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Kuinka paljon Jumala on syli in luottanutkaan! Sivu 14.
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Työnohjaajat
kohta vähissä.
Sivu 3.

Ekaluokkalaiset
siunataan
koulutielle.
Sivu 5.

Millä
kellonlyömällä
kirkkoon?
Sivu 11.

Kotona opittu

Iltarukous kantaa
Reettaa, piispa Samuelia

ja monta muuta
Sivu 8.
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Hyviksi koetut asiat ovat usein saaneet 
alkunsa pienestä ideasta, uuden kokei-
lusta. Niin tapahtui lasten kouluun siu-
naamisenkin kohdalla. Esimerkiksi Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnassa siunattiin kou-
luun lähteviä ensin päiväkodeissa kevät-
juhlan yhteydessä. Tilanne oli vapaamuo-
toinen.

Nyt koulutielle siunaaminen on jo perin-
nettä, ja se on saanut oman kaavan kir-
kollisten toimitusten kirjaan.

Kouluun siunaaminen on hyvä esi-
merkki siitä, miten seurakunta haluaa 
olla mukana perheen arjessa ja juhlassa 
ja miten seurakuntien lapsi- ja perhetyö 
pyrkii vastaamaan lapsiperheiden muut-
tuviin tarpeisiin.

Kouluun lähteminen ei ole suuri asia vain 

koulukkaalle itselleen. Koko perheen täy-
tyy kasvaa uuteen tilanteeseen erityisesti 
silloin, kun ensimmäinen lapsi aloittaa 
elämässään uuden jakson. Yhteinen toive 
on, että lapsi voisi lähteä kouluun iloisesti 
ja palata sieltä hyvillä mielin.

Tiedetään, että koulun aloittaminen on 
useimpien lasten mielestä hauskaa, mutta 
uuden odotukseen ja intoon sisältyy myös 
jännitystä. Ja samanlaiset perhoset voivat 
kutitella vanhempienkin vatsaa. Mikä on 
silloin tärkeämpää kuin saada tukea sekä 
onnen ja siunauksen toivotuksia.

Oulussa ekaluokalle lähtevät siunataan 
toukokuun aikana kirkoissa ja seurakun-
tataloilla pidettävissä perhemessuissa, 
perheiden kevätkirkoissa ja erityisissä 
kouluun siunaamistilaisuuksissa. Lapsen 

perheväkeen lasketaan kuuluviksi myös 
isovanhemmat, kummit ja muut lähei-
set. He kaikki saavat olla lähettämässä 
pientään taipaleelle, jolla tarvitaan tur-
vaa, luottamusta elämään, rohkeutta ja 
jaksamista.

Lapsi ymmärtää tilanteen tärkeyden 
ja juhlallisuuden ja senkin, että aikui-
set luottavat korkeampaan käteen, joka 
häntä suojaa.

Monet vanhemmat ovat luonnehtineet 
lapsen koulutielle siunaamista ihanaksi 
juhlaksi. Tämä juhlahetki on tarjolla niille-
kin vanhemmille, jotka muutoin eivät koe 
seurakunnan toimintaa läheiseksi.

Tarjolla ihana juhla

pirkko.paakki@
rauhantervehdys.suomi.net

J äin orvoksi isästäni kaksoissisa-
reni kanssa kahdeksanlapsisen 
perheen nuorimpana. Olin isän 

kuollessa kaksivuotias. Maalaistalon 
emäntänä äitini huolehti navettatöistä 
ja muista maa- ja kotitalouteen kuu-
luvista askareista. Isot siskot ja van-
hempi velipoika hoitivat kyllä muu-
ten meitä pienimpiä. Olimme ime-
neet rintaa melko isoiksi. Äidin täy-
tyi sanoa, että rinnat ovat tervatut että 
olisimme siitä vieraantuneet.

Äidin olemassaolo toi kotiimme tur-
vallisuuden tunteen, vaikka hän ei itse 
ehtinyt paljoakaan olla kanssamme. Isän 
sairaus ja kuolema rassasivat varmaan 
henkisesti häntä. Muistan miten me 
lapset joskus heräsimme äidin paina-
jaisen aiheuttamaan huutoon ja herä-
timme hänet. Äidin pienetkin sairaudet 
saivat meidät huolestumaan: Entäpä 
jos äitikin kuolee, mitä sitten? 

Joku oli neuvonut minua: Kun lukee 
Isämeidän kolme kertaa peräkkäin, niin 
rukous varmasti kuullaan. Aapisista ja 
koulukirjoista löytyi myös hyviä ruko-
uksia, jopa todistusvihkon kannesta.  
Kun äiti kantoi selässään ladosta isoa 
heinätakkaa ajattelin joskus, että noin 
Jeesuskin kantoi ristiään. Jostakin syystä 
oli aivan selvää jo lapsena, että Jumala 
erityisesti huolehtii leskistä 
ja orvoista. Äidin lempisanat 
olivat hänen lohduttaessaan 
meitä: - Kyllä se Luoja luo-

duistaan pitää huolta.
Laulukirjassa oli laulu Orvon huo-

kaus, missä oli kuva pienestä pojasta 
katselemassa ikkunasta taivaalle: -
Tääll´ yksinäni laulelen/ kun ilta tullut 
on/, nyt päivän työt on päättyneet/ ja 
pääsen lepohon.

Tunsin tuon laulun omakseni. 
Orpopojan valssia haitarillani soittelin 
ja laulelin. Tykkäsin siitä. Sain jakaa 
orpouden yhdessä kaksoissisareni ja 
tietenkin toisten isompien kanssa. Mei-
dät esiteltiin aina vieraille isättöminä. 
Tavallisesti kuitenkaan en tuota asiaa 
miettinyt sen enempää. 

Kun papin työssäni kohtaan leskiä 
ja orpolapsia sisimpäni läikähtää myö-
tätunnosta. Orpoutta on niin paljon 
nykyisinkin ja hyvin monimuotoista. 
Olen tavannut myös lapsia, joista voi 
kehtolaulun tavoin sanoa: Ei oo issää, 
ei oo äitii, kuka sitä raukkaa hoitaa. 

Äeti. (Käytän tätä murreilmaisua, 
jolla äitiäni nimitin ja aina puhuttelin 
teiksi.) Kun kohta on äitienpäiväkin 
haluaisin kiittää ja antaa jälleen teille 
sen kreppipaperista tehdyn sinivuo-
kon, laulaa äitienpäivälaulun tai lausua 
runon. Hyvinhän me selvisimme, kun 
Luoja meitä holhosi ja meistä huolta 
piti. Sinä jo olet siellä ikuisessa kodissa 

missä isäkin. Näin me 
uskomme ja toivomme. 
Nähdään. 
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Lesket ja orvot

Toivo Hyyryläinen, Yli-Iin kirkkoherra

Musiikin maisteri Elina Aho-Kuusama 
kirjoittaa Tampereen Kirkkosanomissa 
5.5., että arki lasten kanssa on elämän-
koulua.

-Olen kerta kaikkiaan toinen ihminen 
kuin olisin ilman lapsiani ja kasvattajaksi 
kasvamista.

Elämä lapsiperheessä on usein kaoottista, 
ainakin meillä oli. Niin sanotut kasvatusti-
lanteet tulivat jatkuvalla syötöllä eteen kysy-
mättä, onko nyt sopiva hetki. Ja niihin oli 
pakko ottaa kantaa, joka kerta, sillä kantaa 
ottamattomuuskin on kannanotto lapselle. 
Ja hehän imevät kaiken itseensä.

Toisaalta lasten kanssa eläessä ei koskaan 
tarvinnut kysellä oman elämänsä tarkoitusta 
tai paikkaansa maailmassa.

Päätoimittaja Seppo Simola pohtii 
pahoinvointia hyvinvointiyhteiskunnassa 
Kirkko&kaupunki -lehdessä 3.5. Mitä sii-
hen tarjoaa kristillinen usko?

-Tavan hahmottaa maailmaa ja elämää. 
Lupauksen siitä, ettei kaikki ole vain omassa 
varassa, on jotain isompaa, joka on kantanut 
sukupolvia ennen meitä ja joka voi kantaa 
tänäänkin yli elämän karikoiden, läpi koko 
elämän. Lupauksen siitä, ettei tarvitse pär-
jätä kaikessa, saa olla myös heikko ja epä-
onnistunut. Keskeistä eivät ole vaatimukset 

ja niiden täyttäminen, vaan armo, kelpaat 
sellaisena kuin olet.

Maaherra Pirjo Ala-Kapee toteaa kolum-
nissaan Sanansaattajassa 4.5., että jokainen 
viranomainen ja hoitoketju tietää roolinsa, 
jos lintuinfluenssaa tavataan Suomessa.

-Kaikki mahdollinen on tehty varautumi-
sessa, mutta Jumalaa viisaammiksi emme 
tule. Jumala pitää meistä huolta. Sen hän 
on luvannut. Kun katselen taivaan lintuja, 
tulee mieleen Jeesuksen opetus: ”Kullekin 
päivälle riittävät sen omat murheet.” Tie-
dän monien kanssani toivovan, ettei suh-
tautumisemme lintuihin muuttuisi ja että 
edelleen voisimme nauttia luonnon moni-
muotoisuudesta ja kauneudesta.

Nuortenlehti Fleimin päätoimittaja Antti 
Siukonen arvelee Talentissa 2/2006, että 
nuorilla saattaa olla virheellisiä mieliku-
via kirkosta.

-Niitä on aika vaikea purkaa, ja niinpä osa 
eroaa ihan turhaan. Ihmiset ajattelevat, että 
oman ja kirkon katsomuksen olisi mentävä 
yksi yhteen.

Uskon, että monipuolisen kirkkokuvan 
kanssa on epätodennäköisempää ajautua 
kriisiin kirkon jäsenyyden kanssa myöhem-
min nuorena aikuisena.

aatoksia
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Kerro 
lähimmäisestä 

Joskus lyhytkin kohtaaminen, huolen 
jakaminen, ystävällinen sana tai hymy 
on pelastanut paljon, ehkäpä aivan kai-
ken. Joskus naapurinkin ovikello on ai-
van liian kaukana. 

Mitä sinulle tulee mieleen, kun puhu-
taan lähimmäisyydestä? Ajatteletko jota-
kin tiettyä ihmistä tai tiettyä tilannetta, 
jossa tarvitsit apua ja sait sitä yllättävältä 
taholta - tai jäit vaille apua? Miten olet itse 
yrittänyt auttaa lähimmäistäsi? Milloin 
olet onnistunut, milloin et? Millainen on 
hyvä lähimmäinen? Kirjoita meille, miten 

olet kokenut tai osoittanut lähimmäisen 
rakkautta (tai jäänyt vaille sitä) jossakin 
elämäsi vaiheessa. 

Toimitamme yhdessä kirjoituksista 
Lähimmäisen käsikirjaa (työnimi). Kirjan 
tavoitteena on tuoda esiin kokemuksia 
arjen lähimmäisyydestä Suomessa. Kir-
joituksien toivottu enimmäispituus on 
viisi sivua. Lähetä kertomuksesi joko 
osoitteeseen Kirsi ja Heikki Hiilamo, 
Poste restante, 00600 Helsinki tai kirsi.
hiilamo@saunalahti.fi 31.5.2006 men-
nessä. Kirjoituksia käsitellään luotta-
muksellisesti. 

KIRSI HIILAMO 
HEIKKI HIILAMO

Viikon 
kysymys

Oletko
saanut

halutessasi
työnohjausta?

Vastaa
Rauhan Tervehdyksen

verkkojulkaisussa

www.nettirt.net

T yönohjausta on opittu  30 
vuodessa käyttämään avuk-
si niin tehokkaasti, että oh-
jaajista saattaa tulla lähivuo-

sina pula.
Asiaa käsiteltiin kirkon työnoh-

jaajien neuvottelupäivillä viime 
viikolla Oulussa.

Kirkon koulutuskeskus koulut-
taa tämän ja ensi vuoden aikana 
80 uutta työnohjaajaa. Määrä on 
kaksinkertainen normaalilukuun 
verrattuna.

Tuleva työnohjaajapula johtuu 
siitä, että työnohjaajakoulutukseen 
pääsee vasta verrattain pitkän työ-
kokemuksen jälkeen, minkä vuoksi 
eläkevuodet kutsuvat jo monia.

Työnohjaus itsessään on jo lyö-
nyt läpi seurakunnissa.

-Diakoniatyöntekijät ovat osanneet 
alusta lähtien käyttää työnohjausta 
hyväkseen, mutta nyt työnohjausta 
saavat enenevässä määrin myös 
kanttorit ja  nuorisotyönohjaajat, 
kertoo kouluttaja Pekka Alaja Kir-
kon koulutuskeskuksesta. 

Nyt on kolmella kanttorilla työn-
ohjauskoulutus, mutta lisää kant-
toreita tarvittaisiin työnohjaa-
jiksi. Myös nuorisotyönohjaajat 
toivoisivat Pekka Alajan mukaan, 
että työnohjaajalla olisi oman alan 
peruskoulutus.

Pitkät matkat
ongelmana

Työnohjaajatilanne on hyvä esi-
merkiksi pääkaupunkiseudulla ja 
Turussa. Myös Oulun seudulla on 
työnohjaajia verrattain hyvin.

Pitkien matkojen pohjoisessa 
työnohjaus vie aikaa, jolloin kyn-
nyskysymykseksi tulee se, halu-
aako työnantaja siihen satsata 
niin paljon.

-Kirkkoherrojen työ on usein 
hyvin yksinäistä, joten he itse saavat 
paljon apua siitä, jos voivat työnoh-
jauksessa käydä läpi persoonallista 
kasvuaan ja johtajataitojaan, kou-
luttaja Pekka Alaja miettii.

Hän tähdentää, että työyhteisön 
työnohjaus ei koskaan vie johdon kehit-
tämisvastuuta työyhteisöstään.

-Työnjohtajan täytyy selvittää 
yhteisön ongelmat, mutta työn-
ohjaaja voi olla tukena.

Pekka Alaja toivoo, että ryh-
mätyönohjaus olisi seurakun-
tien työntekijöiden keskuudessa 
suositumpaa. Kirkon työntekijät 
haluavat kuitenkin useimmiten 
yksilötyönohjaukseen.

Ryhmätyönohjauksessa laskettiin 
käyntikertoja vuonna 1995 peräti 21 
000, kun vastaava luku viime vuonna 
oli enää 7 500. Ryhmien määrä 
putosi 330:sta peräti 211:een. Suuri 
osa koostuu sairaalasielunhoitajien 
antamasta ryhmätyönohjauksesta 
sairaaloiden henkilökunnalle.

Alajan mukaan ryhmissä tapah-
tuva työnohjaus on tehokas ja hyvä 
ohjauksen tapa. Ryhmät eivät koostu 
omasta tiimistä tai lähimmistä työ-
tovereista, vaan ne kootaan esimer-
kiksi eri seurakunnista. Tärkeää on 
luottamuksellisuus.

Tiimi sallii
erilaisuuden

Tiimityö on seurakunnissa muo-
tisana, joka pitää sisällään paljon 
toimimattomiakin asioita. 

Pekka Alaja pitää hyvänä sitä, että 

Kirkon työnohjaajien 
neuvottelupäivillä nousi 
esille vahvasti kysymys, voiko 
työnohjaaja todella sanoa 
työnohjaustilanteessa, mitä 
ajattelee. Neuvottelupäivien 
teema oli ”Ajatella olen 
olemassa.”

Postia 
mielipidepalstalle

Keskustelua-palstalla julkaistaan luki-
joiden mielipiteitä. Tekstit voi toimit-
taa joko sähköpostilla (pirkko.paak-
ki@rauhantervehdys.suomi.net), pos-
titse (PL 102, 90101 OULU) tai faxilla 
puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhte-
ystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin, 
silloinkin kun mielipide julkaistaan ni-
mimerkillä. Kirjoittajan nimi jää toimi-
tuksen tietoon. 

Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä 
tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot. 

T Y ö N O H J A U S  E I  V I E  VA S T U U TA  T Y ö N  J O H d O LTA

Työnohjaajista saattaa tulla pula

seurakunnallisissakin työyhteisöissä 
mietitään, missä yksiköissä ja tehtä-
vissä tiimimäinen rakenne ja työote 
on tarkoituksenmukainen.

-Hyvä tiimi sallii erilaisuutta, eikä 
kaikissa asioissa kannata edes toimia 
tiimimäisesti. Jotkut luulevat, että 
tiimin täytyy olla tiiviisti yhdessä kun 
lähdetään vaikka koulutuspäiville. 
Sellainen sisäänpäin lämpiäväisyys 
ei ole useinkaan hyväksi.

Kirkon työnohjaajien neuvotte-
lupäivien aiheena oli ”Ajatella olen 
olemassa”.

Erityisen vahvana teemana päi-
villä nousi esille uskallus.

-Uskallus nousi päivillä esiin, 
koska työnohjaajan tehtävänä 
on luoda rohkeutta ja uskallusta 
ohjattaviinsa. Työnohjausproses-
sin esteeksi voi nousta tällöin, jos 
työnohjaaja itse on omassa ajatte-
lussaan liian luutunut eikä hänellä 
ole tarpeeksi joustoa kyseenalaistaa 
omaa ajatteluaan ja omia käsityk-
siään, kertoi hiippakuntasihteeri 
Jouko Lankinen Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapitulista.

Neuvottelupäiville osallistui yli 
100 ihmistä.

SATU KREIVI-PALOSAARI 

Bibliodraaman saloihin tutustumassa perhekeskuksen johtaja Kristii-
na Ekroth (vas.)  Varkaudesta, rovasti Heikki Kemppainen Kuopiosta ja 
kouluttaja Pekka Alaja kirkon koulutuskeskuksesta.

Voiko työnohjaaja sanoa,
mitä ajattelee?

Työnohjaaja, pastori
Tapio Saunanen, Kalajoki
-Kovasti olen miettinyt sitä, millä 
rohkeudella voi työnohjausti-
lanteessa heittää omia ajatuksi-
aan mukaan. Liika sanominen 
ei ole hyväksi, mutta silti luulen, 
että rohkeammin voisi mennä 
mukaan prosessiin.

Työnohjaaja, kappalainen
Pekka Lehto, Ylivieska

-Minulle on vahvistunut, 
että ei tarvitse teeskennellä 

muuta mitä on. Omana itse-
nään voi olla  ohjaustilan-

teessa mukana.

Työnohjaaja, kehitysvammatyön pappi 
Leena Luokkamäki, Seinäjoki
-Työnohjaajalle tulee omia ajatuksia, 
joskus suuriakin oivalluksia, tilanteesta. 
Miten ja missä muodossa ne tarjoilee 
ohjattavalle, on kysymys, jota olen yhä 
jäänyt miettimään.
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Oulun seurakuntaviikko12.-18.5.2006

NETTIPAPPI
Keskustelukumppanisi, kun haluat kysyä 
tai pohtia jotain elämääsi liittyvää 
asiaa. Voit myös kysyä käytännön 
seurakuntaelämään kohdistuvia 
kysymyksiä. Kysy osoitteessa:

www.nettirt.net

JUMALANPALVELUKSET
Tuomiokirkossa: La 13.5. klo 19 
nuorten messu, Ilkka Mäkinen, 
Nanna Helaakoski, Esa Rättyä, 
musiikki.
Su 14.5. klo 10 messu, toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa Jyrki 
Vaaramo, urkurina Maija Tynk-
kynen, Tyttökuoro Fröökynät. 
Kolehti varhaisnuorisotyön 
tukemiseen, Suomen Poikien 
ja Tyttöjen Keskus ry. Messun 
jälkeen äitienpäivän kirkkokah-
vit Keskustan seurakuntatalon 
alasalissa, Isokatu 17.
Intiön seurakuntakodissa  su 
14.5. klo 12 messu, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Anna-Maria Pietiläinen.

MUU TOIMINTA
Tuomiokirkko 
Kirkko avoinna päivisin klo 
12-13.
Häämusiikin esittely pe 12.5. 
klo 19, Maija Tynkkynen.
Miesten aamupiiri la 13.5. klo 
10 kryptassa.
Aamurukous ke 17.5. klo 8.30 
kryptassa.
Urkuilta to 18.5. klo 19, Mar-
kus Rupprecht, Saksa, vapaa 
pääsy.

keskusTan seurakunTaTalo

Isokatu 17
Sana elää pe 12.5. klo 18 kou-
lutussalissa.
Yksinäisyydestä yhteyteen la 
13.5. klo 18 kuorosalissa. 
Äitienpäivän kirkkokahvit su 
14.5. tuomiokirkon messun 
jälkeen, Jyrki Vaaramo, Pekka 
Rehumäki ja Maija Tynkky-
nen.
Kaatuneitten omaiset ma 15.5. 
klo 12 alasalissa.
Päiväseurat ke 17.5. klo 12 
kuorosalissa.
Raamattupiiri to 18.5. klo 14 
koulutussalissa. Käsieni ihoon 
minä olen sinut piirtänyt.
Tuomiokirkkokuoro to 18.5. 
klo 17.

inTiön seurakunTakoTi

Intiönpolku 2 
Messu su 14.5. klo 12, toimittaa 
Ari-Pekka Metso, jonka jälkeen 
äitienpäivän kirkkokahvit.
Tarinatupa ke 17.5. klo 13.
Perhekerho to 18.5. klo 10.
Raamattupiiri to 18.5. klo 16, 
Ari-Pekka Metso.

HeinäTorin seurakunTaTalo

Aleksanterinkatu 71
Äitienpäiväjuhla su 14.5. klo 
16, Martti Pennanen, Pentti 
Liimatta ja Arvo Ågren, mu-
siikki.
Päiväkerho ma 15.5. ja to 18.5. 
klo 12.
Virsilauluilta ti 16.5. klo 18. 
Jumalan luomistyö, kevät. Esko 
Laukkanen.
Perhekerho ke 17.5. klo 10.
Miesten piiri ke 17.5. klo 18.

kajaaninTie 1
Raksilan kerho to 18.5. klo 
12.

inTiön HoivakoTi

Upseerikatu 2
Äitienpäiväjuhla to 11.5. klo 
14, Jyrki Vaaramo ja Raimo 
Paaso.

aurinkokoTi

Isokatu 93
Raamattupiiri ke 17.5. klo 16, 
Jyrki Vaaramo, Joh. 16:17-33.

keskusTan palveluTalo

Nummikatu 24
Äitienpäiväjuhla to 11.5. klo 
14, Martti Pennanen.

JUMALANPALVELUKSET
Karjasillan kirkossa: La 13.5. 
klo 17 vauvakirkko, toimittaa 
Satu Saarinen, kanttorina Riitta 
Piippo.
Äitienpäivänä su 14.5. klo 10 
messu, toimittaa Satu Saarinen, 
avustaa Kimmo Kieksi, kantto-
rina Juha Soranta. Karjasillan 
kirkkokuoro. Juhlakahvit ja 
äidit kukitetaan. Radiointi 
Radio Dei. Kolehti varhaisnuo-
risotyön kehittämiseen Suomen 
Poikien ja Tyttöjen Keskuksen 
kautta. Messun jälkeen mah-
dollisuus henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa äitienpäi-
vänä su 14.5. klo 10 messu, 
toimittaa Esa Nevala, avustaa 
Terttu Rahko, kanttorina Ilk-
ka Järviö, Karjasiltakvartetti. 
Juhlakahvit ja äidit kukitetaan. 
Kolehti ks. Karjasilta 
Pyhän Andreaan kirkossa 
äitienpäivänä su 14.5. klo 12 
mukulamessu, toimittaa Mir-
jami Dutton, avustavat Päivi 
Sutinen, Hanna Partanen, Riitta 
Leppäluoto, Jukka Moilanen, 
kanttorina Taina Voutilainen, 
gospelryhmä, lapsikuoro, päi-
väkerholaiset mukana. Juh-
lakahvit ja äidit kukitetaan. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion seurakuntata-
lossa: Äitienpäivänä su 14.5. 
klo 12 messu, toimittaa Satu 
Saarinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Juha Soranta. 
Juhlakahvit ja äidit kukitetaan. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Äitienpäivänä su 14.5. klo 18 
arabiankielinen jumalanpal-
velus.
Maikkulan seurakuntatalossa 
äitienpäivänä su 14.5. klo 12 
mukulamessu, toimittaa Esa 
Nevala, avustavat  Virpi Sillan-
pää-Posio, Ritva Puska, Kati 
Moilanen, Mari Jääskeläinen, 
kanttorina Riitta Piippo, tena-
va- ja lapsikuoro. Juhlakahvit 
ja äidit kukitetaan. Kolehti ks. 
Karjasilta.

MUU TOIMINTA
karjasillan kirkko

Nokelantie 3
Seurakuntakerho to 11.5. klo 
13.30. Mukana  kappalainen 
Olavi Mäkelä. Seurakuntaker-
hon retki to 18.5. Lähtö Karja-
sillan kirkolta klo 10.
Vauvojen, taaperoiden ja per-
heiden kirkkohetki la 13.5. klo 
17. Ks. menot.
Perhekerhon kevätretki ke 
17.5. Lähtö Karjasillan kirkolta 
klo 9.30.
Kirkkokuoron harjoitus ke 
klo 18.
Miesten raamattupiiri ke 17.5. 
klo 18.30. Mukana Kimmo 
Kieksi.
Kouluunlähtevien siunaami-
nen to 18.5. klo 18.30.

kasTellin kirkko

Töllintie 38
Seurakuntakerho to 11.5. ja 
18.5. klo 13.
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma klo 18.30.
Mieskuoro Weljet, harjoitus ti 
16.5. klo 18.30.
Perhekerhon retki ke 17.5. 
Neljään Hanheen. Lähtö klo 10 
Kastellin kirkolta.

pyHän andreaan kirkko

Sulkakuja 8
Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitus to 11.5. ja 18.5. klo 
16.
Kevään viimeinen raamattu-
piiri to 11.5. klo 18.30, mu-
kana seurakuntapastori Petri 
Satomaa.
Virsilauluilta su 14.5. klo 18. 
Ks. menot.
Perhekerhon retki eläinpuisto 
Escurialiin ke 17.5. Lähtö klo 
9.30.
Seurakuntakerho to 18.5. 
klo 12.

kaukovainion seurakunTaTalo

Hiirihaukantie 6
Diakoniapiiri ma 15.5. klo 
16.30.
Lähetyspiiri ti 16.5. klo 18.
Perheiden kevätkirkko ja kou-
luunlähtevien siunaaminen ke 
17.5. klo 18.
Perhekerho osallistuu kevät-
kirkkoon 17.5. klo 18. 
Sudanilaisten raamattuopetus 
ke 17.5. klo 18.
Mieskuoro TervasCanto to 
18.5. klo 18.

maikkulan seurakunTaTalo

Kangaskontiontie 9
Raamattupiiri to 11.5. ja 18.5. 
klo 18.
Tenavakuoron harjoitus to 
11.5. klo 16.30.
Lapsikuoron harjoitus to 11.5. 
klo 17.30. 
Perhekerhon kevätretki Escu-
rialiin  ke 17.5. klo 9.30 

CariTas-koTi

Kapellimestarintie 2
Herännäisseurat su 14.5. klo 15.

JUMALANPALVELUKSET
Tuiran kirkossa su 14.5. klo 10 
messu, toimittaa Juha Huhtala, 
avustaa Nanna Helaakoski, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti varhaisnuorisotyön 
kehittämiseen Suomen Poikien 
ja Tyttöjen Keskukselle.
Klo 18 iltamessu, toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti teo-
logiseen tutkimukseen sekä 
kristilliseen maailmankatso-
mukseen perustuvan taiteen 
tukemiseen Tieteen ja taiteen 
kristilliselle tukisäätiölle.
Ke 17.5. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Tarja Korpela, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Kolehti oman 
seurakunnan nimikkolähetti-
työlle Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
14.5. klo 12 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Kolehti ks. Tuira.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 14.5. klo 10 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Heikki 

Jämsä. Kolehti ks. Tuira. Äitien-
päivän juhlakahvit.
Klo 15 English Service. Kolehti 
kansainväliselle työlle.
Pateniemen kirkossa su 14.5. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa teol. yo. Laura Hytti, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Kolehti ks. Tuira.

MUU TOIMINTA
Tuiran kirkko

Myllytie 5
Lähetyspiiri ma klo 16.30.
Kirkkokuoro ma klo 18.30.
Ison kirjan ilta ti klo 18.

pyHän Tuomaan kirkko

Mielikintie 3
Naiskuoron keväinen musiik-
ki-ilta pe klo 19, katso menot!
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
klo 9-12 ja klo 16.30-18.30.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 
klo 18.30.
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ti klo 10-12.30. Tiedustelut 
Anna Haanpää-Vesenterä, p. 
040 5832368.
Aikuisten korukivikerho ti 
klo 10-14.
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot 
to alkaen klo 17.
Haukiputaan laulun iltamu-
siikki to 18.5. klo 19, johtaa 
Hannu Niemelä, Lauri-Kalle 
Kallunki urut.

pyHän luukkaan kappeli

Yliopistokatu 7
Aamukahvit ti klo 10 – 11.
Aamurukous ke klo 7.45.

rajakylän seurakunTakoTi

Tervakukkatie 2
Pyhäkoulu su klo 12.
Työttömien ateria ti klo 12.
Raamattupiiri to 18.5. klo 18.

paTeniemen kirkko

Taskisentie
Pyhäkoulu su klo 12.
Raamattu -ja rukouspiiri ti 
klo 18.

koskelan seurakunTakoTi

Koskelantie 86
Juttutupa ti klo 12.

kuivasjärven seurakunTakoTi

Karppalantie 6
Pyhäkoulu su klo 12.

niiTTyaron kerHoHuone

Purjehtijantie 4
Pyhäkoulu su klo 12.

Pyhäkoulut Tuiran seura-
kunta:
Hartaantie 12, su klo 12. Väli-
vainion Rukoushuone pe 12.5. 
klo 18.30.

Puuhakerho Intiössä, hauta-
usmaan huoltorakennus, kas-
vihuoneen kellari, ma ja ke klo 
9. Kaikki ovat tervetulleita!

JUMALANPALVELUKSET 
Oulujoen kirkko su 14.5. 
klo 10 messu, toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Talvikki 
Attila-Pekonen.
Pikkaralan koululla su 14.5. 
klo 12 äitienpäivän perhekirk-
ko, toimittaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Juha Pöykkö. Kahvi/

mehu- ja täytekakkutarjoilu.

MUU TOIMINTA
oulujoen kirkko

Kirkkokonsertti la 13.5. klo 19. 
Ks. menot.

HinTan seurakunTaTalo

Hintantie 89
Äitienpäiväjuhla su 14.5. klo 
13. Ks. menot.
Raamattupiiri ti 16.5. klo 18.30.

madekoski

Lähetys- ja raamattupiiri 
kodeissa, yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 5316 197.

myllyojan seurakunTaTalo

Koivumaantie 2
Äitienpäiväaaton soiree la 13.5. 
klo 16. Ks. menot.
Raamattupiiri ma 15.5. klo 18.
Lapsikuoroharjoitukset to 
18.5. klo 17-18.30. Lisätietoja 
Anna Haanpää-Vesenterä, p. 
040 583 2368.

sanginsuun seurakunTakoTi

Sanginsuuntie 59
Ompeluseurat pe 12.5. klo 19.
Äitienpäiväseurat su 14.5. 
klo 17.  

Talvikankaan moniToimiTalo

Tuiskutie
Perhekahvila ti 16.5. klo 9.30.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Kurt Börje Vähämäki ja Varpu 
Marjatta Lindström.
Karjasilta: Jussi Tapio Kemiläi-
nen ja Ritva Anneli Ylikärppä, 
Kari Juhani Hautala ja Jaana Su-
sanna Herlevi, Matti Johannes 
Aakko ja Milla Mirjami Can-
delin, Sami Juhani Moisanen ja 
Suvi Päivikki Kämäräinen.
Tuira: Jussi-Pekka Jansson ja 
Miia Marika Kauppila, Ville 
Heikki Kaikkonen ja Sanna 
Pauliina Holappa, Haikki Ta-
pani Pelkonen ja Tiia Reija 
Susanna Hämeenkorpi, Steffen 
Ohlmeier ja Outi Katariina 
Räsänen.
Oulujoki: Juha Petteri Siltakos-
ki ja Hanna-Liisa Tavast.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Veera Aada Hannele Säiläpohja.
Karjasilta: Mara Rocham, 
H’mat Rocham, Deng Dong 
Rocham, Lu Rocham, Mari 
Rocham, Mimmi Mirjami 
Aakko, Väinö Vili Oskari Hast, 
Annu Alisa Hilli, Julia Maria 
Hyvärinen, Jenniina Sofia 
Jaakkola, Kaapo Aslak Mikael 
Järvirinne, Nooa Johannes 
Kyllönen, Julia Henrica-Anas-
tacia Lopakka, Lassi Matias 
Mikola, Oona Linnea Emilia 
Mämmi, Iisa Edith Ojanperä, 
Lumi Laimi Maria Pakanen, 
Mika Matias Peltokorpi, Sakari 
Julius Savolainen, Renne Sime-
on Vänttilä.
Tuira: Miranda Josefine Tik-
kanen, Aaron Juho Hermanni 
Harila, Tapio Iivari Hytönen, 
Bertta Irma Helene Kostamo, 
Milla Kristiina Parkatti, Konsta 
Aukusti Pernu, Jesse Jari Johan-
nes Tolonen.
Oulujoki: Annika Ada Juulia 
Arvola, Johannes Otto Aukusti 
Impiö, Heidi Annika Kesti, 
Otso Karri Kielinen, Helmi 
Kaisla Maria Mikkonen, Jenna 
Julia Ollikainen, Aino Emilia 
Rantakari, Lea Mervi Annika 
Ridell, Roope Olavi Romppai-
nen, Leevi Matias Sirviö.

Tuomiokirkkoseurakunta: 
Vieno Kyllikki Niskanen s. 
Valjus 80 v, Veli Erkki Pekka 
Koivikko 69 v, Terttu Annikki 
Viittanen 64 v, Aaro Anselmi 
Määttä 84 v.
Karjasilta: Liimi Annikki Kyrki 
s. Kantele 83 v.
Tuira: Jorma Juhani Luoto 65 v, 
Jaakko Eino Herman Hassi 66 v, 
Arvo Juhani Kontiokari 65 v.
Oulujoki: Pauli Juhani Annala 
66 v, Frans Viljami Romppai-
nen 94 v.

Oulussa 
valtakunnalliset 
lähetysjuhlat 

2008
Valtakunnalliset lähetysjuhlat 
järjestetään Oulussa vuonna 
2008. Oulun yhteinen kirk-
koneuvosto nimesi kappa-
lainen Satu Saarisen pää-
sihteeriksi valmistelemaan 
tapahtumaa.

Oulun seurakunnissa on 
vireillä isoja rakennus- ja 
korjaushankkeita. Oulun 
ev.-lut. seurakuntien yhtei-
nen kirkkoneuvosto esittää 
yhteiselle kirkkovaltuustolle 
Tuiran kirkon ja seurakun-
takeskuksen lisärakentamis-
töiden sekä korjaus- ja muu-
toshankkeen hyväksymistä, 
samoin Karjasillan kirkon ja 
seurakuntakeskuksen korjaus- 
ja muutosrakentamishankkeen 
toteuttamista. Hankkeiden 
kustannusarvio on yli 2,5 
miljoonaa euroa.

Myös Vanhassa pappilassa 
tehdään korjaustöitä. Ala-
pohja kunnostetaan, ja työn 
hinta on noin 94 000 euroa. 
Oulujoen pappilassa tehdään 
muutos- ja kunnostustöitä, 
joiden myötä rakennus muut-
tuu asuinkäytöstä juhla- ja 
kokoontumistiloiksi. Pappila 
otetaan seurakuntayhtymän 
käyttöön 1.7. lukien.
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menot

VIRSIKIRJA KANNESTA 
KANTEEN

Lauluilta Pyhän Andreaan 
kirkolla su 14.5. klo 18. Illan 
aikana tutustumme mm. ka-
tumus- ja rippiaiheisiin vir-
siin. Laulattajana kanttori Ju-
ha Soranta.

KEVäTTAPAHTUMA 

Maikkulan seurakuntata-
lolla lauantaina 20.5. klo 
11-16. Kirpputori srk-talon 
katoksessa, pöytävuokra 5 e. 
(Huom. pöytiä rajoitetusti ). 
Pöytävaraukset Anne Kello-
kummulta, p. 040 574 7162. 
Voit myös lahjoittaa tava-
raa myytäväksi. Kasvomaa-
lausta. Keittolounasta tar-
jolla klo 11-13 hintaan 2 e. 
Päivän tuotto menee Maik-
kulan alueen kummilapsil-
le, Barinasin lukutaitoluo-
kalle Venezuelaan.

MIESTEN
RAAMATTUPIIRI 

Roomalaiskirje on luettu. 
Seuraavaksi käsittellään Hep-
realaiskirjettä. Miesten raa-
mattupiiri kokoontuu Kar-
jasillan kirkolla koulutussa-
lissa keskiviikkoisin (17.5. ja 
24.5.) klo 18.30-20. Tule kes-
kustelemaan, ota oma Raa-
mattu mukaan. 

Kesäraamattu- ja keskus-
telupiiri kokoontuu Karjasil-
lan kirkolla 7.6., 21.6., 9.8. ja 
23.8. klo 18-20. 

VAUVOJEN
JA TAAPEROIdEN 

KIRKKOHETKI 

Karjasillan kirkolla Kukan-
päivän iltana 13.5. klo 17. 
Lauletaan ja soitellaan omia 
ja kirkon soittimia sekä lei-
kitään keväisiä laululeikke-
jä. Kirkkohetki kestää noin 
20 minuuttia, jonka jälkeen 
juomme mehut ja kahvit ja 
istutamme oman kevätkuk-
kasen ruukkuun kotiinviemi-
siksi. Voit ottaa oman soitti-
mesi/helistimesi mukaan.

KIRJALLISUUSPIIRI
 

Viimeisessä kokoontumises-
sa Karjasillan kirkolla, seu-
rakuntasali 4, keskiviikkona 
24.5. klo 18-20 käsitellään 
Sinikka Nopolan hämäläi-
syyttä käsittelevää kirjaa Ei 
tehrä tästä ny numeroo se-
kä Timo Mäkelän sarjaku-
varomaania Häjyt.

NUORTEN AIKUISTEN 
ILLAT 

NA-illat päättyvät Heinätorin 
seurakuntakodilla helators-
taina 25.5. klo 19-21. Aloi-
tamme ehtoollishartaudel-
la kirkkosalissa ja siirrymme 
muistelemaan menneitä kah-
vittelun merkeissä alasaliin. 
Tämä on kutsu teille kaikil-
le, jotka olette olleet muka-
na vuosien aikana. Muka-
na ainakin pastori Juha Vä-
häkangas.

TUIRAN NAISKUORON 
ILTAMUSIIKKIA

Tuiran seurakunnan nais-
kuoro järjestää iltamusiik-
kitilaisuuden 12.5. klo 19 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Ohjelma koostuu hengelli-
sestä, kevätaiheisesta kuoro-
musiikista, mukana muuta-
ma kansanlaulukin. Kuoroa 
johtaa kanttori Raakel Pöyh-
täri. Tilaisuudessa kuullaan 
myös soitinmusiikkia. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. 

KEVääN LAULUJA JA 
RUNOJA

Tervetuloa laulamaan kevät-
lauluja ja kuuntelemaan ke-
vätrunoja Pyhän Tuomaan 
kirkolle to 11.5. klo 13-14.30. 
Tapahtuman järjestävät Puo-
livälinkankaan suuralueen 
ikäihmiset, Puolivälinkan-
kaan kirjasto ja Tuiran seu-
rakunta. Tilaisuudessa mu-
kana  kappalainen Niilo Pe-
sonen, kanttori Raakel Pöyh-
täri ja diakoni Päivi Moila-
nen. Kahvitarjoilu. 

JAPANILAISIA VIERAITA 

Saamme kristittyjä vierai-
ta Japanista. Pastori Koori-
ki, rouva Okamura ja hänen 
pieni poikansa ovat lähetysti-
laisuudessa PyhänTuomaan 
kirkolla la 13.5. klo 18 alkaen. 
Pastori Kooriki puhuu, rou-
va Okamura laulaa ja käyt-
tää todistuspuheenvuoron. 

Lisäksi puhuu Japanissa lä-
hetystyössä ollut pastori Ta-
pio Pokka. Kahvitarjoilu lä-
hetystyön hyväksi.

KIRKKOKONSERTTI

Oulujoen kirkossa la 13.5. 
klo 19 ja tuomiokirkossa su 
21.5. klo 18. Esiintyjinä ovat 
Kaisamaija Stöckell ja Briitta 
Jurmu sopraano, Mari Kle-
mettilä altto, Veli-Matti Rau-
takoski tenori, Juha Haku-
linen ja Joose Vähäsöyrinki 
basso. Projektikuoro ja soi-
tinyhtye, johtaa Anna Stiina 
Nyman. Säveltäjät: Britten, 
Buxtehude, Allegri, Salonen, 
Klemetti, Palmgren, Rauta-
vaara. Vapaa pääsy. 

NAISTEN ILTA

Maanantaina 22.5. klo 18. 
Öbergin talon alakerran ryh-
mätilassa, Kirkkokatu 5. Yh-
dessäoloa ja mahdollisuus 
saunomiseen, omat pyyh-
keet mukaan.

LäMYKKäILLAT

Tiistaina 23.5. klo 18-21. Yh-
dessäoloa ja yhteyttä lenk-
keilyn, saunomisen ja tak-
katulen äärellä Lämsänjär-
ven leirikeskuksessa, Hiih-
tomajantie 2.

KUPPILA

Kuppila Isokatu 17:n kuoro-
salissa perjantaisin klo 13-15. 

Seurustellaan, lauletaan, kuul-
laan runoja, arvotaan. 12.5. 
runoja, 19.5. vapaata keskus-
telua, 26.5. lauletaan.

K uusivuotias Julia Tauriainen kertoo, mik-
si hän lukee äidin kanssa Raamattua Pyhän 
Luukkaan kappelin ekaluokkalaisten kouluun-

siunaamistilaisuudessa ensi keskiviikkona.
-Mä olen niin reipas, vastaus kuuluu Pöllönkan-

kaan ensi syksyn ekaluokkalaiselta.
Julia ei tarkkaan tiedä, mitä siunaaminen tarkoit-

taa. Se hänelle on kerrottu, että siunaamisen lisäksi 
kirkossa lauletaan – ja lopuksi saa jätskit.

Pieni tyttö kuuntelee, kun hänelle kerrotaan, että 
siunauksessa pappi panee kätensä hänen päänsä 
päälle. Kaiken hyvän toivotusta tarvitaan, kun edessä 
on kokonaan uusi koulumaailma. Julian kotoa on 
kouluun pienelle pitkä matka, kaksi kilometriä. 
Ylitettävänä on yksi vaarallinen tie. 

Ekaluokkalaiset
siunataan koulutielle

Oulun ev.-lut. seurakunnissa siunataan ensi syksy-
nä koulunsa aloittavat koulutielle toukokuun aika-
na. Syksyllä järjestetään lisäksi yksi siunaaminen, jo-
hon voivat osallistua esimerkiksi kaikki kesän aika-
na Ouluun muuttaneet ekaluokan aloittavat.

Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan lapsille 
kaikkea hyvää, turvallista koulutietä ja rauhallista 
mieltä kouluun. Siunaamistilaisuuteen on koko perhe 
tervetullut, niin vanhemmat, isovanhemmat kuin 
kummit ja sisaruksetkin. Tilaisuus kestää noin 30-40 
minuuttia.  Tilaisuus on rakennettu pikkukirkoista 

Ensin siunataan,
sitten syödään jätskit

tutuin osin, joten se on lapsillekin tuttu.
-Koulutielle siunaaminen on tärkeää myös meille 

työntekijöille. Näitä tilanteita oikein odottaa, koska 
lapset ovat tuttuja vuosien varrelta. Lapsillekin siu-
naaminen on tärkeä, he kyselevät jo etukäteen mil-
loin se on, Karjasillan seurakunnan pastori Virpi 
Sillanpää-Posio kertoo. 

Jokaisessa siunaamistilaisuudessa on tilaa myös 
niille, jotka ovat vaihtaneet seurakuntaa tai eivät 
jostakin muusta syystä ole saaneet kutsua siunaa-
miseen. He ovat tervetulleita mukaan.
Siunaamistilaisuudet:
Tuomiokirkkoseurakunta: Tuomiokirkossa kes-
kiviikkona 31.5. klo 18.
Karjasillan seurakunta: Kaukovainion seurakun-
tatalolla (Hiirihaukantie 6) keskiviikkona 17.5. klo 
18. Karjasillan kirkolla (Nokelantie 39) torstaina 
18.5. klo 18.30. Maikkulan seurakuntatalolla (Kan-
gaskontiontie 9) tiistaina 23.5. klo 18.30. Kastellin 
kirkolla (Töllintie 38) maanantaina 22.5. klo 17.30. 
Kastellin kirkolla (Töllintie 38) maanantaina 22.5. 
klo 18.30. Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8) 
tiistaina 23.5. klo 18 (Kaakkurin kouluun menevät).  
Pyhän Andreaan kirkolla (Sulkakuja 8) sunnuntaina 
28.5. klo 12 perhekirkon yhteydessä (Sarasuon ja 
Oulunlahden kouluun menevät). Kaukovainion 
seurakuntatalolla (Hiirihaukantie 6) perhemessun 
yhteydessä 13.8. klo 12.
Oulujoen seurakunta:
Oulujoen kirkossa sunnuntaina 28.5. klo 10 per-
hekirkon yhteydessä.

Julia kertoo, että koulun aloittaminen jännittää.

Tuiran seurakunta: 
Kouluun meneville lähetetään henkilökohtaiset 
kutsut. 

Pateniemen kirkossa (Taskisentie) sunnuntaina 
21.5. klo 12 perheiden kevätkirkon yhteydessä (Pate-
niemen alueen päiväkotien eskarit, myös kaikki ne 
Tuiran seurakunnan eskarit, jotka eivät ole päässeet 
oman päiväkotinsa siunaamistilaisuuteen).

FinFun Oulu tarjoaa ulottuvillesi monipuolisia matkai-
lupalveluja. Oletpa hakemassa elämyksiä, nautintoja,
seikkailuja tai lepoa ja rauhaa, saat muun muassa
majoituksen, kuljetukset, ravintola- ja ohjelmapalvelut
yhdestä osoitteesta.

FinFun Oulun kautta saat käyttöösi myös Rauhalan ravintolapalvelut
perhe-, kevät- ja kesäjuhliin sekä Oulu Tours cateringpalvelut
kaikkiin perheesi juhlahetkiin.

FinFun Oulu
Mannenkatu 1, 90100 Oulu
puh. 0201 334 888, fax 0201 334 880, oulu@finfun.fi, www.finfun.fi
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Y H T E I N E N  d I A K O N I A

Kehitysvammaistyö
Keskustelukerho tiistaina 16.5. klo 17-18.30 Heinätorin seurakuntakodilla, 
Aleksanterinkatu 71.
Nuorten ilta perjantaina 12.5. klo 18-20, Kirkkokatu 5.
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
Sunnuntaina 21.5. klo 14 Temmeksen kirkossa viittomakielinen messu, 
jonka toimittaa kirkkoherra Leila Ikonen. Kuljetuksen Temmekselle jär-
jestää jokainen itse. Ruokailu ja kahvit maksavat 8 euroa. Tarjoilun vuoksi 
ilmoittaudu Eijalle 15.5. mennessä, 040  591 2657, 3161 323, tekstipuhelin 
373 200, eija.mukka@evl.fi
Helatorstaina 25.5. klo 13 viittomakielinen messu Intiön seurakunta-
kodissa, Intiönpolku 2. Messun toimittaa kuurojen pappi Riitta Kuusi. 
Messun jälkeen kirkkokahvit.

Näkövammaistyö
Raamattu- ja keskustelupiiri 18.5. diakoniakeskuksen alakerran ryhmä-
tilassa, Kirkkokatu 5.
Leiripäivä Hietasaaren leirikeskuksessa, Hietasaarentie 19, ke 17.5. klo 10-
15. Ilmoittaudu ruokailun takia 10.5. mennessä, p. 3161 322/3161 321.

Päihdetyö
Naistenryhmä kokoontuu:
Pe 12.5. klo 13 Öbergin talon 1. krs, Kirkkokatu 5.
Tavoiteryhmä kokoontuu: 
Ma 15.5. klo 14.30 Öbergin talon 1.krs, Kirkkokatu 5.
Naistenryhmä pe klo 13 Kirkkokatu 5, alakerta.
Raamattupiiri ti klo 13 Kirkkokatu 5, 3. krs.

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

Christa Moilanen (kehitysvammaistyö)
p. 3161 324 ja 040 5156 935 ti ja to klo 9-11.
Eija Mukka (kuulovammaistyö)
p. 3161 323, tekstip. 373 200 ja 040 5912 657 ti 9-12 ja to klo 13-15.
Kerttu Wallin (näkövammaistyö)
p. 3161 322 ja 040 5912 654 ti ja to klo 9-11.30.
Paula Mustonen (näkövammaistyö)
p. 3161 322 ja 050 4305 178 ti ja to klo 9-11.30.
Tellervo Kianto (päihdetyö)
p. 3161 329 ja 040 7564 022 to klo 9-11.
Sami Keisanen (päihdetyö)
p. 3161 326 ja 040 5157 315 ti klo 9-11.
Heikki Kaikkonen (vapaaehtoistyö)
p. 3161 325 ja 040 5025 010 to klo12-14.
Johanna Kerola (projektityö)
p. 3161 342 ja 050 5402 558

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

I N T E R N AT I O N A L  M I N I S T R Y

In English:
The Chapel of St Luke, Yliopistokatu 7: Sunday, May 14, at 3 pm English 
Service and Sunday School.
A weekend of prayers, stories, music and outdoor activities at the Rokua 
Retreat Centre May 12.-14. Departure from Oulu on Friday, May 12, at 6 
pm, and arrival in Oulu on Sunday, May 14, at 2.30 pm.
International Church Days are going to be held May 19-21 at the Finnish 
Bible Institute in Kauniainen. The main speaker will be Ram Gidoomal 
from London. In his address “Diaspora in the Bible and in Today´s World” 
he is going to reflect on the role of immigrant Christians in global mission. 
All members of the English congregation are most welcome to attend this 
event organized by The International Evangelical Church in Finland (IEC). 
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 14.5. klo 18 arabi-
ankielinen jumalanpalvelus. Ti 16.5. klo 18 arabiankielinen raamattutunti 
ja pyhäkoulu. Lisätietoa diakoni Amos Mangalta, p. 040 510 8529.

I N V I T A T I O N 
The International Christian Fellowship of Oulu (ICFO; http://www.church.
fi/oulu) organises a Music Worship Service on Sunday, 07.05. at 15 o’clock 
at St. Luke’s Chapel (Yliopistokatu 7, nearby the university campus). Please 
be welcome to join in and sing along with Oulu’s international congre-
gation and the ICFO Music Group. The sermon is given by Bastian Fäh-
nrich, and its topic will be “Faith or Works or Both? The Christian Way of 
Salvation”. After the service there’s time for fellowship over a cup of cof-
fee or tea ;-) Welcome! Tervetuloa!

O U L U N  N U O R E T

Pyhän Andreaan 
kirkko Sulkakuja 8
Nuorten ilta ti 16.5. 

klo 18.

Seikkailuleiri
oululaisille

Tervetuloa seikkailemaan Siiran-
järven ja Koston-Pyhityksen tie-
tämille 5.-8.6.

Ilmoittautumiset Yhteisen seura-
kuntapalvelun toimistoon, Kirkko-
katu 5, p. 3161 347 klo 9-16.

diakonian
vastaanotot
Karjasillalla

Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyön vastaanotoil-
le koskien avustusasioita on 
ajanvaraus maanantaisin klo 
9-11. P. 5313 219. Poikke-
uksena on maanantai 15.5., 
jolloin ei ole ajanvarausta 
työntekijöiden neuvottelu-
päivien vuoksi. 

Ynnin Pojat 
laulavat äideille

Oulun NMKY:n poikakuoro Yn-
nin Pojat järjestää 30-vuotisen tai-
paleensa kunniaksi juhlakonsertin 
Oulun kaupungintalolla äitienpäi-
vänä 14.5. kello 18.

Ynnin Poikia johtaa Mihkel Koldits 
ja Junnut -harjoituskuoroa Noora 
Kataja. Konsertin lopuksi esiintyy 
suurkuoro, jossa laulaa edustuskuo-
ron ja Junnujen kanssa myös entisiä 
Ynnin poikakuorolaisia.

Opetusministeriön Nuori Kulttu-
ri -lähettilääksi valittu Ynnin Pojat 
perustettiin vuonna 1975, joten kol-
me vuosikymmentä tuli täyteen jo 
viime vuonna. Kuoro vietti silloin 
juhliaan työn merkeissä. 

Hiljaisuuden 
retriitti 

Muoniossa
Helatorstain retriitti pidetään 25.-
28.5. Keimiötunturin majalla Muo-
niossa. Teemana on Hyvä on hil-
jaisuudessa toivoa apua Herralta. 
Vetäjinä toimivat pastori Elina 
Hyvönen ja diakoni Terttu Rah-
ko. Mukaan mahtuu kymmenen 
osallistujaa. Matka Keimiölle teh-
dään henkilöautoilla. Kysy lisää 
Oulun NNKY:ltä, puh. 3115595 
tai 040 7514480.

Pohjan Laulu 
Limingassa

Oululainen mieskuoro Pohjan Lau-
lu konsertoi Limingassa maanan-
taina 15.5. Konsertti alkaa Heikki 
Sarvela -salissa kello 19. Kuoroa 
johtaa Mihkel Koldits.

Konsertin tuotto menee ko-
konaisuudessaan partiolaisten 
uuden leirikeskuksen rakentami-
seen. Limingan lippukunta on yksi 
maamme suurimpia, ja siinä toimii 
yli 400 partiolaista Limingasta ja 
Lumijoelta. 
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R A d I O - O H J E L M AT

Su 14.5. klo 10 messu Karjasillan kirkosta, toimit-
taa Satu Saarinen, avustaa Kimmo Kieksi, kantto-
rina Juha Soranta. Karjasillan kirkkokuoro. Virret: 
470, 569, 409:1-, 224, 429.
Su 14.5. klo 11.25 äitienpäivän radiopyhäkoulun 
pitää pastori Kimmo Kieksi. 
Erilainen iltapäivä ma-pe klo 15-17:

Ke 17.5. klo 16.15 Keskiviikon kolumnistina on pastori Päivi Jussila. 
To 18.5. klo 16.15 Pyhästä arkeen -sarjassa puhutaan taivaan kansal-
aisuudesta. 

Su 14.5. klo 9.45 äitienpäivän radiopyhäkoulun 
pitää pastori Kimmo Kieksi. 
Su 14.5. klo 10 messu Saloisten kirkosta. Mes-
sun jälkeen Etappi-uusinnan toimittaa Jussi Lep-
pälä Ylivieskasta. 

Ma 15.5. klo 17.05 Etapin toimittaa Mervi Jutila.

Radio-ohjelmien palautesähköposti merja.laaksamo@evl.fi

Tuomiokirkkoseurakunnassa
Äitienpäiväjuhla su 14.5. klo 16. 
Heinätorin seurakuntatalossa, 
Aleksanterinkatu 71. Lähde-kuo-
ro, Arvo Ågren hanuri ja lau-
lu. Puhujina Pentti Liimatta ja 
Martti Pennanen. Kirkkokahvit 
ja äitien kukittaminen.

Karjasillan seurakunnassa 
su 14.5.
Karjasillan kirkossa klo 10 mes-
su. Sen jälkeen juhlakahvit ja äi-
deille ruusut.

Perinteinen äitienpäiväjuhla 
aloitetaan messulla Kastellin 
kirkossa klo 10. Kastellin oma-
kotiyhdistys tarjoaa täytekak-
kukahvit. Juhlassa ojennetaan 
ruusut äideille. 
Pyhän Andreaan kirkossa mu-
kulamessu klo 12. Messun jälkeen 
juhlakahvit ja äideille ruusut. 
Kaukovainion seurakunta-
talolla klo 12 messu. Messun 
jälkeen juhlakahvit ja äideil-
le ruusut.
Maikkulan seurakuntatalolla 
klo 12 mukulamessu. Mukana 
laulamassa Maikkulan tenava-

Kukitamme äidit

kuoro ja lapsikuoro.  Messun 
jälkeen  kakkukahvit ja mehut. 
Äideille ruusut. 

Tuiran seurakunnassa
Äitienpäiväaaton soiree la 13.5. 
klo 16 Myllyojan seurakunta-
talolla. Ohjelmassa musiikkia 
Talvikki Attila-Pekonen, puhe 
teologiharjoittelija Antti Lehr-
bäck, lasten ajatuksia äidistä ja 
äitien kukittaminen. Kahvi/me-
hu- ja täytekakkutarjoilu.

Oulujoen seurakunnassa
Äitienpäiväjuhla Hintassa su 
14.5. klo 13. Ohjelmassa mm. äi-
tien kukittaminen, kuorolaulua 
Typen lauluveikot, runoja äidille 
Annikki Leimi ja Mirjam Sahl-
gren, musiikkia Oulujoen seu-
rakunnan nuoret, yhteislaulua, 
puhe Ilkka Mäkinen. Kahvi/me-
hu- ja täytekakkutarjoilu. Järjes-
täjinä Hintta-Parkkisenkankaan 
pienkiinteistöyhdistys ja Oulu-
joen seurakunta.

diakonialeirit kesällä
Rokuan leirikeskus:
3.-6.7. Perheleiri, etusija oulujokisilla.
7.-9.7. Perheleiri, etusija karjasiltalaisilla.
10.-13.7. Liikuntavammaisten leiri.
14.-17.7. Kehitysvammaisten leiri, alle 35 v.
21.-24.7. Kehitysvammaisten leiri, yli 35 v.
24.-27.7. Yksinhuoltajien leiri.
31.7.-3.8. Eläkeläisten leiri, etusija tuiralaisilla
7.-10.8. Eläkeläisten leiri, etusija karjasiltalaisilla.
14.-17.8. Näkövammaisten leiri.
21.-24.8. Sydänvammaisten leiri.
28.-30.8. Kuulovammaisten eläkeläisten leiri.
1.-3.9. Omaishoitajien leiri.
Juuman leirikeskus:
28.8.-1.9. A-leiri.
15.-17.9. Sinkkuleiri.  

Ilmoittautuminen erityisdiakonian toimistoon, p. 3161 321
ma-pe klo 9-16 viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua.

S iikalatvan nuoren seura-
kunnan elämässä koettiin 

historiallinen hetki sunnun-
taina, kun Kestilän kappeli-
seurakunnan paimen, kappa-
lainen Risto Tuominen ase-
tettiin virkaa.

-Edellisen kerran Kestiläs-
sä on ollut kappalainen 126 
vuotta sitten, Tuomisen vir-
kaansa asettanut kirkkoherra, 
lääninrovasti Erkki Piri kertoi 
puheessaan.

Yli sata vuotta sitten neljä 
seurakuntaa, Kestilä, Pulkkila, 
Piippola ja Pyhäntä olivat yhtä. 
Sittemmin ne eriytyivät omik-

si seurakunnikseen, ja jälleen 
vuoden vaihteessa seurakunnat 
palasivat entiseen; muodostui 
neljästä kappeliseurakunnasta 
koostuva Siikalatvan seura-
kunta.

Palvelemaan
Pastori Risto Tuominen on sii-
kalatvalaisille tuttu entuudes-
taan. Hän on toiminut aiemmin 
yhdeksän kuukautta nyt jo elä-
keaikansa aloittaneen Kestilän 
kirkkoherran Tapio Leinosen 
sijaisena. Hän on ollut myös 
vs. pappina Piippolassa.

Risto Tuominen Kestilän 
kappalaisen virkaan

Pastori Risto Tuominen
siunattiin Kestilän kappeli-
seurakunnan kappalaisen
virkaan sunnuntaina. Messun 
jälkeen seurakuntakodilla
pidetyssä tervetulojuhlassa
hän Kaija-vaimonsa kanssa
sai vastaanottaa monet
lämminhenkiset tervehdykset 
niin seurakuntalaisilta kuin 
uusilta työtovereiltaankin.

Papiksi Tuominen on opiskel-
lut ja valmistunut jäätyään eläk-
keelle Puolustusvoimista noin 
13 vuotta sitten. Kestilän seura-
kuntakodilla pitämässään läm-
minhenkisessä puheessa hän ker-
toi olevansa kotoisin Hämeestä. 
Pappina hän on toiminut vas-
ta kahdeksan vuotta.

Tuomisten koti on Kuivasjär-
vellä, mutta nyt he ovat muut-
taneet asumaan kirjaimellisesti 
seurakuntalaisten keskelle, 
idyllisen kauniiseen Kestilän 
pappilaan.

ANNELI LAUKKANEN

Nyt täällä majaa vailla 
on arka sieluni, ja 
pienen lapsen lailla 
tahtoisin kotiini…

A ino Suhola ja Pentti Rasin-
kangas kajauttavat ilmoille Jy-

väskylässä vietettävien Suomen lä-
hetysseuran juhlien tunnuslaulun 
Kuunnellaan taivasta. Aino kirjoit-
ti sanat, Pentti sävelen. 

-Minulla kun ei ole muuta kuin 
lapsen usko, niin siksi uskaltauduin 
hyvillä mielin tekemään laulua Pen-
tin kanssa, Suhola sanoo.

Rasinkangas on tunnettu lasten-
laulujen tekijänä, muun muassa 
Ohilyönti- ja Loiskis-orkestereista. 
Tuoreutta, positiivisella tavalla lap-
sen mielistä on myös Kuunnellaan 
taivasta -laulussa, joka jää päähän 
soimaan.

- Yhdessä laulaminen on puhdis-
tavaa. Emme osaa oikein ilmaista 
näinä aikoina tunteita edes itsel-
lemme, mutta lauluun tai virteen 
voi liittyä ja niiden sanojen kaut-
ta laulaa ulos sen mitä toivomme, 
ajattelemme ja ikävöimme, tiivistää 
Suhola laulun olemuksen.

Kansainvälisiä vieraita

Kansainvälisiä vieraita on tulossa 
Jyväskylään eri puolilta maailmaa. 
Hongkongista tulee Hongkongin 
ev.lut. kirkon piispa Nicholas Tai 
ja Kiinasta Kiinan kristillisen neu-
voston sosiaalisen osaston johtaja, 
pastori Deng Fucun sekä Hunanin 
kristillisen neuvoston puheenjohta-
ja, pastori Jane Yao (Zengyi). 

Tansaniasta tulee Uinjilisti-
kuoro ja Nepalista Wycliffe Raa-
matunkääntäjät ry:n kutsumana 
kansantanssiryhmä. Pipliaseuran 
kutsumana juhlille tulee Palestiina-

laisalueen Pipliaseuran pääsihteeri 
Labib Madanat. 

Kiina näkyvästi esillä

Kiina on muutenkin näkyvästi esillä 
Jyväskylän juhlissa, koska Jyväsky-
län kaupunkiseurakunnalla on me-
nossa tänä vuonna päättyvä yhteis-
työprojekti Hunanin maakunnan 
seurakuntien kanssa. Silkkisilta-
projektin tavoitteena on ollut teh-
dä jyväskyläläisille tunnetuksi Hu-
nanin maakunnan kristittyjen elä-
mää ja kiinalaista kulttuuria. 

Jyväskyläläiset ovat myös tuke-
neet konkreettisesti Changshas-
sa sijaitsevaa raamattukoulua ja 
kehitysvammaisten koulua sekä 
Xiaoxin alueella tehtävää kyläke-
hitystyötä.

Kansanmusiikkimessu

Juhlien ohjelmarunkoon sisältyy 
kymmeniä eri tilaisuuksia, mm. 
raamattutunteja, seuroja ja tie-
toa lähetystyön ajankohtaisista 
tapahtumista. Monien jumalan-
palvelusten joukossa erikoisuute-
na on Keskisuomalainen kansan-
musiikkimessu, jossa tanhutaan ja 
lauletaan jopa parinsadan esiinty-
jän johdolla. 

Lähetysjuhlien aikaan Jyväsky-
lässä on myös Summer Jazz, joka 
perinteiseen tapaan tarjoaa kon-
sertin Taulumäen kirkossa. Juh-
lat päättyvät sunnuntaina uusien 
lähetystyöntekijöiden siunaami-
seen. Lapsille ja nuorille on omaa 
ohjelmaa.

Suomen Lähetysseuran valtakun-
nalliset lähetysjuhlat Jyväskylässä 
9.–11.6. Juhlien pääpaikkana toimii 
Hippoksen liikuntakeskus moni-
toimitaloineen ja jäähalleineen.

K U U N N E L L A A N  TA I VA S TA

Laulusta syntyi teema Jyväskylän 
valtakunnallisille Lähetysjuhlille
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J os jossakin kuuluu laulu Ystävä sä 
lapsien, ja ennen kaikkea jos se kuu-
luu ruotsiksi, näkee piispa Samuel 
Salmi silmissään äitinsä, joka lau-

loi: ”Gud som haver barnen kär”.
Vahvan mielikuvan taustalla on myös 

lapsuuden aikainen seinällä ollut vohve-
likankainen taulu, johon samat sanat oli 
kirjottu.

Samuel Salmi oli pappilan poika, ja ru-
kous nivoutui luontevasti jokapäiväiseen 
elämään. Iltarukous oli usein juuri äidin 
laulama lastenvirsi ja sen lisäksi lausuttiin 
rakas ja tuttu: Levolle lasken Luojani, armias 
ole suojani. Jos sijaltain en nousisi, taivaaseen 
ota tykösi. Toisena iltavirtenä äiti saattoi lau-
laa laulun Jonk on turva Jumalassa.

-Hyvin tärkeänä ovat pojan mieleen jääneet 
myös ne hetket, jolloin isä oli paikalla iltaru-
kouksen aikana, Samuel Salmi muistelee.

Mutta  niin hänen kuin monen muunkin 
suomalaisen  perheessä iltarukoushetki liittyi 
enemmän äitiin.

-Niin se on ollut omassa perheessänikin. 
Minä olen tainnut lukea useimmiten puo-
lestaan ruokarukouksen.

Jokainen yö
on pieni lähtö

Samuel Salmi eli seurakunnan keskellä lap-
sena, ja aikanaan työvuodet kappalaisena 
Oulun Heinäpäässä merkitsivät sitä, että 
myös hänen omat lapsensa pyörivät mu-
kana tilaisuuksissa.

-Voi, se oli ihanaa aikaa, piispa hymyi-
lee.

Perheen koti oli seurakuntatalon yhte-
ydessä, ja koska kappalaisella saattoi olla 
iltamenoja, sai puoliso Hannele huolehtia 
lapset yöpuulle iltarukouksineen.

-Siitä voin antaa hänelle täyden tunnus-
tuksen.

Piispa Samuel Salmi kertoo, että iltaruko-
us on hänelle edelleenkin tärkeä tapa ottaa 
vastaan yö.

-Sanotaan, että jokainen yö on pieni lähtö. 
Iltarukouksessa voi turvallisesti jättää itsensä 
Jumalan käsiin.

Piispa rukoilee iltarukoukseen yhä sa-
moin, äidin opettamin sanoin: Levolle las-
ken Luojani...

P I I S PA  S A M U E L  S A L M I  S E K ä  K U U N T E L I  E T T ä  K AT S E L I  I L TA R U K O U K S E N  L A P S E N A

”Ystävä sä lapsien” tuo mieleen äidin kasvot

-Toki saatan liittää joitakin ajankohtaisia 
asioita mukaan iltarukoukseen, mutta pe-
ruskaava on juuri se sama kuin se on ollut 
lapsena.

Tuttu rukous
auttoi haavoittunutta

Kirkonmies toteaa mietteliäänä, että näkö-
jään se, minkä lapsena oppii, kestää myös 
vanhempana.

-Kun vanhemmat opettavat lapselleen il-
tarukouksen, he asettuvat elämän puolelle ja 
näyttävät, kuinka voi löytää turvan.

Edesmennyt kenraali Adolf Ehrnroth 
kertoi  Samuel Salmelle kerran, kuinka hän 
sodassa vakavasti haavoituttuaan oli katso-
nut taivaalle ja muistanut äidin opettaman 
iltarukouksen. Se oli alkanut juuri sanoin: 
Levolle lasken Luojani...

-Se rukous on kuin psalmi, Salmi sanoo. 
– Tai kuin Jeesuksen sanat ristillä: ”Isä, si-
nun käsiisi minä annan henkeni.”

Iltarukous ei ole koskaan suoritus, piis-
pa sanoo.

Hän haluaa lohduttaa sellaista ihmistä, joka 
on niin uupunut, ettei saa illalla, jos kohta 

Tuttu iltarukous on piispa Samuel Salmel-
le kuin psalmi. Sen varassa uskaltaa nukah-
taa, ja jättää huolet korkeampiin käsiin.

muulloinkaan, suustaan sanaakaan.
Jumala kyllä kuulee sanattomatkin ru-

koukset.
-Ehkä juuri silloin ihminen on kaikkein 

aidoimmillaan Jumalan edessä.
Piispa muistelee pikkutyttöä, jolla oli ta-

pana muistaa nimeltä läheisiään, ja heitä 
oli pitkä litania. Eräänä iltana tyttö oli niin 
väsynyt, että hän vain laittoi kätensä ristiin 
ja sanoi: ”Siunaa koko läjä.”

-Hyvä oivallus lapselta, piispa nauraa. 

Rukous kuuluu
ihmisyyteen

Suomalaiset ovat tutkimustulosten mukaan 
innokkaita rukoilemaan, ja joissakin tutki-
muksissa on saatu esille jopa sellainen tieto, 
että ihmiset rukoilevat, vaikka eivät myön-
nä uskovansa Jumalaan.

-Rukous kuuluu ihmisyyteen, myös ateis-
tisissa uskonnoissa, esimerkiksi buddhalai-
suudessa, rukoillaan, piispa kertoo.

Hän uskoo, että Luojan luoma ihminen 
ei pääse olemuksestaan, johon liittyy kään-
tyminen korkeimman puoleen, vaikka nä-
ennäisesti haluaisikin.

-Viimeistään hädän hetkellä usko suu-
rempaan pulpahtaa pintaan.

Piispa Samuel Salmi arvelee, että suoma-
laisten uskontokasvatuksessa suurin rooli 
on ollut juuri äideillä.

-Äidit ovat kantaneet suomalaisia Jumalan 
syliin. Kirkko voi vain kiittää, ja äitienpäivä 
on yksi hyvä tilaisuus siihen.

Salmi kiittelee äitejä silläkin uhalla, että 
joku voi kokea sanojen syyllistävän.

-Toivottavasti niin ei käy. Aina uskonto-
kasvatus ei vaadi edes sanoja, vaan jo asen-
noitumisesta lapsi voi lukea paljon.

Nykyään päiväkodeissa kerrotaan huo-
lestuneina vanhemmista, jotka odottavat 
lapsensa oppivan jopa kengännauhojen 
sitomisen ja perunankuorimisen nimen-
omaan tarhassa.

-Samalla tavoin kuin kengännauhan sol-
miminen opitaan kotona, kuuluu nimen-
omaan kotiin kristillinen kasvatus. Päivä-
kodeissa ja koulussa sitä voidaan tukea, 
piispa painottaa.

SATU KREIVI-PALOSAARI

N uorimies, siinä 14-15 vuoden paik-
keilla, ottaa illalla tiukasti yhteen äi-
tinsä kanssa.

Nukkumaan mennään vaisuissa tunnel-
missa, kunnes huoneesta kuulu karjaisu 
möreällä äänellä:

-Etkö sinä edes iltarukousta tule luke-
maan!

Kirkkohallituksen varhaiskasvatussihteeri 
Heljä Petäjä kertoo tositarinaa hymyissä suin. Se 
kuvaa, kuinka suuri asia iltarukous on lapselle, 
isommallekin, jos sen on kerran oppinut.

-Minulla on sellainen kuva, että iltarukous 

on kohtalaisen yleisesti käytössä sellaisis-
sakin perheissä, joissa siteet seurakuntaan 
ovat muuten heikot, tai niitä ei ole lainkaan, 
Petäjä kertoo.

Hän uskoo, että iltarukous on hyvin luon-
nollinen asia pohjoisessa Suomessa.

-Mutta että täällä Etelä-Suomessakin se 
kuuluu yhä useiden perheiden ohjelmaan!

Juuri perheiden ohjelmaan iltarukouksen 
tulee kuuluakin. Seurakunnan kerhoissa ja 
ryhmissä voidaan asiasta keskustella, mutta 
iltarukous on Heljä Petäjän mukaan ehdot-
tomasti kodin asia.

-Iltarukous on hyvin intiimi vanhemman, 
tai isovanhemman ja lapsen yhteinen hetki. 
Lapset, jotka ovat luonnostaan pieniä ritu-
alisteja, saattavat pitää suurena suruna, jos 
totuttu iltarukous jää väliin.

Iltarukous voi olla tuttu rukous, tai sitten 
sen voi muotoilla omin sanoin vaikka men-
neen ja tulevan päivän tapahtumista.

-Iltarukous kannattaa aloittaa heti synty-
mästä lähtien. Vauvasta alkaen lapsi kasvaa 
rukoukseen luontevasti, ja osallistuu siihen 
sitä mukaa, kun kehitys antaa myöten,  Pe-
täjä neuvoo. (SK-P)

Johanna Sankilampi, kirkkovaltuutettu, 
Kempele
Iltarukous merkitsee tosi paljon. Isä opet-
ti minulle kun olin pieni sen ”Levolle las-
ken Luojani” ja siitä lähtien rukous on ol-
lut kovassa käytössä. 

Matti Pikkarainen, kristillisen
kasvatuksen johtaja, Oulu
Se on jokailtainen tapa sulkea silmänsä. Se 
on sitä, että jätän itseni ja läheiseni kaikki-
valtiaan Jumalan suojelukseen.

Rainer Väänänen, nuorisotyöntekijä,
Muhos
Iltarukous on ihan perusasia kristityn elä-
mässä ja lasten uskontokasvatuksessa. Kun 
olemme leirillä, kuuluu pieni iltarukous 
ohjelmaan aina. Iltarukous on tärkeä mi-

Pieni rukous – suuri asia
Iltarukous voi olla myös sisarusten yhteinen juttu.

Mitä sinulle merkitsee iltarukous?
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”Ystävä sä lapsien” tuo mieleen äidin kasvot

MINÄ LAPSI PIENOINEN
AAMUIN ILLOIN RUKOILEN

PIENET KÄDET YHTEEN LIITÄN
TAIVAAN ISÄ SUOJELEE.

Santeri Laakkonen, 3lk

-Mummo on opettanut minulle 
tämän rukouksen, kun olin noin 

kuusivuotias.

TAIVAAN ISÄ SIUNAA MEITÄ,
ANNA MEILLE ENKELEITÄ.

AAMEN.
Reetta Määttä, 3lk

-Olen oppinut rukouksen äidiltä. 
Se jatkuisi pidempäänkin, mutta 

olemme tottuneet sanomaan
sen näin.

Iltarukous voi olla myös sisarusten yhteinen juttu.

nulle myös henkilökohtaisesti, ja muistan 
sen aina lukea.

Tarja Ylitalo, laulaja, Pello
Iltarukous on hyvin henkilökohtainen ko-
kemus Taivaan Isästä ja yhteys häneen. Et-
tä saa päivän päättää iltarukoukseen – sii-
tä mie en kyllä luovu ikinä. Iltarukouksen 
jälkeen saa luottaa yön lepoon.

Kati Yrttiaho, talousjohtaja, Kiiminki
Se on kaunis asia, jonka olen oppinut ihan 
lapsena. Lapsuudesta tapa on siirtynyt myös 
aikuiseen elämään, eli iltarukous kuuluu oh-
jelmaan iltaisin.

Juha Riekki, vt. seurakuntamestari,
Pudasjärvi
Kyllähän se jottain merkitsee, ei siitä pääse 

mihinkään. Asiallinen homma. 

Sirkku Palosaari, eläkeläinen, Oulu
Iltarukous on niin itsestään selvä ja suuri 
asia, että yhtäkkiä on vaikea edes sanoa sii-
tä mitään. Iltarukous on syventynyt, ja käy-
nyt koko ajan tärkeämmäksi. ”Levolle lasken 
luojani” -rukouksen lisäksi rukoilen oman 
rukouksen ja sen aihepiiri on laajentunut, 
varsinkin lasten puolesta tulee rukoiltua 
entistä enemmän. Jos iltarukoukseen ei ole 
aina löytynyt sanoja, olen voinut kuitenkin 
huokaista ylöspäin.

Markku Kangasniemi, kiinteistöjohtaja, 
Oulu
Iltarukous merkitsee sitä mitä suuruudes-
saan rukous merkitsee. Kyseessä on hengen 
yhteys Jumalaan. Kenenkään muun puo-

leen ei voi kääntyä niin luottamuksellises-
ti kuin Luojan puoleen. Iltarukous sisältää 
myös kiitoksen päivän lahjoista; ruoasta, 
kodista, työstä.

Minna Konttinen, parturi-kampaamo-
yrittäjä, Jääli
Iltarukous on päivän päätös, inventaario, 
jossa saa kiittää tapahtuneista ja rukoil-
la tulevien asioiden puolesta. Ajattelen si-
tä enemmänkin jutteluna Jumalan kanssa. 
Ilman sitä ei tule uni silmään.

Rauno Kinnunen, lehtityöntekijä,
Haukipudas
Iltarukouksessa voi tuoda päivän asiat vie-
lä mietintään ja antaa ne eteenpäin, oike-
aan osoitteeseen. Siinä sitä samalla rauhoit-
tuu yöpuulle.

Mitä sinulle merkitsee iltarukous?

LEVOLLE LASKEN LUOJANI,
ARMIAS OLE SUOJANI,

JOS EN SIJALTAIN NOUSISI,
TAIVAASEEN OTA TYKÖSI. 

AAMEN.
Marika Pitkänen, 3 lk

-Äiti opetti rukouksen minulle.  
Kun olin pieni, hän luki sen 

minulle, mutta nyt luen jo yksin. 
Iltarukouksesta tulee

rauhallinen olo.
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mattuluokka Jokelan mökillä Tom-
min-niemessä pe 12.5. klo 18.30, 
kokoontuminen Jokelaan klo 18, 
äitienpäivämyyjäiset ry:llä la 13.5. 
alkaen klo 12 ruokailulla, myyjäistuot-
teiden vastaanotto klo 11 alkaen, seurat 
ry:llä su 14.5. klo 17, Kauko Säkkinen, 
Pentti Päkkilä, Jokikylä: päiväkerho 
ry:llä tänään to 11.5. klo 17.30-19, 
raamattuluokka isoille ja pienille ry:llä 
pe 12.5. klo 17.30, rippikoulun käynei-
den nuorten ilta ry:llä la 13.5. klo 19, 
yhteiskerho ry:llä ke 17.5. klo 17.30-19, 
Kello: huutokauppaompeluseurat ry:
llä pe 12.5. klo 18.30, äitienpäiväjuhla 
ry:llä su 14.5. klo 13, Simo Saarikoski, 
sisarilta ke 17.5. klo 18 Lohen mökillä 
Isollaniemellä, lähtö ry:ltä.
Kellonkartano: Superleirit Kellonkar-
tanossa kesällä 2006: 7.-8.6. minileiri 
ala-asteikäisille, 13.-15.6. leiri ala-
asteikäisille, 20.-22.6. leiri ala-astei-
käisille, 27.-29.6. leiri yläasteikäisille 
ja siitä vanhemmille, 3.-6.7. päiväleiri 
4-7 -vuotiaille, 25.-27. päiväleiri 4-7 
-vuotiaille ja  2.-3.8. minileiri ala-
asteikäisille. Ilmoittautuminen kai-
kille leireille mahdollisimman pian, 
kuitenkin viimeistään viikkoa ennen 
leirin alkua. Muista mainita allergioista 
yms. Ilmoittautumiset touko - kesä-
kuussa Kansanähetyksen toimistoon 
Jouni Pikkaraiselle, p. (08) 378 535 
tai tekstiviestillä, p. 040 8488 222 ja 
heinä - elokuussa Maria Vuormalle, 
p. 040 7049 981.
Kuolleet: Elis Einari Kontu 85 v.
Avioliittoon kuulutetaan: Antti Sakari 
Sunnari ja Katri Helena Heino. Heikki 
Tapio Kropsu ja Arja Vuokko Anneli 
Vatanen.
Kastettu: Emma Roosa Kullberg, 
Lotta Reetta Kaarina Väänänen, 
Nuutti Oliver Tyni, Vivia Iisa Elisabeth 
Manninen.

Hailuoto

11.-18.5.2006

Kiiminki

Kempele

Haukipudas

seurakuntaviikko

T ä M ä  V I R S I

(KANSANSäVELMä SKåNESTA. LINA SANdELL 1865.
SUOM. 1900. VIRSIKIRJAAN 1938.)

Yrittäjä Sylvi Alajärveä Ruotsin Kiirunasta puhuttelee kaikista 
eniten iltavirsi 552: Mua siipeis suojaan kätke.

-On niin turvallista mennä lepäämään, kun on laulanut tämän 
virren. Siinä on hieno sanoma, ja virsi on tuttu kaikille. Olen 
itse oppinut sen jo lapsena. Erityisesti minua koskettaa virren 
viimeinen säkeistö: Ja meidät suuret, pienet, sun sulje suojahas, 
yö rauhainen suo meille, oi Jeesus, laupias.

Tällä palstalla lukijat saavat 
kertoa lempivirsistään.

000

Iltakirkko to 11.5. klo 
19, vieraita Oulujoen 
seurakunnasta.
Hautausmaan sii-
voustalkoot pe 12.5. 
alkaen klo 9. Kahvi- ja 
voileipätarjoilut srk-salissa alkaen 
9.30.
Äitienpäiväjuhla ja päivähoidon 
kevätjuhla su 14.5. klo 13 koululla. 
Järjestää kunta, seurakunta, Hailuodon 
OP ja Metsästysseura.
Jumalanpalvelus su 14.5. klo 15, Vesa 
Äärelä.
Päiväpiiri ti 16.5. klo 13.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 16.5. 
klo 18.30 Eila Ranta-Suomelalla, 
Pölläntie 38.
Päiväkerho ke 17.5. klo 9.30.
Musiikkikerho ke 17.5. klo 14.
Aamukahvilan kevätretki Ulkokar-
voon to 18.5. Lähtö pyöräilemään 
Luukulta klo 9.

Perhejumalanpalve-
lus kirkossa su 14.5. 
klo 10, liturgia Sil-
jander, saarna Vähä-
kangas, kanttorina 
Pohjola, Seurakun-
nan Lapsikuoro. Jumalanpalveluksen 
jälkeen äitienpäivän kirkkokahvit ja 
äitien kukitus srk-keskuksessa.
Snellman-juhla Haukiputaalla tänään 
to 11.5. Tilaisuus alkaa kokoontu-
misella Snellmanien sukuhaudalle 
Haukiputaan vanhalla hautausmaalla 
klo 18 ja jatkuu tämän jälkeen juhlalla 
srk-keskuksessa. Tilaisuuden järjestä-
vät Haukipudas-seura, Haukiputaan 
seurakunta ja Haukiputaan lukio.
Koti nimeltä rakkaus -tilaisuus srk-
keskuksessa su 14.5. klo 16. Mukana 
mm. entinen alkoholisti Pentti Olk-
konen ja pastori Martti Heinonen. 
Katsomme tv-haastattelun Pentin 
elämästä.
Hautausmaan siivoustalkoot ti 16.5. 
klo 18 alkaen. Hartaus klo 20, jonka 
jälkeen kahvitus.
Raamattupiiri srk-keskuksen moni-
toimisalissa ke 17.5. klo 18.30 (Hepr. 
13).
Seurakuntakerho srk-keskuksen 
monitoimisalissa to 18.5. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 547 2636.
Perhekerhojen tämän kevään viimei-
set normaalit kokoontumiset ovat tällä 
viikolla. Perhekerhojen kevätretket 
Isonniemen leirikeskukseen ti 16.5. 
kirkonkylän ja Martinniemen kerhot 
ja to 18.5. Kellon ja Jokelan kerhot. 
Tiedustelut lapsityöntoimistosta, p. 
5475 721.
Musiikkitoimintaa: Eläkeläisten 

musiikkipiirin kevään viimeinen 
kokoontuminen srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 11.5. klo 13. 
Seurakunnan lapsikuoron harjoi-
tukset srk-keskuksessa tänään to 11.5. 
klo 17. Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 11.5. klo 17.30.
Nuorten toimintaa: Kevään viimeiset 
avoimet ovet Martinniemen srk-ko-
dissa to 11.5. klo 18-20 ja kevään vii-
meinen nuorten raamis Wirkkulassa 
pe 12.5. klo 18.
Häämusiikki-ilta kirkossa pe 19.5. klo 
19. Tilaisuudessa esitellään perinteiset 
häämarssit ja myös muuta urkumu-
siikkia, jota kirkkohäissä yleisesti 
käytetään. Laulamme yhdessä vihkimi-
sessä käytettäviä virsiä ja paikkakun-
tamme solistit esittävät yksinlauluja, 
jotka sopivat kirkolliseen vihkitoimi-
tukseen. Häämusiikki-iltaan on vapaa 
pääsy ja sinne ovat tervetulleita kaikki 
asiasta kiinnostuneet. Paikalla ovat 
myös pappi ja suntio, joiden kanssa 
voi keskustella vihkitoimitukseen 
liittyvistä asioista.
Oulun konservatorion Haukiputaan 
toimipisteen kevätkonsertti srk-
keskuksessa ma 15.5. klo 19, vapaa 
pääsy.
Kirkkovaltuuston kokous Martin-
niemen srk-kodissa ti 23.5. klo 19. 
Kokouksen asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla  
kirkkoherranviraston aukioloaikoina. 
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja 
muutoksenhakuohjeineen on näh-
tävänä kirkkoherranvirastossa 29.5.-
29.6.2006.
Haukiputaan seurakunnan lasten 
leirit kesällä 2006: tyttöleiri alle 
10 v. 5.-7.6., tyttöleiri yli 10 v. 26.-
28.6., poikaleiri alle 10 v. 19.-21.7., 
poikaleiri yli 10 v 26.-28.7., sekaleiri 
11-14 v. 11.-13.8., ja pyhäkoulu- ja 
perheleiri 28.-30.7. Leirit järjestetään 
seurakunnan leirikeskuksessa Isol-
laniemellä. Ohjelma on perinteistä ja 
iloista kesäleiriohjelmaa askartelui-
neen, peleineen ja uimisineen. Leirin 
hinta on 8,40 e. Leirillä vastuussa ovat 
seurakunnan työntekijät (luettelo 
alla). Leirille ilmoittautuminen on 
15. - 16.5. klo 9 - 16 numeroon 5471 
362. Ilmoittautumisia ei oteta ennen 
sitä vastaan. Ko. ajankohdan jälkeen 
voit kysellä vapaita paikkoja mieluiten 
sähköpostitse. Alla myös puhelinnu-
meromme, mikäli sinulla ei ole mahd. 
käyttää sähköpostia leiripaikkojen 
kyselyyn yms. Ulla Nyyssönen, p. 
0400 766 603 (tyttöleirit alle ja yli 10 
v.), Katariina Pyrrö, p. 045 6576 122 
(tyttöleiri alle 10 v, sekaleiri 11-14 v.), 
Tarja Kainulainen, p. 040 8245 861 
(tyttöjen ja poikien sekaleiri yli 10 
v.), Pekka Rintamäki, p. 040 5436 960 
(poikaleiri alle 10 v.), Martti Heinonen, 
p. 040 5812 546 (poikaleiri yli 10 v.) ja 
Outi Palokangas, p. 040 5471 472 ou-
ti.palokangas@seurakunta.suomi.net 
(pyhäkoulu- ja perheleiri). Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-

Äitienpäivän perhe-
jumalanpalvelus su 
14.5. klo 10 kirkossa, 
liturgi Tuomas Tölli, 
saarna Timo Riihi-
mäki, kantt. Annukka 
Palola. Päiväkerho-
laiset esiintyvät. Äitienpäiväkahvit. 
Kolehti Suomen Poikien ja Tyttöjen 
keskukselle.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu 
su 14.5. klo 17 vanhassa kirkossa 
(HPE).
Tyhjän sylin messu la 13.5. klo 18 
vanhassa kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, kantt. Annukka Palola. Messun 
jälkeen kahvihetki uudessa kirkossa.
Lapsikuoron harjoituksia ei ole to 
11.5. eikä pe 12.5. Kuoron kevätjuhla 
ja yhteisharjoitus Kuopiota varten to 
18.5. klo 17-18.30 kirkonkylän seura-
kuntakodissa.
Kirkkokuoron äitienpäivämyyjäiset 
pe 12.5. klo 11-13 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Myytävänä lohikeittoa, 
täytekakkuja, pitkoja, kuivakakkuja, 
pikkuleipiä, leipää ja uunijuustoa.
Naisten ilta pe 12.5. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa. Vieraana pastori 
Satu Saarinen. Illan teemana Nainen, 
kaunis Jumalan silmissä. Ohjelmassa: 
Sketsejä naiseudesta, Minna Rissanen 
laulaa ja soittaa. Salaattilounas.
Kempeleen seurakunnan Turvassa 
paremmassa CD:tä yhteisvastuun 
hyväksi on myytävänä 15 e:n hintaan 
kirkkoherranvirastossa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhojen retki Escurialiin ke 
17.5. Lähtö linja-autolla Kempeleestä 
n. 9.30. Linja-auto kiertää kaikki seu-
rakunnan perhekerhopisteet ennen 
lähtöä Liminkaan ja samoin myös 
palatessa. Perillä eläinpuistossa ollaan 
n. klo10 ja takaisin lähdetään klo 12. 
Perillä Kempeleessä olemme n. klo 
12.30. Ilmoittautua voi seurakunnan 
perhekerhoissa. Linja-autokyyti ret-
kellä on ilmaista. Mukaan lähtijöiden 
pitää itse varata eväät ja sisäänpääsy-
maksu eläinpuistoon: 4 e/ henkilö, alle 
kahden vuoden ikäiset ilmaiseksi.
Kevään päiväkerhot päättyvät ti 
16.5. Päiväkerholaisten kevätretket 

Koskelaan alkavat to 18.5.
Ilmoittautuminen syksyn päivä-
kerhoihin ti 30.5. klo 12-17 kerho-
pisteissä.
Päiväpiiriä ei ole ke 17.5. eikä seura-
kuntapiiriä to 18.5.
Eläkeläisten kevätkirkko pe 19.5. klo 
12 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Miesten saunailta ke 17.5. klo 19 Ou-
lunsalon Umpimähkässä. Lisätiedot 
ja ilmoittautumiset Jaakko Tuisku, p. 
040 770 3819.
Kirkkokuoron harjoitukset  ke 
17.5. klo 18  Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Oma hetki - omaishoitajaryhmä to 
18.5. klo 12.30-14.  Aiheena Ajankoh-
taista omaishoidossa, vieraana Minna 
Hannula Oulun seudun Omaishoitajat 
ja läheiset ry:stä.
Rovastikunnallinen omaishoitajien 
retki Utajärven Rekihoviin ti 23.5. 
Päivän aiheena Arjen ilot, Helena Torn-
berg. Retkipäivän hinta 5 e. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 15.5. mennessä 
Sirkku Määttä, p. 040 779 0368.
Työttömien ja aamukahvilaväen retki 
Alatornioon ja Haaparannalle ke 24.5. 
Retken hinta 7 e, sis. matkan, ruokailun 
ja kahvit. Lähtö keskustan seurakun-
tatalolta klo 9. Ilmoittautumiset 19.5. 
mennessä Marjalle, p. 040 770 7431.
Versojen kevätretki Hailuotoon to 
25.5. Lisätiedot Marja-Liisalta.
Diakonia vapaaehtoisten ja kaikkien 
yhteisvastuukerääjien kiitosilta Tyr-
nävän Hannuksen piilopirtillä ti 30.5. 
Lähtö bussilla klo 17.30 kirkonkylän 
seurakuntakodilta. Ilmoittautumi-
nen Marjalle 23.5. mennessä, p. 040 
770 7431.
Kirpputori Ilonpisara avoinna tiistai-
sin ja torstaisin klo 14-17 sekä lauantai-
sin klo 10-13. Ilonpisaralaiset huomio! 
Ilonpisaran järjestely- ja siivoustalkoot 
ma 15.5. klo 10 alkaen kirppiksellä. 
Auttavia käsiä tarvitaan!
Varhaisnuoret: Toimintakerho kou-
luikäisille keskustan seurakuntatalolla 
ma klo 18-19.30. Toimintakerho  
2.-4.-luokkalaisille Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ti klo 17.30-19. 
Tyttökerho 7-10-vuotiaille Vanhassa 
pappilassa ke klo 16.30-18. Seka-
kerho 1.-5.-luokkalaisille keskustan 
seurakuntatalolla ke klo 17-18.30. 
Monitoimikerho kouluikäisille Kok-
kokankaan seurakuntakeskuksessa 
ke klo 18-19.30. Tyttökerho 8-10-
vuotiaille Vanhassa pappilassa  to klo 
16.30-18. Koirakerho 10-12-vuotiaille 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
pe klo 16-17.30. Kaakaokutsut 4.-6. 
-luokkalaisille torstaisin klo 14-16 
kirkon sivurakennuksessa.. Varhais-
nuorten kerhojen viimeiset kerrat 
viikolla 20.
Nuoret: Nuorten ilta to 11.5. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila ti 
16.5. Vanhassa pappilassa. Päivystys 
torstaisin klo 14-16.30 keskustan 
seurakuntatalolla.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
dea-pankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12.
Perhelentopallo lauantaisin klo 10.30-
12 kirkonkylän koululla.
Kempeleen rauhanyhdistys:  Pe 12.5. 
klo 19 nuortenilta ry:llä. La 13.5. klo 12 
-14 päiväkerholaisten retki Niittyran-
taan, lähtö Eskolalta Niittyrannantie 

186 klo 12. Su 14.5. klo 13 äitienpäivä- 
ja kevätjuhla ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: La 13.5. klo 
14 äitienpäivämyyjäiset ry:llä.
Kastetut: Arttu Atso Einari Sassi, Veera 
Susanna Koivukangas, Jore Alpertti 
Nikkilä, Teemu Samuli Koponen, Iina 
Irene Pitkälä.
Kuollut: Markku Juhani Virkkala, 
32 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele

Messu äitienpäivänä 
14.5. kirkossa klo 10, 
Arto Kouri, Helena 
Ylimaula, Marja Ai-
nali. Kolehti  Suomen 
Pokien ja Tyttöjen 
Keskukselle varhaisnuorisotyön ke-
hittämiseen..
Sanajumalanpalvelus su 14.5. klo 18 
Jäälin seurakuntakodilla, Raimo Salo-
nen, Marja Ainali. Kolehti kuten yllä.
Äitienpäivälounas su 14.5. seura-
kuntakeskuksessa messun jälkeen 
klo 14 asti. Menu: vihanneskeitto, 
suikalepaisti, perunat ja riisi, vihan-
nesgratiini ja salaatit sekä jälkiruokana 
hedelmäsalaatti ja kahvi. Hinta: aikui-
set 8 e. 5-12-v. 3 e., alle 5-v. ilmaiseksi. 
Lounastalkoot la 13.5. klo 8 alkaen.
Vapaaehtoisten nuotioilta ma 15.5. 
klo 18 Suvelassa, Ulla Junttila.
Eläkeläisten kevätkirkko ti 16.5.  klo 
12 kirkossa, Matti Keskinen, Marja 
Ainali, Ulla Junttila, jonka jälkeen 
juhla seurakuntakeskuksessa. Kulje-
tuspyynnöt 15.5. klo 15 mennessä, p. 
8161 003.
Kirkkokuoro ti 16.5. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Hartaus ke 17.5. klo 13 Kolamäessä 
vanhustentalon kerhohuoneessa, 
Raimo Salonen.
Hautausmaatalkoot ke 17.5. klo 17 
alkaen Jäälin hautausmaalla. Omat ha-
ravat mukaan. Talkookahvit lopuksi.
Rauhan Sanan seurat la-su 20.-21.5. 
seurakuntakeskuksessa.
75-vuotiaiden juhla helatorstaina 
25.5. alkaen messulla kirkossa klo 10, 
jonka jälkeen juhla seurakuntakeskuk-
sessa. Ilmoittautumiset 12.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 8161 003.
Pyhäkoulutyö järjestää retken ro-
vastikunnalliseen lastenjuhlaa Iihin 
helatorstaina 25.5. Linja-auto täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Juhlaan 
sisältyy perhekirkko Iin kirkossa, 
ruokailu ja juhla viereisellä koululla. 
Tarkemmat tiedot lähetetään ilmoit-
tautuneille lähempänä retkeä. Ilmoit-
tautumiset Birgitta Kontiolle 11.5. 
mennessä, p. 040 743 1901.
Lapsityö: syksyn 2006 päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen ma 15.5. klo 
9-14, ti 16.5. klo 9-14, ke 17.5. klo 
12-18, to 18.5. klo 9-14 soittamalla 
lapsityöntoimistoon, p. 040 700 8151. 
Päiväkerhoihin otetaan vuosina 2001-
2003 syntyneitä lapsia. Päiväkerhot 
kokoontuvat Kirkonkylässä Kirkko-
pirtillä ja Jäälissä seurakuntakodilla. 
Sivukyliltä on taksikuljetus ilmoit-
tautumisjärjestyksessä kolmelletoista 
lapselle/kylä. Päiväkerhon hinta 10 
e/syksy 2006-kevät 2007.
Perhetyö: Perhekerho Jäälin seurakun-



11

Liminka

P
L 2

7
9

0
0

1
8

1
 H

ELS
IN

K
I

K
IIN

N
ITÄ

1
. LK

P
O

S
TI-

M
ER

K
K

I
TÄ

H
Ä

N
.

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO (MYÖS SUUNTA)

HALUAN ILMAISEN NÄYTELEHDEN!

Osoitteita voidaan käyttää 
suora m

ark kinointi tarkoi-
tuk siin. Askel ei lunasta 
m

aksam
attom

ia kortteja.

ILMAINEN
NÄYTE-
LEHTI!

LEHTITILAUKSET: www.kotimaa.fi /tilaukset
TILAAJAPALVELU, p. 0207 54 2333, tilauspalvelut@kotimaa.fi

01kansi5_06.indd   1

LEIKKAA
IRTI, TÄYTÄ 

JA POSTITA!

MUISTA KIINNITTÄÄ

1 LK. POSTI-

MERKKI.

takodilla to 11.5. klo 9.30 ja kirkkopir-
tillä pe 12.5. klo 9.30. Perhekahvilat ke 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla ja to 
klo 13 Kirkkopirtillä.
Lastenparkki perjantaisin Jäälin seu-
rakuntakodilla klo 9-11.30.
Perhekerhojen ja -kahviloiden pe-
rinteinen retki tehdään Ranuan eläin-
puistoon to 1.6. Lähtö Kirkkopirtiltä ja 
Jäälin seurakuntakodilta klo 9, paluu 
noin klo 16. Hinta aikuisilta 20 e., 
lapset 4-14-v. 15 e., alle 4-vuotiaat 10 
e. Ilmoittautumiset pe 12.5. mennessä 
Saijalle, p. 040 5609 678.
Perheretki Kalajoelle 27.6. Jukujuku-
maahan ja SaniFaniin. Retken hinta 30 
e./aikuiset, 25 e./10-15-v. lapset , 20 
e./4-9-v. lapset ja 10 e./alle 4-v. lapset. 
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun 
mennessä Saijalle, p. 040 5609 678.
Varhaisnuorisotyö: vielä on tilaa 25.-
27.7. poikaleirillä 2-5-luokkalaisille. 
Ilmoittaudu Aulikki Rinta-Säntille, p. 
040 743 1904.
Nuorisotyö: Nuorten ilta to 18.5. klo 
19 Jäälin seurakuntakodilla.
Rauhanyhdistys: Yläasteikäisten 
nuorten ilta pe 12.5. klo 19 Annu ja 
Ilkka Haholla.
Kastettu: Topias Olli Artturi Hirvonen, 
Arttu Eemeli Jurmu.

Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 
suljettu  11.-12.5. 
suunnittelupäivien 
vuoksi.
Kuoroharjoituksia 
ei ole 11.5.
Rantakylän hautausmaan siivous-
talkoot la 13.5. alkaen klo 8. Ota oma 
harava mukaan! Kahvitarjoilu. Pieni-
kin panoksesi otetaan kiitollisuudella 
vastaan.
Sanajumalanpalvelus äitienpäivänä 

su 14.5. klo 10 kirkossa. Saarna ja 
liturgia Aino Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Virret: 470, 343:1-2 ja 
6, 569, 471:1-, 467. Kolehti varhais-
nuorisotyön kehittämisen Suomen 
Poikien ja Tyttöjen Keskus ry:n kautta. 
Yksinlaulua esittää Markku Ahola. 
Pohjan Laulu-mieskuoro ma 15.5. 
klo 19 Heikki Sarvelan salissa. Liput: 
10 euroa aikuinen, alle 18 vuotta 5 eu-
roa,  perhelippu 20 euroa ja veteraanit 
ilmaiseksi. Lippu sisältää pullakahvit. 
Tuotto kokonaisuudessaan partiotyöl-
le kämppäprojektiin.
EU-ruokaa jaetaan ke 17.5. klo 12-17 
Nuorisoseuran tiloissa (Krankantie 
1). Huom! Jaossa pieni erä, syksyllä 
lisää.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 17.5. klo 
18.30 Antti ja Anna-Maria Rönköllä, 
Kedonperäntie 9.
Hartaus to 18.5. klo 13.15 vuode-
osastolla.
Lähetystyö: Lähetyssihteeri lähe-
tysvintillä maanantaisin klo 12-14. 
Lähetyksen kevätarpajaiset 1.4.-30.6.  
Arpalistoja paikallisissa liikkeissä ja 
lähetysjohtokunnan jäsenillä.
Diakonissan vastaanoton ajanvaraus 
ma-ke-pe klo 9-10, p. 562 1226.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhoja ei ole  
to-pe 11.-12.5. Työntekijöillä suun-
nittelupäivät. Syksyllä alkaviin päivä-
kerhoihin ilmoittautumiset kerhopai-
koissa 19.5. mennessä tai 044 7521 230. 
Syksyllä otamme uusia kerholaisia jos 
on vapaita paikkoja kerhoryhmissä. 
Kerhoon otetaan elokuun loppuun 
mennessä 3 vuotta täyttäneet ja sitä 
vanhemmat lapset. Ala-Temmekselle 
perustetaan ryhmä jos 19.5.mennessä 
ilmoittautuu vähintään 7 lasta.
Perinteinen rovastikunnallinen 
perhetapahtuma Hailuodossa la 
20.5. Ohjelmassa ruokailu kirkolla, 
Marjaniemessä myytävänä savustettua 
kalaa (kalaonnen suosiessa) ja luovon 
leipää, entisellä luotsiasemalla vierailu 

Kaikille sopivaa 
jumalanpalveluksen 
aloittamisajankohtaa on
vaikeaa löytää. Anna-Liisa 
Rimpiojalle käy melkein
mikä aika tahansa.

T urussa tällä viikolla kokoontuvalle kirkol-
liskokoukselle on esitetty, että kukin seura-
kunta saisi itse ratkaista pääjumalanpalve-

luksensa alkamisen ajankohdan. Tällä hetkellä 
kirkkolaki määrää, että ajan muuttaminen vaa-
tii tuomiokapitulin hyväksymisen.

Pohjoisen seurakunnissa on Etelä-Suomen 
tavoin keskusteltu innokkaasti, houkuttelisiko 
esimerkiksi kello 12 alkava messu paremmin 
nuoria ja nuoria aikuisia mukaan kuin perin-
teinen klo 10 aamujumalanpalvelus.

Vähän aikaa sitten Torniossa tehtiin pysyvä 
päätös pääjumalanpalveluksen siirtämisestä 
kello 10:stä kello 12:een. 

Useissa Lapin seurakunnissa kirkkoon on tultu 
jo vuosikymmenien ajan yhdeksitoista. Ajankoh-
taa muutettiin, ettei kirkkotielle tarvitse lähteä 
kaukaa kyliltä aamupimeän aikaan.

Uusi aika kelpaa hyvin

Piippolalainen Anna-Liisa Rimpioja, 72, kävi 
vuosikymmenien ajan kotikirkossaan aamu-
kymmeneltä. Kun jumalanpalveluksen alkamis-
ta siirrettiin eteenpäin kahdella tunnilla pappi-
en aikataulujen vuoksi, hän tottui nopeasti uu-
denlaiseen sunnuntairytmiin.

Nyt hän saattaa käydä lenkillä ja kuunnella 
linnunlaulua ennen kirkkoon lähtöä.

-Minulle sopii hyvin tämä puolenpäivän ai-
ka, kun kenellekään ei tarvitse vaikkapa laittaa 
ruokaa yhdeksitoista. 

Rimpioja tietää, etteivät kaikki kyläläiset ole 
yhtä tyytyväisiä kuin hän. Purnaajia löytyy.

Seurakunnat haluavat itse 
päättää kirkonmenojen 

ajankohdasta
Tyytyväinen kirkkovieras arvelee, ettei ajankoh-
dan palauttaminen kymmeneksi toisi välttämät-
tä kaikkia sanojia takaisin kirkkoon.

Rimpioja saattaa kuunnella sunnuntaiaamuna 
ennen taipaleelle lähtöään jo yhdet kirkonme-
not radiosta. Muutaman kerran viime talvena 
hän jäi kotiin kokonaan, kun televisiosta tuli 
hiihtoa ja mäkihyppyä. 

-Periaatteessa minulla on terveyttä lähteä 
kirkkoon mihin aikaan vain, joustava seniori-
kansalainen sanoo.

Kymmeneksi tulee kiire

Lumijoen kirkonmenot alkavat perinteisesti kel-
lo 10. Ulla ja Jarmo Ketosen perheelle tulee kii-
re, jos he mielivät ehtiä ajoissa paikalle. 5- ja 2-
vuotiaat Eetu ja Eemil ovat aamu-unisia. 

Ulla Ketonen, 31, arvelee, ettei pienten lasten 
perheillä ole yhtenäistä mielipidettä, mikä olisi 
sopiva aika jumalanpalvelukselle.

Ulla pitää perinteistä aamuaikaa hyvänä sik-
si, että se on useimman mielikuva siitä, milloin 
kirkkoon mennään. Ajankohtaa ei siis tarvitse 
lähteä tutkimaan lehdistä: jumalanpalvelus on 
aina ollut kello 10.

-Kello 12 on meille huono, suorastaan aika 
mahdoton. Silloin syödään ja käydään päivä-
unille. Kaksivuotias vaatii ruokaa heti, kun on 
nälkä. Hän ei odottelisi kirkon loppumista.

Ulla Ketoselle sopisi hyvin, että jumalanpal-
velus olisi Lumijoella ainakin kerran kuussa 
iltakuudelta. Silloin olisi aikaa rauhoittua. Vaa-
ramomentti voisi olla lasten ”iltavilli”.

Joissakin seurakunnissa on kokeiltu jumalan-
palveluksen aloittamista iltapäivällä. Ketosen 
perheen äitiä eivät iltapäivän ajankohdat sytytä. 
Sunnuntaihin pitää usein mahduttaa muitakin 
menoja kuin kirkko.

-Aikamoista hakuammuntaa yhtenäisen 
kellonajan löytäminen lapsiperheille on, hän 
myöntää.

RIITTA HIRVONEN

Pohjoisen seurakunnissa mietitään, mikä olisi hyvä aika 
jumalanpalvelukselle, jotta sinne saataisiin nuoria
ja nuoria aikuisia.

ja askartelua, lapsille ongintaa, vanha 
merikapteeni kertoo merijuttuja. 
Hailuodon kirkossa lasten jumalan-
palvelus, kirkkokahvit. Hinta aikuiset 
5 euroa, lapset 4-15 v. 3 euroa ja alle 3 
vuotiaat ilmaiseksi. Sis. ruokailun (ka-
lakeitto/jauhelihakeitto+jälkiruoka)ja 
kirkkokahvit. Matka ilmainen. Lähtö 
Limingasta Sarlotan nurkalta klo 10.15, 
paluu noin klo 18.30. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon, p. 5621220 
11.5. mennessä. Järj. Limingan rovas-
tikunnan perhetyö.
Rovastikunnan omaishoitajien retki 
ti 23.5. Utajärven Rekihoviin. Aiheena 
Arjen ilot. Lähtö klo 9.30 Sarlotan 
kulmalta. Omavastuu 5 euroa. Ilm. ja 

tiedustelut 15.5. mennessä diakonia-
toimisto, p. 5621 226 tai 044 7521 227 
(Maisa).
Perhekerhot: Ti 16.5. klo 9.30-11 
srk-talolla. Ke 17.5. klo 9-10.30 Tu-
poksen Tuiskun tiloissa. Molemmissa 
kerhoissa naamiaiset ja nyyttärit. Tuo 
jotakin pientä syötävää. Tupoksessa 
Sari Sipola kertoo MLL:n  musiikki-
leikkikoulutoiminnasta. Perhekerhot 
jäävät kesätauolle. Kiitos yhteisistä 
hetkistä, siunausta kesäpäiviin.
Lasten raamiskerho ti 16.5. klo 17 
Martinmäellä. Kevään viimeinen.
Nuorisotyö: Kesäriparille ja var-
haisnuorten leirille haetaan isosia! 
Rippikoululeiri pidetään 15.-21.6. 

Paltamossa Iso-Melasen leirikeskuk-
sessa. Varhaisnuorten leiri pidetään 
Tyrnävän srk:n kesäkodilla 8.-9.6. 
Kirjalliset hakemukset Mirvalle 15.5. 
mennessä. Hakemuksesta tulee käydä 
ilmi nimi, ikä, osoite ja puhelinnumero. 
Milloin olet käynyt isoskoulutuksen 
ja mitä muuta koulutusta olet käynyt. 
Oletko ollut ennen isosena, milloin ja 
missä? Miksi juuri sinut tulisi valita 
isoseksi? Lisätietoja Mirvalta, p. 044 
7521 225. Hakemukset: Mirva Heik-
kinen/Limingan seurakunta. PL 29. 
91901 Liminka.
Partiotyö: La 13.5. Sudenpentujen toi-
mintapäivä Rantakylässä. Tarkemmat 
tiedot lähempänä laumanjohtajilta. 
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nen. Klo 17.45 rukouspiiri srk-talossa, 
Marja Leena Savolainen.
To 18.5. klo 13 syntymäpäiväjuhlat 
srk-talossa. Kutsun saaneet, tervetu-
loa yksin tai omaisen/ystävän kanssa. 
Klo 13 hartaushetket Jokirinteen 
palvelukodeissa, Kyllönen. Klo 18 Ou-
lujoki-opiston kitaraopiskelijoiden 
kevätmatinea kirkossa.
Kiitokset Korivaaran kudonta-aseman 
yhteisvastuutapahtuman järjestäjille ja 
osallistuneille. Tapahtuman tuotto oli 
426.55 euroa.
Tu l o s s a :  Rov a s t i k u n n a l l i n e n 
omaishoitajien retki ti 23.5. Utajär-
velle Rekihoviin. Ilm. 15.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon. Retki kehi-
tysvammaisille ja heidän perheilleen 
la 17.6. Ouluun. Ohjelmassa mm. 
tutustuminen Tietomaahan, ruokailu 
ja Potnapekka- ajelu. Tied. ja ilm. 31.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 533 1284. Seurakuntaretki 8.-9.6. 
Suomussalmelle. Yövymme Kiannon 
Kuohuissa, jututamme kirkkoherra/
runoilija Risto Kormilaista, käymme 
Turjanlinnassa ym. Hinta n. 60 euroa, 
sis. matkan, majoituksen ja ruokailut. 
Tied. ja ilm. 19.5. mennessä Leena 
Leskelä, p. 040 547 0785.
Lähetystyö: Lasten lähetysnäyttely 
srk-talon juhlasalissa 15.-19.5. Kaikille 
avoin tilaisuus ma 15.5. klo 18-19. 
Näyttelyesineisiin saa koskea ja tutus-
tua monin tavoin, esittelijöinä Lähe-
tysseuran työntekijät. Valtakunnalliset 
lähetysjuhlat Jyväskylässä 9.-11.6. 
Limingan rovastikunnasta järjestetään 
yhteiskuljetus linja-autoilla. Mikäli 
tarvitset kyytiä, ota pikaisesti yhteys 
lähetyssihteeriin, p. 040 562 9131.
Kuorot: Ke 17.5. klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron harj. srk-
talossa.
Lapset/perheet: Perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa, ke klo 13-15 Nuokkarilla 
ja to klo 10-12 Laitasaaren rukous-
huoneella.
Ilmoittautuminen syksyn 2006 - ke-
vään 2007 päiväkerhoihin 18.-19.5. 
klo 9-15.30 lapsityöntoimistoon, p. 
533 4424. Tarkempia tietoja kerhopai-
koista ja -ajoista saat lastenohjaajilta, 
kotisivuiltamme sekä erillisestä ilmoi-
tuksesta ti 16.5. Tervareitissä.
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 12.5. klo 14-16, p. 533 1201. Ke-
vään viimeinen nuortenilta pe 12.5. 
klo 18-19.30 srk-talossa. Yökahvila 
Nuokkarilla la 13.5. klo 20-24. Nuo-
risotyönohjaajat Rainer Väänänen 
040 585 1057 ja Tuula Väänänen 040 
524 6534.
Partio: Riihitys ja kevätkauden päättä-
jäiset ti 16.5. klo 18 kirkkosaaressa.
Laitasaaren rukoushuone: Aamu-
rukous ma klo 6.30. Perhekerho to 
klo 10-12.
Rauhanyhdistys: Pe 12.5. klo 19 juhla 
äideille. La 13.5. klo 19 nuortenilta 
Laitasaaren ry:llä. Su 14.5. klo 18 seurat 
ry:llä. Ti 16.5. klo 13 lauluseurakerho 
Terttu Rajalalla.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Pe 12.5. 
klo 18.30 raamattuluokka ja klo 19 
ompeluseurat ry:llä. La 13.5. klo 19 
nuortenilta ry:llä.
Kuollut: Tero Heikki Johannes Lauk-
kala 26 v.
Kastettu: Helmi Ilona Lindfors, Juho 
Kristian Airaksinen, Juuso Antero Grip, 
Maikki Kate Piltonen, Nico Henrik 
Juhani Laurila.
Muhoksen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/muhos

Su 14.5. Kirkkopalvelussa Huuhkajat. 
Ma 15.5. Kärppäkäräjät klo 18-19.30. 
Ke 17.5. Maastoleikki vartiolaisille 
ja vaeltajille Rantakylässä klo 18-21. 
Tarkemmat ohjeet vartionjohtajilta 
ja Kotikololla jaossa. Vastaa pj Hanna 
Kylmänen 050-5304097 sekä muut 
heimopäälliköt. Maastoleikin jälkeen 
vartiolaisilla ja vaeltajilla kauden 
toiminnan päätös. Palkintojen ja 
merkkien jakoa. 19.-21.5. Jotos 06 
14v/2006 täyttävien, vaeltajien ja 
johtajien reissu Hossaan. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen varjoille. Vastaa 
pj Heikki Mattila 040 707 6086. Tar-
kemmat tiedot lähempänä.
Rauhanyhdistys: Pe 12.5. klo18 sisa-
rilta Umpimähkässä ja klo 19 raamat-
tuluokka (7 - 8) ry:llä. Su 14.5. klo 18 
äitienpäiväseurat ry:llä.
Kuollut: Kalle Samuli Arvola 92 v 2 
kk 16 pv ja Hilja Maria Timonen e. 
Lätti  84 v 3 kk.
Kastettu: Micklas Aleksanteri Pulska 
ja Arttu Juhani Ruonakoski.
Huom! Hautojen hoidot 1.1.2006 

Pudasjärvi

Oulunsalo

Lumijoki

Muhos

Kairosmaja

Tervet uloa!

Kappelitie 2, 98530 Pyhätunturi
puh. 0207 681 730
fax. (016) 852 136
kairosmaja@krs.inet.fi 
www.kairosmaja.fi 

Kairoksen kes ä 2006
4.-9.6. Uusparien patikkaviikko 
Irma Obele-Luomaa ja Raimo Luomaa
sekä Auli ja Jouni Toikkanen. Kairok-
sen Topi ja Kari. Kurssimaksu 50€/pari

10.-14.6. Viikko tarinoiden majata-
lossa, Elina Valkama ja Mika Lahtinen 
sekä Kairoksen Topi ja Kari

10.-14.6. Digikuvauksen perusteet 
–tunturiviikko, Jarmo Rokka sekä 
Kairoksen Topi ja Kari 
Kurssimaksu 50 €/hlö

16.-21.6. ”Taas niityt vihannoivat” 
Patikka- ja retkiviikko Lapin luon-
nossa,  Terttu Roswall, Reijo Siivonen,
Eila-Maria Törmä sekä Kairoksen Topi 
ja Kari

23.-29.6. Kairoksen juhannus ja 
yöttömän yön patikkaviikko
Tuula Hakkarainen sekä Kairoksen 
Topi ja Kari.

23.6. klo 19 Pyhäjärven rannalla 
kokko- ja laulelmailta. Vapaa pääsy

24.6. klo 19 Suvikonsertti
Tuula Hakkarainen. Vapaa pääsy

1.-6.7. Samassa kurussa – avioliitto-
leiri patikoiden, Helena ja Matti  Kar-
jalainen, Liisa ja Juha Välilä sekä Harri 
Savilaakso. Kurssimaksu 50 €/pari

8.-12.7. Aavoilla tuntureilla 
sisäisesti eheytymässä
Pirkko Muhonen, Ritva  Toivanen 
ja Harri Savilaakso

15.-22.7. Taidepotpuri (musiikki-
kursseja ym) Tuula Pulkki  ym.

29.7.-4.8. Kotona jälleen –viikko 
ja Tervahovin tupaantulijaiset. 
Kairoksen väki ja Tapani Siitonen. 
(Kannatusyhdistyksen tarjous-
viikko, täysihoitoale –50%)

4.-11.8. Virkistymään ja 
voimaantumaan  -talkoo- ja 
patikkaviikko. Hanna Alava, Tiina 
Kemppainen ja Kairoksen Kari ja 
Topi. Täysihoito 207 €/hlö

Täysihoito 41-74 €/hlö/vrk riip-
puen majoituksesta ja ajankoh-
dasta.

lukien: Limingan seurakunnan kirk-
koneuvosto on päättänyt hautojen hoi-
dosta seuraavasti: Palveluvalikoima 
sisältää: Pitkäaikaiset hoidot viisi(5) 
tai 10 vuotta ja kesähoito. Kesähoidot 
ilmoitettava kirkkoherranvirastoon 
kunkin vuoden toukokuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseiselle kesälle 
tehdä. Sisältö (molemmissa sama): 
haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi, 
kastelu, havutus syksyllä, jouluna 
kynttilä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi. 
Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäai-
kaissopimukset hoidetaan tehtyjen 
sopimusten mukaisesti.
Leikkaa talteen! Limingan seurakun-
nan matkapuhelinnumerot:
Kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 
222, kappalainen Aino Pieskä 044 7521 
224, kanttori Mika Kotkaranta 044 
7521 234, seurakuntamestari Heikki 

Guttorm 044 7521 232,  diakonis-
sa Sinikka Ilmonen 044 7521 226, 
diakonissa Marja-Liisa Hautamäki 
044 7521 227, talouspäällikkö Oula 
Multanen 044 7521 233, partio-oh-
jaaja Markku Korhonen 044 7521 223, 
nuorisotyönohjaaja Mirva Heikkinen 
044 7521 225, vastaava lastenohjaaja 
Helena Hakkarainen 044 7521 230, 
lastenohjaaja Ritva Juvani 044 7521 
229, lastenohjaaja Aila Kauppila 044 
7521 228, taloustoimisto 044 7521 221, 
kirkkoherranvirasto 044 7521 220.

To 11.5. siivoustal-
koot hautausmaalla 
ja kirkkopuistossa 
alkaen klo 9 (jos sa-
taa kovasti, varapäivä 
perjantai 12.5.), tal-
koolaisille ruokaa ja kahvia srk-talossa. 
Klo 10 perhekerho srk-talossa, kevään 
viimeinen kerta. Klo 14 hartaushetki 
Ala-Temmeksen vanhainkodilla. Klo 
14 luontokerho, kevään viimeinen 
kerta.
Su 14.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Tölli, kolehti: Varhaisnuori-
sotyön kehittämiseen, Suomen Poikien 
ja Tyttöjen Keskukselle. Onnittelut 
äitienpäivänä.
Ma 15.5. klo 18 kirkkovaltuuston, 
kirkkoneuvoston ja työntekijöiden 
vierailu Lumijoen rauhanyhdistyk-
selle.
Ti 16.5. klo 10  3-v päiväkerho ja klo 
12.30  4-v päiväkerho Lukkarinkan-
kaalla.
Ke 17.5. klo 10  5-v päiväkerho Luk-
karinkankaalla. Klo 14 hartaushetki 
Lumilyhdyssä. Klo 18.30 kirkkokuo-
ron harjoitukset srk-talossa.
To 18.5. klo 18 musiikkiopiston 
kevätkonsertti srk-talossa, kaikki 
tervetulleita!
Partio: Meri- ja Metsähanhien luok-
kasuoritusretki alk. pe 12.5. klo 18 
ja päättyy la 13.5. klo 11, tarkempia 
tietoja infosta ja Maukalta. Meri-ja 
Metsähanhet kokoontuvat viimeisen 
kerran tänä keväänä ke 17.5. Katajan-
marjojen ja  Mesimarjojen kesäloman 
alkamisesta tietoa vartiokokouksessa. 
Tu l o s s a :  Rov a s t i k u n n a l l i n e n  
omaishoitajien retki ti 23.5. Rekiho-
viin Utajärvelle. Aiheena Arjen ilot, 
josta puhuu Helena Tornberg. Lisäksi 
ohjelmassa toimintatuokio; Oulun 
seudun Omaishoitajat ja läheiset ry, 
sekä pienet hartaushetket; rovasti-
kunnallinen diakoniatyö. Päivään 
sisältyy ruoka ja kahvit. Retken hinta 
5 e. Ilmoittautumiset Marjolle 15.5. 
mennessä, p. 045 6381973. Samalla 
tarkemmat tiedot mm. linja-auton 
aikatauluista.
Rauhanyhdistys: Pe 12.5 klo 19 raa-
mattuluokka T&I Kämäräisellä. Su 
14.5 klo 18 äitienpäiväseurat ry:llä 
Leevi Koskelo.
Diakoniatoimisto: Diakonissa-Mar-
jon tavoitat parhaiten puhelimitse, p. 
387512 / 045-6381973.
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
Kuollut: Hilja Kerttu Rantala, 93 v.
Kastettu: Paulus Väinö Johannes 
Hirvasniemi.

Su 14.5. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Kyllönen, 
kanttori Marjo Irjala. 
Kolehti varhaisnuori-
sotyön kehittämiseen, 
Suomen poikien ja tyttöjen keskus.
La 13.5. klo 11 äitienpäiväjuhla Kyl-
mälänkylän kodalla, Kyllönen. 
Ma 15.5. keskipäivänkerhon ja Lai-
tasaaren seurakuntapiirin retki 
Sotkamoon.
Ti 16.5. klo 17 aikuisten raamattupiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Pekkala.
Ke 17.5. klo 13 hartaus Päiväkeskuk-
sessa ja klo 14 Toivola-kodissa, Kyllö-

Hautausmaan kesä-
työpaikkoihin valitut 
ilmoitettu Oulun seu-
tu -lehdessä ke 10.5.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
11.5. klo 11, Lahja 
Rautiola. Vieraana Hilkka Ahonen 
Piehingin Marjoista. Mahdollisuus 
ostaa tyrni- ja karpalomehua.
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.
Toukokuinen ilta- muusiikki kirkossa 
pe 12.5. klo 20. Katso erill. ilm. Oulun 
Seutu -lehdestä!
Myytävänä partiorieskaa Salonässän 
edessä la 13.5. klo 12 alkaen. Tue 
toimintaa!
Messu kirkossa su 14.5. klo 10. Vesa 
Äärelä. Äitienpäivä.

Pyhäkouluja ei ole 14.5.
Repussa gospelia maanantaisin klo 
17.
Arki-illan hartaudet maanantaisin 
kirkossa klo 19.-19.30.
Vanhempi-lapsipiiri seurakuntatalol-
la ti 16.5. klo 12.30, mauste-esittely.
Repussa avoimet ovet 10-13 -vuotiaille 
tiistaisin klo 14-17.
Turinapiiri Varjakan kerhotilassa ti 
16.5. klo 13.30.
Parkkipaikka, kevätkirkko perhe-
päivähoitajille ja lapsille ke 17.5. klo 
9, Vesa Äärelä.
Päiväkotien kevätkirkko ke 17.5. klo 
10, Vesa Äärelä.
Omaishoitajat Pappilassa ke 17.5. 
klo 12.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
17.5. klo 13.30, Tapio Kortesluoma.
Ke 17.5. klo 18 kevään viimeinen lä-
hetysilta srk-talolla (huom. paikka). 
Syömme Seder-aterian ja kuulemme 
Seppo Mäki-Arvelan työstä ja elämästä 
Israelissa.
Toukosiunaus 18.5. klo 12 kylänpuo-
lella Eero ja Liisa Helasen tilalla. Järj. 
Eläkeliiton Oulunsalon yhdistys ja 
seurakunta.
Päiväkotien kevätkirkko to 18.5. klo 
10, Vesa Äärelä.
Seurakuntakerho seurakuntatalolla to 
18.5. klo 11, Päivi Pulkkinen.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 18.5. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Tilkkutäkkilaulujen ilta pe 19.5. klo 
18.30 Vanhassa Kanttorilassa, Mint-
tukuja 3.
Reppu auki nuorille pe klo 20 - 01.Mes-
su kirkossa su 21.5, Pekka Kinnunen. 
Kaatuneitten muistopäivä.
Rovastikunnallinen Omaishoitajien 
retki ti 23.5. Rekihovi Utajärvelle, ks. 
erill. ilmoitus Oulun Seutu -lehdestä!
Kirkkovaltuuston kokous seurakun-
tatalolla ke 24.5. klo 19.
Salonpään ry: Aikuisten kevätjuhla ry:
llä la 13.5. klo 19. Lasten kevätjuhla ry:
llä su 21.5. klo 14.
Oulunsalon ry. Pe  12.5. klo 17 myy-
jäistavaroiden vastaanotto ja ruokailu, 
ry, klo 18.30 myyjäiset, ry klo 20 
nuortenilta, ry, Daniel ja ystävät, Jouko 
Haapsaari. Su 14.5. klo 13 äitienpäi-
väjuhla, ry, Markku Seppänen, klo 
18 seurat, ry, Pentti Kinnunen, Lauri 
Kotila. Ti 16.5. klo 8.30 varttuneiden 
kerhon retki Kemiin. Lähtö ry:ltä. Ajaa 
Karhuojan kautta. Ilmoittautumiset 
Annikki Vanhalalle, 5211644. Arvot-
tavaa mukaan, klo 19 lauluseuroja 
kodeissa: Keskikylä: Ismo Hintsala, 
Luutakuja 4. To 18.5. klo 14 seurat Sa-
lonkartanossa, Jorma Vuorma. Pe 19.5. 
klo 17 miesten neliön retki Hailuotoon. 
Lähtö ry:ltä linja-autolla, hinta 10 
e. Paluu kello 23.30. La 20.5. klo 12 
seurat Teppolassa, Jouko Haapsaari. 
Su  21.5. klo 13 kevätjuhla, ry, Timo 
Määttä, klo 17 seurat, ry, (radiointi), 
Erkki Tölli, Pertti Lahtinen. To 25.5. 
klo 18 seurat, ry, Aarne Mikkonen, 
Heikki Pöyhtäri .
Kirkkoherranvirasto auki ma ja ke 
9-18 ja ti, to ja pe 9-13.
Kastettu: Henna Maria Korkiakoski.

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa  su 14.5. klo 10, 
Lantto, Kukkurainen, 
Piirainen.
Virsi-ilta Sarakylän 
kappelissa to 11.5. klo 19, Piirainen. 
Kahvit ja arvontaa Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.
Gospelmessu kaiken ikäisille seura-
kuntakodissa pe 12.5.klo 18.
Laula kanssani - tilaisuus  Lakarin 
koululla ke 17.5. klo 18, Piirainen. 
Laulamme hengellisiä lastenlauluja. 
Mukana Holmströmit.
Kuorot: Kirkkokuoro to 11.5. klo 18. 
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 17.5. 
klo 13.
Lähetysväki tekee retken Taivalkosken 
lähetyspiirin vieraaksi ma 15.5. Lähtö 
seurakuntakodilta klo 17. Ilmoittau-
tuminen kirkkoherranvirastoon ma 
15.5. mennessä.
Diakoniatyö: Koillismaan näkövam-
maisten leiri Taivalkoskella 23.-25.5. 
Ilmoittautuminen ke 17.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 882 3100. 
Leirimaksu 10 e.
Kipuryhmä seuraavan kerran elo-
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Korhonen 82 v.

Piippola 
Pe 12.5. klo 9 hautaus-
maan siivoustalkoot, 
voileipäkahvit talkoo-
väelle.
La 13.5. klo 9 lähetyk-
sen pullatori kunnantalon aulassa.
Su 14.5 klo 12 äitienpäivän perheju-
malanpalvelus, Piri, Määttä, ruusu 
äideille Kolehti varhaisnuorisotyön 
kehittämiseen, Suomen Poikien ja 
Tyttöjen Keskus.
Ma 15.5. klo 11 veteraanikuoro, klo 
13.30 Ponnarin hartaus srk-kodilla, 
klo 14.30 kirkkokuoro, 
klo 16 Saintskuoro(käsikello), klo 
16.30 Leskelänkerho.
Ke 17.5. klo 10 virkistyspäivä Vaa-
rintalolla.
To 18.5. seurakuntakerhon kevätretki 
Kyrönniemeen. Lähtö klo 9.30 kirkon 
parkkipaikalta, paluu n klo 16.
Avioliittoon kuulutetaan: Juha Matias 
Pietarila ja Eeva Orvokki Autio mol.
Siikalatvan srk:sta Piippolasta.

Pulkkila                                                                                          
To 11.5. EI kirkko-
kuoroa.
Pe  12.5. perhe- ja päi-
väkerhon retki Piip-
polaan Jarvan tallille. 
Lähtö seurakuntata-
lolta klo 10, paluu noin klo 13.,  klo 
18 nuortenilta.
La 13.5. klo 9 hautausmaiden sii-
voustalkoot. 
Su 14.5. klo 10 sanajumalanpalvelus.
To 18.5. klo 19 kirkkokuoro.
Tulossa: Kiitosjuhla Yhteisvastuukerä-
yksen toimijoille su 21.5. jumalanpal-
veluksen jälkeen. 
Omaishoitajapäivä Selkälässä ma 29.5. 
Ilmoittautumiset ruokailua ja kyytiä 
varten Kirstille 23.5. mennessä, p. 
0207109853 tai 0405083403.
Rauhanyhdistys: La 13.5. klo11-12.30 
kevätmyyjäiset ry:llä, myytävänä  
leivonnaisia mm. täytekakkuja. Kah-
vitarjoilu.
Kastettu: Antti-Mikael Koskela.

Pyhäntä
Tänään to klo 12 ve-
teraanikuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18 
kirkkokuoro kirkos-
sa.
Pe 12.5. klo 12 pappi 
ja lapsikuoro vierailevat Nestorissa. 
Klo 12 hautausmaan siivoustalkoot. 
Lopuksi kahvitarjoilu paikan päällä.
Su 14.5., äitienpäivänä klo 12 sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Risto 
Tuominen, Pekka Kyöstilä.
Ma 15.5. klo 9.15 lasten lauluharjoi-
tukset kirkossa.
Ke 17.5. klo klo 11-13 kevään viimeinen 
päiväkerho srk-talon kerhohuoneessa, 
klo 12 varttuneen väen kerho Ukon-
ojan kerhohuoneessa, klo 17.30 lasten 
kevätkirkko, kouluun lähtevien siu-
naaminen ja klo 19 siioninvirsiseurat 
Tavastkengän koululla, Eeva Eerola, 
Jaakko Mankinen ja Olavi Palovaara.
To 18.5. klo 12 veteraanikuoro, klo 
17 lapsikuoro ja klo 18 kirkkokuoro 
kirkossa.
Rauhanyhdistys: Su 14.5. klo 16 
seurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Paulus Kristian 
Sydänmetsä ja Marja Tuulia Huhtala.

Kirkkoherranvirasto p. ja fax 0207 109 
860, avoinna ma, ke  klo 9-12 ja  pe klo 
9-13, kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 
861, talouspäällikkö Tarmo Myllykoski 
0207 109 852, toimistosihteeri Eija 
Holappa mm. virkatodistukset 0207 
109 867, Kestilän seurakuntatoimisto 
p. ja fax 0207109 865,  Pulkkilan seu-
rakuntatoimisto p. ja fax 0207 109 850, 
Pyhännän seurakuntatoimisto p. ja fax 
0207 109 870, seurakuntatoimistot 
avoinna ma, ke ja pe klo 9-12.
Ti 16.5. klo 18 kirkkovaltuuston ko-
kous Pulkkilassa seurakuntakodilla.
Pe 19.5. klo 14 Siikalatvan seurakun-
nan työntekijöiden kokous Kestilässä 
seurakuntakodilla
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.
Siikalatvan seurakunta hakee kesä-
työntekijöitä (opiskelijat) kappeliseu-
rakuntiin, puistotöihin sekä Piippolan 
kirkkomuseo esittelyyn ja Pulkkilan 
tiekirkko-tapulikahvioon.Vapaamuo-
toiset hakemukset kirkkoherranvi-
rastoon 24.5. mennessä osoitteella: 
Kirkkoherranvirasto, Pappilankuja 6, 
92620 Piippola.

Kestilä
To 11.5. klo 10 - 12 ja 
klo 12.30 - 14 kevään 
viimeiset lasten päivä-
kerhot kerhokodissa.
Pe 12.5. klo 9 hautaus-
maan siivoustalkoot, voileipäkahvit 
talkooväelle klo 10.30 kerhokodilla. 
Klo 11 kevään viimeinen seurakun-
takerho seurakuntakodissa. Klo 13 
seurakunnan ohjelmaa Pihlajistossa.
La 13.5. klo 9 - 14 rippikoulua ker-
hokodissa.
Su 14.5.klo 10 perhekirkko, Tuomi-
nen, Määttä.
Ti 16.5. klo 19 kirkkokuoro srk-
kodilla.
Ke 17.5. klo 16 - 17.30 käsikellokuoro 
srk-kodilla.
To 18.5. klo 11 - 13 päivä- ja per-
hekerholaisten kevätretki Maalais-
kartano Pihkalaan. Klo 18 lasten 
kevätkirkko.
Rauhanyhdistys: Pe 12.5. klo 19 om-
peluseuramyyjäiset ry:llä.
Kastettu: Arttu Miro Matias Keskitalo, 
Emilia Lotta Maria Seppänen.
Kuollut: Kerttu Mirjami Kinnunen e 

sanajumalanpalvelus kirkossa, Olavi 
Palovaara.
Kuorot: To 11.5. klo 14 Hovin Stellat 
Hovin koululla ja klo 19 Rantsilan 
laulu seurakuntatalolla. Ke 17.5. klo 
11 veteraanikuoro. To 18.5. klo 19 
Rantsilan Laulu seurakuntatalolla.
Kerhotoiminta: Ma klo 10-12.30 
Perhekerho Pallerot seurakuntatalolla 
ja klo 14-16 Hovin kerho kouluikäi-
sille. Ti klo 10-11.30 Hovin kerho 
3-5 -vuotiaille, klo 13.15-15 Sipolan 
kerho kouluikäisille ja klo 16-18 
tyttökerho Nuppulassa. Ke klo 10-12 
kirkonkylän kerho 3-5 -vuotiaille 
Nuppulassa ja klo 14.15-16 Mankilan 
kerho kouluikäisille. 
Tulossa: Ti 23.5. klo 19 kylvön siunaus 
Kati ja Matti Pennasella. Seurakun-
tatapahtuma aj. 24.-25.5., mukana 
Jorma Kalajoki Kansan Raamattuseu-
rasta. Ke 24.5. klo 17 miesten saunailta 
Ropolassa, aiheena Mies metsässä, 
sängyssä ja lastenkamarissa ja klo 
17 naisten saunailta lähetyssihteerillä, 
aiheena Luotu naiseksi. Helatorstaina 
25.5. klo 10 messu kirkossa, messun 
jälkeen lähetystilaisuus seurakuntata-
lolla, aiheena Lähetetty palvelemaan 
ja todistamaan ja klo 19 Sanan ja 
rukouksen ilta kirkossa.
Ke 31.5. seurakunnan pallerokerhon 
retki Ranuan eläinpuistoon. Lähtö 
klo 8 seurakuntatalon pihalta. Paluu 
noin klo 20. Kaikki seurakuntalaiset 
ovat tervetulleita retkelle mukaan. 
Hinnat: Pallerokerholaiset: aikuiset 
20 e, lapset 15 e, alle 4 v 7 e. Muut: 
Aikuiset 25 e, lapset 20 e, alle 4 v 
12 e. Käymme mennessä syömässä 
Pudasjärven ABC-asemalla. Jokainen 
kustantaa itse syöntinsä. Ilmoittautu-
miset kirkkoherranvirastoon, p. 250 
143 (ma - to). 
Rauhanyhdistys: Pe 12.5. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. Pe 19.5 klo 19 
ompeluseurat ry:llä.
Kastettu: Veikko Veli Tapani Karp-
pinen.
Kuollut: Johan Iisakki Lampela, 90 v.

kuussa. Vierailemme silloin museolla 
ja tutustumme vanhoihin parannus-
menetelmiin ja -välineisiin. Ajankohta 
ilmoitetaan kirkollisissa heinä-elo-
kuussa.
Rippikoulutyö: Rippikoulun 3. talvi-
tunnit seurakuntatalolla: la 13.5. klo 
10-13.30 (E- ja MUUT-ryhmät).
Nuorisotyö: Gospelryhmä kutsuu 
laulajia ja soittajia mukaan! Harjoituk-
set to 11.5. klo 15.45 alkaen. Ilmoittau-
du Markolle. Gospelmessu pidetään pe 
12.5. klo 18 srk-talolla.
Päivä- ja pallerokerhoihin sekä satu-
muskariin ilmoittautuminen ti 23.5. 
klo 9-15, p. 882 3144 tai 040 571 4629 
Sinikka Luokkanen.
Sarakylän hautausmaatalkoot to 18.5. 
klo 17.30. Kahvit ja iltahartaus illan 
päätteeksi. Ota oma harava mukaan!
Liepeen kesäkerho avaa ovensa ma 5.6. 
Kerho on avoinna 30.6. saakka viitenä 
päivänä viikossa klo 8-17. Kerhoon  
voivat tulla 0-6 - luokkalaiset koulu-
laiset. Kerhossa tarjotaan aamiainen, 
lounas ja välipala. Teemana kerhossa 
on jälleen seikkailu maalla. Kerhon 
hinta on 100 e/kk tai 7 e/päivä. Oh-
jaajina toimivat ip-kerhojen ohjaajat. 
Ennakkoilmoittautumiset Pudasjär-
ven 4H-yhdistys, p. 822 815. Lisätietoja 
kerhosta saat Helena Kouvalta , p. 040 
7346 997.
Rauhanyhdistykset: Lauluseurat  ke 
17.5. klo 19,  Aino ja Arvo Niskasaarella, 
Kanervatie 2.  Äitienpäiväjuhla ja seu-
rat Hirvaskosken ry:llä la 13.5. klo 19, 
Leppänen. Äitienpäivä- ja kevätjuhla 
Kurenalan ry:llä su 14.5. klo 17.
Haudattu: Antti Tuovila 79 v,  Kaarlo 
Heikki Kälkäjä 77 v ja Pirkko Heleena 
Pietarila 57 v.
Kastettu: Riina Hannele Jurmu, 
Ville Pietari Särkelä ja Teppo Juhani 
Juttula.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma -  pe 
9 - 14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi@evl.fi, 
työntekijät: etunimi.sukunimi@evl.
fi. Seurakunnan kirkolliset jo maanan-
taisin nettisivuilla:www.pudasjarvi.
fi/seurakunta.

Rantsila
Siikajoki

Siikalatva

Tyrnävä

Suomen Pipliaseura | PL 173 | 00161 HELSINKI | puh (09) 612 93520

w
w

w
.b

ib
le

.fi

Tilaa ajoissa käsinsidottu Raamattu tai 
virsikirja lahjan saajan omalla nimipai-
natuksella. Nimipainatuksella olevat 
tuotteet voit tilata myös kirjakaupasta.

Ääni-Piplia
Uusi testamentti luettu-
na CD:lle.  Vuoden 1992 
käännös. 17 CD:tä.  
59 euroa.

Hopeiset 
korut ovat 
ensiluokkaista
hopeaa. Eri 
malleja,
katso lisää 
www.bible.fi. 

Henkilökohtainen
lahja ylioppilaille ja merkki-

päiviään viettäville

Herran siunaus -riipus 
saatavana myös 
kultaisena.

To 11.5. alkaen klo 8 
hautausmaan siivous-
talkoot. Talkoolaisille 
kahvi- ja hernekeitto-
tarjoilu seurakunta-
talolla.
Su 14.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala ja Varonen.
Ti 16.5. klo 11 Eläkeliitto seurakunta-
talolla. Eläkeliitossa kanttori ja eskarit. 
Klo 19 seurakunnan lapsikuorojen ja 
Limingan musiikkiopiston oppilas-
konsertti seurakuntatalolla. Kahvi-
tarjoilu lapsikuoron hyväksi.
Ke 17.5. klo 19 seurakuntailta Anita 
ja Jari Ojalla (Vanhanpappilantie 30), 
Olkkonen ja Lauriala.
To 18.5. klo 13 seurakuntakerho 
Rauhalassa.
Su 21.5 klo 11 kunniakäynti sanaka-
rihaudoilla, mukana veteraanikuoro 
ja Oulun seudun sotaorvot ry. Klo 19 

To 11.5. klo 15-20 hau-
tausmaatalkoot. Kah-
vitarjoilu leivän ja pul-
lan kera talkooväelle. 
Traktoreita toivotaan 
mukaan.
Su äitienpäivänä 14.5. klo 10 äitienpäi-
vän messu kirkossa. Samalla vietämme 
Siikajoen Sisun ja 4H:n yhteistä kirk-
kopyhää. Äitienpäiväkahvit Siikajoen 
Sisun tarjoamana pappilassa messun 
jälkeen. Su 14.5. äitienpäivän jp:ssä 
mukana lapsikuoro.
Ti 16.5. klo 12 virsihetki Puistolassa. 
Kanttori Yrjö Nissinen.
Huom! 3-  ja  4 -vuotiaiden kerho poik-
keuksellisesti to 18.5. klo 10-12 ja
perhekerho klo 12 lähtien Kirsi Rau-
tiolla Martikkalantie 52.
Tulevaa: Kaatuneiden muistopäivänä 
su 21.5. klo 10 jumalanpalvelus kirkos-
sa, kirkkoherra Reino Tanjunen. Jp:n 
jälkeen kunnianosoitus ja seppeleen 
lasku kirkkomaalla.

Rauhanyhdistys: La 13.5. klo 19.30 
raamattuluokka Jouko Pietarilalla. Su 
14.5. klo 18 seurat ry:llä. Ma 15.5. klo 
19 sisarkerho ry:llä. Ke 17.5. klo 18.30 
ompeluseurat ry:llä. To 18.5. klo 17.30 
päiväkerho ry:llä.
Kastettu: Jere Antti Johannes Loukusa.
Kirkkoherranvirasto avoinna: Ma klo 
12-17, ke ja pe klo 9-12.
Siikajoen seurakunnan kotisivu: 
www.siikajoenseurakunta.fi

To 11.5. klo 10.30 har-
taus Mäntyrinteellä. 
Klo 19 Virsikirja 20 
vuotta - yhteislauluilta 
Temmeksen kirkossa.
To 11.5. klo 10 siivous-
talkoot Temmeksen 
hautausmaalla.
Pe 12.5. klo 13.30 har-
taus Lepolassa.
Su 14.5. klo 10 messu 
Tyrnävän kirkossa, Iso-
kääntä. Klo 12 messu 
Temmeksen kirkossa, Isokääntä. Kirk-
kokyyti Temmeksen kirkkoon, yhteys 
Olavi Savelaan, p. 0400 280678. Kolehti 
Varhaisnuorisotyön kehittämiseen, 
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus.
Ma 15.5. klo 18 alkaen Yhteisvastuu-
kuntotempaus. Ilmoittautuminen klo 
18-19 Tyrnävän srk-talolla. Kävellään 

Tonilan lenkki tai pyöräillään Kesäko-
dille Kolmikantaan ja takaisin. Myy-
tävänä kahvia, vohveleita, makkaraa, 
arpoja ym. Haastettujen yhteisöjen 
lisäksi kaikki halukkaat mukaan kun-
toilemaan ja tukemaan hyvää asiaa.
Ti 16.5. klo 12.45 seurakuntakerho 
Tyrnävän srk-talolla. Klo 19 Ilosa-
nomapiiri Tyrnävän srk-talolla.
Ke 17.5. klo 19 kirkkokuoro Tyrnävän 
seurakuntatalolla.
To 18.5. klo 14 hartaus Ala-Temmek-
sen vanhainkodilla.
Rippikoulu: Kevätryhmän vanhem-
painilta kesäkodilla Kolmikannassa pe 
12.5 klo 18. Vanhempainiltaan osallis-
tuvat myös ryhmän rippikoululaiset.
Isoskoulutus la 13.5. Oulussa.
Ensi syksyn päiväkerhoon ja kesän 
luontokerhoon ilmoittautuminen pe 
19.5. klo 9-12 Tyrnävän srk-talolla, p. 
564 0615 ja 564 0616.
Haudanhoitosopimuksia otetaan 
vastaan taloustoimistossa 31.5. saakka, 
p. 564 0620.
Rovastikunnallinen omaishoitajien 
retki ti 23.5. Rekihoviin Utajärvelle. 
Aiheena Arjen ilot. Lähtö klo 9.50 
Tyrnävän seurakuntatalolta ja paluu 
n. klo 17.30. Osallistumismaksu 5 e 
sisältää kyydin, ruokailun, kahvin ja 
ohjelman. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 15.5. 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. 12.5. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
Varhaisnuorten retki Kylpylä Eede-
niin la 20.5. lähtö klo 10 Tyrnävän 
srk-talolta ja paluu klo 16. Retken hinta 
8 euroa, sis. kuljetuksen, lipun Eede-
niin ja valvojat. Omat eväät mukaan. 
Ilm. 15.5. mennessä khranvirastoon, 
p. 564 0600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 14.5. klo 
16 seurat ry:llä, Esko Vappula. Ma 15.5. 
klo 19 sisarpiiri Tyrnävän kirkossa. To 
18.5. klo 18 työilta ry:llä, paikat kun-
toon sisällä ja ulkona. Murto: La 13.5. 
klo 14 äitienpäivämyyjäiset ry:llä.
Kastettu: Nea Katariina Aitjärvi, Eedit 
Elisabet Koivuneva, Janette Karoliina 
Korkala, Erja Katariina Manninen, 
Fanni Helena Nevala, Sara Maria 
Pirilä, Selja Marika Rahko, Eero Ak-
seli Siekkinen, Susanne Saaga Mikaela 
Vänttilä.

Varhaisnuorille 
ohjelmaa Ylikylällä

Yhteiskristillinen varhaisnuorten 
tapahtuma Kids’ Action Night on 
Kempeleen Ylikylän koululla pe 
12.5. klo 18.

Ohjelmaan kuuluu musiikkia, 
toimintapisteitä, hauskoja ohjel-
manumeroita, nyyttikestit ja kris-
tillistä opetusta.

Lähes kaikki illassa toimivat aikui-
set ovat vapaaehtoisia. He ovat isiä 
ja äitejä, jotka haluavat tarjota var-
haisnuorten perjantai-illan viettoon 
kristillisen vaihtoehdon.

Tapahtuman järjestelyissä ovat 
mukana Kempeleen ev. –lut. seu-
rakunta, vapaaseurakunta, hel-
luntaiseurakunta ja King’s Kids’ 
Isän Ihmeet.

Kempeleen messussa 
puhuvat äidit

Kempeleen Vanhassa kirkossa rai-
kaa jälleen gospel, kun äitienpäi-
vän kunniaksi 14.5. kokoonnutaan 
viettämään Että jaksaisin ensi viik-
koon -messua. Sunnuntaina klo 17 
alkavassa messussa puheenvuoroja 
käyttävät äidit. Pietu Halosen joh-
tama Housebändi johtaa musiik-
kia, ja illan päätteeksi hiljennytään 
ehtoolliselle.
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sanan aika

Oi, Jeesus siunaa äitiä,

suo rauhan, onnen päiviä.

Pois pyyhi murheen kyyneleet.

Hyväksi kaiken Jeesus teet.

VK 467:1

kertoo siitä, millaista on  elää taivaan kansalaisena maailmassa. Kehotus cantate (= 
laulakaa) sekä sen pohjana oleva psalmi 98 kytkevät tämän pyhän vahvasti pääsiäisajan 
”iloisten” sunnuntaiden ketjuun. Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä totuudessa ja 
rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Päivän psalmi Ps. 98: 2-9, 1. lukukappale 
Jes. 4: 2-6, 2. lukukappale 1. Joh. 3:18-24, evankeliumi Joh. 15: 10-17.

ensi sunnuntai

Ette te valinneet minua,

vaan minä valitsin teidät.

 
JEESUKSEN SANAT OPETUSLAPSILLE

JOH. 15:10-17

Yhä matkallaan on Vapahtaja,

tyyni katse kasvoillemme hohtaa,

kun hän kyyneltemme siunaajana

hädät, kysymykset, syytteet kohtaa,

emme katso vastaan, jokin estää

hänen katseensa vain lapsi kestää.

HERMANN HESSEN RUKOUKSESTA VAPAHTAJA. 
HUILUNSOITTAJA. KIRJAYHTYMä 1977

Paras
äitienpäivälahja!

-Äiti, mikä on ollut sinun paras äitienpäivälahjasi?

Tytär hymyilee valmiiksi jo leveästi.

Ja niin me käymme läpi keskustelun, jonka olemme käyneet jo mo-

nen monta kertaa.

-Sinä olet ollut minun paras äitienpäivälahjani.

Tytär jatkaa ovelan näköisenä:

-Mutta olinko minä paketissa?

-Olit, sinä olit oikein paketissa.

Ja taas kerran lapsi saa kuulla syntymänsä tarinan. Kuinka hän tuli 

maailmaan äitienpäivän aattoiltana. Vauhti oli niin kova, että sikiö-

kalvot vain liehuivat lapsen ympärillä, kun ensimmäiset karjaisut hal-

koivat ilmaa.

-Onnenhuntu hartioilla!, kätilöt tiesivät ilmiölle nimen.

Se kuulosti hauskalta, mutta vielä hauskempaa on ajatella, että suloi-

nen lahja oli äitienpäivän kunniaksi – aivan oikein - paketissa.

Muitakin äitienpäiviä muistuu mieleen. Kerran heräilin kummalliseen 

tunteeseen: Kuin kasvoille olisi tippunut jotain. Jatkoin unia, mutta 

ropina vain jatkui.

Kun aukaisin viimein silmäni, huomasin tuijottavani niin läheltä jän-

nittynyttä poikalasta, että saatoin tuntea hänen hengityksensä kas-

voillani.

-Hyvää äitienpäivää, poika hihkaisi riemastuneella äänellä.

Tasaisen ropinan kasvoille olivat aiheuttaneet pikkuruiset punaiset 

sydämet, joita poika oli leikannut pahvista kymmeniä, ellei satoja, 

äidin kasvoille juhla-aamuna ripoteltavaksi. Pikkusydänten saksimi-

nen ei ollut vilkkaan poikalapsen suurin ilo, joten lahjan arvo paljas-

tui valtavaksi.

Että äitienpäivä voi olla riipaiseva juhla. 

Lasten hellyttävät kortit, pienet omatekoiset lahjat, ruukkuruusu pöy-

dällä ja gluteeniton täytekakku saavat melkein itkun kurkkuun. Olen-

ko ansainnut lahjat? Kyllä, tietenkin.

Mutta olenko ansainnut lahjojen antajat, lapseni? En ikinä. He ovat 

suurin lahja, mitä ihminen voi saada. Armoa armon päälle.

Kuinka paljon Jumala on syliin, ja sylistä eteenpäin annettavaksi, luot-

tanutkaan!

Ehkä on hyvä, että sitä kaikkea ei muista joka päivä. Että ovet paukku-

vat, ja rokki soi, aivan liian lujaa.

Armoa on ajatella vaikka Anja Vammelvuon runon sanoin: En minä 

ole vanhanaikainen äiti/en minä ole uudenaikainen äiti/ minä olen äiti./ 

Sitä ei mikään maailmanjärjestys voi muuttaa./ Kasvan ihmisen muka-

na / kun olen kuollut/ kasva sinä.

Kiitos Taivaan Isä kaikista maailman lapsista, ja äideistä.

Oikeastaan isistäkin.

SATU KREIVI-PALOSAARI
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PA LV E L U H A K E M I S T O

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

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

OULUN  KULTA

Panttilainakonttori Oy

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 374 239
Avoinna 

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

PA I K K O J A  AV O I N N A

M Y Y T ä V ä N ä

M U U T  S E U R A K U N N AT Y H d I S T Y K S E T

O P I S K E L I J A M E N O T

Pyhän Luukkaan kappeli, 
Yliopistokatu 7:
Su 14.5. klo 10 messu
Su 14.5. klo 15 English Service
Ke 17.5. klo 7.45 aamurukous
Hietasaaren leirikeskus, Hie-
tasaarentie 19:
Ti 16.5. klo 18 peli- ja sau-
nailta.
Tuomiokirkko:
La 13.5. klo 19 gospelmessu

Isokatu 11:
Pe 12.5. klo 19.00-00.30 Cafe 
Crossroads.
Tuiran kirkko, Myllytie 5:
Su 14.5. klo 18 iltamessu
Ti 16.5. klo 18.30 ison kirjan 
ilta

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkovaltuusto hyväksyi 
viime viikolla tilinpäätök-
sen vuodelta 2005. Tilikau-
den tulos on 254 138 euroa. 
250 000 euroa hyväksyttiin 
siirrettäväksi investointiva-
rauksiin kirkon urkujen ra-
kentamista varten.

Vaalilautakuntaan kirkko-
valtuusto valitsi kirkkoherran 

lisäksi Elsa Pirin, Arja Pirin, 
Jorma Alatalon ja Pekka Leh-
don. Varajäseniksi valittiin 
mainitussa järjestyksessä 
Marja-Leena Rantala, Heikki 
Turves, Aino Tolkkinen ja 
Tauno Kujala. Vaalilauta-
kunnan puheenjohtajaksi 
nimettiin kirkkoherra.

äitienpäivälounas 
Kiimingissä

Lähetysystävät valmistavat 
lounaan perheille ja perheet-
tömille Kiimingin seurakun-
takeskuksessa 14.5. Lounas 
alkaa messun jälkeen kello 
11.30 ja jatkuu 14:ään saak-
ka. Äidit saavat ruusut rin-
taan nuorilta miehiltä.

Lounaan hinta 8/3 euroa, alle 
viisivuotiaat syövät ilmaisek-
si. Samalla arpajaiset, joiden 
tulos julkistetaan klo 14.

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

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

LAKIASIAT
KALLE PYRHÖNEN KY

Varatuomari Kalle Pyrhönen
Rautatienkatu 9, 90100 OULU

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

- perunkirjoitukset - perinnönjaot - testamentit - oikeudenkäynnit

§ §

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit, 
myös maksuttomat oikeudenkäynnit

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

Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille. 

Anjanmutka 5, 90830 Haukipudas. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 
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Myllyojan 

Maikkulan

• Keittiöt • Kylppärit
• Sisustukset...

Vesalantie 2, Oulu

Johtava
remontin tekijä

www.rustholli.fi
  Soita ilmainen arvio

535 0500

JAKELUHäIRIöT/
JAKELUKIELLOT

SUOMEN KIRKKO-MEdIAT OY 
ASIAKASPALVELU

PUH. 0207 54 2294


