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Ennenkin on syntynyt ihmeitä.  Sivu 14.
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Onnea ja siunausta
Ilon ja haikeuden juhlaan, elämään.

Sivut 8–9.

lordin voittolaulussa 
kristillisyyden 
perussanastoa.

Sivu 3.

oulunsalossa 
kyläpaikka 

kaikenikäisille.
Sivu 11.

Diakonissa käy 
kempeleläisissä 
vauvaperheissä.

Sivu 7.
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Kumpi on kirkon kannalta huonompi tilanne, 
se, että ihmiset ovat vieraantuneet kirkon toi-
minnasta, mutta ovat sen jäseniä, vai sekö, 
että ihmiset kunnioittavat ja etsivät henki-
siä ja hengellisiä arvoja elämänsä rakennus-
puiksi, mutteivät kirkosta.

Jos ihmisen hengellinen hyvinvointi on 
tärkeä, kirkko voi olla tyytyväinen. Juuri 
julkaistu tutkimus näyttää siinä mielessä 
yllättävän hyvältä. Henkisyyden merkitys 
ihmisille on suorastaan räjähdysmäisesti kas-
vanut. Suuri osa ihmisistä ei ole ollenkaan 
penseä uskonnolle. He ovat avoimia kirkon 
tarjoamalle henkiselle huollolle ja henkisen 
eheytymisen tukemiselle.

Usean kirkon jäsenen näkökulmasta tilanne 
on huono. Uskonnollisten tilaisuuksien tar-
jonta ei ole mielekästä, eikä se ajoitu sopi-

vaan ajankohtaan. Kaikki eivät koe sopivansa 
kirkkoon omien arvojensa tai tapojensa vuoksi. 
Ihminen elää nykymaailmassa, kirkko ei. 

Kirkon ongelma ei siis ole kasvava välin-
pitämättömyys sanomaa kohtaan vaan kir-
kon leimautuminen lähinnä instituutioksi, ei 
ihmisten muodostamaksi yhteisöksi.

Kirkon tutkimuskeskuksen teettämän tut-
kimuksen otsikkona on Urbaani usko ja tut-
kimuksen kohteina pääkaupungin nuoret 
aikuiset. Jossakin määrin tuloksia uskaltaa 
yleistää ja pitää viitteinä kehitykselle muu-
allakin maassa. Siksi tulokset ovat arvokkaita 
vinkkejä, joita on syytä pohtia.

Kirkolliset toimitukset kelpaavat nuorille 
aikuisille sellaisinaan. Ne ovat elämän taite-
kohtien tärkeitä rituaaleja. Sen sijaan juma-
lanpalvelukset saavat kritiikkiä. Ei riitä, että 

messu on pyhä, sen on oltava myös viihdyt-
tävä, suorastaan hauska. Messun sanojen, 
äänten, kuvien, tilan ja tuoksujen on teh-
tävä ihminen onnelliseksi.

Sekä jumalanpalveluksien että kirkon muun-
kin toiminnan tulee nuorten mielestä olla 
monipuolista ja vaihtelevaa. Kirkon tulisi 
myös hyväksyä uudentyyppinen henkisyys 
sekä kohdata nuorten aikuisten arki sellai-
sena, kuin he itse sen kokevat.

Tutkimuksen suureksi kysymykseksi jää, 
haluaako kirkko tarjota jäsenilleen sitä, 
mitä he toivovat, vai pyrkiikö se muutta-
maan jäsenistönsä haluamaan asioita, joita 
kirkko tarjoaa.

kumman täytyy muuttua?

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

S inikka Nopolan kirja ”Ei tehrä 
tästä ny numeroo” kuvaa oi-
vallisesti niin hämäläistä kuin 

myös suomalaista kansanluonnetta. 
Vaatimattomuus kaunistaa ja ylpeys 
käy lankeemuksen edellä, varoittavat 
jo vanhat sananlaskut. 

Rikasta ja kuvailevaa kieltä on hauska 
kuunnella ja lukea. Tämän ovat huo-
manneet myös kirjojen kustantajat. 
Erilaisia murrekirjoja ilmestyy Aku 
Ankasta runoihin. Heli Laaksosen 
Sulavoi on kirjastossakin lainatuim-
pia kirjoja.

Arkikielen muuttuminen on asia, 
josta huomaa olevansa keskellä edellistä 
ja tulevaa sukupolvea. Lapsuudenper-
heeni kielen juuret ovat vanhempien 
peruna sekä itäisen että läntisen vai-
kutuspiirin sekoitusta. Kotikielessä oli 
siis vaikutteita sekä ruotsin kielestä 
että venäjän kielestä. 

Porstua, kammari, pörssi ja saiju 
ovat sanoja, joita vieläkin käytän pu-

hekielessä. Omien lasteni kieli on taas 
erilaista. Se on saanut lisävaikutteita 
englannin kielestä, mutta jotakin on 
periytynyt edellisen sukupolven kieles-
tä heillekin. Varsinkin suorapuheiset 
moitesanat ovat periytyneet hyvin.

Äidinkieli on ohjannut myös käyt-
täytymistä, luonut arvomaailman, jopa 
kansallisen mentaliteetin.

Olikin aika ihmeellistä seurata Lor-
din menestystä euroviisuissa. Ei tehrä 
tästä ny numeroo oli aika kaukana 
siitä esityksestä. Oli kuitenkin kun-
nioitettavaa, millä itsevarmuudella 
tämä lappilainen nuori mies esityk-
sensä veti. Ehkä uusi nuori sukupolvi 
omaa itsetunnon, jossa ei vähätellä 
omia taitoja. 

Esityskielenä on englanti, mutta 
kun esittäjää haastateltiin televisiossa, 
puheessa vilahteli tutun kuuloisesti 
mie ja sie pohjoisen murreperinteen 
mukaisesti.

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

vt. päätoimittaja pirkko paakki  (08) 5626 411
toimittajat  riitta Hirvonen  (08) 5626 412
  Satu kreivi-palosaari (08) 5626 410
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

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

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

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

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

kuvaileva kieli
on hauskaa

aila Joensuu, kirjastonhoitaja, lumijoki

Johanna Koivisto kirjoittaa Villi -lehden 
pääkirjoituksessa 3/06, etteivät nuoret 
saa olla vain luottamuselimien nimellisiä 
kiintiöjäseniä, joilla seurakunta kaunis-
taa tilastoja.

-Valitettavan usein todellisuudessa eli 
aikuisten oikeesti eläkeikäiset vanhat parrat 
päättävät siitä, millaiseksi seurakunnan tule-
vaisuus muodostuu. Seurakuntien päättäjien 
korkea ikä luo mielikuvaa kirkosta museona 
ja kaukana tästä maailmasta olevana eltaantu-
neena instituutiona, jolla ei ole nykyihmiselle 
annettavaa. Kaikenikäisiä ihmisiä tarvitaan, 
jotta päättäjät edustaisivat kattavasti koko 
kirkkoon kuuluvaa kansaa!

Topi Haarlaa tietää, että seurakunnan luot-
tamustoimi on melkoinen oppimisen paikka. 
Haastattelu on Sana-lehdessä 25.5.

-Luottamushenkilö joutuu käsittelemään 
kaikkia asioita. On työntekijävalintoja, 
hautausmaat on hoidettava, paanukatto 
uusittava, ja öljylämmitys vaihdetaan pel-
letteihin ...

Luottamustoimi muodostaa työskentely-
yhteisön, jossa erilaisista taustoista tulevat 
eri-ikäiset ihmiset toimivat yhdessä. On 
siis väkeä laidasta laitaan. Siinäkin mielessä 

luottamustoimet opettavat elämään.

Risto Saarisella on Kotimaassa 26.5. viesti 
nuorelle: Älä pidä välivuotta.

Älä opiskele vain kiinnostuksesi mukaan! 
Älä ylipäätään mieti omaa lahjakkuuttasi, 
valintojasi ja halujasi kovin paljon.

Katso sen sijaa yhteiskuntaamme lii-
kuttavia suuria voimia, joita edelleen ovat 
valtio, kirkko ja terveydenhuolto. Jos voit 
aikuisena sijoittua näiden piiriin, sinulla 
on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, joiden 
suhteen et yksin mahda mitään, olit kuinka 
lahjakas hyvänsä.

Matti Myllykoski varoitta Kyrkpressenissä 
24.5. ajattelemasta, että on vain yksi oikea 
uskonto tai oikea raamatuntulkinta.

-Kaikki totuus on kulttuurisidonnaista. 
Jokaisella ajalla on vastauksensa erilaisiin 
kysymyksiin, eivätkä nykyiset näkemykset 
ole lopullisia.

Tulevaisuuden tutkijat eivät taputa käsi-
ään, toista sanojamme ja ilmaise ihastustaan 
taitavuudellemme. Kirjat, joita kirjoitettiin 
tieteestä ja uskonnosta sata vuotta sitten 
olivat silloin arvostettuja, me taas emme 
ota niitä tosissamme.
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Mikä tai kuka
pelastaa?

 
Eräs pastori sanoi kerran, että hän julistaa 
armosta ja armoa sillä uhallakin, että jo-
ku käsittää sen väärin. Niin oli myös ”ar-
mosta pelastetun” kirjoitus, RT:n nume-
rossa 15, armopainotteinen. Mielestäni 
armon sanomaan ei voi turvautua, jos ei 
tiedä olevansa jo tuomittu tai myöhem-
min tulevansa tuomituksi. Vertauksena 
voisi ajatella, että se on sama tilanne, kun 
joku kuivalla rannalla heittelee ihmisille 
pelastusrenkaita, niin tuskin kukaan nii-
hin tarttuisi, ellei heille todistettaisi pi-
an lähestyvästä hyökyaallosta. 

Niinhän oli Nooan päivinä. Ihmisille 
kyllä julistettiin tulevasta vedenpaisumuk-
sesta, mutta vain kahdeksan tarttui kiinni 

tarjolla olevaan armoon, ja niin vain ne 
kahdeksan pelastuivat. Hukkuvat ihmiset 
jäivät osattomaksi Jumalan armosta. Juuri 
tästä syystä Paavali varoittaa: ”Hänen työ-
tovereinaan me myös kehoitamme teitä 
vastaanottamaan Jumalan armon niin, 
ettei se jää turhaksi” (2.Kor.6:1). 

Kimmo Lähde kyselee RT:n numer-
ossa14, ”Pelastaako kaste?” ja painottaa 
mielestäni aivan oikein uudestisyntymisen, 
parannuksenteon ja uskon merkitystä 
pelastuksessa. Ko. kirjoituksessa on 
alkuosa Raamatun jakeesta: ”Joka uskoo 
ja kastetaan, se pelastuu”, mutta kun lukee 
loppuosan siitä, niin se antaa vastauk-
sen: ”mutta joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen”(Mk.16:16).

Siis joka ei usko, se on kadotettu vaikka 
olisikin jossain vaiheessa kastettu. Jeesus 
opettaa Joh.3. luvussa, että et voi edes 

viikon 
kysymys

Joko olet
väsynyt
lordi-

villitykseen?

vastaa
rauhan tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

nähdä taivasten valtakuntaa, ellet sinä 
synny uudesti ylhäältä ja jatkossa hän 
sanoo, että uudelleensyntyminen tapah-
tuu uskomalla häneen, Jeesukseen. 

Ehkä maailmankaikkeuden tärkein 
kysymys on vanginvartijan esittämä: 
”Herrat, mitä minun pitää tekemän, 
että minä pelastuisin?” ja vastaus kuu-
luu: ”Usko Herraan Jeesukseen niin sinä 
pelastut…”(Ap16:30,31.)

Siis keskeisin henkilö tässä kaikessa on 
meidän Herramme Jeesus.

 Usko-sanan alkuperäinen merkitys 
on tarttua, pitää kiinni, olla uskollinen. 
Pidetään kiinni Jeesuksesta ja ollaan 
hänelle uskollisia, niin emme huku vaan 
pääsemme Isän yhteyteen jo tässä ajassa 
ja iankaikkisesti.

pEkka J. piEtola

Lordi käyttää 
voittolaulussaan 
kristillisiä teemoja, 
mutta sanojen 
kirjaimellinen tulkinta 
menee varmasti 
metsään.

E uroviisuvoittaja Mr Lor-
di laulaa voittolaulussaan 
Hard Rock Hallelujah ka-
ritsoista, profeetoista ja 

enkeleistä. Tekstin raamatullisis-
ta kielikuvista ei voi vetää johto-
päätöstä, että kyse olisi jonkin sor-
tin gospelista. Toisaalta kaukaa on 
myös haettu ajatus, että bändi rie-
naa uskontoja.

Helsingin yliopiston uskonto-
tieteilijä Titus Hjelm tuntee herra 
Lordin yhteisiltä keikoilta. Hjelm 
soittaa bassoa Thunderstone-ni-
misessä heavybändissä. 

Nuorisotutkijana ja populäärimu-
siikin tutkijana ja tuntijana Titus 
Hjelm ruotii voittoisan kappaleen 
sanoja, joihin kätkeytyy melkoinen 
kristillisyyden perussanasto.

Hjelmin mielestä on selvää, että 
jos on vaarallista lukea Raamattua 
liittämättä yksittäisiä sanoja suu-
rempaan kokonaisuuteen, yhtä 
helposti harhaan vievää on tonkia 
Lordin laulua laittamatta sitä tiet-
tyyn kehykseen, viisubiisin esittä-
misyhteyteen. 

kristillisyyttä
turha etsiä

Titus Hjelm sanoo, että Lordin kap-
pale julistaa ja ylistää rock`n roll-
meininkiä. Kristillisillä ilmaisuil-
la, kuten ”hallelujah”, ei ole us-
konnollista merkitystä.

-Lordin tuntien sanojen kirjai-
mellinen uskonnollinen luenta ei 
vaikuta osuvalta, Hjelm arvioi.

Miksi sitten heavyrokkari käyt-
tää mm. ilmestyskirjamaisia ku-
vauksia?

-Se liittyy heavyn omaan synty-
historiaan 60-70 –lukujen vaihtees-
sa. Sen ajan muu musiikki kertoi 
lähinnä ”kukista ja mehiläisistä”. 
Heavy halusi erottua siitä ja käytti 

Heavymies ei laula kukista ja mehiläisistä

teksteissä mm. kristillistä ja mui-
naiseurooppalaista mytologiaa.

-Kristilliset vertauskuvat kuuluvat 
siis heavygenreen - heavymusiikin 
tyylilajiin.

Mytologisten tekstien käytössä 
voi nähdä myös jonkinlaista vas-
taiskua esimerkiksi iskelmämusii-
kin sanoituksille, jotka ovat joskus 
”yleishuonoa melodian täyttämistä” 
niin kuin Hjelm sanoo.

Hän on pahoillaan, että Kreikan 
ortodoksikirkon arkkipiispa tuo-
mitsi Lordin esityksen.

 -Kyse oli kirkon muskelien 
näyttämistä: meillä on sananvaltaa. 
Arkkipiispan kauhistelu saattoi olla 
karhunpalvelus kirkolle itselleen. 
Mahdollisesti se vieroitti kirkosta 
niitä, jotka eivät nähneet Lordia 
Saatanana.

lordin tutut
soinnut

Tuomiokirkkoseurakunnan kant-
tori Raimo Paaso kuulee rippikou-
lujen levyraadeissa nuorten valit-
semaa heavymusiikkia. Kun hän 
kuuntelee eurovision voittolau-
lua, musiikin ammattilainen löy-
tää, miten Hard Rock Hallelujah 
eroaa monista muista saman tyy-
lin kappaleista.

S ami Nortunen tekee tekstejä heavy-
gospelia soittavan Luotettava todistus 
–yhtyeen lauluihin. Hän sanoo, että 

heidän kappaleittensa sanoituksissa ja Lor-
din Hard Rock Hallelujah –laulun teksteis-
sä on samoja uskonnollisia teemoja.

Nortunen miettii, mistä tavallinen 
radionkuuntelija voi tietää, milloin hea-
vymusiikin kristilliset ilmaisut on tarkoi-
tettu otettaviksi hengellisenä sanomana ja 
milloin ei. Luotettava todistus voi laulaa 
helvetistä ja enkeleistä, mutta niin tekee 
myös Lordi.

-Ehkä ero on siinä lähtökohdassa, josta 
musiikkia tehdään. Hirviöiden esitys on 
showta, me esiin-nymme kristittyinä – ja 
tuomme sen selkeästi esille. Sana Jeesus on 
aika hyvä vedenjakaja. Ei-hengellisessä hea-
vymusiikissa voidaan puhua hyvän ja pahan 
taistelusta, enkeleistä, karitsoista ja profee-
toista, mutta ei yleensä Jeesuksesta.

-Me tuomme esille lauluissamme aina 
myös toivon ja iankaikkisuuden näkökul-
man, Nortunen puhuu.

rH

Jeesus-sana paljastaa paljon

Sami Nortunen on Ylistaron seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja.

lordin voittolaulussa on tutunoloisia kuvauksia raamatun ilmestyskirjasta: ”Salamat voimallaan iskevät vää-
rät profeetat maahan. ”(all we need is lightning/With power and might/Striking down the prophets on false.) 
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-Siinä käytetään tavallista enem-
män sointuja, Paaso sanoo.
-Se tarkoittaa, ettei Hard Rock 
Hallelujah ole soinnullisesti lain-
kaan niin yksinkertainen kuin use-
at muut saman tyylin laulut.

Herra Lordin käyttämät soin-
tukuviot ovat Paasolle tuttujakin 
tutumpia. Niitä käytetään klassisessa 
musikissa, kaikissa musiikkilajeissa 
– jopa virsissä.

-Laulussa ei siis ole musiikillisesti 
mitään uutta auringon alla. Potin 
räjäytti pelkästään esittäjien ulkonä-
kö, esityksen visuaalinen puoli.

Raimo Paaso tietää, että Lordin 
esitys on herättänyt kirkon ihmi-
sissä hämmennystä – joissakin 
jopa pelkoa.

-Lordi käyttää laulussa ”kirkon 
kieltä”. Minun mielestäni he näin 
ratsastavat muiden vahvuuksilla.

riitta HirvoNEN
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JuMalaNpalvElukSEt 
Oulujoen kirkossa: Su 4.6. 
klo 10 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Su 11.6. klo 10 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Juha 
Pöykkö. Jumalanpalveluksen 
yhteydessä Vasamon rippi-
kouluryhmän konfirmaatio, 
konfirmoi Paavo Moilanen.
Turkansaaren kirkossa: Su 4.6. 
klo 12 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Su 11.6. klo 12 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Muu toiMiNta
SanginSuun Seurakuntakoti

Sanginsuuntie 59
Rauhanyhdistyksen seurat su 
11.6. klo 17.

HuoneSuon Seurakuntakoti

Leväsuontie 19
Juttutupa ti 6.6. ja 13.6. klo 13. 
Lisätietoja diakoniakesätyön-
tekijä Tuuli Siukola, puh. 050 
533 6845.

Myllyojan Seurakuntatalo

Koivumaantie 2
Juttutupa to 8.6. ja 15.6. klo 13. 
Lisätietoja diakoniakesätyön-
tekijä Tuuli Siukola, puh. 050 
533 6845.

laanilan PalvelukeSkuS

Hoikantie 21-23
Kesähartaus ke 14.6. klo 14, 
toimittaa Antti Leskelä.

Kesäkonsertti pe 9.6. klo 19, 
Lauri-Kalle Kallunki urut.
Kesäkonsertti la 10.6. klo 19, 
Lotta Koponen viulu ja Raakel 
Pöyhtäri urut.
Ikäihmisten kesäkerho ti 13.6. 
klo 12-14.

PyHän luukkaan kaPPeli

Yliopistokatu 7
Naisten raamis to 15.6. klo 18, 
Tiina Huurre.

PatenieMen kirkko

Taskisentie
Kesäpyhäkoulu to 8.6. klo 
10-12.
Kesäpyhäkoulu pe 9.6. klo 
10-12. 

koSkelan Seurakuntakoti

Koskelantie 86
Kesämökkikahvila ke 7.6. ja ke 
14.6. klo 12-15.
Kesäpyhäkoulu to 8.6. klo 
10-12.
Kesäpyhäkoulu pe 9.6. klo 
10-12.

oulun seurakuntaviikko2.-15.6.2006

HYVÄÄ KESÄÄ!

Studio Ilpo Okkonen Oy
toivottaa Rauhan Tervehdyksen lukijoille

JuMalaNpalvElukSEt
Tuomiokirkossa: Su 4.6. klo 10 
papiksivihkiminen toimittaa 
piispa Samuel Salmi, messun 
toimittaa Niilo Pesonen, saar-
naa Keijo Nissilä, avustaa Martti 
Pennanen, urkuri Maija Tynk-
kynen, kanttori Raimo Paaso, 
Sofia Magdalena-yhtye. Kolehti 
Inkerin kirkon työntekijäkou-
lutukseen Kelton koulutuskes-
kuksessa. Radio Dei.
Su 11.6. klo 10 messu toimit-
taa Ari-Pekka Metso, saarnaa 
piispa Samuel Salmi, avustaa 
Matti Pikkarainen, urkuri Maija 
Tynkkynen. Johanna Sankilam-
pi, laulu. Kolehti Kirkon ulko-
suomalaistyölle. Ennen messua 
lähetetään seppelpartiot.

Muu toiMiNta
tuoMiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin 1.6. al-
kaen klo 11-20, opas paikalla.
Sävelhartaus pe 9.6. klo 18.30 
Oulun konservatorion laulajat, 
johtaa Ritva Lehtiniemi, Johan-
na Sankilampi laulu, Sinikka 
Ala-Leppilampi ja Anne Some-
ro viulu, Riina Seebeck sello ja 
Maija Tynkkynen urut, loppu-
rukous Ari-Pekka Metso.
Arkipyhäkoulu to 8.6. ja to 15.6. 
klo 14. Katso menot.

intiön Seurakuntakoti

Intiönpolku 2 
Kesäkeidas to 8.6. ja to 15.6. klo 
10. Katso menot.

Heinätorin Seurakuntatalo

Aleksanterinkatu 71
Kesäkerho ma 5.6., ti 6.6., ma 
12.6. ja ti 13.6. klo 12-15. Katso 
menot.
Kesäkeidas ke 7.6. ja ke 14.6. 
klo 10. Katso menot.

aurinkokoti

Isokatu 93
Pihakirkko ke 7.6. klo 14.15, 
Anna-Mari Heikkinen ja Hanna 
Savela.

keSkuStan PalvelukeSkuS

Nummikatu 24
Pihakirkko to 15.6. klo 14, Ari-
Pekka Metso ja Raimo Paaso.

HautauSMaa

Virsihartaus Vanhassa kappe-
lissa su 11.6. klo 15, diakonissa 
Outi Vaarala, kanttori Hanna 
Savela.

JuMalaNpalvElukSEt
Karjasillan kirkossa: Su 4.6. 
klo 10 messu, toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Taina Vou-
tilainen. Kolehti Inkerin kirkon 
työntekijäkoulutukseen Kelton 
koulutuskeskuksessa.
Su 11.6. klo 10 messu, toimittaa 

Juha Vähäkangas, avustaa Nina 
Niemelä, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kolehti Kirkon 
ulkosuomalaistyölle.
Kastellin kirkossa: Su 4.6. klo 10 
messu, toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Ilkka Järviö ja Juha 
Soranta. Kastellin ja Karjasillan 
kirkkokuoro. Kirkkokahvit. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 11.6. klo 10 konfirmaatio-
messu (Kastelli 3). Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustavat Olavi 
Mäkelä, Esa Harju, kanttori-
na Riitta Piippo. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
4.6. klo 12 messu, toimittaa 
Petri Satomaa, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kolehti ks. Karja-
silta. Vihkiryijyn käyttöönotto, 
kirkkokahvit.
Su 11.6. klo 12 konfirmaatio-
messu (Kaakkuri 1), toimittaa 
Mirjami Dutton, avustavat Mari 
Jääskeläinen, Riina Moilanen, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakunta-
talossa: Su 4.6. klo 12 messu, 
toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustaa Kimmo Kieksi, kant-
torina Sirpa Ilvesluoto. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Su 4.6. ja 11.6. klo 18 arabian-
kielinen jumalanpalvelus.
Maikkulan seurakuntatalossa: 
Su 4.6. klo 12 messu, toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.

Muu toiMiNta
karjaSillan kirkko

Nokelantie 3
Kesäraamattu- ja keskustelu-
piiri ke 7.6. klo 18.

PyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Raamattupiiri to 1.6. klo 
18.30-20.
Virsilauluilta su 11.6. klo 18.

kaukovainion Seurakuntatalo

Hiirihaukantie 6
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 14.6. klo 18 (huom. ke 7.6. 
ei ole)
Kesäpyhäkoulu ma 12.6. ja ti 
13.6. klo 10.

Maikkulan Seurakuntatalo

Kangaskontiontie 9
Kesäpyhäkoulu ke 14.6. ja to 
15.6. klo 10.

läMSänjärven kauPunkileiri-
keSkuS

Hiihtomajantie 2
Juttutupa ti 13.6. klo 16-18. 
Kahvit ja makkarat.

JuMalaNpalvElukSEt
Tuiran kirkossa: Su 4.6. klo 10 
messu, toimittaa Petteri Tuu-
los, avustaa Hannu Ojalehto, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti Inkerin kirkon työn-
tekijäkoulutukseen Kelton 
koulutuskeskuksessa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Niilo Pesonen, avustaa  Tuu-
likki Ståhlberg, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. Kolehti Petroskoin 
kirkon rakentamiseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Ke 7.6.  klo 20 viikkomessu, toi-

mittaa Hannu Ojalehto. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Su 11.6. klo 10 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Lauri Kujala, avustavat Nanna 
Helaakoski, Terhi-Liisa Sutinen, 
Kaija Siniluoto ja Outi Saarela, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti nimikkolähettityölle 
Suomen Lähetysseuran kautta. 
Radiointi Radio Dei.
Klo 13 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Nanna 
Helaakoski, avustavat Lauri 
Kujala, Terhi-Liisa Sutinen, 
Kaija Siniluoto ja Outi Saarela, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Päivi Jussila, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Kolehti Suomen 
Merimieskirkon työlle.
Ke 14.6. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Riikka Honkavaara. 
Kolehti nimikkolähetystyölle 
Sanansaattajien radiolähetys-
työlle Istanbulissa.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
4.6. klo 12 messu, toimittaa Juha 
Huhtala, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Anu Vuorenmaa. 
Kolehti ks. Tuira.
Su 11.6. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Helena Paalanne, avustavat 
Stiven Naatus, Erja Järvi, Sanna 
Okkola ja Sanna Heikkinen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. Tuira klo 10.
Klo 15 konfirmaatiomessu, 
toimittaa ja konfirmoi Stiven 
Naatus, avustavat Helena Paa-
lanne, Erja Järvi, Sanna Okkola 
ja Sanna Heikkinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 4.6. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
Tuira.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Su 11.6. klo 10 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Huhtala, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pateniemen kirkossa su 4.6.  
klo 12 sanajumalanpalvelus, toi-
mittaa Päivi Jussila, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. Tuira.
Su 11.6. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.

Muu toiMiNta
Tuiran kirkko
Myllytie 5
Ikäihmisten kesäkerho to 15.6. 
klo 12-14.

PyHän tuoMaan kirkko

Mielikintie 3
Kesäkonsertti su 4.6. klo 19, 
Ilkka Virta kitara ja Annaleena 
Puhto huilu.
Kesäkonsertti ma 5.6. klo 19, 
Ismo Hintsala urut.
Kesäkonsertti ti 6.6. klo 19, An-
neli Malkki sopraano ja Pentti 
Korkiakoski urut.
Kesäkonsertti ke 7.6. klo 19, 
Anna Heikkilä klarinetti, Anna-
Leena Penttinen piano ja Char-
lotta Sevon mezzosopraano.
Kesäkonsertti to 8.6. klo 19, 
Juhani Alakärppä baritoni ja 
Raakel Pöyhtäri urut.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Sulo Matias Jurvelin 52 v, Matti 
Tapani Sipilä 45 v, Maile Hilkka 
Inkeri Karhumaa s. Rautio 88 v, 
Kerttu Sisko Vilppola s. Keto-
luoto 72 v, Elsa Annikki Vahtola 
80 v, Ella Inkeri Jaukkuri-Tuori 
s. Kinnunen 79 v.
Karjasilta: Toivo Henrik Lang 
76 v, Sirkka Marja Tolpanniemi 
s. Myllykoski 76 v, Impi Irene 
Thunberg s. Kanniainen 84 v, 
Eino Aleksanteri Vuorenmaa 
91 v, Aili Johanna Ruutikainen 
s. Karhu 91 v.
Tuira: Maire Marjatta Hautio 
s. Suviranta 77 v.
Oulujoki: Terttu Kaarina Kei-
nänen s. Kaarto 57 v, Paavo 
Pirttikoski 82 v, Kaija Annikki 
Ainasoja 59 v, Eero Juhani 
Loukusa 56 v.

Karjasilta: Horst Drees ja 
Auli Hannele Mattinen, Matti 
Aleksanteri Karjula ja Marjo 
Pauliina Ylitalo, Jorma Juhani 
Mäntysalo ja Marianne Elisabet 
Ängeslevä.
Tuira: Markkku Olavi Lumi-
järvi ja Heidi Marika Helin, 
Jussi Valtteri Ranta ja Elina 
Sofia Leinonen, Jarmo Aulis 
Sipilä ja Aino Elina Sandqvist, 
Veli-Pekka Väisänen ja Saija 
Suvi Maaret Pasanen, Samuli 
Kristian Holma ja Hanna Elina 
Savela.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Selma Anna Katarina Pesola, 
Veetu Johan Aleksanteri Sark-
kinen, Eetu Rasmus Petteri 
Haipus, Lucas Kasper Kalevi 
Piirto.
Karjasilta: Eetu Matti Heiska-
nen, Emmi Fiia Elviira Kaismo, 
Netta Karoliina Kallinen, Vili 
Jaakko Valtteri Karvonen, Sini 
Inkeri Liukkonen, Viljami Ma-
tias Nikula, Anette Milja Marie 
Pyykkönen, Riia Anni Eveliina 
Suvala.
Tuira: Eveliina Meea Maria 
Ahonen, Ilmari Pyry Aukusti 
Haapola, Aada Olivia Koivu-
kangas, Aada Maria Emilia 
Lumijärvi, Konsta Juhana Pa-
loniemi, Sara Krista Rantonen, 
Iida Siiri Sofia Ryhänen, Mico 

Anton Tapani Säynäjäaho, Silja 
Erika Torvikoski.
Oulujoki: Saana Elisabet Hek-
kala, Erika Meea Anniina Pelto-
niemi, Arttu Oskari Posio.

avustajaksi
10-leirille?

Kahdeskymmenes 10-leiri 
on Rokualla 27.-30.6.

330 leiriläistä tarvitsee työn-
tekijöiden ja nuorten isosten 
lisäksi aikuisia avustajia jo 
ma 26.6. alkaen.

Jos sinulla on mahdollisuus 
ottaa mielenkiintoinen hen-
kilökohtainen haaste vastaan 
ja tulla avuksi keittiöön, huol-
toryhmään, vesivalvontaan, 
lääkäriksi, yövalvojaksi yms., 
ilmoittaudu Yhteisen seura-
kuntapalvelun toimistoon, p. 
3161 347 (ma-pe klo 9-16) 
2.6. mennessä. Lisätiedustelut: 
maire.kuoppala@evl.fi

isäntiä ja 
ohjaajia 
tarvitaan

Virtaa välillämme -suh-
dekurssit nuorille pareille 
käynnistyvät Oulussa maa-
liskuussa 2007. 

Suhdekurssien toteuttami-
seen etsimme parisuhdetyöstä 
kiinnostuneita isäntäpareiksi 
ja ohjaajapareiksi. Näistä 
vapaaehtoistehtävistä voi 
kysyä lisää projektityönte-
kijä Johanna Kerolalta, p. 
050 5402 558.

kesämökki-
kahvila 

Kahvila tarjoaa mahdolli-
suuden viettää kesäpäivää 
Koskelan seurakuntakodilla, 
Koskelantie 86, keskiviikkona 
klo 12-15, 7.6., 14.6., 21.6., 
28.6., 5.7. ja 12.7. 

Päivän aikana kahvila 
toimii pirtissä, jossa myös 
pikkukirkko klo 13, ”pipi-
täti” mittaa verenpainetta 
pihamökissä, aitassa toimii 
kirppis, nuotiolla paistetaan 
makkaraa ja lettuja ja pihalla 
on erilaisia toimipisteitä.

Tavataan Koskelassa, toi-
vovat Tuiran seurakunnan 
vapaaehtoiset! Leikkaa tal-
teen!

SEuraava
rauHaN tErvEHDYS

ilMEStYY 15.6.
Ja SEN JälkEEN

Joka toiNEN
viikko.
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menot

virSiHartauDEt 

Vanhassa kappelissa sunnun-
taisin alkaen 11.6. klo 15.

opaStEtut 
HautauSMaa-
kiErrokSEt

Hautausmaakierrokset Ou-
lun hautausmaan vanhalle 
osalle alkavat ma 19.6. klo 
18 Kajaanintie 1:n edestä. 
Opastuskertoja on kymme-
nen, viimeinen kierros ma 
21.8. Seurakuntalaisilta pe-
ritään osallistumisesta viisi 
euroa henkilöltä.

Yhdelle kierrokselle voidaan 
ottaa enintään 15 osallistujaa. 
Liput lunastetaan etukäteen 
seurakuntien keskusrekiste-
ristä, Isokatu 17.

ruSkarEtki

Karjasillan seurakunta järjes-
tää ruskaretken Vuontispir-
tille 15.-18.9. Matkan hinta n. 
250 e. Matkan vetäjinä pas-
tori Esa Nevala ja diakonia-
työntekijä Sirpa Kemppainen. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 10.7. mennessä Sirpa 
K., p. 040 5747 163. 

MuSiikkiJuHlaN 
lauluJa

Kastellin kirkossa su 4.6. klo 
10 messun jälkeen Kastellin 
ja Karjasillan kirkkokuorot 
tarjoavat kirkkokahvit sekä 
laulavat Kuopion kirkkomu-
siikkijuhlan ohjelmistoa.

kYlväJäN
kESäpäivillE

Kankaanpäähän yhteiskuljetus 
Pohjanmaalta 16.-18.6. Läh-
tö Oulusta linja-autoasemal-
ta pe 16.6. klo 9. Paluu sun-
nuntaina illalla. Reitti: Ou-
lu-Liminka-Raahe-Kokko-
la-Uusikaarlepyy-Seinäjoki-
Parkano-Kankaanpää. Mat-

kan toteutuminen ja hinta 
määräytyy lähtijöiden mu-
kaan. Ilmoittautumiset 5.6. 
mennessä: Tuiran seurakun-
nan lähetyssihteeri, p. 040 
5747172 tai sähköpostilla 
tarja.oja-viirret@evl.fi

NaiStEN ilta 

Hietasaaren leirikeskukses-
sa ma 12.6. Vieraana pastori 
Riikka Honkavaara. Nuotio 
leimuaa ja sauna lämpiää.

SuvEN JuHla

Myllyojan asukastuvalla, Jo-
kivarrenpolku 5, to 1.6. al-
kaen klo 17.

koHtaaMiSpaikka 
kuppila

Perjantaisin klo 13-15 Kuo-
rosalissa, Isokatu 17. 16.6. 
saakka, jatkuu syyskuussa.

Arkipyhäkoulu tuomiokirkossa to 8.6. ja to 
15.6. klo 14. on kaikenikäisille tarkoitettu py-
häkoulu, jossa kerrotaan raamatunkertomuk-
sia tuomiokirkon ikkunoilla olevien nukki-
en avulla.

Kesäkerho 4-10 -vuotiaille toimii maanantai-
sin ja tiistaisin alkaen ma 5.6. klo 12-15 Heinä-
torin seurakuntatalossa, Aleksanterinkatu 71. 
Ohjelmassa pieni hartaus, askartelua, leikkiä 
ja laulua. Mukaan omat eväät.

Kesäkeidas kaikenikäisille aloittaa Heinä-
torin seurakuntatalossa ke 7.6. klo 10 ja In-
tiön seurakuntakodissa to 8.6. klo 10. Oh-
jelmaa aikuisille ja lapsille, hartaus, kahvi- ja 
mehutarjoilu.

kesäistä toimintaa lapsille

Lastenpäivät 
Oulun ev.-lut. seurakuntien lastenpäivät al-
kavat Hietasaaressa, Lämsänjärvellä ja San-
ginsuussa. Lastenpäivät on tarkoitettu 7-12-
vuotiaille (1994-1999 syntyneille) oululaisil-
le tytöille ja pojille.

Lastenpäivillä on ohjattua toimintaa, har-
taushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista 
ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista, ja lapsille 
tarjotaan joka päivä lämmin ateria.

Lastenpäivät ovat avoinna arkipäivisin klo 
10–15 juhannusaattoa lukuun ottamatta. 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa (Hieta-
saarentie 19) ja Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa (Hiihtomajantie 2) toimintaa on 
lapsille 6.6.–28.7., Sanginsuun seurakuntako-
dilla (Sanginsuuntie 59) 6.6.–22.6.

Ennakkoilmoittautuminen Hietasaaren ja 
Lämsänjärven lastenpäiville on maanantaina 
5.6. kaupunkileirikeskuksissa klo 9-12, San-
ginsuun lastenpäiville ilmoittautuminen on 
Oulujoen kirkkoherranvirastoon (puh. 5313 
513) kesäkuun 5. päivään mennessä. Ilmoit-
tautua voi myös samana päivänä, jona lapsi 
aloittaa lastenpäivillä. Kaikki halukkaat lapset 
pääsevät mukaan lastenpäiville.

Hyvä yhteys 
-perheleiri
rokualla
7.-9.7. 

Viikonlopun aikana aikui-
silla on mahdollisuus huoltaa 
parisuhteen yhteyttä. Työs-
kentelyn vuoksi olisi hyvä, 
jos molemmat puolisot osal-
listuvat leirille.

Aikuisten työskennellessä 
lapsille järjestetään omaa lei-
riohjelmaa. Leirille etusija on 
Karjasillan seurakuntalaisilla. 
Lisätietoja voi kysyä Sirpa 
Kemppaiselta, p. 040 574 
7163. Ilmoittautuminen 26.6. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 5313 200.

perheleiri 
rokualla
3.-6.7.

Ohjelmassa yhdessäoloa, 
ulkoilua, luontopolkua, 
uintia, lepoa ja laulua (etu-
sija Oulujoen seurakunta-
laisilla). 

Hinta, joka sisältää mat-
kat, majoituksen täysihoid-
olla ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäse-
nille, aikuisilta 45,40 euroa, 
lapsilta 22,70 euroa (4-18-v.), 
alle 4-v. ilmaiseksi. Retkellä 
mukana diakoniatyöntekijät 
Anna-Maija Sälkiö ja Eija 
Röning, lastenohjaajat Anne 
Pöykiö ja Maaret Sulkala sekä 
seurakunnan vapaaehtoisia 
avustajia.

Ilmoittautumiset Diako-
niakeskukseen 15.6. men-
nessä, p. 3161 321.

tuiran 
seurakunnan 
eläkeläisten 
kesämenot

Kesämökkikahvila Koskelan 
seurakuntakodilla (Koskelantie 
86) ke 7.6., 14.6., 21.6., 28.6., 
5.7. ja 12.7. klo 12–15. 

Kesäkerho Pyhän Tuo-
maan kirkolla (Mielikintie 
3) ti 13.6. klo 12–14.

Kesäkerho Palokan Palve-
lukeskuksessa (Parkettitie 3-
5) ke 14.6. klo 12–14. 

Kesäkerho Tuiran kir-
kolla (Myllytie 5) to 15.6. 
klo 12–14. 

Juhannusviikon messu 
Tuiran kirkossa (Myllytie 
5) ke 21.6. klo 13. 

Eläkeläisten leiri Rokualla 
31.7.–3.8. 

Eläkeläisten leiripäivä Hie-
tasaaressa to 17.8. 

Tarkemmat tiedot linja-
autojen reiteistä ja ilmoit-
tautumisista löytyvät kesän 
Rauhan Tervehdyksistä.

pyhän Tuomaan kirkossa järjeste-
tään kesäkonserttisarja. Viikon 

aikana on monipuolista ja tasokasta 
musiikkitarjontaa. 

4.6. klo 19 Ilkka Virta, kitara ja 
Annaleena Puhto, huilu

5.6. klo 19 Ismo Hintsala, urut
6.6. klo 19 Anneli Malkki, sopraano 

ja Pentti Korkiakoski, urut
7.6. klo 19 Anna Heikkilä, klarin-

etti, Anna-Leena Penttinen, piano ja 
Charlotta Sevón, mezzosopraano

8.6. klo 19 Juhani Alakärppä, bari-
toni ja Raakel Pöyhtäri, urut ja piano. 
Alakärppä laulaa Oskar Merikannon 
kesäisiä yksinlauluja, ja Pöyhtäri 
soittaa myös soolokappaleita.

9.6. klo 19 Lauri-Kalle Kallun-
ki, urut

10.6. klo 19 Lotta Koponen, viulu 
ja Raakel Pöyhtäri, urut

Juhani alakärppä kouluttautuu laulu-
bedagogiksi. Hän opiskelee tällä hetkellä 
yliopettaja airi tokolan johdolla.

kesäkonserttisarja 
pyhän tuomaan kirkossa 4.-10.6.

N u o r E t

Nuortenillat
keskiviikkoisin 

alkaen 7.6. klo 18-21 
Hietasaaressa,

Hietasaarentie 19. 
Ke 7.6. illan aiheena 

ystävyys.

K a n s a i n v ä l i n E n 
s E U R a K U n Ta Pa l v E l U 

i N t E r N at i o N a l  M i N i S t r Y

In English:
The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7: Sunday, June 4 and 
June 11, at 3 pm English Service and Sunday School. For 
more information, please contact Patrick Dickson, patrick.
dickson@evl.fi or tel. 040 524 2778. 
The bulletin of the International Christian Fellowship of Oulu 
(ICFO) and information as regards Bible studies is available 
online at: http://www.church.fi/oulu/

Arabian kielellä:
Kaukovainion seurakuntatalo, Hiirihaukantie 6: Su 4.6. ja 
11.6. klo 18 arabiankielinen jumalanpalvelus. Ti 6.6. ja 13.6. 
klo 18 arabiankielinen raamattutunti ja pyhäkoulu. Lisäti-
etoa diakoni Amos Mangalta, p. 040 510 8529.

viime kesänä lastenpäiville osallistui vilkkaimpina
päivinä 180 pikkuleikkijää.
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Su 4.6. klo 10 messu tuomiokirkosta, toimittaa Niilo Pesonen, saarnaa Keijo Nissilä, avus-
taa Martti Pennanen, kanttorina Raimo Paasio, urkurina Maija Tynkkynen. Pappisvihki-
mys, piispa Samuel Salmi.
Su 11.6. klo 10 konfirmaatiomessu Tuiran kirkosta, toimittaa Lauri Kujala, avustavat 
Nanna Helaakoski, Terhi-Liisa Sutinen, Kaija Siniluoto ja Outi Saarela, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.

Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:
Ke 7.6. klo 16.15 komiasti 50 vuotta Lastenpäiviä Oulussa! Lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää kertoo.
To 8.6. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa mietteitä Pyhästä Hengestä puolustajana, auttajana ja lohdutta-
jana. Haastateltavana pastori Nanna Helaakoski.
Ke 14.6. klo 16.15 kolumnistina Outi Ervasti.
To 15.6. klo 16.15 Millainen on salattu Jumala ja miten Hän toimii? Pyhästä arkeen -sarjassa haastateltavana 
kuulovammaistyötä tekevä Eija Mukka.

Su 4.6. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Su 11.6. klo 10 messu Pattijoen kirkosta.

Y H t E i N E N  D i a k o N i a

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaisten nuortenleiri Rokualla 14.-17.7. ja kehitysvammaisten 
aikuistenleiri Rokualla 21.-24.7.  
Leireille ilmoittautumiset 2.6. mennessä Christa Moilaselle, p. 040 5156 
935 tai erityisdiakonian toimistoon, p. 3161 321.

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

Näkövammaistyö
Torstaina 1.6.  klo 13-14.30 Raamattu- ja keskustelupiiri, diakoniakeskuksen 
alakerran ryhmätilassa, Kirkkokatu 5.
Lämykkäilta tiistaina 6.6. klo 18-21. Yhdessäoloa ja yhteyttä lenkkeilyn, 
saunomisen ja takkatulen äärellä Lämsänjärven leirikeskuksessa, Hiih-
tomajantie 2. 
Kesäleiri Rokuan leirikeskuksessa  14.-17.8.  Ilmoittaudu 1.8. mennessä 
erityisdiakonian toimistoon, p. 3161 322.

Päihdetyö
Naisten ryhmä pe 2.6. diakoniakeskus, Kirkkokatu 5.

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

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

4.6.- 30.8.
Helsingin Urkukesä.
43 korkealaatuista

urkukonserttia Helsingin
keskustan kirkoissa. 

9.-11.6.
Suomen Lähetysseuran

lähetysjuhlat,
”Kuunnellaan taivasta”,

Jyväskylä.

9.-11.6.
Valtakunnalliset kirkko-
musiikkijuhlat, Kuopio.

”Taivas ja maa on
täynnä kirkkauttasi”. 

7.-9.7.
Valtakunnalliset

kansanlähetyspäivät,
”Aika herätä”,

Alajärvi. 

7.-9.7.
Herättäjäjuhlat,

”Hiljennä
äänet maailman”,

Ylivieska. 

14.-16.7.
Rauhan Sanan

Suvijuhlat,
Kalajoen kr. opisto. 

30.6.-2.7.
Uusheräyksen kesäseurat,

”Kristus elämän valo”,
Sodankylä.

30.6.-2.7.
Valtakunnallinen
Evankeliumijuhla,

”Sinä täytät minut ilolla”, 
Joensuu. 

30.6.-3.7.
Suviseurat,
Sotkamo. 

8.-9.7.
Esikoislestadiolaisten

kesäseurat,
Oulainen. 

16.-18.6.
Sanan suvipäivät,

”Kohti valoa”,
Kansan Raamattuseura,

Nurmes. 

26.-30.7.
Joensuun

Gospelfestivaalit. 16.-18.6.
Lähetysyhdistys

Kylväjän kesäjuhlat,
Kankaanpää.

4.-6.8.
Hengen uudistus

kirkossamme ry:n kesäjuhla,
”Lähde yhteyteen”,

Hämeenlinna. 

9.6.-1.9.
torstaisin klo 22
Urkuyö ja aaria,

Espoon tuomiokirkko.

4.-6.8.
EMC-ralli, Keuruu.

Euroopan kristittyjen
motoristien suurin
kokoontumisajo.

7.-13.8.
Lahden kansain-

välinen urkuviikko,
Lahti.

9.-20.8.
Oulun hiippakunnan

lähetysjuhlat,
Levi. 

tervetuloa kesäjuhlille!
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v astaanotto on mitä riemul-
lisin! Emilia Paukkeri, 5 
kk, hihkuu ja hymyilee ko-

ko hampaattoman suun vastusta-
mattomalla voimalla. 

Äiti Paula vastaanottaa vieraat 
puolestaan hyvin käytännöllisesti, 
riepu olkapäällä: -Hups´ pulautus, 
ohoh, tulikos sieltä toinenkin...

Perheen isä Petri Paukkeri on 
työssä, ja naisväki kokoontuu ko-
toisasti keittiön pöydän ympärille. 
Paula Niiranen kertoo Kempeleen 
seurakunnan diakoniatyöntekijälle 
Soile Pakkaselle, että vauvan tulo 
perheeseen on ollut yllättävänkin 
helppoa. Emilia nukkuu yöt läpi, 
ei kitua eikä kätyä.

-Kaikki puhuivat vain koliikis-
ta, mutta kukaan ei sanonut, että 
vauvan hoito voi olla helppoakin, 
Paula hämmästelee.

Toki ”helppokin” vauva vaatii 
paljon huolenpitoa ja hoivaa.

-On se ollut toisaalta yllättävää, 
kuinka kiinni pienokaisessa on, 
Paula Niiranen myöntää.

Kun hän ensimmäisen kerran 
lähti kauppaan ilman vauvelia, 
oli kännykkä klassiseen  tapaan 
kovassa käytössä. 

-Ihan yhtä hyvin täällä menee 
kuin viisi minuuttia sitten, mies 
vastaili äidin puheluihin.

perhekerhot
kutsuvat

Paula Niiranen sanoo, että samaan 
pihapiiriin on syntynyt neljä vau-
vaa vuoden sisällä, joten juttuseu-
raa on piisannut. 

Silti hän pitää tervetulleena Kem-
peleen seurakunnan uutta käytäntöä, 
jonka tiimoilta diakoniatyöntekijä 
vierailee kaikissa kodeissa, joihin 
syntyy ensimmäinen lapsi.

-Mielelläni kuulen, millaisia 
perhekerhoja syksyllä on tarjolla. 
Minä olin kuulemma lapsena ol-
lut sellainen, että uskontotunnilla 
ihan ahmin tuttuja raamatunker-
tomuksia.

D iakonissa Soile Pakkanen Kempeleen seu-
rakunnasta kertoo, että idea vierailla niissä 
perheissä, joihin on syntynyt ensimmäi-

nen lapsi, lähti nimenomaan kentältä.  Vaikka 
myös kastepappi tapaa perheen ennen ristiäisiä 
ja ristiäisissä, on keskustelu diakonissan kanssa 
otettu pääsääntöisesti ilolla vastaan.

-Menen perheisiin aikaisintaan siinä vaiheessa, 
kun lapsi on neljän kuukauden ikäinen  jolloin 
tilanne on rauhoittunut, ja arki alkanut.

Kempeleessä syntyy uuden vauvan myötä noin 
80 uutta lapsiperhettä vuodessa. Seurakunnan 
kokeilu koskee vain tätä vuotta.

-Minulla itselläni on kolme lasta, joista pienin 
vain 2-vuotias, joten keskustelun aiheita on löy-
tynyt helposti, Soile Pakkanen kertoo.

k E M p E l E E N  D i a k o N i S S a  o N  va u va p E r H E i S i i N  t E r v E t u l l u t

äideillä riittää puhuttavaa

Soile Pakkanen käy läpi seurakun-
nan tulevat tapahtumat ja lukee kat-
kelman Anja Porion kirjoittamas-
ta tuliaiskirjasta Tervetuloa pikkui-
nen (Lasten Keskus).

Jutustelu liikkuu kotoisasti vau-
va-asioissa.

-Usein juttelemme kodeissa syn-
nytyksestä, vauvan nimensaannista 
ja siitäkin, kuinka ristiäiset sujui-
vat. Kriittistä palautetta on tullut 
lähinnä  siitä, jos pappi on myö-
hässä, Pakkanen kertoo.

Emilia on ollut helppo vauva, kiittelee äiti-paula ylpeänä.

Vierailut tekevät seurakunnan työntekijästä 
helpommin lähestyttävän, Pakkanen arvelee. 
Myös ”uusia” ihmisiä on löytänyt tiensä seura-
kunnan tilaisuuksiin.

-Uskon asiat tulevat puheeksi vaikka sillä ta-
valla, että vanhemmat kertovat, kuinka lapsi on 
tuntunut taivaan lahjalta. Myös väsymys, ma-
sennus ja vanhemmuuteen liittyvät ristiriidat 
voivat tulla puheeksi.

Soile Pakkanen huomauttaa, että lapsiperheissä 
ollaan isojen paineiden alla. Nykyään pitäisi olla 
terhakkana takaisin työelämässä, tai huolehtia 
opintonsa nopeasti kuntoon.

-Moni äiti haluaisi hoitaa lapsia pidempään ko-
tona, vaikka se ei välttämättä ole mahdollista.

(Sk-p) 

idea vauvaperheissä
vierailuista lähti kentältä

äitiä tuli ikävä

Paula Niiranen on kotoisin Iisal-
mesta, missä hänen mummonsa ja 
muita sukulaisia asuu. Hänen äi-
tinsä asuu Sirkassa Levitunturin 
kupeessa. Lähellä omista sukulai-
sista asuu vain veli.

-Kun Emilia syntyi, minulle tuli 
aivan uskomaton ikävä äitiä, Pau-
la kertoo.

Ensimmäinen lapsenlapsi on 
rakas mummolle, ja Paula halusi 

myös tietää, minkälainen vauva 
hän itse oli ollut.

-Synnytykseni kesti supistuksi-
neen melkein kaksi päivää, mutta 
ei se silti niin kauheaa ollut. Vie-
rustoveriani nauratti makeasti, kun 
lähdin kävelemään synnytyssaliin, 
ja olin siinä supistusten välillä ky-
synyt mieheltäni, että kuka Idols-
kilpailun oikein voitti!

Paula Niiranen kertoo, että kun 
vauva oli kuukauden ikäinen, hän 
koki yllättäviäkin pelkotiloja siitä, 

kuinka vauvan kävisi, jos hän itse 
kuolisi.  Hän tajusi, että vastuu pie-
nestä ihmisestä on valtava.

-Sain kuulla, että sellaiset pel-
kotilat tuoreilla äideillä ovat hyvin 
normaaleja. Onneksi ne menivät 
nopeasti ohi.

Paula on iloinen, että puoliso 
pystyy osallistumaan paljon vau-
vanhoitoon.

-Ihanalta tämä vauva-aika tun-
tuu, varsinkin kun saa nukkua yöt 
näin hyvin.

Satu krEivi-paloSaari 

paula Niiranen ja Emilia aikovat osallistua syksyn perhekerhoihin. Diakonissa Soile pakkanen viihtyy vauvaperheissä.

ku
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H elpottavaa, toisaalta haikeaa, mut-
ta kuitenkin hauskaa, ehkä jännit-
tävääkin.

Kiiminkiläiset yhdeksäsluok-
kalaiset Henna Palokangas ja Tanja Lei-
pivaara myöntävät auliisti, että olo tuntuu 
oikein oudolta kun jäljellä on vain muuta-
ma koulupäivä.

-Ei sitä oikein edes tajua. Että tässä tämä 
nyt on, oppivelvollisuus suoritettu, loput 
on itsestä kiinni.

Iloa ja riemua herättää juuri ajatus siitä, 
että on oman elämänsä herra, saa itse päät-
tää, mihin lopulta tähtää.

Haikeutta tuo esimerkiksi ajatus siitä, 
että ystävysten tiet erkanevat eri kouluihin. 
Henna aikoo ammattikouluun ravintola-
puolelle, Tanja menee Kiimingin lukioon. 
Luokkiansa tytöt eivät niinkään kaipaa, niin 
tiiviiksi luokkahenki ei ehtinyt. Yläasteelle 
irtoaa kuitenkin tässä vaiheessa jo runsaita 
kiitoksia.

-Peruskoulussa on tunnit valmistettu 
meille niin hyvin, että aina on tiennyt, mitä 
pitää tehdä. Sellaistakin saattaa vielä joskus 
kaivata.

Tytöt sanovat, että kyllä tulevaisuus vä-
hän pelottaakin. Ei kauheasti, mutta kui-
tenkin.

-Kun ei tiedä mitä kaikkea se tuo eteen.

aurinkoa,
jäätelöä

Yläasteella eri luokkiin sijoitetut kaverukset 
ovat viettäneet yhdessä välitunnit ja paljon 
vapaa-aikaakin.

-Kaveria tulee ikävä, mutta varmasti pi-
dämme ensi syksynäkin yhteyttä.

Sitä paitsi ennen erkaantumista on edes-
sä kesä!

-Kesä on sitä, kun saa syödä jäätelöä, 
aurinko paistaa ja hyvä biisi soi taustalla, 
Henna kuvailee.

Tanja ilakoi, kuinka hauskaa on viettää 
päivä rannalla.

-Olen kyllä töissäkin, varmaan vakuutus-
yhtiöllä postitushommissa, hän  lisää.

Normaalin kesä-elämän lisäksi on luvassa 
pientä reissua, ehkäpä festareille.

Koulun loppumista vietetään kavereiden 
kanssa. 

Tässä vaiheessa mieleen virtaa vain hyviä 
muistoja koulutaipaleen vaiheilta. Tytöt jopa 
ilmoittavat, että opettajia tulee ikävä.

-Ainakin hissan opettajaa Tapiota, Tan-
ja sanoo.

-Ja biologian opettajaa Annea, Henna 
lisää.

 -Ja monia muitakin!
Ja silti – tytöt hymyilevät leveästi -  suvi-

virsi tuntuu yhdeksän vuoden uurastamisen 
jälkeen kerta kaikkiaan:  –Ihanalta!

Satu krEivi-paloSaari
 

p E r u S k o u l u N  l o p p u M i N E N  H E r ä t t ä ä  M o N i a
a J at u k S i a  H E N N a N  J a  ta N J a N  M i E l i S S ä

Niin haikeaa – niin huojentavaa

tää ystävyys ei raukene..., lupaavat Henna ja tanja toisilleen, vaikka opiskelutiet vievät eri suuntiin.
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E S i k o i S ta a N  J E r E ä  k o u l u t i E l l E  S a at t E l E va  t E r o - i S ä  i H M E t t E l E E

Miten aika niin nopeasti meni?
J ere Broström, 7,  ilmestyy paikalle rep-

pu selässä, kuten sovittiin.
-Katso, monsteri ja limaa, hän esit-

telee ylpeänä uuden repun ajankohtaista 
pääteemaa.

Kouluunlähtö on edessä syksyllä – Jeren 
näkökulmasta siis iäisyyden päästä – mutta 
isä Tero on mietteliäs.

-Miten se aika niin nopeasti meni? Että 
poika lähtee nyt jo koulumaailmaan. 

-Onkohan sitä itse tullut vanhaksi?
Jere kirjoittaa paitsi omansa, myös muiden 

perheenjäsenten nimet vihkoon.
Poika on eskarinsa käynyt.
-Matematiikkaa siellä ei ole ollut, mutta 

numeroita kyllä. Pluslaskujakin osaan. Ja jos 
kaksi lukua on samankokoista, pitää niiden 
väliin laittaa kaksi viivaa!

Nuorella miehellä on tarkka käsitys siitä, 
mikä koulussa on olennaista: -Ei saa kiu-
sata toisia.

Asenne oppivelvollisuuteen on kaiken 
kaikkiaan hyvin myönteinen, ja isin kou-
lumuistelukset kiehtovat.

-Isi oli rakastunut koulussa, Jere kuiskaa. 
–Äitiin.

-Noh, noh poika… se oli sitten myöhem-
min, Tero Broströmiä naurattaa.

Jere sai käydä tulevassa koulussa jo syö-
mässä, ja kokemus oli innostava.

-Itse piti ottaa tarjotin, ja laittaa siihen 
ruoat, ja vielä kävellä tarjotin kädessä pai-
kalleen, hän päivittelee.

-Ei kaatunut!

Suvivirsi
toi muistot

Koko perhe osallistui myös Jeren kouluun-
lähtösiunaukseen, ja siellä laulettu suvivir-
si toi isänkin mieleen omat koulun kevät-
juhlamuistot.

-Jännitti, jos piti runoja lausua.
Tero on osallistunut puolisonsa Riitan 

kanssa lasten Jeren ja 3-vuotiaan Julieten 
päiväkodin joulu- ja kevätjuhliin ja mui-
hinkin tapahtumiin.

Vanhemmat aikovat luonnollisesti olla 

Y lioppilasjuhliin tiivistyy koko elämän 
kevät: kesä lupauksineen on edes-
sä, aurinkoa ja lämpöä, mutta toki-

han kesään kuuluvat myös pilviset ja satei-
set päivät, miettii Tarja Korpela, joka val-
mistautuu esikoistyttärensä Sallan yliop-
pilasjuhliin.

Salla Kurronen sanoo, että kun on vuosia 
vieraillut toisten ylioppilasjuhlassa, tun-
tuukin aivan oudolta, kun kyseessä ovat 
omat juhlat.

-Olen ajatellut, että ne tulevat joskus, mutta 
eivät kuitenkaan koskaan, hän nauraa.

Sallalle on kaikkein tärkeintä saada ja-
kaa juhla läheisten ja rakkaiden ihmisten 
kanssa.

-Kyllä kyse on koko perheen juhlasta, ei 
vain minun.

Pastori Tarja Korpela on muistellut läm-
pimästi omaa ylioppilaskevättään. Hän lähti 
töihin kibbutsille Israeliin kaverinsa kanssa 

S a l l a N  Y l i o p p i l a S J u H l at  o vat  t ä r k E ä t  k o k o  p E r H E E l l E 

Se elämän kevät!
ja sai heti upean kontaktin kansainväliseen 
yhteisöön. Sallan toiveet elää jossakin vai-
heessa ulkomailla saavat äidiltä siis hyväk-
synnän.

omaa suuntaa
etsimässä

Salla Kurronen aikoo tehdä kesän lujas-
ti töitä. Hän lueskelee samalla pääsykokei-
siin, mutta ei ole vielä ollenkaan varma, mil-
le alalle haluaa suuntautua.

-Joskus kun kuuntelee kaveria, jolla 
suunnitelmat ovat selvät, tulee huoli, et-
tä löydänköhän minä koskaan sitä, mikä 
tuntuu omalta.

Tarja lohduttaa, että koska tytär on synty-
nyt vuoden viimeisenä päivänä ja on yliop-
pilaaksikin vielä nuori, on omaa suuntaansa 
vielä aikaa etsiä.

Ei siihen voi kyllästyä.
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. 
Kauniisti joka paikkaa koristaa 
kukkanen.

k esäkuun ensimmäinen viikonloppu tuoksuu 
ruusuilta.

Ammattiin valmistuvat ja  ylioppilaat saavat 
omansa. Kiitoksen kukka kuuluu myös opettajille ja 
peruskoulunsa päättäville. 

Päiväkodeissa vilkutetaan haikeasti eskareille. Van-
hemmat ovat ylpeitä tulevista koululaisistaan, ja pyyh-
käisevät samalla silmäkulmiaan.

Jotakin on pysyvästi takana, jotakin uutta alkamas-
sa.

Ylioppilas ja hänen vanhempansa tuntevat riemua 
saavutuksesta, mutta iloon sekoittuu häivähdys luo-
pumisen surua.

-Ihminen tuntee usein yhtä aikaa monenlaisia tunteita, 
iloa, riemua, haikeutta ja surua, johtava perheneuvoja 

ruusun tuoksussa on tilaa monille tunteille
Paula Juolasmaa toteaa.

-Toki ylioppilasjuhlassa keskitytään ylioppilaaseen, 
onhan kyse hänestä ja hänen juhlistaan.

Vanhemmat saavat seurustella rauhassa vieraiden 
kanssa, varsinkin jos ovat hankkineet riittävästi apua 
tarjoiluun.

Paula Juolasmaa tähdentää, että kaikki muutostilan-
teet elämässä on hyvä huomioida. Hänen mielestään 
yhteinen pizzareissu tai pienen tarjoilun laittaminen 
perhepiirissä korostavat esimerkiksi koulunsa päät-
tävälle yhdeksäsluokkalaiselle, että päivä on erilainen 
ja tärkeä.

-Huomioimisen tapa on jokaisella perheellä omansa. 
Tärkeää on, että muutokset ylipäätään huomioidaan.

Samalla tavalla myös kouluunlähtösiunaus on kau-
nis tapa, joka tarjoaa suureen muutostilanteeseen so-
pivan riitin.

-Eskareidenkin aikana kouluunlähtö on yhä suuri 
psyykkinen muutos lapselle.

Ylioppilaiden vanha tapa viedä sankarihaudoille kuk-
kia on yksi keino kiittää menneitä sukupolvia vapaasta 
maasta ja mahdollisuudesta käydä koulua.

-Lyyra äidille taas on kiitos siitä tuesta, minkä koti-

Jere osaa jo kirjoittaa perheenjäsenten
nimet, ja tietää mitä kaksi viivaa numeroi-
den välillä tarkoittaa. Siitä on hyvä jatkaa, 
isä-tero tietää.

tarja korpela ja Salla kurronen valmistau-
tuvat juhlaan, joka on yhtä aikaa iloinen ja 
vähän haikeakin.

väki on aikuistuvan nuoren elämään antanut.
Paula Juolasmaa sanoo, että tutut seremoniat tuovat 

juhlan tunnun ja säilyttävät vanhat tavat.
Yksi rakkaimmista hetkistä juhlassa on yhä suvivir-

ren laulaminen.
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, se luon-

non uudeks luopi, sen kutsuu elohon.

(Sk-p)

Molemmat ovat sitä mieltä, että välivuo-
sikaan ei ole pahitteeksi, ja sen voi käyttää 
myös hyödyksi.

Tuleva juhla on äidin mielestä kaiken kaik-
kiaan hyvin herkkä ja iloinen asia.

-Toki tunnen haikeuttakin, hän myöntää. 
-Äitinä voin vain luottaa ja rukoilla, että 
elämässä asiat menevät hyvin. Voimakasta 
tahtoa ainakin löytyy!

Tarja Korpela nauraa, että nuoren kyky 
elää hetkessä on ihailtavaakin, vaikka se ei 
ole aina helppoa ensi ja seuraavan viikon 
tapahtumista huolehtivalle vanhemmalle.

Salla kertoo, että lukion kolme vuotta ovat 
näyttäneet paitsi sen, kuinka nopeasti aika 
menee, myös sen, että opiskelija on taatusti 
itse vastuussa menestymisestään.

-Viimeistään lukiossa tajuaa, että kukaan 
muu ei tätä juttua minun puolestani tee.

(Sk-p)

aktiivisesti mukana myös koulun vanhem-
painilloissa.

-Siitä on jo puhuttu, että heti alusta alkaen 
tehdään läksyt ensin, ja vasta sitten aletaan 
kaveria, Tero kertoo.

Kuivasrannalla asuvan Jeren koulumatka 
Kuivasjoen kouluun on kilometrin pitui-
nen, mutta puolen vuoden kuluttua opin-
ahjo voi vaihtua, jos Kuivasrantaan tulee 
oma koulu.

-Pienempänä olin itse oikein innostunut 
koulusta, mutta sitten isompana tulivat jo 
muut kiinnostuksen kohteet, kuten jalka-
pallo, Tero-isä muistelee.

Oppihaluja on siis säästynyt aikuisuuteen-
kin. Tero opiskelee työn ohessa ammatti-
korkeakoulussa konetekniikkaa.

Jere puolestaan tietää, että hänen tule-
van opettajansa nimi on Rea, ja että ope on 
mukava ihminen.

Mutta se on sitten joskus.
-Isä, koska me lähdetään kesälomalle? 

Voiko siellä pyydystää eläimiä?
(Sk-p)
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paus to 15.6. klo 14-17. Tervetuloa 
vohvelikahveille ja tekemään edullisia 
löytöjä! Kirppis jää tempauksen jälkeen 
kesätauolle.
Etsimme vapaaehtoisia Virtaa välil-
lämme -suhdekurssien isäntä -ja oh-
jaajapareiksi keväälle 2007.Tehtävään 
koulutus syksyllä 2006. Lisätietoja 
Jaakko Tuisku, p. 040 770 3819.
Tulossa: Tansanialaisen Uinjilisti-
kuoron konsertti su 25.6. klo 18 Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa.
Seurakuntaretki 4. - 6.8. Hämeenlin-
naan Hengen uudistus kirkossamme 
ry:n kesäjuhlille. Aiheena Lähde 
yhteyteen. Retken hinta n. 120 e/hlö, 
sis. matkan ja majoituksen opiskelija-
asuntolassa (soluas.)ja aamukahvit. 
Omat liinavaatteet mukaan. Tied. ja 
ilmoitt. viim. 16.6. mennessä taloustoi-
mistoon, p. 5614522 ark. klo 8-15.
Tulossa: Rovastikunnallinen ruska-
retki Vuontispirtille Enontekiölle 25.-
27.9.. Osallistumismaksu 135 e/hlö, sis. 
linja-autokyydin, majoituksen kahden 
hengen huoneessa sekä ruokailut ja oh-
jelman (mm. patikkaretki tunturiin). 
Paikkoja rajoitetusti. Tied. ja ilmoitt. 
18.8. mennessä Soile Pakkaselle, p. 
040 779 0367.
Varhaisnuorten kesämenot: Kesäleiri 
19. - 22.6. Koskelan leirikeskuksessa 
Temmeksellä  7-13-vuotiaille. Lei-
rillä pelataan, uidaan, askarrellaan, 
tutustutaan Raamattuun ja vietetään 
kesää yhdessä. Leirin hinta on 25 e (2. 
lapsesta 20 e ja 3. eteenpäin 15 e). Hinta 
sis. majoituksen, ruokailut, matkat ja 
materiaalit.
Kokkikurssi ti 27. - ke 28.6. pap-
pilassa. Opetellaan pöytätapoja, 
laittamaan ruokaa, kattamaan pöytä 
kauniisti ym. Kurssilla valmistamme 
yhdessä lounaamme. Kurssin mo-
lemmat päivät ovat samanlaiset, voit 
ilmoittautua mukaan vain toiseen 
päivään. 
Erätaitokurssi ti 4. - ke 5.7. pappilassa. 
Opetellaan erätaitoja kuten tulentekoa, 
varusteiden pakkaamista ja ensiaputai-
toja. Lisäksi valmistamme itse ruokaa 
retkikeittimillä. Kurssin molemmat 
päivät ovat samanlaiset, voit ilmoittau-
tua mukaan vain toiseen päivään.
Toimintapäivät ma 10. - to 13.7. pap-
pilassa. Ohjelmassa askartelua, pelejä, 
leikkejä ym. mukavaa. Yhden päivän 
hinta on 3 e sisältäen ruokailut ja 
materiaalit. Ilmoittautumiset varhais-
nuorten kesämenoihin Anna-Leena 
Ylänne, p. 040 7790 372.
Nuoret: Kesän pelit keskiviikkoisin 
7.6. alkaen Ristisuon kentällä klo 18-
19.30. Avoimet ovet torstaisin 8.6. alka-
en Vanhassa pappilassa klo 19-21.
Kempeleen rauhanyhdistys:  Su 4.6. 
klo 17 seurat ry:llä. Su 11.6. klo 17 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: La 10.6. klo 
18 kesäseurat ry:llä. Su 11.6. klo 12 
kesäseurat ry:llä, klo 17 HPE Tyrnävän 
kirkossa, Hugo Hintsala ja Lauri Kotila. 
Iltahartaus ja kirkkokahvit ry:llä.
Kastetut: Peppi Lotta Katariina Parta-
nen, Joni Veli Tapani Huovinen, Jessi 
Viia Vähäkuopus.
Kuollut: Aili Inkeri Rytky e. Lemme-
tyinen, 84 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Saarenkartanon har-
taus to 1.6. klo 14.30.
Messu su 4.6. klo 15, 
Matti Keskinen.
Maakirkko Santosen 
Ainolassa su 4.6. klo 
17, Matti Keskinen.
Srk:n lähimmäispalvelu ja SPR:n 
vapaaehtoistyö aloittelee taas Saaren-
kartanon asukkaiden ulkoiluttamisen 
aina keskiviikkoisin alkaen ke 7.6. klo 
13.30. Vapaaehtoiset Huom! Teitä 
tarvitaan! Tavataan Saarenkartanon 
aulassa keskiviikkona ja lähdetään 
kaikki yhdessä ulkoilemaan.
Messu su 11.6. klo 10, Matti Keskinen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen tilaisuus 
srk-salissa. Vierailija Juhani Seppänen 
puhuu aiheesta - salattu Jumala - Onko 
armokin salattu?
Raamattu- ja rukouspiiri ti 13.6. klo 
18.30 Raili Haapalalla Rantatie 64.
Rauhanyhdistys: Seurat Maria Hol-
milla su 11.6. klo 17, puhujana Erkki 
Vähäsöyrinki
Kirkkoherranvirasto on suljettu vii-
kolla 24. Virkatodistusasioissa ottakaa 
yhteys Oulun keskusrekisteriin, p. 3161 
303. Kirkkoherran saa kiinni puhelin-
numerosta 040 7430 371.
Etsimme vapaaehtoisia Virtaa välil-
lämme -suhdekurssien isäntä- ja oh-
jaajapareiksi keväälle 2007. Tehtävään 
koulutus syksyllä 2006. Lisätietoja 
diakoniatyöntekijä Marja Rantasuo-
melalta, p. 040 7430 382.

Hailuoto

1.-15.6.2006

Liminka

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

t ä M ä  v i r S i

(pEkka SiMoJoki 1982, aNNa-Mari kaSkiNEN 1982. 
virSikirJaaN 1986)

Äidinkielen opettaja Ulla Kurikka joutui selaamaan virsikir-
jaa tosissaan, kun hän alkoi miettiä lempivirttään.
-Tehtävä oli vaikea! Kristityn elämää kuvaava vai elämänvaihei-
siin liittyvä virsi? Vieraalla maalla kaukana vai Oi Herra jos mä 
matkamies maan? Maamme-lauluun tai porilaisten marssiin ver-
rattava suvivirsi vai sittenkin rippikouluajoista rakas Tiellä ken 
vaeltaa?  Lopulta päädyin virteen 517 Herra kädelläsi asua mä 
saan. Siinä virressä yhdistyvät sekä uskon ydin että arkielämän  
tunnot. Virsi liittyy myös lasteni elämänvaiheisiin.
Herra kädelläsi, asua mä saan, turvallisin käsi päällä maan. Siellä 
kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annat haavat sitoen. Onneni 
on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on 
olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan.

tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000
Lumijoki

Messu kirkossa su 
4.6. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna 
Heinonen, kanttorina 
Niemelä. Seurakunta 
tarjoaa kirkkokyytiä. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen, ota yh-
teyttä diakoniatoimistoon pe 2.6. klo 
9-11, p. 5472 636.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 11.6. 
klo 10, liturgia ja saarna Kaltakari, 
kanttorina Taru Pisto.
Ekumeeninen kylvön siunaaminen 
Eerolan tilalla Hämeenjärvellä pe 9.6. 
klo 13. Mukana Haukiputaan seura-
kunta, Oulun ortodoksinen seurakun-
ta ja Oulun katolinen seurakunta.
Perhekerhot: Kellon srk-kodissa to 1.6. 
ja to 8.6. klo 9.30-11 ja kirkonkylällä, 
Kappelitie 8 ja Martinniemen srk-ko-
dissa to 6.6. klo 9.30-11.
Suomen lähetysseuran vuosijuhlat 
Jyväskylässä 9.-11.6. Autoon mahtuu 
vielä. Lähtö Haukiputaan kirkon 
parkkipaikalta pe 9.6. klo 11.30 Tie-
dustelut lähetyssihteeri Helenalta, p. 
040 5014 764.
Musiikkitoimintaa: Kirkkokuoro 
Haukiputaan Laulun harjoitukset 

Isonniemen leirikeskuksessa tänään 
to 1.6. klo 18.30.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levy on ilmestynyt. 
Levyä myyvät kuorolaiset, Hauki-
putaan kirkkoherranvirasto, Hauki-
putaan Kirja ja Lahja sekä Oulussa 
Kirjakauppa Biblia ja Musiikki-Kullas. 
Cd:n hinta on 18 e.
Kesäkanttorina toimii 1.6.-31.7. Taru 
Pisto, p. 044 556 2585.
Nuotioilta Asemakylän Onnelassa ti 
13.6. alkaen klo 18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: HPE 
kirkossa su 11.6. klo 18, Kello: Hel-
luntaiseurat ry:llä la 3.6. klo 18, Alpo 
Isotalus, Eero Kinnunen, seurat jatku-
vat ry:llä su 4.6. klo 13, HPE Kellon srk-
kodissa su 4.6. klo 18, Jaakko Kaltakari, 
Jokikylä: nuotioilta ja seurat ry:llä pe 
9.6. klo 18.30.
Avioliittoon kuulutetaan: Jouni Pet-
teri Rantakallio ja Tytti Miia-Maria 
Tolonen.
Kastettu: Emilia Anniina Seppälä, Iiro 
Antero Järvelä, Sampo Jaakko Sau-
linpoika Annala, Riina Sofia Rajanti, 
Saara Alma Inkeri Peränen, Sakari 
Lassi Johannes Ukkola, Miika Viljami 
Puunuvaara, Heta Esteri Klasila, Mette 
Maria Nissi.

Messu 4.6. klo 10 kir-
kossa. Toim. Riihi-
mäki, avust. Korpela, 
kantt. Palola. Kolehti 
Suomen Lähetysseu-
ralle.
Konfirmaatiomessu  
la 10.6. klo 13 kirkossa. Toim. Riihimä-
ki, avust. Ristkari, kantt. Lumiaho.
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 10 
kirkossa. Toim. Korpela, avust. Tuisku 
ja Rättyä, kantt. Palola. Kolehti Suomen 
Kirkkomusiikkiliitto ry:lle.
Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 14 
kirkossa. Toim. Tuisku, avust. Korpela 
ja Rättyä, kantt. Palola.
Konfirmaatiokirkkoihin tulevat: 
varatkaa riittävästi aikaa autojen py-
säköintiin, vapaata pysäköintitilaa on 
koulujen parkkipaikoilla.
Kuopion retken infotilaisuus kirkko-
kuorolaisille to 8.6. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Yhteisvastuukeräyksen tulos oli 17 
147,05 e. Kiitokset kaikille keräykseen 
osallistuneille!
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
13.8. Avoinna ma-pe klo10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiis-
taisin ja torstaisin klo 14-17 sekä 
lauantaisin klo 10-13. 
Kirpputori Ilonpisaran Kesätem-

Konfirmaatiomessu 
helluntaipäivänä 4.6. 
kirkossa klo 10, Mat-
ti Keskinen, Aulikki 
Rinta-Säntti, Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti 
Suomen Lähetysseura ry:lle Inkerin 
kirkon työntekijäkoulutukseen Kelton 
koulutuskeskuksessa. 
Kuljetuspyynnöt 2.6. klo 14 mennessä 
kirkkoheranvirastoon, p. 8161 003.
Messu su 4.6. klo 18 Jäälin seurakun-
takodilla, Arto Kouri, Jarkko Metsän-
heimo. Kolehti kuten yllä.
Konfirmaatiomessu su 10.6. kirkossa 
klo 10, Kimmo Helomaa, Seppo Me-
riläinen, Marja Ainali. Kolehti Kaatu-
neitten Omaisten Liiton Kiimingin 
alaosastolle.
Kirkkokuoro laulujuhlien harjoitus 

ti 6.6. klo 18.30 seurakuntakeskuk-
sessa.
Viikkomessu ke 7.6. klo 14 Jaaran-
kartanossa, Matti Keskinen, Marja 
Ainali.
Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat 
Jyväskylässä 9.-11.6. Autoon mahtuu 
vielä. Tiedustelut lähetyssihteeri Hele-
nalta, p. 040 5014 764. Lähtö pe 9.6. klo 
12 kunnantalon parkkipaikalta.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
jatkuu, soita , p. 040 743 1901.
Kesäkerho 5.-22.6 kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla  4-7-vuotiaille 
lapsille (1999-2002 syntyneille).Kesä-
kerho on avoinna klo 9-15. Kerhossa on 
lapsi enimmillään kolme tuntia/päivä. 
Omat eväät mukaan.
Perheretki Kalajoelle 27.6. Jukujuku-
maahan ja SaniFaniin. Retken hinta 
30 e/aikuiset, 25 e/10-15-v. lapset , 20 
e/4-9-v. lapset ja 10 e/alle 4-v. lapset. 
Muutama paikka vielä vapaana, soita 
Aulikki Rinta-Säntille, p. 040 743 
1904.
Varhaisnuorisotyö: vielä on tilaa 25.-
27.7. poikaleirillä 2-5-luokkalaisille. 
Ilmoittaudu Aulikki Rinta-Säntille, p. 
040 743 1904.
Rauhanyhdistys: Seurat su 4.6. klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Antti Leskelä, 
Markku Kangasniemi ja su 11.6. klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Erkki Tölli, 
Pekka Asikainen.
Kastettu: Alina Sofia Isohanni, Ella 
Marianne Mikkonen, Matias Rikhart 
Perätalo, Konsta Mikael Uusitalo, Kaisa 
Marjatta Vanhatapio.

Kuoroharjoituksia ei 
ole to 1.6.
Hartaus to 1.6. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Kouluun lähtevien 
siunaamiskirkko to 1.6. klo 18 Limin-
gan kirkossa. Kummi tai muu läheinen 
voi olla mukana siunaamassa.
Helluntaipäivän messu 4.6. klo 10 
kirkossa liturgia ja saarna Tornberg, 
avustaa Pieskä. Virret: 567, 111:1 ja 7, 
119:1-4, 125, 222:1-, 110:4 ja 5. Kolehti 
Inkerin kirkon työntekijäkoulutukseen 
Kelton koulutuskeskuksesssa Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Juhlikaa Herraa! Helluntain ylistysilta 
su 4.6. kirkossa klo 17. Raamattuope-
tuksesta vastaa Tapio Pokka, ylistyk-
seen johdattelee ylistysryhmä Tykki. 
Lapsille puuhapaikka ja lauluhetki. 
Rukousta sairaiden puolesta sekä sie-
lunhoitoa.
Vanhusten palvelukodin kesän aloi-
tuskerho ma 5.6. klo 13.30. Mukana 
Sinikka ja diakoniajohtokunnan jäse-
niä. Kahvitarjoilu.
Kirkkolaulajien harjoitukset to 
8.6 klo 18. Harjoittelemme su 18.6. 
juhlajp:n lauluja. Kaikki paikalle.
Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä  
la 10.6. klo 10-18 Tyrnävän kesäkodilla. 
Ilm. pe 2.6. mennessä, p. 5621 226. 
Hinta 5 euroa/aikuinen ja 3 euroa/
lapsenlapsi. Tule viettämään kokemuk-
sellinen päivä lapsenlapsesi kanssa. 
Päivän järjestää Limingan, Lumijoen 
ja Tyrnävän seurakunnat.
Sanajumalanpalvelus 11.6. klo 10 
kirkossa, Aino Pieskä. Virret: 134, 131:1 
ja 2, 201, 442, 180:1-, 130. Kolehti kou-
lujen rakentamiseen Etelä-Sudaniin 
palaavien pakolaisperheiden lapsille 
KUA:n kautta.
Iltanuotio Luontokeskuksessa ti 13.6. 
klo 18. Mukaan kutsutaan perheet, 
joilla kehitysvammainen lapsi, sekä 
asuntola ja palvelukodit. Paistetaan 
makkaraa, lauletaan ja seurustellaan, 
lopuksi iltahartaus. Ilm. Maisalle 12.6. 
mennessä, p.5621 226 (viestin voi jättää 
myös vastaajaan) tai 044 7521 227.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 14.6.klo 
18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
Kedonperäntie 9.
Tulossa: Rovastikunnallinen rus-
karetki Vuontispirtille Enontekiölle 
25.-27.9. Osallistumismaksu 135 e/hlö 
sisältää linja-autokyydin, majoituksen 
2 hengen huoneessa sekä ruokailut ja 
ohjelman (mm. patikkaretki tuntu-
riin). Paikkoja rajoitetusti. Tiedustelut 

ja ilm. 18.8. mennessä diakoniatoimis-
toon, p. 5621 226.
Etsimme vapaaehtoisia Virtaa välil-
lämme -suhdekurssien isäntä- ja oh-
jaajapareiksi keväälle 2007. Tehtävään 
koulutus syksyllä 2006. Lisätietoja 
Sinikka Ilmoselta, p. 5621 226 tai 044 
7521 226.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 5621 226.
Lähetystyö: Lähetyksen kevätarpa-
jaiset 1.4.-30.6. Arpalistoja paikalli-
sissa liikkeissä ja lähetysjohtokunnan 
jäsenillä.
Nuorisotyö: Varhaisnuorten leiri 
7-12-vuotiaille 8.-9.6. Tyrnävän ke-
säkodissa. Leirin hinta 15 euroa (4H-
jäsenet 7,50 euroa), sisältää matkat 
leirille ja takaisin, ruoan, majoituksen 
ja ohjelman. Ilmoittautumiset 26.5. 
mennessä, p. 381 027/Hietala. Retket: 
Alahärmään koko perheen retki 5.6. 
Mika Salo Circuit Huvipuistoon. 
Kyyti 8 euroa (4H-jäsenet 4 euroa), 
päiväranneke alle 130 cm 17 euroa, 
yli 130 cm 27 euroa. Alle 10-vuotiaat 
huoltajan seurassa. Ilmoittautumiset 
24.5. mennessä, p. 381 027/Hietala. 
Helsinkiin 27.-28.6. 14-17-vuotiaille.  
Hinta 60 euroa (4H-jäsenet 20 euroa), 
sis. matka, majoitus, aamupala ja yksi 
lämmin ruoka päivässä. Pääsymaksut 
eri kohteisiin osallistuja maksaa itse. 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä, 
p. 381 027/Hietala. Kalajoelle koko 
perheen retki JukuJukuMaahan 20.6. 
Hinta 20 euroa. (4H-jäsenet 10 euroa), 
alle 4-vuotiaat 4 euroa , sis. matkan ja 
sisäänpääsyn. Alle 10-vuotiaat huol-
tajan seurassa. Ilmoittautumiset 9.6. 
mennessä, p. 381 027/Hietala.
Partiotyö: To 1.6. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Pe ei ole 
päivystystä. Ke 7.6. Leimu leiriläisten 
kokous seurakuntatalolla klo 17-18. 
Vanhemmat mukaan kokoukseen. Klo 
18 alkaen savunjohtajien ja lauman-
johtajien kokous seurakuntatalolla. Pe 
9.6. Make päivystää partiotoimistossa 
klo 14-16.
Lumijoen Metsästysyhdistys ry ja 
Suomen Metsästäjäliiton Oulun pii-
rin “Metso”leiri Lumijoella 27.-30.6. 
Toivotaan osallistuvaksi myös aiheesta 
kiinnostuneita partiolaisia. 12-15 
-vuotiaat tytöt ja pojat. Tiedustelut 
Makelta. Maken uusi käsipuhelinnu-
mero on 044 7521 223.
Rauhanyhdistys: Su 4.6. klo 17 seurat 
ry:llä.Varttuneitten kerhon kesäretki 
Alakestilän Arboretumiin ti 6.6. klo 
12. Oppaana Kauno Leppihalme. Su 
11.6. klo 14 seurat ry:llä.
Kuollut: Kalevi Artturi Pyy 77 v 8 
kk 14 pv.
Kastettu: Matti Kalervo Herrala, Neea 
Camilla Kangas, Elina Inkeri Kaurala, 
Alisa Annikki Parkkinen, Atte Eemil 
Pirinen, Roope Johannes Seppälä ja 
Pinja Sini Juulia Vikiö.
Leikkaa talteen! Limingan seurakun-
nan matkapuhelinnumerot :
Kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 
222, kappalainen Aino Pieskä 044 7521 
224, kanttori Mika Kotkaranta 044 
7521 234, seurakuntamestari Heikki 
Guttorm  044 7521 232,  diakonis-
sa Sinikka Ilmonen 044 7521 226, 
diakonissa Marja-Liisa Hautamäki 
044 7521 227, talouspäällikkö Oula 
Multanen 044 7521 233, partio-oh-
jaaja Markku Korhonen 044 7521 223, 
nuorisotyönohjaaja Mirva Heikkinen 
044 7521 225, vastaava lastenohjaaja 
Helena Hakkarainen 044 7521 230, 
lastenohjaaja Ritva Juvani 044 7521 
229, lastenohjaaja Aila Kauppila 044 
7521 228, taloustoimisto 044 7521 221, 
kirkkoherranvirasto 044 7521 220.

To 1.6. klo 13.15 har-
taushetki Limingan 
terveyskeskussairaa-
lassa.
Pe 2.6. klo 12  Lu-
mijoen peruskoulun 
kevätkirkko ja kouluun lähtevien 
siunaaminen. Kevätkirkkoon ovat 
kaikki tervetulleita!
Su 4.6. klo 10 helluntain sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Tölli, kolehti 
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Muhos

Oulunsalo

Suomen lähetysseuran kautta Inkerin 
kirkon työntekijäkoulutukseen Kelton 
koulutuskeskuksessa.
Ma 5.6. lähtö rippikoululeirille srk-
talolta klo 9.30. Älä myöhästy!
To 8.6. klo 14 hartaushetki Alatem-
meksen vanhainkodilla.
La 10.6. klo 12 kesän tiekirkkotoimin-
ta alkaa (katso tarkemmin alempaa).
Su 11.6. klo 10 messu kirkossa, johtaa 
Markku Tölli, kanttorina Muuttola-
Junkkonen, kirkkokuoro avustaa, 
kolehti Kirkon kaunistamisrahastoon. 
Messun jälkeen kunniakäynti sankari-
haudoilla, puhe rovasti Markku Niku, 
musiikki Oulun sotilassoittokunta. 
Vietetään Sotilaspoikien juhlapyhää. 
Ohjelma jatkuu ruokailulla ja juhlalla 
Lumijoen koulukeskuksessa, juhlapu-
he Kyösti Karjula.
Ke 14.6. klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä .
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, 
p.387512 / 045 638 1973.
Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä 
la 10.6. klo 10-18 Tyrnävän seurakun-
nan kesäkodilla. Hinta 5e aikuiselta 
ja 3e lapselta. Vietä kokemuksellinen 
päivä yhdessä lapsenlapsesi kanssa! 
Ilmoittautumiset pe 2.6. mennessä 
omaan diakoniatoimistoon, Marjolle 
p.045 638 1973. Järjestää Limingan, 
Lumijoen ja Tyrnävän seurakunnat. 
Vielä ehtii mukaan!
Etsimme vapaaehtoisia Virtaa välil-
lämme -suhdekurssien isäntä- ja oh-
jaajapareiksi keväälle 2007. Tehtävään 
koulutus syksyllä 2006. Lisätietoja 
Marjolta diakoniatoimistosta, p.045 
638 1973.
Tulossa: Rovastikunnallinen rus-
karetki Vuontispirtille Enontekiölle 
25.-27.9. Osallistumismaksu 135 e/hlö, 
sisältää linja-autokyydin, majoituksen 
2 hengen huoneessa sekä ruokailut ja 
ohjelman (mm.patikkaretki tuntu-
riin). Paikkoja rajoitetusti. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 18.8 mennessä 
Marjolle diakoniatoimistoon, p.045 
638 1973.
Yhteisvastuukeräys on tältä keväältä 
päätöksessä. Lämpimät kiitokset 
kaikille kerääjille ja keräykseen osal-
listuneille!
Tiekirkko: Lumijoen kirkko on tie-
kirkkona kolmatta kesää. Kirkko on 
avoinna la 10.6.-13.8. joka päivä klo 
12-18. Tiekirkko-oppaina viikolla on 
nuoria ja viikonvaihteessa Eläkeliiton 
kerholaisia.
Hae suntion sijaiseksi: Tarvitsemme 
suntiolle tuntipalkkaisen kesäloma-
sijaisen. Tehtäviin kuuluu suntiona 
toimiminen sekä siivousta. Opetamme 
tehtävät. Kysy lisää Hilkalta, Helenalta 
tai Markulta.
Rauhanyhdistys: Pe 9.6 klo 19 yleinen 
kokous nuotioiltaseurojen yhteydes-
sä, esillä lisämaan osto.
Kirkkoherranvirasto auki: ma, ke, 
pe klo 9 -14. 
Yhteystietoja: virasto 387 172, ker-
hohuone 387 512, Markku Tölli 045 
6306073, Hilkka Haaraniemi 045 
6306081, Helena Ylilauri 045 6306082, 
Marjo Koski-Vähälä 045 6381973,  seu-
rakunnan verkkosivu http://lumijoki.
seurakunta.net

Su 4.6. klo 10 hel-
luntaipäivän messu 
kirkossa, lit. ja saar-
na Kyllönen, kanttori 
Kajava, kirkkokuoro. 
Kolehti Inkerin kirkon 
työntekijäkoulutukseen Kelton koulu-
tuskeskuksessa. 
Ma 5.6. klo 13 hartaus ja ehtoollinen 
Päiväkeskuksessa, Kyllönen. 
Ti 6.6. klo 14 hartaus Sinisiivessä, 
Kyllönen. Klo 14.30 hartaus ja eh-
toollinen tk -sairaalassa ja klo 15 
ryhmäkodilla, Kyllönen.
Su 11.6. klo 10 messu kirkossa, lit. 
Kyllönen, saarna Heikkinen, kanttori 
Marjo Irjala. Kolehti kirkon ulkosuo-
malaistyöhön. Klo 18 rippi ja ehtool-
linen kirkossa.
Ti 13.6. klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa, Kyllönen. Klo 19 
sävelhartaus ja tiekirkon avaus kir-
kossa, puhe Kyllönen, kanttori Kajava, 
kirkkokuoro. 
To 15.6. klo 13 kesälaulajaiset ter-
veyskeskuksen puistossa, Heikkinen, 

Kajava.
Tulossa: Etsimme vapaaehtoisia Virtaa 
välillämme -parisuhdekurssien isän-
tä- ja ohjaajapareiksi keväälle 2007. 
Tehtävään koulutus syksyllä 2006. 
Tied. ja ilm. diakonissa Leena Leskelä 
puh. 040 547 0785. Rovastikunnallinen 
ruskaretki Vuontispirtille Enonte-
kiölle 25.-27.9. Osallistumismaksu 
135 e/henk. sisältää linja-autokyydin, 
majoituksen 2 hh sekä ruokailut ja oh-
jelman (mm. patikkaretki tunturiin). 
Paikkoja rajoitetusti. Tied. ja ilm. 18.8. 
mennessä kirkkoherranvirastoon puh. 
533 1284.
Kuorot: Ke 7.6. klo 12 päiväkuoron 
ja klo 18 kirkkokuoron harj. srk-
talossa.  
Lapset/perheet/varhaisnuoret: Ke-
säkerhot Päivärinteellä 5. - 9.6. ja 
12. - 16.6. sekä seurakuntatalolla 19. 
- 22.6. ja 26. - 29.6. 3-4 -vuotiaat klo 9 
-10.30, 5 - 6 -vuotiaat klo 11-13 ja 7 - 9 
-vuotiaat klo 13.45 - 15.45. Ilm. kerho-
paikalla, omat eväät mukaan. Yöleiri 7 
- 9-v. 12. - 14.6. Ranta-Kemilässä. Ilm. 
viim. 2.6. Yöleiri 7 - 13 -v. 28. - 30.6. 
Rokualla NMKY:n leirikeskuksessa. 
Ilm. viim.16.6. Yöleirien hinta  25 e. 
Leireille on kuljetus. Varhaisnuorten 
(7 - 14 -v) kesäretki Yli-Iin Kierik-
kiin ti 20.6. Hinta 10 e sis. ohjelman, 
matkan ja välipalan. Ilm. viim. 12.6. 
Kaikki ilm. kirkkoherranvirastoon 
puh. 533 1284. 
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057 ja Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534.
Rippikoulut: Kesä I -rippikoulun 
päiväjakso 7. - 9.6. srk-talossa, leiri 11. 
- 16.6. Rokualla NMKY:n leirikeskuk-
sessa, vanhempien vierailuilta ke 14.6., 
konfirmaatio su 18.6. kirkossa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous ma klo 6.30. 
Rauhanyhdistys: Su 4.6. klo 13 seurat 
Kylmälänkylän kappelissa ja klo 18 
ry:llä. Ti 6.6. klo 13 lauluseurakerho. 
Ke 7.6. klo 19 veljesilta. Kesäseurat la 
10.6. klo 18 ja su 11.6. klo 12 ry:llä, klo 
18 rippi ja ehtoollinen kirkossa sekä 
kirkkokahvit ja iltahartaus ry:llä.
Kuollut: Maija Liisa Torvela 64 v.
Vihitty: Jussi Valtteri Ranta ja Elina 
Sofia Leinonen (Oulusta). 
Kastettu: Topi Verneri Väätäjä, Luukas 
Veikka Santeri Lepistö, Samuel Eino 
Viljami Hyväri.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Nuorisotyön kesätoi-
mintaa Oulunsalon 
seurakunnassa: kesän 
leirit (katso erill.il-
moitus Oulun seutu 
-lehdestä)
Seurakuntakerhon 
retki to 1.6. Ouluun. Lähtö srk:talolta 
klo 10.30. Tarkemmat tiedot diakonia-
toimistosta, p. 5142 713.
Koulujen kevätkirkot, Tapio Kor-
tesluoma to 1.6. klo 8, Pitkäkankaan 
koulu, to 1.6. klo 9 ja 10 Kirkonkylän 
koulu, pe 2.6. klo 8, Pitkäkankaan 
koulu, pe 2.6. klo 9 ja 10, Yläaste.
Salonpäänkoulun kevätkirkko: pe 2.6. 
klo 11, Varjakan kartanon pihalla.
Reppu auki nuorille pe 2.6. klo 20.-
01.
Seurakunnan avoimet kesäkerhot 
2006 Kanttorilassa, Minttukuja 3:ssa 
ja Salonpäässä,( katso erill. ilmoitus 
Oulun seutu -lehdestä)
Ylioppilaiden käynti sankarihaudalla 
la 3.6. klo 17.
Sanajumalanpalvelus kirkossa 4.6. klo 
10, Lauri Kotila.
KyläKamari avaa ovensa ma 5.6. klo 
11-14.( katso erill. ilm. Oulun seutu 
-lehdestä).
Vanhempi-lapsipiiri Minttukujalla ti 
6.6. klo 12.30-14. Makkaranpaistoa.
Parkkipaikka perhepäivähoitajille ja 
lapsille Minttukujalla ke 7.6. klo 9-
10.30. Makkaranpaistoa.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
7.6. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 11.6. 
klo 10, Vesa Äärelä.
Kesäretki Kalajoelle Jukujukumaahan 
ke 14.6. Ilm. kirkkoherranvirastoon 
9.6. mennessä, p. (08) 514 2700. Järj. 
Seurakunnan lapsi- ja diakoniatyö. 
(katso erill. ilmoitus Oulun seutu 
-lehdestä).

J o löytyi kaikille oulunsalolaisille kyläpaik-
ka, jonne ei tarvitse etukäteen soittaa kysy-
äkseen, saako tulla.

Kyseisessä kyläpaikassa luvataan jokaiselta 
kysyä: Mitä sinulle kuuluu?

Kotiseutumuseon tiloissa aloittaa 5.6. seu-
rakunnan vapaaehtoistoimin toteutettava Ky-
läKamari.

-Voin kuvitella, kuinka mukavaa on, kun 
nuori äiti tulee kahville lasten kanssa ja saa tu-
tustua täällä kamarimummoon tai –pappaan, 
idean Oulunsaloon tuonut diakonissa Lahja 
Rautiola  pohtii.

Vapaaehtoisia työntekijöitä on toiminnassa 
mukana 40, eikä heidän mukaan saamisessaan 
ollut ongelmia.

-Uskon, että toiminta tulee jatkossa tästä vain 
laajenemaan. Erityisen kiitollinen olen siitä, 
kuinka innolla kunta lähti yhteistyökumppanik-
si antamalla käyttöömme nämä arvokkaat tilat, 
Rautiola kiittelee.

Kunnan kulttuurisihteeri Kylli Marttila vakuut-
taa, että toiminta palvelee myös kuntaa, joka saa 
näin museon ovet auki joka arkipäivä.

-Luotamme, että vapaaehtoistyöntekijät tunte-
vat sen vastuun, joka liittyy arvokkaan esineistön 
keskellä toimimiseen.

pappilaan
myöhemmin

Kamarin tukiryhmän puheenjohtaja Ilkka Saa-
renpää  arvelee, että KyläKamarin yhteisöllisyys 
tukee myös kunnassa tehtyä vanhustyön strate-
giaa ja toimii samalla nuoremman väen koh-
tauspaikkana.

Museolta kamaritoiminta siirtyy Oulunsalon 

vanhaan pappilaan ensi vuoden syksyllä.
Nyt kamarissa voi nauttia päiväkahvit arvok-

kaassa ja vanhassa kulttuuriympäristössä, levähtää, 
tavata tuttuja ja samalla tutustua talonpoikais-
kulttuuriin 1900-luvun Oulunsalossa.

Avajaisviikolla kamarissa on maanantaina 
5.6. alkuhartaus ja paikan esittelyä, tiistaina 
Pipsa Toljamo lausuu Iines Myllyojan runoja, 
keskiviikkona rovasti Pekka Kinnunen kertoo 
oulunsalolaisen Rauhanyhdistyksen historiasta 
paikallisena ilmiönä, torstaina on Eläkeliiton 
lauluhetki ja perjantaina yhteisiä kesälauluja 
Tuomo Kankaan johdolla.

pekka töpöhäntä
haastaa

Museon pihapiirissä temmeltää lisäksi 25.6. al-
kaen Pekka Töpöhäntä kumppaneineen. Näy-
telmän takana on uusi Oulunsalon kesäteatte-
riyhdistys.

-Esitys käsittelee erilaisuutta ja suvaitsevai-
suutta, ja siitä löytyvät omat tasonsa niin lapsille 
kuin aikuisille. Ensimmäisissä lukuharjoituksissa 
nauroimme ääneen, koska teksti on niin hauska, 
ohjaaja Marja Tyni paljastaa.

Monnin,  Pillin ja Pullan sekä erilaisuuten-
sa vahvuudeksi kääntävän Pekka Töpöhännän 
edesottamukset esitetään musiikkipitoisena The  
Töpöhäntä Bandin railakkaalla avustuksella.

Satu krEivi-paloSaari 

KyläKamari avoinna Oulunsalon kotiseutumu-
seolla 5.6. – 18.8. ma-pe kello 11-14. Pekka Tö-
pöhäntä-näytelmän ensi-ilta 25.6. kello 10. Kym-
menen esitystä kahden viikon aikana.
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kotoinen kyläpaikka 
kaikenikäisille

ohjaaja Marja tyni, kyläkamarin tukiryhmän puheenjohtaja ilkka Saarenpää ja kulttuurisihteeri 
kylli Marttila iloitsevat siitä, että museomiljöössä on kesällä elämää.

Kastettu: Joose Marius Moilanen,  
Henriikka Linnea Vattula, Mikael 
Pauli-Petteri Timonen.
Kuollut: Antti Olavi Alatalo, 86 v.
Salonpään ry: Seurat ry:llä su 4.6. klo 
17. Seurat ry:llä su 11.6. klo 17.
Oulunsalon kk:n ry: Pe 2.6.klo 19 
koulujen päättäjäistapahtuma, ry. Su 
4.6. klo 18 seurat, ry, Teuvo Timlin, 
Lauri Kotila. Su 11.6. klo 18 seurat, 
ry, Juhani Pitkälä, Jorma Vuorma. To 
15.6.klo 14 seurat Salonkartanossa, 
Erkki Vähäsöyrinki. La 17.6. klo 12 
seurat Teppolassa, Markku Seppä-
nen. Su 18.6. klo 18 seurat, ry,  Aatos 
Mehtälä, Toivo Määttä.
Kirkkoherranvirasto auki ma ja ke 9 
- 18 ja ti, to ja pe 9 - 13.

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 4.6. klo 
10, Lantto, Kyllönen.
Taksikyyditys seura-
kuntakodilta klo 9.30 
(edestakaisen matkan 
hinta 3 e).
Konfirmaatiojumalanpalvelus kir-
kossa su 11.6. klo 10, Lantto, Puhakka 
ja klo 13, Kyllönen, Puhakka. Taksi-
kyyditys kirkkoon klo 9.30, kyydin 
hinta 3 e.
Hartaus Livon koululla su 4.6. klo 13, 
Kyllönen.

Virsi-ilta Petäjäkankaalla Kurvilla to 
15.6. klo 18, Piirainen.
Etiopia-ilta seurakuntakodissa to 15.6. 
klo 18, Kukkurainen, mukana Etiopian 
lähetit Pirkko ja Aki Tuppurainen.
Varhaisnuorten leirit 10.-11.7. (7-10 
v) ja 12.-14.7. (10-12 v). Osallistumis-
maksu 10 e/leiri. Ilmoittautumiset ja 
kyselyt riikka.pahkala@evl.fi / 040 571 
4636 tai kirkkoherranvirastoon, p. 882 
3100 viimeistään 28.6. mennessä.
Rippikoululeirit  5. - 9.6. Hilturannas-
sa (C-ryhmä, konf. su 11.6. klo 10) ja 
maatalousoppi-laitoksella (D-ryhmä, 
konf. su 11.6. klo 13) sekä 12.-16.6. 
Hilturannassa (E-ryhmä. konf. su 
18.6. klo 10).
Liepeen kesäkerho avaa ovensa ma 5.6. 
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tiomessu. Kangasjärven kesäleirit 
26 - 29.6., kts. kuntatiedote.
Rauhanyhdistys: pe 9.6. klo 19 nuo-
tioilta ry:llä. Su 11.6. klo 12 seurat ry:
llä, Heikki Saarela, Harri Hyväri. Pe 
16.6. klo 19 nuotioilta. Su 18.6. klo 19 
seurat ry:llä, Pentti Jäntti.

piippola 
To 2.6.klo 8.30 kirkossa 
PKTO:n kevätkirkko, 
Tuominen, Määttä.
Su 4.6. klo 12 messu 
kirkossa, Piri, Määttä. 
Kolehti Inkerin kirkon työntekijäkou-
lutukseen Kelton koulutuskeskuksessa, 
Suomen Lähetysseura ry. Kehitysvam-
maisten kirkkopyhä, kts. Siikalatvan 
yhteiset ilmoitukset.
Su 11.6. klo 10( huom. aika!) messu 
kirkossa, Piri, Määttä. Kolehti  Piip-
polan rauhanyhdistys ry.
Tulossa: vuonna 1940 syntyneiden 
Piippolan kirkossa konfirmoitujen 
rippilasten tapaaminen su 9.7. messu 
kirkossa klo 12. Levittäkää  kutsua. 
Päivästä tarkemmin  kesäkuun lopulla 
kirkollisissa. 
Rauhanyhdistys: Su 11.6. seurat ry:llä 
klo 12 ja klo 18.

pulkkila 
To 1.6. klo 12.15 yläas-
teen ja lukion kevät-
kirkko, klo 19 kirkko-
kuoro.
Pe 2.6. klo 10 ala-asteen 
kevätkirkko, klo 12 Laakkolan koulun 
kevätkirkko rukoushuoneella.
Su 4.6. klo 8.30 lähtö seurakuntatalolta 
kehitysvammaisten kirkkopyhään 
Raahessa, klo 10 helluntain messu.
Ke 7.6. klo 10 liikuntarajoitteisten 
päiväleiri Selkälässä.
Su 11.6. klo 10 messu. Vuosina 1939-
1941 ripille päässeiden kokoontu-
minen. Kirkkokahvit pappilassa, ym. 
Kiitos hautausmaiden ja pappilan 
siivoustalkoisiin osallistuneille!                                           
Rauhanyhdistys: La 10.6. klo 19.30 
seurat ry:llä, Markku Kämäräinen.

pyhäntä
Tänään to 1.6. klo 18.30 
kirkonkylän diakonia-
piiri Laineella.
Pe 2.6. klo 8.30 koulu-
väen jumalanpalvelus 
kirkossa.
Su 4.6. klo 12 messu  kirkossa, pap-
pi: Risto Tuominen, kantt.: Marika 
Luukkonen.
Kehitysvammaisten rovastikunnalli-
nen kirkkopyhä Raahessa, jonne linja-
auto Kestilästä klo 7.30, Pyhännältä klo 
8, Piippolasta klo 8.25 ja Pulkkilasta 
klo 8.45. 
Ti 6.6. ja ke 7.6. klo  9 -14.45 rippikou-
lua ry:n talolla.
To 8.6. ja pe 9.6. rippikoululeiri 
Kestilässä.
Su 11.6. klo 18 messu kirkossa, Martti 
Sallinen.
Tulossa: Su 18.6. klo 13 (huom aika) 
konfirmaatiomessu.
Rauhanyhdistys: su 4.6. klo 16 seurat 
Ry:llä, Esko Vappula ja Pekka Sippola. 
Kesäseurat: la 10.6. klo 18 seurat kirkos-
sa, Timo Aitto-oja ja Timo Puronhaara, 
klo 20.15 seurat ry:llä, Ari Mikkola, su 
11.6 klo 13 seurat ry:llä, Timo Puron-
haara ja Ari Mikkola, klo 18 eht.kirkko, 
Martti Sallinen, ja klo 19.45 seurat ry:
llä, Arttu Kamula.
Kuollut: Erkki Antero Ahonpää, 83 v.

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri  p. 0207 
109 861, talouspäällikkö Tarmo Mylly-
koski p.  0207 109 852, toimistosihteeri 
Eija Holappa p. 0207 109 867, Kestilän 
seurakuntatoimisto p. ja fax 0207109 
865 , Pulkkilan seurakuntatoimisto p. 
ja fax 0207 109 850, Pyhännän seura-
kuntatoimisto p. ja fax 0207 109 870, 
seurakuntatoimistot avoinna ma, ke 
ja pe klo 9-12.
Haudanhoitosopimusten ja kesä-
kasteluiden pyynnöt srk-mestareilta 
Heikki Roseberg, Piippola p 0207 109 
863, Johannes Holma, Kestilä p 0207 
109 868, Risto Rainevaara, Pulkkila 
p 0207 109 855, Heikki Niilekselä, 
Pyhäntä p 0201 109 875, sekä seura-
kuntatoimistoista.
Su 4.6. klo 10 Raahen rovastikunnan 
kehitysvammaisten kirkkopyhä 
Raahessa. Linja-auto kulkee: klo 7.30 
Kestilä, klo 8 Pyhäntä, klo 8.20 Piippola, 
klo 8.35 Pulkkila, 9.15 Vihanti.
Ke 7.6 klo 10 liikuntarajoitteisten 
päiväleiri Selkälässä.
To 8.6.klo 18 Kirkkovaltuusto Pulk-
kilassa.
Lomia: Nuorisotyönohjaaja Marja 
Numminen 29.5.-6.6. Kirkkoherra 
Erkki Piri 8.6.-3.7.

kestilä
Pe 2.6. klo 12 koulu-
kirkko, Tuominen, 
Määttä. Kestilän seu-
rakuntatoimisto sul-
jettu.
Su 4.6. klo 10  messu 
kirkossa, Tuominen, Marika Luukko-
nen. Kolehti Inkerin kirkon työntekijä-
koulutukseen Suomen Lähetysseuran 
kautta. Kehitysvammaisten kirkkopy-
hä Raahessa, linja-auto lähtee Kestiläs-
tä klo 7.30 kirkon parkkipaikalta.
Ke 7.6. klo 11 alk. Siikalatvan lii-
kuntarajoitteisten virkistyspäivä 
Selkälässä. 
Pe 9.6. rippikoululaisten talkoo-
päivä.
Su 11.6. klo 10 messu kirkossa, Tuo-
minen ja Marika Luukkonen. Kolehti 
päihde- ja kriminaalityölle kirkkohal-
lituksen kautta.
Ma 12 - ti 13.6.klo 9 alkaen rippikoulua 
kerhokodissa.
Tulossa: su 18.6. klo 10 konfirmaa-

lehti oman seurakunnan rippikoulu- ja 
nuorisotyölle.
To 22.6. alkaen klo 10 juhannusjuusto-
keittoa, kahvia ja arpoja saatavana seu-
rakuntatalolla lähetystyön hyväksi.
Rauhanyhdistys: La 3.6. klo 18.30 ja su 
4.6. klo 12.30 ja 18.30 helluntaiseurat 
ry:llä. To 15.6. varttuneiden kerhon 
retki Kierikkiin. Auto lähtee torilta 
klo 9.40 ja torilta klo 9.45. Ilmoit-
tautumiset 10.6. mennessä Kaukolle 
puh. 040 591 3432 tai 250 340. Pe 16.6. 
toimintailta ry:llä.
Kastettu: Pieta Edith Katariina Ko-
nola.
Kuollut: Enni Tuulikki Jussila s. Ilola, 
66 v, Siikasalon seurakunnasta.

Siikalatva

Tyrnävä

Jyväskylän kaupunki   Jyväskylän kaupunkiseurakunta   Jyväskylän maaseurakunta  
Laukaan seurakunta   Muuramen seurakunta   Toivakan seurakunta   Uuraisten seurakunta

Rantsila

Siikajoki

Kerho on avoinna 30.6. saakka viitenä 
päivänä viikossa klo 8-17. Kerhoon 
voivat tulla 0-6 - luokkalaiset  koulu-
laiset. Kerhossa tarjotaan aamiainen, 
lounas ja välipala. Teemana kerhossa 
on seikkailu maalla. Kerhon hinta on 
100 e/kk tai 7  e/päivä. Seurakunnan 
diakoniatyöltä voi hakea avustusta 
leirimaksuihin. Ohjaajina toimivat 
ip-kerhojen ohjaajat. Ennakkoilmoit-
tautumiset Pudasjärven 4H-yhdistys, 
p 822 815. Lisätietoja kerhosta saat 
Helena Kouvalta, p. 040 734 6997.
Kirkonesittelijä palkataan kirkkoon 
25.6.-31.7. Vapaamuotoiset hake-
mukset lähetetään kirkkoherralle 9.6. 
mennessä osoitteella: Pudasjärven 
seurakunta/vs.kirkkoherra, PL 58, 
93101 Pudasjärvi
Rauhanyhdistykset: Seurat Hirvas-
kosken ry:llä su 11.6. klo 19, A. Niska-
saari. Seurat Kurenalan ry:llä su 4.6. klo 
17, V. Jurvakainen ja M. Kupsala ja  su 
11.6. klo 17, S. Leppänen. Kesäseurat 
Jongulla Aune Pesälällä Tarhalassa su 
11.6. klo 13 ja 19.
Yli-Livo: Kesäseurat kylätalo Petäjärin-
teellä la 10.6. klo 19 ja su 11.6. klo 12 ja 
18, J. Kallioranta ja E. Lahtinen. 
Haudattu: Helli Maria Lehmikangas 
78 v, Maila Reeta Eerikäinen 65 v, 
Alpo Aimo Piri 57 v ja Tapani Kalervo 
Luusua  51 v.
Avioliittoon vihitty: Mikko Olavi 
Rantala ja Taina Kyllikki Vesteri.
Kastettu: Ella Ilona Törmänen, Aleksi 
Onni Mikael Telkki ja Perttu Juhani 
Palojärvi.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo  9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla: www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

To 1.6. klo 19 kirkko-
valtuusto seurakun-
tatalolla.
Pe 2.6. klo 9 koulu-
kirkko, jossa Hovin 
oppilaat avustavat. 
Vanhemmat ja muutkin seurakuntalai-
set ovat tervetulleita koulukirkkoon!
Su 4.6. klo10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Leinonen. Kolehti 
Inkerin kirkon työntekijäkoulutukseen 
Kelton koulutuskeskuksessa, Suomen 
Lähetysseura.
5.-8.6. rippikoulua Ristironkkelissa.
Ti 6.6. klo 19 iltahartaus kirkossa. 
Rippikoululaisten perheitä, kummeja 
ja ystäviä ym. kutsutaan rippikoulu-
laisten järjestämään iltahartauteen.
To 8.6. klo 19 rippileirin vierailuilta 
Ristironkkelissa.
Su 11.6. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Olavi Palovaara ja Eeva Va-
ronen. Kolehti lähetyskasvatukseen, 
Tuomiokapituli. 
Ke 14.6. alkaen klo 10 omaishoitajien 
leiripäivä Ristironkkelissa. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon, 
p. 250 143.
Torstaina 15.6. klo 19 Rantsilan Laulu 
seurakuntatalolla.
Su 18.6. klo 10 konfirmaatiomessu 
kirkossa, avustaa Rantsilan Laulu. Ko-

To 1.6. klo 19 kirk-
kovaltuuston kokous 
pappilassa. Kokouksen 
tarkistettu pöytäkirja 
valitusosoituksineen 
on nähtävänä 2.6.-9.6. 
virastossa viraston aukioloaikoina.
Pe 2.6. klo 12 koululaisjumalanpal-
velus kirkossa, kaikki seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita mukaan juhlaan, 
oppilaat laskevat kukkalaitteen san-
karikivelle.
Helluntaina 4.6. yhteisvastuun kiitos-
pyhä puolustusvoimain lippujuhlan 
päivänä. Klo 10. messu kirkossa, jonka 
jälkeen yhteisvastuun kiitoskahvit 
pappilassa. 
Helluntaina 4.6. vietetään Raahen 
rovastikunnan kehitysvammaisten 
kirkkopyhää Raahen kirkossa klo 10 
ja seurakuntakodin salissa. Ohjelmassa 
klo 10 messu Raahen kirkossa, klo 
11.30 lounas Raahen seurakuntakodin 
pienessä salissa, jonka jälkeen päivä-
juhla ja klo 13.30 lähtökahvit.
Ma 5.6. klo 19 sisarkerho Käkelällä.
Ti 6.6. klo 13 virsihetki Puistolassa. 
Kanttori Yrjö Nissinen.
Ke 7.6. virasto suljettu. Henkilökun-
nan koulutus- ja virkistyspäivä.
Lähetysjuhlat Kuunnellaan taivasta 
9.-11.6. Jyväskylässä. Järjestäjät: Jyväs-
kylän kaupunki, Suomen Lähetysseura, 
Jyväskylän kaupunkiseurakunta ja 
maaseurakunta, Laukaan seurakunta, 
Muuramen seurakunta, Toivakan seu-
rakunta ja Uuraisten seurakunta.
Kesä lähestyy ja sitä ajatellen olisi hyvä 
huomioida tulevan kesän uudet ja 
vanhat haudanhoitosopimukset.
Homevaaran vuoksi pyydämme, 
että toisitte omaistenne haudoille 
siemenbegonioita mukulabegonioiden 
sijasta. Tarvittaessa ottakaa yhteyttä 
virastoomme sen aukioloaikoina!
Siikajoen kirkko on kaikille avoinna 
1.6.-31.8. ma - pe klo 8-15 ja su  ju-
malanpalveluksien ajan. Mahdollisista 
aikataulun muutoksista ilmoitamme 
tilanteen vaatiessa kirkollisissamme 
kesän aikana.
Seurakuntaamme on saapunut EU-
elintarvikepaketit. Seurakunta jakaa
tukipaketteja, niitä tarvitseville sosi-
aalisin perustein maanantaisin alkaen 
22.5. klo 16-17 pappilan alakerrassa, 
vanhan viraston tiloissa. Sinä, joka 
tunnet tarvitsevasi ko. tukea, ota 

yhteys diakoniatyönjohtokunnan 
puheenjohtaja Anni Hirvaskariin, p. 
241 323. Hän toimii yhteyshenkilönä ja 
jakelun vastuuhenkilönä tukipakettien 
jakelussa. Anni Hirvaskari antaa lisä-
tietoa asiasta. Ota rohkeasti yhteyttä! 
Paketit on tarkoitettu kaikille, jotka 
tukea tarvitsevat.
Kastettu: Alexandra Aura Adolfiina 
Nikola, Jonne Mikael Tervekangas ja 
Jimi Aleksanteri Piippo, Saana Sofia 
Kälkäinen.
Avioliittoon kuulutetaan: Jarmo 
Sakari Nikola ja Satu Hannele Ne-
nonen.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

To 1.6. virasto ja ta-
louststo suljettu kou-
lutuksen vuoksi.
To 1.6. klo 9.30 las-
ten Pikku Kisujen 
kesänaloituskekkerit 
kirkonkylän urheilu-
kentällä, sateen sattu-
essa seurojentalolla.
To 1.6. klo 13.30 harta-
us Kotolassa. Klo 18.30 
3-vuotissynttärit Tyr-
nävän srk-talolla.
Koululaisjumalanpalvelukset: pe 2.6. 
klo 9.30 ja 10.30 Tyrnävän kirkossa, 
klo 12 Temmeksen kirkossa. La 3.6. 
klo 9.15 Tyrnävän kirkossa.
Su 4.6. klo 10 messu Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Klo 12 messu Temmeksen 
kirkossa, Ikonen. Kolehti Inkerin 

kirkon työntekijäkoulutukseen Kel-
ton koulutuskeskuksessa, Suomen 
Lähetysseura ry.
Ke 7.6. klo 13 hartaus Peltolan palve-
lukeskuksessa.
To 8.6. klo 18.30 yhteislauluilta Aino 
Honkakoskella Ängeslevän Ylipäässä.
Pe 9.6. klo 13.30 ehtoollishartaus 
Lepolassa.
Su 11.6. klo 10 kevätryhmän rippikou-
lulaisten konfirmaatio ja messu Tyr-
nävän kirkossa, Ikonen ja Isokääntä. 
Kolehti kirkon ulkosuomalaistyöhön, 
Kirkkohallitus.
To 15.6. klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Juustokeiton myynti lähetyksen hy-
väksi to 15.6. klo 12-15 Tyrnävän srk-
talolla. Hinta 5 euroa litra. Omat astiat 
mukaan. Etukäteistilaukset Anna-Liisa 
Koskenniemelle, p. 040 545 1474.
Rippikoulu: Kesä I – ryhmän rippikou-
lu 5.-9.6. klo 9-15 Tyrnävän srk-talolla 
ja leiri 12.-16.6. Kesäkodilla. Vanhem-
painilta ke 7.6. klo 18 Kesäkodilla.
Vanhemman väen leiripäivä ti 6.6. Ke-
säkodilla. Lähtö Tyrnävän srk-talolta 
klo 9 ja paluu klo 16. Osallistumis-
maksu 5 euroa, sis. linja-autokyydin, 
ruokailun ja kahvin. Saunomismah-
dollisuus. Ilm. 2.6. mennessä khran-
virastoon, p. 564 0600.
Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän 
seurakuntien yhteinen isovanhempi-
lapsenlapsi-leiripäivä la 10.6. klo 10-
18 Tyrnävän seurakunnan Kesäkodilla. 
Hinta 5 euroa/aik. ja 3 euroa/lapsi. Tule 
viettämään kokemuksellinen päivä 
yhdessä lapsenlapsesi kanssa. Ilm. 2.6. 
mennessä Riitalle, p. 044 737 2630.
Seurakunnan kesäretki Kokkolaan 
14.-15.6. Osallistumismaksu 90 euroa/
aikuinen ja 45 euroa/4-15 v, sisältää lin-
ja-autokyydin, laivaristeilyn Tankarin 
majakkasaareen, hotellimajoituksen 2 
hengen huoneessa, kolme lämmintä 
ateriaa ja aamiaisen sekä opastukset. 
Ilm. 1.6. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
MLL:n tilaamia EU-elintarvikkeita 
jaetaan ruoka-apua tarvitseville, en-
sisijaisesti lapsiperheille ma 5.6. klo 
11-13 Temmeksen srk-talolla.
Etsimme vapaaehtoisia Virtaa välil-
lämme-suhdekurssin isäntä- ja oh-
jaajapareiksi keväällä 2007. Tehtäviin 
koulutus syksyllä 2006. Lisätietoja Eija 
Salmenhaaralta, p. 044 737 2615.
Tulossa: Rovastikunnallinen rus-
karetki Vuontispirtille Enontekiölle 
25.-27.9. Osallistumismaksu 135 
euroa/henk. sis. linja-autokyydin, 
majoituksen 2 hengen huoneessa sekä 
ruokailut ja ohjelman (mm. patikka-
retki tunturiin). Paikkoja rajoitetusti. 
Tied. ja ilm. 18.8. mennessä khranvi-
rastoon, p. 564 0600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 4.6. 
klo 16 seurat ry:llä, Osmo Sarajärvi. 
Murto: La 10.6. klo 18 kesäseurat ry:llä. 
Su 11.6. klo 12 kesäseurat ry:llä ja klo 
17 ehtoolliskirkko Tyrnävän kirkossa, 
iltahartaus ja kirkkokahvi ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Hannu Kalervo 
Salmenhaara ja Anne Tellervo Markus, 
Tenho Tapio Riiski ja Anne Kristiina 
Valtanen. 
Kastettu: Jaako Eemil Huotari, Ossi 
Johannes Laurila, Venla Anastasia 
Lumijärvi, Eeli Ilari Ollakka, Johanna 
Edith Jessica Turtinen.

riipisestä 
diakonian 

viranhaltija 
Ylikiiminkiin

Ylikiimingin kirkkoneuvosto valitsi 
diakonian virkaan Katariina Riipi-
sen Ylikiimingistä. Varalle valittiin 
Kirsi Pakanen Korpilahdelta.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa 
seurakuntapastorin viran haetta-
vaksi. Virka vapautui neuvoston 
myönnettyä kirkkoherralle kahden 
vuoden virkavapauden hänen siir-
tyessään syyskuussa Herättäjä-Yh-
distyksen Pohjois-Suomen aluesih-
teerin tehtäviin. Vt. kirkkoherraksi 
kirkkoneuvosto nimesi seurakun-
tapastori Olavi Isokosken.
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Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005

Emily Brontë (1818-48) menehtyi 
tuberkuloosiin vain 30-vuotiaana. 
Edellisenä vuonna hän oli julkais-
sut ainoan romaaninsa kirjailijani-
mellä Ellis Bell. Humisevan har-
jun näkemyksen kypsyys yllättää 
erityisesti nyt, kun kypsymättö-
myys on kunniassa lähes kaikilla 
elämänalueilla.

Vaikutteita Brontë ammensi ai-
nakin romantiikan kirjallisuudesta. 
Brontën pappilassa oli elämän ja 
teostensa perusteella saatanalliseksi 
luonnehditun romantikon, Lordi 
Byronin (1788-1824), tuotantoa. 
Humisevan harjun pirullisiin 
mittoihin paisuteltu päähenkilö 
Heathcliff on byronilainen san-
kari, jollaisia esiintyi 1800-luvun 
kirjallisuudessa ja jotka herättivät 
aikalaisissa paheksuntaa.

Saatanalliset henkilöhahmot 
olivat tuttuja myös tuolloin suo-
sittujen goottilaisten kauhuromaa-
nien sivuilta. Brontë oli kuitenkin 
omaperäinen kirjailija, joka vei 
viihteellistä asetelmaa psykologi-
seen suuntaan.

Romaanina Humiseva harju on 
enemmän kuin osiensa summa: 
sen tapahtumat eivät tyhjenny jo-
honkin tiettyyn lukutapaan, mikä 
tekee siitä klassikon.

Teos ei anna suoraa vastaus-
ta esimerkiksi kysymykseen sii-
tä, missä määrin Heathcliffin tai 
muiden romaanin luonnevikaisten 
henkilöiden käytös on seurausta 
kasvuympäristöstä tai itse kunkin 
synnynnäisestä luonteesta.

Pahat henkilöhahmot vetävät 
lukijoita puoleensa, mutta kieh-
tovimmillaan konnat ovat, kun 
emme kohtaa heitä silmästä sil-
mään edes romaanissa, vaan sen 
sisäkertomusten välityksellä. 

Humisevan harjun päähenkilöä 
sopii verrata toiseen byronilaiseen 
”romaanisankariin”, nimittäin 
Petšoriniin, jonka löydämme Mihail 
Lermontovin (1814-41) Aikam-
me sankarin (1840) sivuilta. Sekä 
Petšorin että Heathcliff kuvataan 
pääosin etäältä; lukija tutustuu 
heihin kertomusten kautta, joita 
romaanihenkilöt kertovat toisille 
romaanihenkilöille.

Tarina alkaa siitä, kun Humi-

Synkkä ja iloton
eMily Bronte: HuMiSeva Harju.
Suom. Juhani Lindholm. Otava.

sevan harjun isäntä, vanha herra 
Earnshaw, tuo Liverpoolista ko-
tiinsa löytölapsen. Sulkeutunut 
poika edustaa muukalaisuutta, 
mitä alleviivaa esimerkiksi hänen 
tumma ”mustalaiskakaran” ulko-
näkönsä. 

Isännän suosimalla ottopojalla ei 
ole ristimänimeä, hanta kutsutaan 
vain Heathcliffiksi. Sana ”heath” 
tarkoittaa suomeksi nummea tai 
kanervaa, ja Brontën kuvaamana 
Yorkshiren maaseutu nummineen 
ja kanervikkoineen toimii myös toi-
seuden mielenmaisemana. Mutta 
nimi viittaa nähdäkseni yhtä lailla 
pakanuuteen, jota vasten kristinusko 
on määritellyt itsensä - englannik-
sihan ”pakana” ja ”pakanallinen” 
ovat ”heathen”.

Joka tapauksessa kurittomat 
nuoret, tytär Catherine Earnshaw 
ja Heathcliff, karkaavat usein yh-
dessä nummelle, joka on samalla 
heidän tukahdutettujen tunteiden-
sa vertauskuva. Siellä, sivistyksen 
ja sovinnaisuuden tuolla puolen, 
solmitaan suhde, jolla on kauas-
kantoiset seuraukset.

Heathcliff kuitenkin katoaa Hu-
misevasta harjusta, kun Catheri-
nen veli Hindley ja tämän vaimo 
saavat kartanon haltuunsa vanhan 
Earnshawin kuoltua. Niinpä Cat-
herine nai Rastaslaakson Edgar 
Lintonin. Vaalea ja kiltti Linton on 
ulkoisesti ja sisäisesti Heathcliffin 
vastakohta. 

Kun Heathcliff sitten palaa yllät-
täen takaisin seudulle, hänestä on 
tullut rikas mies, joka voisi varal-
lisuutensa puolesta naida Cathe-
rinen. Hän sortaa vanhaa ”velje-
ään”, kuollutta vaimoaan surevaa 
Hindleytä, joka vajoaa juopoksi. 
Heathcliffistä tulee Humisevan 
harjun isäntä, jonka henkilökoh-
tainen ongelma on puolestaan se, 
ettei hän voi rakastaa ketään muuta 
kuin Catherinea.

Kaikkiaan kertomus on sangen 
”synkkä ja iloton”, kuten toteaa sen 
henkilöt tunteva kertoja, lastenhoitaja 
Nelly Dean. Teos on toisin sanoen 
teemaltaan romanttinen, vaikka ro-
mantiikkaan tämä viktoriaanisen 
ajan romaani ei lopulta kuulukaan. 
Vuosikymmeniä kestävien juonit-

teluiden jälkeen Rastaslaakson ja 
Humisevan harjun välille syntyy 
näet sovinto, joka tapahtuu luke-
maan oppimisen merkeissä. (Tässä 
suhteessa Humiseva

harju on Seitsemän veljeksen 
sisarteos.) Eikä edes Heathcliffiä 
kuvata romantiikan ihannoimak-
si ”jaloksi villiksi”, jonka sivistys 
turmelee.

Juuri tässä Brontë eroaa roman-
tikoista.

Sekä Otava että WSOY ovat jul-
kaisseet tänä keväänä käännöksen 
tästä klassikosta. WSOY on ottanut 
uuden painoksen Eila Pennasen 
1991 ilmestyneestä käännökses-
tä. Otava on julkaissut aiemmin 
Juhani Lindholmin käännöksen 
romaanin lyhennetystä laitokses-
ta, mutta nyt hän on suomentanut 
teoksen kokonaan. 

Uusin versio välittää paremmin 
teoksen villin hengen kuin kirjai-
men; Lindholm on tehnyt Brontën 
pitkistä, puolipisteiden erottamis-
ta lauseista itsenäisiä ja jakanut ne 
usein aivan omiksi kappaleikseen. 
Tämä lisää luettavuutta, mutta vie 
kerrontaa samalla viihteen suoravii-
vaista lukukokemusta kohden. 

Pennasen käännös lienee lause-
rakenteellisesti uskollisempi alku-
tekstille, mutta sortuu kääntämään 
Yorkshiren maalaismurteen suo-
malaiseksi murteeksi.

Otavan käännöksessä on lisäksi 
suomentajan jälkisana. WSOY:
n käännöksessä ei ole jälkisanaa, 
mutta sen esipuheen on kirjoit-
tanut Humisevan harjun henki-
lökuvia puolustava kirjailijasisar 
Charlotte Brontë (1816-1855), 
alias Currer Bell.

JuHo-aNtti tuHkaNEN

l u k E M i S ta

Muhos. Kirkkovaltuusto valitsi 
marraskuisten seurakuntavaali-
en vaalilautakuntaan varsinaisik-
si jäseniksi Juha K. Kukkohovin, 
Martti Kiviharjun, Kullervo Rie-
kin, Olavi Harjun ja Marja Heik-
kisen. Lautakunnan puheenjoh-
tajana toimii kirkkoherra Jouni 
Heikkinen.

Vaikka muutamilla työaloilla oli 
ylitystä (yhteensä 16 433 euroa), 
seurakunnan kokonaistalousarvio 
viime vuodelta oli ylijäämäinen 
137 865 euroa. Hyvä taloustilanne 
johtuu mm. siitä, että verotuloja 
oli arvioituja enemmän. Myös ar-
vonlisäveropalautukset lihottivat 
kukkaroa.

Valtuusto valitsi tilintarkastaja 
Ulla Talonpojan tilalle Aira Sa-
lorannan.

20.8. seurakunnassa vietetään 

Vuonna 1939 ja 40 syntyneet sil-
loiset Pulkkilan rippikoululaiset 
konfirmoitiin vuosina 1955 ja 56. 
Heidät kutsutaan 50-vuotistapaa-
miseen Pulkkilan kirkkoon sun-
nuntaina 18.6. kello 10.

Samaan aikaan kirkossa on tämän 
vuoden rippikoululaisia.

Kirkonmenojen jälkeen käydään 
kanttori Martti Ahon haudalla se-
kä vanhassa, kauniissa pappilassa 

pappisvihkimys 
helluntaina

Tuomiokapituli hyväksyi FL Kim-
mo Helomaan, TM Mari Jussi-Pe-
kan, TM Olli Lohen, TM Leena 
Pudaksen sekä TM Anne Sumelan 
pappistutkinnot. Piispa toimittaa, 
jos Jumala suo, juhlallisen pappis-
vihkimyksen 4.6.2006 klo 10 alka-
en Oulun tuomiokirkossa. 

Virkamääräyksiä annettiin seu-
raavasti: Helomaa Kiimingin seura-
kunnan seurakuntapastoriksi ajalle 
5.6.-30.11.2006, Jussi-Pekka Oulaisten 
seurakunnan seurakuntapastorik-
si ajalle 5.6.2006-31.12.2007, Lohi 
Raahen seurakunnan seurakunta-
pastoriksi 5.6.2006 lukien toistaisek-
si, Pudas Kuusamon seurakunnan 
seurakuntapastoriksi ajalle 5.6.-
4.12.2006 sekä Sumela Ylivieskan 
seurakunnan seurakuntapastoriksi 
5.6.2006 lukien toistaiseksi.

Tuomiokapituli määräsi ka-
pitulin vt. notaariksi ajalle 1.6.-
31.8.2006 toimistosihteeri Raili 
Arhippaisen.

Kristillisen Opintokeskuksen toi-
minta Oulussa lakkaa tämän vuo-
den lopussa.

Kirkkopalvelujen organisaatioon 
kuuluva Kristillinen Opintokeskus 
keskittää toiminnan Helsinkiin. 
Oulun lisäksi Jyväskylän ja Turun 
aluetoimistot suljetaan vuoden 2006 
ja Kuopion aluetoimisto vuoden 
2007 loppuun mennessä.

-Aluetoimistojen lakkauttaminen 
ei merkitse opintokeskustoiminnan 
laantumista. Koulutuksen järjestä-
mistä vain painotetaan eri tavalla 
ja kehitetään sen sisältöä. 

-Koulutuksessa keskitytään ta-
loudellis-hallinnollisiin asioihin 
sekä luottamushenkilöiden kou-
luttamiseen. Kaavailemme myös 

Oulunsalon seurakuntaan peruste-
taan toinen kanttorin virka. Tehtä-
vään valittavalta edellytetään am-
mattikorkeakoulutukintoa sekä 
valmiuksia gospelmusiikin soitta-
miseen ja opettamiseen rippikou-
lussa ja nuorisotyössä. Oulunsa-
loon toivotaan myös kirkkokuo-
roa. Virka pyritään täyttämään 
1.8. mennessä.

Oulunsalon kirkkovaltuusto vah-
visti ensi vuoden kirkollisveropro-
sentiksi edelleen 1,45 prosenttia.

Hautapaikkojen hintaan teh-

Ekumeeninen 
kevätkylvöjen 

siunaus 
Haukiputaalla

Eerolan tilalla Haukiputaalla vie-
tetään kasvun ihmeen kevätjuhlaa 
perjantaina 9.6. Samalla siunataan 
kevätkylvöt.

Tilaisuus alkaa kello 13 viljeli-
jä Ari Kärkkäisen avaussanoilla. 
Kevätkylvöjen siunaamiseen osal-
listuvat pastori, Oulun keskusre-
kisterin johtaja Veijo Koivula ja 
Haukiputaan kirkkoherra Jaakko 
Kaltakari sekä isä Raimo Kiiski-
nen ortodoksikirkosta ja isä Paolo 
Berti katolisesta kirkosta.

Juhlapuheen pitää MTK:n toi-
nen puheenjohtaja Juha Marttila. 
Ohjelmassa on myös runoesitys. 
Veijo Koivula kertoo ekumeeni-
sesta toiminnasta

pulkkilan rippikoululaiset
50-vuotistapaamiseen

kirkkokahveilla. Päivän päätteeksi 
ruokaillaan ABC-ravintolassa.

Kaikki em. vuosien rippikou-
lulaiset ovat sydämellisesti terve-
tulleita muistelemaan menneitä. 
Valokuvat mukaan!

Osallistuvia pyydetään ilmoit-
tautumaan Marjatta Viiolle, p. 
0440 201 019 tai Leena Niemelle, 
p. 040 5625 194.

talous hyvällä mallilla
itsenäisen seurakunnan 240-vuo-
tisjuhlaa. Tapahtumassa vierailee 
emerituspiispa Olavi Rimpiläi-
nen.

Valtuutetut hyväksyivät seura-
kunnan luottamushenkilöiden ja 
työntekijöiden yhteisen suunnitte-
lu-, koulutus- ja kulttuurimatkan 
Pietariin ensi syksynä 7.-11.9. 

Matkaan käytetään seurakunnan 
varoja noin 5 000 euroa. Retkeläiset 
tutustuvat Pietarin nähtävyyksiin 
ja vierailevat Inkerin kirkon Kelton 
koulutuskeskuksessa. Inkerin kirk-
ko on Limingan rovastikunnallinen 
ystävyysseurakunta.

Kirkkoherra Jouni Heikkinen pi-
tää tärkeänä luottamushenkilöiden 
ja työntekijöiden yhteistoimintaa. 
Matkan aikana hiotaan vielä ensi 
syksyn toimintasuunnitelmaa.

kristillinen opintokeskus
lopettaa oulussa

viestinnän ja vapaaehtoistyön 
koulutuksen laajentamista, seura-
kunta- ja järjestöpalvelun johtaja 
Hannu Pöntinen kuvailee.

Hänen mukaansa kurssi- ja pien-
ryhmätoiminta seurakunnissa on 
edelleen vilkasta. Ryhmiä tuetaan 
jatkossakin lähinnä materiaalia 
tuottamalla.

Opintokeskuksen asiakkaita lu-
vataan palvella jatkossa vähintään 
yhtä hyvin kuin aiemminkin. Hel-
singissä nimetään esimerkiksi yksi 
henkilö vastaamaan Oulun alueella 
tapahtuvasta koulutuksesta.

Opintokeskuksen viidestä työn-
tekijästä osa jatkaa työsuhdetta, 
muiden tilalle palkataan uudet 
työntekijät Helsinkiin.

tiin pieni korotus ja vahvistettiin 
hautausmaan ohjesääntö, jonka 
mukaan haudan perushallintaoi-
keus on tästedes 25 vuotta. Tältä 
ajalta hautasija maksaa 45 euroa, 
seuraavilta 25 vuodelta hieman 
enemmän.

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 
2005 tilinpäätöksen. Investointiva-
rauksiin siirrettiin 250 000 euroa 
viimeistään syksyllä alkavaa uuden 
toimitalon rakentamista varten. 
Yli- ja alijäämätilille siirrettiin 13 
204 euroa.

oulunsaloon toinen kanttori

kirkkokuoro HaukiputaaN lauluN CD
”kiittää SaaN” oN ilMEStYNYt

Levyä myyvät: kuorolaiset, Haukiputaan kirkkoherranvirasto,
Haukiputaan Kirja ja Lahja, sekä Oulussa

Kirjakauppa biblia ja Musiikki-Kullas.
CD:n hinta on 18 euroa. Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu
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sanan aika

Päästä Pyhä Henkesi

murtautumaan elämäämme.

Anna hänen tulla kuin vereksi suoniimme,

niin että sinun tahtosi saisi

temmata meidät mukaansa kokonaan.

rukouS GHaNaSta

Helluntain raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. 
Hänet on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä 
Hengessä Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman 
kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon. Näin 
helluntain sanoma merkitsee vastakohtaa sille hajaannukselle, mikä on kuvattu 
kertomuksessa Babylonin tornista.
Päivän psalmi Ps. 68: 5-11,1. lukukappale Joel 3: 1-5, 2. lukukappale Ap.t. 2: 
1-13, evankeliumi Joh. 3: 16-21.

ensi sunnuntai

Toivoa, sanoo Jumala, minä eniten rakastan. 

Siinä on hämmästelemistä.

CHarlES pÉGuY

Ihmeellinen valon ja syvän vihreyden hengi-

tys. Jumalan isänkäden suonet tykyttävät joka 

taholla. Miksi pitäisi kieltää: jos tuleekin syksy, 

on tämä kevät niin huutava, häikäisevän voi-

makas muistutus Luojan ja Lunastajan sydä-

menlaadusta.

aNNa-MaiJa raittila;
vEHNäNJYväN päiväkirJa

WSoY 2002

Hengen tuulen
hyväily

Kevättuuli hyväilee kasvojani. Tunnen väsymyksen sisälläni, onpa 

elämä jo piirtänyt muutaman uurteen otsalleni ja värjännyt har-

maata hiuksiini. Tuuli ei siitä välitä vaan tuo viestin uusista voimista. 

Korvani tavoittavat lintujen laulun. Katselen myös vapaata vettä 

ja kuulen aaltojen liplatuksen. Jotain uutta puhkeaa ja kuiva maa 

sisälläni odottaa. Jotain melkein jo unohtunutta, melkein kadon-

nutta tunkeutuu mieleni sopukoihin. Huokaisen ja ajattelen: Tätä 

en ansainnut, mutta kaiken sen tarpeessa totisesti olen, Herra.

Hengen tuuli puhuu hiljaa. Joskus on toki myrskyn aika. Mutta 

lempeä tuuli tavoittaa odottavan sydämen; sellaisenkin, joka ei enää 

odota. Voisiko vanhoista aineista vielä syntyä uutta, kun Henki 

muokkaa ja tekee työtään? Sillä vain on kova työ, kun vastassa on 

näivettyneitä toiveita ja tunkkaisia asenteita. Mutta Hengen tuuli 

tulee kaukaa lähelle ja on täynnä vastustamatonta toivoa. Ennen-

kin on syntynyt ihmeitä. Kirkko on uudistunut, yksityiset ihmiset 

löytäneet valon ja jakaneet uuden toivon. ”Ei Jumala lähettänyt 

Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan vaan pelastamaan sen.” 

Se usko aukenee vasta, kun Pyhä Henki saa raottaa suljettuja ovia 

ja johdattaa varjoista valoon. 

Mistä saisin Pietarin järkähtämättömyyden tai Paavalin var-

muuden, Abrahamin uskon tai Jeremian kutsumustietoisuuden? 

En mistään, ellei Jumala sitä anna. Ja mitä sitten, vaikka ei antai-

sikaan. Saisinpa edes hetken olla Hengen tuulen hyväilemä, niin 

vapautuisin orjailemasta elämän kiihkeää rytmiä ja vaatimuksia, 

jotka tulevat yhtä hyvin arjesta ja sisimmästäni. Olen kuunnellut 

vaatimuksia, tehnyt sääntöjä, lokeroinut elämän ja kadottanut 

armon. Ilman Hengen synnyttämää elämää olen eksyksissä.

Vanha helluntain kirkkorukous on mannaa sielulle:

”Tule, Pyhä Henki, tänne, laskeudu taivaasta alas meidän sydä-

missämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhäin apu, tule lah-

jain antaja, tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja, sielun hyvä 

vieras ja suloinen lämpö. ”

ESa löYtöMäki

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

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

JakEluHäiriöt / JakElukiEllot
SuoMEN kirkko-MEDiat oY aSiakaSpalvElu

puH. 0207 54  2294

pa i k k o J a  av o i N N a

Erikoishammasteknikko

VELI HEIKKINEN
90100 Oulu, Rautatienkatu 10

Puh. 0208 372 560

• PROTEESIT
• POHJAUKSET     
• KORJAUKSET

M u u t  S E u r a k u N N atY H D i S t Y k S E t

tutuStu
vErkkoJulkaiSuuMME

WWW.NEttirt.NEt

M Y Y t ä v ä N ä

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

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

Pyhän Luukkaan kappeli, Yli-
opistokatu 7:
Su 4.6. ja 11.6. klo 10 messu ja 
klo 15 English Service
Hietasaaren leirikeskus, Hieta-
saarentie 19:
Ke 7.6. ja 14.6. klo 18 peli- ja 
saunailta. Huom. peli- ja sau-
naillat ovat kesäkuusta alkaen 
keskiviikkoisin. 
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Su 4.6. ja 11.6. klo 18 ilta-
messu

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

OSTETAAN / 
OTETAAN MYYNTIIN

Kaikkea hyväkuntoista 
tavaraa mm. kuolinpesät

Myös pienet erät 
hyväkuntoista tavaraa

 040 707 8444/0400 581 390

Lippitie 1 Alppila p. 020 7414821
Ma-Pe 10.00-18.00  La ja Su 10.00-16.00

Isokatu 8 Keskusta p. 020 7414820
Ma-Pe 10.00-18.00  La 10.00-16.00
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

Puh. 311 4492, fax 311 4508, GSM 044 563 1558
www.lakiasiat-pyrhonen.fi

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

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

SIURUANTIE 347 93100 PUDASJÄRVI

HAUTAKIVET- L ISÄKAIVERRUKSET

p. O400-891 974
T I L A A    E S I T E !

MAIKKULAN
FYSIOTERAPIA
Riihitie 3
90240 Oulu

Puh. (08) 557 2822
Gsm 040 544 4592

Fysikaaliset hoidot, hieronta

Yleis- ja erikois lääkäreiden vastaanotot.
Ajokortti ym. todistukset.

Nopeasti ja edullisesti!
Ajanvaraus (08) 520 4200

LÄÄKÄRIKESKUS
ZEPPELIN
Zeppelinintie 1, PL 51, 90451 Kempele
www.laakarikeskuszeppelin. /
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Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

K
A

SV

ISRUOKA
LARaitt

ius

alkaa ra
vin

nost
a!

Uusia kasvisherkkuja. Netissä ruokalista: ETRAINFO.FI  Pohjankartanon takana, Tuulimyllynkatu 18, puh. 333 607.

OULUN AINOA KASVISRUOKALA
Palvelemme maanantaista perjantaihin klo 11-15. Lauantaisin Kirkkolounas klo 12-14. Tervetuloa!


