunen s. 
Rissanen, 71; Pertti Kalevi Si-
nervo, 72.
karjasilta: Arvo Erik Harju, 
85; Eila Kyllikki Isokangas 
s. Jokela, 80; Esko Jaakop 
Kemppainen, 76; Nanni Ma-
ria Poikola s. Pikkarainen, 89; 
Sauli Veikko Salonen, 76; On-
ni Kalervo Teurajärvi, 55; Au-
ne Katariina Tikka s. Tuomi-
kumpu, 86.
tuira: Taimi Hilkka Sylvia 
Heikkinen s. Gärding, 97; 
Martti Juhani Koivikko, 50; 
Seppo Kyllinen, 67; Yrjö Hen-
rik Remes, 93.
oulujoki: Helvi Annikki Kel-
lokoski, 73; Martti Henrikki 
Märsy, 52.

Jos olet kiinnostunut näyttelemisestä, puvustami-
sesta yms., tule mukaan Oulussa Lähetysjuhlilla 

14.6. esitettävään lastennäytelmään. 
Käsikirjoitus ja ohjaus Marjo Kemppainen.

Kokoontuminen tiistaina 29.4. klo 18 
Keskustan seurakuntatalon alasalissa.

LASTENTEATTERIA!
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Päiväkerhot: 4-v. ma klo 10, 
3-v. ti klo 10 ja 4-v. klo 12.30, 
5-v. ke klo 10 kerhohuoneella.
Sisaruskerho to klo 10 ker-
hohuoneella.
Perhekerho to klo 10 srk-ta-
lolla.
kokkikerho to 24.4. klo 14 
kerhohuoneella.
keskipäivän kerho ke klo 
12. Matt. 6:5–13. 
Hartaushetki ke 23.4. klo 14 
lumilyhdyssä, to 24.4. klo 14 
Alatemmeksellä.
lähetysilta to 24.4. klo 18 
Elsa Koivulalla.
Raamattupiiri to 17.4. klo 18 
srk-talolla, Timo Juntunen.
Etsijänpiiri to 24.4. klo 19 Sii-
kajoen vanhassa pappilassa.
Seurat ma 21.4. klo 18.30 
srk-talolla, Hannu Uusimies.
Partiotoimintaa: Partio-
kerho kokoontuu ensim-
mäisen kerran pe 18.4. klo 
17–18.30 srk-talolla vetäjinä 
Katri, Hanna ja Julia. kesälei-
ri Yukon-Pökkelö 08 Hossas-
sa 14.–19.7. Sudenpennut lei-

rillä 17.-19.7. Lisät. ja ilm. Ma-
kelle. Partiotaitokilpailu Päk-
mä 08 vartiolaisille la 26.4. 
Yhteisvastuu: Vappukah-
vila 30.4. srk-talolla. Simaa, 
munkkeja ym. myös kotiin. 
Arvontaa yms. Tarkemmin 
seuraavassa lehdessä. Li-
pas-/listakeräys jatkuu vielä.
lumijoen ja limingan 
miesten retki la 26.4. Tor-
nioon ja Haaparantaan. Ilm. 
viim. 22.4. p. 387 172. Hin-
ta n. 20 € (sis. matkat, ateri-
an, kahvit, pääsymaksun ja 
opastuksen).
kiitokset osallistumisesta lä-
hetyssukkakilpailuun. Ää-
nestyksen voitti Raakel Riekin 
sukat, jotka lähetetään rovas-
tikunnalliseen kilpailuun.
Rauhanyhdistys: Pe 18.4. klo 
19 raamattuluokka S&A Viini-
kalla. Su 20.4. klo 12 pyhäkou-
lu I Pernu II Heinänen III Ju-
ho Oksa. Seurat klo 16 lumi-
lyhdyssä, Teuvo Tanhua. Päi-
väkerho ry:llä klo 17.30–19, I ti 
22.4. II ke 23.4. III to 24.4. 

kastettu: Fanni Maiju Kata-
riina Nikola ja Jaana Katarii-
na Vesa. 
Aviokuulutus: Joonas Sa-
muli Kinnunen ja Kaija Lee-
na Aspegren.
kuollut: Anja Inkeri Uku-
ra, 76.

Faktaa
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Päiväpiiri to 17.4. klo 13 
Saarenkartanossa.
kirkkokuoro to 17.4. klo 
18.30.
Eläkeliitto ti 22.4. klo 11 
srk-salissa.
Päiväkerho ke 23.4. klo 9.30.

Saaren Sirkut ke 23.4. klo 14.
Perhekerho to 24.4. klo 9.30 
kirkolla.
Päiväpiiri to 24.4. klo 13 
kirkolla.
Saarenkartanon hartaus to 
24.4. klo 14.30.

oulun laulun 
yhteisvastuukonsertti la 
26.4. klo 18 kirkossa.
kastettu: Tuomas Valtteri 
Lepistö.

kunnAn JA SEuRAkunnAn YHtEIStoIMIntAA

kESätöItä nuoRIllE 
Seurakunta hakee reip-
paita kesätyöntekijöi-
tä, jotka suoriutuvat 
työstään tunnollisesti ja 
oma-aloitteisesti. Sinä 
Lumijokinen nuori, joka 
olet täyttänyt 16 v., tuo 
vapaamuotoinen hake-
muksesi, jossa kerrot it-
sestäsi, toiveistasi ja haa-
veistasi kirkkoherranvi-
rastoon 10.4. mennessä.
Kesätyöntekijöitä tarvi-
taan hautainhoidon li-
säksi myös tiekirkkoom-
me oppaiksi, jossa hyvä 
kielitaito on eduksi.

O ulun Keskustan seurakuntata-
lossa paneudutaan tiistaina 22. 
huhtikuuta näkö- ja kuulo-on-
gelmiin varsinkin senioriväen 

näkökulmasta. 
Tapahtumassa on mukana näön, kuu-

lon ja vanhustyön asiantuntijoita esittele-
mässä palveluita ja apuvälineitä. 

Päivän aikana kuullaan asiantuntijoi-
den suulla asiaa kuulon kuntoutuksesta ja 
kuulovammaisten palveluista, Oulun kau-
pungin kotihoidosta sekä näkövammais-
ten palveluista ja oikeuksista. 

Tapahtuman järjestävät Näkövammais-
ten Keskusliitto ry:n senioripalvelut, Kuu-
rojen Palvelusäätiön seniori-ohjelma ja 
Oulun evankelis-luterilaisten seurakun-
tien kuulo- ja näkövammaistyö. Näyt-
telypöytiä paikalle tuovat muun muassa 
Fysioterapia-alan näkövammaiset FAN 
ry, kuulovammaisille apuvälineitä mark-
kinoiva Kuuloinva, kuulo-, näkö-, ja pu-

hevammaisten apuvälineitä markkinoiva 
KL-Support sekä kuulon apuvälineisiin 
erikoistunut Oulun Kuuloke ja Pohjois-
Pohjanmaan Näkövammaiset ry.

Näkövammaiset 
hoitoalan ammattilaiset
Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry. 
(FAN ry.) on näkövammaisten hierojien, 
kuntohoitajien ja fysioterapeuttien oma 
yhdistys. 

Yhdistys perustettiin jo vuonna 1927 
nimellä Suomen Sokeain Hierojain Yh-
distys r.y. Tärkeimpänä tehtävänä oli pe-
rustettaessa ja on edelleen työpaikkojen 
hankkiminen näkövammaisille hierojille. 
Myös ammatillinen jatko- ja täydennys-
koulutus on kuulunut alusta alkaen toi-
mintaan.

FAN ry. tuottaa palveluita jäsenilleen 
tavoitteena luoda tasa-arvoiset toiminta-
edellytykset näkövammaisille terveyden-
huollon ammattilaisille.

Yhdistyksellä on valtakunnallinen 13 
laitoksen muodostama Aktivo-ketju, jos-
sa työskentelee näkövammaisia hierojia, 
kuntohoitajia ja fysioterapeutteja työsuh-
teisina tai ammatinharjoittajia. Pohjois-
Suomessa toimii kaksi toimipistettä, Ou-
lussa ja Rovaniemellä. Oulussa Aktivon 
löytää Hiirosen kaupunginosasta Kiilaki-
ventieltä. 

ElSi HuttuNEN

Hyvän näkemisen ja kuulemisen päivä 
tiistaina 22.4. kello 12–16 Keskustan 
seurakuntatalon alasalissa (Isokatu 17, 
Oulu).

Tilaisuudessa on viittomakielen- ja 
kirjoitustulkkaus. Tilaisuus on maksuton 
ja kaikille avoin.

Hyvää kuuloa 
ja näköä

Ohjelmassa kolme tietoiskua
12.15 asiaa ikäihmisten kuulon kuntoutuksesta ja kuulovammaisten palveluista
  Irja Nuojua, osastonhoitaja, OYS kuulokeskus
13.00  tietoa aino neuvontapalveluista ja kotihoidosta
  Saini Anttila, Palveluneuvoja, Oulun kaupunki
14.30  tietoa näkövammaisten palveluista ja oikeuksista
  Sinikka Riihiaho, aluesihteeri, Näkövammaisten Keskusliitto ry

Pienessä kunnassa ja seurakunnassa toimitaan yhdes-
sä. Kunnan vs. vapaa-aikasihteeri Laura Päkkilä järjestää 
seurakunnan diakonissan kanssa perhekerho- ja aamu-
kahvilatoimintaa. 
Lasten leirejä ja tapahtumia järjestetään seurakunnan 
kanttorin ja kolmantena yhteistyötahona toimivan 4H-
yhdistyksen kanssa. Lauran mielestä yhteistyötä kannat-
taa tehdä, koska yksin jokainen taho on pieni. Yhteistyö 
lisää resursseja ja antaa myös tukea omalle työlle.

Kunnan vs. vapaa-aikasihteeri 
Laura Päkkilä ja diakonissa 
Marja Rantasuomela toimivat 
Hailuodossa yhteistyössä.

Perhekerholaisia 
naamiaisissa.

Ku va to im i s to  Ro d e o
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

HAutAuSMAA- JA PuIStotöItä nuoRIllE
Haukiputaan seurakunta palkkaa hautausmaa- ja puis-
totyöhön kahden viikon työjaksoihin vuosina 1989–1992 
syntyneitä nuoria. Ehdot Haukiputaan kunnan ja Hauki-
putaan Yrittäjät ry:n kesätyökampanjan mukaiset. Palk-
ka 300 e / 2 viikkoa. Työaika 30 h / vko. Paikat täytetään 
arpomalla. Työnhakijan on ilmoittauduttava myös työ-
voimatoimistoon. 
Paikkoja haetaan hakulomakkeella, joita saa seurakun-
nan taloustoimistosta sekä internetistä www.haukipu-
taanseurakunta.fi.
Hakemus on toimitettava 25.4.2008 klo 14 mennessä 
osoitteeseen Haukiputaan seurakunta, taloustoimisto, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas. Lisätietoja antaa seura-
kuntapuutarhuri Erkki Mikkonen p. 040 560 1961.

naisten piiri to 17.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Jouko Lauriala.
Herännäisseurat su 20.4. klo 
18.30 Aino ja Heikki Kaikko-
sella, Kangastie 23. Mukana 
Pekka Rehumäki.
limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä Kokkokankaalla 
su 20.4. klo 14–19.
Vapaaehtoisten järjestä-
mä ulkoiluhetki ma 21.4. klo 
13.30  palvelutalo Hovilassa, 
päiväkahvit ulkoilun jälkeen.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti. 
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro normaalisti. 
Partiolaisten Yrjönpäivän 
juhla ke 23.4. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 23.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Seura-
kuntapiiri toiverunojen ää-
rellä to 24.4. klo 12 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Diakonian ja ystäväpalve-

lun vapaaehtoisten vierai-
lu ti 29.4. Oulunsalon kyläka-
mariin. Bussi lähtee Kokko-
kankaan srk-keskuksesta klo 
17.30 ja Kirkonkylän srk-ko-
dilta klo 17.40. Ilmoittautu-
minen Leenalle, 040 7790365 
to 24.4. mennessä.
kirkkokuoro ke 23.4. klo 18 
ja Varttuneet to 24.4. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-ko-
dissa.
Miesten piiri to 24.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
oppilaskonsertti to 24.4. klo 
18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Gospelmessu to 24.4. klo 19 
kirkossa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoisin klo 
10 Nordea-talon alakerrassa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. Ilonpisarassa on kas-
sitarjousviikko viikolla 17 
(22.–26.4.). Kerää tarjouskas-

si täyteen ja maksa 3 e. Ter-
vetuloa tekemään löytöjä!
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. 
nuoret: nuortenilta to 17.4. 
klo 19 VP. nuorten peli-ilta 
keskiviikkoisin Kempelehallil-
la klo 16.30–18. Nuorisotyön 
päivystys perjantaisin Zep-
pelinissä klo 16–18. 
Rippikoululaiset: Rippikou-
lukortin palautus viim. tors-
taina 17.4. klo 17 kirkkoher-
ranvirastoon.
äijäsähly sunnuntaisin klo 
13.30-15 Santamäen kou-
lulla. 
Perhelentopallo lauantai-
sin klo 9–11 Kirkonkylän kou-
lulla.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa Nordea-
pankin alakerrassa maanan-
taisin klo 10–12. 
kempeleen ry: Kotiseurat to 
17.4. klo 19 Itäpuoli: Paana-
nen Johanna ja Juha. Laulu-
raamattuluokka pe 18.4. klo 

18, molemmat ryhmät ry:llä. 
Pyhäkoulut su  20.4. klo 12 
Kokkokangas: Ahlholm, Pyrs-
tötähti 8. Keskusta-Ollila: Pa-
jala, Savikorventie 62. santa-
mäki: Käkelä, Niittyrannantie 
142. Paituri: Hintsala, Roini-
lantie 8. Seurat su 20.4. klo 16 
ry:llä. Veli-ilta ma 21.4. klo 19.
Murron ry: Lauluseurat pe 

kIRkkoHERRAnVIRASto
Tiilitie 1, 90440 Kempele
p. 08 561 4500 
fax. 08 561 4555

Avoinna ma-ke ja pe 
klo 9–15, to klo 9–17
Päivystävä pappi 
kirkkoherranvirastossa 
ma-pe klo 10–12

Raamattuluento ti 29.4. klo 
18, pappila.
Pyhäkoulu su 20.4. klo 12 
Kirkkopirtti.
Hartaus ke 16.4. klo 14 Jaa-
rankartano, viikkomessu.
Hartaus to 24.4. klo 13. Kola-
mäki, Eeva Mertaniemi.
Poikakuoro to17.4. klo 17–18 
srk-keskus.
kirkkokuoro to 17.4. klo 
18.30 srk-keskus.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 22.4. klo 13–14.30 Mon-
tin salissa, kuljetuspyynnöt 
Erjalle 0400 775 164.
Ystäväpiiri to 17.4. klo 14 
Huttukylällä.
Rantapohjan seurakuntien 
omaishoitajien retki Siikajo-
en Törmälään 8.5. Ilm. viim. 
17.4. ja tarkemmat tiedot Ee-
valta p. 040 5793 248.
kaatuneitten omaisten ilta 
ti 22.4. klo 17 Lähimmäisen 
tuvalla. KOL:n valtakunnal-
liset hengelliset ja kulttuu-
ripäivät 7.–8.6. Rovaniemel-
lä, sitovat ilmoittautumiset 

22.4. kokouksessa.
lasten parkki Jäälin seura-
kuntakodilla perjantaisin klo 
12–15. Parkki on tarkoitettu 
3–6 vuoden ikäisille lapsille. 
Tied. 0400 835 374.
Pyhäkoulutyön retki rovas-
tikunnalliseen lastenjuhlaan 
Yli-Iihin 18.5. Retkeen sisäl-
tyy linja-autokyyti, kirkko-
hetki, ruokailu ja juhla. Il-
moittautuminen p. 040 743 
1901 (5.5. mennessä).
Perhekerhot ja -kahvilat: 
Perhekerhojen kevään pää-
tösjuhla ti 22.4. klo 10 vau-
vakirkko kirkossa, jonka jäl-
keen kahvitilaisuus seura-
kuntakeskuksessa, to 24.4. 
klo 10 vauvakirkko ja kahvi-
tilaisuus Jäälin seurakunta-
kodilla. Oma helistin lapsil-
le mukaan! Viikolla 17 ei ole 
enää perhekahviloita.
Perhekerhojen retki Ranu-
alle eläinpuistoon ti 13.5. 
Hinta 15 € aikuiset, 10 € yli 
2-vuotiaat lapset, alle 2-v. il-
mainen. Ilmoittautumiset 

30.4. mennessä Saijalle p. 
040 5609 678. 
Perhekerho ensimmäis-
tä lasta odottaville äideil-
le klo 12–14 torstaisin. 17.4. 
Montin-salissa ja 24.4. Jäälin 
seurakuntakodilla. Tied. 040 
5609 678.
Iloinen perhetapahtuma su 
20.4. klo 15 seurakuntakes-
kuksessa. Pressan Katit esiin-
tyvät, ongintaa, kasvomaala-
usta, pomppulinna yms. Kon-
sertti on ilmainen, muista toi-
minnoista pieni maksu yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.
taize-laulujen ilta su 20.4. 
klo 18 Jäälin seurakuntako-
dilla. Salakka-Mäkituomaan 
perhe kertoo Taizesta, laulua 
johtaa Marja Ainali. Tarjoilu 
yv-keräyksen hyväksi.
lasten laulukilpailun finaali 
ke 23.4. klo 12 srk-keskuksessa.
Pizzaa ja parisuhdetta -ilta 
pe 25.4. klo 18.30 Montin-sa-
lilla. Vieraina Satu Kreivi-Pa-
losaari ja Markku Palosaa-
ri. Lastenhoito Kirkkopirtillä. 

Ilm. viim. 18.4. Saijalle p. 040 
5609 678. 
Perheretki Vaasaan ke 11.6. 
Hinta 25 € aikuisilta, 20 € 
2–10-v. lapset ja eläkeläiset, 
alle 2-v. 10 € . Hinta sis. mat-
kat, 2 x lämpimän ruuan, liput 
Wasalandiaan sekä vakuutuk-
sen. Ilm vain ke 23.4. leiri-il-
moittautumisen yhteydessä.
Varhaisnuorten leireille ja 
perheretkelle ilmoittautu-
minen ke 23.4. klo 17–20 p. 
040 7431 904, 040 7431903, 
040 5770628. Myöhemmin 
voi tiedustella vapaita paik-
koja p. 040 7431904.
kotikäyntikampanja 
20.–22.5. klo 17–20 paikka-
kunnalle muuttaneiden seu-
rakuntalaisten kohtaamisek-
si. Tuore ruisleipä viedään 
kotiovelle saakka.
kotikäyntikampanjan koulu-
tus 16.4. klo 18 Kiimingin srk-
keskus. Vapaaehtoiseksi il-
moittautuminen paikanpääl-
lä tai etukäteen saija.kron-
qvist@evl.fi, 040 579 3245.

Mielenterveysleiri 13.–15.5. 
Isoniemen leirikeskuksessa. 
Lisätietoja ja ilm. 30.4. men-
nessä Eevalle p. 040 5793248
nuorisotyö: Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiis-
taisin klo 17–20.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
20.4. klo 17 ry, raamattu-
luokka pe 18.4. klo 19 ry, lau-
luseurat pe 18.4. klo 19 ky-
läpiireittäin. Pyhäkoulut: su 
20.4. Alakylä 1 R Häkli, Ala-
kylä 2 P Vänttila, Huttuky-
lä J Hekkala, Jääli ry J Nikula, 
Kirkonkylä 1 S Pentikäinen, 
pyhäkoulu Kirkkopirtillä, Kir-
konkylä 2 A Takarautio, Ti-
rinkylä M Impiö.
kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su 27.4. klo 15 Mon-
tin-sali, Matti Rahja.
kastettu: Lauri Matias Oika-
rinen.
Vihitty: Mikko Olavi Pyykkö 
ja Sari Anneli Taskila.
kuollut: Kaija Kerttu-Liisa 
Viramo, 70; Salo Erkki Sakari 
Erkkilä, 73.

JuMAlAnPAlVEluS 
kIInnoStAA
Kirkossa kävijöiden määrä 
on kasvanut vuonna 2007. 
Myös kirkolliset toimitukset 
tavoittavat hyvin seurakun-
talaisia. Perhetyö on lyö-
nyt itsensä läpi ja se on va-
kiintunut yhdeksi tärkeäksi 
työmuodoksi. Uudet kuo-
roproktit saivat kuorolai-
sia hyvin liikkeelle. Varhais-
nuoret tavoitetaan katta-
vasti. Kirpputori tuo varoja 
lähetystyölle ja antaa mo-
nelle eväitä työelämään. 
Projektissa toimitaan yh-
dessä 4H järjestön kans-
sa. Seurakunnan tilinpää-
tös on 45 000 e ylijäämäi-
nen ylimääräisten poisto-
jen jälkeen. Tiedot ilmene-
vät Kiimingin seurakunnan 
vuoden 2007 toimintaker-
tomuksesta. Kirkkovaltuus-
to käsittelee tilinpäätöksen 
23.4. klo 18 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa.

kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljet-
tu ke 23.4. henkilökun-
nan suunnittelupäivän 
vuoksi.

oulun konservatorion toimi-
pisteen kevätkonsertti ma 
21.4. klo 19 srk-keskuksessa.

Iin rovastikunnan lähetys-
päivä su 20.4. jumalanpalve-
luksen jälkeen Haukiputaan 
srk- keskuksessa. 
Hiljaisuuden retriitti 
18.–20.4. Isoniemen leirikes-
kuksessa. 
nuoret: elokuvailta to 17.4. 
klo 18 Kellon srk-kodissa ja 
pe 18.4. klo 18 Martinnie-

18.4. klo 19 Mari ja Tuomo 
Pernulla, Marjakankaantie 5
Seurat su 20.4. klo 16 ry:llä.
kastetut: Helli-Maria Elisa-
bet Niiranen, Emilia Jenni Jo-
hanna Paaso, Rasmus Ot-
to Hermanni Väänänen, Essi 
Anniina Huotari.
kuollut: Elli Annikki Gallén s. 
Keckman, 82.

toIVEkonSERttI
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa pidetään perinteinen 
hengellisen musiikin toivekonsertti torstaina 17.4. kello 19. 

Toiveita on seurakuntalaisilta tullut runsaasti ja niitä to-
teuttavat kirkkokuoro Haukiputaan Laulu, seurakunnan lap-
sikuoro, trio Kotikutoiset sekä oman pitäjän solistit, joita on 
laulajista aina sahansoittajaan saakka. Lisäksi kuullaan ur-
kumusiikkia salin uusilla uruilla. Toivekonsertin juontaa FM 
Rauno Kinnunen ja iltahartauden pitää pastori Martti Hei-
nonen. Kolehti kerätään Yhteisvastuukeräykselle.

kirjanpitäjän sijaisuus 
avoinna ajalle 2.6.2008– 
11.4.2009. Lisätietoja www.
haukiputaanseurakunta.fi se-
kä taloustoimisto p. 5472 200. 
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
18.4. klo 18.30 Kropsulla (Sii-
kasaarentie 59), pyhäkoulu 
su 20.4. klo 12, läntinen Ar-
to Nevalalla, itäinen Hannu 
Immosella, pohjoinen Jaakko 

Karannalla, seurat su 20.4. 
klo 17 ry:llä, Markku Kan-
gasniemi, Juhani Pitkälä, ra-
dioidaan Radio Pooki, lau-
luseurat ke 23.4. klo 18.30 
ry:llä. Jokikylä: päiväkerho 
to 17.4. klo 17.30–19 Jokiky-
län koululla, raamattuluok-
ka pe 18.4. klo 17.30 Leena ja 
Risto Salinilla, alueompelu-
seurat pe 18.4. klo 18.30 Ei-
la ja Jukka Karsikkaalla, Raija 

ja Matti Holapalla, Anne ja 
Pakka Paanasella, pyhäkou-
lut su 20.4. klo 12 Sauli Yli-
kuljulla, Tommi Myllynevalla, 
Jussi Rehulla, Harri Heikka-
lalla, Pekka Paanasella. kel-
lo: huutokauppaompeluseu-
rat pe 18.4. klo 18.30 ry:llä, 
Matti Kenttä.
kastettu: Iida Alisa Herukka, 
Emma Aada Eveliina Siurua, 
Elina Marika Kourunen.

men srk-kodissa.
tyttöjen päivä 7–8-luok-
kalaisille la 19.4. klo 12–17 
Wirkkulassa. Hinta 5 €. 
Gospelilta ma 21.4. klo 18 
Vakkurilassa.
lähetyspiiri ti 22.4. klo13 Srk-
keskuksen pienryhmätilassa.
Raamattupiiri ke 23.4. klo 
18.30 Srk-keskuksen neuvotte-
luhuoneessa, Juha Sarkkinen.
Rantapohjan seurakun-
tien yhteinen omaishoita-
jien retki to 8.5. Siikajoen 
Törmälään. Lähtö kirkkopi-
hasta klo 8.50, paluu n. klo 
17. Maksu 10 €. Ilm. pe 18.4. 
mennessä Helena Seppäsel-
le p. 040 5819 316 tai dia-
koniatoim. pe klo 9–11 p. 
5472 636. Retkellä mukana 
myös Minna Hannula ja An-
na-Maija Saastamoinen Ou-
lun seudun omaiset ja lähei-
set ry:stä. Retkelle on hyvä 
varustautua sään mukaisella 
vaatetuksella, sillä tarkoitus 
on olla mahdollisimman pal-
jon ulkona.
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 17.–24.4.2008

Seurat pe 18.4. klo 19 
kirkossa.
limingan rovastikunnan lä-
hetyspäivä su 20.4. Kempe-
leessä. 
kirkkohetki su 20.4. klo 18 
srk-talossa. Vietetään kesä 
III -rippikoulun iltakirkkoa 
ja vanhempainiltaa, mutta 
tilaisuus on avoin kaikille. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 21.4. klo 12 Aune 
Kivirannalla, Huvilatie 40, 
Pekkala, Leena Leskelä.
kylmälänkylän 
seurakuntapiiri ti 22.4. klo 
9.45 kappelissa, Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 23.4. klo 
11.30 srk-talossa. Vieraamme 
lääkäri Seppo Pöykkö kertoo 
liikunnan vaikutuksista 
terveyteen, Kyllönen.
Hartaus ke 23.4. klo 13 
Päiväkeskuksessa, Pekkala.
Hartaus ke 23.4. klo 14 
Toivola-kodissa, Pekkala.
Rukouspiiri ke 23.4. 
klo 17.45 srk-talon 
kappelihuoneessa, Marja 

Leena Savolainen.
Aikuisten raamattupiiri 
ke 23.4. klo 18 Iida ja 
Erkki Yliojalla, Ratatie 30, 
Pekkala.
Hartaushetket to 24.4. 
klo 13 alkaen Jokirinteen 
palvelukodeissa, Leena 
Leskelä.
Hartaus to 24.4. klo 14 Vire 
kodissa, Kyllönen.
lauluilta lähetykselle to 
24.4. klo 18.30 Marjatta ja 
Toivo Salosella, Kursuntie 9, 
Heikkinen.
kuorot: Ke 23.4. klo 10.30 
päiväkuoron harj. ja klo 17 
lapsikuoron harj. sekä to 
23.4. klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. srk-talossa. 
lapset/perheet: 
Isovanhempien ja 
lastenlasten yhteinen 
leiripäivä la 26.4. klo 9–15 
srk-talossa. Ilmoittautumiset 
pe 18.4. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 
533 1284. Leiripäivän hinta 
5 euroa/perhe. Perhekerhot 

tiistaisin klo 9.30–11.30 
srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella.
nuoret: Hermes-projektin 
arpajaispalkinnot 
noudettavissa Nuokkarilta 
aukioloaikoina. Kaikille 
voittaneille ilmoitetaan 
voitosta henkilökohtaisesti. 
Rippikoulut: Kesä III 
- rippikoulukirkko ja 
vanhempainilta su 20.4. klo 
18 srk-talossa.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 18.4. klo 19 seurat 
kirkossa. Su 20.4. klo 12 
pyhäkoulut: kk1 Ylikulju, 
kk 2 Lehtola, Korivaara 
Sivula, Pälli Männikkö, 
Suokylä J. Karhumaa. Klo 
17 seurat ry:llä. Ma 21.4. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. Ti 
22.4. klo 13 lauluseurakerho 

Terttu Rajalalla. Pe 25.4. 
klo 19 ompeluseurat 
kodeissa: kk Iiris ja Ismo 
Antila, Korivaara Teija ja 
Harri Hyväri, Pälli Veli-
Matti ja Sanna Taskila, 
Suokylä Aino ja Timo 
Ervasti. Kotisivu www.
muhoksenrauhanyhdistys.fi. 
laitasaaren rauhanyhdistys: 
pe 18.4. klo 19 seurat 
kirkossa. La 19.4. klo 11 
päiväkerho. Su 20.4. klo 12 ja 
18 seurat ry:llä.  Pe 25.4. klo 
18.30 raamattuluokka ry:llä.
kastettu: Olli Juhani Ervasti, 
Eevert Daniel Karhumaa.
kuollut: Anna Elisabet 
Kylmänen s. Huuskonen, 95; 
Väinä Henrikki Keinänen, 82.

Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 
suljettu 17–18.4. 
suunnittelupäivien 
vuoksi.

kuorot: Tähdet to 17.4. klo 
16 srk-talolla.
Rippikoulu: Talvileirin A-ryh-
mä pe 18.4. klo 16.45, B-ryh-
mä klo 17.30 kertaus, kon-
firmaatioharj. ja valokuva-
us kirkossa. Kynä mukaan! 
Opetusta ma 21.4. klo 17–20 
kesä II -ryhmälle srk-talolla.
Cross Stitch -illanvietto kai-
kenikäisille pe 18.4. klo 18 
Vanamossa. Mukana pastori 
Martti Immonen Helsingistä, 
kirkkoherra Ilkka Tornberg 
sekä oululainen God’s Bell 
-yhtye. Iltapala lopuksi.
tupoksen olohuone ti 22.4. 
klo 14 Vanamon yläkerrassa. 
Vieraina Limingan palvelu-
kodin asukkaat.
Seurat ti 22.4. klo 18.30 

SEuRAkuntAkERHo 
40 VuottA
Limingan seurakuntakerho 
täyttää 40 vuotta. Juhlia 
vietetään keskiviikkona 
23.4. kello 12–14.30 
seurakuntatalolla. 
Juhlassa kuullaan, millainen 
Liminka oli 40 vuotta sitten, muistellaan kerhon 
vaiheita, nautitaan Tähtien, Tupoksen koululaisten ja 
nuorten palveluryhmän esityksistä sekä herkutellaan 
kakkukahveilla. Lisäksi on ohjelmassa on muotinäytös 
60- ja 70-luvuilta.
Juhlaan toivotaan mukaan entisiä ja nykyisiä 
seurakuntakerholaisia, eläkekerholaisia ja muita 
kiinnostuneita.
Juhlaan on suotavaa ilmoittautua 16.4. mennessä, 
p. 044 7521 226. Tervehdyksiä otetaan vastaan kello 
11.30. Toivomuksena on, että muistamiset ohjattaisiin 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Seurakuntakerho kokoontuu keskiviikkoisin kello 12 
seurakuntatalolla. Ohjelmassa on yleensä alkuhartaus, 
kahvittelua ja kuulumisten vaihtoa sekä jonkun 
asiantuntijan vierailu. Kerho tekee muutaman retken 
sekä syksyllä että keväällä.
Kerho on tarkoitettu eläkeikäisille ihmisille. Osallistujia 
on keskimäärin 25 sekä kirkonkylältä että sivukylistä. 
Kerhosta vastaa diakonissa Sinikka Ilmonen.

PuDASJäRVEn kIRkkokuoRo 
JA Vox MARGARItA -kuoRo 
JäRJEStäVät 
YHtEISVAStuukonSERtIn 
seurakuntakodissa 
ke 23.4. klo 19. 

Kuorot laulavat kanttoreiden 
Jukka Jaakkolan ja Keijo 
Piiraisen  johtamina. 
Tilaisuudessa on lisäksi 
arpajaiset, joihin kuorolaiset 
ovat leiponeet ja tuovat 
muutakin arvottavaa. 
Konsertin jälkeen on 
kahvit. Illan tuotto menee 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Rönköillä, Kedonperäntie 
9. Puhujana Hannu Uusmies 
Kansanlähetyksestä.
Palveluryhmä to 24.4. klo 
15.15 Alatemmeksen van-
hainkodilla. Ilmoita tulostasi 
Sinikalle 044 7521 226.
Yhteisvastuun päätösarpa-
jaiset pe 25.4. klo 9–17 S-
Marketissa. Vielä ehtii lah-
joittaa voittoja 044 7521 226.
nuorisotyö: lähetysvintin 
nuoret ti 22.4. klo 17–18.30 
vintillä. nuortenilta to 24.4. 
klo 18–20 Kotikololla.
Pyhäkoulu Su 20.4. klo 10 
Koti-Pietilässä.
Perhekerhot: Ti 22.4. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 23.4. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
limingan ja lumijoen mies-
ten retki la 26.4. Tornioon ja 
Haaparantaan. Ilm. kirkko-
herranvirastoihin. Hinta 20 e.
Partio: Pe 18.4. Make ei päi-
vystä. Lpk:n 40-v.juhlien 
suunnitteluryhmä partiotsto 
klo 17–18. 18.–19.4. Vaelta-

jaleiri partiokämpällä. Tied. 
varjoilta. Su 20.4. kirkkopal-
velussa Piisamit. 21.–27.4. 
Partioviikko, partioasut kou-
luun päälle. Ma 21.4. Lau-
manjohtajaneuvosto Koti-
kololla klo 19. Ke 23.4. Ma-
feking 7./vj-oppilaat Par-
tiokämpällä klo 18–20. Ret-
kivarustus, eväät. Pe 25.4. 
Make partiotoimistossa klo 
14–16. Pökkelöjohtajien 1. 
kokous partiotsto klo 16–17. 
La 26.4. PÄKMÄ 08 Partio-
kämpällä. Su 27.4. Partiolais-
ten valtakunnallinen kirkko-
pyhä. Partiolaiset vanhempi-
neen tervetuloa jumalanpal-
velukseen. Sen jälkeen kir-
kon portailla I luokan merk-
kien jako. Kirkkopalvelussa 
vj-oppilaat. Kunniavartios-
sa sankarihaudoilla vj-jatko. 
Lippukunnan kesäleiri Yu-
kon-Pökkelö 08 Hossan Sei-
piniemessä  14.–19.7. Suda-
rit leirillä 17.–19.7. Lisät. ja 
ilm. huhti-toukokuussa. Par-

tiopaitoja Makella, 44 e.
Rauhanyhdistys: Pe 18.4. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8) 
ry:llä, klo 18.30 nuortenilta 
vanamossa. La 19.4. klo 
18.30 raamattuluokka (5–6) 
ry:llä. Su 20.4. klo 11.30 
pyhäkoulut, klo 14 seurat 
Niittypirtin palvelutalolla ja 
ry:llä, klo 18.30 seurat ry:llä.
kastettu: Luka Eero Antero 
Kukkonen, Henrik Oskari Kä-
märäinen, Noel Anton Leso-
nen, Camilla Lahja Eliisa Mört.
Hautojen hoidot: Palveluvali-
koima sis.: pitkäaikaiset hoi-
dot 5 tai 10 v. ja kesähoito. 
Kesähoidot ilm. kirkkoher-
ranvirastoon 30.5. mennes-
sä. Sis. molemmissa: haudan 
peruskunnostus, haudan pin-
nan nurmi-/hiekkahoito, ku-
kat ja kukkien hoito. Kukkia 
1/hautasija, kuitenkin enint. 
3/hautakivi, kastelu, havu-
tus syksyllä, jouluna kynttilä. 
Kynttilöitä 1/hautasija, kui-
tenkin enint. 3/hautakivi.

Veteraanipäivän Juma-
lanpalvelukseen ja juh-
laan järjestetään kyyditys. 
Ilmoittautumiset viim. ke 
23.4. kirkkoherranviras-
toon, p. 533 1284.

Yhteinen juhla 
tammi-kesäkuussa 
70-vuotismerkkipäiväänsä 
viettäville helatorstaina 1.5. 
seurakuntakodissa. Juhla 
alkaa jumalanpalveluksella 
klo 10, sen jälkeen kahvit 
ja juhlatilaisuus. Olet 
lämpimästi tervetullut. 
Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon  pe 
25.4. mennessä.
lähetystyö: Kirpputori 
talkootuvassa ke 23.4. klo 
10–13.
lähetystalkooilta ma 21.4. 
klo 18 Lakarin koulun 
käsityötalon yläkerrassa.
Raamattupiiri ma 21.4. klo 
17 talkootuvassa.
Rippikoulutyö: MUUT-
ryhmän (leirijakso muualla 
kuin Pudasjärvellä) 
viimeinen talvitunti 
seurakuntatalolla la 
26.4. klo 10–13.30. Ota 
rippikoulukorttisi mukaan, 
sitä vastaan saat itsellesi 

virkatodistuksen talvijakson 
suorittamisesta.
nuorisotyö: Iltakahvila 
Rönö pe 18.4. klo 18–22. 
Mahdollisuus painaa kuva 
itse tuomaan t-paitaan. 
nuorten kesätoimikuntaan 
kutsutaan nuoria 
suunnittelemaan ja 
ideoimaan toimintaa 
heinäkuun kahdelle 
päivälle. Toimikunta 
kokoontuu to 8.5. klo 
15.30 Liepeen väentuvassa. 
Ilmoittaudu etukäteen 
Tiinalle, 040 571 4636 tai 
Markolle, 040 752 4387
Perhekerho ti 22.4. 
ja to 24.4. klo 10–13 
seurakuntakodissa, 
Suvannon perhekerho ke 
23.4. klo 10–13.
Pyhäkoulu su 20.4. klo 12 
seurakuntakodissa.
Satumuskari ti 22.4. 
klo 16.30–17.15 
seurakuntakodissa.
Ystävänkammari ti 22.4. klo 

10–12 seurakuntakodissa.
kuorot: Kirkkokuoro 
17.4. ja 24.4. klo 18, 
lapsikuoro to 17.4. klo 17 
ja eläkeläisten musiikkipiiri 
ke 23.4. klo 13.
Rovastikunnallinen lasten 
kevätjuhla Yli-Iissä su 18.5. 
klo 12. Lähtö seurakuntako-
dilta klo 10.45, matka ja juh-
la ruokailuineen ilmainen. 
Ilm. kirkkoherranvirastoon p. 
08 8823 100 viim. 30.4.
Riekinkankaan 
hautausmaan kesätöihin 
palkataan arpomalla 
kahden viikon mittaisiin 
työsuhteisiin 16 vuotta 
täyttäneitä nuoria. Työaika 
ajoittuu kesä-heinäkuulle. 
Ilmoita kiinnostuksestasi 
30.4. mennessä joko 
puhelimitse 08 8823 100 tai 
sähköpostitse pudasjarvi.
srk@evl.fi.
Siionin virsiseurat pe 18.4. 
klo 18 Jaurakkajärvellä 
Putulalla, Malisensuontie 12.

Rauhanyhdistykset: 
Lähetysseurat: Aittojärvellä 
Silja ja Lasse Puurusella pe 
18.4. klo 19., Sarakylässä 
Iivari Jurmulla la 19.4. klo 

19 ja seurakuntakodissa su 
20.4. klo 17. (M. Autio ja T. 
Linna). 
kastettu: Lumia Karoliina 
Ele, Severi Antero Pesälä.

kuollut: Raimo Olavi 
Putaala, 66; Hannes 
Eskelinen, 77, Aaro Lassila, 
78.

www.sxc.hu / Jari Leivo 
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

omaishoitajien retki to 
24.4. Ylivieskaan. Ilm. diako-
niatyöntekijälle. Lähtö srk-
talon pihalta Rantsila klo 8, 
Pulkkila klo 8.30, Piippola 
klo 8.45, Pyhäntä klo 9. 
Retki Aholansaareen to 8.5. 
Kyyditys p. 040 508 4862. 
Pulkkilan ja Rantsilan 
kirkkokuorot to 17.4. klo 
10.30 yhteisharjoitukset 
Rantsilan srk-talolla. 

kEStIlä
Seurakunnan toimintaa pe 
18.4. klo 13 Pihlajistossa.
nuorten juttu pe 18.4. klo 
18 kerhokodilla.
ompeluseurat pe 18.4. klo 
19 ja seurat su 20.4. klo 19 
ry:llä, Jorma Lampela.
Väyrylänsaaristen Pihlajisto-
vierailu ke 23.4. klo 13.
Yhteisvastuutapahtuma pe 
25.4. klo 9–12 S-marketissa.
kirkkokuoro ti klo 19 srk-
kodissa.
kerhot kerhokodissa: Päivä-
kerho ke klo 13, sudarikerho 

ke klo 15.30, puuhakerho ke 
klo 17.30 ja perhekerho to 
17.4. klo 10.

PIIPPolA
Rippikoululaiset: loppukuu-
lustelu ja kuvaus la 19.4. klo 
9–12 kirkossa.
Seurat su 20.4. klo 15 ry:llä. 
Seurakuntakerho ti 22.4. klo 
12 Väinölässä. 
kerhot: Aarrearkku ti klo 
16–17.30, puuhakerho ti klo 
18–19.30 ja päiväkerho pe 
klo 10–12 srk-kodissa.

PulkkIlA
Ehtoollishartaus to 17.4. klo 
13 Koivulehdossa. 
luento Pulkkilan kirkon 
arkkitehtuurista pe 18.4. klo 
22.15 kirkossa sekä yökirkko 
klo 23.30–24.15, Erkki Piri. Osa 
yläkoulun ja lukion yökoulua, 
johon seurakuntalaisetkin 
voivat osallistua. 
Raamattuluokka pe 18.4. 
klo 19 ry:llä.
Seurat la 19.4. klo 19.30 ry:llä.

Pyhäkoulut: su 20.4. klo 
11.30 ry:llä, ti 22.4. klo 9          
esikoulussa ja klo 9.45 
päiväkoti Muksulassa.
Palvelupäivä 23.4. klo 10 srk-
talolla, vieraita palokunnasta.
kerhot srk-talolla: ma 
klo 10 perhekerho, 3–4-v. 
päiväkerho to klo 13.30 ja 
5–6-v. pe klo 13.

PYHäntä
Rippikoulutyö: Päivärippi-
koulu la 19.4. klo 9–14.30 
srk-talon kerhohuoneessa. 
lukupiirit ma klo 9 srk-ta-
lolla ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa.
Hartaus su 20.4. klo 13.30 
Nestorissa. 
Seurat su 20.4. klo 16 ry:llä.
Mll:n perhekahvila ma 21.4. 
klo 11–13 kerhohuoneessa.
lamujoen diakoniapiiri ma 
21.4. klo 18.30 Riitta ja Kari 
Kopolalla. 
Varttuneen väen kerho ke 
23.4. klo 12 srk-talolla. 
lauluseurat ke 23.4. klo 18.30 

Mirja ja Risto Korsulaisella.
Hartaus to 24.4. klo 14 
Kuurankukassa.
nuorten juttu pe 25.4. klo 
18–19 Nuokkarilla. 
kuorot srk-talolla: Veteraani-
kuoro to klo 12, Lapsikuoro 
klo 17, Kirkkokuoro to klo 
18. Nuorisokuoro pe 17.30.
kerhot srk-talon kerhotilassa: 
Perhekerho to 24.4. klo 10, 
Salaisuuksien kaivos ma klo 15 
ja päiväkerho (4–5-v.) ti klo 10. 
tulossa: Ahvenanmaan 
retken hyväksi myydään 
rieskaa, hiivaleipää ja pullaa 
sekä äitienpäiväkakkuja 
tilauksesta ke 7.5. Soita 
Enna Junno p. 040 508 4862. 
kastettu: Vilja Lumia Tuuli 
ja Ronja Maria Leiviskä. 

RAntSIlA
Seurakuntakerho to 17.4. 
klo 13 Rauhalan kerho-
huoneella. To 24.4. retki 
Wilppolaan. Lähtö klo 12.30 
Rauhalan edestä.
Seurat su 20.4. klo 18.30 ja 

Varttuneiden kerho ke 23.4. 
klo13 ja Vappumyyjäiset la 
26.4. klo 11 ry:llä.
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 ja kirkonkylän Stellat 
ke klo 15 srk-kodissa, Manki-
lan Stellat to klo 13.30 Man-
kilan koululla ja Hovin Stellat 
pe klo 13 Hovin koululla. 
Perhekerho Pallerot ma klo 
10–12 Nuppulassa.
Päiväkerhot: ti klo 10 Hovin 

nuppukerho Hovin koululla 
ja ke klo 9 pienten nuppu-
kerho ja klo 11.30 isompien 
nuppukerho Nuppulassa.
Varhaisnuorten kerhot: ma 
klo 15 tyttökerho Nuppu-
lassa, ti klo 14.15 Mankilan 
varhaisnuoret ja ke klo 14 
Hovin varhaisnuoret. 
Rippikoulua la 26.4. klo 9 – 
11.15 Nuppulassa.
kuollut: Sulo Taavetti Kesti, 84.

Seurakuntakerho ti 22.4. klo 12.30 Tyrnävän 
srk-talolla.
Markkuu-ängeslevän diakoniapiiri to 24.4. 
klo 11.30 Elma Alatalolla, Museotie 11.
Hartaus to 24.4. klo 13.15 Limingan sairaa-
lassa.
Sinkkuilta to 24.4. klo 18.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
nuoret: nuortenilta pe 18.4. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla ja to 24.4. klo 18 Temmeksen 
srk-talolla. Isoskoulutus la 19.4. klo 12 Tyr-
nävän srk-talolla.
temmes: Seurakuntailta to 17.4. klo 18.30 
Anneli ja Kalle Miettusella.
teemu Isokääntä vanhempainvapaalla 
14.4.–12.6. sijaisena rovasti Jorma Kiviranta.
tulossa: Yhteisvastuu-perhetapahtuma 
la 26.4. klo 13–15 Murrossa, Peuranniemi 
16. Seu-rakuntaretki Ähtäriin ja Keuruulle 
18.–19.6.
tyrnävän rauhanyhdistys: To 17.4. klo 19 
lauluseurat ry:llä. Su 20.4. klo 16 seurat 
ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 18.4. klo 19 lau-
luseurat Mari ja Tuomo Pernulla, Marjakan-
kaantie 5. Su 20.4. klo 16 seurat ry:llä.
kastettu: Ville Aukusti Ristinen.

kirkkoherranvirasto, 
taloustoimisto ja seura-
kuntatoimistot suljet-
tuna 17.4. koulutuksen 
vuoksi.

Suomen sota 200-vuotis-
muistojuhlan su 20.4. juhlaju-
malanpalveluksen jälkeen juh-
lalounas Siikajoenkylän Gu-
meruksen koululla ja muisto-
juhla Komppalinnassa.
Siionin virsiseurat su 20.4. 
klo 18 Vihannin srk-talolla. 
Kirkkoherra Tuomo Matala 
Raahesta.
Sanan ja rukouksen ilta to 
24.4. klo 19 Vihannin kirkos-
sa. Himangan kirkkoherra Jor-
ma Puhakka, ylistyslauluryhmä 
Raahen seurakunnasta.

RuukkI
Diakoniatyöntekijä päivys-
tää: ma klo 9–10 p. 050 469 
4774. Ke klo 13–16 Ruukin 
srk-talolla. To klo 9–11 Paa-
volan srk-talolla. Ti 22.4. klo 
9–11 Luohuan vanhustenta-

talolla. 
Eläkeliiton ja seurakunnan 
laulupiiri ke 23.4. klo 13 Re-
vonlahden srk-talolla. 
Peli-ilta to 24.4. klo 18 Ruu-
kin srk-talolla yli 12-vuotiail-
le nuorille.
Rauhanyhdistykset: Pe 18.4. 
klo 19 ompeluseurat Ruukin 
ry:llä, Luohuan ry:llä ja Paavo-
lan ry:llä. La 19.4. klo 19 seurat 
Ruukin ry:llä. Esko Isopahkala, 
Kalle Rautakoski. Su 20.4. klo 
12 Maija Kallion muistoseurat 
Paavolan ry:llä. Heikki Saarela 
ja klo 18 seurat ry:llä. Heikki 
Saarela, Harri Isopahkala.
kastettu: Leevi Aukusti Sal-
mela.
kuollut: Anni Agnes Nenola 
e. Viitala, 83.

SIIkAJokI
Perhekerho to klo 10 srk-
talossa.
lähetys- ja diakoniapiiri to 
17.4. klo 12 srk-talolla.
Varkkari-ilta pe 18.4. klo 18 
srk-talolla 9–14-vuotiaille.
Vanhusten keskustelupiiri ma 

21.4. klo 13–14 Puistolassa.
Virsihetki ti 22.4. klo 13 
Puistolassa. Yrjö Nissinen.
nuortenilta ti 22.4. klo 18 
srk-talossa.
lapsikuoro ke 23.4. klo 15 
srk-talolla.
Etsijäinpiiri miehille to 24.4. 
klo 19 pappilassa.
Rauhanyhdistys: to 17.4. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 18.4. 
klo 18.30 ompeluseurat Reijo 
Lepistöllä. La 19.4. klo 19.30 
raamattuluokka Jouko Pieta-
rilalla. Su 20.4. klo 12 pyhä-
koulut Lauri Lepistöllä ja Juho 
Nikolalla. Ke 23.4. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. To 24.4. 
klo 17.30 päiväkerho ry:llä.
kastettu: Iina Helena Huttu.
kuollut: Olli Kustaa Maunu-
la, 69.

VIHAntI
Perhekerho to klo 10 Kirk-
kotie 13 B 10.
Raamis ti klo 18–21 ja nuorte-
nilta to klo 18 sinisellä talolla.
Diakonia-lähetyspiirit:
To 17.4. klo 19 Lumimet-

sän koululla, ti 22.4. klo 18 
Kauraperällä Terttu ja Esa 
Törmäkankaalla, ke 23.4. klo 
12 Alpuassa meijerin pirtissä 
ja to 24.4. klo 12 Kuusiratin 
kylätalolla. 
Partion kirkkopyhä su 20.4 
kirkossa Kaija-Liisa Keränen.  
Jp:n jälkeen tarjoilu ja ohjel-
maa srk-talolla.
kirkkokuoro ke 23.4. klo 19 
srk-talolla.
Rauhanyhdistys: Pe 11.4. klo 

18.30 kirkonkylän ry:n kodi-
nilta. Su 13.4. klo 13 seura-
kuntapäivät ry:llä, Erkki Hy-
väri. Ti 22.4. klo 12 aikuisten 
kerho, Raili Kiviojalla.
kastettu: Elias Juhani Park-
kila.
kuulutettu: Unto Lohilahti 
ja Mari Hanna Elisabet Ris-
tola, mol. Oulu-Tuira evl.
kuollut: Rauha Josefiina 
Mustakangas e Kivilahti, 98.

lolla. Ke 23.4. klo 9.30–10.30 
Ruukin vanhustentalolla. 
Sukkakerho to 17.4. ja 24.4. 
klo 13–14 Ruukin srk-talolla. 
Aikuisten päiväpiiri ma 21.4. 
klo 13 Paavolatalolla. Ti 22.4. 
klo 11 Luohuan vanhusten-
talolla. Ke 23.4. klo 12 Ruu-
kin seurakuntatalolla. 
Perhekerhot klo 9.30 ti Paa-
volan srk-talolla, ke Ruukin 
srk-talolla ja to Revonlah-
den srk-talolla. 
tukeva teatteri -kerho ti 
klo 17 Ruukin srk-talon 
yläkerrassa. 
lapsikuoro to 17.4. ja 24.4. 
klo 15 Ruukin srk-talolla ja 
ti 22.4. klo 16 Paavolan srk-
talolla. kirkkokuoro to 17.4. 
ja 24.4. klo 16.30 Ruukin 
srk-talolla. 
Pyhäkoulu su 20.4. klo 12 
Ruukin srk-talossa.
kehitysvammaisten perheil-
ta ke 23.4 klo 17–18.30 Ruu-
kin srk-talolla. Ilm. ruokai-
lun vuoksi p. 050 4694 774. 
omaishoitajien ryhmä to 
24.4. klo 17 Paavolan srk-

RoVAStIkunnAn kESäREtkI VIRoon 1.–6.7.
Ilmoittautuminen ja tarkemmat tiedot Leenä Räsäseltä
p. 040 8232 926.

kalajoen, Raahen ja limingan rovastikuntien 
maallikkokoulun seuraava jakso on Kalajoen Kristillisellä 
Opistolla 18.–19.4. Voi osallistua myös osa-aikaisesti. 
Aiheet: Miten nuoret kirkot hoitavat jäsentensä 
hengellistä elämää, Kerttu Nygren (pe klo18), 
Hiljaisuus hengellisen elämän hoitajana ja hengellinen 
matkakumppanuus, Kari Tiirola (la klo 9) sekä 
Evankeliumien erityispainotukset ja Paavali opettajana, 
Jorma Aspegren (la klo 12). 
Ruokailujen vuoksi ennakkoilm. opiston toimistoon, 
08 463 9212 tai toimisto@kkro.fi.

Myyjäiset 
ti 29.4. kello 17 Peltolan palvelukeskuksessa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Järj. Peltolan palvelukeskus ja Lakeuden kehitysvammaisten tuki ry.

w w w.sxc . hu /  L i nn e l l  E s l e r,  K a t h r y n M c C a l l u m
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1. kivi

Viime aikoina tiedotusvälineet 
ovat pullistelleet juttuja siitä, kuin-
ka sinä olet niin väsynyt. Syykin 
on kerrottu: et nuku tarpeeksi.

Vähät unet aiheuttavat henkisiä 
ja ruumiillisia vaivoja, ja niin si-
nä käyt jälleen valittamaan: et jak-
sa ja stressiä riittää. Voi, voi. Mi-
tä tehdä?

Mene hyvä ihminen ajoissa nuk-
kumaan, jos kerran et nuku riittä-
västi. Niin yksinkertaista se on.

Mutta ei, sinun pitää ahnehtia 
elämää, valvoa pitkään ja harras-
taa kaikenlaista hömppää, jota et 

todellisuudessa tarvitse. Mikä ih-
meen tarve sinulla on elää niin 
hektisesti ja jättää elintärkeät unet 
vähemmälle? Eikö töissä muka ole 
tarpeeksi rankkaa, kun luhistat it-
seäsi vapaa-ajallasi? Hektinen elä-
mä saa sinut tahtiin, jossa uni on 
vähemmän tärkeää.

Ei sinusta ole suureen elämään, 
joten elä pieni, sellainen, jonka 
pystyt helpommin nielemään. Ei 
sinun tarvitse kaikkea kokea, vä-
hempikin riittää.

Kiiruhda hitaasti, kuten kei-
sari Augustus tapasi sanoa. Eivät 

lapsesikaan tarvitse kaikkia har-
rastuksiaan, joten ei heitä tarvit-
se päntiönään kuskailla niihin. Ei-
vät he kärsi, jos ratsastustunti jää 
väliin. Viulutuntejahan he suoras-
taan vihaavat.

Pysähdy! Älä ole tuollainen. Ota 
nokoset. Ole niin kuin vanha kan-
sa, joka ymmärsi, että liika on lii-
kaa. Kun pysähdyt vähän huilaa-
maan, saatat oivaltaa jotain itses-
täsi. Saatat jopa oppia tuntemaan 
hiukan itseäsi, mikä on elämän-
taidoista hyödyllisin. Itsensä tun-
teminen on jopa huumorintajun 

edellytys.
Vai pakenetko jotain, nimittäin 

itseäsi ja elämän kovia realiteette-
ja? Kohtaa hyvä ihminen itsesi ja 
ne realiteetit. Tosiasioiden tunnus-
taminen on viisauden alku.

Siis, ota vuoteesi ja käy makaa-
maan.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Ihmisparka, mene nukkumaan

 GALLUP

PEkka HEliN

1. Minkä tähden 
    vapaaehtoiseksi?

2. Mitkä työt 
    kiinnostavat eniten?

ElSi HuttuNEN

Satu laPiNlaMPi

1. Kokemuksen tähden. Opis-
keluvuosina olen ollut järjes-
töaktiivi ja aina mukana kai-
kenlaisissa tapahtumissa ja 
tempauksissa. 
2. Opastus ja järjestyksenval-
vonta kuulostaa mukavalta, 
samoin kaikki myyntityöt. 

Lähetysjuhlat on yksi 
vuosittaisista valtakunnan 
megatapahtumista. 
Viitisentoista tuhatta 
henkeä kokoava 
kolmipäiväinen juhla 
eroaa asuntomessuista, 
maatalousnäyttelyistä 
ja festareista sillä, 
että tapahtuma on 
99-prosenttisesti ilmainen 
ja ikärajaton. 

Rauhan Tervehdyksen toi-
mittajakolmikko päätti 
kantaa kortensa kekoon 
näin ihmisystävällisen 

tapahtuman järjestelyihin, ja il-
moittautui vapaaehtoiseksi tal-
koolaiseksi. 

Vaikka ilmoittautuminen on-
nistuu helposti Oulun seurakun-
tayhtymän internet-sivuilla, pää-
timme luottaa vanhaan hyvään 
tapaan mennä ilmoittautumisti-
laisuuteen. Siinähän voisi samal-
la kysyä kaikkea mieleen putkah-
tavaa. Ja nähdä ketä muita talkoi-
lemaan on tulossa, tuumimme.

Lähetyskauppa Siipeen aivan 
Höyhtyän Grillin naapuriin oli 
kokoontunut kymmenen uutta 
vapaaehtoista. Naisvalta oli sel-
keä, sillä kahvittelevassa ja ässä-
keksejä nauttivassa vapaaehtois-
porukassa Pekkamme oli ainoa 
mies. Miehiä kuitenkin tarvi-
taan, sillä tarjolla on paljon niin 
sanottuja miesten töitä: autolla 
ajoa, opasteiden laittoa, lavojen 
pystytystä ja sähkötöitä. No, jäl-
kimmäiseen hommaan tarvitaan 
ammattilaisia noin ylipäänsä, su-
kupuolesta riippumatta. 

– Juhlille ripustellaan sem-
moisia sata metriä pitkiä sähkö-
johtoja, kertoo Tuiran seurakun-
nan lähetyssihteeri Tarja Oja-
Viirret lukemia. 

Toinen mielenkiintoinen lu-
ku on 800. Suunnilleen sen ver-
ran vapaaehtoisia tarvitaan. Nyt 
kasassa on kolmisensataa nimeä, 
eli loppukiri tarvitaan.

Paita päälle 
ja kahvilippu kouraan
Saamme eteemme vapaaehtois-
kaavakkeet, joissa kysytään en-
simmäiseksi paidan kokoa. Jokai-
nen vapaaehtoinen saa itselleen 
Lähetysjuhlien logolla varuste-
tun paidan. Se päällä työntekijät 
erotetaan juhlakansasta ja talkoo-
laisille jää konkreettinen muisto. 
Paidan lisäksi vapaaehtoisia pal-
kitaan ruoalla. Kahden tunnin 
vuorosta saa kahvilipun, neljästä 
tunnista lisäksi ruokalipun ja sal-
do kasvaa tuntien mukaan. 

Hyvä sauma saada maha täy-
teen ilmaiseksi. Säästyvätpä lou-
nassetelit toimistopäiville.

Pekka kysyy heti, millainen 
ajokortti kuskin hommiin  pi-
tää olla. Kuulema ihan tavalli-
nen käy, seurakuntayhtymän au-
tot kun ovat korkeintaan paketti-
autokokoa, Oja-Viirret vahvistaa. 
Pekka näkyy laittavan raksin au-
tohommien kohdalle.

Keksimme oivan kohderyh-
män kuskeiksi: siinähän pääsisi-
vät nuoret ajelemaan ympäri kau-
punkia ilman bensakuluja. Kau-
pungin ulkopuolellakin voi pääs-
tä käymään, sillä lentokentältä on 
haettava niin ihmisiä kuin tava-
raa, lähetyssihteeri jatkaa.

Hmm... Voisiko kuskina pääs-
tä kuskaamaan Kristian Meur-
mania tai Pekka Ruuskaa? Lai-
tan itse myös raksin.

Vapaaehtoisilla on paljon va-
linnanvaraa. Voi tulla mukaan 
juhlapaikan valmistelutöihin, it-
se juhlille tai purkutalkoisiin. Voi 
valita aamupäivää, iltapäivää ja 
iltaa työvuorokseen. Työkaveris-
takin saa laittaa toivetta. 

– Järjestyksenvalvojat työsken-

televät pareittain, ja silloin riittää 
että toisella on järjestysmieskort-
ti. Työ on lähinnä opastusta, Oja-
Viirret hoksauttaa.

Siinäpä unelmajobi: kävellä 
ympäriinsä aurinkoisella juhla-
alueella ja neuvoa kansaa oike-
aan suuntaan, mietin. Raksitan 
kaavakkeesta järjestyksen val-
vonnan.

lavalla seisoskelua 
ja vohvelinpaistoa
Tarjolla on myös vohvelinpaistoa, 
kirjojen ja levyjen myyntiä, ko-
lehdin kantoa, jäte- ja vesihuol-
toa, somistustöitä, kansliatöitä, 
lastenhoitoa ja näytelmissä avus-
tamista. 

Lauantaiseen näytelmään tar-
vitaan sata henkeä lavalle pel-
kästään seisomaan. Iällä tai su-
kupuolella ei ole väliä, kaikki käy. 
Homma ei sovi kuitenkaan heik-
kopolvisille.

– Tarvitsee-
ko keittiölle hy-
gieniapassia, ky-
syy Satu vierestä-
ni. Sinnekään ei 
kaikkien tarvit-
se kuulemma olla 
passillisia. 

Kolme uut-
ta raksia kahvi- ja 
ruokalatyöhön. Ku-

kapa ei kahvista ja vohveleista pi-
täisi. Satua kiinnostaa lisäksi la-
vojen somistaminen. Niin mi-
nuakin. Pekkaa kukkien asettelu 
ei kiinnosta. 

Itse vierastan vain ensiapua, 
koska veren näkeminen pyör-
ryttää. Lapsiparkissa työskente-
lykään ei oikein innosta, vaikka 
siihen on varattu pituushyppy-
paikka hiekkalaatikkoineen. No, 
siihenkin varmaan löytyy alan 
opiskelijoita tai muuten lapsirak-
kaita vapaaehtoisia. Palautamme 
kaavakkeet ja jäämme odotta-
maan yhteydenottoa. 

ElSi HuttuNEN

Lähetysjuhlien vapaaehtoiseksi 
voi ilmoittautua osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
lahetysjuhlailmo. Juhlien ohjelma 
osoitteessa www.minkatahden.fi.

Kolmesataa kasassa, viisisataa jäljellä

Kaikki Lähetysjuhlien puolesta

RAUHAN TERVEHDYS 
HAASTAA SINUT!

Tule mukaan vapaaehtoiseksi Oulussa pidettäville 
Lähetysjuhlille ajanjaksolla 10.–15. kesäkuuta. 

Talkootyö sopii hyvin vaikka työpaikan 
virkistyspäivän ohjelmaksi. Jo kahden tunnin 

työpanoksella vastaat haasteeseen. 
Ilmoittaudu mukaan: 

www.oulunseurakunnat.fi/lahetysilmo

1. Hauskuuden tähden. Olen 
ihan varma, että se on muka-
vaa ja tuntuu vaivan arvoisel-
ta, vaikka etukäteen laiskot-
taisikin lähteä.
2. Oikeastaan melkein kaik-
ki kuulosti mukavalta, mut-
ta somistaminen ehkä muka-
vimmalta.

1.–2. Keittiö tai kahvila ovat 
ykkösvalintani Lähetysjuhlil-
le. Haaveeni on, että saan syö-
dä salaa ylimääräiset suklaat, 
sillä armeijassa en keittiövuo-
roillani siihen pystynyt. Tai en 
itse asiassa uskaltanut: armei-
jassa minua olisi rankaista an-
karasti. 


