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Prometheuksen ”lahja”
Turun yliopiston tutkija Päivi Mäkelä ja professori Ahti Laitinen ovat tutki-

neet tahallisesti sytytettyjen tulipalojen määrää Suomessa.

Vuonna 2005 tilastoihin merkittiin tahallisesti sytettyjä paloja 2 165 

tapausta. Määrä on hämmästyttävä, kun sen jakaa tasaisesti koko vuodel-

le. Joka päivä sytytettiin noin kuusi tulipaloa.

Tekijöitä on kaikenikäisiä. Heistä kolmannes on 20–30-vuotiaita.

Tavallisimmat syyt ovat iänikuisen inhimillisiä: vihanpito naapureiden 

kesken, vihanpito perheenjäsenten kesken, alkoholi.

Suuria lukuja tutkijat selittävät matkapuhelintiheydellä. Tulipalot tule-

vat aiempaa useammin viranomaisten tietoon.

Toinen selitys on uusavuttomuus. Pieniäkään paloja ei osata itse sam-

muttaa, jolloin ne roihahtavat käsistä ja palokuntaa tarvitaan.

Olivat motiivit mitkä tahansa, luvut ovat aivan liian suuria. Pientä ja 

harmitonta tahallaan sytytettyä tulipaloa ei ole olemassakaan. Vaara on 

aina suuri.

Nämä teot vain peittyvät jokapäiväisten väkivaltauutisten virtaan. Siksi 

tällaiset tilastot hätkähdyttävät.

Aatoksia

Suuri mysteeri
Eeva-Liisa Kiviniemi ihmettelee 
ihmistä

”Ihmisrodun säilyminen on ollut mi-
nulle aina suuri mysteeri. Miten ihmees-
sä luolanainen selvisi ilman sairauslo-
mia, einesruokaa, lämmintä suihkua tai 
epiduraalia? Miten keskiajalla kukaan eli 
päivääkään yli kolmikuiseksi ilman sit-
tereitä, kantoliinoja ja äidinmaidonvas-
tikkeita, saati sitten antibiootteja tai sär-
kylääkkeitä?

Ihmettelen suunnattomasti, miten jär-
jettömän kokoisella kallolla varustetut äi-
tiään loputtomiin tarvitsevat jälkeläiset 
ovat onnistuneet pysymään hengissä ja 
täyttämään maapallon. ”

Aamulehti 23. huhtikuuta 2008.

Munkit ja uutinen
Vapaa kirjoittaja Sirkka Remes 
kirjoittaa vapusta, munkeista ja 
Martti Lutherista.

Jeesus 
ja vappu
Mitä yhteistä on Jeesuksella ja vapul-
la? Vappu on opiskelijoiden ja työläis-
ten, duunarien juhla. Jeesus ei ollut 
opiskelija mutta kylläkin duunari. 

Työväenliikkeen isoisänä voidaan 
pitää saksalaista Karl Marxia. Moni 
nykyinen taloudellisesti hyvinvoiva 
työväenliikkeen duunari ei tunnis-
ta itseään Marxin osin museaalises-
ta ja utopistisesta  talousteologiasta. 
Kiehtovinta osaa Marxin filosofiassa 
on ehkä työstä vieraantumisen käsi-
te. Ihminen ei Marxin mukaan enää 
voi toteuttaa lajiolemustaan, koska 
hänen suhteensa työhön katkeaa ja 
hänen työnsä riistetään häneltä. Hä-
net vieraannutetaan työnsä tuottees-
ta. Samalla hänet vieraannutetaan 
kanssaihmisistään, maailmasta ja it-
sestään. Tämä kuulostaa kovin mo-
dernilta ajatukselta maailmassa, jossa 
tavaratuotantoa keskitetään yhä hal-
vempiin maihin.

Yksi Marxin tunnetuimmista 
maksiimeista ”uskonto on oopiumia 
kansalle” on jäänyt elämään. Hän 
osoitti sanansa myös Jeesukseen ja 
häneen uskoville.

Näin vapun aikoihin meidän on 
kysyttävä: Mitä Jeesuksella, suurim-
malla duunarilla, on annettavana tä-
hän työn juhlaan? Nasaretin Jeesus 
ei ollut yhteiskunnallinen ajattelija 
tai uudistaja. Hän ei ollut kiinnostu-
nut tuotannon, voittojen tai palkko-
jen kehityksestä vaikka hänellä oli-
kin duunarimenneisyys. Eivät hän-
tä kiinnostaneet ay-asiatkaan. Ei hän 
myöskään vaikuttanut  kovin innok-
kaalta käsityöammattinsa harjoitta-
jaltakaan.

Vappu merkitsee ehkä monelle 

suomalaiselle nykyään ennemmin-
kin alkavan kevään kuin työväen ja 
opiskelijoiden juhlaa. Tähän juhla-
teemaan liittyvät myös Nasaretin Jee-
suksen puheet tulevasta Jumalan val-
takunnasta, jota hän vertaa useim-
miten hyvin juhla-aterioiden ja juh-
lien kaltaiseksi. Tässä työssä Nasare-
tin Jeesus kunnostautui. Hän kierteli 
pitkiä matkoja ystäviensä kanssa pu-
humassa lakkaamatta Jumalan Valta-
kunnan asioista. 

Juuri tässä kohtaa menevät perin-
teisen työväenliikkeen isoisän Mar-
xin ja Jeesuksen puheet pahimman 
kerran ristiin. Marx nimittäin kriti-
soi uskontoa siitä että se odotti pal-
kintoa vasta tuonpuoleisuudessa kun 
se kuului ottaa vallankumouksen 
avulla työväenluokalle tässä ja nyt. 
Vallankumoukset eivät ole tähän päi-
vään mennessä onnistuneet tuomaan 
paratiisia maan päälle. Siinä ei luul-
tavasti tule onnistumaan myöskään 
nykyinen talousteologia eikä ns. glo-
balisaatio.

Jos Jeesus olisi ollut suomalainen, 
hän olisi hyvinkin saattanut verrata 
Jumalan valtakuntaa sivistyneeseen 
ja hyvien ystävien seurassa vietettä-
vään iloiseen vappujuhlaan.

Juha Valppu
Kirjoittaja on Tuiran seurakunnan kappalainen

”Vapun lähestyessä on aika ajatella 
munkkien merkitystä. Paitsi että keski-
ajalla munkit kopioivat antiikin tekstejä 
siirtäen kulttuuriperintöä meille nykyih-
misille, munkkeihin liittyy monia kuu-
luisia sanontoja.

Jos munkki munkkiudellaan olisi au-
tuaaksi tullut, niin olisin minäkin, totesi 
uskonpuhdistaja Luther. Hän arveli, ettei 
kukaan askeesin avulla tule yhtään pa-
remmaksi, vaan yhtä hyvin elämästä voi 
nauttia kaikin aistein - vaikkapa sitten 
munkkeja syömällä.

Toinen maailmanhistorian kannalta 
tärkeä lausahdus liittyy Berliinin munk-
keihin, joita myydään saksalaisissa lei-
pomoliikkeissä. Kun Yhdysvaltain presi-
dentti Kennedy vuonna 1963 tuli vierai-
lulle Länsi-Berliiniin, hän julisti isäntävä-
en riemuksi: Ich bin ein Berliner. Pahaa-
aavistamaton presidentti halusi osoittaa 
myötätuntoa tarkoittaen sanoillaan: Mi-
näkin olen berliiniläinen, mutta saksalai-
set ymmärsivät lauseen toisin: Minä olen 
hillomunkki.”

Savon Sanomat 26. huhtikuuta 2008.

30.4.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Mahdollisuus työhön
Yhteisvastuukeräyksen kotimainen teema on tänä vuonna kehitysvammais-

ten työllistyminen. ”Haluan töihin” -viestillä kannustetaan työnantajia heit-

tämään mahdolliset ennakkoluulot syrjään ja ottamaan palvelukseen kehi-

tysvammaisia työntekijöitä.

Ilahduttava uutinen on, että muutamat työnantajat tarttuivat tilaisuu-

teen. Kirkkopalveluiden keräystoimistoon on tullut yli kahdeltakymmeneltä 

yritykseltä ilmoitus halukkuudesta.

Se ei ole mikään joukkoliike, mutta erinomainen avaus. Yhteiskunnan mit-

takaavassa kyse on vielä pienestä teosta, mutta työllistyville kehitysvammai-

sille sen sijaan elämän kokoisesta asiasta.

Arviolta kolme tuhatta työkykyistä kehitysvammaista haluaisi tehdä hyö-

dyllistä työtä. Vain kymmenesosa on onnistunut työpaikan saamaan.

Porvoon hiippakunnan piispa Gustav Björkstrandin mukaan Yhteisvastuun 

teema kertoo kristillisestä ihmiskäsityksestä.

Yritysten yhteiskuntavastuu nousee vähän väliä keskusteluun. Kehitysvam-

maisten palkkaminen on kätevä tapa toteuttaa tätä vastuuta. Pienellä teolla 

yritys levittää ympäristöönsä paljon hyvää.
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Ei tälle asialle 
tarvitse mitään 
tehdä. Jos ei heille 
mitään anneta, he 
lähtevät maasta.

BJarNe KalliS
Kristillisdemokraatit

Riikka Vuorijärvi kirjoitti Rauhan 
Tervehdyksessä nro 15 (ilmestyi 
24.4.2008) tutkimuksesta, joka tar-
kasteli kirkkoon liittymisen vaikeut-
ta. Jouduin iloisen perhetapahtuman 
johdosta saman kysymyksen eteen 
viime syksynä. Liittyäkö kirkkoon 
liki 20 vuoden eron jälkeen? Vastaus 
oli lopulta helppo.

Viime vuoden toukokuussa Suo-
men Ekumeeninen neuvosto kehot-
ti seurakuntia kansalaistottelematto-
muuteen ja suoranaiseen laittomuu-
teen. Seurakuntia ohjeistettiin tarjo-
amaan piilopaikkoja turvapaikanha-
kijoille, joiden turvapaikkahakemuk-
sen valtiovalta tai joku muu EU-maa 
on hylännyt. Eräät seurakunnat läh-
tivät sille tielle ja politiikka ja uskon-
to menivät iloisesti sekaisin.

Ymmärrän hyvin, että on olemassa 

seurakuntalaisia, joiden auttamisen 
halu vaatii suoraa toimintaa. En kui-
tenkaan usko, että viranomaisten ja 
maallisen lain yläpuolelle asettumi-
nen on kirkon tehtävä enää 2000-lu-
vulla. En voi uskoa, että kirkko pys-
tyy hoitamaan tämänkaltaisia moni-
syisiä asioita kokeneita viranomaisia 
paremmin, vaikka muutamia poik-
keustapauksia olisikin.

Siksi vastasin ei kiitos kirkolle. La-
ki Suomessa pohjaa demokratiaan ja 
sen tahallinen rikkominen on kansan 
tahdon halveksuntaa. En halua olla 
mukana sellaisessa toiminnassa edes 
rivijäsenenä. Mutta seuraan yhä kir-
kollista keskustelua mielenkiinnolla. 
Rauhan Tervehdys saa tulla kotiini 
jatkossakin.

MiNttu JärViNeN
Oulu

Kirkolliskokous aikanaan päätöksellään 
hyväksyi naispappeuden ja päätös sisäl-
si ponnen, jossa sallitaan seurakunnis-
sa työvuorojärjestelyt tarvittaessa. Mie-
lestäni ei ole oikein, jos kukaan ei valita 
tästä ponnesta. Pitäisikö piispoja muis-
tuttaa vakaumuksen merkityksestä, täs-
sä tapauksessa papin työstä? Tässä näy-
tetään kirkon taholta huonoa esimerk-
kiä varsinkin, jos otetaan huomioon ny-
kyinen tilanne Suomessa ja maailmalla. 
Todelliset elämää kantavat arvot on pol-
jettu maahan ja itsekkyys sekä ahneus 
ovat nousseet tilalle.

On moraalisesti kyseenalaista vaatia 
pappia luopumaan vakaumuksestaan, 
koska jotkut naispapit eivät suvaitse 
näitä työvuorojärjestelyjä. Ovatko nä-
mä myös niitä, jotka syyttävät naispap-
peuden vastustajia suvaitsemattomuu-

desta? Kuka tässä on suvaitsematon?
Onko evankelis-luterilaisen kirkon 

päättäjillä ja seurakunnissa papeil-
la kristillisten arvojen puutetta, kun 
pyritään toimimaan niin, että kirkon 
toiminta miellyttää mahdollisimman 
monta suomalaista? 

Tässä ajassa olisi merkittävä paikka 
kirkolle arvojohtajana. Meidän kult-
tuurimme perustuu kristilliselle arvo-
pohjalle. Eikö tämä suorastaan velvoi-
ta ottamaan esille tämän ajan rappiota, 
jossa kristilliset arvot ovat vain muo-
dollisuus!

Toivon raikastavaa uudestisynty-
mistä Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon!

aaro pelKoNeN
Tyrnävä

Kirkkoon liittyminen ei ole helppoaKirkon päättäjillä 
kristillisten arvojen puute

Suomalaiseen katukuvaan 
ilmestyneet kerjäläiset 
ovat herättäneet 
vaatimuksia irtolaislain 
palauttamisesta. Kirkon 
rooli ei eduskunnan 
ryhmäpuheenjohtajien 
mielestä ole 
avainasemassa, vaan 
asiaa on hoidettava 
eteenpäin joko kaupunki- 
tai ministeriötasolla 
sekä kehitysyhteistyöllä. 
Vain Anni Sinnemäki 
ohjaisi myös kirkon 
diakoniatyötä kerjäläisten 
auttamiseen.

Perussuomalaisten ryh-
mäpuheenjohtaja Rai-
mo Vistbackan mielestä 
”vanha kunnon irtolais-

laki” on saatava takaisin. 
– Ei kirkon tarvitse diakonia-

työtään ihan kaikkeen osoittaa. 
Kirkolla on kaduilla muutakin 
tekemistä kuin hyysätä muualta 
tänne tulleita kerjäläisiä, letkaut-
taa Vistbacka. Myös kristillisde-
mokraattien Bjarne Kallis suh-
tautuu asiaan käytännönlähei-
sesti näkemättä ongelmassa suu-
rempaa puuttumisen tarvetta. 
– Ei tälle asialle tarvitse mitään 

tehdä. Jos ei heille mitään anne-
ta niin he lähtevät maasta, väit-
tää Kallis.

Suomeen saapuneiden kerjä-
läisten osalta vihreiden Anni Sin-
nemäki ei puhuisi lainkaan ker-
jäläisjoukoista, niin marginaali-
nen ryhmä tänne on hänen mie-
lestään hakeutunut. 

– Kirkon diakoniatyö olisi yk-
si hyvä toimija auttamaan kerjä-
läisiä. Ongelma on vaikea. Näille 
ihmisille kuuluu Euroopan uni-
onin takaama oikeus vapaaseen 
liikkumiseen siinä missä kaikil-
le muillekin. Siitä on pidettävä 
kiinni, Sinnemäki vaatii.

oikeutettuja 
toimeentuloturvaan
SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Tar-
ja Filatov näkee tilanteen olevan 
vakavan. 

– Keinoja ongelman ratkaise-
miseksi on etsittävä tosissaan. Ro-
maniväestön tilanteen parantami-
seksi on tuettava heidän elinolo-
suhteidensa parantumista ennen 
kaikkea heidän kotiseudullaan. 
Filatov ei näe mahdottomana 
kerjäläisten integroimista suo-
malaiseen yhteiskuntaan. 

– Euroopan unionin kansa-
laiset voivat vapaasti matkustaa 
maasta toiseen ja valita asuin-
paikkansa unionin sisällä. Kos-
ka kerjääminen ei ole rikos, heil-
lä on oikeus oleskella Suomessa, 
Filatov toteaa. 

Eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajat:

Kerjäläiset eivät ole 
kirkon ongelma

ikäisten lasten tilapäiseksi ma-
joittamiseksi, Kalli kertoo. 

Samalla Kallin mukaan arvi-
oidaan, tarvitaanko järjestysla-
kiin muutoksia. Parasta ongel-
manhoitoa on kuitenkin EU:n eri 
alueiden tasapuolinen kehitys.

Myös Kokoomuksen Pekka 
Ravi uskoo sisäministeri Holm-
lundin asettamaan selvitysryh-
män ”löytävän keinot näiden ih-
misten auttamiseksi, jotta kerjää-
minen kaduilla loppuisi”. Hän ei 
lähtisi tekemään mitään radikaa-
lia tai vetämään uudelleen dia-
koniatyön tai sosiaalityön suun-
taviivoja.

ei lakia 
vaan toimenpiteitä
RKP:n Ulla-Maj Wideroosin 
mukaan kirkon diakoniatyön ei 
tarvitse vetää uusia rajoja. 

– Kaduilla kerjääminen on 
uusi ilmiö, jota ei voida sivuut-
taa olankohautuksella. Ensisijai-
sesti toimenpiteiden on tapah-
duttava niissä kunnissa joissa tä-
tä ilmenee, hän vaatii. – En us-
ko, että tässä asiassa tulisi säätää 
lakia. Ennen kaikkea meidän on 
vaikutettava niihin maihin, jois-
ta kerjäläiset tulevat, Wideroos 
puntaroi.

Usein köyhien asiaa esillä pi-
tävän Vasemmistoliiton ryhmä-
puheenjohtaja Annika Lapintie 
painottaa jämerästi, että kirkko 
voi tehdä diakoniatyötään siellä 
missä se haluaa. 

– Kerjäläisongelma ei ole kui-
tenkaan kirkon vastuulla, vaan 
sen hoitaminen kuuluu valtion, 
kuntien ja EU:n vastuulle.

peKKa tuoMiKoSKi

– Lähtökohtaisesti kerjäläi-
siä koskee Suomen laki myös toi-
meentuloturvan ja lastensuojelun 
osalta. Näitä lakeja on käytettä-
vä kerjäämisen ehkäisemiseksi. 
Kaupungeissa, joissa kerjäämistä 
esiintyy, tulisi rakentaa erityisiä 
sosiaalityön projekteja, jotta ker-
jäämistä voitaisiin ehkäistä, vaa-
tii SDP:n puheenjohtajuutta ta-
voitteleva Filatov.

Pääministeripuolue Keskus-
tan ryhmänjohtaja Timo Kalli 
näkee kerjäläisten tulon suurim-
piin suomalaisiin kaupunkeihin 
olevan seurausta rajojen avaami-
sesta. 

– Mukana on ollut myös huo-
nokuntoisia vanhuksia ja pieniä 
lapsia. Ongelmaan on tartuttu ja 
sisäasiainministeriön asettama 
työryhmä tulee esittämään piak-
koin konkreettisia keinoja ala-

w w w.sxc . hu /  D ov i l e  C i z a i t e
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Kivi haastaa 
työstäjänsä

Ku va t  J aan i  F ö h r

Nimiä ei enää kaiverreta kesäi-
sin käsin hautausmailla, vaan työ 
tehdään syövyttämällä sisätilois-
sa kiviveistämöllä.

– Suomen kesään ei kovin 
monta lämmintä ja kuivaa päi-
vää mahdu. Sisällä on lämmintä 
ja kultauskin saa jäädä rauhassa 
kuivamaan. 

Oli kaivertamismenetelmä 
mikä tahansa, ei virheisiin ole 
varaa. 

– Jos tulee kirjoitusvirhe tai 
lyö kiveen väärästä kohti, on ko-
ko kivi hiottava uudestaan. Ja jos 
vanhassa kivessä on jo ennestään 
viisi nimeä, niin..., tuumaa Heik-
kinen jättäen ajatuksen ilmaan.

Joiltain osin virheitä voi yrit-
tää paikata, mutta korjausyritys-
ten jäljet kyllä näkyvät.

Eri kivilaadut ovat erilaisia.
–Toiset lohkeavat helposti. Toi-

seen kivisaha uppoaa kuin veitsi 
voihin. Kivien erot ja käyttäyty-
misen hakattaessa, puhallettaes-
sa ja lämmitettäessä opettaa vain 
aika, sanoo Heikkinen. Aikansa 
vaati myös käsikaiverruksen op-
piminen, tietää hän kokemuk-
sesta. 

Nykyisin sukunimi on suu-
rin kirjaimin kiven yläosassa ja 
muut nimet alapuolella pienem-
mällä. Heikkinen sanoo käytän-
nön väistyvän tulevaisuudessa.

– Käytössä on kaksoissukuni-
miä ja puolisoilla voi olla eri su-
kunimet.

Hautakiven ostaminen jo val-
miiksi on Heikkisen mukaan vä-
hentynyt. Kaikissa seurakunnas-
sa ei pysty hankkimaan hauta-
paikkaa etukäteen.

Kieloja 
ja lintuja
Vanhan ajan kivissä saatettiin il-
moittaa myös vainajan ammatti. 
Nykyään tätä ei nähdä, mutta sen 
sijaan ammatista tai kiinnostuk-
sen kohteesta voidaan antaa pie-
niä vihjeitä. Kiveen voidaan lait-
taa esimerkiksi kaiverrettu tai 
metallista tehty kala, nuottiavain 
tai puita. Suosittuja ovat myös 
kielot ja enkelit. 

Kieloja Heikkisellä on kaiver-
rettu saman mallin mukaan jo 
1950-luvulta lähtien.

Usein hautakiven päällä näh-
dyn pronssisen pikkulinnun suo-
siota Heikkinen ei osaa selittää. 
Syystä tai toisesta pikkulintuja 
vain hautakiveen halutaan.

Musta kivi 
on suosituin
Musta on yhä suosituin hautaki-
viväri. Mustat kivilajit ovat dio-
riitti ja gabro.

– Musta kivi on näkyvä ja kul-
taus näkyy siitä hyvin. Vaaleaan 
kiveen ei kultausta voi tehdä, kos-
ka se ei erotu. Sen sijaan kirjaimet 
maalataan mustalla metallimaa-
lilla, sanoo Heikkinen. Myös suu-
rirakeinen graniitti on yleinen.

Hautakivet ovat yleensä koti-
maista kiveä. Marmoria ja Kes-
ki-Euroopassa tavallista hiekka-
kiveä ei käytetä Suomessa.

Joka vuosi Heikkisellä tehdään 
hautakiviä vainajan kotipihasta 
tuodusta kivestä. 

– Silloin kiven tosiaan on olta-
va omalta maalta. Nelostien var-
ressa nähtyä mukavaa kiveä ei voi 
hakea, sanoo Heikkinen.

Kotipihan kivi on hautakivek-
si soveltumaton hyvin harvoin. 
Mahdolliset viat paljastuvat ta-
vallisesti heti, kun kivi sahataan 

halki. Toiset tuovat murikan, jo-
hon kiinnitetään kaiverrettu me-
tallilaatta. Jotkut tuovat suurem-
man kiven, johon tehdään kiil-
tävä peili, johon nimet kaiverre-
taan.

Kivi voi myös yllättää. Kun 
eräs veistämölle tuotu harmaa 
kivi halkaistiin, se olikin sisältä 
punainen.

Vesipesu 
hoitaa hautakiveä
Hautakivi asennetaan vasta rou-
timisen päätyttyä. Hautakum-
mulle kiven asentamista ei suo-
sitella.

– Harvoin kivi kaatuu itses-
tään, mutta kallistumia voi tul-
la. Arkkujen lahoaminen ja maan 
painuminen liikuttavat kiveä, sa-
noo Heikkinen.

Hautakiveä voi hoitaa siinä 
missä hautaakin. 

– Kukkia kastellessa kannat-
taa samalla virauttaa kivi. Pese-
minen pidentää kultauksen kes-
toa, ja kiillon häipyminen kivestä 
on yleensä vain likaa. Vettä vain 
ja ehkä juuriharja, jos kivi on li-
kaantunut pahasti, sanoo Heik-
kinen.

päiVi MäKiNeN
Kiviliike Heikkisen perusti Raimo Heikkisen isä vuonna 1945. Nyt liike toimii 
kolmannessa polvessa.

Keskiverto hautakivi painaa lähes 200 kiloa.

Pirkko Kujala kultaa kirjaimia. 
Ohuenohut lehtikulta tarttuu sopivasti 
kuivuneeseen kirjaimien pohjamaaliin.

Karkea ja raskas alumiinioksidi 
syövyttää kaiverrukset kiven pintaan 
10–30 minuutissa.

kyviin. Kiviliikkeessä laani pie-
nennetään määrämittaan.

Louhoksesta ei automaattises-
ti nouse veistämöjen käyttöön so-
veltuvaa materiaalia.

– Yhdeksän prosenttia noste-
tusta määrästä on paras käyttöön 
saatu osuus. Kiveä saa nostaa ton-
nikaupalla, että saadaan yksi ton-
ni käyttöön, kertoo Heikkinen.

Hautakiviin, rakentamiseen, 
invaluiskiin, portaisiin ja keittiön 
tasoihin käytetään samaa kiveä, 
käsittely vain on erilainen. Jos 
ylimääräinen kivi kelpaa vaikka 
sepelin tekemiseen, se käytetään 
siihen.

Virheisiin 
ei ole varaa
Kun hautakivi on tilattu, siihen 
tehdään nimi tai nimet. Ne voi-
daan kaivertaa ja kullata tai käyt-
tää pronssisia kohokirjaimia.

On helppo pitää vanhana 
hautakiveä, johon on 
kaiverrettu syntymä- ja 
kuolinaikoja 1700–1800- 
luvuilta. Vuosisadat ovat 
kuitenkin kiviasioissa 
lyhyitä ajanjaksoja. 
Kiviliike Heikkisen 
toimitusjohtaja Raimo 
Heikkisen mukaan 
hautakivi kestää tuhansia 
vuosia.

M atkalla kalliosta hau-
tapaikalle kivi käy 
läpi monta työvai-
hetta. Louhoksel-

la lohkareet sahataan vakiomit-
taista kiveä varten 15 senttiä pak-
suiksi ja noin 1 kertaa 2 metrin 
mittaisiksi levyiksi eli laaneiksi. 
Laanien pinta hiotaan sileäksi yh-
deltä sivulta. Vasta hiomalla saa-
daan kiven kaikki värisävyt nä-
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Kiimingissä 
opastetaan 
roskakorien 
tutkimista
Ovista ja ikkunoista tulvii 
huolestuttavaa tietoa ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksis-
ta, luonnonvarojen pelotta-
vasta vähenemisestä ja ih-
misen vastuusta.

Kiimingissä keskitytään 
aiheeseen luomakunnan sun-
nuntaina 4. toukokuuta. Kel-
lo 10 vietetään kirkossa mes-
sua, jossa saarnaa piispan teo-
loginen sihteeri Timo Heleni-
us. Hän on mukana kehittä-
mässä Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon käytössä ole-
vaa  ympäristödiplomia ja on 
tuonut väkevästi julki huo-
lensa ympäristön tilasta.

Kirkkokahveilla Kristii-
na Paksuniemi kertoo mi-
tä kierrätys ja luonnonsuo-
jelu merkitseekään nuoren 
aikuisen elämässä. Kristiina 
opastaa myös dyykkaamaan, 
eli löytämään käyttökelpois-
ta ruokaa ja tavaraa roska-
laatikoista. Tilaisuudessa on 
myös jaossa Oulun jätehuol-
lon informaatiota tavallisen 
perheen jätehuoltoon ja kier-
rätykseen.

Louhivaarat 
konsertoivat 
Kempeleessä 

 
Vappuaattona Kempeleessä 
konsertoivat Leo ja Sari Lou-
hivaara. Ympäri maata hen-
gellisissä tilaisuuksissa laula-
van pariskunnan konsertti-
sarja kantaa nimeä Rakkaus 
on lahja Jumalan. 

Leo Louhivaara on vuo-
den 1989 tangoprinssi, joka 
toimii Suomen Kansanlähe-
tyksen musiikkievankelista-
na. Tultuaan uskoon vuonna 
1993 Louhivaara jätti taak-
seen keikkaelämän ja läh-
ti omien sanojensa mukaan 
”Jumalan valtakunnan työ-
hön”.

Louhivaarat ovat koke-
neet, että tilaisuuksien mu-
siikki herkistää sydämet ja 
hengellinen ja hoitava puhe 
saa ihmiset avautumaan.

Louhivaarat konsertoivat 
Pyhän kolminaisuuden kir-
kossa Kempeleessä 30.4. kel-
lo 18. 

Maata  kiertelemässä

Suuri kansainvälinen hellun-
taikirkko varoitti viime viikolla 
uskovia vääristä profeetoista. Pe-
rinteistä helluntaisuutta edusta-
va International Pentecostal Ho-
lineness Church uskoo Jumalan 
vaikuttavan erityisesti ajassam-
me profetioilla. 

Valitettavasti joukossa on 
myös ”Saatanan lähettiläitä”, 
kirkko varoittaa. Heitä on kirkon 
mukaan esiintynyt ennenkin ja 
heitä on syytä varoa nytkin.

Helluntailaisuus on yksi voi-
makkaimmin kasvavista kirk-
kokunnista. Menestyksen myötä 
on noussut esiin myös ongelmia: 
väärät opettajat puhuvat ihme-
parantumisista ja lupaavat val-
tavia voittoja vastineeksi kirkol-
le annetuista lahjoituksista. Va-
litettavasti lahjoitukset menevät 
usein heidän omiin taskuihinsa.

Monet valtavirran kristityt 

johtajat Afrikassa ovat sanou-
tuneet irti vääristä profeetois-
ta, jotka väittävät, että heidät on 
voideltu helluntaisaarnaajiksi.

Vääristä profeetoista varoitta-
nut helluntaikirkko antaa usko-
ville ohjeet, kuinka tunnistaa su-
si lammasten vaatteissa.

Oikea hengenmies on täydel-
lisen uskollinen kirjoituksille ja 
apostolien opetuksille. He anta-
vat kaikkensa täyttääkseen Ju-
malan antaman tehtävän, vaik-
ka se maksaisi mitä tahansa. Oi-
kea hengenmies palvelee, vaik-
ka kukaan ei tunnustaisi heidän 
asemaansa. Oikea hengenmies ei 
myöskään ole rahanahne.

Varoituksen sanat lausuneella 
helluntainkirkolla on jäseniä on 
miltei sadassa maassa. Kirkos-
ta ja vääristä profeetoista kertoo 
Christian Today -lehti.

Kaksikasvoa 
palvotaan 
intiassa 
jumalana
Intiassa syn-
tyi maaliskuus-
sa vauva, jolla 
on kahdet kas-
vot. Tyttövau-
valla, Lalilla, on 
kaikkia kasvonpiirteitä kaksik-
kain, paitsi korvat, joita on vain 
yksi pari. Lalilla on kaksi nenää, 
kaksi paria huulia ja kaksi paria 
silmiä.

Vauva voi muuten hyvin ja on 
terve.

Paikallisen sairaalan johta-
ja Sabir Ali kertoo, että Lali juo 
maitoa kahdella suullaan ja au-
kaisee ja sulkee yhtä aikaa kaik-
kia neljää silmäänsä.

Paikalliset ajattelevat, että 
Lali on uudestisyntynyt hindu-

jumalatar Durga. Durga on pe-
lottava Jumala, jolla tavallisesti 
kuvataan olevan kolme silmää ja 
monta kättä. 

Lalin kotona käy jatkuvas-
ti vierailijoita, jotka kosketta-
vat kunnioittavasti hänen jalko-
jaan. He antavat lapselle myös ra-
haa ja vastaanottavat siunauksia. 
Uudestisyntyneelle Durgalle aio-
taan pystyttää myös temppeli.

peKKa heliN

Rauhan Tervehdyksessä pa-
ri viikkoa sitten julkaistu 
juttu toimittajakolmikon 
uskaltautumisesta vapaa-

ehtoisiksi talkootyöläisiksi Lähe-
tysjuhlille on innostanut muita-
kin kansalaisia mukaan. 

Vapaaehtoisten ilmoittautu-
misia vastaanottava lähetyssih-
teeri Tarja Oja-Viirret kertoo, et-
tä viidensadan talkoolaisen raja 
meni rikki viime torstaina. Rei-
lussa viikossa työpöydälle tulvah-
ti noin 200 hakemusta.

– Keittiöväkeä, myyjiä, asia-
kaspalvelijoita ja jopa siivousvä-
keä alkaa olla mukavasti, mutta 
järjestyksenvalvojista on kauhea 
pula.

Jotta päästään 800 talkoolai-
sen tavoitteeseen, tarvitaan siis 
vielä toinen samanmoinen hake-
mustulvahdus. Haussa ovat jos-
sain elämänsä vaiheessa järjestys-
mieskortin suorittaneet.

Lähetysjuhlilla järjestysmiehen 
toimenkuvakin on taatusti vä-
hemmän vaarallinen kuin yöker-
hon ovella. Humalaisia räyhän-
henkiä tuskin pyörii koko perheen 
ilmaistapahtuman alueella, var-
sinkin kun sieltä puuttuvat olut-
teltat. Tiukkaan ulosheitto-ottee-
seen tarvitsee tuskin ryhtyä.

Naisvoimaa 
valvontaan
Kun voimamiesotteita ei tarvita, 
järjestysmiesliivi sopii myös yhä 
useammalle naiselle. 

500:n raja rikki
Järjestysmieskortillisia talkoolaisia kaivataan Lähetysjuhlille

Nimettömänä pysyttelevä rou-
va kertoo ilmoittautuessaan suo-
rittaneensa järjestysmieskortin jo 
yli viisitoista vuotta sitten osana 
ravintola-alaan liittyvää kurssia. 
Vuosien varrella hän on seuran-
nut tapahtumia lähinnä tarjoili-
jan roolista ja tiskin takaa. Vaik-
ka varsinaisia järjestysmieshom-
mia ei ole tullut tehtyä, näppitun-
tuma työhön on olemassa. 

– En ole mieltänyt itseäni oi-
kein järjestysmiehen näköisek-
si kun olen tällainen pienikokoi-
nen. Ei minusta olisi remuajia tal-
tuttamaan. Nyt ajatte-
lin kokeilla, 

koska lähetysjuhlat on varmaan 
ihan erityyppinen tapahtuma.

Lappu lootaan, kiitos. Lähe-
tysjuhlien talkooväen 513. ilmoit-
tautuminen on vastaanotettu. 

Tällä hetkellä Rauhan Terveh-
dyksen toimittajakolmikko Pek-
ka Helin–Elsi Huttunen–Satu La-
pinlampi odottaa innolla postia. 
Toukokuun loppupuolella selvi-

ää, mitä hommia kukin pääsee 
tekemään. 

elSi huttuNeN

Talkoolaiseksi voi ilmoittautua 
osoitteessa www.oulunseurakun-
nat.fi/lahetysjuhlailmo. Kolmi-
päiväisen tapahtuman ohjelma 
osoitteessa www.minkatahden.fi.

Minna P u ran e n

Vääriä profeettoja

w w w.sxc . hu /  Su d i p  D u t t a
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K iimingin seurakunnan 
lähetystyö järjesti ala-
koulujen 3.–4.-luokka-
laisille piirustuskilpai-

luun. Kilpailun sato on esillä Kii-
mingin kirjastossa 9. toukokuu-
ta saakka.

Kiiminkijoen, Jäälin, Laiva-
kankaan, Huttukylän ja Ylikylän 
kouluista tuli kilpailuun kaikki-
aan 62 piirustusta. 

Kilpailun teemana oli Leik-
kiinkutsu. 

Lasten töissä korostuivat yh-
dessä oleminen, leikki ja yhtei-
söllisyys. 

– Töissä oli yllättäviäkin piir-
teitä. Esimerkiksi eräässä jumppa-
saliin sijoittuvassa työssä oli puo-
lapuilla ja köysissä kiipeilevien 
lasten lisäksi lintu istumassa köy-
dellä. Yllättävyydessään lintu te-
ki työstä todella puhuttelevan. Se 
ja monet muutkin työt olivat suo-
rastaan evankelioivia, palkinto-

Leikkiinkutsu 
innosti 
piirtämään

raadin jäsen, toimittaja-kirjailija 
Satu Kreivi-Palosaari kertoo.

Korkeatasoinen kilpailu
Palkintoraadin mukaan 3.–4. 
-luokkalaisten töissä oli niin 
paljon hyviä piirustuksia, että 
he päättivät antaa kolmen pal-
kitun lisäksi kunniamaininnan 
kolmelle. Kilpailun kolme pal-
kittua ovat Otso Metsänhei-
mo, Anna-Lyydia Asikainen 
ja Venla Vääräniemi. Kunnia-
maininnan saivat Bilal Ataru-
wa, Tiina Pitkänen ja Anna-
Maria Nevalainen. 

Myös 5.–6.-luokkien oppi-
lailta tuli töitä. Heidän joukos-
taan palkittiin Anni Myllymä-
ki, Minttu Tolvanen ja Inkeri 
Kokko.

Kilpailun palkintoraadissa 
olivat Kreivi-Palosaaren lisäksi 
mukana Kiimingin lukion ku-
vaamataidon lehtori Aila Berg, 

pastori Saija Kronqvist ja lähe-
tyssihteeri Helena Ylimaula.

Palkintoraatiin kuulumis-
ta sen jäsenet pitivät suorastaan 
kunniatehtävänä. – Lasten pii-
rustusten katseleminen oli lu-
moavaa, voisin tehdä sitä tun-
tikausia. Lapset osaavat kuva-
ta asioita niin kohti käyvästi, 
vilpittömästi ja aidosti. Nytkin 
työt olivat sekä koskettavia et-
tä hauskoja. Täytyy sanoa, että 
raadin jäsenyys oli yksi parhais-
ta tehtävistä, joita minulla on 
koskaan ollut, Kreivi-Palosaari 
iloitsee.

Piirustuskilpailu järjestet-
tiin Kiimingin seurakunnan ja 
kunnan 150-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. 

Satu lapiNlaMpi

Kunniamaininta: Bilal Ataruwa, 3-lk. 
Ghana, jalkapallo.

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Puolet halvemmalla Elegalta!

020 757 8873

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

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele
www.loimaankivi.fi

maritta.mottonen@loimaankivi.fi

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY

•KAIVERRUKSET
Mallikivet -10%

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

Koti- ja toimitila-
siivoukset edullisesti

Tmi Ninal  040 5321 624

Palveluja tarjotaan
Muuta arki pyhäksi.

Muuta tyhjä täydeksi.
Muuta kallis ilmaiseksi.

Raksilan messukeskus 13.-15.6.
www.minkatahden.fi
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Työnteko ei ole  herkkua. 
Työpaikka nähdään suola-
kaivoksena ja useimmiten 
se sitä onkin. Jotkut kui-

tenkin jaksavat olla niin myön-
teisiä, että ovat kiitollisia työstä. 
He ovat kehitysvammaisia, jotka 
tunnetusti ovat valoisia ihmisiä.

On olemassa myös katkeroita, 
jotka vihaavat työtä syyttä ja jos-
kus myös syystä.

Kehitysvammaisten ajatuk-
sia työstä kerättiin leirillä maa-
liskuussa. Niille esitetään kään-
töpuolena se tavallinen tarina, 
työstä katkeroituneen ihmisen 
valitus.
 
”En keksi mitään, mikä minua 
harmittaa töissä.”

Niin sanottua normaalia harmit-
taa kaikki töissä. Jos hän on rivi-
työtekijä, hän saa harmitella ko-
ko työuransa.  Pomoa palkitaan 
harmeista sairaslomalla. Pian po-
mo pääseekin eläkkeelle. Työnte-
kijä pääsee kortistoon.

”Hyvin tehdystä työstä saa kiitok-
set.”

Niin sanottu normaali ei kiitok-
sia kaipaa, mutta eipä niitä an-
netakaan. Liittokierroksella ta-
vataan.

”Olen saanut olla kymmenen 
vuotta samassa työssä. Tykkään 
olla lasten kanssa. En väsy kos-
kaan niiden meteliin. Minulla on 
kivoja työkavereita. Tosi mukava, 
kun he ovat kaikki naisia.”

Niin sanottua normaalilla ei ole 
kivoja työkavereita. He kun ovat 
kaikki naisia. Heidän meteliinsä 
kyllästyy heti.
 
”Olisi kiva mennä ihan oikeisiin 
palkkatöihin, mutta ne sanovat et-
tei minusta ole sellaiseen.”

Monesta olisi oikeihin töihin, 
mutta he sanovat, ettei heistä ole 

sellaiseen.
 
”Töissä ei ole koskaan ikävää, mi-
nua ei ikinä tympäise lähteä työ-
paikalle.”

Niin sanottua normaalia ei tym-
päise lähteä työpaikalta. Silloin ei 
taatusti ole ikävää.

”En ole työmarkkinoilla, olen Koi-
vulassa” (Koivula tuottaa työ- ja 
päivätoimintaa aikuisille kehi-
tysvammaisille.)

Moni muukaan ei ole työmarkki-
noilla eikä myöskään mene.

”Käyn kerran viikossa töissä. Näin 
on hyvä, en jaksaisi enempää.”

Moni luikuri ei jaksa käydä ol-
lenkaan töissä. Silti hän tulee 
mersulla vastaan. 

”Työ vanhusten parissa oli minul-
le liian raskasta.”

Monelle muullekin työ on lii-
an raskasta, vaikka juoksevatkin 
Helsinki-maratonin joka vuosi.
 
”Unelmatyöni olisi sellainen, jos-
ta saisi oikeaa palkkaa. Haluaisin 
olla palkkatöissä musiikkiliikkees-
sä. Kun asiakkaat lähtevät, voisin 
soittaa erilaisia soittimia.”

Moni saa ihan oikeaa palkkaa, 
vaikka unelmoi soitosta ja laulus-
ta koko päivän. He vaan eivät ole 
töissä musiikkiliikkeessä.

”Haluaisin olla töissä urheiluliik-
keessä ja myydä siellä kaikkia, mi-
kä liittyy urheiluun.”

Urheilua? Luikuri urheilee aino-
astaan kuutamolla. 

peKKa heliN

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

myyntipäällikkö Sari Havia
puh. 020 754 2307 sari.havia@kotimaa.fi

Ilmoita

Muut seurakunnat Yhdistykset

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

www.ohsrk.fi 

Ke 30.4. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, 
Pasi Markkanen, Ilovalo-kuoro. Pe 2.5. klo 19 
LIFT-ilta. La 3.5. klo 19 Breikki-ilta nuorille 
aikuisille. Su 4.5. klo 11 Ehtoollisjuhla,
Hannu Orava, seurakuntakuoro. Tilaisuuden 
jälkeen perhelounas. Ke 7.5. klo 19 Sana ja

rukous, Markku Tossavainen, Tiina Hilli ja Jaana Kemppainen. TERVETULOA!

 Jumalanlasten srk
 Tuulimyllynkatu 18
 www.jlsrk.net

Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La 3.5. klo 18.00 Israel-ilta, Vladimir
 Krutchkov, Heino Kekkonen
To 8.5. klo 18.30 Rukouskokous
La 10.5. klo 18.00 Evankeliumin ilta,
 Jean Roos
 TERVETULOA!

Pe 2.5. Hannat, naisten yhteiskristilli-
nen rukouspiiri. Su 4.4. Ehtoollis-
kokous, Venetvaara ja Esko Taipale. 
Su 11.5. Sunnuntain kokous, Similä. 
Ma 12.5. Nuortenilta Vapiksella. 
Tilaisuudet klo 18. Tervetuloa!

TILAISUUTEMME:
Pe 2.5 klo 19.00  NAISTENILTA

Su 4.5. klo 11.00  EHTOOLLISKOKOUS
Ke 7.5. klo  19.00 

SANA JA RUKOUSKOKOUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Su 12.00 English Service
Su 16.00 Sanan, ylistyksen ja
 rukouksen ilta
Ti 19.00 Evankeliumin ilta
To 18.00 Rukousilta
Pe 19.00 Nuorten ilta
Vierailijoina ti 6.5. klo 18
Pirkko Vesavaara ja to 8.5.
klo 18 Jean Roos
www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA toukokuussa 
 alkaen klo 19.00
Ti 6.5. Karjasillan kirkko
 Stiven Naatus ja Antti Kiuru
Ti  13.5. Tuomiokirkko
 Esa Nevala ja Pentti Vinnurva
To 15.5. Kastellin kirkko 
 Timo Liikanen ja Kalle Sarajärvi
To 29.5. Pyhän Tuomaan kirkko
 Heikki Nissinen ja Niilo Nissilä

Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry.To 01.05. klo 11-14 Vappumyyjäiset. Su 04.05. klo 11 Jumalanpalvelus ja 
pyhäkoulu. Ma 05.05. klo 13 kauden viimeinen Kotiliitto ja klo 18 kauden 
viimeinen Veljesliitto. Ti 06.05. klo 18.30 Yhteiskristillinen Rukous- ja 
Ylistysilta. To 08.05. klo 18 Gospel-kuoron harjoitus. Su 11.05. klo 14 
Osaston Kevätjuhla. Tervetuloa!

Su 4.5. klo 16:30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Jukka Malinen.
Ke 7.5. klo 18 Lähetyspiiri.
Tervetuloa!

La 3.5. Fransupiiri klo 10. 
Su 4.5. Seurat klo 15. Pekka
ja Leena Siljander. Musiikki, 
Kaija-Liisa Parkkinen.
Tervetuloa! 

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 1.5. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, 
Martti Väyrynen, God`s Bell, rukouspalve-
lua, tarjoilu, aihe: Pyhän Hengen muuttava 

voima. Pe 2.5. klo 18.30 Varkki-ilta Sanginjoella. Su 4. 5. klo 11  Ehtoollisjuhla & 
pyhäkoulu, Risto Wotschke, Kyllikki Mettovaara, nuoret. Su klo 16 Miestenilta San-
ginjoen leirikeskuksessa. Ti 6.5. klo 13 Päiväpiiri, 18 Starttiryhmä uskoontulleille ja 
uskosta kiinnostuneille, aihe: Jumalan Sanan voima. Ke 7.5. klo 18 Nuortenilta.
To 8.5. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Martti Väyrynen. www.oulu.svk.fi . 
Tervetuloa!

Kahdenlaisia ajatuksia työstä 

Kiitolliset ja kiittämättömät

La 10:00 jumalanpalvelus. 23.-24.5. Kevätjuhla - Henkivallat,
Armo Kuoppakangas, pe klo 18 alkaen. Ma-pe 10:00 aamurukouspiiri.  
Tervetuloa!

Mirva Pekkola: Kahvihuoneen tiskinurkka

Työssä minut 
tekee iloiseksi 
se, että minun 
pitää siellä 
keskittyä.

Sisältöä 
aikuiseen elämään

Tarjoamme hyvinvoinnin 
viikonloppupaketin ilmaiseksi. 

Tarjolla ykkösartisteja, 
kansainvälisiä vieraita sekä 

syvällistä pohdittavaa.
Hiljenny hetkeksi tai villiinny 

koko viikonlopuksi. 
Katso koko sisältö

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

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
Su 4.5. klo 10 jumalanpalvelus Tui-
ran kirkosta, toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Heikki Jämsä.
Su 4.5. klo 11.25 radiopyhäkoulus-
sa lastenohjaaja Outi Metsikkö pu-
huu Pyhästä Hengestä.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 7.5. klo 15.45 Naisen allakka. 
Opettaja Tuija Lintilä kolumnoi.
To 8.5. klo 15.45 Kasvun paikka. 
Nuoret ahtautuvat innolla lähetys-

ladaan... Meneekö kirkon 
sano-

ma näin eteenpäin? Nuorisotyön-
ohjaaja Anssi Putilaa haastattelee 
toimittaa Marja Blomster.
To 8.5. klo 16.45 Silminnäkijänä 
maailmalla. Lähetysseuran ohjel-
ma lähetystyöstä.

radio pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,9 Mhz
Radio Pooki
Su 4.5. klo 9.45 radiopyhäkoulussa 
lastenohjaaja Outi Metsikkö puhuu 
Pyhästä Hengestä.
Su 4.5. klo 10 messu Nivalan kir-
kosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edel-
lisen maanantain Etappi-ohjelma 
uusintana, toimittaa Jussi Leppälä 
Ylivieskasta.
Ma 5.5. klo 17.05 Etappi-ohjelman 
toimittaa Jukka Harvala Ylivies-
kasta.

Radiotiedot

Avoinna:
ma-pe klo   8.30-21.00
la-su klo 10.00-18.00

puh. (08) 311 3112
 044 711 7100
fax: (08) 311 6001

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Suolahuone-
hoidosta apua mm.
� astmaan
� hengityselin sairauksiin
� poskiontelo- ja korvatulehduksiin
� atooppiseen ihoon
� allergioihin

www.oulunsuolahuone.fi 

P. 050 407 3840
Syynimaantie 4

Meiltä myös lahjakortit!

Terveys ja hyvinvointi 

Tupoksen koulu toiseksi 
Raamattuvisassa

Oulun seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkovaltuus-
to hyväksyi maanantaina 
Kiinteistö Oy Isokatu 9:n 
hankesuunnitelman ja teki 
samalla periaatepäätöksen 
investointisuunnitelmasta.

Rakennuksen peruskor-
jauksen valmistelua jatke-
taan. Hankkeen alustava 
kustannusarvio on 3,9 mil-
joonaa euroa.

Tarkoituksena on, että 

Isokatu 9:ään sijoitettaisiin 
seurakuntayhtymän joh-
don, hallinto- ja talouspal-
veluiden, viestinnän ja kiin-
teistöpalveluiden toimitilat. 
Lisäksi rakennukselle hae-
taan kaavamuutoksella lisää 
rakennusoikeutta. Suunni-
telmien mukaan taloon ra-
kennettaisiin viides kerros, 
johon sijoittuisi Rauhan 
Tervehdyksen toimitus.

Peruskorjaus toteute-

taan siten, että tiloja voi-
daan vuokrata ulkopuoli-
sille, jos yhtymän työnteki-
jämäärä tulevaisuudessa vä-
henisi.

Kirkkovaltuusto keskus-
teli seurakuntayhtymän ti-
latarpeista ja siitä, kuinka 
peruskorjaushanke palve-
lee seurakuntalaisia, mutta 
hyväksyi hankesuunnitel-
man yksimielisesti.

Tupoksen koulun joukkue 
Limingasta saavutti Raa-
mattuvisassa jaetun toisen 
sijan. Raamattukisan finaa-
li pidettiin lauantaina Hel-
singin Mikaelin kirkossa. 

Tupoksen koulun jouk-
kueeseen kuuluvat Niina 

Virkkala, Juulia Haara-
niemi, Tanja Kellokumpu 
ja opettajana on Mika Ha-
tula.

Raamattuvisa on valta-
kunnallinen, Raamattu-ai-
heinen tietokilpailu perus-
koulun 5.-6.- luokkalaisille. 

Raamattuvisan tavoitteena 
on toimia koulujen uskon-
nonopetuksen periaatteita 
tukien sekä lisätä varhais-
nuorten Raamatun ja kult-
tuurin tuntemusta.

Isokatu 9 eteni
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Tällä viikolla ovat ajankohtaisia sekä helatorstai että opiskelijoiden ja työläisten juhla, 
vappu – mutta myös sunnuntaina vietettävä ’exaudi’ (= kuule, Herra) joka on 6. sun-
nuntai pääsiäisestä. Pyyntö tulee Psalmista 27: ”Herra, kuule, kun huudan sinua! Ole 

minulle armollinen, vastaa pyyntööni.” Sunnuntain aihe on Pyhän Hengen odotus, mikä tee-
mana heijastelee helluntain läheisyyttä.

Helatorstain evankeliumitekstinä on Markuksen evankeliumin loppu. Se katsotaan kir-
joitetun täydennyksenä, sillä Markuksen evankeliumin 16. luvun 8. jae on kaiketi alunperin 
ollut viimeinen jae. Jotkut alkukirkon kirkkoisät tuntevat tämän loppuhuipennuksen, toi-
set eivät. Joka tapauksessa loppu on luotettavaksi katsottua perimätietoa ja sisältyy nykyisiin 
raamatunkäännöksiin. 

Raamatunkohdassa Jeesus ilmestyy seuraajilleen ja moittii niitä opetuslapsia, jotka eivät 
uskoneet kahden opetuslapsen kertomusta hänen ilmestymisestään. Tämä ei kuitenkaan estä 
Jeesusta sitouttamasta opetuslapsia lähetystyöhön. Työntekijöinä käytetään syntisiä ja epäi-
leviä opetuslapsia. Jeesus lähettää seuraajansa kaikkeen maailmaan ja nousee sitten ylös tai-
vaaseen. Sama teema hallitsee myös helatorstain 2. lukukappaletta. Siinä Jeesus otetaan ylös 
taivaaseen ja enkelit rohkaisevat opetuslapsia luottamaan Jeesuksen toiseen tulemiseen.

Sunnuntain aihe Pyhän Hengen odotus on kirkkovuodessa selkeästi helluntain odotus-
ta. Yksi kolmesta suuresta juhlapyhästä joulun ja pääsiäisen lisäksi on tulossa. Evankeliumi-
teksti liittyy lupaukseen Pyhästä Hengestä. Eletään lehtimajajuhlan 7. juhlavaa päivää. Jeesus 
kehottaa janoisia tulemaan luokseen, sillä ”Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kum-
puavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.” Johanneksen evankeliumin 
mukaan tämä tarkoitti Pyhää Henkeä: ”Vielä Henki ei ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ol-
lut kirkastettu.” Lehtimajajuhlissa symbolinen veden vuodattaminen oli kaikkina aikoina 
liitetty lopunaikoina tapahtuvaan Hengen vuodattamiseen.

peKKa tuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 27: 1–3, 7–9
Ensimmäinen lukukappale 
1.Kun. 19: 8–13
Toinen lukukappale Ap.t. 1: 12–14
Evankeliumi Joh. 7: 37–39

Uudestisyntynyt
Ystäväni kulkee mielellään avoja-
loin. Joskus talvellakin hän hipsii 
varpaisillaan pihan poikki posti-
laatikolle noutamaan Rauhan Ter-
vehdystä. Ystäväni haaveilee kesästä 
ja odottaa sitä. Pian hän saakin heit-
tää painavan talviturkin harteiltaan ja 
riisua puristavat vaatekerrat yltään. Hän saa 
riemuita lämmöstä ja kokea, kuinka kevät jälleen 
huokuu uutta elämää.

Vapun aikaan me viimeisetkin talven nuuduttamat villahou-
sut havahdumme kevään koittoon. Ryntäämme lämpöpattereidemme 
varjosta ulos. Riennämme kannustamaan aurinkoa, joka huippukuntonsa löy-
täneen korkeushyppääjän lailla kiipeää päivä päivältä yhä korkeammalle. Tänä 
vuonna vappu ja helatorstai osuvat harvinaisesti samalle päivälle. Molemmat juhla-
päivät ovat uusien aikojen merkkejä. Vapusta alkaa kevät kun taas helatorstai mer-
kitsee seurakunnan ajan alkamista.

Täytettyään tehtävänsä maan päällä Jeesus astui ylös taivaisiin. Hän ei kuitenkaan 
jättänyt seuraajiaan yksin. Hän on yhä luonamme kuten hän lupasi. Seurakuntansa 
keskellä Jeesus elää ylösnousseena Herrana ja Jumalan valon loistavana aurinkona.

Tänä aikana ihmiset tarvitsevat Jeesusta erityisen kipeästi. Kaipaamme kaikki 
rakkautta ja lohdutusta. Kysyin eräältä ystävältä hiljakkoin, kuinka hän jaksaa. Kyy-
neleet nousivat hänen silmiinsä, eikä hän kyennyt vastaamaan. Kuinka sinä jaksat? 
Jos tunnet voimattomuutta ja olet tukahtumassa elämäsi lohduttomuuteen, käänny 
Jeesuksen puoleen. Hänellä on lohdutus. Hänellä on rakkaus ja uusi elämä. Sinulle.

tiMo JuNtuNeN
vs. kirkkoherra

Lumijoen seurakunta

Pyhä, kaikkivaltias Jumala.

Sinä olet heikoissa väkevä.

Tyhjennä meidät omasta voimastamme

ja täytä meidät Hengelläsi.

Toteuta tahtosi elämässämme,

anna valtakuntasi tavoittaa kaikki kansat.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  D ez  Pa in
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Nainen, 45 vuotta

1. päivä
Pieni askel ihmiselle, mutta suuri 
harppaus tekniikkakammoiselle 
keski-ikäiselle naiselle, nimittäin 
suostua deittikokeiluun. Tietoko-
ne on tuttu työn kautta, deittai-
lu jostain vuosituhansien takaa... 
Kipeä avioero lasten isästä ja pit-
käaikaisesta elämänkumppanista 
on tapahtunut tosiasia, kriisi on 
jo vuosia sitten läpikäyty ja surtu, 
nyt on aika uskaltautua uuteen.

Loin profiilin, sisällöntuotta-
misen kanssa meinasi mennä sor-
mi suuhun. Mitä oikeastaan elä-
mänkumppanilta haluankaan? 
Luulin sen jo tarkkaan tietävä-
ni tähän ikään mennessä, mut-
ta kun asiat on pistettävä pape-
rille, tuleekin väistämättä  tuu-
maustaukoja. Ankaran itsekritii-
kin itikka inisi korvan juuressa, 
ja oli todella tietoisesti taivutet-
tava rintaa rottingille, jottei sor-
tuisi oman itsensä vähättelyyn tai 
aliarvioimiseen. 

Millaiseen ihmiseen sitten it-
se haluaisin tutustua? Määrite 
”kristillinen deittipalvelu” jo si-
nänsä madalsi kynnystäni läh-
teä mukaan kokeiluun. Haluai-
sin jakaa elämäni kristittyjen Ju-
malaan uskovan henkilön kans-
sa. Tässä iässä huomaa myös, et-
tä pelkkä korea ulkokuori ei rii-
tä, vaan hyvän ihmissuhteen luo-

Ihmissuhdesuhinoita
kristillisessä deitissä

miseen tarvitaan oikeita arvoja ja 
yhteisiä päämääriä.

Sain kuin sainkin oman pro-
fiilini luoduksi, ja se singahti ky-
beravaruuteen odottelemaan sul-
haskokelaita. Rohkenin itsekin 
kurkkaamaan palveluun mu-
kaan ilmoittautuneiden mies-
ten profiileja. Etsintää helpotti 
se, että annettujen ennakkotie-
tojen mukaan ehdokkaat on pal-
velun ylläpitäjän ansiosta lajiteltu 
neljään eri kategoriaan. Nyt siis 
vain ”omaan” kategoriaan katse-
lemaan ja odottelemaan, sekä yh-
teisistä kuutamoilloista haaveile-
maan. Kunhan ei vaan pieniin 
vihreisiin miehiin tällä kuulen-
nolla törmäilisi...

2. päivä
Aamuaskareet tehty ja lapset ruo-
kittu, alkoi äidin oma aika... Siis-
pä lasit nenälle ja kirjaston net-
tiin! Jatkoin jo eilen aloittamaa-
ni miesehdokkaisiin tutustumis-
ta. Yksi tyyppi herätti mielen-
kiintoni, ja uskaltauduin lähettä-

mään hänelle sähköpostia. Kun 
toimii nimimerkillä, ei ole vaa-
raa tulla liian varhain ”paljaste-
tuksi”... Kerroin jotain yleispiir-
teistä itsestäni ja hengellisestä 
vakaumuksestani, se kun on tär-
keä juttu minulle. Saapas nähdä, 
saanko henkilöltä minkäänlaista 
paluupostia. On erikoista ja jän-
nittävää yrittää tutustua henki-
löön kirjoittamisen kautta, mut-
ta useita pareja on todistettavas-
ti löytänyt toisensa netistä, jo-
ten kaikki aistit avoinna ja roh-
kein mielin tartuin tähän haas-
teeseen!

3. päivä
Sunnuntai, lepopäivä ja kirkos-
sakäyntipäivä. Vaikka vanhassa 
laulussa todetaan, että ”sunnun-
taina ei suukkoja suoda, se lepo-
päivä on”, niin en malttanut olla 
kurkistamatta deittiin. 

No eipä ollut postilaatikko ko-
lahtanut. Jatkoin miesten profii-
lien tutkimista. Näyttäisi, että 
noin viidentoista profiilit kuta-

kuinkin miellyttävät omia aja-
tuksiani. Samalla kun katselin 
miesten kirjoituksia ja kuvauk-
sia itsestään, jouduin väkisinkin 
miettimään, millaisen kuvan it-
se annan itsestäni. Oman päänu-
pin sisällä voi vielä kuvitella itses-
tään kaikenlaista (kuulunhan to-
ki kauniisiin&rohkeisiin), mut-
ta kun asiat pitää laittaa paperille 
asti, se ei näytäkään välttämättä 
ihan siltä miltä kuvittelee. Ehkä 
on hyväkin, kun joutuu samalla 
pohtimaan kriittisesti omaa it-
seään ja sitä, mitä minä pystyi-
sin toiselle tarjoamaan – usein-
han ajattelee vain sitä millainen 
se toinen on!

4. päivä
Ei vieläkään postia eikä yhtey-
denottoja! Kun katselin minul-
le sopivien miesten nettiprofiile-
ja, hoksasin että useimmat asu-
vat liki kehä kolmosta, tai aina-
kin suomineidon helmoissa (ja 
minä täältä pohjanperukoilla hu-
huilen!) Tänään oli tosin muus-
ta syystä perhosia vatsassa, sil-
lä menin pitkästä aikaa oikeille 
treffeille! Mies jonka kanssa is-
tahdin teekupin äärelle, ei löyty-
nyt netin deittipalvelusta, vaan 
ihan tuttavapiiristä. Työpaikat 
ovat vaarallisia bongauspaikko-
ja, kun tarpeeksi usein vierailee 
toisen luona asioilla, voi vielä jou-
tua nenäkkäin tunnelmalliseen 
kahvilaan... Etuna tällaisen ”na-
tural” treffin kohdalla on se, että 
tunnen ja tiedän tyypistä jotain, 
tosin viisas nettideittailijakin tu-
tustuu huolella ja pidemmän kaa-
van mukaan treffiseuraan, ennen 
kuin lupautuu tapaamiseen. Siis 
tukka taakse ja kaulusta suoraan, 
täältä tullaan, elämä! 

5. päivä
Ei vieläkään mitään uutta netti-
deitissä... Pistää mietityttämään, 
missä on vika? Enkö osannut ker-
toa itsestäni mielenkiintoisia asi-
oita, vai eikö profiilini yksinker-
taisesti kolahda? Toisaalta, kun 
en omista tietokonetta, ja käyn 
kirjastossa palstaa selailemassa, 
aika minkä voin päivässä tähän 
käyttää on rajattu. En osaa myös-
kään vielä chattailla, mihin dei-
tissä on myös mahdollisuus. Eh-
kä sitten kun saan vihdoin oman 
kotikoneen, aikaa ja innostusta 
sen opetteluun riittää. 

Eiliset live-treffit menivät ihan 
hienosti, juteltiin ja tutusteltiin, 
katsotaan pikku hiljaa, millaisia 
ihmisiä ollaan, ja voisiko joskus 
olla ”me”. On jännää, toisaalta ra-

sittavaakin, näin jo keski-ikään 
ehtineenä (useimmat tuttavistani 
ovat onnellisesti naimisissa) olla 
haku päällä. Kaipaus toiseen ih-
miseen on ja istuu tiukassa, mutta 
vaatimukset ja odotukset ovat ai-
ka kovat; henkilön pitäisi oikeas-
ti ja vahvasti tuntua itselle sopi-
valta ja mukavalta kaikin puolin, 
joten kenenkä tahansa kanssa ei 
hammasharjoja samaan kippoon 
suostu laittamaan.

6. päivä
Kävin tutustumassa muiden 
naisten profiileihin, ja hakemas-
sa vinkkejä itselleni. Vaikuttaa 
siltä (yllätys, yllätys!?), että nais-
ten kynä lentää liukkaammin, it-
sestä oli kerrottu enemmän ja yk-
sityiskohtaisemmin. Oman pro-
fiilini kohdalla mietin, olisinko 
voinut vielä suorasanaisemmin 
ja tarkemmin kertoa ajatuksista-
ni, mieltymyksistäni ja toiveista-
ni...? Oppia ikä kaikki. Kun en-
simmäistä kertaa ylipäätään läh-
tee nettideittailuun mukaan, on 
ensin ylitettävä itsessään se kyn-
nys, että tällaista julkista tapaa 
hyödyntäen yrittää löytää itsel-
leen kumppanin. Ensi kerralla, 
jos sellaiseen on tarvis, onkin sit-
ten yhtä kokemusta viisaampi. 

7. päivä
Apua! Nyt tuli yllätyksiä peräti 
kaksi kappaletta, nimittäin kak-
si miestä oli tutustunut profiilii-
ni, ja haluaisi vaihtaa valokuvaa 
kanssani! Ja minulla kun ei vielä 
sellaista tässä palvelussa ole! Olen 
deittinetissä vasta-alkaja, ja pel-
kän profiilin tuottaminen oli tus-
kaisen vääntämisen tulos... Nyt 
pitäisi siis kuvaksi (toivottavas-
ti ei kuitenkaan: kuvankauniik-
si) vääntäytyä! Vastasin herras-
miehille ystävällisesti ja kohteli-
aasti, etten ole vielä ehtinyt ku-
vaani palvelimelle laittamaan, 
nyt kai se kannattaisi sinne vään-
tää... Kuvailin kyllä omin sanoin 
ulkonäköäni heille, sekin oli yl-
lättävän vaikeaa, ja meniköhän se 
edes oikein, mutta jotain mieli-
kuvaa itsestäni yritin piirtää. Ja 
tokihan vastapuolenkin ulkoinen 
habitus herätti oman mielenkiin-
toni. 

Lopuksi lukijoille pienet ter-
veiset: Sanotaan, että sodassa ja 
rakkaudessa kaikki keinot ovat 
sallittuja; siispä rohkeasti ja avoi-
min mielin mukaan nettideittai-
luun, tämä on tätä nykyaikaa ja 
kyllä Taivaallinen Palvelin sitten 
roskapostinkin suodattaa, tähän 
itse jaksan ja haluan uskoa. 
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Mies, 40 vuotta. 

1. päivä kello 16.00 
Yritin kirjautua Kotisataman 
deittisivuille. Viuuhh….kirjau-
tumistietoni lähtivät ylläpitäjälle 
ja pian sivusto antoi ohjeen vas-
tata sähköpostiin tulleeseen kuit-
tausviestiin. Kuittausta ei kos-
kaan tullut. Toistin kirjautumis-
yrityksen uudelleen. Samalla tu-
loksella. Jäi mietityttämään, että 
minnehän bittiavaruuteen mah-
toivat syntymäaikani jäädä pyö-
rimään…

Kello 19.00 toivorikas kurkis-
tus sähköpostiin: josko kuittaus-
viesti olisi tullut. Postiluukku 
huutaa tyhjyyttään.

Mieleeni tuli ajatus, että jospa 
roskapostien estojärjestelmä es-
tää ottamasta vastaan kuittaus-
viestiä. Otan netistä käyttöön va-
paata riistaa olevan sähköpostin. 

Nyt siis uusi yritys ja etsin kä-
siini uudelleen Kotisataman kris-
tilliset deittisivut. Tällä kertaa 
kuittausviesti tulee. Jes, osuin siis 
päätelmissäni oikeaan. Iik…nyt 
jännittää, avautuvatko sivut kuit-
tausviestin ohjeiden mukaisen 
toiminnan jälkeen. Kyllä! Moni-
puolisen näköiset sivut. Hyvä!

Ahaa…tuolla lukee ”sinkut”, 
siispä sinne. ”Klik”, ja odotusta. 
Mitä ihmettä? Ohjelma heitti mi-
nut ulos sivustoilta ja pyytää kir-
jautumaan uudelleen. 

Teen samat temput uudelleen 
mutta eri nimimerkillä. Nyt kie-
li keskellä suuta. Toimin tarkasti 
ohjeiden mukaan. Hienoa – hom-
ma onnistui niin kuin äskenkin. 
Mutta – tälläkin kertaa sinkku-
osasto heittää minut kerta toisen-
sa jälkeen pihalle! Sivuston tiedo-
te kertoo, että niihin ollaan teke-
mässä uudistuksia, mutta vakuu-
tetaan, että deittiosasto toimii ja 
on hyvin suosittu. No minun ko-
kemukseni on toinen…

Lähetin sivustojen ylläpitäjil-
le palautetta. Saapa nähdä vastaa-
vatko…

2. päivä 
Ei vastausta.

3. päivä 
Soitin sivustojen ylläpitäjälle. 
Siellä oli hyvin miellyttävä ja ys-
tävällinen palvelu. Ihmettelivät 
kuvaamaani ongelmaa. Sain ke-
hotuksen rekisteröityä sinnik-
käästi niin kauan kuin onnis-
tuu. 

4. päivä 
Käärin hihat ja aloitin rekiste-

Ihmissuhdesuhinoita
kristillisessä deitissä

Hellun voi löytää netistä, uskovan ukon tai akan. Kotisataman deitti on kristillinen deittisivusto, josta 
voi hakea itselleen elämäntoveria. Etsijä kirjoittaa tiedot itsestään profiilin ja vastaa muutamaan 
kysymykseen, jotka kertovat moraalisista valinnoista. Hän asettaa myös ehtojaan muun muassa siitä, 
minkä ikäinen tai millainen tausta unelmakumppanilla pitää olla.
Hän saa näkyviinsä vaatimuksia vastaavien ihmisten profiileja. Jos profiili 
miellyttää, etsijä voi ottaa tähän yhteyttä.
Rauhan Tervehdys pyysi miestä ja naista tekemään itsestään profiilit ja 
seikkailemaan deitissä. He eivät olleet mukana vain lehtijutun vuoksi vaan 
myös tositarkoituksella.

röitymisyritykset – jälleen ker-
ran. Neljännellä kerralla tärppä-
si?! Uskomatonta miten tämä voi 
olla näin vaikeata?! Nooh… nyt 
sitä ollaan päästy sivustoille. Nyt 
vain profiilia laatimaan ja odot-
tamaan sulottaria elämään.  

5. päivä 
Käyn toivorikkaana kurkista-
massa olisiko tullut vastauksia. 
Ei mitään. 

6. päivä 
Ei vastauksia. 

7. päivä
Ei vastauksia. Olen yleensä ai-
ka sitkeä sissi, mutta tämä hiljai-
suus naisten puolelta tuntuu jär-
kyttävältä. Onko tosiaan niin, et-
tä kunnollinen mies ei kelpaa? Ei 
siviilissä, eikä bittiavaruudessa? 
Pitää ilmeisesti tupakoida, ryy-
pätä ja rymytä. Lapsiakin täy-
tyy olla tehtynä sinne sun tän-
ne ja mielellään muutama avo- 
ja avioliitto täytyy olla romut-
tuneena. Kun sitten tämän jäl-
keen on casanova kokenut hen-
gellisen herätyksen, niin ”avot”, 
sitä onkin uskovien naisten maa-
ilmassa kovassa kurssissa. Mut-
ta entäpäs jos on tavallisen kilt-
ti ja raitis mies ja naisten suhteen 
vähän ujokin aloitteentekijä? Ei 
taida elämän karheus ja karisma 
prinssitasoille yltää meikäläisellä 
naisten silmissä. En ole edes ”ta-
vallinen Jörn Donner” vaan pelk-
kä ”tavallinen tallukka.”  Siksi kai 
olen vieläkin poikamies. En ole 
katkera mutta kuitenkin…. ; )

8. päivä 
Ei vastauksia.

9. päivä 
Ei vastauksia.

10. päivä 
Ei vastauksia.

11. päivä 
Hmmm…missähän mahtaa olla 
vika, kun ei vastauksia heru en-
simmäisiäkään. Ovatkohan kri-
teerini liian tiukat?

Etsin 25–40v. uskovaista, sa-
vutonta, lapsetonta ja naimaton-
ta naista. Ei kai tämä nyt pitäisi 
liian tiukka kriteeri olla? Ajatte-
len, että jos ei kerran naisten yh-
teydenotto liiku minun suuntaa-
ni – vaihdan kulkusuunnan toi-
seksi. Avaan deitin sivuston ja tu-
tustun profiileihin. Mielenkiin-
toisimmat saavat sitten minulta 
postia. 

Naisten profiileja on paljon. 
Ottaa aikaa selata niistä edes ot-
sikoltaan kiinnostavimmat läpi. 
Haa! Nyt alkaa löytyä syy siihen, 
miksen saa vastauksia. Kriteeri-
ni ovat todellakin liian tiukat!  
70 prosenttia asettamastani ikä-
haarukasta on eronneita ja yksin-
huoltajia. Ja olen todella yllättä-
nyt, että hyvin monilla heistä on 
3–5 lasta huollettavanaan. 

Tulen surulliseksi. Olen niin 
heikko mies, etten pysty otta-
maan eronneen ”varjoa” elämää-
ni: suhdetta hänen ex-puolisoon-
sa, tapaamisoikeuksia, liutaa lap-
sia – joiden kanssa minulla ei ole 
mitään historiallista sidosta, ex-
puolison sukua, lasten kumme-
ja, setiä, tätejä, sukujen mahdol-
lisia jännitteitä avioerojen tai las-
tenhuoltajuuksien tähden jne. Ei, 
minusta ei ole sellaiseen – ei. 

Jos siis tilanne on siis tämä, 
että deitin sivustoilla on tarjolla 
lähinnä näitä ”varjoja” tarjoavia 
naisia – en ihmettele, ettei vasta-
uksia ”naimatonta ja lapsetonta” 
-osastolle tule. Masentavaa! Lä-
hetän kuitenkin kokeeksi muuta-
man viestin profiileihin. 

8. päivä 
Ei vastausta.

9. päivä
Ei vastausta. Sivusto vai-
kuttaa hautausmaalta. Edes 
kaiku ei vastaa. Kauniit mai-
lini kiinnostaville naisille eivät 
näytä tuottavan hedelmää.  Lai-
tan lisää viestejä mielenkiintoi-
simmille naisprofiileille. 

10. päivä 
Ei edelleenkään mitään vastausta 
edes omaan aktiivisuuteeni. 

11. päivä 
Kyllästyttää koko Kotisataman 
deitti. Luovutan, en jaksa enää 
seurata sitä. 

12. päivä 
En käy, enkä ajattele koko deit-
tiä. 

13. päivä
Jo on markkinat ettei kukaan ota 
yhteyttä tai vastaa yhteydenot-
toihini. Sinkkuus masentaa, eikä 
ole oma valintani. Haluaisin täs-
tä keski-ikäisen sinkkuyksinäi-

syyden helvetistä ulos. 
Mutta mihin suuntaan? 

Tämmöiset paritussivut, niin 
hyviä kuin kai ovatkin, toisaal-
ta kärjistävät yksinäisyyden tun-
netta. Varsinkin kun olet ihmis-
paljouden keskellä kuin ilmaa. Ja 
pöh, sääliin en vaivu. Netti kiin-
ni ja baanalle. ; )

14. päivä 
En käy, enkä ajattele koko deit-
tiä.

15. päivä 
Pääsiäisen kunniaksi käyn vilkai-
semassa deitin uusimman tulok-
kaat. Joopa joo, lisää eronneita ja 
karanneita, jopa 5 lapsen yksin-
huoltajia. Suututtaa. Sivuilta saa 
hyvän kuvan yhteiskuntamme ti-
lasta. Se on yh-yhteiskunta. Mistä 
tyhjältä pöydältä aloittavat mie-
het voivat löytää enää samassa ti-
lanteessa olevia naisia? 

Tähän loppui tämän nettisi-
vun kokeilu. Tyhjän saa pyytä-
mättäkin. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vappumessu ke 30.4. klo 18, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Árpád Kovács, saarna Ari 
Savuoja. 
Sanajumalanpalvelus to 1.5. 
klo 10 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Hanna-Maija Kar-
jalainen, kanttoreina Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso. 
Radiointi radio Dei. 
Messu su 4.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, avus-
taa Ari-Pekka Metso, saarna 
Niilo Rauhala. Kanttoreina 
Raimo Paaso ja Henna-Ma-
ri Sivula. 
Viittomakielinen messu su 
4.5. klo 12 Tallikappelissa, 
Ojakatu 1. Kirkkokahvit. 
Messu su 4.5. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen, saarna 
Juha Leinonen. Kanttorina 
Raimo Paaso. Kirkkokahvit.
Englanninkielinen vesper su 
4.5. klo 18 Öbergin talossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu to 1.5. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Mirjami 
Dutton, kanttorina Riitta Piip-
po. Messun jälkeen mahdol-
lisuus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen. 
Tilkkutäkkimessu to 1.5. klo 
18 Pyhän Andreaan kirkossa. 
Laulamme yhdessä Kaakkurin 
gospelryhmän kanssa tuttuja 
nuoren seurakunnan veisuja. 
Teejatkot. 
Messu to 1.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, saarna Martti Arkki-
la, kanttoreina Ilkka Järviö ja 
Juha Soranta. Karjasilta-kvar-
tetti. Mukana Elvi ja Jaakko 
Lounela. 
Messu su 4.5. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Tiina Tuomikos-
ki. Messun jälkeen mahdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 4.5. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, saarna Esko Visuri, kant-
torina Ilkka Järviö. Veteraani-
en kirkkopyhä. 
Messu su 4.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Ilkka Järviö. 
Perhemessu su 4.5. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
avustavat Ritva Puska ja Ka-
ti Moilanen, kanttorina Riit-
ta Piippo. 
Messu su 4.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina 
Tiina Tuomikoski.
Jumalanpalvelus su 4.5. klo 
13 Oulun Kaupunginsairaalan 
ala-aulassa. Toimittavat Juha 
Tahkokorpi ja Hannele Lusik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kirkkokahvit.

Tuiran seurakunta
Messu to 1.5. klo 10 Tuiran kir-
kossa. Toimittaa Harri Fager-
holm, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu to 1.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lau-

ri Kujala, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
Messu to 1.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. 
Messu su 4.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Heikki 
Jämsä. Radiointi Radio Dei.
Messu su 4.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, saarna Jorma 
Manninen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Liittyy Oulun 
Rauhanyhdistyksen kevätseu-
roihin. 
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Terhi-Liisa Sutinen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Rippikouluryhmät Rajakylä 
2 ja Pateniemi 3 osallistuvat 
vanhempineen jumalanpalve-
lukseen. Kirkkokahvit.
Messu su 4.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Pet-
teri Tuulos, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Iltamessu su 4.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Päivi Jussila, 
kanttorina Emilia Soranta. 
Viikkomessu ke 7.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Emilia Soranta. 
Viikkomessu ke 7.5. klo 20 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu to 1.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarna Martti Pen-
nanen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 4.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarna Pentti Kop-
peroinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 12 Huonesuon seurakun-
takodissa. Toimittaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Akkunailta ja gospelmessu 
su 4.5. klo 16 Hintan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen. Housebändi, johtaa 
Elisa Vierimaa.

YlIkIIMIngIn AluE
Messu to 1.5. klo 10 Ylikiimin-
gin kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, kanttorina Jenni 
Rautakoski.
Messu su 4.5. klo 10 Ylikiimin-
gin kirkossa. Toimittaa Martti 
Arkkila, kanttorina Jenni Rau-
takoski. Kirkkokahvit Ylikii-
mingin seurakuntatalossa.

Hailuoto
Messu to 1.5. klo 18 Hailuo-
don kirkossa. Toimittaa Mat-
ti Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 10 Hailuodon kirkossa. Toi-
mittaa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu helatorstaina 1.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Arto 
Nevala, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Katri Niska-
kangas.
Messu su 4.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari, 
saarna Juha Sarkkinen, kant-
torina Hannu Niemelä, trio 
Malikat. Diakonissa Johanna 
Kerolan tehtävään siunaami-
nen. Kirkkokahvit. Kirkkokyy-
tiä tarvitsevat, soittakaa pe 
klo 9–11, p. 5472 636.
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 13 Martinniemen seura-
kuntakodissa. Toimittaa Mart-
ti Heinonen, kanttorina Han-
nu Niemelä. Kirkkokahvit. 

Kempele
Messu to 1.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Timo Liikanen, kant-
torina Marjo Irjala.
Messu su 4.5. klo 10 vanhassa 
kirkossa. Toimittaa Timo Rii-
himäki, avustaa Pekka Rehu-
mäki, kanttorina Marjo Irja-
la. 70- ja 75-vuotiaiden juhla-
jumalanpalvelus jatkuen juh-
lalla kirkonkylän seurakunta-
kodissa. 

Kiiminki
Helatorstain sanajumalan-
palvelus to 1.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Seppä-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.
Messu su 4.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Palosaari, 
avustaa Timo Helenius, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 
Kirkkokahvit Montin-salissa, 
Kristiina Paksuniemi kertoo 
miten tavallinen ihminen voi 
kierrättää ja suojella luontoa.
Messu su 4.5 klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Markku Palosaari, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Messu helatorstaina 1.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Helomaa, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 15 Vanamossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana lähetys-
työ, tarjoaa siman ja munkit.

Lumijoki
Helatorstain sanajumalan-
palvelus  to 1.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Timo Juntu-
nen ja kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, kirkkokuoro 
avustaa.

Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Helatorstain messu 1.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarna Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava. 
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Pertti Haapalainen. 
Päivärippikoulun rippikoulu-
kirkko ja vanhempainilta su 
4.5. klo 18 seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Saana Johnson.
Vauvakirkko ti 6.5. klo 9.30 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava.

Pudasjärvi
Messu helatorstaina 1.5. klo 
10 seurakuntakodissa. Toimit-
taa Juha Kukkurainen, kant-
torina Keijo Piirainen.
Kirkkokahvit.
Messu su 4.5. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, avustaa Oskari 
Holmström, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Maanviljelijöiden 
kirkkopyhä. Kirkkokahvit.

Siikalatva
kESTIlä
Helatorstain messu su 1.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Su-
lo Kautto, kanttorina Unto 
Määttä, kirkkokuoro avustaa.
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttorina 
Veijo Kinnunen.

PIIPPolA
Herättäjäpäivän messu hela-
torstaina 1.5. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Kaarlo Hirvilampi, 
saarnaa Juhani Kajava, kant-
torina Unto Määttä, kirkko-
kuoro avustaa. Messun jäl-
keen ruokailu ja seurat seura-
kuntatalolla. Puhujina edellis-
ten lisäksi Eeva Eerola. 
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Un-
to Määttä. 

PulkkIlA
Messu helatorstaina 1.5. klo 
10 kirkossa, toimittaa Urpo 
Luokkala, kanttorina Veijo 
Kinnunen
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Arja 
Leinonen

PYHänTä
Messu helatorstaina 1.5. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kirkkokuoro avustaa. 
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

RAnTSIlA
Messu ja kappalaisen Mark-
ku Jaakkolan virkaanasetta-
minen helatorstaina 1.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, tulosaarna Markku Jaakko-
la. Hannu Lauriala ja kappeli-
neuvoston puheenjohtaja Ilk-
ka Lehto sekä veteraanikuoro 
ja lapsikuoro avustavat. Tulo-
juhla seurakuntatalolla.
Vauvakirkko su 4.5. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Jaakkola, kanttorina Arja Lei-
nonen.

Siikasalo
RuukkI
Helatorstain messu 1.5. klo 
10 Paavolan kirkossa. Toimit-
taa Lauri Haapala. Messun 
jälkeen kaikkien tänä vuonna 
70 vuotta täyttävien yhteiset 
syntymäpäivät Paavolan seu-
rakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Lauri Haapala. Rippi-
koululaisten kirkkopyhä. 

SIIkAJokI
Helatorstain sanajumalan-
palvelus 1.5. klo 12 seura-
kuntatalossa. Toimittaa Rei-
no Tanjunen.
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 12 Siikajoen kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen.

VIHAnTI
Helatorstain messu 1.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Eero 
Koskela, kanttorina Asko Rau-
takoski. Isosten tehtävään siu-
naaminen. 
Messu 4.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Reino Tanjunen, 
kanttoriva Asko Rautakoski.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus hela-
torstaina 1.5. klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Jorma Ki-
viranta, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 4.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Jorma Kiviranta, kant-
torina Heikki Lumiaho.w w w.sxc . hu /  A r ko s  A r kou l i s
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Hartauselämä
Aamurukous ke 30.4. ja 7.5.  
klo 7.45, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Aamurukous muo-
dostuu Raamatun teksteis-
tä, laulusta, hiljaisuudesta 
ja rukouksesta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Miestenpiiri ke 30.4. ja 7.5. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Hartaus ke 30.4. klo 18.30, 
Kuntotalo, Uusikatu 66. Han-
na-Maija Karjalainen.
Aamupiiri la 3.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
4.5. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Pastori Kimmo 
Kieksi puhuu aiheesta Miten 
Jumala johdattaa meitä. Ru-
kouspalvelua.
Päiväseurat ke 7.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 2.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 3.5. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 4.5. klo 
15, Keskustan seurakunta-
talo. 
Raamattupiirit:
Ke 7.5. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
To 8.5. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Johanneksen 
evankeliumi. Pastori Anna-
Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Sävelen ja rukouksen het-
ki ke 30.4. ja 7.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Alkaa musiikil-
la, jonka jälkeen pieni ru-
koushetki. Kesto noin 25 mi-
nuuttia.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 6.5. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Stiven Naatus ja 
Antti Kiuru. 
Raamattupiirit:
Ke 30.4. ja 7.5. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Miehille. 
Ti 6.5. klo 12, Kastellin kirk-
ko. 
To 8.5. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 8.5. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 2.5. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. 
Miestenpiiri ti 6.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiirit:
Ti 6.5. klo 18, Niittyaron ker-

Diakonia

Karjasillan seurakunta
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ke 30.4. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli, Ystä-
vänkammari. Tukea ja vir-
kistystä omaishoitajille, jot-
ka hoitavat läheistään koto-
na tai laitoksessa. Lisätietoja 
Asta Leinonen 040 574 7157.
Diakoniapiirit: 
Ke 30.4. klo 15, Maikkulan 
kappeli. 
Ma 5.5. klo 16.30, Kaukovai-
nion kappeli. 
Ystävänkamari ti 6.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kaikenikäisten yhteinen po-
rinapaikka.
Diakoniapiiri ke 7.5. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Yhteisvastuun kiitosjuhla 
su 4.5. klo 10, Tuiran kirkko.
Työttömien aamukahvipii-
ri ti 6.5. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aamukahvi-
piirin kevään viimeinen ko-
koontuminen on 13.5.
Juttutupa ti 6.5. klo 11, Kos-
kelan seurakuntakoti. 
Diakoniapiiri ti 6.5. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 6.5. klo 17, Tuiran kirkko. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
kEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri ke 30.4. klo 
12–13.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Keskustelu- ja ta-
paamispaikka kehitysvam-
maisten läheisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
6.5. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. Eläk-
keellä olevien kehitysvam-
maisten juttutupa.
kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti 6.5. klo 
17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Keskustelu- ja 
kohtaamispaikka aikuisille 
kehitysvammaisille.
Avotyöntekijöiden ilta ke 
7.5. klo 16–17.30, Öbergin ta-
lo. Keskustelupaikka avotöis-
sä oleville kehitysvammaisil-
le aikuisille.

kuuloVAMMAISET
Viittomakielinen messu su 
4.5. klo 12, Tallikappeli, Oja-
katu 1. Kirkkokahvit.
Raamattupiiri ma 5.5. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 

näköVAMMAISET
kevään päätös ke 21.5. klo 
11–15, Lomakoti Pihlajaran-

30.4.–8.5.2008

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

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

kirkot Toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Poppipappi 
Mikko Salmi keikalla 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

enot oulussa 

P oppipappi ja Radio Dein Toi-
von iltapäivän juontaja Mikko 
Salmi esiintyy yhdessä Mark-
ku Perttilän kanssa Pohjan-

kartanon juhlasalissa lauantaina 3.5. 
kello 14. Osoite on Suvantokatu 1. 

Salmen mukaan konsertissa kuul-
laan musiikkia sekä hänen ensimmäi-
seltä levyltään että vuoden 2009 alus-
sa ilmestyvältä levyltä.

Konsertin tuotto lahjoitetaan Yh-
teisvastuukeräykselle, jota Salmi on 
aktiivisesti tukenut jo useamman 
vuoden ajan.

– Mulla on elänyt viime aikoina 
ajatus hyvän tekemisestä. Aina kipinä 
ei syty itsestään, vaan hyvän tekemis-
tä pitää opetella. Sen voi aloittaa vaik-

ka keikalla Pohjankartanossa ensi lau-
antaina, Salmi vinkkaa.

Lippujen hinta on 10 euroa. 
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyk-

sen teemana on työ ja osallisuus. Ke-
räyksen tuotolla tuetaan Suomessa ke-
hitysvammaisten työllistymistä. Ul-
komaisena erityiskohteena on sisäl-
lissodasta toipuva Liberia. Liberialai-
sia tuetaan muun muassa kehittämäl-
lä ruokatuotantoa ja maanviljelystä, 
järjestämällä ammattikoulutusta se-
kä myöntämällä yhteisöille pienlai-
noja. Avun vie perille Kirkon Ulko-
maanapu.

Satu lapiNlaMpi

hohuone. 
To 8.5. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja keskustelupii-
ri ke 30.4. ja 7.5. klo 18.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 2.5. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo. Ke-
vätjuhla.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
oulun sotaveteraanikuoron 
isänmaallinen kirkkokon-
sertti su 4.5. klo 15, Oulun 
tuomiokirkko. Petrus Schro-
derus laulu, Raimo Paaso 
urut ja piano, johtaa Rauno 
Rännäli.
Virsilauluilta ti 6.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Kevään ja kesän virsiä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Ajatuksen siivillä -kirjalli-
suuspiiri ti 6.5. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. 
oamk:n opinnäytekonsert-
ti, Salla Heiskanen ja Eri-
ka niemi ti 6.5. klo 19, Py-
hän Andreaan kirkko. Vapaa 
pääsy.

Tuiran seurakunta
Tuiran kirkon naiskuoron 
keväinen iltamusiikki pe 
16.5. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tuiran kirkon 
naiskuoro juhlii 30-vuotistai-
valtaan. Kuoroa johtaa kant-
tori Raakel Pöyhtäri. Muka-
na konsertissa myös laula-
ja Maija Lauri ja sellisti Jo-
hanna Ruusuvuori. Pyhän 
Tuomaan Lapsikuoro laulaa 
naiskuorolle juhlassa muu-
taman laulun. Konsertin jäl-
keen kakkukahvit seurakun-
tasalin puolella.
äitienpäiväkonsertti su 
11.5. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Michael Vig-
noles, säkkipilli ja Raymond 
O`Donnel, urut. Ohjelmassa 
tuttuja klassisia kappaleita 
irlantilaisten esiintyjien tul-
kitsemana. Vapaa pääsy, oh-
jelma 3 euroa, tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle. 

YlIkIIMIngIn AluE
Vanhojen kevät- ja koulu-
laulujen ilta to 8.5. klo 18, 
Ylikiimingin kirkko. Ks. erill. 
ilmoitus.
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30.4.–8.5.2008enot oulussa 

ta. Seurakunnan näkövam-
maisten kerhon ja Pohjois-
Pohjanmaan näkövammai-
set ry:n porinakahvilan yh-
teinen kevätpäivä Jäälissä. 
Lounas ja kahvit 5 euroa. Il-
moittaudu 16.5. PPNRY:n toi-
mistoon p. (08) 311 5653.
näkövammaisten leiri 
26.–28.5. Rokuan leirikeskus. 
Leirin hinta 34 euroa sisäl-
tää kuljetuksen, majoituk-
sen ja ruokailun. Ilmoittau-
tuminen 5.5. mennessä p. 08  
3161 340.

PäIHDETYö
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 5.5. klo 14.30, Diakonia-
keskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
6.5. klo 13, Diakoniakeskus. 
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 9.5. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 16.5. retki Va-
samolle.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti 
ja paja avoinna ma-ke klo 
10–14, pe 16–19 ja la klo 
12–15. Lisätietoja 044 3161 
570 / lähetyssihteeri. 
lauluhetki Siivessä ti 6.5. klo 
12–12.45. Säestyksestä huo-
lehtii kanttori Ilkka Järviö.
äänestä paras lähetyssuk-
ka! Millainen on Oulun tuo-
miorovastikunnan paras lä-
hetyssukka, joka pääsee kil-
pailemaan Lähetysjuhlilla 
järjestettävään loppukilpai-
luun? Tule antamaan äänesi. 
Sukat ovat esillä Siivessä vii-
kolla 16 ja 17 sekä Vappukei-
taassa to 1.5. 
Vappukeitaan valmistelu-
talkoot ke 30.4. klo 9–16, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Vappuna valmistelut alka-
vat klo 8. Talkooväkeä tarvi-
taan myös Vappukeitaan ai-
kana monenlaisiin palvelu-
tehtäviin. Tiedustelut lähe-
tyssihteeri Raija Nissinen, p. 
040 5747 105.
Vappukeidas to 1.5. klo 
11.30–14, Keskustan seura-
kuntatalo. Tarjolla vappu-
päivän ateriaksi lohikeittoa 
leivän ja ruokajuoman kera, 
hinta 6 €, myös kotiin vietä-
väksi (oma astia mukaan). 
Tarjolla simaa, kahvia, tee-
tä, munkkeja. Arvontaa ja 
onnenpyörä. Lähetyssopes-
sa mm. leivonnaisia ja käsi-
töitä, tuotto lähetystyön hy-
väksi Suomen Lähetysseuran 
kautta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri ke 30.4. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Elämä on Kristus, kuolema 
voitto. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 6.5. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit: 
Ma 5.5. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
To 8.5. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 08 5316197.

YlIkIIMIngIn AluE
Piispankamari ti 6.5. klo 11, 
Ylikiimingin vanha pappila. 
Kirpputori ja kahvila lähe-
tyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 4.5. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Päiväkerho ma 5.5. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Iltaperhekerho ma 5.5. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerhot:
Ke 7.5. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To 8.5. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
lasten ja perheiden kevät-
kirkko la 10.5. klo 15, Karja-
sillan kirkko. Karjasillan alu-
een päiväkerhojen kevätkirk-
ko. Kirkkohetken jälkeen yh-
teinen lounas ja äitienpäivä-
kukan istutus.
Pyhäkoulut:
Su 4.5. klo 10, Kastellin kirkko. 
Jumalanpalveluksen aikana.
Su 4.5. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluk-
sen aikana.
Su 4.5. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
To 8.5. klo 14.30, Pyhän And-
reaan kirkko. 6–8-vuotiaille.
Perhekerhot:
Ma 5.5. klo 10. 
Ti 6.5. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 7.5. klo 9.30, Kaukovaini-
on kappeli. Äitienpäivä.
Ke 7.5. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. 
Ke 7.5. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. 
Ke 7.5. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 7.5. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Tril-
li ma 5.5. klo 15.30 ja ti 6.5. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 050 3576 915.
Pyhäkoulut: 
Su 4.5. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 4.5. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 4.5. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 4.5. klo 12, Niittyaron seu-
rakuntakoti. 
Su 4.5. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Perhekerhot:
Ti 6.5. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke 7.5. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Ke 7.5. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

To 8.5. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu ja varhaisnuor-
ten kerho su 4.5. klo 16, Hin-
tan seurakuntatalo. Yhdessä 
Akkuna-tilaisuuksien kans-
sa. Järj. myös Kansanlähe-
tys, Kylväjä, ja SLEY.
Arkipyhäkoulu ke 30.4. klo 
18, Vähäsuontie 32. 
Perhekerhot:
Ke 7.5. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 7.5. klo 9.30, Saarelan 
seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Hönttämäen 
seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ke 7.5. klo 9.30, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
Ke 7.5. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 

YlIkIIMIngIn AluE
Perhekerho to 8.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.

oulunseurakunnat.fi. 

Nuoret
nuortenilta Überöberg ke 
30.4. ja 7.5. klo 18–20, Öber-
gin talo. Yhdessä oloa ja eloa 
itse asian äärellä. 
Yökahvila nuorten paik-
ka la 3.5. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 13-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa.

Karjasillan seurakunta
gospelryhmä ma 5.5. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhdessä soittamista 
ja laulamista. Lisät. nuoriso-
työntekijä p. 040 5060 315.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 6.5. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa.

Tuiran seurakunta
XII Isoskoulutus ke klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena 16.4. tai 30.4. ”Ha-
luaisin vielä kysyä...”. 7.5. tai 

Yhteisvastuu-
     tapahtumat
Yhteisvastuukonsertti 
Pohjankartanon juhlasalissa
Lauantaina 3.5. klo 14 
 
Esiintyjinä Mikko Salmi ja Make Perttilä. Lippu-
jen hinta on 10 e / henkilö yhteisvastuun hyväksi. 
Lippuja myydään ovelta klo 13 alkaen.

Yhteisvastuun kiitosjuhla 
Tuiran kirkolla 
Sunnuntaina 4.5. klo 10 
 
Tervetuloa kaikki Tuiran seurakunnan yhteisvas-
tuukerääjät messuun ja kiitosjuhlaan.

Helatorstai osuu va-
punpäivälle har-
voin. Viimeksi näin 
kävi 1913, seuraavan 
kerran päivät osu-
vat yhteen vuonna 
2160. 

Helatorstaita 
vietetään 40 päivää 
pääsiäisestä Jeesuk-
sen taivaaseen as-
tumisen muistok-
si. Apostolien teko-
jen mukaan Jeesus 
näyttäytyi oppilail-
leen 40 päivän ajan 
ylösnousemukses-
ta. Yhteisen aterian 
jälkeen opetuslap-
set näkivät ”kuinka 
hänet otettiin ylös, 
ja pilvi vei hänet 
heidän näkyvistään”. Markuksen evankeliumin 
mukaan Jeesuksen antoi lähetyskäskyn ennen tai-
vaaseen astumistaan. Siksi helatorstaita pidetään 
myös lähetyspyhänä. 

Päivää on vietetty 300-luvulta alkaen. Juhlan 
suomalainen nimi tulee ruotsin sanasta helig, 
pyhä. Vuosina 1973–1991 helatorstai oli sijoitet-
tu lauantaille ja sitä kutsuttiin Kristuksen taivaa-
seenastumisen päiväksi. Vuonna 1992 juhla pa-
lautettiin vanhalle paikalleen arkipyhäksi ja sai 
takaisin perinteisen nimensä.

Helatorstain viettoa sävyttää Kristuksen lu-
pauksista nouseva toivo ja ilo, joka sopii hyvin 
myös vapunpäivään. Helatorstain jumalanpalve-
lukset löytyvät lehden sivulta 12 jumalanpalve-
lusten joukosta.

Helatorstaita 
juhlitaan tänä 
vuonna vappuna 

K anssasi naimisiin -ilta 
Torstaina 8.5. klo 18

Pyhän Tuomaan kirkolla 

Tuleva vihkipari, kutsumme teidät Pyhän Tuomaan 
kirkkoon kuuntelemaan kaunista häämusiikkia ja 

nauttimaan iltapalaa. Tilaisuudessa keskustelemme 
häistä ja vihkimisestä. 

Mukana ovat pastori Stiven Naatus sekä kanttorit 
Lauri-Kalle Kallunki ja Raakel Pöyhtäri. 

Myös vihkiparin sukulaiset ja ystävät sekä häistä 
haaveilevat ovat tervetulleita. 

H äämusiikin  esittely
Perjantaina 9.5. klo 19
Oulun tuomiokirkossa

Mukana Henna-Mari Sivula, laulu ja 
Maija Tynkkynen, urut.

Paikkoja avoinna
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14.5. aiheena Tosi ison testi. 
nuortenilta ke 30.4. ja 7.5.  
klo 18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 
Wanhat to 8.5. klo 17.30–19, 
Koskelan seurakuntakoti.

Nuoret aikuiset 
Vappujuhla ke 30.4. klo 
19.30, Raatin nuorisotalo, 
Raatintie 7. Simaa, munkkeja, 
vappuista ohjelmaa, hartaus, 
pelailua ja yhdessäoloa.
Cross Cafe pe 2.5. klo 19–24. 
Nuorten aikuisten kristillinen 
kahvila. Lavalle nousee Joo-
se Keskitalo, joka on suoma-
lainen trubaduuri tai laula-
ja-lauluntekijä. Konsertin va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 
2 € ohjataan KUA:n työlle.
k18-ilta to 8.5. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Vaihtoehtoinen tapa viettää 
iltaa hyvässä seurassa.
Crossroads-ilta pe 9.5. klo 
19, Tuiran kirkko. Puheita, 
musiikkia, rukousta ja yhdes-
säoloa. Pastori Kimmo Kieksi 
puhuu Jumalan johdatukses-
ta. Teejatkot.

oPISkElIJAJäRJESTöT
oPkon opiskelijailta la 3.5. 
klo 19, Öbergin talo. Kristit-
ty pahuuden edessä, Sakari 
Ylönen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 5.5. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. Is-
lam - uhka vai haaste?, Mart-
ti Vaahtoranta.
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 7.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Mitä jos uuvun ja ma-
sennun?, Seppo Viljamaa.
körttiopiskelijoiden seurat 
to 8.5. klo 19. Piknik-seurat 
Merja Erkkilän kotona, Hal-
lituskatu 11 B 30. 

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toivoniemen kerho ke 30.4. 
klo 13, Domus Botnica ker-
hohuone. 
Verenpaineen mittaus, ruo-
kailu ja Hopealanka ma 5.5., 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Verenpaineen mittaus klo 
11–12. Ruokailu klo 12–13, 
hinta 3 e sisältää kahvit. Ho-
pealanka-kerho klo 13–14. 
Tarinatupa ke 7.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 8.5. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 8.5. klo 
12, Kajaanintie 1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot:
Ma 5.5. klo 12.30, Maikkulan 
kappeli. 
To 8.5. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
To 8.5. klo 13, Kastellin kirk-
ko. 
To 8.5. klo 13.30, Karjasillan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Senioreiden laulupiiri ke 
30.4. klo 13, Tuiran kirkko. 
Tule laulamaan ja hiljenty-
mään musiikin äärelle. Päi-
väkahvit.
Seurakuntakerho ti 6.5. klo 
13, Tuiran kirkko. 
Seurakuntapiiri to 8.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kevään viimeinen kerta on 
15.5.
Eläkeläisten kerho to 8.5. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Kevään viimeinen 
kerho on 22.5.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri ke 
30.4. ja 7.5. klo 16, Hintan 
seurakuntatalo. 
Hoikantien seurakuntaker-
ho to 8.5. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Porinapiiri ma 5.5. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Martantupa ti 6.5. klo 13.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Seurakuntakerhot: 
Ma 5.5. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ma 5.5. klo 13, Saarelakoti, 
Takalahdentie 11. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten retki to 15.5. 
Tutustumme Haukiputaan 
kirkkoon, ja Kierikkikeskuk-
seen ja käymme Koitelissa. 
Retken hinta 15 €. Linja-au-
toreitti ja aikataulu: klo 9.15 
Kaakkurinojantie, 9.30 Maik-
kulan kappeli, 9.45 Kastellin 
kirkko, 10.00 Kaukovaini-
on kappeli, 10.15 Karjasillan 
kirkko, 10.30 Caritas Lintu-
lammentien pysäkki. Ilmoit-
tautuminen Anu Kontiolle p. 
040 5747 162 tai Asta Leino-
selle p. 040 5747 157 ma 5.5. 
mennessä.
kesäretki 10–14-vuotiail-
le 27.–30.6. Kannonkoski ja 
Evijärvi. Käymme mm. Power 
Park -huvipuistossa, toteu-
tamme jumalanpalveluksen 
ja vietämme mukavaa yh-
dessäoloa uiden, pelaten ja 
retkeillen. Hinta 70 e sis. täy-
sihoidon, majoituksen, kul-
jetuksen, sisäänpääsymak-

sut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Etusijalla Kar-
jasillan seurakunnan alueel-
la asuvat. Ilm. viim. 24.5. p. 
08 3161 340 ma-pe klo 9–16. 
Lisät. Mirjami Dutton p. 050 
4620 759.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Karjasillan seurakunta
kirkkotekstiilipiiri ke 7.5. klo 
18, Kaukovainion kappeli. 

Muut menot
kaatuneitten omaiset ma 
5.5. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
lähetysjuhlien talkoolais-
ten ilmoittautuminen ti 
6.5. klo 18, Myllyojan seura-
kuntatalo. Tule mukaan val-
mistelemaan Oulun Lähetys-
juhlia 13.–15.6. Etsimme juu-
ri sinua joka haluat olla mu-
kana omilla taidoillasi esim. 
myymässä, hoitamassa kah-
vilaa, makkaranpaistossa, 
järjestyksen valvonnassa, lii-
kenteen ohjaajana, somista-
jana. Ilmoittautua voi myös 
www.oulunseurakunnat.fi/
lahetysilmo. 
kanssasi naimisiin -ilta to 
8.5. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus. 
kevätpäivä taivasalla la 
10.5. klo 12–15, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. 
Päivä alkaa hartaudella. Tar-
jolla on monenlaista puu-
haa kaikenikäisille: onnen-
pyörä, makkaraa ja muurin-
pohjalettuja, paperilenno-
kin lennätyskisa ja askarte-
lua. Tuotto menee Venezue-
lan lukutaitoluokalle. Päivää 
on järjestämässä Karjasillan 
seurakunnasta Maikkulan ja 
Kastellin alutyötiimit.
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 15.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Ilta tarjoaa ylistystä, 
rukousta, sanaa alfamaisen 
tuttuun rentoon tyyliin. Ilta 
sopii kaikille. Teetarjoilu il-
lan pääteeksi. 
Seurakuntailta Yksi nimi 
ylitse muiden la 17.5. klo 
18, Keskustan seurakunta-
talo. Mukana tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen, rovas-
ti Jorma Kalajoki, Kristuspäi-
vätiimin vetäjä Hannu Ha-
tanpää, pastori Jorma Lap-
palainen ja esirukoilija Ant-
ti Hämäläinen. Illan teema-
na tuleva rukoustapahtuma 
Kristus-päivä Turussa 18.10., 
etelän ja pohjoisen kristit-

tyjen kohtaaminen, toisten 
hengellisen perinteen ar-
vostaminen ja yhteyden sil-
lan vahvistaminen. Kahvi- ja 
teetarjoilu. Ennen tilaisuu-
den alkua pidetään Esiru-
kouskoulu klo 15–17.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
Englanninkielinen vesper su 
4.5. klo 18, Öbergin talo.

Kastetut
Tuomiokirkko: Onni Eeme-
li Kallio.
karjasilta: Tatu Taisto San-
teri Halonen, Onni Viljami 
Marttila, Oona Maria Piippo, 
Anni Elisa Rajavaara, Joonas 
Eemil Antero Viuhkola.
Tuira: Ilona Aini Fingerroos, 
Aurora Eea Amalia Hasani, 
Oiva Matias Katiska, Nelli 
Ilona Kemi, Alva Seelia Lohi, 
Vilma Alli Hannele Nevala, 
Joel Eemeli Niva, Erika Maria 
Posio, Eemeli Johannes Pura-
nen, Atte Iivari Summanen, 
Emeliina Lempi Aurora Tolo-
nen, Lasse Topias Uusitalo.
oulujoki: Minttu Marianne 
Kuusisto, Ella Sofia Leskelä, 
Sakari Mauri Johannes Pel-
tola, Matias Joonatan Ruo-
nala, Aatu Leon Väisänen.

Vihityt
karjasilta: Timo Juhani Kor-
pua ja Jaana Maarit Saarela.
Tuira: Ilkka Mikael Uhari ja 
Tuula Kyllikki Lehtimäki.
oulujoki: Sampo Juhani Hei-
kura ja Auli Kristiina Tahko-
la, Krister Mattias Ruonala ja 
Nina Maarit Johanna Ervasti, 
Harri Kristian Salo ja Kristii-
na Maaret Hietala.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Vieno Mir-
jam Määttä s. Isokoski, 90; 
Eila Esteri Rautiola s. Hyry, 
86; Erkki Hjalmar Salpa, 85.
karjasilta: Lauri Armas Huh-
tela, 79; Markku Juhani Kuu-
sisto, 52; Martta Heleena 
Lapinkangas s. Mettovaa-
ra, 83.
Tuira: Matti Eero Eskeli Huo-
tari, 79; Vieno Tellervo Jämsä 
s. Poutiainen, 89; Seidi Alii-
na Keränen s. Honkanen, 92; 
Eero Olavi Lahdenperä, 76;  
Toivo Kalevi Oskari Lilleberg, 
71; Vieno Eliisabet Moisala s. 
Nevalainen, 85; Adele Emilia 
Rajala s. Järvinen, 94; Mart-
ta Elina Karinkanta s Makko-
nen, 77.
oulujoki: Olli Ilmari Karhu, 
57; Anna Edit Väänänen s. 
Vesa, 90.

Vappumessu 
ke 30.4. klo 18 

Oulun tuomiokirkossa 

Messun toimittaa Árpád Kovács ja Ari Savuoja 
saarnaa. Kolehti oppilaitostyön kummioppilaalle 

Nepalissa Suomen Lähetysseuran kautta.

Vappukeidas 
Torstaina 1.5. klo 11.30–14

Keskustan seurakuntatalolla 

Tarjolla vappupäivän ateriaksi lohikeittoa leivän ja 
ruokajuoman kera, hinta 6 e, myös kotiin vietäväksi 
(oma astia mukaan). Tarjolla simaa, kahvia, teetä, 

munkkeja. Arvontaa ja onnenpyörä. Lähetyssopessa 
mm. leivonnaisia ja käsitöitä, tuotto lähetystyön 

hyväksi Suomen Lähetysseuran kautta. 

Jumalanpalvelus 

Kaupunginsairaalan ala-aulassa 
sunnuntaina 4.5. klo 13 
Toimittaa pastorit Juha Tahkokorpi ja Hannele 
Lusikka, kanttorina Heikki Jämsä. Kirkkokahvit. 

oulun ev.-lut. seurakuntien 
keskusrekisteri 

ja oulun seurakuntayhtymän 
puhelinvaihde 

ovat suljettuina tiistaina 6.5. 

Seurakuntien ja yhtymän palveluyksiköiden 
suorat numerot toimivat normaalisti lukuun 

ottamatta Hallinto- ja talouspalveluita.

Akkunailta ja gospelmessu 
Sunnuntaina 4.5. klo 16–18
Hintan seurakuntatalossa 

Jeesus on Elävä vesi. Gospelmessun toimittaa 
Ilkka Mäkinen. Housebändi, johtaa Elisa Vierimaa.
Akkuna on Raamatun ja lähetyksen iltapäivä. 
Lapsille pyhäkoulu. Varhaisnuorille oma ohjelma. 

Järjestäjät: Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY ja
Oulujoen seurakunta.

Vanhojen kevät- ja 
koululaulujen ilta 

Torstaina 8.5. klo 18 
Ylikiimingin kirkolla 

Laulamme ja muistelemme yhdessä. 
Tilaisuuden juontaa Martti Pennanen. 

Mukana Maanantaikuoro ja Leo Rahko. 
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 30.4.–8.5.2008

kirkkoherranvirasto
Luovontie 52,
90480 Hailuoto
Puh. 08 8100 565.
Avoinna ma klo 9.30–12 
ja ke klo 12–14.30. 

Kirkkoherra Matti 
Keskinen 040 7430 371.

asteikäisille ja siitä vanhem-
mille Merijärven Pahkasalos-
sa. Ilm. viim. 14.5. Pekka Sii-
toselle, p. 040 5357567 (teks-
tiviesti on hyvä!). Hinta 10 
e. Musiikkia, raamiksia, le-
poa ja toimintaa. Lumijoki-
silla yhteislähtö Kotikokil-
ta klo 18, siikajokiset Salelta 
klo 18.30.
Partio: Partiokerho pe klo 
17–18.30 srk-talolla. Suden-
pentuosaston leiri Ukuran-
perän urheilutalolla Lumijo-
ella. 9.–10.5. Lippukunnan 
kesäleiri Yukon-Pökkelö 08 
14.–19.7. Sudenpennut leiril-
lä 17.–19.7. Lisät.ja ilm. Ma-
kelle huhti-toukokuussa.
Toivevirsien ilta ke 7.5.srk-
talolla klo 19, kahvitarjoilu ja 
arvontaa. Onko sinulla toive-
virsi, jonka haluaisit laulet-
tavan? Toiveen ehtii kertoa 
paikanpäällä. Arpavoittoja 
otetaan vastaan. 
Rauhanyhdistys: La 3.5 
klo 12 myyjäiset ry:llä Ant-
ti Lääkkö. Su 4.5 klo 12 pyhä-

Huom. Vappuna ei ole 
kerhoja.

Päiväkerhot: 4-v. ma 5.5. 
klo 10, 3-v. ti 6.5. klo 10 ja 
4-v. klo 12.30, 5-v. ke 7.5. 
klo 10 kerhohuoneella.
Sisaruskerho seuraava 
kerta to 8.5. klo 10–11.30.
Perhekerho seuraava ker-
ta to 8.5. klo 10–11.30.
kokkikerho seuraava ker-
ta to 8.5. klo 14. 
Hartaushetket ke 30.4. klo 
14 Lumilyhdyssä ja ke 7.5. 
klo 14.
keskipäiväkerho ke 7.5. klo 
12 srk-talolla. Joh.14:15–21.
Matalakynnys su 4.5. klo 
17 Korsuhovilla.
Sari ja leo louhivaaran 
hengellisen musiikin kon-
sertti Keskellä elämää ti 
29.4 klo 18.30 kirkossa. Va-
paa pääsy. Kolehti Louhi-
vaarojen työn tukemiseksi.
Etsijänpiiri miehille to 
8.5. klo 19 Korsuhovilla.
nuortenleiri 16.–18.5. ylä-

VAPPukAHVIlA
Keskiviikkona 30.4. seura-
kuntatalolla kello 11.30–15. 
Simaa, munkkeja, karjalan-
piirakoita, kahvia. Munk-
keja ja karjalanpiirakoita 
paistetaan keittiöllä, niitä 
ja simaa (omiin pulloihin) 
voi ostaa myös kotiin vie-
täväksi. Arvontaa ja lapsil-
le onnenpyörä. Tulkaa san-
koin joukoin nauttimaan 
herkkuja mukavassa vap-
putunnelmassa!

koulu I E Kämäräinen II I Kä-
märäinen III Lahdenperä klo 
17 seurat ry:llä Jorma Vuor-
ma ja Esko Oksa. To 8.5 klo 
13 varttuneidenkerho Kos-
kella.
Virasto on avoinna ma, ke ja 
pe klo 9–14.
kastettu: Sara Sofia Karjala.
Vihitty: Joonas Kinnunen ja 
Kaija Aspegren.
kuollut: Taisto Armas Ke-
la, 55.

Eläkeliitto ti 6.5. klo 11.
Päiväkerho ke 7.5. klo 9.30.
Saaren Sirkut ke 7.5. klo 14.
Perhekerho to 8.5. klo 9.30.
Päiväpiiri to 8.5. klo 13 kir-
kolla. Vieraita Tyrnävältä.
Saarenkartanon hartaus to 
8.5. klo 14.30.
kirkkokuoron kevätkoko-
us to 8.5. alkaen ruokailulla 
Luototalossa klo 16. Ruokai-
lun jälkeen kokous ja harjoi-
tus kirkolla.
kuollut: Aimo Kalervo Kave-
rinen, 72.

Kirkon eteisen lattiaa jouduttiin avaamaan kuumavesiputken 
vuodon vuoksi. Toivomme, että vika saadaan pian korjattua. 

Nyt sitä saa. Seurakunnat myyvät vappuna munkkeja ja simaa. Seurakunnilla on 
muutakin kivaa tarjottavaa keväiseen juhlaan; syötävää ja juotavaa sekä virikkei-
tä perheen pienimmille.

Vappu on kerran vuodessa. Joten tyhjennä vatsasi ja sitten täytä se munkeilla.
lumijoki: Vappukahvila 30.4. seurakuntatalolla 11.30–15.
Muhos: Vapputori 1.5. kello 10 alkaen.
Haukipudas: Wappukahvila ke 30.4. 12–14 Wirkkulassa (punainen rakennus srk-
talon takana)
kempele: Vappumyyjäiset 30.4. klo 11–13 Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Leo ja Sari Louhivaaran konsertti 30.4. klo 18 kirkossa.
Messu 1.5. klo 10 kirkossa.

kiiminki: Munkkeja ja simaa myydään 30.4. klo 14 kirkonkylällä Lasitorin edes-
sä ja Jäälin ostoskeskuksen pihalla.
Pudasjärvi: Munkkejä myydään 30.4. klo 10 alkaen K-kaupassa.
oulu: Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten vappujuhla 30.4. klo 19.30, Raatin nuo-
risotalo. 

Vappukeidas 1.5. klo 11.30–14 Keskustan seurakuntatalolla Isokatu 7. Lohikeit-
toa leivänruokajuoman kera, hinta 6e.

Koko perheen Vapputapahtuma Raatin Nuorisotalossa 1.5. klo 10–14.30. Muun 
muassa laskuvarjohyppääjiä, nukketeatteriesityksiä ja Puhallinkvartetti.

Syö munkki, juo sima
Jos olet laihdutuskuurilla, niin unohda 
se vapuksi. Syö mieluummin munkkeja. 
Hörppää päälle simaa. 
Älä syö simasta rusinoita. Niistä voit joutua 
pöntölle.
Matkusta seurakuntiin. Syö kussakin munkki 
ja juo sima. Se on terveellistä. 
Älä juopottele viinalla. Juopottele munkilla. 
Joudu sokerihumalaan. Sen saat munkista ja 
simasta. 
Elämä se on kuin silkkiä vaan, munkillisen 
tahdon kerrallaan.
Löydä vappuna hellu, simasuu, munkki tuu..

Ja Jumala loi munkin.
Hän rakasti munkkeja.
Täällä Pohjanmunkin alla.
Ammutaanhan munkkejakin.
Munkkijoen silta.
Munkkiaamiainen Tiffanyllä.
Kuin raivo munkki.
Tuntematon munkki.
Munkki eli kesäänsä.
Piukat munkit.
Tohtori Jekyll ja Mr. Munkki.
Munkkiniemen kreivi.
Kadonneen munkin metsästäjät.
Sen pituinen se. 
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ERIK WESTBERGS VOKALENSEMBLE KONSERTOI 
OULUNSALOSSA JA HAUKIPUTAALLA
• lauantai 3.5. klo 18  
Oulunsalon kirkko
• sunnuntai 4.5. klo 16 Hau-
kiputaan seurakuntakeskus

Konserteissaan Oulunsalossa 
ja Haukiputaalla Erik West-
bergs Vokalensemble esit-
tää 1900-luvulla syntynei-
den säveltäjien kuoromusiik-
kia, mm. Arvo Pärtin rytmi-
sen Dopo la Vittorian, Veljo 
Tormisin kauniin maalailevan 
sarjan Syysmaisemat ja Mar-
cus Fjellströmin ilmeikkään 
ja suggestiivisen Doloroson, 
jonka Erik Westbergs Voka-
lensemble kantaesitti loka-
kuussa 2007.

Vierailevana solistina konser-
teissa esiintyy liminkalainen 

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Wappukahvila ke 30.4. klo 
12-14 Wirkkulassa (punainen 
rakennus srk-talon takana). 
Piipahda munkille ja simalle 
tai kahville. Myös arpoja on 
myytävänä. Tuotto Yhteis-
vastuukeräykselle.
Raamattupiiri ke 7.5. klo 
18.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Seurakuntakerho ke 7.5. klo 
13 Kellon srk-kodissa sekä to 
8.5. klo 13 srk-keskuksen mo-
nitoimisalissa. Kuljetusta tar-
vitsevat soittakaa, p. 5472 
636 pe klo 9–11.
Juttukahvila to 8.5. klo 13 
Martinniemen srk-kodis-
sa. Terveydenhoitaja mit-
taamassa verenpainetta klo 
13.30–14.30. Kuljetusta tar-
vitsevat soittakaa, p. 5472 
636 pe klo 9–11.
Apua arjen askareisiin. Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
siivouksissa, lastenhoidossa 
ym. kodin tehtävissä. Hinta 

5 € / h. Varaukset Katrilta, p. 
045 657 6122 tai Tarjalta, p. 
040 824 5861. 
Rovastikunnallinen lasten-
juhla su 18.5. klo 12 Yli-Iis-
sä. Ohjelmassa kirkkoharta-
us, ruokailu ja juhla, jossa 
esiintyy Taika-Petteri Valtte-
ri-ankkansa kanssa. Juhla on 
osallistujalle ilmainen. Seu-
rakunta järjestää linja-auto-
kuljetuksen, mikäli lähtijöi-
tä on vähintään 20. Yhteis-
lähtö kirkon parkkipaikalta 
klo 11.10, paluu samaan paik-
kaan n. klo 15. Ilm. ruoka-ai-
neallergioineen 30.4. men-
nessä Outi Palokangas, p. 
040 5471 472, outi.palokan-
gas@evl.fi.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: sisarten retki Kiimin-
gin ry:lle la 3.5. klo 18, seu-
rat ry:llä su 4.5. klo 14, Ant-
ti Rautakoski, Pentti Päkkilä, 
eläkepiiri Haukiputaan ry:llä 
ti 6.5. klo 13, Tyrnäväläiset 
vierailulla, lauluseurat Jaak-

Vappumyyjäiset ke 30.4. klo 
11-13 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Myytävänä munkke-
ja, simaa, kahvia, arpoja ja yv-
tuotteita. Lapsille onnenpyö-
rä. Tuotto yhteisvastuulle.
Palvelutalo Hovilan hartaus 

äitienpäivälounas su 11.5. 
srk-keskuksessa messun jäl-
keen klo 14.30 saakka. Kas-
viskeitto, burgundinpata, sa-
laatit, jälkiruoka ja kahvi. Ar-
pajaiset. Äidit kukitetaan. 
Aikuiset 9 e ja 5–12-v. lapset 
4 e. Tervetuloa koko perhe!
Hartaus ke 30.4 klo 13 Jaa-
rankartano, Miia Seppänen, 
Jarkko Metsänheimo.
Hartaus ke 7.5. klo 13 Koti-
rinne, Raimo Salonen.
Ei kuoroharjoituksia to 1.5.
Poikakuoro to 8.5. klo 17–18 
srk-keskus.
kirkkokuoro to 8.5. klo 
18.30 srk-keskus.
kiurun tie -konsertti su 4.5. 
klo 15 srk-keskus.
konservatorion oppilas-
konsertti ke 7.5. klo 18 srk-
keskus.
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 6.5. klo 13 Montin–sali.
Munkkien ja siman myynti 
Yv:n hyväksi ke 30.4. klo 14 
kirkonkylällä Lasitorin edes-
sä ja Jäälissä ostoskeskuksen 

pihassa.
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen 12.–14.5. klo 9–12 ja 
klo 16–18, p. 040 700 8151.
lasten parkki Jäälin srk-ko-
dissa pe klo 12–15. Parkki on 
tarkoitettu 3–6-v. lapsille. 
Tied. 0400 835 374.
Pyhäkoulutyö tekee retken 
rovastikunnalliseen lastenjuh-
laan Yli-Iihin 18.5. Retkeen 
sis. linja-autokyyti, kirkkohet-
ki, ruokailu ja juhla. Ilm. viim. 
5.5. p. 040 743 1901.
Perhekerhot ja –kahvilat 
ovat jo kesälomilla. Syksyllä 
tavataan!
Perhekerho ensimmäistä 
lasta odottaville äideille klo 
12–14 to 8.5. srk-keskuksen 
keittiössä (valmistetaan risti-
äispöydän tarjottavia). Tied. 
040 560 9678.
Varhaisnuorten leireille ja 
perhetyön retkelle ilm. oli 
23.4. Vapaita paikkoja voi 
tied. p. 040 743 1904.
Isovanhempien ja lastenlas-
ten toimintapäivä Suvelassa 

pe 2.5. klo 14.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 7.5. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja Seurakun-

tapiiri to 8.5. klo 12 kirkon-
kylän srk-kodissa. Piireissä ai-
heina äitienpäivä.
lähetysilta ke 7.5. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. Lä-
hetyssihteeri kertoo Israe-
lin matkasta. Mukana Ou-
lun tuomiokirkkosrk:n lähe-
tyspiiri. 
naisten piiri to 8.5. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Sami Puolitaival.
Miesten piiri to 8.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Miesten saunailta la 10.5. 
Luurinmutkaan Utajärvelle. 
Yhteislähtö kirkonkylän srk-
kodilta klo 15. Perillä mak-
karanpaistoa ja saunomis-
ta. Ilm. Arvo Yrjölä, 040 7707 
431 tai arvo.yrjola@evl.fi.
Diakoniatyöntekijöiden vas-
taanotolle ajanvaraus: Kir-
konkylä ma ja to klo 9–10 Lee-
na Hintsala, p. 5614 540 tai 
040 7790 365 ja Arvo Yrjölä, 
p. 5614 541 tai 040 7707 431. 
Kokkokangas ma ja ke klo 

9–10 Sirkku Määttä, p. 5614 
643 tai 040 7790 368 ja Soile 
Pakkanen, p. 5614 642 tai 040 
7790 367.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 10 Nor-
dea-talon alakerrassa. 
kehitysvammaisten leiripäi-
vä Rokualla to 29.5. Hinta 10 
e / hlö. Ilm. viim. 12.5. Työ-
keskukseen, P. 513 661. Kerro 
mahd. ruokavalio.
Rovastikunnallinen omais-
hoitajien retki Rokualle 
27.–28.5. Retken hinta 30 e. 
Tied. ja ilm. viim. 15.5. Sirkku 
Määttä, p. 040 779 0368.
kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. Kassi-
tarjous (3 e / kassillinen tava-
raa) viikolla 19. Tee löytöjä!
oulun lähetysjuhlille 
(13.-15.6.) kaivataan talkoo-
väkeä sekä ennen juhlia että 
juhlien aikaan. Ilmoittautu-
mislomakkeita srk:n toimipis-
teissä ja lähetyssihteerillä.
Varhaisnuorten kerhot nor-

maalisti. 
nuoret: Nuorten peli-ilta ke 
Kempelehallilla klo 16.30–18. 
Nuorisotyön päivystys pe 
Zeppelinissä klo 16–18. 
Rippikoulu: YK2 vanhempai-
nilta ke 7.5. klo 18 Vanhassa 
pappilassa.
äijäsähly sunnuntaisin klo 
13.30–15 Santamäen koululla. 
Perhelentopallo lauantaisin 
klo 9–11 Kirkonkylän koululla.
Aamukahvila kaikille, joilla 
on päivisin aikaa Nordea-pan-
kin alakerrassa ma klo 10–12.
kempeleen ry: Laulupyhä-

Kiimingin seurakunnan 
150-vuotisjuhlien tapahtu-
miin liittyi lasten laulukil-
pailu 1.–6. luokan tytöille 
ja pojille.
23.4. järjetettyyn loppu-
kilpailuun selviytyi 48 lau-
lajaa. Alkuerien lauluko-
keisiin osallistui peräti 350 
koululaista. 
Finaalistien tehtävänä oli 
esittää kaksi laulua, joista 
toinen oli hengellinen lau-

lu ja toisena perinteinen tai 
uudempi koululaulu.
Kilpailussa palkittiin jokai-
sen sarjan kolme parasta 
stipendein, lisäksi jaettiin 
kymmenen tunnustuspal-
kintoa, joista yksi pienluo-
kan oppilaalle.
Kaikki osallistujat saivat li-
säksi kunniakirjan, jonka oli 
suunnitellut Sanna Karjalai-
nen. Kilpailun tuomaristo-
na toimivat Oululaiset laulu-

koulu su 4.5. klo 12 ry:llä. 
Seurat su 4.5. klo 16 ry:llä. 
Kotiseurat to 8.5. klo 19 Kyl-
likki ja Erkki Karvosella, Rah-
kosentie 36. Murron ry: Seu-
rat su 4.5. klo 16 ry:llä.
kastetut: Eetu Oskari Kerä-
nen, Lukas Valdemar Myllyne-
va, Onni Aleksi Kallio, Eeli Ur-
ho Sakari Huhtala, Aukusti Py-
ry Valtteri Piisilä, Miro Matias 
Raatikainen, Anna-Emilia Toi-
vanen, Kiira Anna Sofia Lehto-
la, Hugo Urho Ilmari Pöllänen.
Vihitty: Erkki Paavali Määttä 
ja Anna-Leena Kolmonen. 

ko Karannalla ke 7.5. klo 
18.30 (Keijontie 6), Joki-
kylä: seurat su 4.5. klo 
18 (huom. aika muuttu-
nut) kirkossa, Kari Päkki-
lä, Matti Liukkonen, raa-
mattuluokka pe 2.5. klo 
17.30 Kirsi ja Tommi Myl-
lynevalla, ompeluseurat 
pe 2.5. klo 18.30 Alli ja 
Esko Taavitsaisella, seu-
rat su 4.5. klo 18 kirkos-
sa (huom. aika muuttu-
nut), Kari Päkkilä, Matti 
Liukkonen, päiväkerho to 
8.5. klo 17.30-19 Jokiky-
län koululla.
kastettu: Roni Hannu 
Aleksandr Anttonen.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jaska Eemil Paaso ja An-
na Maria Pietilä.
kuollut: Anja Inkeri Uk-
kola, 77.

S e b as t i an L ö nn b e r g

Miklós Spányi, joka on Suo-
men merkittävimpiä urku-
reita ja cembalisteja.

Konsertin arvioitu kesto on 

noin 75 minuuttia. 
Konsertteihin on vapaa 
pääsy ja 5 € ohjelmamaksu 
menee Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

la 24.5. Ilm. viim. 16.5. Saija, 
p. 040 560 9678. 
kotikäyntikampanja 
20.–22.5. klo 17–20 paikka-
kunnalle muuttaneiden seu-
rakuntalaisten kohtaamisek-
si. Tuore ruisleipä viedään 
kotiovelle saakka.
Mielenterveysleiri 13.–15.5. 
Isoniemen leirikeskus.

omaishoitajien virkistyspäi-
vä Reposelän majalla 22.5. 
klo 10–15. Ilm. 17.5. menn. 
Eevalle, p. 040 5793 248.
uudet hautainhoitosopi-
mukset kesäajaksi tulee teh-
dä 4.5. mennessä taloustoi-
mistossa tai p.  040 5762 178. 
nuorisotyö: Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla ti 

klo 17–20.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat su 4.5. klo 13 ry. Raamat-
tuluokka pe 9.5. klo 18 ry. Su 
4.5. ei pyhäkoulua – päivä-
seurat.
kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su 18.5. klo 15 Mon-
tin-sali, Esko Takkula.
kastettu: Veeti Petteri Vit-

taniemi, Leevi Aleksante-
ri Honkanen, Inka Marjaa-
na Antila, Janrik Lauri Aleksi 
Pottala, Veera Karoliina Jär-
venpää.
Vihitty: Marko Tapani He-
rukka ja Hanne-Leena Lah-
denperä.
kuollut: Lyyli Maria Hai-
pus, 92.

Juhlavuoden laulukilpailussa runsas osanotto

pedagogit Mari Klemettilä 
ja Esko Jurvelin sekä Kiimin-
kiläinen kuoronjohtaja ja 
opettaja Liisa Räisänen.

Finalistien yhteisesityksenä 
kuultiin lopuksi Jukka Salmi-
sen laulu Rukous on silta.
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Tupoksen olohuone ti 6.5. 
klo 14–16 Vanamon yläker-
rassa. Kysy kirkkoherralta 
-vartti, mukana Ilkka Torn-
berg. Olohuone on kaiken-
ikäisten kohtaamispaikka. 
Ovi on avoinna kaikille ha-
lukkaille. Ohjelma on vaihte-
levaa ja toiveiden mukaista. 
Tiedustelut Maisa Hautamä-
ki ja Kyllikki Väyrynen.
Raamattu- ja rukouspiiri 
ti 6.5. klo 18.30 Eero ja Tar-
ja Juvosella, Jukantie 4 A 1. 
Joh.15.
liikenneturvallisuus-tilai-
suus ke 7.5. klo 12 seurakun-
tatalolla. Suunnitelman esit-
telee kunnan tekninen osas-
to. Kahvitarjoilu. Järjestää Li-
mingan vanhusneuvosto.
kirkkolaulajat, harjoitukset 
ke 7.5. klo 18 srk-talolla.
omaishoitajien ja Ystävä-
renkaan retkipäivä  to 8.5. 
Ouluun. Lähtö  seurakun-
tatalolta klo 10, paluu noin 
klo 15.  Katsellaan kaunista 
ja syödään hyvin. Ilm. Mai-

kirkkolauluilta to 1.5. klo 18 
kirkossa.
Virsilaulutuokio ma 5.5. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Kajava.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri ti 6.5. klo 9.45 kappelis-
sa, Sari Mustonen. Vieraana 
vanhustyönjohtaja Johanna 
Pikkuaho.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
6.5. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Kyllönen.
Hartaus ti 6.5. klo 15 ryhmä-
kodissa, Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 7.5. klo 
11.30 srk-talossa, Ossi Kajava, 
seurakunnan lapsikuoro ja 
musiikkikoulun oppilaita.
Rukouspiiri ke 7.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Hartaushetket to 8.5. klo 13 
alkaen Jokirinteen palvelu-
kodeissa, Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen to 
8.5. klo 14 Vire kodissa, Heik-
kinen.
lähetystyö: vapputorilta to 

1.5. tuoreita munkkeja ja si-
maa n. klo 10 alkaen. Mu-
hoksen lähetyssukaksi valit-
tiin Anna-Kaisa Happosen 
kutoma numero 7. Se nap-
pasi voiton myös Kempeleen 
lähetyspäivän kilpailussa ja 
osallistuu Limingan rovasti-
kunnan edustajana Oulun lä-
hetysjuhlien kilpailuun. 
kuorot: ke 7.5. klo 10.30 päi-
väkuoron, klo 17 lapsikuoron 
ja klo 18.30 kirkkokuoron 
harj. srk-talossa. 
lapset/perheet: Vauvakirk-
ko ti 6.5. klo 9.30 kirkos-
sa, mukana Anja, Anne, Kat-
ja, Sirpa, Ossi ja Jouni. Tutti- 
ja lelukansan ikiomassa kirk-
kohetkessä körötellään, lei-
kitään, helistellään ja siuna-
taan. Oman helistimen tai le-
lun voi ottaa mukaan. Vau-
vakirkon jälkeen äitienpäi-
vän kakkukahvit srk-talossa. 
nuoret: Koulupastoripäivys-
tys to 8.5. klo 10.40–12.15 
yläasteella ja lukiolla. Ke-

Munkkeja myydään ke 30.4. 
alkaen klo 10 K-kaupassa, 
tuotto yhteisvastuulle. 
Virsi-ilta su 4.5. klo 18 Yli-
Siurualla Arto Alholla, As-
muntintie 814. Oskari Holm-
ström, Jukka Jaakkola.
lähetystyö: Kirpputori ke 
7.5. klo 10–12 talkootuvas-
sa. Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 5.5. klo 18.
omaishoitajat ma 5.5. klo 11 
seurakuntakodissa.
Ystävänkammari ti 6.5. klo 
10–12 seurakuntakodissa.
kuulovammaisten kerho 
ke 7.5. klo 11 seurakuntako-
dissa.
kuorot: Eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 7.5. klo 13.
nuorisotyö: Nuorten ke-
sätoimikuntaan kutsutaan 
nuoria suunnittelemaan ja 
ideoimaan toimintaa heinä-
kuun kahdelle päivälle. Toi-
mikunta kokoontuu to 8.5. 
klo 15.30 Liepeen väentuvas-

sa. Ilmoittaudu etukäteen 
Tiinalle, 040 571 46 36 tai 
Markolle, 040 752 43 87.
Perhekerho ti 6.5. ja to 8.5. 
klo 10–13 seurakuntakodissa. 
Aittojärvellä ti 6.5. klo 10–13.
nallekirkko ke 7.5. klo 18 
seurakuntakodissa.
Satumuskari ti 6.5. klo 
16.30–17.15 seurakuntakodis-
sa. Nyyttärit.
Pyhäkoulujen yhteinen ke-
vätjuhla Honkakodissa su 
4.5. klo 13. Mukaan kutsu-
taan kaikki pyhäkoululaiset 
perheineen, Tuohi- ja Hon-
kakodin asukkaat, omaiset ja 
hoitohenkilökunta.
Päiväkerhotyö: Ensi syksyn 
päivä- ja pallerokerhoon se-
kä satumuskariin ilmoittau-
tuminen ti 13.5. klo 9–15 nu-
meroon (08) 882 3100 tai 
040 571 4629. Entiset ker-
holaiset voivat ilmoittautua 
kerhoissa. Päiväkerhoon voi-
vat ilmoittautua lapset, jot-
ka täyttävät 4 vuotta joulu-

salle ti 6.5. mennessä, p. 044 
7521 227.
äitiverkkoryhmä päättyy 
to 8.5. klo 18 Tyrnävän Piilo-
pirtillä. Ilm. Maisalle ti 6.5. 
mennessä. Ps. Tulossa kesä-
kuussa molempien äitiverk-
koryhmien tapaaminen.
Tähdet, harjoitukset to 8.5. 
klo 16 srk-talolla.
kuulovammaisten ja kuulo-
laitteenkäyttäjien tilaisuus 
to 8.5. klo 10 srk-talolla. An-
ne Keränen Limvitalista ker-
too luontaistuotteista.
Hartaus to 8.5. klo 13.15 
vuodeosastolla, klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Tulossa: Seurakuntakerho 
on kutsuttu Limingan Osuus-
pankin kevätretkelle Luonto-
keskukseen ti 13.5. Lähtö Tu-
pos Vanamo klo 11.15 ja Sar-
lotan nurkka klo 11.30, paluu 
klo 16.  Ilmoittautuminen to 
8.5. mennessä Sinikalle, p. 
044 7521 226. 
Rovastikunnallinen 
omaishoitajien retki Roku-

alle 27.–28.5. Yhteistä ohjel-
maa ja kylpylän vapaa käyt-
tö. Hoitoja voi varata etukä-
teen omalla kustannuksel-
la. Omavastuu 30 euroa. Ilm. 
15.5. mennessä Maisa Hauta-
mäki, p. 044 7521 227.
nuorisotyö: Lähetysvintin 
nuoret ti 6.5. klo 17–18.30 
vintillä. Nuortenilta to 8.5. 
klo 18–20 kololla.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhon 
voi syksyllä aloittaa elokuun 
loppuun mennessä 3 vuot-
ta täyttäneet tai sitä van-
hemmat lapset. Voit ilmoit-
taa lapsesi kerhopaikassa 
tai soittaa Helenalle, p. 044 
7521 230. Ilmoittautuminen 
päättyy 16.5. Syksyllä otam-
me kerholaisia, mikäli paik-
koja on vapaana.
Pyhäkoulutyö: Su 4.5. klo 15 
pyhäkoulu jumalanpalveluk-
sen aikana Vanamossa.
Perhekerhot: Ti 6.5. klo 
9.30–11 Kotikololla. Inkeri 
Kujala tuo nimikkolähettiter-
veiset. Ke 7.5. klo 9.30–11 Va-

Teatteri Tuutilulla esiintyy 
Teatteri Tuutilulla esittää Muhoksen seurakuntatalolla 
sunnuntaina 4.5. kello 15 näytelmän Elämää 
Oulujokivarressa. 

Elämää Oulujokivarressa on maltillinen iloittelu, 
joka peilaa lupsakkaalla tavalla niin Oulun alueen 
lähihistoriaa kuin vanhaa kinkeriperinnettäkin. Ohjelma 
5 euroa sisältäen kinkerikahvit, tuotto yhteisvastuulle. 
Arvontaa!

Kuvaelman käsikirjoittaja on harrastajakirjailija Auli 
Välikangas, ohjaajana Esteri Alakopsa, molemmat 
oululaisia. Alakopsa näytteli toistakymmentä vuotta 
rintamaveteraaniteatterissa Pekka Kuparin ohjauksessa.

Teatteri Tuutilullassa yleisöä riemastuttavat 22 
oululaista eläkeläistä, jotka jo noin kuuden vuoden 
ajan ovat keränneet esityksillään rahaa yhteisvastuulle. 
Alkunsa ryhmä sai kahden eläkkeellä olevan diakonissan 
ajatuksesta kerätä rahaa hyvään tarkoitukseen uudella 
tavalla.

kuun loppuun mennessä ja 
pallerokerhoon lapset, jotka 
täyttävät 3 vuotta joulukuun 
loppuun mennessä. Satu-
muskariin otetaan 3–6-vuo-
tiaita. Sivukylille peruste-
taan päiväkerho, mikäli mu-
kaan ilmoittautuu vähintään 
5 lasta.
Rovastikunnallinen las-

ten kevätjuhla su 18.5. alk. 
klo 12 Yli-Iissä. Lähtö seura-
kuntakodilta 10.45. Matka 
ja juhla ruokailuineen on il-
mainen. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 30.4. 
mennessä, p. (08) 8823100.
Raamattupiiri talkootuvassa 
ma 5.5. klo 17.
Rauhanyhdistykset: Ke-

vätseurat Aitto-
järven koulul-
la helatorstai-
na 1.5. klo 13. ja 
18. (E.Ilvesluoto, 
P.Karttunen). Ke-
vätmyyjäiset ja 
seurat Sarakylän 
koululla pe 2.5. 
klo 19. Laulu-

seurat Sarakylässä El-
sa Puhakalla su 4.5. 
klo 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 
4.5. klo 17, E.Piri, 
S.Leppänen.
kuollut: Pentti 
Paavali Illikai-
nen, 57.

YHTEYSTIEDoT
kirkkoherranvirasto
Pappilantie 6
p. (08) 5621 220, 
044 7521 220 
fax. (08) 5621 235, 
liminka@evl.fi
avoinna 
ma, ti, to ja pe 9–14, 
ke 9–14 ja 16–18
toimistosihteeri 
Rauni Tervo, 
rauni.tervo@evl.fi

Taloustoimisto
Pappilantie 6
avoinna ma-pe 9–16
talouspäällikkö 
Oula Multanen, 
oula.multanen@evl.fi
p. (08) 5621 221, 
044 7521 233
Anna-Leena Luttinen, 
p. (08) 5621 221

kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu 
pe 2.5. Kirkkoherranviras-
to ja kaikki toimistot 
suljettu ke 7.5. 

vään viimeiset nuortenillat 
ke 7.5. klo 17–18.30 Päivärin-
teellä, koulun pihassa kodas-
sa ja pe 9.5. klo 18–19.30 srk-
talon alakerrassa. Päivystys 
nuorisotoimistolla pe 9.5. klo 
15–17, p. 533 1201.
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun iltakirkko ja vanhem-
painilta su 4.5. klo 18 srk-ta-
lossa.
Isoset: ilm. kesän leireille 
kirkkoherranvirastossa ole-
vaan kansioon 28.4.–14.5.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
to 1.5. klo 18 kirkkolauluil-
ta Muhoksen kirkossa ja ilta-
pala ry:llä. Su 4.5. klo 12 py-
häkoulut: kk1 Heikkilä, kk 2 
Löppönen, Korivaara Ylimar-
timo, Pälli A. Pitkänen, Suo-
kylä A. Keränen. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 5.5. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. www.mu-
hoksenrauhanyhdistys.fi. 

HAuTAuSMAAn 
SIIVouSTAlkooT 

Maanantaina 5.5. 
klo 9 alkaen.

 Hautausmaa-
hartaus muualle 

haudattujen 
muistomerkillä klo 12, 

Jouni Heikkinen. 

Kahvi- ja 
sämpylätarjoilu.

namossa.
Partiotyö: Ke 30.4. Make 
päivystää Tupoksen Vana-
mossa klo 14–16. Su 4.5. kirk-
kopalvelussa Kärpät. Ti 6.5. 
heimopäälliköiden ja vara-
päälliköiden kokous partio-
toimistossa klo 18.15. Ke 7.5. 
Mafekingin (vj-koulu ja vj-
jatko) päätös Kotikololla klo 
18–20. Partioasu. To 8.5. Tu-
poksen sudenpentujen van-
hempainilta (vanhempain-
vartio) Vanamossa klo 18–19. 
Pe 9.5. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 14–16. 
Pökkelöjohtajien 2.kokous 
partiotoimistossa klo 16–17. 
Lippukunnan hallitus Partio-
kämpällä klo 18–20. 9.–10.5. 
sudenpentuosaston leiri 
Ukuranperän urheilutalolla 
Lumijoella. Leirikirje tulossa 
jakoon. Su 11.5. kirkkopalve-
lussa Lumikot.
limingan Partiotyön Tu-
ki ry:n vuosikokous pide-
tään to 8.5. klo 18 partio-
kämpällä.

Rauhanyhdistys: Pe 25.4. klo 
18.30 raamattuluokka (7-8) 
ry:llä. Su 27.4. klo 11.30 py-
häkoulut, klo 14 ja 18.30 seu-
rat ry:llä.
kastettu: Olli Aukusti Lauri-
la, Aino Elina Ojantakanen.
kuollut: Jarmo Antti Ruo-
nakoski, 52.

RAnTAkYlän 
HAuTAuSMAAn 
SIIVouSTAlkooT 

To 8.5. klo 8–14.30. 
Varapäivä 9.5. 
Omat haravat 

mukaan! 

Tarjotaan 
hernekeittoa 

ja kahvia!

Nalle-Kalle 
kutsuu kirkkoon
Kaikenikäisten nallekirkko Pudasjärven 
seurakuntakodissa keskiviikkona 7.5. kello 18. 
Nalle-Kallekin heräsi jo talviuniltaan ja lupautui 
laulattamaan ja leikittämään kirkkoväkeä. Nalle-
Kalle toivoo, että jokainen saapuisi paikalle oma nalle 
kainalossaan. Nallekirkon lopuksi juomme kahvit ja 
mehut lisukkeineen. Nalle-Kalle saattelee kirkkoväen 
kotimatkalle pienen yllätyksen kera.

laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 2.5. klo 18.30 raa-
mattuluokka ry:llä. La 3.5. 
klo 11 päiväkerho ry:llä. Su 
4.5. klo 13 seurat  ry:llä.

kastettu: Heta Amalia Hah-
tonen, Iida Olivia Kalliokoski. 
kuollut: Taneli Herman Uo-
levi Kauppinen, 19.
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kerholaisten yöleiri 2.–3.5. 
srk-kodissa. 
leskelän kylätoimikunnan 
vierailu su 4.5. klo 14 Vaarin-
talolle. 
Seurakuntakerho ti 6.5. klo 
12 Väinölässä. 
kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.  
kerhot: Aarrearkku ti klo 16, 
puuhakerho ti klo 18 ja päi-
väkerho pe 9.5. klo 10 srk-ko-
dissa.  
kuollut: Kauko Kalevi Pitkä-
nen, 75.

PulkkIlA
Raamattuluokka pe 2.5. klo 
19, nuortenilta la 3.5. klo 19.30, 
pyhäkoulu su 4.5. klo 11.30 ja 
seurat su 4.5. klo 19 ry:llä.
Perhekerho ma 5.5. klo 10 
srk-talolla.
Esikoululaisten harjoitus 
ma 5.5. klo 13 kirkossa.
Seurakuntakerho ke 7.5. klo 
12 srk-talolla.
Päiväkerhot 3–4-v. to 8.5. 

klo 13.30 ja 5–6-v. pe 9.5. klo 
13 srk-talolla.

PYHänTä
lauluseurat ke 30.4. klo 
18.30 ry:llä. 
lukupiirit ma 5.5. klo 9 srk-
talolla ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneessa.
Mll:n perhekahvila ma 5.5. 
klo 17.30 srk-talon kerhohuo-
neella, nyyttärit.
kuorot: Nuorisokuoro pe 
2.5. klo 17.30 srk-talolla. Vii-
kolla 19 ei ole kuoroja. 
kerhot: Salaisuuksien kaivos 
-kerhon yöleiri 3.–4.5. srk-ta-
lossa ja kerho ma 5.5. klo 15 
srk-talossa. Päiväkerho ti 6.5. 
klo 10 kerhohuoneessa. Vart-
tuneen väen kerho ke 7.5. 
klo 12 srk-talossa.
Ahvenanmaan retken hy-
väksi myydään rieskaa, hii-
valeipää ja pullaa sekä äi-
tienpäiväkakkuja ke 7.5. tila-
uksesta. Yhteys Enna Junno, 
p. 040 508 4862. 
Pyhännän Vanhustentalo-

tiaille nuorille.
Perhekerhot: klo 9.30 ti Paa-
volan srk-talolla, ke Ruukin 
srk-talolla ja to Revonlahden 
srk-talolla. 
Tukeva teatteri –kerho ti 
Ruukin srk-talon yläkerras-
sa klo 17–18.30. Teatteri-il-
maisuharjoitusta 11–13-vuo-
tiaille. Ohjaamassa Marleena 
Taskila, p. 040 961 3701.
Rauhanyhdistykset: To 1.5. 
Paavolan ry:n helatorstain 
seurat: Seurat klo 12 ry:llä ja 
klo 18.30 seurat ja HPE kir-
kossa. Kirkkokahvit ja ilta-
hartaus ry:llä. Ilpo Sippola, 
Olavi Isokoski. Pe 2.5. klo 18 
ompeluseurat Revonlahden 
ry:llä. Klo 19 ompeluseurat 
ja myyjäiset Luohuan ry:llä. 
Klo 19 ompeluseurat Ruukin 
ry:llä. La 3.5. klo 19 Seurat 
Luohuan ry:llä, Jorma Lam-
pela. Su 4.5. klo 12 pyhäkou-
lu Ulla ja Pekka Laurilalla. 
Klo 13 ja 18.30 seurat Ruu-
kin ry:llä. Mauno Linnanmä-
ki, Markku Seppänen. Ti 6.5. 

klo 12 aikuistenkerho Hanne-
le ja Jukka Kinnusella. 
kastettu: Anton Esko Mika-
el Syväniemi, Mimosa Nata-
lia Paananen, Manu Juha-
ni Lampela ja Alex Kristian 
Jasner.

SIIkAJokI
Perhekerho siirretty perjan-
taille 2.5. klo 10 alkaen. 
Perhekerho to 8.5. tuntia 
myöhemmin eli alkaen klo 11.
Tänä vuonna kastetut lap-
set, jotka eivät ole saaneet 
kastesukkaa, voivat hakea 
sen Siikajoen perhekerhosta.
Vanhusten keskustelupiiri 
ma 5.5. klo 13–14 Puistolassa. 
Virsihetki ti 6.5. klo 13 Puis-
tolassa. Yrjö Nissinen.
lapsikuoro ke 7.5. klo 15 Sii-
kajoen srk-talo. 
Etsijäinpiiri miehille to 8.5. 
klo 19 Lumijoen korsuhovilla.
Rauhanyhdistys: To 1.5. klo 
18.30 seurat ry:llä. La 3.5. 
klo 19.30 raamattuluokka 
Ari Kälkäisellä. Su 4.5. klo 13 

seurat ry:llä.

VIHAnTI
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 13 B 10.
Raamis ti klo 18–21 ja nuor-
tenilta to klo 18 sinisellä ta-
lolla. 
Diakonia-lähetyspiiri ke 7.5. 
klo 12 meijerin pirtissä.
Rauhanyhdistys: La 3.5. klo 
11 myyjäiset ry:llä, klo 13 
seurat, Jari Launonen. Su 
4.5. klo 17 kirkonkylän ry:n 
seurat. Erkki Hyväri ja Pek-
ka Nissilä.
kastettu: Lenni Johan Roo-
penpoika Lukkaroinen.

Maakirkko helatorstaina 1.5. 
klo 13 Tuula ja Esko Länkisel-
lä, Kylmäläntie 135a.
Suutarinkylä-Ylipään diako-
niailta ma 5.5. klo 19 Sirkka 
ja Mauno Heikkilällä, Kylmä-
läntie 161.
Seurakuntakerhoa ei ole 
ti 6.5.
Seurakuntakerhon retki to 
8.5. Hailuotoon. Lähtö klo 
9.00 Tyrnävän srk-talolta.
Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 8.5. klo 18 
Riitta ja Pekka Materolla.
äitienpäivälounas su 11.5. 
klo 12.45–14 Temmeksen srk-
talolla.
Yhteisvastuu-kuntotempa-
us ma 12.5. klo 18–20 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Temmes: Hartaus to 8.5. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.
kuorot: Kirkkokuoro ke 30.4. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla ja 
ke 7.5. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa. Lapsikuoro to 8.5. klo 
16 Temmeksen srk-talolla.

nuoret: Kerhonohjaajien pa-
laveri ma 5.5. klo 16.30 Tyr-
nävän srk-talolla.
Rippikoulu: Rippikoululei-
ri (ryhmä I) Kesäkodilla alkaa 
ke 30.4. klo 18 ja päättyy su 
4.5. klo 18.
limingan rovastikunnan 
talkoo- ja virkistysleiri päih-
deongelmaisille 19.–22.5. 
Oulunsalon Umpimähkäs-
sä. Leirin hinta 20 e, sisältää 
kyydin, majoituksen, ruokai-
lut ja ohjelman. Lisätietoja ja 
ilm. 9.5. mennessä Riitalle, p. 
044 7372 630.
limingan rovastikun-
nan omaishoitajien retki 
27.–28.5. Rokuan kuntokes-
kukseen. Osallistumismak-
su 30 e, sisältää kyydin, ma-
joituksen, ruokailut ja ohjel-
man. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 15.5. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630.
Rovastikunnallinen perhe-
tapahtuma Turkansaaressa 
la 24.5. klo 10–14. Ruokailu 8 

RuukkI
Diakoniatyöntekijä päivys-
tää: puhelimitse maanantai-
sin klo 9–10, p. 050 469 4774.
Keskiviikkoisin klo 13–16 
Ruukin srk-talolla. Huom! 
Diakonissan päivystys Ruu-
kin vanhustentalolla peruttu 
ke 7.5. kokouksen takia. Seu-
raava päivystys ke 21.5. klo 
9.30–10.30.
kaikkien tänä vuonna 70 
vuotta täyttävien yhteiset 
syntymäpäiväjuhlat to 1.5. 
messun jälkeen Paavolan srk-
talolla. Lämpimästi terve-
tuloa!
Pyhäkoulu parillisen viikon 
sunnuntaina 4.5. klo 12 Ruu-

kin srk-talolla. 
Aikuisten päiväpiiri ma 5.5. 
klo 13 Paavolatalolla ja ke 
7.5. klo 12 Ruukin sk-talolla.
Raamattu- ja keskustelupii-
ri ti 6.5. klo 15–16.30 Revon-
lahden srk-talolla. 
lapsikuoro Ruukin srk-talol-
la to 8.5. klo 15.  
kirkkokuoro Ruukin srk-ta-
lolla to 8.5. klo 16.30
Yhteisvastuu- ja tasauske-
räystapahtuma pe 9.5. klo 
10–14 Paavolassa. Kota pys-
tyssä Kotovalinnan pihassa. 
Tarjolla kahvia ja muuta hy-
vää. Arpajaiset. 
Peli-ilta to 8.5. klo 18 Ruukin 
seurakuntatalossa yli 12-vuo-

kirkkoherranvirasto Piip-
polassa sekä Kestilän ja 
Rantsilan seurakuntatoi-
mistot pe 2.5. suljettuina.

Retki Aholansaareen to 8.5. 
Kyyditys Enna Junno, p. 040 
508 4862. 
kesätyötä nuorille! Ulkoalu-
eiden hoitoa ja tiekirkon op-
paana olemista. Soita talous-
päällikölle, p. 0207 109 852.

kESTIlä
Ystävänkammarin päättä-
jäiset ke 30.4. klo 10–13 ker-
hokodissa, kevätlauluja.
Ry:n nuorisotoimen retki to 
1.5. klo 12 Selkälään.
Seurakunnan ohjelmaa Pih-
lajistossa pe 2.5. klo 13.
Seurat 4.5. klo 19 ry:llä, Mik-
ko Kamula.
kirkkokuoro ma 5.5. klo 19 
srk-kodissa.
ohjelmaa Pihlajistossa pe 
9.5. klo 13, toteuttavat eka-
luokkalaiset Pirkko-opetta-
jansa johdolla.

kevätmyyjäiset pe 9.5. klo 
19 ry:llä. 
kerhot: Päiväkerho ke klo 13 
(ei 30.4.), sudarikerho ke klo 
15.30 ja puuhakerho ke klo 
17.30 kerhokodissa.
kuollut: Matti Ensio Hurskai-
nen kirkonkylältä, 67; Sylvi 
Esteri Väyrynen Väyrylänsaa-
relta, 79.

PIIPPolA
Herättäjäpäivät helatorstai-
na 1.5. Messu klo 12 kirkos-
sa. Ruokailu ja seurat srk-ko-
dissa. Puhujina Kaarlo Hirvi-
lampi, Juhani Kajava ja Ee-
va Eerola. 
Seurat to 1.5. klo 19 ry:llä. 

Seurakuntaretki 
Ähtäriin ja Keuruulle 
18.–19.6. 
Retki on suunnattu kaikenikäisille ja 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Majoitus Honkiniemen leiri- ja 
kurssikeskuksessa 4 hengen huoneissa. 
Osallistumismaksu 90 e / aikuinen ja 45 
e / 4–12-v. sisältää kyydin, majoituksen, 
lipun eläinpuistoon, laivaristeilyn, 3 
ruokaa, aamupalan, saunan ja muun 
ohjelman. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, puh. 5640 600.

yhdistys ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous ma 5.5. klo 
13 Ukonojan kerhohuoneel-
la. Esillä sääntöjen 7 §:n mu-
kaiset asiat. 
Siikalatvan kuulonhuoltolii-
ton ilta Pyhännän srk-talol-
la ke 7.5. klo 18, paikalla Jor-
ma Rautio.

RAnTSIlA
Messu ja kappalainen Mark-
ku Jaakkolan virkaanaset-
taminen to 1.5. Messun jäl-
keen tulojuhla srk-talolla.
Seurat to 1.5. klo 18.30 
ry:llä.
Pyhäkoulu su 4.5. klo 12 
ry:llä.
kuorot: ke Veteraanikuoro 
klo 11 ja kirkonkylän Stellat 
klo 15 srk-kodissa, to Manki-
lan Stellat klo 13.30 Mankilan 
koululla ja pe Hovin Stellat 
klo 13 Hovin koululla (ei 2.5.). 
Perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa. 
Päiväkerhot: ti klo 10 Hovin 
nuppukerho Hovin koululla, 

ke klo 9 pienten nuppukerho 
ja klo 11.30 isompien nuppu-
kerho Nuppulassa sekä ti 5.2. 
klo 17.30 ry:llä.
Varhaisnuorten kerhot: ma 
klo 15 tyttökerho Nuppulas-
sa, ti klo 14.15 Mankilan var-
haisnuoret ja ke klo 14 Hovin 
varhaisnuoret. 

VIRSIMARATon
Piippolan kirkossa 6.–8.5. 
Maraton alkaa tiistaina 
6.5. kello 18 ja jatkuu yö-
tä päivää. Käydään vir-
sikirja läpi virrestä 1 vir-
teen 632 ja vielä virsi 1. 
Tervetuloa mukaan!

RETkI ESCuRIAlIIn
Päivä- ja perhekerholais-
ten retki kukka- ja eläin-
puisto Escurialiin ke 21.5. 
Osallistumismaksut 5 e, al-
le 3-v. ilmaiseksi. Perillä 
makkaranpaistomahdolli-
suus. Ottakaa omat eväät 
mukaan! Linja-auto klo 9 
Kestilän kirkon parkkipai-
kalta, klo 9.25 Pyhännän 
srk-talolta, klo 9.45 Piip-
polan kirkon parkkipaikal-
ta ja klo 10 Pulkkilan srk-
talolta. Ilm. 9.5. mennessä 
Marketta Taipaleenmäki, 
puh. 0207 109 864. 

HAuTAuSMAIDEn 
SIIVouSTAlkooT 

Ma 5.5. Paavola ja 
ke 7.5 Revonlahti, 

alkaen klo 9.

Talkooväelle tarjolla 
ruokaa ja kahvia, 

omat haravat mukaan. 
Tervetuloa!

YHTEISVASTuu- JA TASAuSkERäYSTAPAHTuMA 
Tiistaina 20.5. klo 12–15 Siikajoen seurakuntatalossa. 
Jos sinulla on esineitä, lasten vaatteita tai kirjo-
ja, joita haluat antaa myytäväksi yhteisvastuun ja 
tasauspäiväkeräyksen kartuttamiseksi, tuo ne myytäväksi. 
Tuotto käytetään keräysten hyväksi. 
Tavarat voit tuoda 20.5 Siikajoen seurakuntatalolle ennen 
tilaisuuden alkua.

euroa aik. ja 4 euroa alle 10 
v. Linja-auto lähtee klo 9.30 
Tyrnävän srk-talolta. Ilm. 
16.5. mennessä päiväkerhois-
sa tai khranvirastoon.
kirkkovaltuuston kokous 
Tyrnävän srk-talolla ke 7.5. 
klo 19. Kokouksen asialuet-
telo on nähtävänä khran-
viraston ilmoitustaululla 
khranviraston aukioloaika-
na. Kirkkovaltuuston koko-
uksen tarkistettu pöytäkir-
ja muutoksenhakuohjeineen 
on nähtävänä khranvirastos-
sa 9.5.–7.6.
Yhteisvastuukeräyslistat ra-
hoineen palautetaan Tyrnä-
vän Osuuspankkiin huhti-
kuun loppuun mennessä.
Haudanhoitosopimuksia 
tehdään taloustoimistos-
sa 30.5. saakka, p. 5460 620. 
Hoitosopimuksen voi tehdä 
yhdeksi kesäksi tai 10 vuo-
deksi.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
To 1.5. klo 13 seurakuntapäi-

vä ry:llä. Su 4.5. klo 16 seu-
rat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
4.5. klo 16 seurat ry:llä.
Avioliitoon vihitty: Heik-

ki Johannes Pasanen (Ra-
nua evl) ja Anni Tuulikki Par-
tanen.
kastettu: Vilma Anna Oli-
via Kivirinta, Olavi Jaakko Jo-

hannes Matinolli, Oona Ee-
rika Ojala, Joonatan Viljami 
Ollanketo.

Perinteinen 
äitienpäivälounas 
Sunnuntaina 11.5. Ruukin srk-talolla lähetyksen hyväksi. 
Talkooväkeä tarvitaan. Eini, p. 050 5455 625 tai Sirkka, 
p. 050 4694 774.
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1. kivi

Sanojen merkitysten venyttäminen 
on herkkua, josta kristityt osaavat 
nautiskella.

On niitä, jotka haluavat julistaa 
Raamatun sanasta sanaan todeksi, 
mutta itsensä kannalta sopivassa 
tilanteessa sanoille pitää etsiä sopi-
va merkitys. Näin voi aina hyväk-
syä Raamatun kirjaimellisesti.

Intohimoja herättää viides käs-
ky: ”älä tapa”. Teologian opiskelija 
lähestyi kivenheittäjää perustellen, 
että Raamatun alkukielinen sana 
ratsach tarkoittaa vain siviilitap-
pamista, mutta ei mitään esival-
lan toimesta tapahtuvaa hengen-
riistoa. Tällä tavalla käskyn ”älä 
tapa” voi tulkita kahdella tavalla: 
joko ”älä tapa” tai ”tapa”. Moisen 

hurskauden edessä kivenheittäjän 
on langettava polvilleen.

Tappamiskielto on fundamen-
talistille kova pala, koska Raama-
tusta kumpuaa velvollisuus totel-
la esivaltaa. Ei saisi tappaa, mutta 
kun joskus pitäisi, edes vähän.

Ratsach-sanan ympärille on 
maailmalla syntynyt kokonaisia 
koulukuntia, jotka venyttävät tul-
kintoja eri suuntiin päästäkseen 
ulos kiellon ja velvoitteen ristirii-
dasta.

Amerikkalaisessa teologiassa 
katsotaan, että ratsach sallii ko-
konaisen sodan aloittamisen, jos 
se luokitellaan ennaltaehkäisemi-
seksi. Ennaltaehkäisevä hyökkäys-
hän on vain potentiaalista puolus-

tamista.
Koska sodassa on tapana, että 

myös niin kutsuttuja viattomia si-
viilejä kuolee, on ratsachin merki-
tystä pitänyt supistaa edelleen. Se 
tarkoittaakin vain harkittua tap-
pamista. Siviilit ovat vahinkoja 
eivätkä kuulu sanan soveltamis-
alaan.

Muitakin esimerkkejä löytyy 
ratsach-tulkinnoista löytyy. Yksi 
sellainen tehtiin Kivumun kyläs-
sä Ruandassa huhtikuussa 1994. 
Paikalliseen Nyangen seurakun-
nan kirkkoon oli ahtautunut 1 500 
tutsi-heimon jäsentä. Ulkopuolella 
odotti kauhakuormaaja sekä puu-
tarhatyökaluin varustautunut hu-
tu-heimon nuorista uroista koos-

tuva talkooporukka.
Mukana oli myös Athanese Se-

romba – katolinen vekkulipap-
pi. Hänen johdollaan työmaako-
kouksessa tutkiskeltiin ratsach-
sanan merkitystä ja todettiin, et-
tä esivallan asialla ollaan. Tupakit 
pois ja töihin.

Eikä siinä kauan mennyt, kun 
tontille oli jo tehty tilaa uudel-
le kirkolle. Samalla Ruandan vä-
estöryhmien voimasuhteet olivat 
kallistuneet 1 500 hengellä hutu-
jen hyväksi.

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

Merkitys tarpeen mukaan

Mitä kuuluu Felixille?
–Minulle kuuluu hy-
vää. Toinen opiskelu-
vuosi on menossa ja 

opinnot etenevät hyvin. Opiske-
lut vievät suurimman osan ajasta-
ni mutta onneksi minulla on kui-
tenkin aina perjantai-ilta ja vii-
konloppu vapaata, jolloin ehdin 
tehdä omia hommiani ja nähdä 
tyttöystävää sekä kavereita.  

Miltä Ladan takapenkillä tun-
tuu?
– On tämä kyyti hieman epäta-
saista ja vaihtelevaa. Lähetysla-
dan kyyditys tuntuu ainutkertai-
selta ja toivottavasti jääkin sellai-
seksi. Totta puhuen, on tämä kyl-
lä symppis auto. 

Pukeudut tummanpuhuvasti. 
Onko vaatetuksesi taustalla jo-
kin musiikillinen aate?

– Ei minua voi kategorisoida mi-
hinkään, taidan olla liian sirpa-
loitunut persoona siihen. Kyllä 
pukeutumiseni lähtee siitä, ett-
en halua olla samanlainen kuin 
muut, vaan juuri se mitä olen. 
En usko, että kukaan haluaa, jos 
vain tuntee itsensä persoonal-
liseksi. Tämä pukeutumistyyli 
tuntuu minulta. Musiikillisesti 
kuuntelen esimerkiksi Viikatteen 
melankolista iskelmämetallia se-
kä CMX:ää, jonka biisien sanoi-
tuksissa A. W. Yrjänä on käyttä-
nyt hyviä aihevalintoja. Monesti 
juuri laulajan ääni ratkaisee, mitä 
musiikkia kuuntelen. Pidän ma-
talista miesäänistä ja esimerkiksi 
Till Lindemann on hieno solisti. 

Miten päädyit mukaan seura-
kuntien toimintaan?
– Rippikoulun kävin iltaripari-

na, en leiririppikouluna. 
Kun sitten kavereitani läh-
ti isoiskoulutukseen, pää-
tin myös itse lähteä mu-
kaan. Nyt tuleva kesä on-
kin minulle kolmas vuo-
si isosena. Meillä on ai-
na mukavaa leireil-
lä ja tunnen kuuluva-
ni joukkoon. Isostoi-
minnan kautta huo-
masin myös, että jos 
tulevaisuudessa seu-
rakunnissa toimi-
minen kiinnostaa, 

pääsen mukaan monen mielen-

kiintoisen tekemisen kautta. Jos-
kus, jos vain ehdin, käyn myös 
yökahviloissa moikkaamassa tut-
tuja sekä uusia naamoja.  

Millainen suhde sinulla on kris-
tinuskoon?
– Suhteeni kristinuskoon on ai-
ka häilyvä. Uskon siihen mitä ais-
tin, koen ja tunnen. Minulle kris-
tinusko on sen varassa, mitä tun-
nen. Mielestäni jokaisen pitäi-
si lukea Raamattu, sillä mikään 
kirjoitus ei ole sitä, miltä näyttää. 
Erityisesti Raamattu on merki-
tyksiä täynnä. 

Oletko menossa Lähetysjuhlil-
le?
– Pääsen todennäköisesti kesätöi-
hin yhdelle konepajalle ja menen 
juhlille vapaaehtoiseksi, jos vain 
kesätyöstä jää aikaa. Jos en ehdi 
vapaaehtoiseksi, menen käymään 
siellä sitten ainakin vieraana. 

Mitä kuuluu tulevaisuuden 
suunnitelmiisi?
– Käyn koulut nyt loppuun ja me-
nen inttiin, jonka jälkeen haen 
takaisin koulunpenkille, toden-
näköisesti yliopistoon. Hienome-
kaniikka-ala kiinnostaa tulevai-
suudessa, koneen osien ja ham-
maspyörien kanssa värkkäämi-
nen, esimerkiksi kellojen korjaa-
minen tai niiden tekeminen. Ja 
mitään tietähän ei ole kiva kul-
kea yksin.  

Kerro vielä lempivirtesi?
– Lempivirteni on virsi 15 nimel-
tä ”Tiellä ken vaeltaa”. Tähän vir-
teen liittyvät vahvasti lapsuuden 
muistot. Kun ala-asteella jou-
duimme pääsiäiskirkkoon, tä-
mä virsi oli kirkonmenojen va-
lopilkku mukavalla sävelellään. 
Nyt vanhempana olen huoman-
nut, miten hyvin sanoissa kitey-
tyy Jeesuksen merkitys kristin-

uskossa. Hän luopui vallas-
ta ja loistosta sekä antoi hen-
kensä ristillä ollakseen Va-
pahtaja. 

Mitä vastaat lopuksi ky-
symykseen, että minkä 
tähden?
– Kaiken sen, mitä en ole vielä 
nähnyt.
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Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Felix Vielman päivät täyttyvät lähestulkoon kokonaan 
opiskelusta. Hän opiskelee koneistajaksi Oulun 
seudun ammattiopistossa ja käy samalla päivisin 
ammattiopiston järjestämää aikuislukion opetusta 
sekä iltaisin Oulun aikuislukiota. Felix haluaa 
suorittaa kolmoistutkinnon eli hän lukee täydellistä 
lukion oppimäärää. Kiireistään huolimatta Felix 
löytää kalenteristaan aikaa ja hyppää Lähetysladan 
takapenkille tentattavaksi. 


