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Kirkko ja me -lehden numerossa 5/2007 
diakoni Erja Perälä kertoo kriisiavusta, jota 
Maarian seurakunta antoi Leafin tehtaan 
joukkoirtisanomisten aikaan.

– Monet ovat pystyneet näkemään krii-
sin tarjoaman uuden alun mahdollisuuden. 
Toisaalta monille on ollut tärkeää jo se, että 
on tullut kuulluksi ja nähdyksi. Ihmisille on 
ollut myönteinen kokemus, että kirkko on 
tullut lähelle vaikeassa elämäntilanteessa.

Tampereen kirkkosanomissa 18.5. sairaa-
lapastori Teemu Paarlahti kirjoittaa teke-
mästään kirjojen hintavertailusta.

– Vapunpäivänä tekemäni vertailu osoit-
ti, että Raamatun olisi saanut 7,50 eurolla. 
Vastaavasti esimerkiksi Susan Kurosen ”Pää-
ministerin morsiamesta” olisi pitänyt pulit-
taa 18,60. Heinäkuussa ilmestyvän uuden 
Harry Potterin ennakkohinnaksi tarjottiin 
27,90, joskin EU:ta hyödyntämällä sen saa 
kotiin kannettuna yli yhdeksän euroa edul-
lisemmin. Tampereen parhaaksi runoilijaksi 
joskus tittelöidyn Arto Lapin uutuudesta 
täytyi maksaa 15,10 euroa siitäkin. Eli jos 
Raamatusta on pulaa, niin seuraavan kerran 
ostoskoria täyttäessään voi kysyä itseltään, 
että pannaako Raamattu halvalla?

Vantaan Laurissa 18.5. päätoimittaja 
Pauli Juusela paljastaa, mitä myönteistä 
hän on löytänyt Viron ja Venäjän patsas-
kiistasta.

– Patsaan herättämät tunteet ovat osin 
ymmärrettäviä. Jos Suomi olisi miehitetty, 
tuskin mekään haluaisimme pitää vieraan 
vallan sotilaspatsasta kunniapaikalla. Toisaal-
ta venäläisen väestönosan elinolosuhteissa 
on Virossa parantamisen varaa ja patsaan 
siirto nosti esille pinnan alla kyteneen tur-
hautumisen. Tässä asiassa Viron johdon on 
syytä tehdä kotiläksynsä.

Hyvääkin patsaskiista kuitenkin poiki. 
Tallinnan pienin luterilainen seurakunta 
Peetel sai viimein luvan nuorisokodin ra-
kentamiseen kirkon tontille. Muun muasssa 
naapurien vastustuksen takia viisi vuotta 
jäissä ollut suunnitelma hyväksyttiin vain 
viiden päivän kuluttua mellakoista. Tämä 
tuskin oli sattumaa. Nuorisokodin kun on 
tarkoitus auttaa surkeista oloista, jopa ka-
dulta, tulevia suurimmaksi osaksi venäläis-
taustaisia nuoria uuden elämän alkuun.

i lmastotutkimusten tulokset, uu-
tisotsikot ja oma arkikokemus 
tuntuvat vahvistavan sen, että 

ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos 
etenee nopeammin kuin kukaan on 
osannut arvatakaan. 

Happosateisiin 1980-luvulla, otsonio-
hentumaan 1990-luvulla ja nyt ilmas-
tonmuutokseen on näkynyt kirkollisia 
kommentteja kovin vähän.

Ympäristöongelmat ovatkin olleet 
kirkolle selvästi vaikea aihe, josta on 
oltu liian hiljaa. Kun on kaulaansa 
myöten mukana kaikessa, on vaikeaa 
olla kriittinen, koska pitäisi arvioida 
myös itseään.

Edessä olevat ongelmat voivat olla 
niin totaalisia, että ne on helpompi 
väistää, uhkakuvat halutaan vaihtaa 
kaukosäätimen napilla miellyttäväm-
miksi kuviksi.

Ihminen yksinkertaisesti torjuu tar-
peeksi ikävät uutiset ja uhat ja ajattelee 
jotain kivempaa tai lamaantuu vain 
katsomaan, mitä tuleman pitää.  

Arkkipiispa Jukka Paarman puhe 
piispainkokouksessa helmikuussa ja 
Espoon piispan Mikko Heikan verkko-
päiväkirjassaan esittämä aloite kirkon 
ilmastopoliittisesta ohjelmasta ovat roh-
kaisevia. Käsillä ovat ilmeisesti viimeiset 
hetket toiminnan aloittamiseksi.

Kyseessä on paljolti myös sukupol-
vikysymys; keski-ikäiset ja sitä van-
hemmat ihmiset ovat eläneet nouse-
van elintason ajan, ja heidän on usein 

vaikea sisäistää ympäristönsuojelun 
välttämättömyyttä.

Jospa hyvinvointiin syntynyt nuoriso 
katsoisi asioita enemmän ekologisesta 
ja globaalista näkökulmasta eikä olisi 
aivan niin kulutuskeskeistä.

Länsimainen elämäntyyli houkuttelee 
ihmisiä kaikkialla maailmassa. Mutta 
jos pelkästään Kiinassa, Intiassa ja Af-
rikassa halutaan länsimainen elintaso 
nykyisillä keinoilla, maapallon ekosys-
teemi romahtaa siihen.

Toivoa vain voi, että he tavoittelevat 
parempaa elintasoa ympäristöä säästä-
vällä tekniikalla ja yhä vihreämmällä 
arvomaailmalla, jotka meilläkin ovat 
vasta tulollaan. Mutta riittääkö 

se, koska aivan oikeutetusti parempaa 
aineellista elämää haluava ihmismäärä 
on niin valtava? On mahdotonta kehot-
taa kohtuuteen heitä, joilla ei ole mi-
tään ja joiden elintaso on nousemassa 
lähes nollatasolta.

Moni luottaa siihen, että ihminen 
pakon edessä pelastaa lopulta itsen-
sä ilmastokatastrofin kuilun reunalta 
edistyneen tekniikan avulla. Toivotta-
vasti näin käy, onhan happosateitakin 
vähennetty ja otsonikerros voi hitaasti 
korjaantua tulevaisuudessa.

Mutta ehkä kuilun reuna voitaisiin 
vielä välttää, jos todella sisäistettäisiin 
luomiskertomuksen velvoite, että ih-
misen on varjeltava luomakuntaa, ei 
vain viljeltävä sitä.

Kristillisen elämäntulkinnan eetos 
kehottaa meitä kriittisesti arvioimaan 
elämäntapaamme. Vaikeus onkin ar-
kisissa asioissa; olisi vähennettävä jo-
kavuotisia ulkomaanmatkoja, auton-
käyttöä ja kulutusta ylipäätään, koko 
elämäntapaa olisi muutettava.

Siis juuri sinun ja minun olisi nyt 
heti toimittava, ei ensiksi jonkun muun 
jonkin ajan kuluttua. Katsotaanko, mitä 
voidaan tehdä ja ruvetaanko töihin? 
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07 Kirjaroviot palaavat mieleen
Ruotsissa nähtiin tänä keväänä näytelmä, 
jonka käsikirjoituksessa on tuttuja sävyjä.

Scandic-hotelliketju nimittäin päätti yl-
lättäen poistaa huoneidensa pöytälaa-
tikoista Raamatut. Tapaus alkoi, kun yk-
si humanistiyhdistyksen jäsen valitti Raa-
mattujen olemassaolon loukkaavan hän-
tä syvästi.

Hotelliketjun johdosta erehdyttiin an-
tamaan mauttomia lausuntoja. Sydsvens-
kan-lehdessä kestävästä kehityksestä vas-
taava johtaja Jan Peter Bergkvist asetti 
rinnakkain pöytälaatikkojen Raamatut ja 
maksullisten kanavien eroottiset elokuvat. 
Jälkimmäisten suhteen hän ei nähnyt mi-
tään moraalista ongelmaa, mutta Raama-
tut kyllä aiheuttivat päänvaivaa.

Päätöksestä syntyi meteli ja Scandicille 
alkoi sataa kritiikkiä.  Boikottejakin ruotsa-

laiset ehtivät puuhata, piispoja ja hiippa-
kuntia myöten.

Pian hotelliketju peruikin kantansa ja 
päätti, että Raamattuja saa vastedes hotel-
lien vastaanottotiskeiltä. Tarjolle asetetaan 
myös muiden uskontojen kirjallisuutta.

Ruotsin tapahtumat kertovat sen, et-
tä länsieurooppalaisten yhteiskuntien ny-
kyisessä henkisessä ilmapiirissä uskon-
nonvastaisille ajatuksille on helppo saada 
suhteettoman paljon myönnytyksiä, vaik-
ka enemmistö ajattelisikin toisin.

Scandic oli valmis poistamaan Raamatut 
yhden valituksen perusteella ja perui pää-
töksensä – ja senkin vain osittain – vasta 
suurten joukkojen vaatimuksesta ja boi-
kottiuhan alla.

Näinhän meilläkin on käynyt. Seurakun-
talehtien jakelusta syntyi kiista parista kan-

telusta ja suvivirsien kieltämistä kouluis-
ta harkittiin yhden julkisuudessa esitetyn 
kannanoton seurauksena. Näitä mielipi-
teitä vastaan on tarvittu murskaavan laaja 
vyörytys. Muutoin ne olisivat tulleet viral-
lisiksi päätöksiksi.

Suomen Scandic ei onneksi ryhtynyt hä-
tiköimään, vaikka vapaa-ajattelijat toivoi-
vat, että täällä matkittaisiin länsinaapuria.

Hotellit saavat Raamattunsa Gideonien 
lahjoituksena. Järjestö on tehnyt työtään 
niin kauan ja niin sitkeästi, että perinteelle 
on muodostunut oma itseisarvonsa.

Muutamien ihmisten mielestä Raamat-
tujen hävittäminen hotelleista edustaa va-
paata ajattelua.

Toisille se taas tuo mieleen eräät viime 
vuosisadan valtiot, joista tällä maanosalla 
on kovin ikäviä kokemuksia.

On aika toimia
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EU:n varoilla ostettujen 
ruokapakettien kevään 
jako on meneillään 
Suomessa. Vuodesta 
1996 lähtien jaettua 
ruoka-apua on tilattu 
155 seurakuntaan. 
Seurakuntia on yli 400. 
Raskaimmat rekka-
autolliset ovat saapuneet 
Oulun hiippakuntaan.

S eurakunnat jakavat Suo-
meen tilatusta EU-ruokatu-
esta suurimman osan.

– Toiseksi yltävät työt-
tömien yhdistykset. Joillakin paik-
kakunnilla Punainen Risti ja Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto ovat 
tilanneet ruoka-apua, samoin 
vapaaseurakunnat ja Pelastusar-
meija. SPR ja MLL ovat paikoin 
seurakuntien yhteistyökumppa-
neita, keräyssihteeri Ulla Pesola 
Kirkkopalveluista kertoo.

Kirkkopalvelut koordinoi ruo-
katarvikkeiden tilauksia Suomen 
seurakuntiin.

Pesolan mukaan jokaisessa seu-
rakunnassa harkitaan oman ti-
lanteen mukaan, tilataanko sinne 
kuivaruoka-aineita jaettavaksi vai 
ei. Oulun hiippakunnasta tuli 32 
tilausta. Kuopion hiippakunnan 
osuus oli 22 ja esimerkiksi Helsin-
gin 6 ja Espoon 7 tilausta.

Vaihtoehtona
yhteinen ateria

– Monin paikoin jaetaan pääasi-
assa maksusitoumuksia kauppoihin. 
Jos jollakin pienellä Kainuun tai 
Lapin paikkakunnalla lähikauppa 
on lakkautettu, tämä käytäntö ei 
ole järkevä.

E U - R U O a n  j a k O  k ä Y n n i S S ä

kuivaruoka on hyvä apu 
moneen perheeseen

– Useat seurakunnan panostavat 
ruoan laittamiseen ja aterioiden 
tarjoiluun. Tänä vuonna ruokatar-
joilu on ensimmäisen kerran ylittä-
nyt ruokakassien määrän. Yhdessä 
ateriointiin liitetään myös alkuhar-
taus, joten siinä toteutuu erilainen 
diakoninen ulottuvuus kuin ruoan 
jakamisessa, Pesola sanoo.

Alun perin ruokajakelu oli tar-
koitettu tilapäisavuksi, mutta mo-
nin paikoin se on jäänyt pysyväksi 

Suomen osuus EU:n ruokatukirahoista on noin 1,2 pro-
senttia. Italia saa tuesta 25,7 prosenttia, mutta maa on vai-
keuksissa laittomien maahanmuuttajiensa takia. Espanjan  
osuus on 20, Ranskan 18 ja Puolan 15 prosenttia.

Viime vuonna Suomessa jaettiin noin 500 000 kiloa 
kuivaruokaa. Tänä vuonna luku on suunnilleen sama:

Vehnäjauhoja noin 120 000 kiloa, sämpyläjauhoja 
78 000, makaronia 77 000, puurohiutaleita 71 000, näk-
kileipää 42 000, hapankorppuja 20 000 ja maitojauhetta 
noin 51 000 kiloa.

Esimerkiksi vehnäjauhoerän kokonaisarvo on noin 
135 000 euroa, makaronin 85 000 ja maitojauheen 
45 000 euroa.

Mikä olisi oikea 
tapa auttaa?

– Limingassa on mietitty, mikä on oikea tapa auttaa ih-
misiä. Ruokatarpeita on tilattu, koska ne otetaan kii-
tollisin mielin vastaan. Kukaan ei tule turhaan hake-
maan ruokakassia mutta ei enää myöskään häpeile sen 
noutamista.

– Yksi kassillinen kuivaruokaa ei tietenkään korjaa ke-
nenkään elämää mutta auttaa jonkin matkaa eteenpäin, 
diakonissa Marja-Liisa Hautamäki sanoo.

Kirkkoherra Ilkka Tornberg on saanut myönteistä 
palautetta ruokapussien jaosta. Kirkkoneuvoston kanta 
asiaan on, että ruokakassi on konkreettinen tuki avun-
tarvitsijoille.

Monet seurakunnan ovat luopuneet ruoan vastaan-
ottamisesta, koska se työllistää sekä diakoniatyöntekijät 
että joukon vapaaehtoisia tiiviisti vähäksi aikaa.

– Ruokalastin tulo seurakuntaan tarkoittaa, että ensim-
mäisenä päivänä otamme sen vastaan, toisena pussitam-
me ja kolmantena jaamme. Viimeksi apuna oli Punaisen 
Ristin paikallisia vapaaehtoisia. Organisointi on iso työ. 
Seurakunnalla ei ole tiloja lähetyksen säilyttämiseen ja 
vähittäiseen jakamiseen, Hautamäki selittää.

Ulla Pesolan tilaston mukaan Liminkaan lähetetään 
kesän ja syksyn ruokajakoon yhteensä noin 6 500 kiloa 
tavaraa.

Kempeleessä välivuosi

Kempeleeseen ei tilattu EU-ruokaa, kun aiemmin tul-
lut varasto loppui.

– Ruokakassit käyvät kyllä kaupaksi, mutta tänä vuon-
na päätimme diakoniatiimissä antaa ruoka-avustukset 
diakonian määrärahoista, diakonissa Leena Hintsala 
sanoo.

Kempeleen mallin mukaan ruokapussit on täytetty 
asiakkaan toiveiden mukaan. Kaikki eivät osaa käyttää 
esimerkiksi maitojauhetta. Tavaroille on olemassa sopiva 
varasto, ja jako on tapahtunut vähitellen pitkin vuotta.

Ruokakassien jakaminen on Leena Hintsalan mielestä 
järkevää. Asiakas saa selkeät, laadukkaat tuotteet, joita 
täydentämään on voitu antaa osto-osoitus.

– Mutta jäljelle jää kysymys, kenen tehtävä on huo-
lehtia ihmisten perustoimeentulosta.

Kempeleessä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on 
tilannut syksyksi tuhannen kilon erän ruokatavaroita.

– Tästä määrästä teemme noin 90 ruokapakettia, joi-
den noutamisesta ilmoitamme myöhemmin, Kerttu 
Hannila sanoo.

Muhoksella seurakuntaan tilattu EU-ruokalasti pu-
rettiin yhtenä päivänä ja jaettiin seuraavana. Diakonissa 
Leena Leskelän mukaan Muhokselle tilattu seurakun-
nan ja työttömien yhdistyksen yhteinen ruokamäärä oli 
vajaat tuhat kiloa.

PirKKO PaaKKi

EU-ruokatuella ostetaan asiakkail-
le hyvää suomalaista ruokaa.

käytännöksi. Ruokaa voidaan tilata 
kevään ja syksyn jakoon.

Tämä sopii Pesolan mielestä kirkon 
armokäsitykseen. Jos joku tarvitsee 
apua, häntä autetaan. Tuki on tar-
koitettu työttömille, vähävaraisille 
ja suurperheille. Kirkon toiveena 
on tietysti, että yhteiskunta antaisi 
jokaiselle jäsenelleen perusturvan. 
Ruokakassien jakaminen joka ta-
pauksessa jatkuu.

PirKKO PaaKKi

EU-ruokatuella ostetaan asiakkaille hyvää suomalaista ruokaa.
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Millaiset olivat ne 
hautajaiset, jotka ovat 
syystä tai toisesta 
jääneet sinulle mieleen?
koskettiko jokin 
väkevästi mieltäsi? 
koitko jotain sellaista 
mitä et ole koskaan 
muulloin kokenut? 
Tapahtuiko jotain 
yllättävää? 

Suomen Hautaustoimistojen Liit-
to ry järjestää 65-vuotisjuhla-

vuotensa merkeissä kaikille avoi-
men Näitä hautajaisia en unohda 
-kirjoituskilpailun. Kilpailun tar-
koituksena on kerätä ihmisten omia 
kokemuksia hautajaisista ja niihin 
liittyvistä järjestelyistä.  

Kilpailussa on kaksi sarjaa, 
avoin ja hautausalan ammatti-
laisten sarja.

Molempien sarjojen kolme pa-
rasta palkitaan, I palkinto on 500 
euroa, II 250 euroa ja III 150 euroa. 
Kilpailun voittajat valitsee Suomen 
Kuvalehden päätoimittaja Tapani 
Ruokanen. Saapuneet kirjoitukset 
luovutetaan kilpailun jälkeen tut-
kimuskäyttöön Suomalaisen Kir-

näitä hautajaisia en unohda 
-kirjoituskilpailu 

jallisuuden Seuran kansanrunous-
arkistoon. Kirjoituksia julkaistaan 
Suomen Hautaustoimistojen Liitto 
ry:n Tiimalasi-lehdessä. 

Kilpailuohjeet on tulostetta-
vissa liiton verkkosivuilta www.
hautaustoimistojenliitto.fi tai 
noudettavissa liiton jäseninä ole-
vista hautaustoimistoista. Jäsen-
liikkeiden yhteystiedot ovat liiton 
verkkosivuilla.

Kilpailukirjoitukset lähetetään 
31.12.2007 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen kirjoituskilpailu@hau-
taustoimistojenliitto.fi tai postitse 
osoitteeseen Suomen Hautaustoi-
mistojen Liitto ry, Lauttasaarentie 
48 A, 00200 Helsinki.

faKTaa
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Oulun tuomiokirkossa: Su 
27.5. klo 10 messu, toimittaa 
Veijo Koivula, avustaa Martti 
Pennanen, urkurina Maija 
Tynkkynen. Kolehti julistus-, 
seurakunta- ja raamattunkään-
nöstyöhön Angolassa, SLS:n 
kautta. Alaudae-kuoro, johtaa 
Liisa Räisänen.
To 31.5. klo 18 kouluunsiunaa-
misjumalanpalvelus. Tervetuloa 
vanhemmat, isovanhemmat, 
kummit, päiväkotiväki ja muut 
lapsen tärkeät ihmiset yhdessä 
viettämään rakkaan koulunsa 
aloittavan lapsen juhlahetkeä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen on 
kirkkokahvit Keskustan seura-
kuntatalossa, Isokatu 17. Siellä 
lapset saavat myös lahjan.
Oulun tuomiokirkon kryp-
tassa su 27.5. klo 18 englannin-
kielinen vesper.

Karjasillan kirkossa: La 26.5. 
klo 12 konfirmaatiomessu 
(iltakoulu), toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustavat Esa Harju 
ja Mervi Keskinen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Su 27.5. klo 10 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Juha 
Soranta. Karjasillan kirkko-
kuoro. Kirkkokahvit. Radiointi 
Radio Dei. Kolehti julistus-, 
seurakunta- ja raamatunkään-
nöstyöhön Angolassa Suomen 
Lähetysseuran kautta. Messun 
jälkeen mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun ja 
rukoukseen.
To 31.5. klo 10 lukuvuoden 
päätösjumalanpalvelus, liturgi 
Juhani Lavanko, saarna Keijo 
Nissilä, urkurina Essi Takkinen, 
ammattikorkeakoulun kirkko-
musiikin opiskelijoiden kuoro 
avustaa joht. Kaisa Säkkinen. 
Järjestää Ammattikorkeakou-
lun kulttuurialan yksikkö.

Tuiran kirkossa: Su 27.5. klo 
10 messu, toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Petteri Tuulos, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti julistus-, seurakun-
ta- ja raamatunkäännöstyöhön 
Angolassa, Suomen Lähetysseu-
ra ry:n kautta. Tuiran Kartanon 
vanhukset ja vapaaehtoiset 
osallistuvat messuun.
Su 27.5. klo 18 messu, toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti evankelioimiseen 
ja raamatunopetukseen Suo-
men Raamattuopistolle.
Ke 30.5. klo 20 messu, toimittaa 
Helena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti Kirkon 
Ulkomaanavulle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
27.5. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Huhtala, avustaa Päivi Jus-
sila, kanttorina Jukka Jaakkola. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa: Su 27.5. 
klo 10 perhemessu, toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Päivä- ja iltapäiväker-
holaiset sekä pyhäkoululaiset 
avustavat. 
Su 27.5. klo 18 nuorten gospel-
messu, toimittaa Ilkka Mäki-
nen, avustaa Sirpa Karjalainen 
ja Sari Meriläinen. Isosten 
siunaaminen. 
Sanginsuun seurakuntako-
dissa su 27.5. klo 12, sana-
jumalanpalvelus, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina Tomi 
Heilimo.
Turkansaaren kirkossa su 27.5. 
klo 12 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Kaisa 
Alasaarela.
Ylikiiminigin kirkossa su 27.5. 
klo 12 perhekirkko, toimittaa 
kirkkoherra Paavo Moilanen, 
kanttorina Leo Rahko, avustaa 
Lapsikuoro. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen kahvi- ja mehutar-
joilu seurakuntatalossa.

Kastellin kirkossa: Su 27.5. klo 
10 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kas-
tellin kirkkokuoro. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 27.5. 
klo 12 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Anna Stina Nyman. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
27.5. klo 12 messu, toimittaa 
Mirjami Dutton, avustaa Kati 
Naisniemi, kanttorina Ilkka 
Järviö, Kastellin kirkkokuoro. 
Kolehti ks. Karjasilta. Kouluun 
lähtevien siunaaminen.
Kaukovainion kappelissa su 
27.5. klo 12 messu, toimittaa 
Virpi Sillanpää-Posio, avustaa 
Vesa Pöyhtäri, kanttorina Juha 
Soranta, Mieskuoro TervasCan-
to. Kolehti ks. Karjasilta.

Pyhän Luukkaan kappelissa su 
27.5. klo 10 messu, liturgia Lauri 
Kujala, saarna teol. yo Ismo 
Virtanen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Tuiran Kirkon Nais-
kuoro. Kolehti ks. Tuira klo 10. 
Kuivasjärven II rippikouluryh-
mä ja vanhemmat kutsuttu.
Pateniemen kirkossa su 27.5. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti ks. Tuira klo 10.

Hartauselämä
Aamurukous ke 30.5. klo 7.45 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 25.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo.
Aamupiiri la 26.5. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 26.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo.
Sanan ja rukouksen ilta su 
27.5. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Raamattuopetusta 
Eero Karjalainen, ylistyslauluja, 
rukouspalvelua, yhteistä esiru-
kousta ja kirjallisia esirukous-
pyyntöjä.
Aamurukous ke 30.5. klo 8.30, 
Oulun tuomiokirkon krypta.
Päiväseurat ke 30.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo.
Miesten piiri ke 30.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Raamattupiiri to 31.5. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Anna-Mari Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit:
To 24.5. klo 18, Kastellin kirkko 
ja Maikkulan kappeli.
Ti 29.5. klo 12, Kastellin 
kirkko.

tuiran seurakunta

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

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Keväinen iltamusiikki pe 25.5. 
klo 20, Oulun tuomiokirkko. 
Sekakuoro Tuike, johtaa Lauri-
Kalle Kallunki. Ohjelmassa mm. 
Kallungin säveltämän Riemu 
syttyy -teoksen kuoro-osuudet. 
Vapaa pääsy.
Lauluyhtye Cappella pro voca-
len 10-vuotisjuhlakonsertti su 
27.5. klo 16, Oulun tuomio-
kirkko. Byrd, Palestrina, Tallis. 
Ohjelma 10 e, ovelta.

karjasillan seurakunta

Soli Deo Gloria! - Bachin 
sävelin helluntaihin la 26.5. klo 
21, Karjasillan kirkko. Cantio 
Laudis -kuoro ja barokkiorkes-
teri (johtaa Olli Heikkilä) sekä 
Joose Vähäsöyrinki (baritoni) 
ja Juha Soranta (urut). Vapaa 
pääsy, ohjelma 10/5 e.

Diakonia
tuiran seurakunta 
Raamattupiiri to 24.5. klo 18, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Kielokodin vapaaehtoisten 
ryhmä su 27.5. klo 8.30, Tuiran 

kartano, Kielo-koti. Lähdemme 
asukkaiden kanssa messuun klo 
10, Tuiran kirkkoon.
Työttömien ateria ti 29.5. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti.
Käsityöryhmä ti 29.5. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti.

Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 29.5. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perheilta ke 30.5. klo 16.30–
19.30, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Kehitysvammaisille 
perheineen. Sauna, ruokailu ja 
ohjelmaa. Ruokailu maksulli-
nen, ilmoittaudu p. 3161 340.
KUULOVAMMAISET
Aabrahamin poppoo ti 29.5. 
klo 13.30, Öbergin talo. Huo-
nokuuloisten päiväpiiri Dia-
koniakeskuksessa.
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 30.5. klo 12, Öbergin 
talo.
Ystäväilta to 31.5. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. Yhteinen 
ilta kaupungilla ja Runolassa 
asuville kuuroille.
Kirkkoretki Tyrnävälle su 10.6. 
Retki alkaa jumalanpalveluk-
sella Tyrnävän kirkossa. Sen 
jälkeen tutustuminen Myllykir-
jastoon ja ruokailu Hannuksen 
piilopirtissä. Ilm. viim. 4.6.  Eija 
Mukka p. 040 591 2657, eija.
mukka@evl.fi.

PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä 
25.5. klo 13, Öbergin talo
Päihdetyön raamattupiiri ti 
29.5. klo 13, Diakoniakeskus. 

Lapset ja  
lapsiperheet
Lasten sururyhmä ti 30.10., 
Maikkulanraitin päiväkoti. 
Ryhmä on tarkoitettu 7-9-
vuotiaille lapsille. Sururyhmän 
tarkoituksena on tarjota lähei-
sensä menettäneille lapsille 
monipuolista tukea. Jaamme 
yhdessä surun kokemuksia 
leikkien, jutellen, laulaen ja 
askarrellen. Ilmoittautumi-
nen 28.9. mennessä. Lisä-
tietoja p. 050 521 1065 ja p. 
040 574 7162.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kaikenikäisten kevätjuhla 
su 27.5. klo 16, Heinätorin 
seurakuntatalo. Nukketeatteri, 
Leinikit-kuoro, päiväkerho-
laisten esityksiä, kahvi- ja 
mehutarjoilu, kaikenikäisten 
yhdessäoloa. Anna-Mari Heik-
kinen, Maija Tynkkynen ja 
Heleena Hietala.
Päiväkerho ma 28.5. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerho to 31.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta 
Mummon ja vaarin pysäkki la 
26.5. klo 15, Pyhän Andreaan 
kirkko. Luontoretki.

tuiran seurakunta 
Pyhäkoulu su 27.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
aikana.

OulujOen seurakunta

Pyhäkoulu su 27.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

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

nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
30.5. klo 18–20, Öbergin talo. 
PH= arvo? paras hetki? pääsetkö 
heti? pois huolet vai jotain 
ihan mutta? Piipahda hetki ja 
ota selvää. 

karjasillan seurakunta 
Cafe Andreas -yökahvila pe 
25.5. klo 20–23.59, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ysikirkko ja yökahvila pe 25.5. 
klo 20, Pyhän Andreaan kirkko. 
Yhdeksäsluokkalaisten omassa 

kirkkohetkessä jätetään yhdessä 
hyvästit peruskoululle ja suun-
nataan tulevaan. Tilaa on kai-
kille: vanhemmille, sisaruksille, 
kummeille ja isovanhemmille. 
Kirkon jälkeen lettukestit ja 
yökahvila.

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 25.5. 
klo 19, Kuivasjärven seurakun-
takoti.

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet (avarit) to 24.5. 
klo 19, Saarelan seurakuntakoti 
ja Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. Pelejä, mukavia ihmisiä 
ja pientä tarjoilua.

Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
3K+ -ilta pe 25.5. klo 19, Kastel-
lin kirkko. Kolmen kohtaamisen 
illat tarjoavat mukavaa menoa 
rennossa seurassa. Vierailijana 
Sami Asp. Paikalla myös oma 
housebändi. Ilta jatkuu jameilla 
srk-salin puolella tortillojen 
kera.
Peli- ja saunailta ke 30.5. 
klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä ilta-
pala ja päätöshartaus.
Opiskelijoiden Englannin 
matka 22.–30.8. Kohteena 
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Lancasterin yliopistokaupunki 
ja paikallinen opiskelijaseura-
kunta. Ilm. viim. 31.5. osoittee-
seen: www.oulunseurakunnat.
fi/ tapahtumakalenteri. Koko-
naishinta (ruoka+majoitus) n. 
250 euroa (ei sis. meno- eikä 
tulopäivän ruokaa).

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tarinatupa ke 30.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti.

karjasillan seurakunta

Vanhuslinja-puhelinpäivys-
tys ke 30.5. klo 9–11 puh. 
040 574 7157.

tuiran seurakunta

Senioreiden laulupiiri ke 30.5. 
klo 12.30, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Yhteislaulua ja kahvit.
Senioreiden laulupiirin kevät-
retki ks. Leirit ja retket!

Leirit ja retket
Kulttuuriretki Kainuuseen 
24.–26.7. Matkareitti Suomus-
salmi-Kuhmo-Vuokatti. Ohjel-
massa mm. retki Turjanlinnaan, 
Raatteenportti , konsertti 
Kuhmo-talossa. Majoittuminen 
Kiannon Kuohuun Kalevala-
hotelliin. Matkan hinta 250 e 
(sis. matkat, puolihoito, sisään-
pääsymaksut ja vakuutus Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille).
Tied. ja ilm. p. 040 5747 157 ja 
p.040 5752 712.

tuiran seurakunta

Senioreiden laulupiirin kevät-
retki Hailuotoon ti 5.6. Ruo-
kailemme ravintola Ailastossa 
sekä tutustumme Hailuodon 
kirkkoon. Retken hinta on 15 
e sisältäen kuljetuksen, ruokai-
lun ja kahvin. Maksu kerätään 
linja-autossa. Takaisin Oulussa 
olemme n. klo 16. Ilm. viim. 
30.5 mennessä, p. 3161 340. 
Linja-auton reitti: klo 9.00 
Pyhän Tuomaan kirkko, ajaa 
Kaarnatietä, klo 9.15 Tuiran 
kirkko. 

karjasillan seurakunta 
Runon ja Suven perheleiri 
Rokualla 6.–8.7. Etusijalla 
Karjasillan srk:n alueella asu-
vat perheet. Aikuisille pari-
suhdetyöskentelyä aiheena 
seksuaalisuus. Lapsille omaa 
ohjelmaa. Ilm. viim. 18.6. p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/tapahtumakalenteri. 
Tied. p. 050 5402 558 ja p. 
040 5752 710. 

OulujOen seurakunta

Perheleiri 2.–5.7. Rokuan 
leirikeskus. Ohjelmassa yhdes-
säoloa, uintia, lepoa, laulua ym. 
Hinta aikuiset 45,40 e, 4–17 v. 
22,70 e, alle 4 v. ilmaiseksi. Hinta 
sisältää matkat, majoituksen 
täysihoidolla ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilm. viim. 14.6. p. 
3161 340. Etusija Oulujoen 
seurakunnan jäsenille.

Kuorot ja  
yhdistykset 
karjasillan seurakunta

Karjasillan kirkkokuoron 
harjoitukset ke 30.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 

OulujOen seurakunta 
Lapsikuoroharjoitukset ma 
28.5. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

Muut menot

Kevättapahtuma - Kirpputori 
la 26.5. klo 10–14, Maikkulan 
kappeli. Kirpputori on kappelin 
katoksessa, pöytävuokra 5 e. 
Pöytävaraukset p. 040 730 4118. 
Kasvomaalausta, onnenpyörä, 
kahvila, pomppulinna. Pressan 
Kattien Miska esiintyy klo 11 ja 
13. Tuotto Maikkulan alueen 
kummilapsikohteelle.
Sinkkuilta pe 25.5. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Eri ikäisten 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka. Illassa vieraana 
tuomiokirkkoseurakunnan 
kanttori Raimo Paaso.

Tuomiokirkko: Mirja-Riitta 
Vesterling s. Pehkonen 42 v, 
Kaarlo Ilmari Kärkkäinen 84 v, 
Antti Emanuel Kitinoja 77 v.
Karjasilta: Olavi Kustaa Aitta 83 
v, Jaakko Edvard Riehunkangas 
78 v, Ida Sofia Kesti s. Holmi 
86 v, Aila Kaarina Stefanius s. 
Toppila 69 v.
Tuira: Vieno Kärkkäinen s. 
Holopainen 90 v, Lauri Mikael 
Lassila 81 v, Hulda Emilia 
Väyrynen s. Rahko 93 v, Hans 
Tapio Ikonen 33 v, Antti Eerikki 
Valtari 92 v, Allan Ragnar Hög-
lund 81 v.

Tuomiokirkko: Pasi Olavi 
Härkönen ja Riitta Liisa Karp-
pi, Petri Juhani Pylvänäinen ja 
Irma Helena Heikkinen.
Oulujoki: Matti Sakari Karjalai-
nen ja Kati Anneli Viinikangas, 
Marko Antero Kuvaja ja Tiina 
Mirjami Hurskainen, Olli 
Sakari Vuoti ja Liisa Johanna 
Pohjola.

Tuomiokirkko: Saga Helli 
Alisa Rasi, Aada Tuovi Tuulia 
Honkala.
Karjasilta: Fanny Charlotta 
Tero, Sylvi Pirkko Rikita Mart-
tila, Aaron Paulus Benjamin 
Höyhtyä, Leo Aukusti Airak-
sinen, Aapo Paavo Jolula, Aida 
Olivia Korkala, Aada Emilia 
Rahko, Nella Leena Kristiina 
Aaltonen, Noel Luukas Eemeli 
Pitkänen.
Tuira: Mette Matleena Tuikka, 
Jimi Eemeli Tervaluoto, Ella 
Amalia Josefiina Maununie-
mi, Elmeri Veikko Kalervo 
Kämäräinen, Santeri Antti 
Elias Karppinen, Oona Mar-
leena Saukkonen, Toivo Olavi 
Silander.
Oulujoki: Helmi Tuulia Pöllä-
nen, Veikka Kasperi Parkkisen-
niemi, Hilla Sofia Kuvaja, Sohvi 
Vilhelmiina Kiiskinen, Aino 
Olivia Holmi, Lilli Eevamaria 
Ervasti, Alina Emilia Lukka, 
Karla Amelia Savolainen.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 27.5. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

Sotiemme veteraanien pohjoisen  
Suomen kirkkopäivä 

Oulussa 30.5.2007 
Juhlapaikkana on Ouluhalli, Ylioppilaantie 4

 Kirkkopäivän aikataulu 
 klo 9.30  Kokoontuminen Ouluhalliin 
  Ouluhallissa on mahdollisuus ostaa  
  kahvia ja ruokalippuja 
 klo 11.00  Yhteinen jumalanpalvelus 
 klo 12.00  Lounas 
  Kainuun Prikaatin sotilaat tarjoilevat 
  ruuan pöytiin 
 klo 14.00  Päiväjuhla

Lancasterin yliopistokaupunkiin 22.–30.8.2007

Lähde mukaan ihmettelemään kesäistä Englantia sekä tutus-
tumaan englantilaisiin ja saksalaisiin eri alojen kristittyihin 
opiskelijoihin! Matkan hinta noin 250 e.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä: www.oulunseurakunnat.
fi >> Tapahtumakalenteri >> Haku: Opiskelijoiden Englannin 
matka! Lisätietoja saat yliopistopastori Ari Savuojalta, puh. 
040 524 5919.

Järjestää Oulun evl.-lut. seurakunnat, oppilaitospalvelu

Kesämatka Englantiin!

reilu 
kauppa 
haastaa

Seurakuntia haastetaan kau-
pan oikeudenmukaisuustal-
koisiin Reilun kaupan seura-
kunta -kampanjalla. 

Reilun kaupan edistämis-
yhdistys ja vapaaehtoiset yh-
dessä muun muassa Kirkon 
diakonian ja yhteiskuntatyön, 
Kirkon Ulkomaanavun, 
Changemaker-verkoston, 
Kirkkopalvelujen sekä Suo-
men Lähetysseuran kanssa 
lanseerasivat kampanjan 
viikko sitten.

Reilun kaupan seurakunta 
–kampanjan tavoitteena on 
tukea seurakuntia ottamaan 
Reilun kaupan tuotteet yhä 
luontevammaksi osaksi seu-
rakunnan arkista toimintaa. 
Seurakunta voi näin toimia 
kannustavana esimerkkinä 
ja oikeudenmukaisemman 
maailman puolestapuhujana 
sekä pitää paikkakunnallaan 
esillä eettisiä kysymyksiä po-
sitiivisella tavalla.

Luvassa arvonimi

Seurakunnat, jotka sitoutu-
vat Reilun kaupan seurakun-
takriteereihin, voivat sitou-
tumisensa osoitukseksi ha-
kea Reilun kaupan seura-
kunta –arvonimeä.

Reilun kaupan seurakun-
ta lupautuu muun muassa 
käyttämään Reilun kaupan 
merkillä varustettua kahvia 
ja teetä kaikissa seurakunnan 
tilaisuuksissa, osallistumaan 
Reilun kaupan viikkoihin se-
kä pitämään Reilua kauppaa 
esillä viestinnässään. Rei-
lun kaupan pelisääntöjen 
toteuttaminen näkyy myös 
seurakunnan toimintasuun-
nitelmassa.

Kampanjasivustolta osoit-
teessa www.reilukauppa.fi/
seurakunnat voi muun muassa 
ladata Reilun kaupan haas-
tekirjeen, jolla seurakunnan 
voi haastaa mukaan Reilun 
kaupan kampanjaan. Sivus-
tolla on myös selkeät ohjeet 
Reilun kaupan seurakunta 
-arvonimen hakemiselle. 

KT 
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Su 27.5. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kir-
kosta, toimittaa Antti Leskelä, saarnaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri Nurkkala.
Su 27.5. klo 11.25 Lasten radiopyhäkoulussa 
Heleena Hietala puhuu helluntaipäivästä.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 30.5. klo 15.45 Naisen allakka. Vapaaeh-

toistyöntekijä Leena Taposen ajatuksia.
To 24.5. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Kuinka lapsen itseilmai-
sua voi tukea draaman keinoin? Lastenohjaaja Tarja Kuivala Marja 
Blomsterin haastateltavana.

Su 27.5. klo 9.45 Lasten radiopyhäkoulussa 
Heleena Hietala puhuu helluntaipäivästä.
Su 27.5. klo 10 messu Saloisten kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi -ohjelman uusinta, toimittaa Mer-
vi Jutila Alavieskasta.

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

r a D i O - O H J E L M aT

Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
otot kesällä  1.6.–31.8.2007 
   
Karjasillan seurakunnassa  
Ajanvaraus diakonian vastaanotoille maanantaisin klo 9–11 
puh. 531 3219 tai Karjasillan kirkolla, os. Nokelantie 39. 

Oulujoen seurakunnassa  
Vastaanotot maanantaisin klo 9–11 seuraavissa paikoissa:
-  Myllyojan seurakuntatalolla joka maanantai
-  Sanginsuun seurakuntakodilla 4.6., 25.6., 13.8., 20.8. ja 27.8.
-  Hintan seurakuntatalolla 4.6., 11.6., 18.6., 6.8., 13.8., 20.8. ja  
 27.8.
-  Huonesuon seurakuntakodilla 13.8., 20.8., 27.8.
Vastaanotto tiistaisin klo 9–10 
-  Ylikiimingin seurakuntatalolla  5.6., 12.6., 26.6., 3.7., 10.7.,  
 17.7., 14.8., 21.8. ja 28.8.

Tuiran seurakunnassa 
Ajanvaraus diakonian vastaanotoille taloudellisissa asioissa 
perjantaisin klo 9–11
puh. (08) 531 4616,  paitsi pe 22.6. ja 6.7. 

Tuomiokirkkoseurakunnassa
Ajanvaraus diakonian vastaanotoille taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 10–12 puh. 044 316 1419 Heinätorin seura-
kuntakodissa. 
Avoin vastaanotto torstaisin klo 9–10 (21.6. saakka)   
        
Erityisdiakoniapalvelussa
Avoin vastaanotto diakoniakeskuksessa,  os. Kirkkokatu 5  
Tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
     

Tuikkeen keväistä 
iltamusiikkia 

Sekakuoro Tuike laulaa kanttori Lauri-Kalle Kallungin joh-
dolla perinteisessä keväisessä iltamusiikkitilaisuudessa Ou-
lun tuomiokirkossa perjantaina 25.5. klo 20. 

Iltamusiikissa kuullaan 13.4. 2007 kantaesityksen saanut, 
Niilo Rauhalan tekstiin sävelletty pääsiäisaiheinen laulusarja 
sekakuorolle, baritonille ja uruille. Illassa ovat teoksen kuoro-
osuudet: kuusi kuorolle sävellettyä ”tuokiokuvaa” pääsiäisen 
tapahtumista. Teoksen on säveltänyt Tuiran seurakunnan 
kanttori Lauri-Kalle Kallunki. Lisäksi kuoro esittää muuta 
ohjelmistoaan. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Cappella pro Vocale 
juhlatunnelmissa

Oululainen vanhan musiikin lauluyhtye Cappella pro Vocale 
on sulostuttanut Oulun seudun musiikkielämää jo kymme-
nen vuoden ajan. Nyt merkkipaalua juhlistetaan konsertilla 
helluntaisunnuntaina 27.5. klo 16 Oulun tuomiokirkossa. 

Yhtye on valikoinut juhlakonserttinsa ohjelmaan musiik-
kia sille vuosien varrella rakkaiksi tulleilta renessanssiajan 
säveltäjiltä, kuten Giovanni Pierluigi da Palestrina, Thomas 
Tallis ja Willian Byrd. Uutena tuttavuutena saadaan kuul-
la tanskalaisen renessanssisäveltäjän  Mogens Pedersoenin 
motetteja. Ohjelmassa on myös 1900-luvulla eläneen rans-
kalaisen Francis Poulencin Salve Regina sekä suomalaisia ja 
ruotsalaisia kesäisiä lauluja.

Ohjelma 10 euroa.

Oulun fröökynöiden 
kevätkonsertti

Oulun NMKY:n nuorisokuoro Oulun Fröökynät laulaa 
kevään säveliä Oulun kaupungintalolla ensi sunnuntaina 
27.5. klo 15. 

Pian 20 vuotta täyttävä nuorisokuoro on kuluneen vuoden 
aikana uudistanut toimintaansa, ja kuoron sisällä toimii nyt 
kolme ryhmittymää: lapsikuoro Lauluflikat, nuorisokuoro 
Fröökynät ja nuorten naisten ryhmä Friidut. Kaikki kolme 
ryhmää esiintyvät kevätkonsertissa johtajanaan Ahti Sepp. 

Ohjelma on leikkaus vuoden mittaan harjoitelluista lau-
luista, mukana on hengellisiä lauluja, klassisia kappaleita, 
kansanlauluja, eri kansojen musiikkia ja nuorisomusiikkia. 
Kahvitus on tällä kertaa jo ennen konserttia ja alkaa klo 
14.15. Ohjelma ovelta, liput 6/4 e.

Oulussa 
anglikaanis-
luterilainen 

pappisvihkimys
Ouluun maahanmuuttajana tul-
lut sudanilainen episkopaali, ang-
likaanisen kirkon diakoni Amos 
Manga ordinoidaan anglikaani-
sen riituksen mukaisesti papiksi 
Oulun tuomiokirkossa 10. kesä-
kuuta klo 16 alkavassa pappisvih-
kimysmessussa.

Ordinaatio on Suomen oloissa 
merkittävä, sillä vastaavaa vihki-
mystä ei ole Suomessa aiemmin 
toimitettu. Pappisvihkimyksen toi-
mittaa kaksi piispaa: anglikaanien 
Euroopan hiippakunnan suffragan 
bishop David Hamid ja Oulun 
evankelis-luterilaisen hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi.

Papiksi vihittävä Amos Man-
ga on tällä hetkellä anglikaanien 
suomalaisen kappeliseurakunnan 
’assistant curate’, ja hän huolehtii 
ennen kaikkea Oulun seudulla ole-
vien episkopaalisten sudanilaisten 
hengellisistä tarpeista. Hänen työ-
alueensa ulottuu kuitenkin laajasti 
ympäri Suomea.

Oulun evankelis-luterilainen 
hiippakunta on aktivoitunut lu-
terilais-anglikaanisten yhteyksien 
osalta erityisesti viime vuosina. Yh-
teistoiminta on tullut ajankohtai-
seksi Oulun hiippakunnassa etenkin 
maahanmuuttajien myötä.

Perusteen luterilais-anglikaanisel-
le yhteistoiminnalle antaa vuonna 
1996 allekirjoitettu Pohjoismaiden 
ja Baltian luterilaisia kirkkoja sekä 
Britannian ja Irlannin anglikaanisia 
kirkkoja yhdistävä ekumeeninen 
Porvoon sopimus. 

KT

Bachia Oulussa
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, kuullaan Bach-kon-
sertti lauantaina 26.5. Esitys alkaa kello 21. Konsertin joh-
taa Olli Heikkilä ja urkuja soittaa Juha Soranta. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy, ennen esitystä myytävien ohjelmaleh-
tisten hinta on 10/5 euroa.

Konsertti on koottu kolmesta osasta. Soitinmusiikkia 
konsertissa edustaa Bachin orkesterisarja h-molli, jonka so-
listina soittaa huilisti Riina Olsén. Lisäksi kuullaan Bachin 
soolokantaatti 56 ”Ich will den Kreutzstab gerne tragen”, 
jonka laulaa Kuopiossa kirkkomusiikkia opiskeleva Joose 
Vähäsöyrinki. Kolmas osa on konsertissa kuultava kantaatti 
numero 131 ”Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir”, jonka 
esittävät orkesterin kanssa Karjasillan seurakunnan kuoro 
Cantio laudis ja Mieskuoro Weljet.

Kellonkartano 
avaa kesänsä 

Ensi viikonloppuna käyn-
nistyy Haukiputaan Karta-
non kesäkausi, joka jälleen 
palvelee ihmisen elinkaaren 
ja elämäntilanteiden eri vai-
heissa. Sunnuntain kiitos-
juhlassa tähytään tulevaan 
ja pidetään taustana Karta-
non 45-vuotista toimintaa, 
josta viimeiset 20 vuotta on 
vastuussa ollut Kellonkar-
tanon ystävät ry. 

Kohta satavuotiaan kiin-
teistön rauhallinen miljöö 
tarjoaa mahdollisuuden kii-
reettömään sanankuuloon ja 
yhdessäoloon sekä erilaisiin 
leireihin, joita Kartanossa on 
entistä enemmän. Uusina 
leiritapahtumina jo kesä-
kuussa ovat heprean kielen 
kurssi ja lintuleiri. Lasten 
leirit täyttävät alkukesän 
viikot. Heinäkuussa on lei-
rit kirjoittamisesta, kankaan 
kirjonnasta ja maalaamisesta 
kiinnostuneille. 

Kesän ohjelmaa ja leireille 
ilmoittautumista koskevat 
tiedot voi saada netistä sivulta 
www.kellonkartano.fi.

Ensi viikonlopun puhujat 
ovat Timo Junkkaala, Timo 
Holma, Olavi Rimpiläinen, 
Jaakko Kaltakari, Elsa-Mai-
ja Mikkonen ja Aulis Nat-
ri. Mukana on lauluyhtye 
Keskenkasvuset, jota johtaa 
Seppo Holappa. 
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Oulun seurakunnilla ja Tan-
sanialla on pitkät yhteiset 
perinteet; lähettejä on toi-

minut maassa vuosikymmeniä. 
Suhteita pyritään edelleen kehit-
tämään ja tiivistämään kumppa-
nuussopimuksella.

– Viimeksi Riitta ja Olavi Heino 
olivat kartoittamassa Tansanian lu-
terilaisen kirkon tarpeita. Tuloksena 
oli Oulun tuomiorovastikunnan 
ja Mtwara-Lindin rovastikunnan 
kumppanuussopimus.

– Mtwara-Lindin alue on Tan-
sanian kirkolle lähetyskenttää, 
tansanialaisittain kehitysaluetta. 
Se on syrjässä suurista keskuksis-
ta, ihmiset ovat köyhiä ja ilmasto 
kostean kuumaa.

– Asiat siellä ovat huonosti se-
kä taloudellisesti, sosiaalisesti että 
terveydenhoidon kannalta, Oulun 
tuomiorovastikunnan lähetyssih-
teeri Ulla Mäkinen kertoo.

Hänen mukaansa kumppanuus 
on ilojen ja surujen jakamista, toi-
sen kantamista sekä toisen puolesta 
rukoilemista. Se on hengellistä ja 
henkistä jakamista ja myös tapaa-
mista tilaisuuden järjestyessä.

Rovastikuntien on tarkoitus jakaa 
tietoa olemassa olevista haasteista ja 
oppia toisiltaan. Tieto kulkee kierto-
kirjeiden avulla. Kirjeitä lähetetään 
jouluksi ja pääsiäiseksi.

Oulussa kiinnostus Tansaniaa 
kohtaan on näkynyt mm. opin-
topiirinä. Se valmisteli Tansani-

Oululla kumppani Tansaniassa
an-matkaa, joka toteutui viime 
vuonna.

Oululaiset tukevat Ritva ja Mauri 
Niemen sekä Leena Pasasen työtä 
maassa ja antavat apua Makumiran 
teologiselle seminaarille, joka toi-
mii Arushassa Tumani yliopiston 
yhteydessä.

–Kumppanuusajatus toteutui jo 
pari viikkoa sitten sunnuntaina, 
joka oli rukoussunnuntai. Silloin 
kummassakin rovastikunnassa 
rukoiltiin toisen puolesta. Toivee-
namme on kuitenkin, että kristit-
tyjen yhteys saisi myös konkreet-
tisempia ilmenemismuotoja, Ulla 
Mäkinen sanoo. 

PirKKO PaaKKi

Jumalanpalveluksen 
jälkeen ihmiset 

kokoontuivat laulamaan 
kirkon edustalle. Sitten 

työnnetiin kiinni 
jäänyttä kirkon autoa 

liikkeelle, työntämässä 
myös Olavi Heino ja 
Pentti Kortesluoma. KU
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Suomen Lähetysseura 
järjestää yhteistyössä 
Ylivieskan Raudaskylän 
kristillisen Opiston 
kanssa nuorille 
aikuisille suunnatun 
lähetystyön 
esikoulutuskurssin 
ensi syksynä.

L ähetystyön esikoulutus on sil-
ta nuorten aikuisten maail-
masta lähetystyöntekijöiden 

maailmaan. Esikoulutuskurssin käy-
minen ei edellytä lähtemistä eikä 
se ole varsinainen lähetystyönte-
kijäkoulutus vaan sen tarkoituk-
sena on antaa tietoa tämän päi-
vän lähetystyön arjesta sekä mah-
dollisuuden miettiä omaa paik-
kaa kristittynä omassa arjessa lä-
hellä tai mahdollista paikkaa kau-
kana työkentällä. 

Suomen Lähetysseuran toiminta-
periaate - ihmisen kokonaisvaltai-
nen palveleminen ja rakastaminen 
- muodostaa koulutuksen jänni-
tekentän. Eri kulttuurien välinen 
vuorovaikutus, uskontodialogi ja 
kehitysyhteistyön metodit ovat myös 
kurssin keskeisiä teemoja. 

Esikoulutus sisältää sekä etä- että 
lähityöskentelyä. Lähijaksot toteu-
tetaan viitenä koulutusviikonlop-
puna. Koulutuksessa käsitellään 
lähetystyön perusasioita Raamatun 
näkökulmasta sekä tutustutaan lä-
hetys- ja kehitysyhteistyön arkeen 

Esikoulutuskurssi antaa 
tietoa lähetystyöstä

Kurssiviikonloput ovat 14.-16.9., 5.-7.10., 2.-4.11., 23.-
25.11. ja 14.-16.12. Kurssimaksu 170 euroa sisältää ope-
tuksen, kurssimateriaalin ja ruokapalvelut. 

Majoittumista tarvitseville viiden viikonlopun majoi-
tukset (sis. aamupalan) yht. 140 euroa. Hakupapereiden 
tulee olla perillä 31.8. mennessä. 

Yhteyshenkilö Emmi Korpi, vs. nuorisotyön kasva-
tussihteeri, Suomen Lähetysseura/Oulun hiippakunta. 
Sähköposti: emmi.korpi@mission.fi

kurssilla vierailevia maailmalla työs-
kennelleitä ihmisiä kuuntelemalla 
ja haastattelemalla. 

Olennainen osa kurssia on toi-
minnallinen ja yhteisölliseen vuoro-
vaikutukseen perustuva työskentely. 
Hakijalta edellytetään kristillistä 
vakaumusta, noin 20-30 vuoden 
ikää, hyvää terveyttä, sopeutuvuutta 
sekä valmiutta maksaa koulutuk-
seen liittyvät kulut.

Esikoulutuksen käyminen antaa 
mahdollisuuden hakea harjoitte-
luun Suomen Lähetysseuran työ-
alueille. Työalueharjoittelu tarkoit-
taa lyhytaikaista tutustumis- ja työs-
kentelyjaksoa työalueilla. 

Lisätietoja esikoulutuksesta sekä 
kurssin hakukaavake saatavana Suo-
men Lähetysseuran nettisivuilta: 
http://www.mission.fi/osallistu/
koulutus/esikoulutus/

Paavolan 
Parhaat oli 
virsivisan 

paras
Kolmas valtakunnallinen Vir-
siVisa huipentui finaaliin Hel-
singin Tuomiokirkossa viime 
viikon perjantaina. Mukana 
oli kahdeksan kolmihenkistä 
joukkuetta hiippakuntiensa 
edustajina.

Ensimmäisen palkinnon 
sai Paavolan Parhaat: Milja 
Karhumaa, Meeri Kulha ja 
Vanamo Lahti (Paavolan 
koulu, Siikajoki, Siikasalon 
seurakunta).

Toiselle sijalle ylsivät Vir-
sitoukat Töölön ala-asteelta 
Helsingin Töölön seura-
kunta ja kolmannelle sijalle 
Virsiveikot Jokelan koulusta 
Palokasta Jyväskylän maaseu-
rakunnasta. 

Tampereen piispa Juha 
Pihkala jakoi ensimmäisenä 
palkintona 500 euroa. Toiseksi 
tullut joukkue sai 300 euroa 
ja kolmanneksi sijoittunut 
200 euroa. Palkintosumma 
on tarkoitettu koko luokan 
käyttöön.

Finaalin tehtävissä oli tun-
nettava virsikirjan ja virren 
sisältöjä sekä tunnistettava 
virsiä niin urkuimprovisaa-
tiosta kuin bändisoitannas-
takin. Samoin oli ratkaistava 
da Virci –koodi, jatkettava 
virren säkeitä ja laulettava 
tietysti virsi!

Virsien harjoittelu aloitet-
tiin koululuokissa kahdella-
kymmenellä virrellä syksyllä 
2006 . Visa eteni koulukisasta 
seurakuntavaiheeseen ja sieltä 
edelleen hiippakuntavaiheen 
kautta finaaliin. Finaaliin 
opeteltiin vielä kymmenen 
virttä lisää.

VirsiVisan järjestää Seu-
rakuntien Lapsityön Keskus 
yhteistyössä Kirkkohallituksen 
ja Opetushallituksen kanssa. 
Virsivisalla oli tänä kautena 
ennätyksellinen suosio. Sii-
hen osallistui 445 luokkaa 
eli noin 10 000–12 000 kol-
mannen ja neljännen luokan 
oppilasta. 

Seuraava visa on tarkoi-
tus järjestää kautena 2008-
2009. 
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Tiekirkko,
toisenlainen 
taukopaikka

Tiekirkkojen ovet avautuvat 
10.6. matkailijoita varten jo 
neljännentoista kerran. Tie-
kirkkojen ketjussa on tänä 
kesänä 267 kirkkoa.

Kesäisessä Suomessa mat-
kustaessa näkyy teiden varsilla 
tiekirkoista kertovia liikenne-
merkkejä. Niitä seuraamalla 
löytää perille tiekirkkoon missä 
päin Suomea liikkuukin. 

Tiekirkkoon kannattaa astua 
sisään ja tutustua toisenlaisen 
taukopaikan ainutlaatuiseen 
tunnelmaan.
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Herra sua mä korotan
sulle laulan ylistystä.
Elämääni tullut oot
pelastit mun kuolemasta

Joukko ihmisiä on kokoontunut Li-
minkaan aloittamaan päivän mittais-
ta ylistysseminaaria. Mukana on vie-
raita Raahesta Kiiminkiin.

Monet ovat nuoria aikuisia, osa 
vähän varttuneempaa väkeä.

Vaikka ylistys ei ole vierasta pohjoisenkaan 
seurakunnissa, tilaisuuksia on harvakseltaan. 
Yhteen tuleva joukko tuntee toisensa ja myös 
tavan, miten toimitaan.

– Kun ihmisen sydämessä on pieni liekki, 
ja hän tulee yhteen muiden kanssa, ylistys 
roihahtaa suureen tuleen.

– Olkaa vapaat, tehkää mitä haluatte, vaikka 
hyppikää, liminkalainen Satu Vuollo rohkai-
see. Hän on Limingan ylistysryhmän jäsen 
ja yksi tilaisuuden kokoonkutsujista.

Osa joukosta istuu paikoillaan, muuta-
ma nousee seisomaan. Käsiä kohottuu, ja 
läsnäolijoille tuttu laulu kertautuu muuta-
maan otteeseen.

Kukaan ei hyppele, mutta valkoinen lippu 
liehuu musiikin tahdissa ja tamburiini antaa 
laululle rytmiä.

Miksi 
ylistämme

– Jos ihmisen sydämessä on tilaa Jumalan 
sanalle, sillä on seuraamuksia. Raamatussa, 
etenkin psalmeissa kehotetaan ihmistä ylis-
tämään Herraa ja myös huutamaan avuksi 
hänen nimeään.

– Yleensä ihminen kiittää kun saa jotakin. 
Aina rukous ei tuo vastausta. Silloinkin ih-
minen voi kiittää, vaikka perintöosasta, jo-
ka hänellä on Kristuksessa. Mitä Herra on 
sinussa tehnyt, sekin ylistäköön häntä, Outi 
Tausta opetti Raamattua.

Hän kiteytti, että ihminen on kutsuttu 
ylistämään, hiljentämään sielunsa ja kes-
kittymään Jumalan sanaan. Se on ihmisen 
ainoa kilpi ja suoja.

Ylistys on
luottamusta

Satu Vuollo käsittää ylistyksen luottamuk-
sen osoitukseksi Jumalalle.

– Elämässä voi olla vaikeita hetkiä. Nii-
denkin keskellä saat luottaa, että asiasi 
ovat Jumalan kädessä, voit jättää ne hänen 
hoitoonsa. Sinun ei tarvitse murehtia vaan 
voit kiittää.

– Ihminen saattaa murehtia joka päivä. Ylis-

Kaikki te, joissa on elämän 
henkäys, ylistäkää Herraa

tämistä kannattaa opetella, Satu sanoo.
Hän pohtii, mitä tehdä, jos Raamatun ke-

hotuksesta huolimatta tuntuu, ettei kykene 
ylistämään. Jos ei ole ylistysmieltä, vaan se 
tuntuu väkinäiseltä ja jopa mahdottomalta. 
Pitääkö silloinkin yrittää ylistää?

– Jumala kykenee luomaan meihin ylistyk-
sen mielen olosuhteista huolimatta. Jeesus 
tuli antamaan ”..kyynelten sijaan ilon öl-
jyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, 
murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan..”, 
kuten Jesaja sanoo.

– Ylistys auttaa lepoon ja luottamukseen. 
Vastaavasti Jumalan antama lepo, rauha ja 
luottamus aiheuttavat ylistysmieltä, Satu 
ajattelee.

 

Laula ja
karkeloi

Musiikki on yksi tapa ylistää.
– Ylistysmusiikkia voi olla monenlaista 

jokaisen tottumuksen ja musiikkimaun mu-
kaan. Käytännössä on usein helpompi syven-
tyä ylistyslauluun, kun sanat ovat helpot tai 
tutut. Ylistyslauluja toistetaan yleensä monta 
kertaa, että ne tulisivat tutuiksi. 

– Mielestäni usein parhaimpia palvon-
talauluja ovat yksinkertaiset, lyhyet laulut, 
joissa lauletaan sinä-muodossa Jumalalle. 
Häntä kiitetään kaikesta mitä hän on tehnyt 
meille: pelastuksesta, lahjoista, varjelukses-
ta. Usein laulut ovat reipasta iloitsemista ja 

karkeloa, Satu kuvailee.
Psalmi kehottaa: ”.. ylistäkööt tanssien 

hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan 
rummuin ja harpuin!”

Jos ihminen ei löydä muuta syytä ylistä-
miseen, hän voi kiitää siitä, että Jeesus on 
lahjoittanut hänelle pelastuksen tai että Ju-
mala on antanut hänelle elämän. Ihminen 
voi pysähtyä Jumalan eteen, viipyä siinä, 
hiljentyä ja kiittää Häntä siitä mitä Hän on. 
Ihminen voi ilmaista rakkautta ja ihailua. 
Ylistys voi olla myös kyyneleitä. 

– Näin voi tehdä yksin ja yhdessä tois-
ten kanssa.

PirKKO PaaKKiSirpa Tervahauta

Sirpa Tervahauta uskaltaa näyttää ilon ja kiitoksen.
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M iksi tarvitaan ylistystilaisuuksia, eikö seurakun-
nassa ylistetä tarpeeksi?

– Seurakuntalaisen näkökulmasta ei tarpeeksi, jos 
hän ei käy jumalanpalveluksissa. Kyllä ylistys kuuluu 
seurakuntaelämään, se on esillä monella tavalla, Tyr-
nävän kirkkoherra Leila Ikonen sanoo.

Hän muistuttaa, että kirkossa kuullaan esimerkik-
si sanat ”nousemme nyt ylistämään Jumalaa virren 
sanoin”. Kun laulamme ”Herraa hyvää kiittäkää”, 
ylistämme.

– Missä tahansa seurakunnan tilaisuudessa, vaikka 
vanhustenkerhossa, voidaan ylistää. Se voi olla läsnä 
lastentapahtumissa tai hyvissä konserteissa.

– Kun heränneet polvistuvat rukoukseen ja ovat 
aidosti Jumalan edessä, hekin ylistävät, Leila Ikonen 
luettelee ylistyksen ilmenemismuotoja. Ne voivat 
olla niin rauhallisia ja eleettömiä, ettei niitä koeta 
ylistämiseksi.

Muoto 
ei ole tärkeä

Kirkkoherra ei pidä mitenkään arveluttavana, että 
ylistys saa myös näkyvämpiä ja kuuluvampia muo-
toja kuten käsien heiluttaminen, tanssi tai lipun lie-
hutus.

– Raamatun kertomuksen mukaan Daavid karkeloi 
ja ylisti, kun liiton arkki oli saatu talteen. Tosin vai-
mo moitti häntä itsensä häpäisemisestä. Juutalaiset 
miehet rukoilivat kädet kohotettuina.

– Ulkoinen muoto ei tee ylistyksestä oikeaa tai 
väärää. Mutta ihmisen sydämen ja sielun on oltava 
siinä aidosti mukana. Tavan vuoksi tehdyillä eleillä 
ei ole merkitystä.

Lauluista
pysyvä omaisuus

Ylistyslaulut koskettavat ihmistä Leila Ikosen mie-
lestä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Usein toistet-
tuna Raamatusta otetut tekstit tulevat tutuiksi ja jää-
vät laulajan omaisuudeksi, joka ei häviä.

Ikonen puhui Limingan ylistysseminaarissa mm. 
rukouksesta. Yksinkertaisimmillaan rukous on kuin 
sisäänhengitystä, joka sisältää ajatuksen: Jeesus Kristus, 
Jumalan poika. Ulos hengittäessään ihminen pyytää: 
armahda minua. Siinä on kaikki olennainen.

– Yksinkertaiset asiat ylistyksessä ja rukouksessa 
ovat kuin leipää, joka ravitsee ja kestää. Herätyksien 
muotivirtaukset menevät ohi.
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– Ylistys lähtee sydämestä. Se on kipinä, 
joka tempaa mukaansa ja saa minut tans-
simaan.

– Rukoukset, liikkeet ja tanssi korottavat 
Herran nimeä, ilman lippua tai sen kanssa. 
Kaikki syntyy Jumalan antamasta luovuu-
desta. ”Kaikella, mitä minussa on, ylistän 
Herraa”, Oulussa asuva Sirpa Tervahauta 
kertoo omaa tarinaansa, miksi hän ylistää.

Sirpa oli Limingan ylistysseminaarissa 
näkyvä hahmo valkoisine lippuineen, joka 
hulmusi ylistyslaulujen tahdissa. Vakoinen 
lippu on liminkalaisten valmistama. Sirpa 
itse on tehnyt ja kirjaillut pari lippua. Niiden 
väri ei ole tärkeä, mutta symboliarvo on.

– Raamatussa puhutaan voitonlipusta. Se 
tarkoittaa Vapahtajan lunastamaa voittoa 
kuoleman vallasta.

– Lipun liehuttaminen merkitsee kiitosta 
ja sydämen ylistystä. Jos sydän on täynnä 
riemua tekee mieli nostaa lippu korkealle tai 
kohottaa kädet ylös, Sirpa määrittelee.

Jumalan koulussa

Sirpa Tervahauta sanoo olleensa uskossa 
13 vuotta. Kymmenen vuotta meni Juma-
lan koulussa, jossa usko koeteltiin. Hän me-
netti perheensä.

– Elämä tuottaa tuskaa, mutta kivun kautta 
Jumala luo uutta. Kaikella on tarkoituksensa. 
Nyt olen kuin eri ihminen, vapaa ja rohkea 
toimimaan ja puhumaan avoimesti. 

Sirpa ajattelee, että jos ihminen ei palve-
le lahjoillaan, henki näivettyy. Hän käyttää 
lahjojaan myös runojen ja puhetekstien 
kirjoittamiseen. 

– Pilkkaa en ole saanut osakseni uskon 
tähden, enkä välittäisi, vaikka saisin.

Sirpa on ammatiltaan sosiaalityöntekijä. 
Hänen tähtäimessään on koulutus meri-
mieskirkon työhön sekä myöhemmin lä-
hetystyö.

– Olen myös saanut lähetyskutsun ja toi-
von joskus työskenteleväni Keniassa.
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Oulussa asuva Olli-Pekka Siira harrastaa monipuolisesti seurakunta-
toimintaa ja myös palvelua sen piirissä. Limingan ylistysseminaaris-
sa hän puki ylleen valkoisen takin ja suojasi hiuksensa keittiötyönteki-
jän päähineellä.

– Huolehdin siitä, että ruoka- ja kahvitarjoilu sujuu suunnitellusti, 
suntion ammattitutkintoa opiskeleva luonnontieteilijä, filosofian mais-
teri selittää.

Viikkomessuihin, raamattupiiriin ja Pyhän Tuomaan kirkkolaula-
jiin osallistumisen ohessa ylistysryhmä on Olli-Pekalle tapa harjoittaa 
uskontoa.

– Minulla on hengellinen kutsumus, tarve osallistua evankeliumin 
sanoman levittämiseen.

– Ylistys on hyvä sana. Ylistyksessä evankeliumin ilo pääsee esille. 
Kokoontumisissa on vapaampi tunnelma kuin kirkon tilaisuuksissa 
yleensä, ja laulut ovat reippaampia, Olli-Pekka vertaa kuoronsa erilai-
seen ohjelmistoon.

Hänen mielestään ylistäminen yhdistää ihmisiä. Seurakuntarajoilla ei 
ole merkitystä. Ja tilaisuuksiin on helppo tulla.

PP

”Messun ytimenä ovat 
jumalan sana ja sen saarna 
sekä ehtoollisen sakrament-
ti. niihin kytkeytyvät erotta-
mattomasti seurakunnan 
rukous, tunnustus ja ylistys. 
kolmiyhteinen jumala ja 
hänen hyvät tekonsa sekä 
koko pelastushistoria ovat 
messussa läsnä ja kohtaavat 
ihmisen hänen elämäntilan-
teessaan.

       ”JUMaLanPaLVELUSTEn KirJa

Kiittäkää 
kaikesta

.. ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, 
Isää, meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. Ef. 5:20.

Siksi meidän, jotka olemme jo ennal-
ta saaneet panna toivomme Kristuk-
seen, tulee elää Jumalan kirkkauden 
ylistykseksi. Ef. 1:12.

Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet 
arvollinen saamaan ylistyksen, kun-
nian ja vallan, sillä sinä olet luonut 
kaiken. Kaikki, mikä on olemassa, on 
sinun tahdostasi luotu. Ilm. 4:11.

Olkaamme sen tähden hänen väli-
tyksellään alati uhraamassa Juma-
lalle kiitosuhria, niiden huulten he-
delmää, jotka tunnustavat hänen ni-
meään. Hepr. 13:15.

Jumalanpalveluksessakin 
ylistetään

Lippu liehuu 
kiitokseksi Tapa harjoittaa uskontoa

Olli-Pekka Siira 
ansaitsee elantonsa 
ainakin toistaiseksi 
luonnontutkijana.Pi
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autokyydin. Ruokailu Kalajoella 5-7 
euroa henkilö. Omaksi kustannukseksi 
jää yhteinen taksikyyti Kiiminki-Oulu. 
Ilmoittautumiset Rauhalle 24.5. men-
nessä, p. 8168 410.
Kiimingin seurakunta järjestää la 
28.7.  retken Kuhmon Kamarimu-
siikkijuhlille.  Matkan hinta noin 
36 euroa, sisältää matkan, ruokailun 
ja liput kahteen konserttiin. Sitovat 
ilmoittautumiset 20.6. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 040 584 
4406 tai 8161 003.
Rauhanyhdistys: Yhteiset lauluseurat 
pe 25.5. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Kevätjuhla ja seurat su 27.5. klo 17 
rauhanyhdistyksellä, Kari Kainua. 
Pyhäkoululaiset kirkkoon su 27.10. 
klo 10.
Kastettu: Nea Amalia Hiltunen, El-
nastiina Lovisa Koivisto, Iida-Maria 
Annika Lompolo, Inka Anniina Sova.
Kuollut: Kerttu Elina Härkönen s. 
Hirviniemi 81 v.

iltana. Tiedustelut ja varaukset Helena 
Ylimaula, p. 040 501 4764.
Retki Heinäveden Valamoon 12.-14.6. 
Majoitus 2 hengen huoneissa. Matkan 
hinta n.120 e. Matkan varaukset ja 
tiedustelut Helena Ylimaula, p. 040 
501 4764.
Kesän poikaleireillä on vielä vapaita 
paikkoja, tiedustelut Pekka Rintamäki, 
p. 040 5436 960.
Nuoret: Gospel-kirkko Vakkurilassa 
su 27.5. klo 18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: om-
peluseurat Martinniemen srk-kodissa 
ke 30.5. klo 18.30, Jokikylä: raamat-
tuluokka ry:llä pe 25.5. klo 17. Kello: 
Helluntaiseurat ry:llä 26-27.5., Jaakko 
Kaltakari, Mikko Kälkäjä, Simo Saari-
koski, Kalevi Teppola, ry:llä la 26.5. klo 
18 ja su 27.5. klo 13 sekä HPE Kellon 
srk-kodissa su 27.5. klo 18.
Kellonkartano: Toimintakauden 
avajaiset ja herätyksen kiitosjuhla 
26.-27.5. La: alk. klo 13 Herätys eilen 
ja tänään, Timo Junkkaala. Kellonkar-
tanon 45 v., ystäväyhdistys 20 v. sekä 
herätyksen 50 v. juhla. Su: Kartanon 
kirkko ja HPE klo 13, Jaakko Kaltakari, 
Olavi Rimpiläinen, juhlakahvit ja klo 
15 kiitosjuhla. Kesän 2007 leirit ja 
kurssit (ennakkoilmoittautuminen): 
Lintuleiri 16.-17.6., lintuharras-
tuksesta kiinnostuneille, ilm. Lars 
Soutukorva, p. 050 5863 793 tai anja.
tellervo_at_pp.inet.fi. Kirjoittajaleiri 
12.-13.7., Pirkko Böhm-Sallamo, Tero 
Sallamo, ilm. Pirjo Tampio, p. 040 5545 
298, Maalausleiri 19.-21.7., akvarel-
limaalausta, Riitta Ranta, ilm. Terttu 
Välikangas, p. 040 726 148. Samaan 
aikaan raamattupäivät, Erkki Ranta. 
Heprean kielikurssi 6.-7.6. ja 13.-14.6. 
Neljä iltaa nykyheprean alkeille, Anja 
Röpelinen, ilm. 050 3767 387.
Kuollut: Aarne Alfred Kurkela 93 v., 
Martti Einari Annala 77 v.
Avioliittoon kuuluttu: Marko Olavi 
Heikkinen ja Saana Annika Tuokila.
Kastettu: Aaro Pekka Joonatan Me-
riläinen, Severi Lauri Matias Saarela, 
Matias Johannes Huttunen, Olli Risto 
Tapani Määttä, Emma Sofia Hämeen-
niemi.

24.–31.5.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

kempele

Haukipudas

kiiminki

Liminka

Su 27.5 klo 10 sa-
najumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Su 27.5. klo 12 pyhä-
koulun päätös Kir-
konmäellä, ulkoilu-
vaatetus.
Ti 29.5. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Raili Haapalalla, Rantatie 64.
La 2.6. klo 8.30 koululaisten kevät-
kirkko.
Su 3.6. klo 10 messu. Saarnaa Aatto 
Kuusniemi.
Su 3.6. klo 12 Hailuodon Rukousmän-
nikössä Jorma Hentun muistoseurat. 
Lounas ja kahvitarjoilu Aunuksen 
Vitelen vanhusten hyväksi. 
Kastettu: Juho Valtteri Toppi ja Lauri 
Olavi Holmi

Messu kirkossa su 
27.5. klo 10, litur-
gia Nevala, saarna 
Kaltakari, kanttorina 
Niemelä, Kuusamon 
kirkkokuoro, johtaa 
Raimo Heikkilä. 
Sanajumalanpalvelus Martinniemen 
srk-kodissa su 27.5. klo 12. Maria 
Vähäkangas, kanttorina Henna-Mari 
Sivula. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 24.5. klo 13. 
Mikäli tarvitset kuljetuksen kerhoon, 
ota yhteyttä diakoniatoimistoon ajan-
varausvastaanotolle perjantaisin klo 
9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulun harjoitukset srk-keskuksessa 
tänään to 24.5. klo 18.30.
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Häämusiikki-ilta kirkossa pe 25.5. klo 
19. Tilaisuudessa esitellään perinteiset 
häämarssit ja myös muuta urkumu-
siikkia, jota kirkkohäissä yleisesti 
käytetään. Laulamme yhdessä vihki-
misessä käytettäviä virsiä ja esitämme 
yksinlauluja, jotka sopivat kirkolliseen 
vihkitoimitukseen. Musiikista vastaa-
vat kanttorit Hannu Niemelä, Minna 
Pohjola ja Henna-Mari Sivula sekä dir. 
mus. Pekka Manninen. Paikalla ovat 
myös kirkkoherra Jaakko Kaltakari ja 
suntio, joiden kanssa voi keskustella 
vihkitoimitukseen liittyvistä asioista. 
Häämusiikki-iltaan on vapaa pääsy ja 
sinne ovat tervetulleita kaikki asiasta 
kiinnostuneet.
Taimimyyjäiset Vakkurilan ja lähetys-
toimiston välisellä pihalla ti 5.6. klo 
15-18. Lahjoituksia otetaan vastaan 
ja noudetaan tarvittaessa, p. 040 5014 
764. Paikallisia kestäviä taimia.
Kirkkovaltuuston kokous Wirkkulas-
sa ke 6.6.2007 klo 18.30. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustaululla viraston 
aukioloaikoina. Kokouksen tarkistettu 
pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherran-
virastossa 11.6.-11.7.2007.
Suomen Lähetysseuran vuosijuhla 
Hyvinkäällä 8.-10.6. Majoitus 3-5 
hengen huoneissa tai mökeissä. Lähtö 
perjantaiaamuna ja paluu sunnuntai-

Messu helluntaipäi-
vänä 27.5. klo 10 kir-
kossa, Saija Kronqvist, 
Eeva Mertaniemi, 
kanttorina Marja Ai-
nali. Kolehti Suomen 
Lähetysseuralle julistus,- seurakunta- 
ja raamatunkäännöstyöhön Angolassa. 
Kuljetuspyynnöt kirkkoherranviras-
toon 25.5. mennessä, p. 040 584 4406 
tai 8161 003.
Kirkkokahvi messun päätyttyä seura-
kuntakeskuksessa. 
Rauhan Sanan seurat su 27.5. seura-
kuntakeskuksessa alkaen klo 12. pu-
hujina Raimo Salonen, Matti Salmela, 
Reino Heikkilä, Kauko Ainali.
Kevätkylvön siunaaminen Isokanni-
aisella to 24.5. klo 13, Pauli Niemelä.
Hartaus to 24.5. klo 13 Kolamäessä 
Koivulehdossa.
Kirkkokuoro to 24.5. klo 17.30  CD-
levyn äänitys seurakuntakeskuksessa.
Viikkomessu ke 30.5. klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Eläkeläisten leiripäivä ti 12.6. klo 
10-15 Jäälin Majalla. Ilmoittautumiset 
6.6. mennessä kirkkoheranvirastoon, 
p. 8161 003. 
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset to 
24.5. klo 9-12, p. 040 700 8151.
Junnuleirillä Suvelassa 5-7-luokkalai-
sille 24.-26.7. on vielä tilaa. Ilmoittaudu 
Aulikille, p. 040 7431 904.
Kutsu 60 ja 50 vuotta sitten ripille 
päässeiden juhlaan juhannuspäivänä 
23.6. alkaen kirkossa perinnejumalan-
palveluksella klo 10. Ilmoittautumiset 
ruokailua varten 31.5. mennessä kirk-
koherranvirastoon, p. 816 1003 tai 040 
584 4406.
Mielenterveysyhdistys Kiiminkiin. 
Tilaisuus to 24.5. klo 17.30 Lähimmäi-
sen tuvalla,Kirkkotie 6. Tilaisuudessa 
tietoa mielenterveysyhdistystoimin-
nan mahdollisuuksista ja kartoitusta 
yhdistystoiminnan käynnistämiseksi. 
Kahvitarjoilu.
Kaatuneitten Omaisten retki Kalajo-
elle to 7.6. Lähtö linja-autoasemalta 
klo 9. Oulun osasto maksaa linja-

Kirkkoherranviras-
to ja taloustoimisto 
suljettu to 24.5. kou-
lutuksen vuoksi.
Messu helluntaina 
27.5. klo 10 kirkossa. 
Kimmo Helomaa, avustaa Aino Pieskä, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 
125, 130, 117:1-4, 111:1-2ja7, 119:1-, 
330, 567. Kolehti julistus-,seurakunta-
ja raamatunkäännöstyöhön Angolassa 
Suomen Lähetysseura ry:n kautta.
Helluntain ylistysilta su 27.5. klo 
17 srk-talolla. Puheita, todistuksia, 
rukousta, ylistystä ja nyyttikestit. Tule 
yhteiseen illanviettoon ilosanoman 
äärelle.
Lähetysvintti avoinna ma 28.5. klo 
12-14. Kevään viimeinen. Jatkuu 
syksyllä.
Retki mielenterveyskuntoutujille  
ti 29.5. Haurukylään. Lähtö klo 10 
seurakuntatalolta, paluu noin klo 14. 
Makkaranpaistoa ja yhdessäoloa. Läm-
mintä ylle. Ilmoittautuminen tärkeää 
kuljetuksen vuoksi 24.5. mennessä 
Sinikalle, p. 044 7521 226.
Herännäis-siioninvirsiseurat ti 29.5. 
klo 18 (huom.aika!) Eeva ja Yrjö Hal-
mesmäellä, Meijerintie 2 A 5.
Omaishoitajien  ja Ystävärenkaan 
retki Ouluun ke 30.5. klo 10-14. Ohjel-
massa mm. kasvitieteellinen puutarha, 
ruokailu hyvässä ravintolassa. Yhteis-
kyyti. Ilm. 24.5. mennessä Maisalle, p. 
044 7521 227.
Nuorten palveluryhmän kevätkau-
den päätös ke 30.5. klo 15 alkaen. 
Ilmoita mukaan tulostasi Sinikalle, p. 
044 7521 226.
Hartaus to 31.5. klo 13.15  vuode-
osastolla.
Kouluun lähtevien siunaamiskirkko 
to 31.5. klo 18 kirkossa yhdessä päivä-
kotien ja esikoulujen henkilökunnan 
kanssa. Kummi tai muu läheinen 
voi olla mukana siunaamassa. Ter-
vetuloa!
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Tulossa: Nuotioilta ma 4.6. klo 18 
Luontokeskuksessa. Mukaan kutsu-
taan perheet, joissa kehitysvammainen 
lapsi sekä asuntolan ja perhekotien 
asukkaat. Mukana Elina Hyvönen. Ilm. 
Maisalle tarjoilun vuoksi (1.6.men-
nessä), p. 044 7521 227. Isovanhem-
pi-lapsenlapsi leiripäivä la 9.6. klo 
10-17 Tyrnävän kesäkodilla yhdessä 
Tyrnävän ja Lumijoen seurakuntien 
kanssa. Hinta 5 euroa/isovanhempi 
ja 3 euroa/lapsenlapsi. Tiedustelut 
Sinikalta, p. 044 7521 226.
Päiväkerhot: Kevään viimeiset kerhot 
kokoontuvat  viikolla 21. Kevätjuhlat 
Koti-Pietilän ja Alatemmeksen ker-
holaisille ja kotiväelle ti 29.5. klo 18 
kirkossa. Tupoksen kerholaisille ja 
kotiväelle ke 30.5. klo 18 Vanamos-
sa. Syksyllä kerhovuoden alkaessa 
päiväkerhon voivat aloittaa elokuun  
loppuun mennessä 3-vuotta täyttäneet 

Messu su 27.5. klo 10 
kirkossa. Toim. Puoli-
taival, avust. Liikanen, 
kantt. Savolainen. Mu-
kana nuortenaikuisten 
kuoro. Kolehti Suo-
men Lähetysseuralle 
julistus-, seurakunta- ja raamatun-
käännöstyöhön Angolassa.
Nuortenaikuisten kuoron harjoi-
tukset pe 25.5. klo 18 kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Kirkkoherranvirasto avoinna to 31.5. 
klo 9-15.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 
sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Pe 25.5. ei 
perhekerhoa Kokkokankaalla. 
Päiväkerholaisten retkipäivät Kos-
kelan leirikeskukseen: To 24.5. 
Kokkokankaan ma-to päiväkerhoryh-
mien lapset. Pe 25.5. Kokkokankaan 
ti-pe- päiväkerhoryhmien lapset sekä 

keskiviikon 3- vuotiaiden ryhmä. Ma 
28.5. Vanhan Pappilan, kirkonkylän 
ja Pyhän Kolminaisuuden Kirkon 
ma- to päiväkerhoryhmien lapset. Ti 
29.5. Vanhan Pappilan, kirkonkylän ja 
Pyhän Kolminaisuuden Kirkon ti- pe 
päiväkerhoryhmien lapset.
Syksyn päiväkerhoihin ilmoittau-
tuminen ke 30.5. klo 12-17 kaikissa 
kerhopisteissä. Ilmoittautua voi joko 
puhelimitse tai henkilökohtaisesti 
kerhopisteisiin.
Kirkkovaltuuston kokous to 31.5. klo 
18. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika 4.6.-
4.7. klo 10-15 kirkkoherranvirastossa 
ja kotisivuilla www.evl.fi/srk/kempe-
le/hallinto.htm.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Seurakuntaretki Kajaaniin 25.-26.7. 
Retkellä opastetut kiertoajelut Kajaa-
nissa ja Paltaniemessä. Matkan hinta 
on 60 e. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Leena, p. 040 779 0365 ja Sirkku, p. 
040 779 0368.
Seurakuntaretki 3.-5.8. Orivedelle 
Hengen uudistus kirkossamme ry:n 
kesäjuhlille, aiheena Tulta Taivaasta. 
Retken hinta 120 e/hlö, sis. matkan ja 
majoituksen täysihoidolla opiskelija-
asuntolassa 2 hengen huoneissa. Tied. 
ja ilmoitt. viim. 15.6. mennessä talous-
toim., p. 561 4522, ark. klo 8-15.
Varhaisnuorten toimintaa 7-13 
-vuotiaille kesällä 2007: Päiväleirit 
4.-8.6. Vanhassa pappilassa. Voit 
ilmoittautua koko ajaksi tai vaikkapa 
vain yhdeksi päiväksi. Leirillä askarrel-
laan, ulkoillaan, leikitään ym. Hinta on 
3 e/päivä eli koko ajalta 15 e sisältäen 
materiaalit ja ruokailut. Sisaralennus; 
2. lapsi 10 e ja 3. lapsesta eteenpäin 7 
e. Kesäleiri Koskelassa 19.-21.6.  Lei-
rillä pelataan, uidaan, askarrellaan ja 
tutustutaan Raamattuun.Leirin hinta 
on 25 e (2. lapsesta 20 e ja 3. eteenpäin 
15 e) Hinta sisältää majoituksen, 
ruokailun, matkat ja materiaalit. 
Seikkailupäivä Pihkalassa ke 27.6. 
Päiväretki Pihkalaan, jossa mm. joen 
ylitystä vaijerin varassa, mönkijäajelua, 
kiipeilyä ym. toimintaa. Hinta 8 e (2. 
sisaresta eteenpäin 5 e) sisältää matkat, 
ruokailut ja aktiviteetit. Päiväretki 
Tietomaahan pe 29.6. Vapaata tutus-
tumista tiedekeskukseen, jättielokuva 
Viikingit ja eväiden syöntiä. Retken 
hinta 5 e sisältää matkat, lipun ja 
eväät. Kokkikurssi pappilassa ti 3.7. 
Opetellaan pöytätapoja, laittamaan 
ruokaa, kattamaan ym. Kurssilla 
valmistetaan yhdessä päivän lounas. 
Hinta 3 e. Erätaitokurssi pappilassa 
ke 4.7. Opetellaan erätaitoja kuten 
tulentekoa, varusteiden pakkaamista 
ja ensiaputaitoja. Lisäksi valmistamme 
itse ruokaa retkikeittimillä. Hinta 3 e.  
Toimintapäivät pappilassa ma 9.-to 
12.7. Ohjelmassa askartelua, pelejä, 
leikkejä ym. mukavaa. Yhden päivän 
hinta on 3 e sisältäen ruokailut ja 
materiaalit. Ristiin Rastiin -suurleiri 
30.7.-3.8. Eräleiri 9-13 -vuotiaille Lapi-
osalmella. Telttaleiri, jonka ohjelmassa 
mm. kädentaitoja, erätaitoja, musiik-
kia, pelejä ja leikkejä sekä lähetykseen 
ja Raamattuun tutustumista. Hinta 30 e 
sisältää matkat, ruuat ja materiaalit.  
Ilmoittautumiset kesätoimintaan 
24.-25.5. klo 10-17 Katriina Mäelle, 
p.040 779 0372 tai sähköpostilla kat-
riina.maki@evl.fi.  
Nuoret: Nuorten ilta to 24.5. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
25.5. klo 20 Vanhassa pappilassa.  
Rippikoulu: YK 4 vanhempain ilta to 
31.5. klo 18 Vanhassa pappilassa. Rip-

pikoulun muualla käyvät: voit hakea 
rippikoulukortin ja virkatodistuksen 
kirkkoherranvirastosta toukokuun 
aikana. Ota mukaasi järjestöstä saa-
masi paperi.
Kempeleen rauhanyhdistys: La 
26.5.klo 9-15  Esikoululaisten retki 
Hailuotoon.
Su 27.5. klo 17 Kevätjuhla ry:llä, Ju-
hana Torkki.
Murron rauhanyhdistys: La 26.5. klo 
19 syntymäpäiväseurat Ulla-Maija ja 
Pauli Määtällä, Martti Määttä. Su 27.5. 
klo 14 kevätjuhla ry:llä, Kari Ahola.
Kastetut: Alisa Lina Lydia Siika-aho, 
Okko Aaron Andreas Valppu, Arttu-
Pekka Kalervo Paukkeri, Anni Anja 
Johanna Pahikka-aho. 
Vihitty: Eero-Pekka Siika-aho ja Kati 
Susanna Laurikkala. Erkki Juhani 
Väyrynen ja Tiina Susanna Säkkinen. 
Petri Kalervo Paukkeri ja Paula Heli 
Annele Niiranen. Marko Petri Tapani 
Sorjanen ja Anne Marita Ronkainen. 
Henry Juhani Kela ja Päivi Marketta 
Triipponen.
Kuollut: Eelis Lauri Kurkela 93 v., Aaro 
Benjam Jääskeläinen 83 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  
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Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

tai sitä vanhemmat lapset. Kerhopaik-
koina ovat kirkonkylällä Koti-Pietilä, 
Tupoksessa Vanamo ja Alatemmeksellä 
Lakeuden koulu. Kerhot kokoontuvat 
kerran viikossa. Kerhoaika: 3-vuotiailla 
2 tuntia ja 4- ja 5-vuotiailla 2,5 tuntia. 
Alatemmeksellä kerhoaika on 2 tuntia. 
Voit ilmoittaa lapsesi kerhoon tou-
kokuun loppuun mennessä. Syksyllä 
otamme kerholaisia niihin ryhmiin, 
joissa on vapaita paikkoja. Lapsen voi 
ilmoittaa kerhoon myös kotisivuil-
lamme. Vanhat kerholaiset voidaan 
ilmoittaa kerhoissa lastenohjaajille. 
Uudet kerholaiset ilmoitetaan vas-
taavalle lastenohjaajalle Helena Hak-
karaiselle, joka antaa myös lisätietoja, 
p. 044 7521 230.
Partio: To 24.5. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Pe 25.5. 
Pajose 2/07 partiojohtajille ja johta-
japartiolaisille Partiokämpällä alkaen 
klo 18. Muistamme illassa myös uusia 
ylioppilaita ja ammattiin valmistu-
neita. Syksyn ja ensivuoden toimin-
nan suunnittelua. Kaikki mukaan. 
Retkivarustus. Pe 1.6. Make päivystää 
partiotoimistossa klo 14-16. Havas-
Pökkelö johtajien kokous 2. partiotoi-
mistossa klo 17-19. Havas-Pökkelö-07 
15.-21.7.07  koko lippukunnalle, 
vaellus Äänekoskelta Ähtäriin n. 110 
km. Sudenpentujen osuus n. 40 km 
19.-21.7. Multialta Ähtäriin.  Sitova 
ilmoittautuminen partiotoimistoon tai 
kirkkoherranvirastoon kaavakkeella 
25.5. mennessä. Ilmoittautumisen 
myöhästyessä ota yhteys Makeen.  
Esitteitä ja ilmoittautumiskaavakkeita 
jaossa Kotikolon eteisessä. Kysy tar-
vittaessa Makelta. Hinta vartiolaiselta 
n. 75 e, II 65 e, supet n. 40 e. Hinnat 
tarkentuvat myöhemmin. Leirikirjeitä 
johtajilta ja Kotikololta. Johtajako-
koukset ja leiriläiskokoukset tulossa. 
Tule mukaan suureen seikkailuun. Ei 
pelkkää kävelemistä. Lähde rohkeasti 
mukaan. Lippukunnan kotisivut www.
niittykarpat.fi. Partiotoimisto, Markku 
Korhonen,  markku.korhonen@evl.fi, 
562 1223 tai 044 752 1223. 
Rauhanyhdistys: La 26.5. klo 11 Iin 
ry:n myyjäiset ja klo 18 iltaohjelma 
Limingan rauhanyhdistyksellä. Su 
27.5. klo 14 kevätjuhla ry:llä.
Kastettu: Veikka Mikko Juhani Joen-
suu, Lydia Sara Sofia Koskinen, Milja 
Elisa Lumijärvi, Saimi Martta Elisa 
Lumme, Jasmin Amanda Matero ja 
Silvia Anna Armiida Sippala.
Vihitty: Kari Pekka Matero ja Kati 
Tellervo Huovinen.
Hautojen kesähoidot ilmoitettava 
kirkkoherranvirastoon, p. 562 1220 tai  
562 1221 toukokuun loppuun mennes-
sä, jonka jälkeen kesähoitosopimuksia 
ei enää kyseiselle kesälle tehdä. Sisältö: 
haudan peruskunnostus, haudan 
pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi, 
kastelu, havutus syksyllä, jouluna 
kynttilä. Kynttilöitä yksi/hautasija, 
kuitenkin enintään kolme/hautakivi.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
 

M istä syntyy äidin virkistynyt olo?
 – Siitä, että on hieman aikaa itselle. 

Että ollaan muutama tunti ihan vain 
aikuisten kesken. Että saa istahtaa valmiiseen 
ruokapöytään ja aterioida rauhassa, temmesläi-
set Marja-Leena Liikanen, Outi Honka ja Erja 
Anttila tietävät.

He ovat pienten lasten äitejä, jotka eivät ”vietä” 
aikaansa kotona. Heidän arkipäivänsä on täynnä 
monenlaista touhua, menoa ja huolehtimista.

Jokainen myös arvostaa työtään äitinä, joka 
pystyy jättämään pyykit ja tiskit syrjään ollak-
seen lapsiaan varten ja kasvattajana, joka välittää 
omat arvonsa jälkikasvulleen.

Kun lapset lopettivat seurakunnan päiväkerhon 
viime viikolla, Marja-Leenan oli kiirehdittävä 
laittamaan pienimmäistään päiväunille. Outin 
piti suunnistaa terveyskeskukseen. Oli sentään 
hetki aikaa jutella siitä, miksi he ovat innostu-
neita osallistumaan seurakunnan järjestämään 
äitien hemmotteluiltaan.

– Ei riitä, että äiti rentoutuu vähän aikaa kirjan 
parissa kotona. On lähdettävä hetkeksi muual-
le. Kun on saanut itsensä liikkeelle, lopulta on 
mukava olo, Marja-Leena sanoo.

Hän on asunut Temmeksellä puolitoista vuotta 
ja kehuu pienen paikkakunnan elämää. Saman-
ikäisiin äiteihin on ollut helppo tutustua vaikkapa 
seurakunnan päiväkerhon kautta.

– Täällä on ihania naisia, jotka järjestävät yh-

teisiä menoja!
Seuraava meno on äitien hemmotteluilta Kol-

mikannan kesäkodilla. Luvassa on  laulua, runo-
ja, saunomista ja iltapala. Aiemmin on kokeiltu 
esimerkiksi kasvojen hoitoa savinaamiolla ja 
pilastesjumppaa sekä syvennytty ihanaan alus-
vaatemallistoon.

– Ne ovat hauskoja juttuja, mutta tärkeintä 
on oma aika aikuisten seurassa. Ja kesäkodin 
luonto on keväällä kauneimmillaan, Erja ja Outi 
ajattelevat.

Miksi seurakunta haluaa hemmotella naisia?
Lastenohjaaja Eija Salmenhaaralla on asiasta 

selkeä mielipide.
– Mikä on tärkeämpää kuin äitien kotona 

tekemä työ? Sitä on tuettava kaikin tavoin, ko-
konaisvaltaisesti.

– Seurakunta on mukana perheiden arjessa, jonka 
vastapainoksi pieni hemmottelu on paikallaan. 
On tärkeää, että äiti hoitaa itseään jaksaakseen 
puolestaan hoitaa lapsiaan ja huomioida heidän 
tarpeensa. Tiedän sen omasta kokemuksestani 
kotiäitinä. Muistan, että sain myös vertaistukea 
samanikäisiltä äideiltä, Eija selittää.

PirKKO PaaKKi

Tyrnävän kesäkodilla tiistaina 29.5. järjestettä-
vään äitien hemmotteluiltaan voi ilmoittautua 
vielä 25.5.

Temmeksellä 
hemmotellaan äitejä

Lumijoki
To 24.5. syksyn ker-
hoihin ilmoittau-
tuminen klo 10-13. 
Klo 14 kokkikerho 
II Lukkarinkankaalla. 
Kokkikerhot loppuvat 
tältä keväältä. Klo 17.30 lähetysilta 
Aura ja Aaro Anttilalla, mukana Liisa 

ja Ben Kingma.
Pe 25.5. klo 18 varhaisnuortenilta 
Korsuhovilla. Klo 20 nuortenilta 
Korsuhovilla.
Su 27.5. klo 10 helluntain messu kir-
kossa, rovasti Jouko Lauriala, kolehti: 
SLS:lle, julistus-, seurakunta- ja raama-
tunkäännöstyöhön Angolassa.
Ti 29.5. klo 18 kirkkoneuvoston ko-
kous virastossa.
Ke 30.5. klo 14 hartaushetki Lumi-
lyhdyssä.
To 31.5. klo 12 koulukirkko, kevät-
virsiä kotikirkossa. Klo 14 hartaus 
Alatemmeksen vanhainkodilla.
Diakoniatyö:Isovanhempi-lapsen-
lapsi leiripäivä Tyrnävän seurakunnan 
kesäkodilla La 9.6.klo 10-17. Luvassa 
mukavaa yhdessä olemista ja teke-
mistä! Hinta 5 e aikuinen ja 3 e lapsi. 
Leiripäivä on yhteinen Limingan ja 
Tyrnävän seurakuntien kanssa. Il-
moittautumiset Marjolle, p. 045 638 
1973 pe 1.6. mennessä.Tule viettämään 
kokemuksellinen päivä yhdessä lapsen-
lapsesi kanssa! 
Yhteisvastuukeräys on tältä keväältä 
päätöksessä. Suuret kiitokset kaikille 
keräykseen osallistuneille ja keräystä 
toteuttaneille! 
Partio: Havas-Pökkelö -esitteitä sekä 
ilmoittautumislomakkeita  kolon 
pöydällä, hae omasi ja ilmoittaudu 
leirille! 
Kesälomat: Markku Tölli lomalla 
21.5. alkaen. 
Rauhanyhdistys: Su 27.5 klo 16 har-
taus Lumilyhdyssä Hannu Tuohimaa 
ja klo 18 Eila ja Matti Töllin läksiäis-
seurat ry:llä Hannu Tuohimaa ja Kari 
Hirvasniemi.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, dia-
konissa 045 638 1973, suntio 045 630 
6081, talouspäällikkö 045 630 6082, 
kerhohuone 387 512, kotisivu: lumi-
joki.seurakunta.net
Kesätyöntekijät on valittu. Valituille 
on lähetetty tieto kirjeitse. Kesä-
työntekijöiden työhönottopalaveri 
pidetään to 31.5. klo 18 srk-talolla. 
Mukaan verokortti ja pankkiyhte-
ystiedot. 
Kastettu: Kaisla Inkeri Nikula ja Ver-
neri Vinski Valdemar Ylilauri.

Muhos
Su 27.5. klo 10 messu 
kirkossa, lit. Heik-
kinen, saarna teol.
tri Jouko Heikkinen, 
kanttori Kajava, kirk-
kokuoro. Kolehti ju-
listus-, seurakunta- ja 
raamatunkäännöstyöhön Angolassa, 
Suomen lähetysseura. Messun jälkeen 
ruokailu ja Mikael Agricola - juhla srk-
talossa, juhlaesitelmä Jouko Heikkinen, 
kirkkokuoro.
Pe 25.5. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Heik-
kinen.
Ti 29.5. keskipäivänkerhon sekä 
Laitasaaren ja Sanginjoen seurakun-
tapiirien retki Taivalkoskelle. Lähtö 
srk-talolta klo 8.45 ja Laitasaaren ruko-
ushuoneelta klo 9, ajetaan Sanginjoen 
kautta. Paluu aikaisintaan klo 18. Klo 
19 Herättäjän seurat ja makkaranpais-
toa Koortilassa, Heikkinen.
Ke 30.5. Kylmälänkylän seurakun-
tapiirin ja Rivilän kerhon leiripäivä 
Koortilassa klo 10-15. Hinta 5 euroa. 
Ilm. 25.5. mennessä kirkkoherranvi-
rastoon, p. 533 1284. Klo 13 hartaus 
Päiväkeskuksessa, Heikkinen. Klo 
17.45 rukouspiiri srk-talon kappeli-
huoneessa, Marja Leena Savolainen.
To 31.5. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Heik-
kinen.
Muuta: Löydetty Abloy ura-avain Mu-
hoksen hautausmaalta, noudettavissa 
kirkkoherranvirastosta tuntomerkkejä 
vastaan. 
Lapset/perheet: Kerhot päättyvät 
viikolla 21. Kerhokauden päätteeksi 
ma 28.5. klo 18 Miina ja Manu eksyk-
sissä – lastennäytelmä Koivu ja tähti 
– kulttuurikeskuksessa. Ensi syksyn 
päiväkerhot seuraavasti: srk-talossa 
4-5-vuotiaat ma klo 9-11 ja 13-15 sekä 
to klo 9-11, 3-vuotiaat pe klo 9.30-11 ja 
13-14.30, Kylmälänkylän kappelissa 3-
6-vuotiaat ma klo 13-15, Leppiniemen 
kerhotilassa 3-5-vuotiaat ke klo 13-15, 

Päivärinteen srk-salissa 3-5-vuotiaat 
ma klo 9-11, ke klo 13-15 ja to klo 9-11. 
Ilmoittautuminen päiväkerhoihin 30.-
31.5. klo 8-15.30 lapsityöntoimistoon, 
p. 533 4424 tai Sirpa Kukkohoville, p. 
050 309 3565. Kerhoryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kesän kerhot ja leirit: Kesäkerhot 
Päivärinteen srk-salissa 4.-8.6. ja 
11.-12.6. sekä srk-talossa 13.-15.6. 
ja 18.-21.6. päivittäin klo 9-11.30 
(2001-2003 syntyneet) ja klo 12.30-15 
(1997-2000 syntyneet). Kesäkerhot 
ovat maksuttomia, mukaan eväät ja 
ulkoiluvarustus. Ilm. kirkkoherranvi-
rastoon 25.5. mennessä, p. 533 1284. 
Lasten päiväleiri 7-13-vuotiaille Koor-

tilassa 4.-8.6. päivittäin klo 9-15. Hinta 
3 e/päivä. Ilm. kuten edellä. Lasten 
leiri 7-9-vuotiaille Ranta-Kemilässä 
12.-14.6. ja Koortilassa 27.-29.6. sekä 
10-13-vuotiaille Koortilassa 18.-20.6. 
Yöleirien hinta 25 euroa, ilm. 31.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p. 
533 1284.
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, p. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, p. 040 585 1057. 
Rippikoulut: Kesä III– rippikoulua 
su 27.5. kirkossa, klo 10 messu, jonka 
jälkeen oppitunti.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. 
Rauhanyhdistys: Pe 25.5. klo 19 lau-

luilta ry:llä, kahvit ja iltapala. Su 27.5. 
klo 18 kevätjuhla ry:llä.
Laitasaaren ry: La 26.5. klo 18 ke-
vätseurat ry:llä. Su 27.5. kevätseurat 
jatkuvat klo 12 ja 18.
Kastettu: Jimi Valtteri Laakkonen, 
Kaisla Annabel Hanhisuanto, Mette 
Eerika Kinnunen.
Muhoksen seurakunnan kotisivu 
www.evl.fi/srk/muhos
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tely. Hakemukset lähetettävä kirkko-
herranvirastoon 31.5. mennessä, os. 
Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA. Khra 
Erkki Piri lomalla 21.- 26.5. sij. kapp. 
Martti Arkkila
23. - 25.5. Siikalatvan seurakunnan 
mt-leiri Selkälässä, jossa leirikirkko to 
24.5. klo 19, Arkkila ja Kyöstilä.
Ti 29.5. klo 9 Siikalatvan seurakun-
nan työntekijäkokous Pulkkilan 
srk-talolla.
Kiitos kaikille hautausmaan siivous-
talkoihin osallistuneille Kestilässä, 
Piippolassa, Pulkkilassa ja Pyhän-
nällä.

Kestilä
To 24.5. klo 16 per-
he- ja päiväkerhojen 
yhteinen kevät retki 
Pihkalassa. Klo 19 lei-
rikirkko Selkälässä, 
Arkkila, Kyöstilä.
Pe 25.5. klo 13 ehtoollishartaus Pih-
lajistossa, Palovaara.
Su 27.5. klo 19 messu, Kautto, Kinnu-
nen. Kolehti Suomen Lähetysseuralle 
julistus-, seurakunta- ja raamatun-
käännöstyöhön Angolassa.
Ma 28.5. klo 12 alk. Siikalatvan srk:
n päihdekuntoutujien iltapäivä Sel-
kälässä.
Pe 1.6. klo 9 koulun kevätkirkko, 
Palovaara. Lippuvartio ja seppeleen 
lasku sankarihaudalla.
Rauhanyhdistys: Pe 25.5. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. La 26.5. klo 19.30 
nuortenilta ry:llä. Su 27.5. klo 19 seurat 
ry:llä, Matti Nissilä.
Vihitty: Aki Tapio Lohi ja Laura Ka-
tariina Koivukangas.

Piippola 
Su 27.5. klo 12 hel-
luntain kaste- ja kon-
firmaatiomessu, Piri, 
Määttä, kirkkokuoro, 
ehtoollisavustajana 
Saila Karppinen. Ko-
lehti Suomen Lähetysseuralle julistus-, 
seurakunta- ja raamatunkäännöstyö-
hön Angolassa.
Ti 29.5. klo 18 Piippolan lähetystiimi 
srk-talolla.
Pe 1.6. klo 8.30 Piippolan käsi- ja taide-
teollisuusopiston kevätkirkko ja klo 11 
Pentti Haanpään koulun kevätkirkko 
kirkossa, Piri ja Määttä.
Rauhanyhdistys: Su 27.5. klo 14 ja klo 
18.30 seurat ry:llä.

Pulkkila 
To 24.5 klo 19 leirikirk-
ko Selkälässä, Arkkila 
Kyöstilä
Pe 25.5 klo 19 makka-
ranpaistoa ja laulua 
Iki-kodalla. Mukana 
Olkkonen, Hakkarainen, Kyöstilä, 
Arkkila. Kolehti Raamattuopistolle.
Su 27.5 klo 10 messu srk-talolla
ti 29.5 klo 13 ystävyysseura vanhusten 
talossa
Ke 30.5 klo 10 lähihoitajien val-
mistumisjuhla srk-talossa, klo 18 
Rippikoululaisten kokoontuminen 
pappilassa.
To 31.5 klo 10 perhekerho pappilassa, 
klo 18 kirkkokuoro pappilassa, ja klo 19 
lähetyksen lauluilta pappilassa.
Pe 1.6 klo 12 Laakkolan ala-asteen 
päättäjäiskirkko rukoushuoneella.
Su 3.6 klo 10 kesäkauden aloitusju-
malanpalvelus pappilassa. Kirkko-
kahvit.
Kastettu: Mikael Antti Kristian Ojan-
aho, Linnea Mariella Iso-Junno.
Rauhanyhdistys: Pe 25.5. klo 19 
ompeluseurat ry:llä. La 26.5. klo 19 
raamattuluokka ry:llä. Su 27.5. klo 13 
kevätjuhla ry:llä.

Pyhäntä
To 24.5.  klo 12 vete-
raanikuoro srkt. Ei 
nuorten teemailtaa! 
Klo 17 lapsikuoro ja 
klo 18 kirkkokuoron 
viimeiset kevätharjoi-
tukset. Klo 19 kirkonkylän diakonia-
piiri Huttusilla Hyttipellontie 7.
Pe 25.5. klo 17.30 nuortenkuoro 
(viim.) srkt.
Su 27.5. klo 12 helluntain messu 
kirkossa, Kautto ja Kinnunen, kirk-
kokuoro avustaa. Kolehti Suomen Lä-
hetysseuralle julistus-, seurakunta- ja 
raamatunkäännöstyöhön Angolassa.
Ma 28.5. klo 18.30 Lamujoen diakonia-

Pudasjärvi

Rantsila

Oulunsalo

Siikalatva

Siikasalo
Siikajoki
To 24.5. klo 19 lapsi-
kuoron vanhempai-
nilta Ruukin seurakun-
tatalolla.
Su 27.5. klo 10 messu 
kirkossa. Reino Tanjunen.
Ti 29.5. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Pe 1.6. Gumeruksen koulun ala- ja 
yläasteen koululaisjumalanpalvelus 
kirkossa. Reino Tanjunen.
Adresseja myytävänä Siikajoen Salessa 
ja Osuuspankilla.
Arvoisat seurakuntalaiset. Kesä 
lähestyy ja sitä ajatellen olisi hyvä huo-
mioida tulevan kesän uudet ja vanhat 
hautahoitosopimukset. Voitte ottaa 
yhteyttä ko. asiassa toimistoomme sen 
aukioloaikoina tai toimistosihteerin 
matkapuhelimeen, p. 044 343 8148.
Siikajoen palvelupiste avoinna to - pe 
klo 10-14. P. 241 113 tai toimistosih-
teeri, p. 044 3438 148. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

Tyrnävä

Merikoskenkatu 6, 90500 Oulu, puh. 344 341
NORIN KELLO JA KULTA OY Yli 58 v.

palvelua
Tuirassa

Pitsi-
timanttiriipus
99€

Kultaiset
pitsikorvakorut
92€

Kultainen
pitsisormus
87€

Kultainen
pitsisormus
99€

Kakku-
ottimet
89€

Sokeri-
pihdit
76€

Jäätelö-
kauha
49€Timantti-

riipus
76€

Kevään juhliin upeat arvolahjat!

Kultainen
pitsisormus
79€

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 27.5. klo 10, 
Holmström, Kyllönen, 
Piirainen.  
Yrittäjien ja vuonna 
1957 rippikoulun käyneiden poikien 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Omaishoitajien retki Liminkaan ma 
4.6., lähtö linja-autoasemalta klo 9. Si-
tovat ilm. 31.5. mennessä Orvokille. 
Ystävänkammarin ja lähimmäisten 
retki Kierikkiin ja Yli-Iin seurakuntaan 
ti 12.6. Lähtö srk-kodilta klo 8.30. Ilm. 
29.5. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 882 3100, ruokavalio mainittava. Li-
sätietoja Leenalta ja Hennalta.
Kuorot: Kirkkokuoro to 24.5. klo 18.
Nuotioilta Jaurakan venerannassa pe 
25.5. klo 19.
Rippikoulut: C-ryhmän rippikoulu-
leiri Hilturannassa 3.-8.6. konfirmaa-
tio 10.6. klo 10 kirkossa. Tarkemmat 
tiedot leirikirjeessä.
Varhaisnuorten kesän leirit ovat 
viikolla 29, 7-9 - vuotiaiden leiri 
16.-17.7.  ja 10-13 - vuotiaiden leiri 
18.-20.7. Sitovat ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon, p. 882 3100 
ke 11.7. mennessä.
Liepeen kesäkerho avaa ovensa ma 4.6. 
Kerho on avoinna 29.6. saakka viitenä 
päivän viikossa klo 8-17. Kerhoon voi-
vat tulla 0-6 - luokkalaiset koululaiset. 
Kerhossa tarjotaan aamiainen, lounas 
ja välipala. Teemana kerhossa on jälleen 
Seikkailu maalla. Kerho hinta on 100 
e/kk tai 7 e/päivä. Ohjaajina toimivat 
ip-kerhojen ohjaajat. Ennakkoilmoit-
tautumiset ja lisätiedot Pudasjärven 
4H-yhdistys, p. 822 815 tai Helena 
Kouva, p. 040 734 6997.
Kirkonesittelijäksi  ajalle 24.6.-31.7. 
haemme reipasta kielitaitoista, mu-
sikaalista nuorta, jolla olisi valmius 
musiikki- ja hartaustilaisuuksien 
pitämiseen. Hakemukset osoitteella 
Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra, 
PL 58, 93100 Pudasjärvi, 31.5. mennes-
sä. Tiedustelut, p. 0400 225 055, Oskari 
Holmström.
Rauhanyhdistykset: Sarakylässä 
raamattuluokka Antti Kummalalla pe 
25.5. klo 19 ja lauluseurat kappelissa 
su 27.5. klo 19, J Jaakkola. Myyjäiset 
ja seurat Hirvaskosken ry:llä la 26.5. 
klo 19, P Ihme. Seurat Kurenalan ry:
llä su 27.5. klo 17, T Kujala, I Jurmu 
ja Ervastissa Simo Kinnusen mökillä 
ke 30.5. klo 12.
Avioliittoon vihitty: Aapo Eino Johan-
nes Valli ja Marja-Liisa Pesälä.
Kastettuja: Moona Maaria Miranda 
Manninen, Veikka Kasperi Parkkisen-
niemi, Samuli Sakarias Luokkanen ja 
Jere Juhani Alatalo.
Haudattu: Aukusti Agapi Liehu  81 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto 
ja -toimistot ovat sul-
jettu 28. - 29.5. koulu-
tuspäivien vuoksi.
Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
24.5. klo 11, Päivi 
Pulkkinen. Arkilounas.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 24.5. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Myyjäispöytä S-Market Oulunsalon 
edessä pe 25.5. klo 10 alkaen.
Konfirmaatiomessu kirkossa su 
27.5. klo 10, Minna Salmi, Hannele 
Heinonen, Sanna Korhonen. Kolehti 
Julistus-, seurakunta- ja raamatun-
käännöstyöhön Angolassa, Suomen 
Lähetysseura ry.
Iltamusiikki kirkossa su 27.5. klo 20, 
Stephanie ja Nathan Arsher, Tuomo 
Kangas, Taru Pisto.
Virsilaulupiiri Salonpäässä ti 29.5. klo 
12.30 Varjakan kerhotilassa.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa 
ke 30.5. klo 13.30, Tuomo Kangas, 
Taru Pisto.
Seurakuntakerho to 31.5. klo 11. 
Kevätjuhla.

Hartaustilaisuus  Teppolassa to 31.5. 
klo 13, Tapio Kortesluoma.
Messu kirkossa su 3.6. klo 10, Tapio 
Kortesluoma. Kolehti Lähetyskasva-
tustyö Oulun hiippakunnassa. 
Tulossa: Vanhemman väen kesäinen 
matka Kuusamon Tropiikkiin 6.-7.6. 
Matkan hinta 60 e. Ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 28.5. men-
nessä, p. 514 2700. Muutama paikka 
vapaana.
Lapsi- ja perhetyö: Kouluun lähtevien 
leiri Umpimähkässä 4.-5.6.  MLL:n  
perhekahvila tänä keväänä vielä auki 
Repussa 24.5. ja 31.5.
Nuorisotyö: Reppu auki pe:n klo 19 
- 24. Kesätoimintaa. Katso O-salon 
lehdestä.
Salonpään ry: 3.6. seurat ry:llä klo 17, 
Antti Kiuru, Pentti Kinnunen.
Oulunsalon kk:n ry: La 26.5.  sisarpii-
rin retki Hailuotoon. Lähtö ry:ltä klo 
9.15.  Su 27.5. klo 18 seurat ry, Erkki 
Alasaarela, Mauno Linnanmäki. Su 
3.6. klo 18 seurat ry Pauli Pasanen, 
Mikko Kamula.
Kastetut: Veera Sofia Väliheikki, Da-
niel Schromm.
Kuollut: Taimi Emilia Ervasti  91v, Eila 
Anneli Tolonen  61v.

To 24.5. klo 19 rippi-
koululaisille ja hei-
dän vanhempiensa 
yhteinen virsilauluilta 
kirkossa. Tähän tilai-
suuteen ovat kaikki 
seurakuntalaiset tervetulleita.
Pe 25.5. klo 11-15 EU-elintarvike-
avustusten jako pappilassa, Sandel-
sintie 18. Avustusta saa taloudellisin 
perustein.
La 26.5. lapsi- ja nuorisotyön sekä dia-
koniatyön kevätretki PowerParkiin 
Alahärmään. Lähtö klo 9 seurakunta-
talolta, kotimatkalle lähdemme noin 
klo 17. Omat eväät mukaan. 
Su 27.5. helluntaipäivänä klo 10 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, saarna 
Juhani Seppänen, liturgia Hannu 
Lauriala, kanttorina Arja Leinonen. 
Kolehti julistus-, seurakunta- ja 
raamatunkäännöstyöhön Angolassa, 
Suomen Lähetysseura. Jumalanpal-
veluksen jälkeen seurakuntatalolla 
päivätilaisuus aiheesta Miksi pelkäät?, 
Juhani Seppänen ja Lauriala.
Ti 29.5. klo 19 kylvön siunaus Wilp-
polassa. Lähetyskahvit. 
Ke 30.5. klo 15 lapsikuorojen harjoi-
tukset kirkossa.
Pe 1.6. klo 9 koulukirkko, lapsikuorot 
avustavat. Vanhemmat ovat tervetul-
leita koulukirkkoon.
Tulossa: Ma 11.6. alkaen klo 9 
omaishoitajien ja omaisten virkis-
tyspäivä Ristironkkelissa. Ilmoittau-
tumiset kirkkoherranvirastoon, p. 250 
143 (ma-to).
Ristironkkelin kesäleiri alkaa ma 
25.6. klo 14 ja päättyy to 28.6. klo 18 
alkavaan illanviettoon. Leirin hinta 25 
euroa. Ilmoittautumiset Tanjalle, p. 044 
518 1141. Leirin järjestävät kunta, 4H 
ja seurakunta.
Rauhanyhdistys: La 26.5. klo 18.30 
sekä su 27.5. klo 12.30 ja klo 18.30 
helluntaiseurat ry:llä. Juhani Pitkälä 
ja Timo Vänttilä.
Kuollut: Liisa Annikki Laru s. Valli 87 
v ja Eino Ensio Hilli 80 v.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi
Lähetyssihteeri Anneli Laukkanen on 
tavattavissa keskiviikkoisin klo 9 - 11 
Piippolassa kirkkoherranvirastossa.
Lähde Sambian lähetysmatkalle tu-
tustumaan nimikkolähettimme Satu ja 
Jorma Arkkilan perheen työkentälle 6. 
- 16.10.2007. Matkanjohtajina toimivat 
Martti Arkkila ja Hannu Kippo. Hinta 
2 545 euroa. Ilm. Martti Arkkila kesä-
kuun alkuun mennessä, p. 040 7622 
170. Paikkoja rajoitetusti.
Siikalatvan seurakunta tarjoaa kesä-
töitä nuorille kappeleittain 2 - 3 viikon 
jaksoissa 20.6. - 31.7.2007. Tehtäviin 
kuuluvat puistotyöt ja tiekirkkoesit-

piiri Nurkkalassa Elina Autiolla.
Ti 29.5. klo 9 työntekijäin kokous 
Pulkkilassa.
Ke 30.5. klo 12 ikäihmisten kevätta-
paaminen Nestorissa.
Rauhayhdistys: Su 27.5. klo 14 pyhä-
koululaisten kevätretki.

Hartaus pe 25.5. klo 
10.30 Sotainvalidien 
palvelutalolla ja klo 
13.30 Kotolassa.
Konfirmaatioharjoi-
tus la 26.5. klo 16 
Tyrnävän kirkossa.
Konfirmaatiomes-
su su 27.5. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, 
saarna Ikonen, liturgia 
Isokääntä. Kanttorina 
Else Piilonen. Kolehti 
Julistus-, seurakunta- ja raamatun-
käännöstyöhön Angolassa, Suomen 
Lähetysseura ry.
Lasten kevätkirkko su 27.5. klo 15 
Tyrnävän kirkossa. Jp:n alussa kouluun 
menevien lasten siunaaminen. Mehu- 
ja kahvitarjoilu sekä muu ohjelma 
srk-talolla.
Pääsiäisvaelluksen muisteloilta va-
paaehtoisille työntekijöille ma 28.5. 
klo 18 Kesäkodilla.
Seurakuntakerho ti 29.5. klo 12.30 
Tyrnävän srk-talolla.
Ilosanomapiiri ti 29.5. klo 18.30 Tyr-
nävän srk-talolla.
Äitien hemmotteluilta ti 29.5. klo 
18 Kesäkodilla Kolmikannassa. Oh-
jelmassa laulua, runoja, saunomista, 
iltapala, ym. Ilm. 25.5. mennessä Eijalle, 
p. 044 7372 615 tai Marikalle, p. 044 
7372 616.
3-vuotiaiden yhteiset syntymä-
päivät to 31.5. klo 18.30 Tyrnävän 
srk-talolla.
MLL:n tilaamia EU-elintarvikkeita 
jaetaan vähävaraisille perheille ti 29.5. 
klo 11-12 Temmeksen srk-talolla ja ke 
30.5. klo 10-13 Tyrnävän srk-talolla.
Yhteisvastuu-kiitosjuhla to 31.5. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla.
Haudanhoitosopimuksia otetaan 

vastaan taloustoimistossa 31.5. saakka, 
p. 5640 620.
Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä 
la 9.6. klo 10-17 Kesäkodilla Kolmi-
kannassa. Luvassa mukavaa yhdes-
sä olemista ja tekemistä. Ilm. 1.6. 
mennessä diakoni Riitta Pesoselle, p. 
044 7372 630. Hinta 5 euroa/aik. ja 
3 euroa/lapsi. Leiripäivän järjestää 
Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän 
seurakuntien diakoniatyö. Tule viettä-
mään kokemuksellinen päivä yhdessä 
lapsenlapsesi kanssa.
Perheretki Kälviälle, Toivosen koti-
eläinpuistoon ja Kalajoelle JukuJuku-
maahan la 16.6. Lähtö klo 8 Tyrnävän 
srk-talolta. Hinta 30 euroa/aik., 20 
euroa/2-12 v., sis. matkan, aterian ja 
huvipuistot. Ilm. 9.6. mennessä Sent-
raaliin, p. 55871 215.
Nuoret: Nuortenilta to 24.5. klo 18 
Murron kerhohuoneessa ja pe 25.5. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Temmes: Hartaus to 24.5. klo 10.30 
Mäntyrinteellä ja klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla. Kylvön siunaus ma 
28.5. klo 11.15 Temmeksen koululla.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 27.5. 
klo 14 seurat Lepolassa ja klo 16 seurat 
ry:llä, Juhani Kallioranta ja Eero Jaara. 
Murto: La 26.5. klo 19 syntymäpäivä-
seurat Ulla-Maija ja Pauli Määtällä, 
Matti Määttä. Su 27.5. klo 14 kevätjuhla 
ry:llä, Kari Ahola.
Kastettu: Elli Kaarina Hannele Sal-
mi.

Lähde 
Limingan 

rovastikunnan 
perheleirille

Lähetyksen työalan ideoi-
ma perheleiri vanhemmille 
ja lapsille järjestetään Lapi-
osalmen eräleirikeskukses-
sa 31.8.-2.9. Leirin teema-
na on Ystävät ympäri maa-
ilman. Ohjelmassa on mm. 
retki Korouoman rotkolaak-
soon ja mukavaa yhdessä-
oloa. Leirin hinta on 40 e/
aikuiset ja yli 13v, 30 e/4-
13v. ja 10 e/alle 4v. Hintaan 
sisältyvät matkat, majoitus 
3-8 hengen huoneissa, ruo-
kailut ja ohjelma.

Lisätietoja antaa Hannele 
Heinonen, p.044 7453 850 
tai hannele.heinonen@evl.fi. 
Ilmoittautumiset Hannelelle 
ainoastaan 6.-7.8. klo 9-10. 
Kaikille ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje, josta 
selviää kaikki tarvittava tie-
to. Leirin järjestää Limingan 
rovastikunnan lähetys- ja 
lapsityö. Limingan rovasti-
kuntaan kuuluvat Limingan, 
Kempeleen, Oulunsalon, Mu-
hoksen, Tyrnävän, Lumijo-
en, Hailuodon ja Utajärven 
seurakunnat.
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KESÄN LAHJAKIRJAT
PIA PERKIÖ – 
RITVA KOSONEN

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

SINI SEPPÄLÄ-VANHALA 
– PAULI VANHALA 

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

ANNA-MARI KASKINEN – 
ANITA IRENE GEWALD 

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

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

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

ELINA KAUTTO – 
TERHO PELTONIEMI 

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

KAISA RAITTILA 

Taivaan tähden 
Syväkairauksia 
sunnuntaipäiville

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

ANNA-MARI KASKINEN 
– ANITA IRENE GEWALD

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

E lice Haataja, 6, on reipas 
tyttö. Siksi hän on Rauhan 
Tervehdyksen haastatteluun 

päässytkin. 
Elice on yksi kymmenistä lapsis-

ta, jotka osallistuivat sunnuntaina 
Pudasjärven päiväkerhotyön 35-
vuotisjuhlaan. 

Ensin pidettiin kevätkirkko. Kir-
kosta väki ajoi juhlallisena saattu-
eena seurakuntakodille toimittajan 
rämä auto hännänhuippuna.

Elicekin joutuu usein tekemään 
matkaa, päästääkseen veroistensa 
seuraan. Hän käy Sarakylän päi-
väkerhossa oikein subventoidulla 
taksikyydillä.

Onko kerhossa tyttöjä ja poikia? 
– No joo. 

Anniina ja Sirkka päiväkerhos-
sakin ainakin ovat, pikkutyttö 
kertoo. Taitaa siellä olla muitakin 
mukuloita.

Elice tykkää kovasti, kun päivä-
kerhossa kerrotaan Raamatusta ja 
Jeesuksesta. 

Päiväkerhoissa käy monenikäisiä 

Pudasjärvellä päiväkerhoja jo 35 vuotta

lapsia, mutta sunnuntain juhlissa 
suuria tähtiä olivat esikouluun 
syksyllä menevät.

Heitä siunattiin kevätkirkossa 
ennen varsinaista juhlaa seurakun-
takodissa.  Vanhemmat katsoivat 
herkkää hetkeä kirkossa kosketu-
setäisyydeltä lapsistaan, jotka olivat 
polvistuneet alttarille. 

Kuvia räpsittiin, kyyneleitä vuo-
datettiin, salamavaloja räiskytel-
tiin. Kiipesipä joku saarnastuolin 
portaitakin nähdäkseen enemmän 
kuten Sakkeus.

Kirkossa siunattiin Eliceäkin, 
sillä hänkin menee syksyllä esi-
kouluun. 

Ihan eskariin? Olet jo iso tyttö.
– No joo
Mutta hetkinen nuori neiti. Kou-

lussahan tarvitaan kynät, kumit ja 
viivoittimet.

Ei hätää. Elicella  on Hippo-rep-
pu, Muumi-reppu ja Kissa-reppu. 
Kissan ja Muumin tiedämmekin, 
mutta Hippo: se lienee jonkinlai-
nen virtahepo.

Ja jos tämäkään ei riitä, kodista 
löytyy lisää eläimiä: koirat Jesse 

ja Riki.
Kotona on myös kirjoituspöytä. 

Tämä tyttö kyllä pärjää.

Vanhemmuutta 
tuetaan

– Jokaista lasta rakastetaan päiväker-
hossa estoitta juuri sellaisena, joksi 
Jumala hänet on luonut, sanoo Pu-
dasjärven seurakunnan lapsityön-
ohjaaja Sinikka Luokkanen.

Luokkanen haluaa päiväkerhois-
sa antaa lapsille turvallisen kuvan 
Taivaanisästä. Pienen siemenen, 
joka kasvaa rukoukseksi, kun tar-
vitsee apua ja lohdutusta. Uutta 
polkupyörää Jumala ei välttämättä 
anna, mutta jotakin mitä todella 

tarvitsee.
Päiväkerhoja on Pudasjärvellä sen 

seitsemän sorttia. Suunta on kohti 
perhekerhoja, joihin vanhemmat 
voivat osallistua. 

– Vanhemmuus ei ole hukassa, 
mutta sitä pitää rohkeasti tukea, 
Luokkanen tähdentää.

Perhekerhoihin on tullut mukaan 
37 äitiä, yksi mummu, mutta vain 
kolme isää. Isien ajan vie työnteko, 
Luokkanen pahoittelee.

Kerhoryhmiä on tällä hetkellä 15 
ja lapsia yhteensä noin 140.

Seurakunta tekee yhteistyötä kou-
lujen, sosiaalitoimen, neuvoloiden 
ja iltapäiväkerhojen kanssa.

PEKKa HELin

Elice Haataja menee esikouluun 
syksyllä.

Lapset esiintyivät Pudasjärven seurakuntakodissa sunnuntaina päiväkerhotyön 35-vuotisjuhlassa.

Esikouluun meneviä lapsia siunattiin Pudasjärven kirkossa.
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Kosketa minua, Henki!

Herätä kiittämään,

sinun lähelläsi

armosta elämään.

VK 125:5

Tuulta purjeisiin
Olin purjehduskurssilla.

Kolme päivää vietin aamusta iltaan tuulen ja aaltojen valtakunnassa.

Opettelin käsittelemään purjeita: nostamaan, laskemaan, reivaamaan 

ja skuuttaamaan.

Harjoittelin luovimista ja käännöksiä.

Kokemuksia, joita merellä sain on vaikea kuvata tyhjentävästi sanoin. 

Kun vene ohjataan vastaiseen, nostetaan purje ja sammutetaan mootto-

ri, jää kaikki muukin elämän meteli kauas taakse. Kun illalla ummistaa 

silmät, sänky muuttuu aalloilla keikkuvaksi veneeksi.

Kurssilla opin, että tuuli on purjehtijan ystävä. Tuulta pitää odottaa, 

seurata sen suuntaa ja mennä sopivalla hetkellä sen mukaan.

Jumalan Henkeä kuvataan usein tuuleksi. Tuuli puhaltaa, missä se tah-

too. Tuuli synnyttää uskoa, toivoa ja rakkautta. Tuuli yhdistää matkalla 

olevia. Ristin muotoiseen mastoon viritetty purje kuljettaa matkalais-

ta. Raamatun sanat ja rukous näyttävät karttana ja kompassina suuntaa.

Joskus elämässä tuuli käy vastaan. Tulee monenlaisia vaikeuksia ja kova 

aallokko keikuttaa matkalaisen venettä. Siitä ei tarvitse kuitenkaan lan-

nistua. Vastaisessakin voi purjehtia.

Helluntai on käsillä, ja Jumalan Hengen tuuli puhaltaa lempeästi. Nos-

ta rohkeasti purjeesi; heittäydy uskon, toivon ja rakkauden varaan. Ne 

vievät perille.

TiMO JUnTUnEn
VS. KaPPaLainEn

KEMPELE

H elluntaina muistetaan sitä, kuinka Pyhä Henki vuodatettiin näkyvänä opetuslasten 
päälle: ”Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä 

kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen ta-
lon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat 
itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä 
Henki antoi heille puhuttavaksi.” 

Nämä Apostolien tekojen tapahtumat ajoittuivat juutalaisten helluntaille (’pentekoste’ 
= viideskymmenes päivä pääsiäisestä). Silloin Jerusalemissa juhlittiin sadonkorjuuta. 100 
jKr. alkaen juutalaiset ovat juhlineet ja muistelleet omana helluntainaan myös lain saamis-
ta. Opetuslapset antoivat ensimmäisenä kristillisenä helluntaina Pyhän Hengen avaaman 
saarnan kautta uuden merkityksen juutalaisten perinteiselle juhlalle. Alkukirkon aikana 
helluntaista muodostuikin pääsiäisen lisäksi toinen suosittu kastepyhä.

Helluntain suomenkielinen nimi tulee ruotsalaisesta vastineesta  helig dag (pyhä päivä). 
Helluntaita vietetään noin 50 päivää pääsiäisestä. Kirkkovuodessa helluntain pitäisi peri-
aatteessa olla yksi kolmesta suuresta juhla-ajasta pääsiäisen ja joulun rinnalla. Silti se ei 
nykyisin ole saanut kansan keskuudessa suurjuhlan asemaa. Helluntain merkitystä ohensi 
osaltaan juhlan ”tipauttaminen” yksipyhäiseksi 1972. Kansanperinteessä helluntai on aina 
ollut hyvin iloinen ja keväinen juhlapyhä. 

Päivän evankeliumi on jäänyt hieman Apostolien tekojen helluntaikuvauksen varjoon. 
Jeesus puhuu Puolustajasta, Pyhästä Hengestä, sekä omasta rauhastaan, jonka hän jättää 
opetuslapsilleen. Tämä rauha ei ole ”maailman” rauhaa. Jeesus sitoo yhteen sanansa nou-
dattamisen ja rakkauden: joka rakastaa häntä, luottaa Vapahtajan puheisiin. Johanneksen 
evankeliumin sanat ”Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon” on suunnattu opetuslasten 
lisäksi kaikille kristityille.

PEKKa TUOMiKOSKi

Päivän Psalmi Ps. 68: 5-11, ensimmäinen 
lukukaPPale Hes. 36: 24-28 ja toinen 
lukukaPPale aP.t. 2: 1-13. evankeliumi 
on joH. 14: 23-29.
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L U K E M i S Ta

k iimingin kirkossa vietettiin 
hiljattain harvinaista juh-
laa, kun kappalainen Miia 

Seppäsen johdolla seurakunta vas-
taanotti kuusi kirkkonukkea  yh-
teiseksi iloksi.

Seurakuntalaiset ovat valmista-
neet nuket talkoilemalla.

Iloisten kirkkonukkien tarkoitus 
on tuoda viihtyvyyttä pienimmil-
le kirkkovieraille jumalanpalve-
luksiin.

–  Minusta tämä oli hauska idea, 
iloitsee nukketalkoisiin osallistunut 
Sisko Meriläinen.

–  Muistan kyllä, kuinka pitkäksi 
omien lasten aika saattoi kirkossa 
tulla. Toivottavasti nuket auttavat 
pieniä viihtymään jumalanpalve-
luksissa.

Meriläinen kertoo saaneensa kut-
sun nukketalkoisiin diankonissa Ulla 
Junttilalta ja Marja-Liisa Vesalta. 
Malleista sovittiin diakoniapiirissä 
yhdessä, minkä jälkeen jokainen 
jatkoi työtä kodissaan. Välillä ko-
koonnuttiin yhteenkin katsasta-
maan aikaansaannoksia.

– Hienoa, että nuket saatiin lah-
joittaa käyttöön juhlallisesti juma-
lanpalveluksen yhteydessä. Tilaisuus 
oli lämmin, kun lapset lauloivat 
siellä. Lisäksi itselle tuli mukava 
tunne, että on jotakin saanut ai-
kaan, Meriläinen kertoo.

Diakonissa Ulla Junttila kertoo, 
että kuusi, seitsemän henkilöä kir-
konkylän diakoniapiiristä osallistui 
nukketalkoisiin.

– Nukeista haluttiin sellaiset, 
että ne eivät kolise, vaikka putoai-
sivat lattialle. Lisäksi niitä on kiva 
pukea ja riisua. Kaiken tarkoitus 
on toivottaa lapsi tervetulleeksi 
kirkkoon.

SaTU KrEiVi-PaLOSaari

Nuket saivat kodin 
   kiimingin kirkosta

Lapset vasemmalta Sylvia 
Meriläinen,  Silja Haho, 

Taru Metsänheimo ja 
reetta asikainen. nukkeja 

ovat talkoilleet muiden 
muassa Sisko Meriläinen 

ja iiris ruonakangas.

Juntusesta 
Töllin sijainen

Tuomiokapituli myönsi pas-
tori Timo Juntuselle virkava-
pautta Kempeleen seurakun-
nan seurakuntapastorin viras-
ta ajalle 1.8.2007–31.7.2008 ja 
määräsi hänet samalle ajalle 
Lumijoen seurakunnan kirk-
koherran Markku Töllin vi-
ransijaiseksi.

Rovasti Juhani Pitkäläl-
le annettiin virkamääräys 
Haukiputaan seurakunnan 
vs. kappalaiseksi (50%) ajalle 
1.5.–14.6.2007. Limingan seu-
rakunnan seurakuntapastorille 
Kimmo Helomaalle annet-
tiin virkamääräys Lumijoen 
seurakunnan vs. kirkkoher-
raksi ajalle 1.7.–31.7.2007.  
Pastori Juhani Tervosen 
määräys Haukiputaan seura-
kunnan osa-aikaisen (50%) 
seurakuntapastorin virkaan 
lakkautettiin ja hänelle an-
nettiin virkamääräys Oulun 
vankilan vankilapastorin 
osa-aikaiseen (50%) virkaan 
1.7.2007 alkaen.  Tuomio-
kapituli antoi pastori Timo 
Liikaselle virkamääräyksen 
Kempeleen seurakunnan 
vs. kappalaiseksi 1.8.2007 
alkaen siihen saakka, kun-
nes Kempeleen seurakunnan 
vakinainen kirkkoherra ottaa 
viran vastaan.  

Kanttori Taru Pistolle an-
nettiin valtakirja Oulunsalon 
seurakunnan 2. kanttorin 
virkaan 1.6.2007 alkaen. 

Tuomiokapituli lähetti 
14.3.2007 kappalainen Ve-
sa Pöyhtärin työtehtävistä 
kieltäytymistä koskevan kan-
telun valmistavaan tutkin-
taan. Tuomiokapituli totesi 
istunnossaan 15.5.2007, että 
pastori Pöyhtärin jääminen 
pois työtehtävästä 29.4.2007 
on tapahtunut nyt suoritetun 
valmistavan tutkinnan jäl-
keen. Tuomiokapituli päätti 
lähettää kantelun siltä osin 
täydentävään valmistavaan 
tutkintaan.

Häämusiikki-ilta 
Haukiputaalla

Kirkossa pidettävässä vihki-
toimituksessa musiikilla on 
suuri merkitys tilaisuuden 
kokonaisuuden kannalta. Jos-
kus voi olla vaikeuksia vali-
ta sopivaa ja itselle mieluista 
musiikkia tärkeään tapahtu-
maan. Avioliittoon vihkimi-
nen on ainutkertainen juhla 
ja samalla seurakunnan py-
hä toimitus.

Tätä ajatellen Haukiputaan 
kanttorit järjestävät häämu-
siikki-illan Haukiputaan 
kirkossa perjantaina 25.5. 
klo 19. Musiikista vastaavat 
kanttorit Hannu Niemelä, 
Minna Pohjola ja Henna-
Mari Sivula sekä dir. mus. 
Pekka Manninen.

Tilaisuudessa esitellään 
perinteiset ”häämarssit” ja 
myös muuta urkumusiikkia, 
jota kirkkohäissä yleisesti 
käytetään. Yhdessä lauletaan 
vihkimisessä käytettäviä virsiä 
ja esitetään yksinlauluja, jotka 
sopivat kirkolliseen vihkitoi-
mitukseen. 

Nykyään on muotia suhtautua po-
litiikkaan kyynisesti, mutta asenne 
kannattaisi säästää tilanteisiin, joissa 
kansanvalta luisuu yksinvaltiaalle. 
Huey P. Longin (1893-1935) nou-
su Louisianan kuvernööriksi ja hä-
nen murhansa innoittivat Robert 
Penn Warrenia (1905-1989) kir-
joittamaan romaanin Kaikki ku-
ninkaan miehet (1946). 

 Teos ei ole kuitenkaan dokument-
tiromaani, vaikka kertookin Lon-
gia muistuttavasta Willie Starkista. 
Itseoppinut maaseudun mies Stark 
on aluksi poliitikkojen pelinappu-
la, josta sukeutuu yllättäen politii-
kan pelimies ja kuvernööri. 

Starkin päämäärät ovat kiitettäviä, 
kuten niin monella yksinvaltaisia 
otteita käyttäneellä johtajalla, joka 
rakentaa valtansa vetoamalla kan-
saan. Stark ottaa keinoja kaihtamat-
ta rikkailta, jotta voisi rakennuttaa 
osavaltioonsa sairaalan, jossa köy-
hinkin saa parasta hoitoa. Koska 
tarina tapahtuu verokapinallisten 

luvatussa maassa, hän saa vastaan-
sa varakkaat konservatiivit.

Vaikka Warrenin lähtökohta oli to-
dellisuudessa, on kirjan keskiössä 
poliittisen romaanin ikuisuuskysy-
mys: pyhittääkö tarkoitus keinot? 
Stark vastaa myöntävästi ja muiste-
lee lapsuutensa presbyteerisen py-
häkoulun opetuksia: ”Ketään vas-
taan ei koskaan tarvitse juonitella, 
koska totuus riittää aina.”

Miten käyttää totuutta, on kysy-
mys, jota pohtii romaanin kertoja, 
entinen lehtimies Jack Burden, jo-
ka on nykyinen kuvernöörin oikea 
käsi. Burden on myös jatko-opin-
tonsa keskeyttänyt historiantutkija 
ja osaa etsiä ikäviä tosiasioita. Hän 
penkoo tuntemansa tuomari Mon-
ty Irwinin menneisyyttä. Tuomari 
kun pitäisi taivutella toisen senaat-
toriehdokkaan tukijoukoista Star-
kin kannattajaksi.

Burdenin kyynisyyttä ei tunnu lä-
päisevän kukaan tai mikään. Hän 

sopii ”Pomon” lähipiiriin. Sisäpii-
riläiset käyttäytyvät kovaksikeitet-
tyjen amerikkalaisten rikosromaa-
nien tyyliin. 

Teoksen viehätys perustuu kui-
tenkin Burdenin hervottomiin ja 
toistuviin vertauksiin, hänen ky-
kyynsä eritellä ympäristön ja ih-
mismielen yksityiskohtia. Hänen 
äänensä kohoaa yleiselle tasolle, 

Kun tarkoitus pyhittää keinot
RobeRt Penn WaRRen: KaiKKi KuninKaan miehet (all the King’s men). 
suom. Juhani KosKinen. gummeRus/loisto. 573 s.

Romaani Kaikki kuninkaan mie-
het on filmattu kahdesti. Ensim-
mäisen, kolmella Oscarilla palki-
tun, version ohjasi Robert Ros-
sen vuonna 1949. Steven Zaillian 
käsikirjoitti ja ohjasi romaanis-
ta uuden elokuvan viime vuon-
na. Uusi elokuva All the King’s 

kuten suuressa romaanissa pitää-
kin. Tekojen raskauttama Burden, 
jonka nimi tarkoittaa kirjaimellises-
ti taakkaa, on nykyihmisen kuva. 
Warrenin mielestä ymmärrämme 
parhaiten itseämme ja toisia, kun 
hyväksymme menneisyytemme 
ja punnitsemme tekomme rehel-
lisesti. Vasta sen jälkeen saamme 
rauhan.

Paksussa romaanissa viihdekirjal-
lisuuden juonenkäänteet lomittu-
vat Kuningas Oidipuksen tragedian 
toisintoon. Viihteen ja ylevän rön-
syistä kehkeytyy Warrenin romaa-
nitaiteen kruunu.

JUHO-anTTi TUHKanEn

romaanista elokuvaksi ja 
elokuvapokkariksi

Men ei tule Suomessa teatteri-
levitykseen. Elokuva julkaistaan 
loppukeväästä DVD:llä. Sitä en-
nen ehtii tutustua alkuteokseen. 
Suomennoksen taskukirjapainos 
on jo julkaistu elokuvan kylki-
äisenä. Sen kannessa on uuden 
elokuvan juliste.
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Y H D i S T Y K S E T

M U U T  S E U r a K U n n aT

Myllyojan 

Maikkulan

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakoti Pieni Pelakuu Kempeleessä avaa 
kesällä 2007 uuden 10-paikkaisen ryhmäkodin 
vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokau-

tista hoivaa ja huolenpitoa. Yhteistyötä tehdään 
yli kuntarajojen.

Pienessä kodissamme toteutuu yksilöllinen
asuminen ja hoiva.

www.pienipelakuu.fi    P. 050-3080657/Liisa Visuri

Laaja muistokivinäyttely
Näyttelykivet -15%

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Piriläntie 145, Kempele

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

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

M Y Y T ä V ä n ä

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

puh. 0400-640039. 

Pa LV E L U H a K E M i S T O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen


