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Terhokodin johtaja Juha Hänninen väittää 
9.5. Kirkko ja kaupunki -lehdessä, että van-
hukset unohdettiin eduskuntavaaleissa.

– Vaaleissa olisi saanut etsimällä etsiä 
puoluetta tai edustajaehdokasta, joka ei 
olisi ollut sitä mieltä että vanhustenhuolto 
maassamme on pielessä. Ja että sille on pi-
kaisesti tehtävä jotain. 

– Merkittävin asia, joka vaaleissa vanhus-
ten hyväksi saatiin aikaiseksi, oli, että heidät 
pudotettiin eduskunnasta. Heidän tilalleen 
valittiin nuorempia ja dynaamisempia to-
teuttamaan Pekka Himasen skenaariota 
uudesta uljaammasta maailmasta.

Vanhuksissahan on huonon muistin li-
säksi se hyvä puoli, etteivät he elä kauaa. Jos 
vielä lasketaan keskimääräisen vanhuksen 
toimintakykyä – tai ei ainakaan paranneta 
sitä – kuolevat vielä pikemmin. Eettinen 
keskustelu tästä tulisikin aloittaa nyt.

Moni vanhus on nuoruudessaan jo tot-
tunut alkeellisiin oloihin. Elämän lopulla 
koettu olosuhteiden tuttuus voi siten olla 
vanhalle ihmiselle luomassa turvallisuutta. 
Tuttavani kertoi isästään, joka aivotapatur-
man jälkeen toimintakyvyn menetettyään 
hoidettiin seuraavat vuodet sairaalan enti-
sessä (onneksi sentään) siivouskomerossa. 
Useampikin ihminen on käynyt kertomassa, 

kuinka ravinnon saanti sellaisella vanhuk-
sella, joka syö hitaasti, voi olla olematonta 
elleivät omaiset syötä.

Vanhustenhuoltolaitoksissa lääkäri käy 
kerran viikossa tai harvemmin, ja puuttuva 
aika korvataan lisätyllä lääkityksellä. Hoitajat 
juoksevat osastojen väliä, kun joskus öisin 
yksi hoitaja vastaa 80 potilaan tarpeisiin. 
Vika ei ole lääkärin tai hoitajan. Vika on 
eduskunnassa ja kunnallisissa päättäjissä.

Essen pääkirjoitus 3.5. kiittelee kirkkohalli-
tusta vastuullisen sijoittamisen ohjeista.

– Sijoitustoiminnan eettisten ohjeiden 
tekeminen on vaikea alue. Kirkkohallituk-
selle on annettava tunnustusta siitä, että se 
on sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
aktiivinen pyrkiessään luomaan käytäntöjä, 
joista muutkin voivat ottaa esimerkkiä. Nyt 
hyväksytyt ohjeet eivät varmasti ole viimei-
set, mutta niiden pohjalta on hyvä kehittää 
entistä toimivampia malleja.

Eettinen sijoittaminen on neljän vuosikym-
menen aikana kehittynyt varteenotettavaksi 
vaihtoehdoksi, joka tarjoaa toteuttajilleen 
myös entistä parempia tuottoja. Yritysten 
kannattaa seurata kirkon eettisen ohjeis-
tuksen kehittymistä.

M ielenterveyden keskusliitto 
kyseli ennen maaliskuun edus-
kuntavaaleja kansanedustaja-

ehdokkaiden käsityksiä mielenterveys-
palveluista. Mielenterveyden hoitoon 
liittyvät kysymykset olivat 83 prosen-
tin mielestä jokseenkin epäsuosittuja 
aiheita, eikä niitä esillä pitämällä saa-
nut ehdokkaiden mielestä poliittista 
suosiota samalla tavalla kuin monilla 
muilla aiheilla.

Mielenterveyspalvelujen kehittä-
misestä ehdokkaat olivat kuitenkin 
varsin yksimielisiä. Tosin hyvätkään 
hoitopalvelut eivät auta, jos ihmisel-
lä on nälkä tai hänellä ei ole rahaa 
lääkkeisiin.

Mielenterveysongelmat aiheuttavat 
myös köyhyyttä ja perheiden huono-
vointisuutta. Siksi Kirkon Yhteisvas-
tuukeräys vastaa yhteiskunnallisesti 
tärkeään kysymykseen. Mikäli halu-
amme ennaltaehkäistä mielen saira-
uksia, on meidän autettava juuri niitä 
perheitä, jotka eivät itse jaksa pitää 
itsestään ääntä.

Huono-osaisuuden siirtyminen 
sukupolvelta toiselle on mahdollista 
katkaista keskittämällä tuki sitä todella 
tarvitseville.

Vaikka Yhteisvastuukeräyksen var-
sinainen kampanjaosuus on päättynyt, 
rahaa siihen voi lahjoittaa vielä vuoden 
loppuun. Varoilla autetaan Kirkon 
Ulkomaanavun kautta Perun haavoit-

tuvassa asemassa olevia lapsia.
Kotimainen pääkohde on Mielen-

terveyden keskusliiton kanssa toteu-
tettava Ehjä lapsen mieli -kampanja. 
Vuosina 2008–2010 toteutettavalla 
kampanjalla tuetaan erityisesti niiden 
perheiden lapsia, joiden vanhemmilla 
on mielen sairauksia.

Samalla lanseerataan kouluihin mie-
lenterveyspeli, jonka käytännön suun-
nittelusta vastaa MTKL:n oululainen 
jäsenyhdistys Hyvän mielen talo.

Varoilla MTKL kouluttaa myös 
seurakuntien ja kuntien työntekijöi-
tä huomioimaan entistä paremmin 
psyykkisten pulmien kanssa painivia 
perheitä.

Takavuosina suhtautuminen psyyk-
kisiin sairauksiin ei ole ollut yhteiskun-
nassa eikä edes kirkon piirissä aivan 
mutkatonta. Esimerkiksi 1960-luvulle 
saakka kirkkolaki kielsi ehtoollisen 
jakamisen mielisairaille ja vielä 1970-
luvulla laki kielsi psyykkisesti sairai-
den avioliitot.

Asenteet ovat viime vuosikymme-
ninäkin lieventyneet kovin hitaasti. 
Kansalaiset suhtautuvat psyykkisesti 
sairastuneisiin yhä ennakkoluuloises-
ti. MTKL:n mielenterveysbarometri 
osoitti viime syksynä, että mielen-
sairaat olivat yhä ihmisten mielissä 
henkilöitä, joita ei toivottaisi omaan 
naapurustoon.

Vain huumeiden käyttäjät, rikoksen 
tehneet ja alkoholistit kiilasivat mie-
lenterveyskuntoutujien ohi. Ihmisten 
asenteisiin ja mielikuviin voidaan vai-
kuttaa oikealla tiedolla, jota Yhteisvas-
tuukeräyskin hienosti jakaa.

Yllättävintä barometrin tuloksessa 
oli kuitenkin se, että kaikkein anka-
rimmin mielenterveyskuntoutujiin 
suhtautuivat korkeammin koulutetut 
henkilöt. Akateeminen koulutus ei siis 
aina takaa sydämen sivistystä.

timo Peltovuori, Mielenterveyden keskusliitto, toiminnanjohtaja

Pl 279, 00181 helsinki
Puh. 0207 54 2296, faksi 0207 54 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

Ilmoitusmarkkinointi
Minna Zilliacus, puh. 0207 54 2361

Seija kosunen, puh. 0207 54 2270
etunimi.sukunimi@kotimaa.fi

Painopaikka oulu 2007 - kaleva
Ulkoasu aija tihinen
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Julkaisija rauhan tervehdys ry.
 ISSn 0356-2840
 Perustettu 1907
kustantaja kotimaa-Yhtiöt oy
levikki n. 99 000, 17 seurakuntaa
aikataulu Ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja  Janne kankaala (08) 5626 410
toimittajat  Pirkko Paakki   (08) 5626 411  
  Satu kreivi-Palosaari  (08) 5626 412
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

hinnat: Seurakuntatilaus 8,38 e, yksityistilaus 30,00 e
verkkojulkaisu:    www.rauhantervehdys.fi   

osoite Pl 102, 90101 oulu, Isokatu 19 B 13
Puhelin (08) 5626 400     Fax (08) 5626 444
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net
 
Ilmoitusvalmistus/vastaanotto
kotimaa-Yhtiöt oy/Sirkka-liisa hänninen

aatoksia muut lehdet

vastarannan kiiski

10
. t

ou
ko

ku
ut

a 
20

07 Mallia rakentavasta keskustelusta
Viron ja Venäjän välille on kehkeytynyt kiis-
ta patsaasta, jota tuskin monikaan turisti 
on Tallinnassa käydessään huomannut. Kä-
hinöinti on ollut surullista katseltavaa. Rii-
ta on päässyt siihen pisteeseen, että jokai-
nen lausunto tai mielipide pahentaa asiaa 
ja heikentää valtioiden välejä.

Suomellakin on menneisyydessä raskai-
ta painolasteja, joista silloin tällöin ammen-
netaan erimielisyyksien käyttövoimaa. Yk-
si sellainen taakka on sisällissodan muis-
to. Vuoden 1918 tapahtumat eivät suo-
raan kosketa monta suomalaista, mutta sii-
tä huolimatta niihin voidaan keskusteluis-
sa viitata tunteita herättävällä ja ärsyttäväl-
lä tavalla.

Toisenlaisiakin suhtautumistapoja on.

Esimerkki saatiin vastikään, kun SAK:n apu-
laisjohtaja Matti Viialainen totesi kaksi viik-
koa sitten Kotimaa-lehdessä, että hänen 
mielestään on työväenliikkeen vuoro pyy-
tää anteeksi vuoden 1918 tapahtumia.

Arkkipiispa Jukka Paarmalta tämä pu-
heenvuoro ei jäänyt kuulematta. Hän vas-
tasi heti, että kirkko on valmis selvityttä-
mään omat tekemisensä sisällissodassa ja 
sen jälkeen. Tutkimus käynnistetään semi-
naarilla ensi vuoden alussa ja siinä selvite-
tään samalla laajemmin, mitä tapahtui kir-
kon ja työväenliikkeen välillä lähes yhdek-
sänkymmentä vuotta sitten.

Likapyykkiä löytyy molemmista nurkista.
Kokonaan toinen asia on, tarvitseeko ke-

nenkään pyytää anteeksi menneiden suku-

polvien tekemiä pahuuksia. Toinen asia on 
myös, kuinka aktiivisesti minkään instituuti-
on tarvitsee pestä käsiään menneisyyttään 
tutkimalla.

Ehkä se on hyväksikin, mutta olennaisem-
paa on, kuinka asioista voidaan keskustel-
la.

Matti Viialaisen ja Jukka Paarman lyhyt 
kaksinpuhelu lehdistön välityksellä oli lois-
tava esimerkki sivistyneestä, kiihkottomas-
ta ja rakentavasta keskustelusta aran asian 
äärellä. Tällaisessa keskustelussa ei osoite-
ta toista sormella vaan kysytään, mitä kukin 
voi itse tehdä asiaintilan parantamiseksi.

Keskusteleminen tällaisella sävyllä saat-
taisi tehdä hyvää valtioillekin. Sitä soisi ko-
keiltavan Viron ja Venäjän välillä.

Ehjä lapsen mieli
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o ulun tuomiorovastin teh-
tävästä viime vuonna eläk-
keelle jäänyt Heikki Kar-
vosenoja sanoo, että tuo-

miorovastin tehtävä oli erittäin 
mielenkiintoinen.

Tuomiorovasti on sekä seurakun-
tansa kirkkoherra että tuomioka-
pitulin varapuheenjohtaja.

– Siltä paikalta sai tehdä seurakun-
tatyötä ihan Oulun ydinkeskustassa, 
mutta samalla tehtävä oli näköala-
paikka koko hiippakuntaan.

Karvosenoja myöntää, että tuo-
miorovastin viranhoidossa koros-
tuu hallinnollinen puoli, mutta 
kyllä hän oli aktiivisesti mukana 
seurakunnan jumalanpalveluselä-
mässäkin.

– Oli hienoa toimia tuomiokir-
kossa, kaupungin ytimessä, pappina. 
Tuomiokirkossa oli, ja on edelleen-
kin, muun muassa vilkas ja tasokas 
musiikkielämä. Tuomiorovasti on 
myös piispan sijainen.

– Sitä puolta  oli ihan kohtuulli-
sen ja sopivan verran, Karvosenoja 
kommentoi.

Tuomiokirkkoseurakunnassa 
korostui työ ikäihmisten parissa, 
koska keskustan alueella asuu aika 
vähän lapsiperheitä.

– Toimituksista oli eniten hau-
tajaisia.

”Yhtä mukkaa
eläkkeelle”

Tuomiorovastin virkaa 1977-2000 
hoitaneen Arvi Seppäsen mielestä 
jotakin tehtävän luonteesta kertoo 
se, että hän jäi eläkkeelle vasta 66-
vuotiaana, vaikka olisi voinut jää-
dä kolme vuotta aiemmin.

– Taisi se piispakin sanoa, että 
jäädään sitten eläkkeelle ”yhtä muk-
kaa”, Seppänen muistelee.

Hän koki viran erittäin haasta-
vaksi ja innostavaksi.

– Valtaosa viranhoidosta oli 
oman seurakunnan työtä, ja täytyy 
sanoa, että meillä oli suurenmoinen 
työntekijäporukka tuomiokirkko-
seurakunnassa.

Leinosen piispuuden aikana Sep-
pänen hoiti jonkin verran piispan 
sijaisuuksia, mutta Rimpiläisen ai-
kana ei enää kovinkaan paljon.

– Tietenkin olin istunnoissa mu-
kana, joskus puheenjohtajanakin, 
jos piispa oli estynyt.

Seppänen oli jäsen myös kirkon 
ulkoasiain neuvostossa ja puheen-
johtajana sen alaisessa teologisten 
asioiden valiokunnassa.

– Tuomiokirkko ehti käydä 
rakkaaksi 23 vuoden aikana. Vie-
läkin käyn usein tuomiokirkossa 
jumalanpalveluksessa. Toki käyn 
myös Oulujoen kirkossa, joka on 
nykyinen kotikirkkoni.

Seppänen sanoo, että työyh-
teisön ilmapiirin vaaliminen on 
yksi tuomiorovastin tärkeimpiä 
tehtäviä.

– Ilo on mukana sellaisessa työyh-
teisössä, jossa ihmiset viihtyvät.

SatU krEIvI-PaloSaarI

va l I t tava  t U o M I o r o va S t I  o n  Y h t ä  a I k a a
k I r k k o h E r r a  J a  P I I S Pa n  va r a M I E S

”Mielenkiintoinen näköalapaikka”

Miksi ”tuomio”?
Ankaralta kuulostavia tuomio-alkuisia sanoja on kirkollises-
sa käytössä useita: puhutaan tuomiokirkosta, tuomiorovastis-
ta ja tuomiokapitulista.

Tuomio-sana on käännetty ruotsin sanasta dom (domkyrka 
tuomiokirkko, domkapitel tuomiokapituli, domprost tuomio-
rovasti). Taustalla on latinan kielen kotia ja taloa tarkoittava 
sana domus, joka on ruotsin kielen kautta vääntynyt tuomio-
sanaksi.

Oikeampi käännös sanoille tuomiokirkko, tuomiorovasti ja 
tuomiokapituli olisi kotikirkko, kotirovasti ja kotikapituli.

11 tuomiorovastia
Suomen pohjoisimmassa hiippakunnassa on toiminut 11 tuo-
miorovastia eli Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoher-
raa vuodesta 1900 lähtien:

Anshelm Walli, tuomiorovastina 1900–1905
Eljas Lönnrot 1906–1917
Juho Mannermaa 1918–1936
Aarno Carlstedt 1937–1940
Yrjö Wallinmaa 1942–1943
Väinö Helle 1944–1951
Pekka (Pietari) Tapaninen 1952–1963
Jorma Sipilä 1964–1971
Olavi Airas 1971–1976
Arvi Seppänen 1977–2000
Heikki Karvosenoja 2000–2006
Heikki Karvosenojan jäätyä eläkkeelle on tuomiorovastin 
tehtävää hoitanut vt. kirkkoherra Martti Pennanen.
Tuomiorovasteista on kolme siirtynyt 
tuomiorovastikautensa jälkeen piispaksi:
Juho Mannermaa, piispana 1936–1943
Yrjö Wallinmaa, piispana 1943
Pekka (Pietari) Tapaninen, piispana 1963–1965

kirkkoherranvaalit 
1951–1999 oulun 
tuomiokirkkoseurakunnassa
Vaalivuosi (valittu)            Äänestysprosentit       Äänioikeutettujen määrä

1951 (L.P. Tapaninen) 11.1 42 026 
1963 (Jorma Sipilä) 19.8 37 138 
1971 (Olavi Airas) 11.4 15 470 
1977 (Arvi Seppänen) 11.9 15 008 
1999 (Heikki Karvosenoja) 7.3 13 022 
2007  15 077 (alustava)      

oulun 
tuomiokirkkoseurakunta

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on 16 273 jäsentä (31.12.06). 
Työntekijöitä seurakunnassa on 25.

Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluvat keskusta, Piki-
saari, Toivoniemi, Koskikeskus, Myllytulli, Intiö, Raksila, Hei-
näpää, Nuottasaari, Etu-Lyötty ja Limingantulli.

Vuoden 2006 aikana Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 
kastettiin 101 lasta, vihittiin 104 paria avioliittoon, siunattiin 
153 ihmistä haudan lepoon, 72 nuorta kävi rippikoulun ja kon-
firmoitiin, oli yli 600 diakoniatyön asiakasta, noin 100 ihmistä 
lauloi kuorossa tai osallistui muun musiikkiryhmän toimintaan 
ja tuettiin 7 lähetin tekemää työtä.

Seurakunnassa järjestettiin 250 jumalanpalvelusta, joissa kä-
vi yli 30 000 ihmistä, noin 100 musiikkitilaisuutta, joissa kävi 
noin 27 000 ihmistä, noin 40 vierailua ala-asteilla,  7 erilaista 
diakoniatyön ryhmää, joihin osallistui yli 150 ihmistä ja kym-
menen lähetystyön tapahtumaa.

Lähde: Oulun seurakuntayhtymä, viestintäpalvelu.

kirkkoherra
ja piispan varamies

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, jota kutsutaan tuo-
miorovastiksi, toimii hiippakunnan toimintaa ja hallintoa 
johtavan tuomiokapitulin varapuheenjohtajana. Puheenjoh-
tajana on piispa. Tuomiorovasti toimii tarvittaessa myös piis-
pan sijaisena.

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana hän on vastuus-
sa muun muassa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, 
kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitami-
sesta, rippikoulun pidosta sekä yksityisen sielunhoidon har-
joittamisesta.

Kirkkoherra on kaikkien seurakunnan työntekijöiden esi-
mies.

?

kUvat: SatU krEIvI-PaloSaarI
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Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatkirkot

Talvi

Kevät

Kesä

Syksy

Joulu

Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot oulussa katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulujoen kirkossa su 13.5. klo 
10 messu, toimittaa Antti Les-
kelä, saarnaa Paavo Moilanen. 
kanttorina Hanna Korri.
Metsolan Hovissa su 13.5. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Lea Pigg.
Pikkaralan koululla su 13.5. 
klo 12 äitienpäivän perhekirk-
ko, toimittaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Hanna Korri, Kahvi/
mehu- ja täytekakkutarjoilu.
Ylikiimingin kirkossa su 13.5. 
klo 10, sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.

Oulun tuomiokirkossa: Su 
13.5. klo 10 messu, toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Hanna-Maija Karjalainen, 
Ynnin Pojat, kanttorina Hanna 
Savela. Kolehti Pietarin Pyhän 
Marian kirkon urkujen han-
kintaan Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Radio Dei. Äitienpäi-
vän kirkkokahvit Keskustan 
srk-talon alasalissa, Pekka 
Rehumäki.
Su 13.5. klo 18 englanninkieli-
nen messu. 
Intiön seurakuntakodissa ja 
äitienpäiväjuhla su 13.5. klo 12 
messu, toimittaa Hanna-Maija 
Karjalainen, kanttorina Hanna 
Savela, kirkkokahvit.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 13.5. klo 12 sanajumalanpal-
velus ja äitienpäiväjuhla, toi-
mittaa Anna-Mari Heikkinen, 
kanttorina Maija Tynkkynen, 
kirkkokahvit.

Karjasillan kirkossa su 13.5. 
klo 10 messu, toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustaa Satu Saarinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Juhlakahvit ja äidit kukitetaan. 
Kolehti Pietarin Pyhän Marian 
kirkon urkujen hankintaan 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Kastellin kirkossa su 13.5. klo 
10 messu, toimittaa Esa Nevala, 
avustavat Liisa Karkulehto ja 
Terttu Rahko, kanttorina Ilkka 
Järviö. Juhlakahvit ja äidit 
kukitetaan. Äitienpäiväjuhla. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa 
su 13.5. klo 12 mukulamessu, 
toimittaa Mirjami Dutton, 
avustavat Sirpa Kemppainen, 
Hanna Partanen, Kati Nais-

Tuiran kirkossa: Su 13.5. klo 
10 messu, toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Jukka Jaakkola. 
Psalmikuoro. Kolehti Pietarin 
Pyhän Marian kirkon urkujen 
hankintaan Kirkon Ulkomaa-
navun kautta.
Su 13.5. klo 18 messu, toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Perhetyölle Kan-
san Raamattuseuran Säätiölle.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
13.5. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti Pietarin Pyhän 
Marian kirkon urkujen hankin-
taan Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Äitienpäiväkahvit.

Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 13.5. klo 10 messu, toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa Juha 
Huhtala, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti Pietarin Pyhän 
Marian kirkon urkujen hankin-
taan. Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.
Pateniemen kirkossa su 13.5. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa teol.yo Ismo Virtanen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Kolehti Pietarin Pyhän Marian 
kirkon urkujen rakentami-
seen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.

niemi ja Riitta Leppäluoto, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, 
Pyhän Andreaan lapsikuoro. 
Päiväkerholaiset ja iltapäiväker-
holaiset mukana. Juhlakahvit 
ja äidit kukitetaan. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Maikkulan kappelissa su 13.5. 
klo 12 kansanlaulukirkko, toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
avustaa Anu Kontio, kantto-
rina Riitta Piippo. Maikkulan 
lapsikuoro ja tenavakuoro. 
Pertti Haipola ja harmonikka. 
Juhlakahvit ja äidit kukitetaan. 
Kolehti ks Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa su 
13.5. klo 12 perhekirkko, toi-
mittaa Vesa Pöyhtäri, avustaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina Ilkka 
Järviö. Juhlakahvit ja äidit kuki-
tetaan. Kolehti ks. Karjasilta.

hartauselämä
Aamurukous ke 16.5. klo 7.45, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Vii-
kon tekstit, hiljaisuutta, yhteistä 
rukousta ja laulua.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Hengellisten laulujen yhteis-
lauluilta to 10.5. klo 18, Intiön 
seurakuntakoti. Hanna Savela.
Sana elää raamattu- ja rukous-
ilta pe 11.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 12.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
-ilta la 12.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Virsi-ilta ti 15.5. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Hellun-
tain virsiä, Esko Laukkanen.
Aamurukous ke 16.5. klo 8.30 
tuomiokirkon krypta.
Päiväseurat ke 16.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miesten piiri ke 16.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 10.5. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Anna-Mari Heikkinen.

karjasillan seurakunta

Raamattupiirit:
To 10.5. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 10.5. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 
To 10.5. klo 18.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ti 15.5. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
Miesten raamattupiiri ke 16.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. Mu-
kana pastori Juha Vähäkangas.

tuiran seurakunta

Raamattupiirit:
To 10.5. klo 13, Tuiran kirkko, 
luentosali. Vetäjänä pastori 
Riitta Louhelainen.
Naisten raamis to 10.5. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
To 10.5. klo 18, Niittyaron 
kerhohuone. 

OulujOen seurakunta

Miesten raamattupiiri to 10.5. 
klo 19, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 13.5. klo 17, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Musiikki ja kulttuuri
karjasillan seurakunta

Kirjallisuuspiiri ke 23.5. klo 
18, Kaukovainion kappeli, 
ystävänkamari. Kirjat: Siiri 
Magga-Miettusen Siirin kirja 
sekä Timo K. Mukan Maa on 
syntinen laulu ja Tabu.
Soli Deo Gloria! - Bachin sä-
velin helluntaihin la 26.5. klo 
21, Karjasillan kirkko. Bachin 
kantaatteja, Cantio Laudis 
-kuoro ja barokkiorkesteri 
(johtaa Olli Heikkilä) sekä Joose 
Vähäsöyrinki (baritoni), Juha 
Soranta (urut). Vapaa pääsy, 
ohjelma 10/5 e. 

tuiran seurakunta

Kanssasi naimisiin -ilta kesän 
vihkipareille pe 11.5. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Kau-
nista häämusiikkia, iltapalaa ja 
keskustelua vihkitoimituksesta. 
Mukana pastori Nanna He-
laakoski sekä kanttorit Jukka 
Jaakkola ja Tommi Hekkala.

Diakonia
karjasillan seurakunta

Diakoniatyön vastaanotto-
jen ajanvaraus ma 14.5. klo 
9–11. Maanantaisin klo 9-11 
p. 531 3219.
Juttutupa ma 14.5. klo 13, 
Kastellin kirkko. Päiväkahvit. 
Keskustelua elämänkaaresta.
Ystävän kammari ti 15.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniapiiri ma 14.5. klo 12–
13.30, Kaukovainion kappeli. 

tuiran seurakunta

Juttutupa ti 15.5. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. Vieraana 
Pertti Haipola.
Työttömien ateria ti 15.5. klo 
12, Rajakylän seurakuntakoti. 
Käsityöryhmä ti 15.5. klo 14, 
Rajakylän seurakuntakoti.

Yhteinen seurakuntapalvelu

NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-ja 
keskustelupiiri to 10.5. klo 13, 
Öbergin talo. Diakoniakeskuk-
sen alakerran ryhmätilassa.
Näkövammaisten kesäleiri 
4.–6.6. Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittaudu 14.5. mennessä p. 
3161 340.
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten nuorten 
ilta pe 11.5. klo 18, Diakonia-
keskus. Yhdessäoloa ja mukavaa 
tekemistä.
Kehitysvammaisten keskuste-
lukerho ti 15.5. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
KUULOVAMMAISET
Kuurojen eläkeläisten päivä-
piiri ke 16.5. klo 12, Öbergin 
talo. 

PÄIHDETYÖ
Päihdetyön tavoiteryhmä ma 
14.5. klo 14.30, Öbergin talo. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
15.5. klo 13, Diakoniakeskus.

lähetys
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Lähetyspiiri ke 16.5. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 

karjasillan seurakunta

Kaukovainion lähetyspiiri ti 
15.5. klo 18, Kaukovainion kap-
peli. Kevätkauden päätös.

tuiran seurakunta

Lähetyspiiri ma 14.5. klo 16.30, 
Tuiran kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lähetys- ja raamattupiiri ma 
14.5. klo 18.30, Hintan seura-
kuntatalo, väliaikaistila.
Ylikiimingin alue
Lähetysilta ti 15.5. klo 19, Pa-
lokangas Soinne. Vieraana on 
tuomiorovastikunnan lähetys-
sihteeri Ulla Mäkinen.

lapset ja  
lapsiperheet
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perhekerho to 10.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Päiväkerho ma 14.5. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 16.5. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

karjasillan seurakunta

Pyhäkoulut: 

To 10.5. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ip-kerholaisille 
ja kaikille 7-8-vuotiaille.
Su 13.5. klo 10, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Pyhäkoulu jumalan-
palveluksen aikana.
Sarasuontien perhekerho ma 
14.5. klo 10, Kaakkurin toimin-
takeskus. 

Perhekerhot: 
Ke 16.5. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti, Kuivasjärven seu-
rakuntakoti, Toppilan monipal-
velukeskus, Pateniemen kirkko, 
Rajakylän seurakuntakoti ja 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Pyhäkoulu su 13.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerhot ovat retkellä 
viikolla 20.

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

nuoret
Nuortenilta ÜberÖberg ke 
16.5. klo 18, Öbergin talo. 
Ylleisin rukkous on huokaus. 
Olemme rukousaiheiden ää-
reellä kiitosta unohtamatta. 
Kirkkopäivät Turussa 25.–
27.5.  Ohjelmaa myös nuorille. 
Hinta 40 e. Mukaan sopii 40 
ilm. järjestyksessä. Lisätietoja 
www.kirkkopaivat.fi. Ilm. viim. 
11.5. www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai p. 
(08) 316 1340. 

karjasillan seurakunta

Cafe Andreas -nuortenilta ti 
15.5. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

tuiran seurakunta

Nuorten raamattupiiri pe 11.5. 
klo 19, Kuivasjärven seurakun-
takoti. 

OulujOen seurakunta

Avoimet ovet (avarit). Pelejä, 
mukavia ihmisiä ja pientä 
tarjoilua: 
To 10.5. klo 19, Saarelan seura-
kuntakoti. 
To 10.5. klo 19, Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti. 
Ma 14.5. klo 20, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ti 15.5. klo 19, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 16.5. klo 19, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Crossroads-ilta pe 11.5. klo 
19, Tuiran kirkko. Musiikkia, 
puheita, rukousta ja yhdessä-
oloa. Pastori Juha Valppu pu-
huu aiheesta uskonto taiteessa. 
Teejatkot. 
Peli- ja saunailta ke 16.5. klo 
18, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Oma pyyhe mukaan. 
Nuotion äärellä iltapala ja 
päätöshartaus.
Sarastus-kuoron harjoitukset 
ke 16.5. klo 19, Öbergin talo. 
Johtaa Noora Kataja p. 040 
741 1331.
Opiskelijoiden Englannin 
matka 22.–30.8. Kohteena 
Lancasterin yliopistokau-
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punki ja paikallinen opiskeli-
jaseurakunta. Ilm. viim. 31.5. 
osoitteeseen: www.oulunseu-
rakunnat.fi >> Tapahtuma-
kalenteri >> Opiskelijoiden 
Englannin matka. Kokonais-
hinta (ruoka+majoitus) n. 
250 euroa (ei sis. meno- eikä 
tulopäivän ruokaa).
JÄRJESTÖT:
Körttiopiskelijoiden piknik-
seurat to 10.5. klo 19. Lähtö kör-
tikseltä, Nokelantie 46 A 16.
Rauhan Sanan ilta to 10.5. klo 
19, Koulukatu 10 C. Elävä ja 
kuollut usko, Matti Rahja.
OPKOn ilta la 12.5. klo 19, 
Öbergin talo. Ilmestyksiä ker-
tomuksen lopusta, Antti Lei-
nonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 14.5. klo 
18.30, Lähetyskoti, Torikatu 9 
A 32. Kaikki synnistä, Raimo 
Lappi.

Seniorit
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Toiminta- ja keskustelukerho 
to 10.5. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 10.5. klo 12, 
Kajaanintie 1. 
Hopealanka ma 14.5. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 16.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

karjasillan seurakunta

Vanhuslinja-puhelinpäivystys 
ke 16.5. klo 9–11 p. 040 574 
7157. 
Eläkeläisten kerhot:
To 10.5. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
To 10.5. klo 13, Kastellin kirk-
ko.
To 10.5. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ma 14.5. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 

tuiran seurakunta

Seurakuntapiiri Pyhän Tuo-
maan kirkolla to 10.5. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 

OulujOen seurakunta

Seurakuntapiiri to 10.5. klo 
14, Metsolan Hovi, Mäkitu-
vantie 1. 
Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro ke 16.5. klo 
10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

leirit ja retket
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Eläkeläiskerhojen yhteinen 
retki Rokualle to 24.5. Linja-
auton reitti: Suomen Pankki 
9.00, Heinätorin seurakunta-
talo 9.05, Keskustan palvelutalo 
9.10, Rautatieasema 9.15, Intiö 
9.20. Paluu Ouluun n. klo 17. 
Ilm. viim. 16.5. oman kerhon 
vetäjälle tai p. 040 5747091 
(Piritta).

karjasillan seurakunta

Äiti-tyttöleiri 18.–20.5., Juu-
man leirikeskus. Lähtö pe klo 
17 linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturilta ja paluu su klo 
19. Vietämme aikaa yhdessä 
ulkoillen ja askarrellen. Hinta 
42 e/aikuinen, 33 e/4-18-v, alle 
4-v  ilmaiseksi. Hintaan sisältyy 
täysihoito, matkat, suurpeto-
eläinkeskuksen pääsymaksut 
sekä vakuutus Oulun ev.-lut. 
srk:n jäsenille. Etusijalla Kar-
jasillan seurakuntalaiset. Ilm. 
viim. 11.5. p. 040 556 7840.
Kulttuuriretki Kainuuseen 
24.–26.7., Matkareitti: Suomus-
salmi-Kuhmo-Vuokatti. Ohjel-

massa mm. retki Turjanlinnaan, 
konsertti Kuhmo-talossa, tutus-
tuminen Lamminahon taloon. 
Majoittuminen Kiannon Kuo-
huun / Kalevala-hotelliin. 
Matkan hinta 250 e (sis. matkat, 
puolihoito, sisäänpääsymaksut 
ja vakuutus Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille). Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen p. 040 
5747157 ja p. 040 5752712.

OulujOen seurakunta

Retki KälviälleToivosen eläin-
puistoon la 26.5. klo 8. Lähde 
keväiselle retkelle kavereittesi 
(koululaiset) tai koko perheesi 
tai isovanhempiesi kanssa. 
Lähtö Myllyojan seurakunta-
talolta klo 8 ja paluu Ouluun 
klo 17. Ruokailu Kokkolassa 
Herkku Hetkessä.  Matkalla tu-
tustumme Kaarlelan kirkkoon 
sekä Karkkipajaan Kalajoella. 
Retken hinta: aikuiset 11,50 
e ja lapset 7 e (sis. ruokailun, 
sisäänpääsyn eläinpuistoon, 
matkat, vakuutuksen ja retkie-
väät) Ilm. viim. ma 21.5.  p. 3161 
340 arkisin klo 9-16. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaajilta: Sirpalta 
p. 040 718 6925 ja Sarilta p. 040 
558 3294. 

kuorot ja  
yhdistykset
karjasillan seurakunta

Pyhän Andreaan lapsikuoron 
harjoitukset to 10.5. klo 16–17, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Maikkulan tenavakuoron 
harjoitukset to 10.5. klo 16.30–
17.15, Maikkulan kappeli. 
Maikkulan lapsikuoron har-
joitukset to 10.5. klo 17.30–
18.30, Maikkulan kappeli. 
Kastellin kirkkokuoron har-
joitus ma 14.5. klo 18.30, 
Kastellin kirkko. 
Mieskuoro Weljet ti 15.5. klo 
18.30, Kastellin kirkko. 

OulujOen seurakunta

Lapsikuoroharjoitukset ma 
14.5. klo 16.45, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 
Ylikiimingin alue
Lapsikuoro to 10.5. klo 17, Yli-
kiimingin seurakuntatalo. 
Kirkkokuoro to 10.5. klo 18.30, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Muut menot
Kirjakahvila la 12.5. klo 9, Tui-
ran kirkko. Kirjakirppis, kirjoja 
eurolla, harvinaisuudet hieman 
kalliimpia. Kahvi, tee ja pulla 
2 euroa, arpoja, herkkukori, 
afrikkalaisia esineitä ym. Tuot-
to Ilembulan lastensairaalan 
osastolle ja orpolasten koulu-
tukseen. Tervetuloa! Järjestävät 
Ilembulan Ystävät ja Tuiran 
Lähetyspiiri. 
Äitienpäiväjuhla Toppilassa su 
13.5. klo 15, Toppilan Monipal-
velukeskus. Juhlassa ohjelmaa ja 
kahvit sekä kukkien ojentami-
nen äideille. Järjestää Toppilan 
suuralueen toimijat ja Tuiran 
seurakunta
Akkuna Sanasta Maailmaan su 
13.5. klo 16, Hintan seurakun-
tatalo. Olenko Jumalan lapsi! 
Raamattuopetus Raimo Lappi. 
Akkuna - Raamatun ja lähetyk-
sen iltapäivä. Lasten  ja varhais-
nuorten ohjelmaa. Järjestäjinä 
Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY ja 
Oulujoen seurakunta.
Kivikerho ti 15.5. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 
Kirkkotekstiilipiiri ke 16.5. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 
Kevättapahtuma -kirpputori 
la 26.5. klo 10–14, Maikkulan 
kappeli. Kirpputori on kappe-
lin katoksessa, pöytävuokra 5 
e. Pöytävaraukset Mari Jääs-
keläiseltä p. 040 730 4118. 
Kasvomaalausta, onnenpyörä, 
pomppulinna ja kahvila. Pres-
san Kattien Miska esiintyy klo 
11 ja klo 13. Tuotto Maikkulan 
alueen kummilapsikohteelle, 
Barinasin lukutaitoluokalle 
Venezuelaan.

kansainvälisyys
Englanninkielinen messu 
su 13.5. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. 

Tuomiokirkko: Panu Tuomas 
Pigg ja Pauliina Anneli Haapa-
lahti, Mikko Juhani Kurttila ja 
Nina Annika Taipaleenmäki, 
Lauri Juhani Mikkola ja Sanna 
Tuulikki Laine.
Tuira: Tomi-Pekka Issakainen 
ja Anu Pauliina Penttilä, Kari 
Tapio Jokela ja Suvi Päivikki 
Palosaari, Teemu Antero Kivi-
oja ja Anne Marita Hintsala, 
Hannes Otto Huotari ja Riikka 
Elina Hiltunen, Pertti Antero 
Piippo ja Erva Irene Niitty-
vuopio, Lauri Sakari Hekkala 
ja Anne-Maarit Mirjam Ollila, 
Niko Juhana Saarnio ja Juudit 
Talvikki Määttä.
Karjasilta: Matti Ilmari Hämä-
läinen ja Kaisu Ilona Hakala, 
Mika Lauri Antero Hyyryläinen 
ja Tuija Susanna Holtinkoski, 
Tatu Ilari Kähkönen ja Kirsi 
Susanna Korva, Henri Kalle 
Matias Saloniemi ja Aino Karo-
liina Nykänen.
Oulujoki: Juha-Matti Kalevi 
Kenttälä ja Minna Johanna 
Laivamaa, Timo Johannes 
Saukko ja Tarja Tuulikki Sivula, 
Vesa Heimo Tapio ja Kati Eliisa 
Suomela.

Tuomiokirkko: Sofia Annabel 
Koskela, Alina Johanna Ala-
kärppä, Vilma Paula Annika 
Kokkoniemi, Eemil Henrik 
Valtteri Lesonen, Olaf Eirik 
Johannes Hansen, Siiri Eerika 
Kukkola.
Karjasilta: Anton Benjamin 
Ervasti, Maria Kristiina Cestic, 
Miska Johannes Hietaniemi, 
Iida Anni Maria Partanen, Salli 
Alisa Sepponen, Saaga Aino 
Valpuri Vuotikka, Isla Adina 
Aurora Hakasalo, Arttu Kalle 
Oskari Karjalainen, Piia Maaria 
Karjula, Eero Antti Olavi Kokko, 
Aina Sofia Kääriäinen, Benjami 
Kaarle Kaspian Pietikäinen, 
Ruben Elliot Tuomikoski, 
Toivo Jasseri Vahtola, Ella Kaa-
rina Vähäkuopus, Halti-Matias 
Manninen, Eetu Niilo Santeri 
Karjalainen, Konsta Eemeli 

Heikka, Elja Severi Sivonen.
Tuira: Samu Sebastian Issakai-
nen, Sini Susanna Issakainen, 
Aatu Onni Antero Keränen, 
Silja Amanda Leinonen, Ro-
meo Edward Mannermaa, 
Sara Maria Aurora Pesämaa, 
Sirianna Marjatta Sliden, Mil-
la-Maria Kristiina Suomela, 
Onni Petteri Mikael Mustalahti, 
Emma Reeta Mirjami Hautala, 
Enni Eliisa Hiltunen, Lotta Meri 
Tuulia Janhunen, Ukko Ilmari 
Kankainen, Matias Oskari 
Lammi, Nette Lumia Lehtola, 
Eeli Leinonen, Emma Karoliina 
Mäntylä, Saana Taika Julia Pa-
tokoski, Eino Pekka Saikkonen, 
Joakim Tapio Aukusti Salmela, 
Tuomo Ilari Strömmer, Tomi 
Aleksi Tiikkainen, Henri An-
tero Väätämöinen, Nea Maria 
Turpeinen.
Oulujoki: Miko Markus Kom-
minaho, Viljami Jaakko Samuli 
Perälä, Heikki Oskari Alakorva, 
Emma Helena Autio, Joona 
Samuli Haapanen, Santra Sofia 
Heikkilä, Aaron Johannes Karp-
pinen, Otava Kaius Kristoffer 
Lankila, Lilja Saara Muhojoki, 
Kasper Miko Albert Pyrrö, 
Veli-Pekka Valtteri Sipilä, Aino 
Eveliina Guttorm, Emma Mut-
hita Pöllänen.

Tuomiokirkko: Irma Inkeri 
Hirstiö 73 v, Esko Olavi Olk-
konen 59 v, Eila Maria Eskuri s. 
Kukkonen 82 v, Antti Eenokki 
Räsänen 81 v, Tauno Valentin 
Pentikäinen 90 v, Taavi Johan-
nes Eräjoki 84 v, Olavi Henrik 
Mikkelä 77 v, Helvi Marjatta 
Heikkilä s. Kärsämä 81 v,
Maire Aliisa Luostarinen 87 v.
Karjasilta: Ulla Eliina Lämsä 
s. Häikiö 68 v, Toivo Johannes 
Helama 96 v, Sylvi Esteri Härmä 
s. Räihä 92 v, Lauri Johannes 
Karvonen 81 v, Inkeri Ontero s. 
Tuomi 78 v, Aune Katri Kauppi 
s. Kotila 86 v, Alpo Antero Pii-
rala 72 v, Toini Hedvig Elisabet 
Merilä s. Keränen 97 v, Kaisu 
Marjatta Eskola 49 v.
Tuira: Laila Anni Marjatta 
Keskinen 89 v, Juha Antti 
Lintunen 35 v, Helvi Kaarina 
Kinnunen s. Tikkanen 84 v, 
Annikki Suominen s. Salomaa 
86 v, Yrjö Ilmari Turpeinen 83 
v, Reino Artturi Tervonen 74 v, 
Leo Kalevi Lämsä 58 v.
Oulujoki: Vilja Kaisa Kanerva 
Saastamoinen 2 v.

Ilmoittautuminen  
päiväkerhoon
Entiset kerholaiset ilmoittautuvat ensi syksynä 
alkaviin päiväkerhoihin omissa kerhoissaan tässä 
kuussa kerhoaikana.

Uudet kerholaiset ilmoittautuvat osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri 
tai ti 15.5. klo 9-15 puhelimitse:
Karjasillan seurakunta 530 6844, Tuiran 
seurakunta Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
040 5747 106, Tuomiokirkkoseurakunta  
336 329, Oulujoen seurakunta 040  5755 353 
Saara Hietava ja 050 5750 863 Kirsi Isola.

Päiväkerhoon voivat ilmoittautua 2002-2003 
syntyneet lapset. Kerho voidaan aloittaa, mikäli 
ryhmään ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta. 
Päiväkerhot alkavat loppuviikolla 33. Ilmoitus 
kerhoryhmistä ja niiden kokoontumisajoista on 
nähtävissä kerhopaikkojen ovissa 9.8. Alla lista 
kerhopaikoista. 

Karjasillan seurakunta
Kaakkurin toimintakeskus, Sarasuontie 5
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8

Tuiran seurakunta
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2

Tuomiokirkkoseurakunta
Heinätorin seurakuntakoti, Aleksanterinkatu 71

Oulujoen seurakunta
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2

Harkitse valtaasi tehdä hyvää. Tervetuloa äänestämään!

Arvoisa Kirkkokansalainen! On jällehen aika äänestää.
Timo Määttä  Matti Pikkarainen Pauli Niemeläwww.oulunseurakunnat.fi /

tuomiorovasti paljastaa:
• missä, milloin ja miten 
 äänestys tapahtuu
• ketä ehdokasta vaalikone 
 sinulle suosittelee
• vaalisaarnat (lue tai kuuntele) 
 ja ehdokkaiden blogit

www.oulunseurakunnat.fi /tuomiorovasti



rauhan tervehdys 6 • nro 17 • 10.5.2007

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

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

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

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

Tuomiorovastin
vaalin äänestys

Varsinaiset vaalipäivät  
13.5. klo 11.30–20 ja 14.5. klo 9–18

Oulun tuomiokirkossa. 

Ennakkoäänestys 11.5. saakka klo 9–18  
kirkkoherranvirastossa, Isokatu 11 A. 

Lisätietoa vaalista ja ehdokkaista: 
www.oulunseurakunnat.fi/tuomiorovasti

Vapaaehtoisia 
aikuisia tarvitaan 
10-leirille 
Rokualla 25.–29.6. järjestet-
tävä suurleiri on vuonna 1997 
syntyneille. Mukana on n. 400 
henkeä.
Tarvitsemme avustajia ruoka- 
ja yleishuoltoon sekä valoku-
vaukseen ja yövalvontaan. 
Tarjoamme matkat, sisämajoi-
tuksen kahden hengen huo-
neissa, ruokailut, vakuutuksen 
sekä tietysti unohtumattoman 
suurleirikokemuksen.

Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set: Pertti ”Purtsi” Putila  
p. 040 506 2883,  
pertti.putila@evl.fi

Oulun ev.-lut. seurakuntien 
keskusrekisteri on suljettu 
keskiviikkona 16.5.2007.

Radio Dein  
Ystäväkonsertti 
ke 16.5. klo 19  
Karjasillan kirkossa
Puheenvuorot kirkkoherra 
Juhani Lavanko, Radio Dein 
päätoimittaja Kirsi Rostamo ja 
Viescar Oy:n toimitusjohtaja 
Pekka Kimpimäki. Musiikki 
Nina Åström Duo ja Viktor 
Klimenko. Juontajana Pekka 
Vaismaa.  
Vapaaeht. ohjelma 5 e.  
Järj. Kristityt Yhdessä ry ja 
Radio Dei.

Lähetysjuhla-
matka
8.–10.6. Hyvinkäälle  
SLS:n valtakunnallisille  
lähetysjuhlille. Matkan hinta 
noin 125 e, sis. matkan ja 
hotelli majoituksen. 
Ilmoittautuminen 16.5.  
mennessä Tarja 040 5747172 
ja Raija 040 5747105 tai  
www.oulunseurakunnat.fi/ 
tapahtumakalenteri.

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

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

Oulun Laulu
Konsertti Oulujoen kirkossa su 20.5.2007 klo 18.

Esitys san. Jouko Tekoniemen ja san. Arvo Ylitalon
FRIIKOOLIN MESSU ja VIULUJEN VESPER.  

Ohjelma 5 euroa.

kirjakahvila tuiran kirkolla
Ilembulan ystävät ja Tuiran lähetyspiiri järjestävät kirjakirppik-
sen Tuiran kirkolla lauantaina 12.5. kello 11-15.

Myytävänä on monenlaista kauno- ja tietokirjallisuutta. Kirp-
pikseltä löytyy jokaiselle jotakin: kesälukemista, elämäkertoja, 
tietoa ja taitoa, jopa äitienpäivälahjakin. Ainutlaatuinen hinta 
on 1 euro/kirja joitakin erikoistapauksia lukuunottamatta.

Ostettavana on myös afrikkalaisia esineitä. Välillä voi virkis-
tyä kotipullakahvilla tai teellä.

Tilaisuuden tuotolla Ilembulan ystävät ja Tuiran lähetyspiiri 
jatkavat Oulun kummikunnassa Ilembulassa olevan sairaalan 
kautta tapahtuvaa avustamista. Avustuksen kohdentamisesta 
huolehtii siellä toimiva lastenlääkäri Leena Pasanen. Kohteena 
on sairaalan lastenosasto ja orpolasten koulutus.

Viime vuonna Ilembulan ystävät turvasivat 22 orpolapselle 
eriasteisen koulunkäyntimahdollisuuden, auttoivat vaikeavam-
maisia lapsia jatkohoitoon sekä osallistuivat tulipalossa tuhou-
tuneen uuden orpokodin rakennushankkeeseen.

Su 13.5. klo 10 jumalanpalvelus tuomiokirkos-
ta, toimittaa Anna-Mari Heikkinen, avustaa 
Hanna-Maija Karjalainen, Ynnin Pojat, kant-
torina Hanna Savela.
Su 13.5. klo 11.25 äitienpäivän radiopyhä-
koulun pitää Merja Oksman.
Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:

Ke 16.5. klo 15.45 Naisen allakka. Lähetyssihteeri Anna-Leena Häk-
kisen ajatuksia.
To 17.5. klo 15.45 Kasvun paikka-ohjelma. Yhteisvastuullisuutta kas-
vatukseen, näin peräänkuuluttaa MLL:n perhetoiminnanpäällikkö Ai-
ri Kananen. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.

Su 13.5. klo 9.45 äitienpäivän radiopyhäkou-
lun pitää Merja Oksman.
Su 13.5. klo 10 messu Kemin kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain 
Etappi-ohjelman uusinta, toimittaa Risto Part-
timaa Raahesta.

Ma 14.5. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa pohditaan, mitä tarttui tak-
kiin kirkon Virtaa välillämme -parisuhdekurssilta. Oululaiset Leena 
ja Marko Taponen Marja Blomsterin vieraina.

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

r a D I o - o h J E l M at

konsertteja
Alaude -kuoroyhdistys ry ja Kii-
mingin Musiikkiyhdistys ry järjes-
tävät konsertin äitienpäivänä 13.5. 
klo 19 Kiimingin seurakuntasa-
lissa. Konsertissa esiintyvät Alau-
dae-kuoro ja lapsikuoro. Molem-
pia kuoroja johtaa Liisa Räisä-
nen, pianosäestykset hoitaa Jen-
ni Huttula. Kuorojen ohjelmassa 
on hartaita lauluja ja keveitä ke-
säisiä sävelmiä.

Mozartin requiem oulussa 
ja haukiputaalla

Madetojan musiikkilukion sekakuoro, Haukiputaan Projekti-
kuoro ja sinfoniaorkesteri Oulu Festivo esittävät Mozartin Re-
quiemin Haukiputaan seurakuntakeskuksessa keskiviikkona 
16.5. klo 20 ja Oulun tuomiokirkossa torstaina 17.5. klo 20. 

Solisteina laulavat entiset Madetojan musiikkilukiolaiset ja 
opettajat sopraano Helena Juntunen, mezzosopraano Mari Kle-
mettilä, tenori Aki Alamikkotervo ja basso Petri Antikainen. 
Teoksen johtaa Madetojan musiikkilukion musiikin lehtori, 
kapellimestari Rauno Rännäli.

Liput 10 euroa. 

Keijo Piirainen laulaa Pyhän 
Tuomaan kirkossa torstaina 10.5. 
klo 19.

Konsertti on Piiraisen opinnäyte 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
kirkkomusiikin erikoistumisopin-
toihin. Ohjelmassa on mm Antonin 
Dvorakin ja Gustav Nordqvistin 
lauluja psalmiteksteihin. Säes-
tyksestä vastaa Kaisa Alasaarela. 
Konserttiin on vapaa pääsy.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 
sekakuoro Cassiopeia pitää konser-
tin äitienpäivänä Pyhän Tuomaan 
kirkossa kello 16. Ohjelmistossa on 
hengellisiä säveliä Suomesta ja eri 
puolilta maailmaa. 
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”kohupappi” ja kohumissi pää-
tyvät samalle aukeamalle – 

iltapäivälehtien näkökulmasta kyse 
nimittäin on samasta asiasta.

”Kohupappi” saa lisäksi lukea 
niin  fundamentalistien traktaa-
tista kuin iltapäivälehdestäkin 
olevansa saatanan lapsi. Sellaista 
ei kestä kukaan.

Oulun kaupunginteatterin esitys 
Juha Jokelan kirjoittamasta Funda-
mentalistista pyrkii selvittämään, 
mistä fundamentalismissa on lo-
pulta kyse.

Vastaukseen  - kyse on häiriinty-
neen psyykkisen kehityksen mah-
dollistamasta henkisestä väkivallasta  
- päädytään kipeiden, koskettavien, 
yllättävien ja vauhdikkaiden tapah-
tumien kautta.

Esitys  kuljettaa armolliseen lop-
puunsa armottomalla vauhdilla. 
Juuri kun alat tuntea myötätuntoa 
uskonkäsitystensä vuoksi ahtaalle 
joutunutta pappia kohtaan, huo-
maatkin yllättäen sympatiseeraavasi 
vastapuolta, fundamentalistisen 
lahkon naisjäsentä.

Mielessä käy väistämättä, kuin-
ka fundamentalistisia ne lukuisat 
uudet seurakunnat ovat, joita on 
perustettu Oulun seudullekin viime 
vuosina. Näytelmän jälkeen löytää 
fundamentalismia kaikkialta, myös 
omasta peilistä.

Miehen ja naisen rakkaus - vai 
riippuvaisuuttako se loppujen lo-
puksi olikin – tuo keitokseen omat 
vahvat mausteensa.

Fundamentalismin uhri tuntee 
pakottavaa tarvetta ”antaa elämänsä” 
jollekin. Jeesukselle, uskonlahkon 
johtajalle, rakastetulle. Hänen on-

Mitä yhteistä on kohumissillä
ja kohupapilla?

gelmansa on, että sekä onni, me-
nestys, ahdistus että tuho tulevat 
ulkopuolelta. Minää ei ole.

Liberaali pohdiskelija  - tässä ta-
pauksessa ”kohupappi” – piilottaa 
oman epävarmuutensa kompro-
misseihin tai älylliseen viisasteluun 
sen sijaan, että koskaan uskaltaisi 
sitoutua, saatikka heittäytyä jonkun 
tai jonkin varaan.

Kaupunginteatterin Fundamen-
talisti on voimakas teatterikokemus  
jota miettii vielä pitkään.

Fundamentalisti on älykäs ja puhutteleva näytelmä ihmisistä, joilla on jano etsiä syvempää totuutta.

Lotta Kaihua ja Timo Reinik-
ka ovat  erityisen onnistuneita 
henkilövalintoja. Kaihuan yhtä 
aikaa herkkä ja voimakas olemus 
yhdistettynä riipaisevaan tarinaan 
koskettaa syvältä.

Reinikka luo hykerryttävän kuvan 
rennosta älyköstä, joka kuitenkin 
koko ajan on itseään paossa.

Parasta tässä näytelmässä on se, 
että ajoittain  jokainen on oikeassa 
– ja väärässä.

Ihminen on siis ihminen. Tilaa 

jää, osoittelematta ja hehkuttamat-
ta, jollekin suuremmalle.

Menkää Herran rauhaan, pap-
peudestaan luopunut sanoo lopuksi. 
–Tai jos ette halua mennä Herran 
rauhaan, menkää omaanne.

Noudatin ilolla ensimmäistä keho-
tusta. Salista poistuessa tuntui hetken 
kuin olisi käynyt  kirkossa.

SatU krEIvI-PaloSaarI

aamusta iltaan on Oulun seu-
rakuntayhtymän julkaisema 

levy, jossa on paljon samoja ele-
menttejä kuin messussa. Levyn 
toteutuksessa on hyödynnetty en-
nakkoluulottomasti uutta studio-
tekniikkaa. Laulut on sanoittanut 
Juhani Konola. Sävellyksistä vas-
taa Jussi Rasinkangas. Levyn vas-
tavaa tuottaja on nuorisomuusik-
ko Esa Rättyä.

He kaikki ovat kempeleläisiä. Levyn 
tuottaja on Jaakko Pohjola.

Levyllä on kaikkiaan 11 kappa-
letta, jotka noudattelevat pitkälti 
messun kulkua. Aamusta iltaan 
sisältää muun muassa alku- ja 
loppulaulun, kiitoslaulun ja syn-
nintunnustuksen.

– Levyllä on myös käytetty hiu-
kan tavallisuudesta poikkeavia so-
vituksia. Esimerkiksi kitarasooloja 
ja koneluuppeja ei heti odottaisi 
kohtaavansa tällaisessa yhteydes-
sä, toteaa levyn vastaava tuottaja 
Esa Rättyä.

– Sanoituksissa on esillä koko 
ihmisen ikäskaala, siellä eletään 
ja kuollaan.

kuuleekohan
taivas?

Sanoittaja Juhani Konola kertoo, 
että Aamusta iltaan kattaa yhtä hy-

vin vuodenkierron kuin ihmisen 
elämänkaarenkin.

Lauluilla on sanottavaa kaiken-
ikäisille. Esimerkiksi Kuuleekohan 
taivas – laulussa sanoittajan mie-
lessä on ollut nuori, joka kyselee 
yksinään, kuuleeko taivas, jos hiljaa 
rukoillaan ja silmät kiinni pimeässä 
isää kutsutaan.

Askel askeleelta – laulussa kuva-
taan vanhuksen voimien hiipumis-
ta ja hänen turvautumista Luojan 

Perustyötä 
arvostetaan 

Kirkolliset toimitukset ja kir-
kon tekemä työ vähäosaisten 
hyväksi ovat vahvistuneet kirk-
koon kuulumisen syinä viime 
vuosien aikana. 

Myös kristillisen kulttuu-
riperinteen sekä kirkkojen 
ja kirkkomaiden vaaliminen 
koetaan entistä arvokkaam-
maksi. 

Valtaosa kirkon jäsenistä 
toivoo, että kirkot ovat avoin-
na niitä varten, jotka haluavat 
hiljentyä tai rukoilla. Myös 
kirkon tarjoamaa sielunhoitoa 
ja mahdollisuutta toimia kum-
mina pidetään tärkeinä.

Tämä käy ilmi kyselystä, 
jossa haastateltiin tuhatta 
suomalaista tammikuussa 
2007. Kyselyn teki TNS-Gal-
lup Kirkon tutkimuskeskuksen 
toimeksiannosta.

vaskosta 
Sln:n 

puheenjohtaja
Suomen lähetysneuvoston 
(SLN) vuosikokous on va-
linnut neuvoston hallituksen 
uudeksi puheenjohtajaksi lä-
hetysteologi, dosentti Timo 
Vaskon Suomen luterilaisesta 
kirkosta. Varapuheenjohtaja-
na jatkaa yhdyskunnanjohta-
ja Jari Portaankorva Suomen 
Baptistiyhdyskunnasta ja sih-
teerinä Maija Tassia Missio-
nuorista. 

Suomen lähetysneuvosto 
edistää kristillistä lähetystyötä 
tekevien kirkkojen ja lähetys-
järjestöjen keskinäistä yhteyttä 
sekä maailmanlaajuisen lähe-
tystehtävän toteutumista.

aamusta iltaan tarjoaa uutta
jumalanpalvelusmusiikkia

Juhani konolan kynänjälki uudel-
la cd:llä koskettaa.

lupauksiin.
Säveltäjä Jussi Rasinkangas on 

mielissään, että sai säveltää koko-
naisen levyn.

–  Säveltäjä luo kivijalan, mutta 
myös sovittajalle on jätettävä tilaa. 
Tämä levy on kasvanut hienosti 
matkan varrella. Levy on aina koko 
loppuelämän tuote ja julkistamis-
tilanne merkittävä.

Levyn musiikki kuullaan ju-
malanpalveluksessa syksypuolella 

Oulun seudulla.
Levy on toteutettu perinteisillä 

bändisoittimilla. Levyllä laulavat Jari 
Levy, Sini Alatalo, Sami Kinnunen, 
Mari Leppävuori, Elina Wideman 
ja Laura Ronimus.

Levyllä soittavat Eki Ekfors rum-
puja, Mikko Pohjola bassoa, Jus-
si Jaako kitaraa, Lauri Nummela 
koskettimia ja Risto Oikarinen 
saksofonia.

SatU krEIvI-PaloSaarI

tuottajat Jaakko Pohjola ja Esa rättyä, säveltäjä Jussi rasinkangas ja 
sanoittaja Juhani konola sanovat, että pohjoisessa tuotettua gospel-
tyyppistä levyä kehtaa esitellä myös etelässä. 

virkatehtävistä 
kieltäytyvän 
hakeuduttava 

muihin 
tehtäviin 

Arkkipiispa Jukka Paarma to-
tesi kirkolliskokouksen avajais-
puheessa Turussa maanantai-
na, että kristillisessä kirkossa 
ei voida hyväksyä minkään-
laista syrjintää eikä virkateh-
tävistä kieltäytymistä.

Paarma toivoo, että pap-
pi, joka omantunnon syistä 
ei noudata kirkon järjestystä 
eikä hoida virkaan kuuluvia 
tehtäviä, hakeutuisi sellaisiin 
tehtäviin kirkossa, joita hän 
voi hyvällä omallatunnolla ja 
vapain sydämin hoitaa.

Paarman mielestä tämä 
olisi sekä omantunnon kan-
nalta johdonmukaista että 
seurakuntia kunnioittavaa. 
Se olisi myös paljon onnelli-
sempi ratkaisu kuin erilleen 
hakeutuminen.

– Pappi on seurakuntaa 
varten. Jos seurakunta on va-
linnut papeikseen sekä miehiä 
että naisia, ei ole pappien asia 
vastoin seurakunnan tahtoa 
käydä lajittelemaan seura-
kunnan valitsemia pappeja 
kelvollisin ja kelvottomiin, 
Paarma totesi.
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Oulunsalossa asuva Anne 
Pakonen sai viime vuosien 
parhaan äitienpäivälahjan 
kolme vuotta sitten.
– Tyttäreni Johanna saapui 
yllättäen kotiin aamuyöllä. 
Hän oli ollut keikalla Itä-
Suomessa ja ajoi tämän kautta 
matkallaan Turkuun. Pitkä 
lenkki, mutta hän halusi 
pistäytyä äitiä tervehtimässä.

l äheiset välit ainoaan lapseen ovat 
Anne Pakoselle itsestäänselvyys, sa-
moin kuuluisalle laulajalle. Kum-
pikin on jo varhain tottunut sii-
hen, että läheisissä on tuki ja tur-

va. Ystävällinen, välittävä asenne välittyy 
muihinkin ihmisiin.

– Johanna ja hänen bändinsä, neljä poikaa, 
olivat juuri äsken tässä. Oli mukava valmis-
taa heille ruokaa isossa uunissamme, Anne 
kertoilee kotonaan.

Puhelin 
laulaa

Anne Pakonen sanoo aina olleensa kana-
emo. Nyt kun tytär asuu kaukana Karkki-
lassa, huolehtiminen tarkoittaa paljolti pu-
helinviestejä.

– Soittaa ei aina voi. Tiedän, että Jo-
hanna nukkuu päivällä keikkamatkojen 
jälkeen. Silloin kysyn tekstiviestillä, onko 
kaikki hyvin.

– Jos tiedän, että hänellä on takanaan pitkä 
matka, haluan, että hän kuittaa päässeensä 
hyvin kotiinsa. Öisiä ajomatkoja minä jän-
nitän eniten, Anne kertoo.

Jo 31-vuotiaaksi ehtinyt tytär hyväksyy 
äidin huolehtimisen; äiti kysyy joka tapa-
uksessa miten keikkamatka on mennyt. 
Puhelin siis yleensä ilmoittaa: ok.

Yksi painajaismainen yö äidillä on kirkkaa-
na mielessä. Johanna soitti keikkapaikaltaan 
laivalta, joka oli joutunut myrskyyn. Tavarat 
lentelivät ja ihmiset kaatuilivat. Puhelimessa 
äiti ei voinut lopulta kuin todeta: nyt ei auta 
muu kuin rukoilla.

Laiva pääsi satamaan, ja äiti lähti seuraa-
vana aamuna töihin väsynein silmin.

äiti 
kannustaa

Äidillä on ihan myönteisessä mielessä osuu-
tensa siihen, että Johanna Pakosesta tuli suo-
malaisten tuntema laulaja.

– Jo pienenä Johanna lauleskeli hiusharja 
mikrofonina. Joskus koulun aloittamisiässä 
hän ryhtyi myös tanssimaan Telemarkissa. 
Kolmannesta luokasta lukion loppuun hän 

Äiti huolehtii – julkkiksestakin

SEUraava 
raUhan tErvEhDYS

IlMEStYY 
PoIkkEUkSEllISEStI
Jo kESkIvIIkkona 

16.5.
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kävi koulua musiikkiluokalla.
– Totuin kuulemaan, että Johanna on mu-

siikillisesti lahjakas. Hän soitti pianoa, rum-
puja ja kitaraa ja lauloi, ei tosin vielä yksin. 
Esiintymistottumusta musiikkiluokkalaiset 
saivat pitämällä konsertteja. Myöhemmin 
hän kävi laulelemassa karaokessa.

– Kun tietoomme tuli karaokekilpailu, 
jossa päävoittona oli 300 markkaa, tuupin 
Johannaa osallistumaan. Hän itse epäröi, 
mutta suostui, kun lähdimme puolisoni 
kanssa tueksi. Voitto tuli. Oulua Johanna 
pääsi edustamaan radiotähtikilpailuun. 

Niistä esiintymisistä hän sai itsevarmuut-
ta, samoin jo uraa luoneiden laulajien kan-
nustuksesta.

”Meinasin 
estellä”

Anne innostaa muita tarttumaan uusiin asi-
oihin, koska on tehnyt niin itsekin elämän-
tilanteiden vaatiessa. Hän vaihtoi asuinpaik-
kaa, jotta Johanna saattoi opiskella musiik-
kiluokalla. Aikuisena hän itse kävi lukion ja 
pääsi ylioppilaaksi. Mukavasta työpaikasta 
hän uskalsi luopua, jotta saattoi opiskella 
sihteerin ammattitutkinnon.

Musiikillekin Annella on korvaa ja ääntä. 
Lapsena hän kävi mieluusti soittelemassa 
tätiensä harmonia, esimerkiksi Ystävä sä 
lapsien sujui korvakuulolta. Nuorena Anne 
lauloi kirkkokuorossa.

– Ymmärsin, että Johanna on lahjakas, ja 
uskoin, kun kuulin nimeä saaneiden laulajien 
niin vakuuttavan. Mutta läheltä katsoen ei 
näe ihan tarkasti. Siksi ajattelin, että tyttärel-
lä pitää olla kunnon ammatti. Tuumimme 
asiaa yhdessä, ja Johanna lähti Kokkolaan 
opiskelemaan tradenomiksi.

– Nopeasti selvisi, että se ei ollut Johan-
nan ala. Hän ahdistui koulussa ja lopetti 
sen. Kun hän ilmoitti lähtevänsä Tornioon 
esiintymistä ja taiteilijan asioidenhoitoa 
opettavalle kurssille, minä hätkähdin. Mei-
nasin jo toppuutella.

Annen mielestä äidillä olisi hyvä olla herk-
kyyttä oivaltaa lapsensa ainutlaatuisuus, jotta 
osaisi ohjata häntä oikeaan suuntaan eikä 
tukahduttaisi orastavia lahjoja.

äiti, 
ei kaveri

Kurssin seurauksena oli taustalaulajan osa 
Dannyn orkesterissa ja kiertue Kiinassa.

– Silloin minulle alkoi valjeta, että Johan-
nasta tulee laulaja. Ei ollut toivoa, että hän 
ryhtyisi tavalliseen työhön, Anne sanoo.

Siinäkään vaiheessa, kun hän kannusti ty-
tärtään osallistumaan Tangomarkkinoihin, 
hänen mielessään ei välähtänyt oma tuleva 
osansa: julkkiksen äiti.

Se on merkinnyt myötäelämistä ja mat-
kustamista.

– Raha-asioissa voi kyllä antaa toiselle neu-
voja, mutta ei tunneasioissa. Pettymyksiä ja 
suruja on murehdittu yhdessä. Kukaan äiti 
ei haluaisi lapsensa kohtaavan ikävyyksiä, 
mutta niitä tulee elämässä. Kun yhdessä it-
ketään ja käydään asioita läpi, elämä alkaa 
taas voittaa.

– Lapsensa kaveri äiti ei kuitenkaan ole. Hy-

Äiti huolehtii – julkkiksestakin
anne Pakosen 
mielestä on hauska 
katsella Johannan 
vauvakirjaa ja 
muistella menneitä 
aikoja.

äitienpäivä täyttää 
sata vuotta

Äitienpäivä on ensi sunnuntain epävirallinen mutta kirkolli-
sen aiheen ohessa toinen merkittävä juhlan aihe. Äitejä muis-
tetaankin useimmissa kirkoissa sunnuntaijumalanpalveluk-
sen aikana. 

Äitienpäivä täyttää tänä vuonna pyöreät 100 vuotta, sillä 
philadelphialainen Ann Jarvis järjesti kotikirkossaan juhlan 
oman äitinsä muistoksi vuonna 1907. Tämän innoittamana 
jo seuraavana vuonna juhlaa vietettiin yleisenä äitien muis-
topäivänä. 

Vuonna 1909 äitienpäivää vietettiin jo 45 osavaltiossa eri 
puolilla Yhdysvaltoja. Suomeen juhla rantautui vuonna 1919. 
Liputuspäiväksi äitienpäivä vakiintui sotien jälkeen vuonna 
1947.

PEkka tUoMIkoSkI

välle ystävälle kerrotaan erilaisia asioita.
– Joskus olen lentänyt tyttären luokse tu-

eksi. Matkailuauto taas on niellyt lukemat-
tomia kilometrejä, jotta olemme päässeet 
Johannan luokse joko kilpailupaikalle tai 
tavalliselle keikalle.

– Äidiltä voi aina kysyä vaikkapa, ovatko 
aspiriinit mukana.

Ei 
jalustalle

Äidin tehtävä ei Annen mielestä ole nos-
taa lastaan erityiselle jalustalle, vaikka ylei-
sö tytärtä ihailee. Sen sijaan iloinen ja ylpe-
äkin voi olla, koska taiteilija on ammatilli-

sesti hyvä ja osaa hoitaa asiansa.
– Jos uskonpuute uhkaa Johannaa, minä 

luettelen, mitä hän on saanut aikaan: kol-
mas levy on julkistettu, kaikki levyt myyvät 
hyvin, sinua kutsutaan konsertteihin, euro-
viisujen karsintoihinkin sinulle sävellettiin 
kappale ...

– Positiiviset tosiasiat jokaisen kannat-
taa pitää mielessään, sellainen ei ole leu-
hottamista. 

Muunlainen ylpeys ei kuulu Annen elämän-
arvoihin. Äidiltään ja mummoltaan hän sai 
mallin, että kaikkia ihmisiä autetaan tavalla 
tai toisella, jos he sitä tarvitsevat. Jotakuta 
voi auttaa lainaksi saatu mikrofoni, toista 
matkalle mukaan laitetut eväät.

Tämän asenteen hän on välittänyt myös 
tyttärelleen.

nurja 
puoli

Julkisuuden nurja puoli on valjennut myös 
laulajan äidille.

– Minä muka luulen olevani jotakin, kun 
tytär on kuuluisa. Tällaista en ymmärrä 
ollenkaan.

– Sen olen oppinut, että jotkin lehdet kir-
joittavat mitä sattuu. Johannan mummokin 
jo tietää, milloin juttu on tuulesta temmat-
tu. Hänen kummasteluunsa vastasin joskus 
kysymyksellä, että onko tuollainen sinusta 
Johannan tapaista.

Sosiaalisena ihmisenä Anne ottaa vastaan 
kaikki tyttären kuuluisuuden mukanaan 
tuomat hauskat asiat.

– Johanna on esitellyt minulle fanejaan 
eri puolilla Suomea. Minusta on hauska 
puhuttaa ihmisiä. Monista on tullut meille 
hyviä tutuja, suorastaan ystäviä. Jotkut ovat 
käyneet meillä kylässäkin.

– Ilman Johannaa meillä ei olisi tällaista 
ihanaa ystäväpiiriä!

PIrkko PaakkI

kU
va

t:
 P

Ir
kk

o 
Pa

ak
kI



rauhan tervehdys 10 • nro 17 • 10.5.2007

10.–16.5.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

To 10.5. klo 18.45 kirk-
kokuoro kevätretkellä 
kodalla.
Su 13.5. klo 10 äitien-
päivän sanajumalan-
palvelus.
Su 13.5. klo 12-13.30 äitienpäivälou-
nas Aito Helmi-salissa lähetystyön 
hyväksi.
Ma 14.5. klo 13 päiväpiirin päättäjäi-
set Kirkonmäellä.
Ti 15.5. klo 9- kirkon ympäristön ja 
hautausmaan siivoustalkoot. Kahvi-
tarjoilu klo 10.
Ti 15.5. klo 13 Ystävä- ja lähimmäis-
palvelun vapaaehtoiset kokoontuvat. 
Maatilamajoitus Heikkisellä. 
Ti 15.5. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Rukousmännikössä, Luovontie 423.
Ke 16.5. klo 9.30 päiväkerhon ke-
vätkirkko ja makkaranpaistoa Kir-
konmäellä.
To 17.5. klo 10 helatorstain messu.
Pe 18.5. klo 14-18 SPR:n verenluovu-
tus srk-salissa.
Su 20.5. klo 10 kaatuneitten muis-
topäivän sanajumalanpalvelus, 
jonka jälkeen seppeleiden laskeminen 
sankarihaudoilla. Seurakuntavierailu 
Oulusta. 
Virkistyspäivä Haukiputaalla 15.6. 
eläkeläisille, veteraaneille ja kaikille 
virkistystä kaipaaville. Vietämme 
päivän hyvän ruoan ja mukavan oh-
jelman parissa. Hinta 10 e henkilöltä. 
Ilmoittaudu mahdollisimman pian,  
Salli Mäkelä, p. 040 751 0036 tai Marjo 
Heikkinen, p. 040 743 0382.
Kuollut: Raimo Eino Sarkkinen, 67 v.
Kastettu: Neta Josefia Holmi.

Perhemessu kirkossa 
su 13.5. klo 10, litur-
gia Siljander, saarna 
Heinonen, kanttorina 
Pohjola, Seurakunnan 
Lapsikuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit ja 
äitien kukitus srk-keskuksessa.
Seurakuntakerho srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa tänään to 10.5. klo 13 ja 
Jokivarren vanhustentalolla ma 14.5. 
klo 13.Mikäli tarvitset kuljetuksen ker-
hoon, ota yhteyttä diakoniatoimistoon 
ajanvarausvastaanotolle perjantaisin 
klo 9-11, p. 5472 636.
Musiikki: Seurakunnan lapsikuoron 
harjoitukset srk-keskuksessa tänään to 
10.5. klo 17. Kirkkokuoro Haukipu-
taan Laulun harjoitukset Kellon srk-
kodissa tänään to 10.5. klo 18.30. 
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
kevätkonsertti srk-keskuksessa su 
20.5. klo 19.
Oulujoen seurakunnan vapaaehtois-
väen vierailu tänään to 10.5. Kirkon 

esittely klo 17.30 ja viikkomessu klo 18, 
jonka jälkeen iltapala srk-keskuksessa. 
Mukaan toivotaan Haukiputaan seu-
rakunnan vapaaehtoistyössä mukana 
olevia. 
Rukousilta Kellon srk-kodissa pe 11.5. 
klo 18.30, Heinonen.
Hautausmaan siivoustalkoot ma 14.5. 
klo 18-20.30. Hartaus, jonka jälkeen 
kahvitarjoilu.
Lähetysilta Arvo ja Marja-Leena Ala-
perän kotona, Välitie 16, ti 15.5. klo 
18. Mukana Pekka Siljander, Helena 
Ylimaula ja Jaakko Kaltakari, joka tuo 
terveiset Israelista nimikkoläheteil-
tämme Pouken perheeltä.
W. A. Mozartin Requiem srk-keskuk-
sessa ke 16.5. klo 20. Haukiputaan 
Projektikuoro, valm. Hannu Niemelä. 
Madetojan musiikkilukion sekakuoro, 
valm. Johanna Kemppainen. Oulu Fes-
tivo, johtaa Rauno Rännäli. Solisteina 
Helena Juntunen, Mari Klemettilä, Aki 
Alamikkotervo ja Petri Antikainen. 
Liput 10 e Kiiminkijoen opiston toi-
mistosta ja kirkkoherranvirastosta sekä 
tuntia ennen konserttia ovelta.
Rantapohjan alueen mielenterveys-
leiri 29.-31.5. Isonniemen leirikes-
kuksessa. Ilmoittautumisjärjestyksessä 
mukaan otetaan 6-8 hlöä/ seurakunta. 
Leiri maksaa 15 e/hlö. Haukiputaa-
laiset voivat ilmoittautua diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 9-11, p. 
5472 636. 
Kesätyöpaikkoja avoinna v. 1988-
1991 syntyneille nuorille. Työ on 
hautausmaa- ja puistotyötä. Työjakso 
kestää kaksi viikkoa. Nuorten kesätyö-
paikkoja haetaan hakulomakkeella, 
jonka voi noutaa seurakunnan ta-
loustoimistosta. Hakemusten tulee 
olla perillä pe 11.5. klo 14 mennessä 
seurakunnan taloustoimistossa, 
osoite Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas. 
Työpaikat arvotaan hakeneiden kesken 
arpomalla. Etusijalla ovat nuoret, jotka 
eivät ole aiemmin olleet seurakunnalla 
töissä. Muut ehdot vastaavat kuin 
kunnan kesätyökampanjassa. 
Nuoret: Kevään viimeiset avoimet 
ovet tänään to 10.5. Vakkurilassa klo 
17.30-19.30, Martinniemen srk-ko-
dissa klo 18-20 ja Aseman nuokkarilla 
(entinen eskari) klo 18-20. Raamattu-
kerho nuorille srk-keskuksen pienryh-
mätilassa ti 15.5. klo 17-18.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raa-
mattuluokan luontoretki Myllymäellä 
pe 11.5. klo 18.30, seurat ry:llä su 
13.5. klo 17,  Matti Pennanen, Esko 
Mettovaara, kevätjuhla ry:llä to 17.5. 
klo 15, Jokikylä: raamattuluokka ry:
llä pe 11.5. klo 17, rippikoulun käy-
neiden ja rippikouluun menevien 
nuorten ilta ry:llä la 12.5. klo 18.30, 
yhteiskerho ry:llä ke 16.5. klo 17.30-19, 
kevätjuhla ry:llä to 17.5. klo 13, Kello: 
huutokauppaompeluseurat ry:llä pe 
11.5. klo 18.30, äitienpäiväjuhla ry:llä 
su 13.5. klo 17, Matti Kenttä.
Kuollut: Jaakko Arvid Perätalo 86 v., 
Hannes Oskari Ylikulju 1 v.

Avioliittoon kuulutettu: Janne Ma-
tias Juntunen ja Elina Pilvi Marjukka 
Kettunen.
Kastettu: Sebastian Nicolas Kurkela, 
Janina Eerika Saarijärvi, Oona Veera 
Tuulia Puhakka
Henri Olavi Siipola, Elias Valtteri 
Paaso, Anna Josefiina Isosalo, Vilma 
Helena Jämsä, Seelia Mariel Ylikulju, 
Joni Jaakko Johannes Pilto.

Äitienpäivän sana-
jumalanpalvelus su 
13.5. klo 10 kirkos-
sa. Liturgi Riihimäki, 
saarna Anna-Maari 
Ruotanen, kantt. Jääs-
keläinen. Kolehti Kir-
kon Ulkomaanavulle, Pietarin Pyhän 
Marian kirkon urkujen hankintaan. 
Täytekakkukahvit.
Perhehetki su 13.5. klo 15 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. Teemana 
Äiti. Perhehetki on lyhyt (20 min.) 
lapsille ja perheille tarkoitettu har-
taushetki, jossa voi istua pehmeästi, 
leikkiä ja laulaa.
Että jaksaisin ensi viikkoon -messu su 
13.5. klo 17 vanhassa kirkossa (HPE). 
Mukana Pietu Halonen & Co.
Gospelmessu helatorstaina 17.5. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Toim. Tuisku, avust. Puolitaival, kantt. 
Savolainen. Kolehti Herättäjäyhdistyk-
selle. Isosten tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit.
Naisten piiri to 10.5. klo 18.30 kirkon-
kylän seurakuntakodissa.
Miesten piirin saunailta Siikajoella to 
10.5. Lähtö yhteiskyydeillä keskustan 
seurakuntatalolta klo 18.
Kirkkokuoron äitienpäivämyyjäiset 
la 12.5. klo 11-13 kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Myytävänä lohikeittoa, 
juustokeittoa, karjalanpiirakoita, 
uunijuustoa, täytekakkuja, pitkoja, 
kuivakakkuja, pikkuleipiä ja leipää. 
Omat astiat mukaan.
Ystäväpalveluilta ti 15.5. klo 18 kir-
konkylän seurakuntakodissa.
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. Ke 23.5. Per-
hekerhojen retki kukka- ja eläinpuis-
to Escurialiin. Ilmoittautumiset ret-
kelle ke 16.5. mennessä perhekerhoissa. 
Sisäänpääsymaksun 5 e/hlö (alle 2-v. 
ilmaiseksi) retkeläiset maksavat itse, 
linja-auto kyyti on ilmainen.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 16.5. 
klo 12 Kokkokankaan seurakuntakes-
kuksessa. Vieraana Urpo Luokkala, 
aiheena puutarhaterapia. Seurakun-
tapiiriä ei ole helatorstaina 17.5. 
Eläkeläisten kevätkirkko ke 23.5. klo 
13 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko-
kahvit kirkonkylän seurakuntakodissa. 
Mukana Nonetti -lauluryhmä. Kulje-
tusta tarvitsevat ottakaa yhteys Sirkku 
Määttään, p. 040 779 0368. Kaikki 
eläkeläiset tervetuloa!
Yhteisvastuukerääjien ja diakonian 
vapaaehtoisten yhteinen kiitosilta 
Turkansaaressa ma 21.5. Lähdemme 
kello 16.15 kirkonkylän srk-talolta 
ja  kierrämme Kokkokankaan kautta. 
Ilmoittautumiset  ja tiedustelut 14.5. 
mennessä Leenalle, p.040 779 0365.
Aamukahvilaväen ja työttömien retki 
Ranuan eläinpuistoon ti 22.5. Lähtö 
keskustan srk-talolta klo 9. Retken 
hinta 10 e, sis. matkan, lounaan ja 
pääsylipun eläinpuistoon. Paluumat-
kalla kahvit omakustannushintaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 14.5. 
mennessä Marjalle, p.040 770 7431.
Retki Suomen Lähetysseuran vuosi-
juhlille Hyvinkäälle 8.-10.6.  Retken 
alustava hinta-arvio (matka, majoitus, 
aamiainen) n. 70-90 euroa majoitusta-
vasta riippuen (3-5 hengen huoneissa). 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset lähe-
tyssihteerille 14.5. mennessä.
Lähetyssihteerin toimisto on muutta-

nut Kokkokankaalle. Lähetyssihteerin 
lankapuhelin 561 4664. Sähköposti ja 
kännykkänumero pysyvät ennallaan.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Nuoret: Nuorten ilta to 10.5. klo 19-
21 Vanhassa pappilassa. Yöpappila pe 
11.5. klo 20-24 Vanhassa pappilassa. 
Tilkkutäkkilauluilta la 12.5. klo 18 
Vanhassa pappilassa. Päiväpappila 
tiistaisin klo 14-17 Vanhassa pappi-
lassa. Päivystys torstaisin klo 14-16.30 
keskustan seurakuntatalolla. Nuorten 
peli-ilta keskiviikkoisin Kempele-
hallilla klo 17-18. Isosten tehtävään 
siunaaminen helatorstaina 17.5. klo 
10 kirkossa.
Rippikoulu: YK2 vanhempainilta 
ti 15.5. klo 18 Vanhassa pappilassa 
ja YK6 vanhempainilta ti 15.5. klo 
19.10 Vanhassa pappilassa. Rippi-
koulun muualla käyvät: voit hakea 
rippikoulukortin ja virkatodistuksen 
kirkkoherranvirastosta toukokuun 
aikana. Ota mukaasi järjestöstä saa-
masi paperi.
Aamukahvila työttömille, eläkeläisille 
ja kaikille, joilla on päivisin aikaa, Nor-
deapankin alakerrassa keskiviikkoisin 
klo 10-12. 
Perhelentopallo lauantaisin klo 9-11 
kirkonkylän koululla. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Pe 11.5. 
klo 19 alueellinen nuortenilta ry:llä. Su 
13.5. klo 16 äitienpäiväseurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 11.5.  klo 
19 nuortenilta Partasella. La 12.5. klo 
14  äitienpäivämyyjäiset ry:llä.
Kastetut: Justus Nuutti Petteri Vähä-
saari, Aamu Sofia Aurinko Huusari, 
Elias Antti Olavi Ahonen, Enni Stiina 
Tahkola, Inka Emilia Reinikka, Julius 
Teo Tuomas Tikkanen. Roope Elmer 
Saarenpää.
Vihitty: Anssi Johannes Koivukari ja 
Katja Hilkka Marjatta Hytönen. Pauli 
Tapani Pulkkinen ja Tiia Katariina 
Päkkilä.
Kuollut: Pentti Aaprami Puolakka, 
78 v. Matti Juhani Matias Ruottinen, 
30 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Perhemessu äitien-
päivänä rukoussun-
nuntaina su 13.5. klo 
10 kirkossa. Miia Sep-
pänen, Birgitta Kon-
tio, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Kolehti Pietarin Pyhän 
Marian kirkon urkujen hankintaan 
Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Äitienpäivälounas su 13.5. messun 
jälkeen klo 13.30 saakka lähetystyön 
hyväksi. Menu: kasvissosekeitto, 
stroganoffkastike, riisi/perunat, vi-
hannesgratiini, salaatti ja jälkiruokana 
hedelmäsalaatti. Aikuiset 8 e, 5-12 v 3 e 
ja nuorimmat ilmaiseksi. Äidit kukite-
taan tullessa. Arpajaiset. Lounastalkoot 
la 12.5. klo 8 seurakuntakeskuksessa.
Perhemessu äitienpäivänä su 13.5. 
klo 13 Jäälin seurakuntakodilla, Miia 
Seppänen, Birgitta Kontio, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo. Kolehti kuten 
yllä.
Messu helatorstaina 17.5. klo 10 kir-
kossa, Pauli Niemelä, Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Jarkko Metsänheimo, 
kirkkokuoro. Kolehti  Kaatuneitten 
Omaisten Liitolle.
Tänä vuonna 75-vuotta täyttävien 
juhla helatorstaina 17.5.  messun pää-

tyttyä seurakuntakeskuksessa.
Kirkkokuoro to 10.5. klo 18.30 seura-
kuntakeskuksessa.
Äitienpäivä konsertti su 13.5. klo 19 
seurakuntakeskuksessa, Alaudae kuoro 
ja lapsikuoro, johtaa Liisa Räisänen. 
Ohjelma 5 euroa.
Kevätkirkko ja eläkeläiskerhojen 
päättäjäiset ti 15.5. klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodilla, Raimo Salonen, Jarkko 
Metsänheimo ja Eeva Mertaniemi. Kul-
jetuspyynnöt kirkkoherranvirastoon.
Hartaus ke 16.5. klo 14 Jaarankarta-
nossa, Eeva Mertaniemi, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Espoon nuorisokuoro Candominon 
konsertti la 19.5. klo 18 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa, johtaa Esko 
Kallio. Liput 5 euroa.
Musiikki-ilta 20.5. klo 19 kirkossa. 
Tuomo Nikkolan säveltämää ja sovitta-
maa musiikkia. Tilaisuus liittyy Marja 
Ainalin musiikkiopintoihin Oulun 
seudun ammattikorkeakoulussa.
Vapaaehtoistyön ilta, diakonian ja 
lähetyksen vapaaehtoisille  ti 22.5  klo 
18 Jäälin Majalla. Ilmoittautumiset 
15.5 mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 816 1003  tai Ulla Junttilalle, p. 040 
579 3247.  
Eläkeläisten leiripäivä ti 12.6  klo 
10-15 Jäälin Majalla. Ilmoittautumiset 
6.6 mennessä kirkkoheranvirastoon, 
p. 816 1003.  
Päiväkerhoihin ilmoittautumiset! 
Ma 21.5 klo 9-12 ja 16-18. Ti 22.5 klo 
9-12 ja 16-18. Ke 23.5 klo 16-18. To 
24.5 klo 9-12. Ilmoittautumiset p. 
040 700 8151.
Perhekerho ti klo 9.30-11 Kirkkopir-
tillä ja to klo 9.30-11 Jäälissä.  
Perhekahvila ti klo 13-14.30 Jäälissä ja 
to klo 13-14.30 Kirkkopirtillä.
Tiedote kesätoiminnasta, retkistä 
sekä leireistä on jaettu koulujen, 
päivähoidon ja kerhojen kautta. Jos 
et ole saanut omaasi, niin hae kirk-
koherranvirastosta.
Junnuleirillä Suvelassa  5-7-luokkalai-
sille 24.-26.7. on vielä tilaa. Ilmoittaudu  
Aulikille, p. 040 7431 904.
Isovanhempien ja lasten toiminta-
päivä 26.5. Suvelassa. Päivän hinta 5 
e/aikuisilta ja 3 e/lapsilta. Ilmoittautu-
miset 16.5. mennessä Saija Kivelälle, p. 
040 560 9678.
Rantapohjan alueen mielenter-
veysleiri Isoniemen leirikeskuksessa 
Haukiputaalla 29.-31.5. Leirimaksu 15 
euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
21.5. mennessä Eeva Mertaniemelle, 
p. 040 579 3248.
Kutsu 60 ja 50 vuotta sitten ripille 
päässeiden juhlaan juhannuspäivänä 
23.6. klo 10. Ilm. ruokailua varten 31.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, p 
811003 tai 040 584 4406.
Nuorisotyö: Jäälin nuorten iltoja ei 
ole enää kevään aikana. Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiistaisin 
klo 17-20.
Jäälin hautausmaan siivoustalkoot  ti 
22.5. klo 17, talkookahvit.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokat 
pe 11.5. klo 19 rauhanyhdistyksellä. 
Seuroja ei ole su 13.5.
Pyhäkoulua  ei ole su 13.5.
Vihitty: Reijo Henrik Ruuttula ja Anne 
Maria Niemi, Tapio Antero Jokela ja 
Jaana Marketta Fritsch.
Kastettu: Juho Matias Heikkilä, Jenny 
Linnea Kaikkonen, Simo Erik Nevala, 
Jere Paavo Niskavaara, Lumia Aleksia 
Ronkainen, Venla Emmi Ilona Veh-
kaoja, Maiju Mirja Elina Kuosmanen, 
Väinö Jaakko Iivari Piri, Saana Tuuli 
Elviira Vuoti.
Kuollut: Helvi Emilia Pelkonen 84 
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v., Kalle Heikki Erkkilä 77 v.,  Pentti 
Antero Panuma 63 v.

Liminka

r uumislauta saattaa tänä päivänä kuulos-
taa oudolta, jopa pelottavalta sanalta. En-
nen vanhaan se oli tavallinen käyttöesine 

lähes jokaisessa maaseudun talossa.
Hautajaisiin liittyi ennen muitakin esineitä, 

jotka uhkaavat unohtua ja tuhoutua, ellei niitä 
oteta ajoissa talteen.

– Ruumislaudalle vainaja asetettiin odottamaan 
hautajaisia. Väliajat lautaa säilytettiin aitassa tai 
muissa ulkotiloissa.

– Monissa vanhoissa taloissa maaseudulla 
ruumislautoja saattaa vielä olla. Ne voi tunnistaa 
lähinnä mitoista. Lauta on useita senttejä paksu, 
leveähkö ja parin metrin pituinen, maakunta-
museotutkija Terttu Pellikka Oulun maakun-
tamuseosta kertoo.

Kotiseutumuseoissa näitä lautoja on museoi-
tuina vain satunnaisesti. Siksi Pellikan mielestä 
kannattaa ottaa yhteyttä oman paikkakunnan 
museoon, jos löytää suvun vanhasta rakennuk-
sesta ruumislaudaksi arvioimansa esineen.

– Museoväki ja myös monet iäkkäät ihmiset 
pystyvät kokemuksensa perusteella tulkitsemaan, 
millaisesta laudasta on kyse.

Surukirje
kutsui hautajaisiin

Leveällä mustalla surureunuksella varustettu 
kirje hätkähdyttää tämän päivän nuoria ihmi-
siä. Kirje kutsui sukulaisia ja kylän väkeä hau-
tajaisiin yleisesti vielä ennen sotia.

– Samalla paikkakunnalla asuville ihmisille 
kirje vietiin henkilökohtaisesti. Siksi useissa su-
rureunakirjeissä ei ole postimerkkiä.

– Suomessa monet tavat muuttuivat sotien 
aikana. Kun hautajaisista ilmoitettiin ja niihin 

Esineet kertovat 
entisajan hautajaisista

kutsuttiin vieraita kuolinilmoituksilla tai viestiä 
vietiin puhelimitse, surukorttien valmistaminen 
lopetettiin. 1950-luvun alkupuolella niitä ei enää 
näkynyt, Terttu Pelikka sanoo.

Vähitellen myös suruasut ja naisten suruhun-
nut käärittiin suojapapereihin ja vietiin vintille 
tai varastoon. Surua ei enää näytetä ulospäin 
samalla tavoin kuin aiemmin.

Vanhat käytännöt unohdettiin ensiksi kau-
pungeissa.

karamelli
muistoksi

Hääkaramellit ovat tänään muodissa, mutta hau-
tajaiskaramellia lienee harva nähnyt.

– Ne olivat aikoinaan yleisiä erityisesti Ete-
lä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, mutta myös 
meillä, maakuntamuseotutkija sanoo.

Paperilla päällystettyjä karamelleja sai viedä 
tuliaisiksi kotiin. Maalaistalosta koko väki ei 
voinut lähteä hautajaisiin, joten hekin saivat 
karamellista muiston tapahtumasta.

Myös vanhat valokuvat ovat mielenkiintoisia 
ja kertovat entisajan tapakulttuurista.

– Kaikkia hautajaisesineitä kannattaa tarjota 
kotiseutumuseon tai maakuntamuseon kokoel-
miin, jos ei itse halua niitä säilyttää, Pellikka 
tähdentää.

PIrkko PaakkI

Kempeleen kotiseutumuseon näyttelyyn kootaan 
hautajaisiin liittyvää esineistöä. Museo toivoo 
saavansa esineitä lainaksi Oulun ympäristöstä ke-
sän ajaksi. Lisätietoja saa kulttuurisihteeri Maija 
Jaakolalta, p. 050 4636 423.

Surureunainen kirje 
saattoi olla koristeellinen 

tai yksinkertainen.

tämä ruumislauta on 
pitkä, monen senttimetrin 
paksuinen ja raskas.

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit
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Rantakylän hautaus-
maan siivoustalkoot 
to 10.5. alkaen klo 8-
14.30. Omat haravat 
mukaan! Tarjotaan 
hernekeittoa ja kah-
via!
Kuorot: To 10.5. klo 16 Tähdet kirkossa 
(huom.paikka!)ja klo 18 kirkkolaulajat 
srk-talolla.  Kevään viimeiset.
Nuoret myyvät lähetysvintin tuottei-
ta S-Marketin tiloissa la 12.5. klo 10-14. 
Mm. käsitöitä, kortteja  ja arvontaa. 
Tervetuloa ostoksille!
Messu su 13.5. klo 10 kirkossa. Saarna 
ja liturgia Kimmo Helomaa, kanttorina 
Mika Kotkaranta. Virret: 373, 470:3, 
514, 313:1-4, 466:1-, 271:1 ja 4. Kolehti 
Pietarin Pyhän Marian kirkon urkujen 
hankintaan Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.
Seurakunnan kerho Niittypirtin asuk-
kaille ja muille halukkaille ma 14.5. 
klo 13 Palvelutalossa. Kahvitarjoilu. 
Mukana Sinikka.
Seurakunnan kevätjuhla ke 16.5. klo 
12 srk-talolla seurakuntakerholaisille, 
ystävärenkaalle, omaishoitajille ja 
muille halukkaille.
Hartaus ke 16.5. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Nuorten palveluryhmä vierailee ke 
16.5. klo 15 Alatemmeksen vanhain-
kodissa. Ilmoita Sinikalle, p. 044 7521 
226 tai Marialle, p. 044 7521 225.
Konfirmaatioharjoitukset talvirippi-
kouluryhmälle  ke 16.5. klo 17 kirkossa. 
Valokuvaus ja opitun kertaaminen.
Nuorten ja nuorten aikuisten raamat-
tupiiri ke 16.5. klo 18 lähetysvintillä.
Helatorstaina 17.5. konfirmaatiomes-
su kirkossa klo 10. Saarna Helomaa, 
liturgina Tornberg, kanttorina Kotka-
ranta. Kirkkokuoro avustaa. Talvirip-
pikouluryhmän konfirmaatio.
Perhekerhot: Ti 15.5. klo 9.30-11 
Kotikololla. Nyyttärit. Ke 16.5. klo 
9.30-11 Vanamossa. Nyyttärit. Ti 22.5. 
teemme perhekerhojen yhteisen ret-
ken Arboretumiin Limingassa. Lähtö 
Tupoksesta Salen vierestä klo 9.10. 
Menemme kylän kautta ja otamme 
seurakuntatalon pihalta kaikki kyytiä 
tarvitsevat mukaan. Vietetään yhdessä 
keväistä aamupäivää ulkoilun, leikkien 
ja makkaranpaiston merkeissä. Kyydin 
ja tarjoilun varaamiseksi ilmoita läh-
döstäsi Helenalle 16.5. mennessä, p. 
044 7521 230 tai tekstiviestillä tai säh-
köpostilla: helena.hakkarainen@evl.fi. 
Perhekerhot päättyvät kevätretkeen. 
Kauniita kesäpäiviä. Jatkamme syksyl-
lä, tarkempia tietoja alkamispäivästä 
voit lukea elokuun lopulla Rauhan 
Tervehdyksestä tai kotisivuiltamme: 
www.liminganseurakunta.fi.
Tupoksen Olohuone  ti 22.5. klo 14 Va-
namon yläkerta, nuorisotilat. Kevättä 
rinnassa. Tule kahvittelemaan kans-
samme. Olohuone jää kesätauolle ja 
jatkaa syksyllä. Kyllikki, Sari, Maisa.
Lähetysvintti avoinna maanantaisin 
klo 12-14.
Tulossa: Suomen Lähetysseuran vuo-
sijuhla Hyvinkäällä 8.-10.6. Majoitus 
3-5 hengen huoneissa tai mökeissä. 
Lähtö perjantaiaamuna ja paluu sun-
nuntai-iltana. Tiedustelut ja varaukset 
lähetyssihteeriltä, p. 040  8383 222.
Tulossa: Omaishoitajien ja Ystävären-
kaan retki Ouluun ke 30.5. klo 10-14. 
Ohjelmassa mm. kasvitieteellinen 
puutarha, ruokailu hyvässä ravinto-
lassa. Yhteiskyyti. Ilm. 24.5. mennessä 

Maisalle, p. 044 7521 227.
Tulossa: Isovanhempi-lapsenlapsi 
leiripäivä la 9.6. klo 10-17 Tyrnävän 
kesäkodilla yhdessä Tyrnävän ja Lu-
mijoen seurakuntien kanssa. Hinta 5 
euroa/aikuinen ja 3 euroa/lapsi. Tie-
dustelut Sinikalta, p. 044 7521 226.
Päiväkerhot: Syksyllä kerhovuoden 
alkaessa päiväkerhon voivat aloittaa 
elokuun  loppuun mennessä 3-vuotta 
täyttäneet tai sitä vanhemmat lapset. 
Kerhopaikkoina ovat kirkonkylällä 
Koti-Pietilä, Tupoksessa Vanamo ja 
Alatemmeksellä Lakeuden koulu. 
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa. 
Kerhoaika: 3-vuotiailla 2 tuntia ja 
4- ja 5-vuotiailla 2,5 tuntia. Alatem-
meksellä kerhoaika on 2 tuntia. Voit 
ilmoittaa lapsesi kerhoon toukokuun 
loppuun mennessä. Syksyllä otamme 
kerholaisia niihin ryhmiin, joissa on 
vapaita paikkoja. Vanhat kerholaiset 
voidaan ilmoittaa kerhoissa lastenoh-
jaajille. Uudet kerholaiset ilmoitetaan 
vastaavalle lastenohjaajalle Helena 
Hakkaraiselle, joka antaa myös lisä-
tietoja, p. 044 7521 230.
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.
Partio: Pe 11.5. MiniHavas. Havaksen 
aloitus ja lippukunnan kevätjuhla. Ilta-
nuotio Rantakylän uimalassa. Aloitus 
uimalan parkkipaikalta klo 18.30. 
Siirrytään reittiä myöten iltanuotiopai-
kalle klo 19. Partio kirpputori uimalan 
parkkipaikalla klo 18-18.30. Säähän 
sopiva vaatetus ja jalkineet, istuinalus-
ta. Lisätietoja: www.niittykarpat.fi. La 
12.5. Piirin kevät-pt. Toivomme että 
vartiot osallistuvat. Lisätietoja Makelta. 
Su 13.5. Kirkkopalvelussa Mustikat. 
Markku Korhonen vapailla ja vuosilo-
malla 14.-20.5. Piirin sudenpentukisat 
19.5. Lisätietoja laumanjohtajilta. To 
24.5. Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14-16. Pe 25.5. Pajose 2/07 
partiojohtajille klo 18 alkaen kämpällä. 
Samalla juhlimme ylioppilaita ja am-
mattiin valmistuvia. Kaikki mukaan! 
15.-21.7.07 Havas-Pökkelö 07 koko 
lippukunnalle, vaellus Äänekoskelta 
Ähtäriin n. 110 km. Sudenpentujen 
osuus n. 40 km 19. - 21.7. Multialta 
Ähtäriin. Alustava ilmoittautuminen 
Makelle sähköpostilla tai tekstiviestillä. 
Sitova ilm. kaavakkeella 22.5. mennes-
sä. Hinta vartiolaiselta n. 75 e, II 65 
e, supet n. 40 e. Hinnat tarkentuvat 
myöhemmin. Leirikirjeitä johtajilta 
ja Kotikololta. Johtajakokoukset ja lei-
riläiskokoukset tulossa. Tule mukaan 
suureen seikkailuun. Ei pelkkää käve-
lemistä. Lippukunnan kotisivut www.
niittykarpat.fi. Partiotoimisto, Markku 
Korhonen, markku.korhonen@evl.fi, 
5621 223 tai 044 7521 223.
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.
Rauhanyhdistys: Pe 11.5. klo 18.30 
raamattuluokka (7-8) ry:llä ja klo 18.30 
rippikoulun käyneiden lauluseurat ja 
iltakylä Johanna ja Mikko Turusella. Su 
13.5. klo 18 äitienpäiväseurat ry:llä.
Kastettu: Silvia Iisa Maria Hautakoski, 
Jenni Emilia Honka, Elmeri Matias Ki-
vilompolo, Taneli Oscar Koivula, Aapo 
Heikki Hermanni Mäkiniemi, Matias 
Sakari Kalevi Ollila, Nico Patrik Pehko-
nen ja Tatu Markus Tossavainen.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

Lumijoki
To 10.5. klo 10 perhe-
kerho srk-talossa (ke-
vään viimeinen kerta). 
Klo 14 hartaushetki 
Alatemmeksen van-
hainkodissa. Klo 15.30 
viimeinen rippikou-
luilta kirkossa ja srk-talossa.
Pe 11.5. klo 18-20 varhaisnuortenilta 
ja klo 20 nuortenilta Korsuhovilla. 
Su 13.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, Tölli, Kirkon Ulkomaanavul-
le, Pietarin Pyhän Marian kirkon urku-
jen hankintaan. Kirkon uuden pianon 
käyttöönotto, ensisäveliä soittaa  
Kaisa Alasaarela. Jumalanpalveluk-
sessa myös muistellaan satavuotiaan 
kirkonkellon vaiheita. Mahdollisuus 
käydä tornissa katsomassa maisemia 
ja 100-vuotiasta kirkonkelloa.
Ma 14.5. klo 17.30 raamattupiiri 
kaikenikäisille vanhustentalon ker-
hohuoneella. klo 18 Limingan seudun 
musiikkiopiston oppilaskonsertti 
srk-talossa. Kaikki tervetulleita.
Ti 15.5. Klo 10 3-v päiväkerho ja klo 
12.30 4-v päiväkerho Lukkarinkan-
kaalla.
Ke 16.5. klo 10 5-v päiväkerho ja klo 
13 3-v päiväkerho Lukkarinkankaalla. 
Klo 14 hartaus Lumilyhdyssä.

To 17.5. klo 10 helatorstain sanaju-
malanpalvelus kirkossa, saarnaa Liisa 
Kingma, liturgina Markku Tölli. Kirk-
kokahvit lähetyksen merkeissä. 
Klo 13.15 hartaus Limingan terveys-
keskuksen sairaalassa. Tällä viikolla ei 
ole kokkikerhoa!
Diakoniatyö: Tulossa Isovanhem-
pi-lapsenlapsi leiripäivä la 9.6. 
Tyrnävällä. Luvassa mukavaa yhdessä 
olemista ja tekemistä. Tule viettämään 
kokemuksellinen päivä yhdessä lapsen-
lapsesi kanssa! Seuraile kirkollisia ja 
toki voit tiedustella jo aikaisemminkin 
Marjolta, p.045 638 1973. 
Partio: Havas-Pökkelö -esitteitä sekä 
ilmoittautumislomakkeita  kolon pöy-
dällä, hae omasi ja ilmoittaudu leirille!  
Pe 11.5. partiokirppis, minihavas ja 
lippukunnan kevätjuhla Limingan 

Rantakylän uimamontun maastossa 
alkaen klo 18. Tarkemmat tiedot esit-
teestä (kolon pöydällä). 
Rauhanyhdistys: Pe 11.5 klo 19 nuor-
tenilta S&E Hirvasniemellä alustus 
Risto Laurila ja klo 19 raamattuluokka 
Töllillä.  Su 13.5 klo 13 äitienpäiväseu-
rat ry:llä, Antti Lääkkö.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Ma 14.5. virasto sulkeutuu klo 12!
Yhteystiedot: Virasto 387 172, pastori 
045 630 6073, diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, talouspäällikkö 
045 630 6082, kerhohuone 387 512, 
kotisivu: lumijoki.seurakunta.net
Kirkon lähetyskynttelikössä oli rahaa 
130,90 e. Lähetys kiittää.
Lämpimät kiitokset laasutalkoo-
laisille!
Isot kiitokset Kids Action -tapahtu-
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kirkkoherranvirastoon ke 16.5. men-
nessä, p. 882 3100. Mukaan kutsutaan 
myös päiväkerhotyössä mukana olleita 
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.
Kipuryhmä seurakuntakodissa ke 
16.5. klo 18. Kun sairaus koskettaa 
- Riitan tarina. Vieraana sosiaalikasvat-
taja Riitta-Liisa Luukkonen Oulusta. 
Nyyttiarpajaiset ja kahvit.
Gospel-lauluilta Asmuntin koululla 
ti 15.5.klo 19, Ranuan seurakunnan 
nuoret.
Rippikoulua seurakuntakodissa la 
12.5. klo 10-13.30 ryhmä E.
Nuorisotyö: Pe 11.5. klo 19.30-24. 
YöRönö. Luvassa kilpailuja, syömistä, 
saunomista… Jos haluat saunoa, ota 
saunomiskamppeet mukaan.
Gospel-messu ti 22.5. klo 18 srk-ta-
lossa. Gospelmessu kaipailee laulajia, 
jos innostuit otapa yhteyttä Markoon, 
p.040 752 4387 tai Tiinaan, p.040 571 
4636
Varhaisnuorisotyö: Kerhonohjaajat 
huomio! Kerhonohjaajien päätöspala-
veri ma 21.5. klo 17 Rönössä. Ota mu-
kaan verokorttisi ja kerhon päiväkirja. 
Palauta tällöin myös kaikki kerholla 
lainassa olleet tavarat. Ilm. pääsystäsi 
Tiinalle viim.16.5.
Varhaisnuorten kesän leirit ovat 
viikolla 29. 7-9 - vuotiaiden leiri 
16.-17.7.  ja 10-13 - vuotiaiden leiri 
18.-20.7. Sitovat ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon (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 0400 225 055, Oskari 
Holmström.
Kirkkoherranvirasto ja toimistot 
kiinni ke 9.5. ja to 10.5. henkilökun-
nan koulutuksen vuoksi.
Rauhanyhdistykset: Äitienpäiväseu-
rat Hirvaskosken ry:llä la 12.5. klo 
19, I.Jurmu. Kesäseurat Aittojärven 
koululla helatorstaina 17.5. klo 13. ja 
18, E.Löppönen, L.Kaikkonen. Seurat 
Yli-Livolla Niemelässä to 17.5. klo 18, 
E. Illikainen. Käsityöilta Sarakylässä 
Anssi Nurmelalla pe 11.5. klo 19. Ke-
vätmyyjäiset Kurenalan ry:llä pe 11.5. 
klo 17. Äitienpäiväseurat Kurenalan 
ry:llä su 13.5. klo 17.
Kastettu: Jone Aleksi Väisänen, Iiro 
Jukka Kasperi Karppinen, Arttu Matti 
Mikael Räisänen, Aleksi Matias Oskari 
Heikkinen, Alisa Aino Maria Turja.
Vihitty: Markus Antero Penttilä ja 
Hanna Elina Laakkonen.
Haudattu: Kaarlo Aleksanteri Sankala 
87 v,  Anna Liisa Holmström 87 v, 
Matti Arvid Hiltula 79 v, Kaisa Maria 
Koivukangas 99 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

Matias Mikael Kontio, Jenni Venla 
Olivia Lohisalo, Niilas Aukusti La-
pinkangas.
Salonpään ry: Raamattuluokka, nuo-
remmat Jouni Ilolalla la 12.5. klo 18. 
Seurat ry:llä 13.5. klo 17, Aki Karsikas, 
Lauri Karhumaa. Lasten kevätjuhla ry:
llä 20.5. klo 14.
Oulunsalon kk:n ry:  Pe 11.5. klo 17, 
myyjäistavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu klo 18.30 myyjäiset ry:llä, 
nuortenilta ry, Mitä on synti, Pertti 
Lahtinen. Su 13.5. klo 12 äitienpäi-
väjuhla ry, Mauno Linnanmäki klo 
18 seurat ry Alpo Pikkarainen, Jouko 
Haapsaari. Ke 16.5. varttuneitten 
kevätretki Siikatörmälle. Lähtö ry:
ltä  klo 8. Matkan hinta kerholaisilta 
10 e. To 17.5. klo 18 seurat ry, Arvo 
Pyykölä, Juhani Lepistö. Su 20.5. klo 
13 kevätjuhla ry, Toivo Määttä, klo 17 
seurat ry Pekka Sippola, Veikko Sivula. 
La 26.5.  sisarpiirin retki Hailuotoon. 
Lähtö ry:ltä klo 9.15. Ilmoittautumiset 
ry:lle 20.5. mennessä.

ho torstaisin klo 10-12. 
Rauhanyhdistys: Pe 11.5. klo 19 juhla 
äideille ry:llä. La 12.5. klo 19 nuortenil-
ta ry:llä. Su 13.5. klo 18 seurat ry:llä. Ti 
15.5. klo 13 lauluseurakerho Marjatta 
ja Ahti Pitkäsellä.
Laitasaaren ry: Pe 11.5. klo 18.30 raa-
mattuluokka Päivärinteen srk-salissa 
ja klo 19 ompeluseurat ry:llä. La 12.5. 
klo 11 päiväkerho. Klo 19 nuortenilta 
Muhoksen ry:llä. 
Kuollut: Klaus Olavi Laanila 86 v, 
Jorma Eemeli Rimpeläinen 63 v.
Vihitty: Lauri Taneli Määttä ja Maija 
Sisko Sanelma Leinonen.
Kastettu: Fanni Alina Elisabet Kerä-
nen, Taneli Kauko Alahuhta, Jenni 
Maria Kalaoja.

man vetäjille ja osallistujille. 
Vihitty: Marko Tapani Repo ja Tytti 
Aleksandra Pernu.
Kastettu: Tino Tapani Repo. Ada Tuu-
likki Mitiku. Niko Henrik Repo, Petra 
Maria Repo ja Rhea Janica Repo.

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.
Ti 15.5. klo 18 kirkkoneuvoston ko-
kous Kestilän seurakuntakodissa.
To 10.5. Siikalatvan omaishoitajien 
retki Kiuruvedelle. Ohjelmassa mm. 
Ortodoksinen kirkko ja Maxi-maka-
siini. Ruokailu Sinisessä Helmessä. 
Omavastuu 10 euroa. Lähtö Pulkkila 
klo 8.45, Piippola klo 9 ja Pyhäntä klo 
9.15. Tervetuloa kaikki mukaan. 
Lähde Sambian lähetysmatkalle tu-
tustumaan nimikkolähettimme Satu ja 
Jorma Arkkilan perheen työkentälle 6. 
- 16.10.2007. Matkanjohtajina toimivat 
Martti Arkkila ja Hannu Kippo. Hinta 
2 545 euroa. Ilm. Martti Arkkila kesä-
kuun alkuun mennessä, p. 040 7622 
170. Paikkoja rajoitetusti.
Siikalatvan seurakunta tarjoaa kesä-
töitä nuorille kappeleittain 2 - 3 viikon 
jaksoissa 20.6. - 31.7.2007. Tehtäviin 
kuuluvat puistotyöt ja tiekirkkoesit-
tely. Hakemukset lähetettävä kirkko-
herranvirastoon 31.5. mennessä, os. 
Pappilankuja 6, 92620 PIIPPOLA.

kestilä
To 10.5. klo 11 - 13 
perhekerho, klo 15.30 
- 17 kevään viimeinen  
puuhakerho. Klo 18 
- 19 kevään viimei-
nen nuorten teemail-
ta kerhokodissa, rippikoululaisille 
merkintä.
Pe 11.5. Puuhakerhon (0-2 lk) yöleiri 
kerhokodissa pe ilta - la, lisätietoja 
Katariina, p. 0207 109 877.
Su 13.5. klo 19 äitienpäivän sana-
jumalanpalvelus, Kautto ja Määttä. 
Kolehti Pietarin Pyhän Marian kirkon 

tatalolla.
Ke 16.5. klo alkaen klo 17.30 naisten 
saunailta Ropolassa ja miesten sau-
nailta Ojalla Vanhanpappilantiellä. 
Kahvi- ja makkararaha lähetystyön 
hyväksi.
To 17.5. klo 10 messu kirkossa, 
Lauriala ja Leinonen. Ennen messua 
mehutarjoilu pihalla. Messun jälkeen 
lähetystilaisuus seurakuntatalolla. 
Lähetyskahvit ja -arpoja.
Su 20.5. kaatuneitten muistopäivä, 
klo 10 jumalanpalvelus kirkossa, 
Lauriala ja Leinonen sekä veteraani-
kuoro. Jumalanpalveluksen jälkeen 
kunniakäynti sankarihaudoilla.
Kerhojen viimeiset kokoontumiset 
keväällä 2007: To 10.5. klo 10-12 Nup-
pukerho 5-vuotiaille Nuppulassa ja klo 
14-16 Hovin varhaisnuorten kerho 
Hovin koululla. Ti 15.5.  klo 10-11.30 
Hovin nuppukerho Hovin koululla 
ja klo 13.15-15 Sipolan varhaisnuor-
ten kerho Sipolan koululla sekä klo 
15.30-17.30 Tyttökerho Nuppulassa. 
Ke 16.5. klo 10-12 Nuppukerho 3-4 
vuotiaille Nuppulassa ja klo 14.15-
16 Mankilan varhaisnuorten kerho 
Mankilan koululla.
Isoset: to 10.5. klo 17 Nuppula.
Tulossa: Ma 21.5. mimmien päivä 
Ristironkkelissa. Päivä alkaa klo 10 
pallerokerholla ja jatkuu mimmien 
iltana klo 18. Iltaan ovat kaikki naiset 
tervetulleita. Varattavissa erilaisia hoi-
toja. Saunomisvehkeet mukaan. Iltapa-
la. Tiedustelut ja varaukset Eeva-Liisa 
Kekkonen, p. 044 518 1171. La 26.5. 
lapsi- ja nuorisotyön sekä diakonia-
työn kevätretki PowerParkiin Alahär-
mään. Lähtö klo 9 seurakuntatalolta, 
kotimatkalle lähdemme noin klo 17. 
Omat eväät mukaan. Retki on kaikille 
avoin. Sitovat ilmoittautumiset kirkko-
herranvirastoon 22.5.2007 mennessä 
ma-to, p. 250 143. Retken hinta (sisältää 
maksun PowerLand huvipuistoon): 
35 e ranneke ja kyyti (aikuinen), 25 
e ranneke ja kyyti (alle 130 cm),15 e 
sisäänpääsymaksu ja kyyti.
Rauhanyhdistys: Pe 11.5. klo 19 om-
peluseurat ry:llä. To 17.5. klo 12.30 
kevätjuhla ry:llä.
Kastetut: Janne Petteri Isoviita, Ka-
tariina Iida Susanna Porkka ja Emmi 
Julia Tuomela.
Vihityt: Eeva-Liisa Flink ja Martti 
Antero Similä.
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Tilaa ajoissa käsinsidottu Raamattu tai 
virsikirja lahjan saajan omalla nimipai-
natuksella. Nimipainatuksella olevat 
tuotteet voit tilata myös kirjakaupasta.
Toimitusaika 2 viikkoa.

Kaunis Agricola-Raamattu
Pokkarimalli kulkee kevyesti 
matkassa mukana.
10 euroa. Ilmestyy touko-
kuussa. Hopeiset 

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

Henkilökohtainen
lahja merkkipäiviään viettäville

Herran siunaus -riipus 
saatavana myös 
kultaisena.

UUTUUs

Su 13.5. klo 10 äi-
tienpäivän jumalan-
palvelus  kirkossa, 
lit. ja saarna Pekka-
la, kanttorina Pertti 
Haapalainen. Kolehti 
Pietarin Pyhän Marian 
kirkon urkujen hankintaan, Kirkon 
Ulkomaanapu.
La 12.5. klo 11 äitienpäiväjuhla Kyl-
mälänkylän kodalla, Kyllönen.
Ti 15.5. klo 10.30 Kylmälänkylän 
seurakuntapiiri kappelissa, Sari 
Mustonen. Klo 13.30 hartaus pal-
veluasunnoilla, klo 14.30 hartaus ja 
ehtoollinen tk-sairaalassa ja klo 15 
hartaus ryhmäkodissa, Heikkinen. 
Klo 18 aikuisten raamattupiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Pekkala. Klo 
19 iltahartaus Rokualla, Kyllönen. 
Klo 18.30 kotiseurat Marjatta ja Eero 
Seppäsellä, Leskeläntie 16, Pentti Olk-
konen, Heikkinen.
Ke 16.5. kirkkoherranvirasto ja kaikki 
toimistot suljettu. Klo 11-12 keskipäi-
vänkerho kirkossa, Heikkinen (huom! 
aika ja paikka). Klo 17.45 rukouspiiri 
srk-talon kappelihuoneessa, Marja 
Leena Savolainen.
To 17.5. klo 10 helatorstain messu kir-
kossa, lit. Heikkinen, saarna Kyllönen, 
kanttori Kajava, Candomino-kuoro. 
Klo 13 Kylmälänkylän kappelin 
45-vuotisjuhlajumalanpalvelus, lit. 
Heikkinen, saarna Kyllönen, kanttori 
Kajava, kirkkokuoro. Kahvitarjoilu ja 
juhla, juhlapuhe professori Harri Haa-
pasalo. Klo 19 Candomino-kuoron 
konsertti kirkossa.
Yhteisvastuun listakerääjät, huom! 
Keräys on päättynyt huhtikuun 
lopussa. Pyydämme toimittamaan 
palauttamattomat listat/rahat mah-
dollisimman pian pankkiin tai talous-
toimistoon.
Lähetystyö: Suomen lähetysseuran 
valtakunnalliset lähetysjuhlat Hyvin-
käällä 8.-10.6. Ilm. 15.5. mennessä 
lähetyssihteerille, p. 040 562 9131 
tai sähköpostilla anjak.hamalainen@
evl.fi.
Kuorot: Ke 16.5. ei kuoroharjoituksia. 
Kevätkauden päättäjäiset 23.5.
Lapset/perheet: Perhekerhot tiistaisin 
klo 9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen srk-salissa ja torstaisin klo 10-12 
Laitasaaren rukoushuoneella.
Nuoret: Päivystys nuorisotoimistolla 
pe 11.5. klo 14-16 p. 533 1201. Nuo-
risotyönohjaajat Tuula Väänänen, p. 
040 524 6534 ja Rainer Väänänen p. 
040 585 1057. 
Rippikoulut: Kesä I – rippikoulua 
su 13.5. kirkossa, alkaen klo 10 ju-
malanpalveluksella, jonka jälkeen 
oppitunti.
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perheker-

Seur akuntaker ho 
seurakuntatalolla to 
10.5. klo 11, Lahja 
Rautiola. Äitienpäi-
välauluja, runoja, 
arkilounas ja äitien-
päiväkahvit. 
Hartaustilaisuus Teppolassa to 10.5. 
klo 11.30, Vesa Äärelä.
Messu kirkossa su 13.5. klo 10, Minna 
Salmi, Tapio Kortesluoma. Kolehti 
Pietarin Pyhän Marian kirkon urkujen 
hankintaan, Kirkon Ulkomaanapu.
Äitienpäivä lounas seurakuntatalolla 
su 13.5. klo 11 - 13.30 lähetystyön 
hyväksi.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
16.5. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Lähetysilta seurakuntatalolla ke 16.5. 
klo 18. Kevätkauden päätös.
Messu kirkossa helatorstai 17.5. klo 
10, Tapio Kortesluoma. Kolehti Turun 
Kirkkopäivien rakentamiseen. Kirkko-
päivien teemana Pyhä yksinkertaisuus. 
Kirkkopalvelut ry.
Messu kirkossa su 20.5. klo 10, Vesa 
Äärelä. Kolehti Kaatuneiden omaisten 
liitto ry:lle
Lapsi- ja perhetyö: Viikolla 20 on 
päiväkerhojen retkiviikko. Silloin ei 
ole tavallisia päiväkerhoja, eikä per-
hekerhoja. Pyhäkoulut ovat kaudelta 
2006-2007 päättyneet, kiitos innok-
kaille pyhäkoululaisille!
Nuorisotyö: 4H:n ja seurakunnan 
järjestämä Varhaisnuorten retki Ra-
nuan eläinpuistoon la 19.5. klo 9-18.  
Hinta 10 e, sis. matkan, pääsymaksun 
ja lämpimän ruuan. Ilm. kirkkoherran-
virastoon, p. 514 2700, 11.5. mennessä. 
Ennakkoilmoittautuminen pakollista, 
mukaan mahtuu korkeintaan 45 ihmis-
tä. Kahdeksan kerhonohjaajaa saa tulla 
mukaan ohjaajiksi ilmoittautumisjär-
jestyksessä ilman retkikustannuksia. 
Lisätietoja Kirsiltä, p. 040 772 0373.  
Reppu on auki nuorille pe klo 19-24. 
Tulossa: Retki Suomen Lähetys-
seuran vuosijuhlille Hyvinkäälle 
8.-10.6. Retken alustava hinta-arvio 
(matka, majoitus, aamiainen) n. 70-
90 euroa majoitustavasta riippuen 
(3-5 hengen huoneissa). Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset lähetyssihteerille 
14.5. mennessä.
Kastetut: Eliel Ville Oskari Polet, 

Ehtoollisjumalanpal-
velus seurakuntako-
dissa su 13.5. klo 10, 
Kukkurainen, Kyllönen, 
Jurmu. Vanhustentalo-
yhdistyksen ja -asukkai-
den  kirkkopyhä, kirkkokahvit.
Ehtoollisjumalanpalvelus seurakun-
takodissa helatorstaina 17.5. klo 10, 
Holmström, Kukkurainen, Piirainen.
Mopokirkko Koskenhovilla he-
latorstaina 17.5. klo 13, Kyllönen, 
Piirainen.
Seurat seurakuntakodissa helators-
taina 17.5. klo 17, Rauhan Sana, Vesa 
Pöyhtäri.
Kuulovammaisten kerhon retki 
Koitelinkoskelle. Lähtö Sivakasta klo 
9 (huom. muuttunut aika), paluu klo 
13. Omat eväät, makkarat ym. mukaan. 
Kahvit keitetään autossa. Muutama 
paikka vapaa, ilmoittaudu Leenalle, 
p. 040 539 6402.
Koillismaan näkövammaisten leiri-
päivä Hilturannassa 29.5. klo 11-17. 
Ilmoittaudu Leena Saarikoskelle 22.5. 
mennessä, p.  040 539 6402.
Ystävänkammari seurakuntakodissa 
ti 15.5. klo 10-12.
Tulossa: Ystävänkammarin ja lähim-
mäisten retki Kierikkiin 12.6. 
Lähetyksen kirpputori on sulkeutu-
nut tältä keväältä. Kiitos talkoolaisille 
ja asiakkaille.
Kuorot: Kirkkokuoro to 10.5. klo 18, 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 16.5. klo 
13, Vox Margarita ke 16.5. klo 18.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 15.5. 
klo 10-13, molemmille ryhmille kevään 
viimeinen kerho,  nyyttärit.
Päiväkerhojen viimeiset kerhot vii-
kolla 20 ja päiväkerhojen leiripäivät 
viikolla 21.
Lasten kevätkirkko ja esikouluun ja 
kouluun lähtevien lasten siunaaminen 
kirkossa su 20.5. klo 13. Päiväkerho-
työn 35-vuotisjuhla seurakuntako-
dissa, ruokailu 14.15 ja juhla klo 15. 
Ilmoittautuminen ruokailua varten 

To 10.5. seurakunta-
kerhon retki Pitojen 
Helmeen Liminkaan. 
Lähtö klo 12.30 Rau-
halan pihalta. Paluu 
noin klo 15. Klo 19 
Limingan seudun 
musiikkiopiston ja seurakunnan 
lapsikuorojen kevätkonsertti seura-
kuntatalolla.
Su 13.5. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Lauriala. Kolehti Pietarin 
Pyhän Marian kirkon urkujen hankin-
taan, Kirkon Ulkomaanapu.
Ma 14.5. klo 10-12 perhekerho Palle-
rot Nuppulassa.
Ti 15.5. klo 11 eläkeliitto seurakun-
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Astu arvo-
keskustelun
ytimeen.
Tilaa Kotimaa.

Mikset kulkisi arkeasi ja pyhääsi
arvoiltaan samanlaisen ystävän seurassa. 

Miten vanhuutesi 
turvataan? Mikä 
elämässä on tärkeää?
Kuka puhuu niiden 
puolesta, joilla
menee huonosti?
Millaista on omais- 
hoitajan arki?
Mikä saa yli
400 000 suomalais-
ta tekemään vapaaehtoistyötä? 
Satayksivuotias Kotimaa-lehti uudistui ja 
kuljettaa Sinut pohtimaan tämän päivän 
kristillisyyttä. Elämän iloja ja suruja.
Kasvatusta ja ympäristövastuuta. Uskoa, 
arkea ja pyhää. Tilaa ja tutustu.

Särmää ja virkistäviä ajatuksia tuovat uudet
kolumnistimme: Maria Kaisa Aula, Eero Huovinen, 
Kimmo Kääriäinen, Anu Mylläri, Outi Nyytäjä ja
Jari Sarasvuo.

  HYÖDYNNÄ TUTUSTUMISTARJOUS!         TILAUSKORTTI

Lisäksi nopean
tilaajan etuna
Sinulle kestotilaaja
Tommy Hellstenin
kirja Saat sen
mistä luovut
(arvo 9,95). Vastauslähetys

Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Kotimaa 
maksaa 
 posti-
maksun

KESTOTILAUKSEN ensimmäinen 6 kk:n jakso vain 29 euroa.
       Säästän 11,50! Tilaus jatkuu tämän jälkeen automaattisesti edulliseen
       kestotilaushintaan 40,50 / 6 kk. Kestotilaajan lisäetuina saan: ilo-lehden
       5 kertaa vuodessa ja tilaajalahjaksi (merkitse rastilla kumman haluat)

      Kotimaan taskukalenterin (arvo 15,-)         Enkeli-seinäkalenterin (arvo 15,-)
       Valitsemasi tilaajalahja toimitetaan joulukuussa.

      Toimin viikon kuluessa ja kestotilaajana saan nopean tilaajan lahjaksi
      Tommy Hellstenin kirjan Saat sen mistä luovut (arvo 9,95)

MÄÄRÄAIKAISTILAUS 4 kk vain 20 euroa. (Norm. 4 kk 38,00).
      Säästän 18,00! Lisäetuna saan ilo-lehden kerran 4 kk:n aikana.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa henkilötietolain mukaisesti suoramarkkinointiin.

Sinulle kestotilaaja

kirja Saat sen

Kestotilaajana saat lahjaksi
Kotimaan taskukalenterin (arvo 15,-) tai
Kaskisen & Variksen Enkeli-seinäkalenterin
(arvo 15,-)

36,45!

Kestotilaajanetujen arvo jopa

 6 kk vain

     29,- 
Kestotilauksen 1. jakso 

Säästät 11,50!

Vastaa 7
päivän
aikana!

Tarjous koskee vain uusia tilauksia. Kestotilaus on
aina edullisin tilaustapa. Kestotilauksen vuosikerta-
hinta on 81 euroa. Tilaus laskutetaan sovituin
(6 kk/12 kk) laskutusvälein voimassa olevaan hintaan 
ja se jatkuu niin kauan kuin tilaaja haluaa. Kesto-
tilauksen voi muuttaa määräaikaiseksi tai irtisanoa 
puhelimitse tai kirjeellä vähintään 2 viikkoa ennen 
uuden tilausjakson alkamista. Tilaajalla on oikeus 
peruuttaa etämyyntinä tekemänsä tilaus viimeistään 
14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaan-
ottamisesta. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan 
lupa lehden tilaamiseen. KM 19
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Anna meille iloa,

Herra, tänäänkin

elämämme lahjoista

pienimmistäkin.

vIrrEStä 514

rukous – Jumalan 
toiminnan 
muistelemista
Psalmin rukoilija toteaa, että 

”Hartaasti minä odotin Herraa, 

ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni.

Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, 

upottavasta liejusta.

Hän nosti minut kalliolle,

antoi lujan pohjan askelteni alle. 

Hän antoi suuhuni uuden virren, 

kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi”. 

Tuntematon rukoilija muistelee hetkeä, jolloin avun tarve ja Jumalan kaipaus 

olivat ajankohtaisia. Tilanne oli niin sanotusti päällä. Sillä kerralla ahdistus rat-

kesi rukouksen kuulemiseen ja avun tulemiseen. 

Ajankohtaisissa vaikeuksissa hän muistelee Jumalan pelastavia tekoja men-

neisyydessä. Psalmin rukoilijan oma ahdistus ei ole etualalla, vaan tosiasia, että 

Jumala on auttanut. Luottamus Jumalaan työntää inhimillisesti painavat asiat 

sivuun, sillä jo aikaisemmin Jumala puuttui vahvasti asioiden kulkuun.  

Jopa ihmisen kiitos on lahja Jumalalta. Se, että rukoilija voi siirtyä avunpyy-

tämisestä kiitollisiin sanoihin, ei ole itsestään selvä asia. Hän on syvästi tietoi-

nen siitä, että kaikki mitä hänellä on, tulee Taivaan Isän kädestä. Nöyrästi hän 

toteaa, että Jumala on antanut hänen suuhunsa uuden laulun. Lopussa rukoili-

jan henkilökohtaiset kokemukset Jumalan uskollisuudesta laajenevat yhteisön 

omaisuudeksi, kiitoslaulu soi Jumalamme ylistykseksi. 

Kun seurakunta rukoilee, siinä on usein kyse Jumalan pelastustekojen muis-

telemisesta, hienommin sanottuna anamneesista. Kun rukoilemme Jeesuksen 

nimessä tai kun vetoamme Jumalan toimintaan Raamatussa, niin siinä sitä 

muistellaan Jumalan ennättävää armoa. Kristillinen toivo kumpuaa siitä, että 

Jumala tarttuu asioiden kulkuun, koska hän on ollut läsnä lastensa elämässä jo 

aikaisemmin. 
Ilkka MäkInEn

PaStorI
oUlUJokI

5. sunnuntai pääsiäisestä on aiheeltaan Rukoussunnuntai. Alaotsikkona on ”Sydämen 

puhetta Jumalan kanssa.” Päivän latinankielinen nimi rogate (anokaa, rukoilkaa) 

juontuu rukouskulkueista, joilla 300-luvulta lähtien korvattiin pakanalliset pelloille suun-

tautuneet kulkueet. Pakanallisten vakkajuhlien sijaan Suomessakin alettiin kunnioittaa Ju-

malaa pelloille suuntautuvilla kulkueilla, jolloin rukoiltiin yhdessä hyvän sadon puolesta. 

400-luvulta lähtien nämä ”käyntipäivät” (ruots. gångdagar) ajoittuivat rukoussunnuntain 

ja helatorstain välisiin arkipäiviin.

Päivän evankeliumiteksti on katkelma Jeesuksen jäähyväispuheesta opetuslapsilleen. 

Jeesus ilmoittaa opetuslastensa saavan uskon ymmärryksen, jonka turvin he rohkenevat 

lähestyä Isää Jeesuksen nimessä. Näin uskossa rukoillen lausutut pyynnöt kantautuvat 

huutona taivaallisen Isän korviin.

Antiikin aikana kaikkitietävyys liitettiin ennen kaikkea jumalallisiin ominaisuuksiin. Vain 

Jumala voi tietää kaiken. Siksi Jeesus näyttäytyy omilleen Jumalan Poikana. Opetuslapset 

saavat hämmästellä mestarinsa taivaallista kutsumusta. Tekstin lopussa Jeesuksen jäähyväis-

puhe huipentuu rohkaisuun opetuslapsille: ”Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää 

rohkeina: minä olen voittanut maailman.” Jeesus viittaa tällä seuraajiensa koettelemuksiin 

mutta myös ylösnousemuksensa tuottamaan ikuiseen turvaan.

PEkka tUoMIkoSkI

Päivän Psalmi on Ps. 40: 2-6, 
ensimmäinen lukukaPPale Jer. 29: 
11-14 Ja 2. lukukaPPale ef. 3: 14-21. 
evankeliumi on Joh. 16: 23-33.

h
an

n
a 

ka
rk

ko
n

En



15nro 17 • 10.5.2007 •rauhan tervehdys 

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

1 2 . 5 .  S U U R E T
KEVÄTMYYJÄISET
O U L U N  R A U H A N Y H D I S T Y K S E L L Ä
L A U A N T A I N A  1 2 . 5 .  K L O  1 1 - 1 3 .

OULUN RAUHANYHDISTYS RY PROFESSORINTIE 7

Ruokailu
Lihamureke, keitetyt perunat, sekavihannesgratiini,
tuoresalaatti, punajuurisalaatti. Jälkiruokana marjarahka.
Kahvia ja pullaa.

V A R A I N H A N K I N T A

.......................................

T E R V E T U L O A !

Keittiöltä ja myyntipöydiltä
Täytekakkuja, liha- ja kalavoileipäkakkuja, tuoreita
rieskoja ja munkkeja, paljon erilaisia herkullisia leivon-
naisia, lohikeittoa astioihin, käsitöitä mm. puuhelmistä
tehtyjä kaulakoruja

Narutusta, arvontaa
Voittoina mm. leikkimökki, navigaattori, keraaminen
liesi, rottinkinen kalusto, painepesuri, kaksi polkupyörää,
taidetta, langaton puhelin ym. ym.

.......................................

.......................................

.......................................

IlMoIta raUhan 
tErvEhDYkSESSä!

Ilmoitusmyynti
Minna Zilliacus, 
p. 0207 54 2361
Seija Kosunen, 
p. 0207 54 2270

EtUnIMI.SUkUnIMI@
kotIMaa.FI

Pa I k k o J a  av o I n n a

urkujen hankintaan Kirkon 
Ulkomaanavun kautta.
Ti 15.5. klo 11 - 13.30 lasten 
päiväkerho.  Klo 18  kirkko-
neuvoston kokous seurakunta-
kodissa. Klo 19 kirkkokuoron 
harjoitukset kerhokodissa.
To 17.5. klo 10 messu, Palo-
vaara ja Määttä, kirkkokuoro 
avustaa. 
Rauhanyhdistys: La 12.5. klo 12 
- 14 kakkumyyjäiset vanhassa 
seurakuntakodissa. To 17.5. klo 
12 kevätjuhla ry:llä.
Kuollut: Kauko Iisak Yrttiaho 
kirkonkylältä 68 v. ja Fanni 
Ellen Leinonen s. Heikkinen 
kirkonkylältä 85 v.
Kuulutettu: Aki Tapio Lohi 
Ranuan ja Laura Katariina 
Koivukangas Siikalatvan seu-
rakunnasta.

Piippola 
To 10.5. omais-
hoitajien retki 
Kiuruvedelle, 
lähtö klo 9 kir-
kon parkkipai-
kalta.
Su 13.5. klo 12 äitienpäivän  
perhekirkko, Piri ja Määttä. 
Ruusu äideille! Kolehti Pietarin 
Pyhän Marian kirkon urkujen 
hankintaan Kirkon Ulkomaa-
navun kautta.
Ma 14.5. klo 11 veteraanikuoro 
ja klo 12.15 kehitysvammais-
ten kerho seurakuntakodissa, 
klo 13.30 Ponnarin hartaus 
kirkossa, klo 14.30 kirkkokuo-
ro seurakuntakodissa.
Ti 15.5. klo 12 seurakuntaker-
ho Väinölässä.
To 17.5. klo 12 helatorstain 
messsu,  rov. Kaarlo Hirvi-
lammi ja rov. Juhani Kajava, 
kolehti Herättäjäyhdistykselle.
Ruokailu seurakuntakodilla ja 
seurat kirkossa.
La 19.5. klo 9 seurakuntakoti, 
rippikoulua, jolloin kuulustelu, 
valokuvaus ja konfirmaatio-
harjoittelu.
Kuollut: Kalevi Filppula, 66 v.
Kuulutetaan: Veikko Antero 
Haapala ja Mirja Tuulikki Sär-
kioja Haapavedeltä.

Pulkkila 
To 10.5. klo 9 
hautausmaiden 
siivoustalkoot, 
klo 13 voileipä-
kahvit. Klo 13 
Koivulehdossa 
hartaus. Klo 19 kirkkokuoro.
Su 13.5. klo 10 sanajumalan-
palvelus seurakuntatalossa, 
Palovaara, jonka jälkeen kirk-
kokahvit ja äitien kukitus, 
Pulkkila-Piippola Lionit.
Ti 15.5 klo 18 kirkkoneuvosto 
Kestilässä.
Ke 16.5. klo 9.15 pyhäkoulu esi-
koulussa, klo 9.45 pyhäkoulu 
päiväkodissa.
Klo 10 palvelupäivä seurakun-
tatalossa, iltapäivällä teemme 
retken Haapavedelle.
To 17.5. klo 10 messu seurakun-
tatalossa, Arkkila.
Pe 18.5. klo 18 kanttiini lähe-
tyksen hyväksi urheilukentällä. 
Ennakkoilmoituksesta poiketen 
rippikoululaiset eivät osallistu.
Rauhanyhdistys: La 12.5. alk. 
klo 11 (huom. myynti alkaa klo 
11!) äitienpäivämyyjäiset ry:llä, 
myytävänä on mm. täytekakku-
ja, arvontaa. 

Pyhäntä
To 10.5. klo 12 
veteraanikuo-
ro, srkt. Klo 17 
partio, kh. Klo 
17 lapsikuoro 
ja klo 18 kirk-
kokuoro srkt. Omaishoitajat 
retkellä Kiuruvedellä.
Pe 11.5. seurakuntatoimisto 
suljettu. Klo 10 alkaen hauta-
usmaan siivoustalkoot, lopuksi 
kahvit srkt. Klo 17.30 nuorten-
kuoro srkt.
La 12.5. klo 8.30 lähtö lapsi- ja 
nuorisokuoron retkelle Oulun 
Tietomaahan srkt:lta.

Su 13.5. klo 12 rukoussunn. 
ja äitienpäivän sanajuma-
lanpalvelus kirkossa, Kautto 
ja Kinnunen. Kolehti Pietarin 
Pyhän Marian kirkon urkujen 
hankintaan (KUA).
Ma 14.5. klo 11 - 13 perhekah-
vila, Mll, kh. Klo 12 Kestilän 
veteraanien  vierailu srkt, 
mukana myös pyhäntäset ve-
taraaniväki, ruokailu ym.
Ke 16.5. klo 13.30 hartaus 
Kuurankukassa, Kautto ja 
Kinnunen.
To 17.5. klo 12 helatorstain 
messu kirkossa, Piri, Kautto 
ja Kinnunen. Samalla v. 1941 
syntyneiden pyhäntästen kirk-
kopyhä. He pääsivät ripille 50 
v sitten v. 1957. Kolehti Siika-
latvan srk:n rippikoulutyölle. 
Messun jälkeen jatkuu v. -41 s. 
rippikoulujuhla srkt:lla, jossa 
ruokailu, seurusteluhetki ja 
kahvit. Klo 19 kevätvirsien 
ja -laulujen ilta srkt, mukana 
lapsi- ja nuorisokuoro.
Rauhanyhdistys: La 12.5. klo 19 
Nuorten keskusteluilta, Miksi 
kokoonnumme, ry:llä, Arttu 
Kamula ja Pekka Halonen. Su 
13.5. klo 16 seurat ry:llä, Arttu 
Kamula.
Kastettu: Milja Elisabet Heik-
kilä, Sara Orvokki Huhtala ja 
Pihla Aurora Sydänmetsä (kirj.
Ylivieska).

Markkuu-Än-
geslevän diako-
niapiiri to 10.5. 
klo 11.30 An-
nikki Ylitalolla, 
Villentie 14.
Murto-Ojaky-
lä-Juurussuon 
diakoniapiiri 
to 10.5. klo 
11.30 Maija ja 
Heino Vähä-
kankaalla.
Sanajumalanpalvelus su 13.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti Pyhän Marian 
kirkon urkurakennushankkee-
seen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.
Seurakuntakerho ti 15.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 16.5. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.
Messu helatorstaina 17.5. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, Iko-
nen. Kolehti varhaisnuorten 
leiritoiminnan kehittämiseen, 
Partaharju-Säätiö.
Maakirkko to 17.5. klo 13 Röön 
Rustingissa, Kylmäläntie 135. 
Ikonen.
Virsikinkerit to 17.5. klo 18 
Tyrnävän Kotiseututalolla, 
Pytinkitie.
Ehtoollishartaus pe 18.5. klo 
13.30 Lepolassa.
Temmes: Siivoustalkoot ke 
16.5. alk. klo 10 Temmeksen 
hautausmaalla.
Nuoret: Pe 11.5. nuortenilta 
klo 18 ja yökahvila klo 20-24 
Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulu: Rippileiri, ryhmä I, 
alkaa ke 16.5. klo 18 Kesäkodilla 
Kolmikannassa ja päättyy su 
20.5. klo 18.
Isovanhempi-lapsenlapsi -
leiripäivä la 9.6. seurakunnan 
Kesäkodilla Kolmikannassa.

Seurakunnan kesäretki 18.-
19.6. Suomussalmelle. Tutus-
tumiskohteina mm. Turjanlin-
na, Raatteen portti ja Hiljainen 
kansa. Majoitus hotelli Kiannon 
Kuohuissa. Osallistumismaksu 
90 euroa/aik. ja 45 euroa/alle 12 
v., sis. kyydin, kolme ateriaa, 
aamupalan, kahvin, laivaris-
teilyn ja ohjelman. Ilm. 18.5. 
mennessä khranvirastoon, p. 
5640 600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: 
Su 13.5. klo 16 seurat ry:llä. 
Murto: Pe 11.5. klo 19 nuorte-
nilta Partasella. La 12.5. klo 14 
äitienpäivämyyjäiset ry:llä.
Kuollut: Sylvi Anna Aleksandra 
Mällinen, s Jokilehto 87 v.
Avioliittoon vihitty: Lauri 
Mikael Koivuneva ja Riina 
Marika Kuha.
Kastettu: Miska Benjami Kesti, 
Leevi Elmeri Kokkonen, Aaro 
Valtteri Kujala, Sara Maaria Kat-
riina Lankila, Benjami Augusti 
Mehtälä, Vili Väinö Kristian 
Niemonen, Saaga Silvia Närhi, 
Johan Hannu Viljami Paana-
nen, Alina Anna Matilda Syri, 
Verner Viljami Toivonen.

Tyrnävä

Siikasalo
Siikajoki
Äitienpäivänä 
su13.5. klo 10 
ä i t i e n p ä i v ä n 
messu kirkossa, 
Lauri Haapala.
Samalla vietämme Siikajoen 
Sisun ja Siikajoen Moottori-
urheilijoiden yhteistä kirkko-
pyhää. Messun jälkeen äitien-
päiväkahvit seurakuntatalolla 
Siikajoen Sisun ja Siikajoen 
Moottoriurheilijoiden tarjo-
amana. 
Ti 15.5. klo 13 virsihetki Puis-
tolassa.
Ke 16.5. klo 9-15 hautausmaan 
haravointitalkoot. Kahvi-
tarjoilu leivän ja pullan kera 
talkooväelle. 
Helatorstaina 17.5. klo 12 sa-
najumalanpalvelus kirkossa, 
Reino Tanjunen.
La 19.5. klo 12-14 päiväker-
hon ja perhekerhon yhteinen 
puuhapäivä pappilan pihassa. 
Tervetuloa koko perheellä 
mukaan!
Tulevaa: Ke 23.5. klo 18 seu-
rakunnan päiväkerholaisten ja 
perhekerholaisten kevätjuhla 
kirkossa. Päiväkerholaiset esiin-
tyvät ja esikouluun menevät 
kaikki vuonna 2001 syntyneet 
lapset siunataan koulutielle. 
Kirkon jälkeen kahvi- ja me-
hutarjoilu pappilassa. 
Rauhanyhdistys: To 10.5. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä. Pe 11.5. 
klo 18.30 kevätmyyjäiset ry:llä. 
Su 13.5. klo 13 seurat ry:llä. Ke 
16.5. klo 18.30 ompeluseurat ry:
llä. Pe 18.5. klo 19.30 raamat-
tuluokat ry:llä. Su 20.5. klo 13 
kevätjuhla ry:llä. Ma 21.5. klo 
19 sisarkerhon vauvailta ry:llä.
Adresseja myytävänä Siikajoen 
Osuuspankilla ja Salessa.
Arvoisat seurakuntalaiset! 
Kesä lähestyy ja sitä ajatellen 
olisi hyvä huomioida tulevan 
kesän uudet ja vanhat hauta-
hoitosopimukset. Seurakunta 
pyytää, että homevaaran vuoksi 
toisitte rakkaittenne haudoille 
siemenbegonioita mukulabe-
gonioiden sijasta. Voitte ottaa 
yhteyttä toimistoomme sen 
aukioloaikoina.
Siikajoen palvelupiste avoinna 
to - pe klo 10-14. Puh. 241 113 
tai toimistosihteeri 044  343 
8148. Muina aikoina sopimuk-
sen mukaan.
Kuolleet: Eila Annikki Terva-
kangas e Niskanen 81 v. ja Mart-
ta Hannila e Puoskari 89 v.

Että jaksaisin 
ensi viikkoon

Äitienpäiväniltana soi Kem-
peleen Vanhassa kirkossa jäl-
leen gospel, kun kevään vii-
meisessä Että jaksaisin en-
si viikkoon -messussa mu-
sisoi Pietu Halonen ystävi-
neen. Sunnuntaina 13.5. klo 
17 alkavassa illassa Pietu ker-
toilee musiikin lomassa aja-
tuksiaan. Ehtoollista viete-
tään illan päätteeksi.
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Vaihda
takuuikkunat!
MYÖS RAHOITUKSELLA!

puh. 020 7690 114

• 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

Että jaksaisin ensi
viikkoon -messu

Sanaa ja gospelmusiikkia

Kempeleen vanhassa kirkossa

su 13.5. klo 17.00

Mukana Pietu

Halonen & co

Kempeleen seurakunta

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 -

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 08 343 013 Karjalainen.


