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Ajan tuulet puhaltavat. Viima on tunkeutunut lo-

pulta myös partioliikkeen luihin.

Partion peruskirjaa on jonkin aikaa kirjoitettu 

uuteen uskoon – vai pitäisikö sanoa uuteen uskon-

nottomuuteen.

Nykyisessä peruskirjassa todetaan, että partion 

harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa nou-

datetaan Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen 

ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa 

tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada 

oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Tunnustus määräytyy kunkin lippukunnan taus-

tayhteisön mukaan. Uskonnollinen kasvatus kuuluu 

olennaisesti partioaatteeseen. 

Vaikka evankelis-luterilainen kirkko on taustayh-

teisö suurimmalle osalle lippukuntia, peruskirja tur-

vaa tasapuolisuuden eri uskonsuuntien ja aatteiden 

kesken. Se on toteutunut käytännössä. Taustayh-

teisöjen kirjavaan joukkoon ovat mahtuneet jopa 

mormonit.

Peruskirjasta siis huokuvat aikamme taikasanat 

suvaitsevuus ja monikulttuurisuus. Mikä sitten on 

pielessä?

Partiolaisten maailmanjärjestön säännöissä ei 

edellytetä, että kansallisten järjestöjen peruskir-

joissa pitäisi viitata minkään uskontokunnan tun-

nustukseen.

Siinä puhutaan ainoastaan partioaatteen yleises-

tä uskonnollisesta katsomuksesta – uskosta Juma-

laan. Juuri tällä perusteella Suomen partioliikkeen 

peruskirjasta halutaan karsia pois kaikki tunnustuk-

seen ja kirkkoihin viittaavat kohdat.

Perustelut ovat huteria. Nykyisen peruskirjan 

maininnat tunnustuksesta eivät ole estäneet kenen-

kään henkilön osallistumista partiotoimintaan. Ne 

eivät ole myöskään estäneet yhteisöjä tukemasta 

lippukuntia. Peruskirja vain sanoo ääneen asiain-

tilan.

Jotain hankkeen epämääräisyydestä kertoo, että 

peruskirjan uudistuksen kannattajia on vaikea saa-

da kommentoimaan ja puolustamaan kantojaan.

Partiosta ei muodostuisi kovin myönteistä kuvaa, 

jos peruskirjan uudistamisessa käännettäisiin selkä 

taustayhteisöille. Ainakaan se ei olisi liikkeen eikä 

aatteen etu.

Aatoksia

Taustan saa tunnustaa

Pölyt pyhän päältä
Tällä hetkellä elämäni vaikuttavim-
piin evankeliumin julistajiin kuuluu  
– ei toki nokiakirkollinen Koivisto 
tai poppipappi Salmi – vaan muu-
sikko Samuli Edelmann. Vaikka en 
ole tavannut häntä henkilökohtaises-
ti, hänen läsnäolonsa on sataprosent-
tisesti aistittavissa Virsiä-levyssä, jo-
ka julkaistiin viime syksynä ja joka 
saman tien ponnahti myyntilistojen 
kärkeen. 

Tutut virret Edelmannin tulkit-
semana välittävät sellaista viestiä lä-
himmäisyydestä, pyhyydestä ja Ju-
malan rakkaudesta, ettei paremmas-
ta väliä! 

Levyä kuunnellessa käy yhtäkkiä 
niin, että virsien sanat koskettavat, nii-
den sanoma on helppo ymmärtää, ei-
kä mikään virsi näin sovitettuna kan-
na mukanaan pölyttynyttä tunnelmaa 
kuten joskus virsien kanssa voi käydä. 
Uutta tuoreutta on saanut esimerkiksi 
virsi 572 ”Taas kukkasilla kukkulat”. 
Mikä luonnon ja luomistyön ylistys! 
Ei haittaa, vaikka virren vanhahtavat 
sanat ja kirkolliselle kielelle tyypilliset 
sanonnat eivät heti aukeakaan, viesti 
tulee kuitenkin selväksi ja välittää py-
hyyttä, jota vain harvoin voi kokea. 

Virsiä-levyssä on saavutettu se, 
mitä uskoakseni moni tämän ajan 
kirkonmiehistä ja -naisista tavoit-
telee: julistuksen muotoa, joka saa-
vuttaisi kuulijat ja koskettaisi. Usein 
viestin perillemenon esteenä on kie-
li. Monimutkaiset lauserakennelmat, 
latteat ilmaisut ja hengelliselle sanas-
tolle tyypilliset ikiaikaiset sanonnat 
uuvuttavat kuulijat tai vähintäänkin 
johdattavat ajatukset harhapoluille.  

Mutta kaikkeen julistukseen liit-
tyy kielen lisäksi myös muu kommu-
nikaatiotaito. Puhujan koko olemus 
viestii lähes yhtä paljon ellei enem-
mänkin kuin sanat.

Siksi seurakuntalaisen kannalta on 
tärkeää, että esimerkiksi jumalanpal-
veluksessa pappi kaikin tavoin vies-
tittäisi olevansa sataprosenttisesti läs-
nä. Tärkeää on katsekontakti, kuuli-
joiden huomioonottaminen, puheen 
kirkollisen nuotin unohtaminen ja 
vastavuoroisuuteen pyrkiminen. 

Eikä pahaksi olisi sekään, että 
evankeliumia julistettaisiin yksin-
kertaisesti ja selkeästi. Ei hyvä sano-
ma tarvitse ympärilleen kaikenlaista 
krumeluuria. Sanoma Jumalan rak-
kaudesta ja armosta on sen verran 
vallankumouksellinen ja voimakas, 
että se toimii tässä maailman ajassa, 
jossa itsekkyys ja omaneduntavoitte-
lu ovat pinnalla.

Lopuksi: onneksi en ole ”nuori ai-
kuinen”, joita kirkossa tällä hetkel-
lä kaikin mahdollisin tavoin pyritään 
sitouttamaan seurakuntaan. Ei riitä 
yksinkertainen viesti, pitää olla mo-
nimutkaisemmat konstit ja miljoona-
luokan markkinointikampanjat. Näin 
neliseiskalle naisihmiselle sentään vie-
lä riittää, kun edes joskus saa saarnas-
pöntöstä kuulla olevansa hyväksytty 
ja rakastettu. Tai kun arkielämässä voi 
pyytää ja tuntea  virren 509 sanoin: 
”Sydäntäni ohjaa, anna minun, Herra, 
armossasi kasvaa, olla ihminen.”

Maarit PeltoNieMi
toiminnanohjaaja, Oulun NNKY

24.4.2008

Rahapataa arvokkaampi 
kolmipyörä
Klassisessa Disney -tarinassa Aku Ank-
ka joutui valitsemaan kultarahapadan 
ja kolmipyörän väliltä. Aku valitsi kol-
mipyörän, mikä Ankkalinnan moraalin 
mukaan oli tyhmästi tehty. Nykytiedon 
valossa Ankan valinta saattoi kuitenkin 
osua nappiin.

Kaliforniassa nimittäin kehitellään 
kolmipyöräistä, jota polkemalla tuote-
taan energiaa veden suodattamiseen. 
Aquaduct-nimisessä pyörässä on vesi-
tankki, josta vesi suodatetaan ja kerätään 
pienempään säiliöön. Yhdellä täytöllä 
kolmipyörällä voi polkea kahdeksan lit-
raa puhdasta juomavettä.

Aquaductin kehittänyt Ideo osallistui 
keksinnöllä Googlen järjestämään Innova-
te or Die -kilpailuun. Valitettavasti idea on 
vielä sangen keskeneräinen, ja sarjatuotan-
toon joskus ehkä päästessäänkin Aquaduc-
tista epäillään tulevan liian kallis hankinta 
niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.

Kumppani-lehti 4/2008

Sairauslomaa vain 
sairaudesta
”Aivan ilmeisesti lääkärit tulkitsevat po-
tilaiden sairauksia aiempaa löysemmin. 
Sairauslomia on kirjoitettu surun, henki-
lökohtaisten murheiden ja työpaineiden 
perusteella tavalla, mitä on syytä kriitti-
sesti arvioida.”

”Lääkärit ovat vaikeassa asemassa. Mi-
ten, ja varsinkin millä perusteella, kieltää 
sairausloma työntekijältä, jonka vakuuttaa 
olevansa työkyvytön, nykyisin laajasti hy-
väksytyn käytännön mukaan myös sairas?

Lääkärit pyrkivät työssään tekemään 
harkittuja, varman päälle pedattuja rat-
kaisuja. Pääsääntöisesti linja kestää ar-
vostelun.

Lomaa pyytävän puolella puntarissa 
on työmoraali silloin, kun työnteko olisi 
hankaluuksista huolimatta mahdollista.

Kaikista työntekijöiden sairauslomis-
ta löysiä on joidenkin arvioiden mukaan 
peräti viidennes. Se on paljon, erityisesti 
kansantalouden näkökulmasta.”

Hämeen Sanominen pääkirjoitus 
17. huhtikuuta 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Suomen partioliike saattaa hajota, 
varoittaa pitkän linjan partioaktii-
vi Veikko Pehkonen. Nuorisotyön-
ohjaaja Pehkonen on Oulun seura-

kuntayhtymän partiotyöntekijä. 
Vaara aiheutuu Pehkosen mukaan siitä, 

että Suomen Partiolaisille ollaan luomassa 
uutta peruskirjaa, jossa ei edellisen perus-
kirjan tapaan mainita, että partiolaisten 
uskontokasvatuksessa noudatetaan Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon ja Suo-
men ortodoksisen kirkon tunnustusta.   

Jos evankelis-luterilaisen kirkon tun-
nustus lempataan partion uskontokasva-
tuksessa pellolle, seurakunnat saattavat 
tehdä tästä omat johtopäätöksensä: Ne voi-
vat sulkea rahahanansa ja lopettaa myös 
muun tukensa esimerkiksi tilojen korva-
uksettoman käyttön lippukunnille, Peh-
konen ennakoi. Myös kirkot voivat vetäy-
tyä liikkeestä.

Hajaannus 
ei koskaan eduksi
Partioliike voi hajota. Jo nyt jotkut piirit 
ovat pohtineet, kannattaisiko perustaa uu-
delleen seurakuntien sinisten partioliike. 
Tätä Pehkonen ei kannata partioliikkeen 

hajoamisen pelossa.
– Hajaannukset eivät ole koskaan aat-

teille eduksi, Pehkonen muistuttaa.
70 prosenttia partiolippukunnista on 

sellaisia, joiden taustayhteisönä on seura-
kunta. Joku voi kysyä, onko tällaisessa ti-
lanteessa mitään järkeä luopua tunnustuk-
sellisuudesta?

– Sitä ihmettelen.
Pehkosen mukaan uskonnon häivyttä-

minen tekisi Suomen partioliikkeestä pel-
kän retkeily- ja eräjärjestön.

Pehkonen kertoo, että piispoista muun 
muassa Oulun piispa Samuel Salmi on 
huolestunut tunnustuksellisuuden mah-
dollisesta poistamisesta peruskirjasta. Peh-
konen kertoo, että myös arkkipiispat Juk-
ka Paarma ja Leo ovat kiinnittäneet asiaan 
huomiota partioaseman avajaisissa.

Myös kirkkohallituksessa on herät-
ty. Joukko kirkkohallituksen virkamie-
hiä, joukossa kirkkoneuvos Seppo Häkki-
nen, pitää vanhaa peruskirjaa onnistunee-
na, koska siinä otetaan  huomioon se, et-
tä Suomessa on kaksi kansankirkkoa, jot-
ka poikkeavat muista uskonnollisista yh-
dyskunnista. Virkamiehet tähdentävät, 
että uudessakin peruskirjassa Suomen us-
konnollinen kenttä kansankirkkoineen on 

otettava todesta ja sen tulee näkyä asiakir-
joista toimintaan. Virkamiesten kannan-
otto on heidän omansa eikä ole kirkkohal-
lituksen virallinen kanta.

Syksyllä 
kenties ratkaisu
Suomen Partiolaisten jäsenkokous päättää 
syksyllä peruskirjan muotoiluista. Perus-
kirjasta on jo tehty luonnoksia. Luonnok-
sille on saanut antaa evästyksiä ja palautet-
ta. Niitä onkin tullut, runsaasti.

Jäsenkokouksella on päätösvalta hylä-
tä tai hyväksyä peruskirja. Jos se hylätään, 
peruskirja jouduttaneen lähettämään uu-
destaan valmisteluun. 

Tilanne on Pehkosesta huolestuttava. 
Viimeisimmässä eli kolmannessa luonnok-
sessa ei mainita evankelis-luterilaisen kir-
kon ja ortodoksisen kirkon tunnustusta us-
kontokasvatuksessa. Ensimmäisessä luon-
noksessa ei mainittu edes Jumalaa, vaikka 
partioliike perinteisesti painottaa sitä, että 
partiolainen ei voi olla uskonnoton.

– Ensimmäinen oli kaikkein dramaat-
tisin luonnos. Luulen, että se oli jonkinlai-
nen koepallo. En usko, että tällaisessa jär-
jestössä tehdään tällaista sattumanvarai-
sesti. Valmistelijat katsoivat, että älähtääkö 
kenttä ja älähtihän se, Pehkonen kertoo.

Partioliikkeen johto on ilmeisesti muu-
toshenkisempää kuin väki kentällä, lip-
pukunnissa. Partioliikkeen rintamalinjat 
tunnustuksellisuudessa ovat pohjoinen-
etelä-akselissa. Pohjoisessa kannatetaan 
enemmän perinteistä linjaa. Etelässä ol-
laan Pehkosen mukaan menossa maallis-
tuneempaan suuntaan.

Pehkonen ehdottaa uudistajille komp-
romissia: tunnustuksellisuus säilytetään 
peruskirjassa. Muut osat voidaan sopia hy-
vässä yhteisymmärryksessä.

Pehkonen epäilee, että soppaan ovat 
sotkeutuneet myös partion ulkopuoliset, 
kirkolle vihamieliset tahot. Hänen mu-
kaansa ainakin vapaa-ajattelijat ovat otta-
neet kantaan asiaan.

Pekka Helin

Faktaa

Partio on avoin kaikille
Partio on kansainvälinen ja ekumeeninen liike. Se on kaikille avoin uskontoon, 
rotuun ja sukupuoleen katsomatta. Koskaan se ei ole kuitenkaan uskonnoton.

Kansainvälinen partioliike on antanut kansallisten partiojärjestöjen tehtäväksi 
määrittää oman uskontokasvatuksensa periaatteet, joiden tulee olla sopusoin-
nussa paikallisten kirkkojen ja kulttuurien kanssa.

Suomen Partiolaisten uskontokasvatuksessa on noudatettu Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuta us-
kontoa tunnustaville on varattu tilaisuus saada oman tunnustuksen mukaista 
kasvatusta.

Suomessa on runsas 70 000 partiolaista ja satoja lippukuntia.
Lippukuntien taustayhteisöinä saattavat seurakuntien lisäksi toimia myös aatteel-

liset tai uskonnolliset  yhdistykset, kunnat vanhempainneuvostot tai yritykset.

J o e l  N y k te r

Partiolaisten Suurjuhla 2007, Tampere

Kirkon ja partion 
suhteet uusiksi
Partioaktiivi pelkää liikkeen hajoamista

Partio ja kirkko 
neuvottelevat 
”lisäpöytäkirjasta”
Suomen Partiolaisten toiminnanjoh-
taja  Liisa Sahi  kertoo, että partio ja 
Suomen molemmat kansankirkot neu-
vottelevat tunnustuspykälän mahdol-
lisen poistamisen johdosta. Osapuolet 
eivät neuvottele siitä, pitäisikö pykälä 
poistaa tai jättää uudesta peruskirjas-
ta. Neuvotteluissa ei ole kyse mistään 
korjausliikkeestä, Sahi vakuuttaa.

Mahdollisessa sopimuksessa, jota 
kutsutaan ”lisäpöytäkirjaksi” määri-
tellään kirkkojen ja Suomen Partio-
laisten suhteet toisiinsa. Sahi kertoo, 
että tavoitteena on edistää uskonto-
kasvatuksen asemaa partiokasvatuk-
sessa. Ja myös toisinpäin: Sopimuk-
sessa halutaan edistää partiokasvatus-
ta evankelis-luterilaisten seurakuntien 
lapsi- ja nuorisotyönmuotona. 

Sahin mukaan osapuolten suhteet 
tulevat ”lisäpöytäkirjassa” tarkemmin 
määritellyiksi kuin peruskirjassa olisi 
konsanaan mahdollista.

”ketään ei haluta jättää 
partion ulkopuolelle”
Pohjanmaan Partiolaisten piirin pu-
heenjohtajan Petteri Juusolan mu-
kaan tunnustuspykälän mahdollis-
ta poistamista perustellaan sillä, että 
partio on maailmanlaajuinen ja  että 
maailmassa on eri tavalla uskovia. 

Partiossa uskotaan Korkeimpaan  
voimaan. Peruskirjaan halutaan sana-
muoto, joka mahdollistaa lapsen kuu-
lumisen partioon tämän uskonkäsi-
tyksestä riippumatta.

Juusolan mukaan uudessa perus-
kirjassa halutaan kirjata se, että jokai-
sella on Jumala, mutta ei sitä, kuka tä-
mä Jumala on.

– Ei voi teilata joitain ihmisryhmiä 
partiosta pois, Juusola toteaa. Suomes-
sakin asuu paljon ryhmiä, joiden us-
konto on jokin muu kuin kristinusko.

Vaikka tunnustuspykälä jäisikin 
pois, evankelis-luterilaisten seurakun-
tien lippukuntien toimintaa jatkuu 
Juusolan mukaan sellaisenaan. Niiden 
uskontokasvatus on edelleen luterilais-
ta. Myöskään ortodoksinen uskonto-
kasvatus ei häviä lippukunnista.

Partiossa toivotaan Juusolan mu-
kaan, että hyvä yhteistyö jatkuu seu-
rakuntien kanssa, vaikka peruskirjas-
ta jätetäänkin tunnustuspykälä ken-
ties pois.

Juusolan mukaan on vielä mahdo-
tonta sanoa, jääkö tunnustuspykälä 
todella pois. Tunnustuspykälän pois-
jättämistä kannattavat ovat ihmisiä, 
joilla ei välttämättä ole samanlaista 
taustaa keskenään. 

He ovat hajallaan piireissä ja ken-
tällä, aivan samalla tavoin kuin tun-
nustuspykälän poistamista vastusta-
vatkin. Esimerkiksi samassa lippu-
kunnassa voi olla molemmilla tavoil-
la ajattelevia. On vaikea etukäteen ar-
vioida, keitä jäsenkokouksen tullaan 
syksyllä lähettämään ja mikä heidän 
kantansa on.

Uudesta peruskirjasta päättäminen 
ei ole yksin suomalaisten käsissä. Par-
tion kansainvälisten tyttöjen ja poi-
kien maailmanliittojen pitää vahvis-
taa peruskirja ennen kuin se tulee voi-
maan.

Pekka Helin
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Siikajoella järjestettiin 
20. huhtikuuta upea 
juhlakokonaisuus kaksi 
sataa vuotta sitten 
Suomen sodassa käytyjen 
Siikajoen ja Revonlahden 
taisteluiden muistoksi. 

Juhlasunnuntai alkoi Revon-
lahden ja Siikajoen kirkois-
sa pidetyillä muistojuhlaju-
malanpalveluksilla, joiden 

jälkeen olivat vuorossa kunnian-
osoitukset ja seppeleiden laskut 
Suomen sodan muistomerkeil-
lä. Lopuksi nautittiin juhlalou-
nas Siikajoenkylän Gumeruksen 
koululla ja vietettiin muistojuhla 
Komppalinnassa.

Siikajoen kirkossa jumalanpal-
veluksen toimitti Siikasalon kirk-
koherra Lauri Haapala. Saarnan 

Muistojuhlassa 
äkseerattiin ja 
syötiin lohikeittoa

Ku va t  Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Uudenmaan Karoliinit esittivät 
äksiisiharjoituksessaan taistelutoimintaa 
kahden sadan vuoden takaa. 

kaunis. Osallistumme kaikkiin 
päivän tapahtumiin, niin kauan 
kuin niitä riittää. Valitsin juhla-
lounaalla lohikeittoa. Se oli oi-
kein hyvää – huomaa, että olem-
me Siikajoella, kalan äärellä, Paa-
lanko ihastelee.

Kalle Matala valitsi lounaalla 
lihakeittoa.

– Jos kotona olisin, santsaisin. 
Niin hyvälle maistui.

Paalanko ja Matala odottivat 
mielenkiinnolla muistojuhlaa.

– Siellä esitetään Siikajoen ja 
Revonlahden taisteluiden kulku 
näytelminä. Ne kiinnostavat, sil-
lä osallistuin 1990-luvulla kan-
salaisopiston useamman kun-
nan yhteiseen Suomen sota -näy-
telmään, Paalanko kertoo.

Suomen sota herättää Matalan 
mielessä monenlaisia ajatuksia.

– Kun ikääkin alkaa tulla, 
muistaa asioita vähän kauempaa. 
Muistaa viime sodan, ja voi kuvi-
tella, että ei sota ollut kaksi sataa 
vuotta sittenkään herkkua.

Sota historian 
käännekohtana
Juhlaan oli saapunut kutsuvieraa-
na Oulusta Simo Kaappola, jo-
ka toimi 1960-luvulla kahdeksan 
vuoden ajan Siikajoen kirkkoher-
rana. Hän oli myös Revonlahden 
kirkkoherrana vuonna 1958, kun 
siellä vietettiin Revonlahden tais-
telun 150-vuotisjuhlaa.

– Nämä ovat historiallisia seu-

tuja. Revonlahdella pystytettiin 
juhannusyönä 1914 muistokivi. 
Silloin oli kaikkein syvin sorto-
kausi meneillään, joten kivi piti 
pystyttää hallitusvallalta salassa. 
Revonlahden pappilan pihalla on 
myös ”Bulatovin kivi”, jonka ta-
kaa venäläinen kenraali Bulatov 
saatiin vangiksi.

Muistojuhlassa saatiin naut-
tia musiikki- ja lausuntaesityk-
sistä sekä näytelmistä, joissa oli 
mukana Revonlahden koululai-
sia ja Siikajoenkylän Gumeruk-
sen koulun oppilaita. Siikajoki-
Seuran puheenjohtaja Kalevi Ki-
viniitty valotti Siikajoen ja Re-
vonlahden taistelujen kulkua.

– Suomalaisten joukkojen pe-
rääntyminen päättyi Siikajoen ja 
Revonlahden taistelujen voittoi-
hin. Suomen sota oli historiam-
me käännekohta: monisatavuo-
tinen Ruotsin vallan kausi päät-
tyi ja Venäjän valta alkoi.

Dosentti Pekka Sutela vertasi 
juhlapuheessaan isovihaa ja Suo-
men sotaa. Sutelan mukaan ison-
vihan aikana sota oli raakaa ja si-
viilit kärsivät. Kun Suomen sota 
syttyi, Venäjä halusi Suomen it-
selleen, joten maata ei kannatta-
nut hävittää. 

– Olimme pieni pelinappu-
la ison historian sivunäyttämöl-
lä – mutta saimme lopulta oman 
valtion.

Päivi MartikaiNeN
Juhlalounaalle Gumeruksen koululle osallistui noin kolme sataa ruokailijaa.

Siikasalon kirkkoherra Lauri Haapala 
näkee Suomen sodan muistomerkin 
osana Siikajoen kirkkoa.

Kalle Matala ja Lea Paalanko nauttivat juhlalounaasta.

Siikajoen entinen kirkkoherra Simo 
Kaappola osallistui aikanaan myös 
Revonlahden taistelun 150-vuotisjuhlaan.

piti TM, lehtori Maija-Leena Vir-
ta-Kangas.

– Jumalanpalveluksessa liityt-
tiin historiaan aina Vanhan Tes-
tamentin ajoilta alkaen. Rauhan 
teema tässä ja nyt oli läsnä. Ruko-
uksessa muistettiin Espanjan on-
nettomuuden uhreja ja omaisia, 
kuten kaikissa muissakin Suo-
men kirkoissa, Haapala toteaa.

– Suomen sota on kappale Suo-
men historiaa. Historian tunte-
minen auttaa ymmärtämään tä-
tä päivää. On arvokasta, että täl-
laisia juhlia järjestetään: historia 
tulee nuorillekin tutuksi. Jumala 
on pitänyt meidän kansastamme 
huolta, Haapala pohdiskelee.

Marssin mallia 
200 vuoden takaa
Juhlapäivänä nähtiin myös kah-
den sadan vuoden takaista taiste-
lutoimintaa. Uudenmaan Karo-

liinit järjestivät Revonlahden kir-
kolla seppeleenlaskun yhteydes-
sä kunniavartion ja esittivät sen 
jälkeen äksiisiharjoituksen. Har-
joituksessa nähtiin kääntymisiä, 
marssimista, aseotteita ja lauka-
uksia Suomen sodan aikuisissa 
varusteissa. 

– Yhdistyksemme harrastaa 
historiaa käytännössä: tutkim-
me univormuja, ruokaa, aseita – 
millaista sotilaan elämä oli aika-
naan. Olemme järjestäneet Uu-
dellamaalla esityksiä, ja Uuden-
maan Prikaatin komentaja kut-
sui meidät vierailulle. Siellä kuu-
limme tästä juhlasta, johon pää-
simme mukaan, sotilasnimillään 
esiintyvät furiiri Lindfors, sota-
mies Krut, rumpali Wasell, sota-
mies Första ja sotamies Asp ker-
tovat.

Siikajoen kirkolla seppeleen-
laskuun osallistui lippujoukkue 
Uudenmaan Prikaatista. Näin 
perinteitä vaalittiin hienolla ta-
valla: olihan Uudenmaan ryk-
mentti seudulla taistelemassa 
kaksi sataa vuotta sitten.

Juhlalounas 
Siikajoen äärellä
Juhlalounaalle osallistui noin 
300 ruokailijaa. Lea Paalanko ja 
Kalle Matala Siikajoen kunnas-
ta Paavolan taajamasta nauttivat 
juhlapäivästä.

– Jumalanpalvelus Siikajo-
en kirkossa oli hyvin juhlava ja 



5   Nro 15     24.4.2008

Lähetysseuran 
elokuvat 
YouTube-
levitykseen
Suomen Lähetysseura jul-
kaisee koko videotuotanton-
sa maksuttomana YouTube-
videopalvelussa. Toistaisek-
si Lähetysseuran YouTube-
kanavalta löytyy yhteensä 
15 suomen-, ruotsin- ja eng-
lanninkielistä elokuvaa. Va-
likoima kasvaa kevään mit-
taan.

– Uskontojen kannalta In-
ternetin videopalvelut ovat 
viime aikoina olleet lähin-
nä negatiivisesti esillä Fitna-
elokuvan ja Muhammed-pi-
lapiirrosten takia. Tuomalla 
Kohtaamisia-elokuvan kal-
taiset teokset vapaaseen le-
vitykseen haluamme tuoda 
esille, että Internet voi olla 
myös uskontojen kohtaami-
sen ja vuoropuhelun paikka, 
Lähetysseuran av-tuottaja 
Jouko Marttinen toteaa.

Kohtaamisia kertoo Suo-
men evankelis-luterilaisen 
kirkon käynnistämistä us-
konnollisista keskusteluis-
ta muslimien kanssa. Eloku-
van teesinä on, että maail-
man tulevaisuus riippuu pal-
jon näiden kahden uskonnon 
kyvystä löytää yhteiset juu-
rensa.

Elokuvia voi katsella 
osoitteissa www.mission.fi/
videot ja www.youtube.com/
missionfi.

Oulu 
Festivon 
ilmaiskonsertti 
tuomiokirkossa
Nuoriso-orkesteri Oulu 
Festivon konsertti Oulun 
tuomiokirkossa lauantai-
na 26.4. kello 19 on kuuli-
joille ilmainen. 

Konsertin ohjelmassa on 
Franz Schubertin Kesken-
eräinen sinfonia ja Arvo Pär-
tin musiikkia. 

Oulu Festivon soittajat 
ovat Oulun konservatorion 
ja Oulun ammattikorkea-
koulun pisimmälle ehtineitä 
opiskelijoita. 

Konsertin solistitehtävis-
tä vastaavat seitsemäntoista-
vuotiaat Rina Olsen (huilu) 
ja Natalia Vaskinova (viulu) 
ovat myös Oulun konserva-
torion opiskelijoita. Heidän 
soolonumeronsa ovat Carl 
Philipp Emanuel Bachin ja 
Pjotr Tsaikovskin musiik-
kia. 

Maata  kiertelemässä

Kastettujen määrä Ruotsin evan-
kelis-luterilaisen kirkossa vähe-
nee. Vuonna 2007 kastettiin noin 
67 000 lasta, mikä oli 62 prosent-
tia maan vastasyntyneistä. Vä-
hennystä edelliseen vuoteen oli 
2 000 lasta.

Luku on alhaisiin sitten vuo-
den 2000, jolloin kastettiin yli tu-
hat lasta vähemmän. Tällöin kas-
tettujen osuus kaikista vastasyn-
tyneistä oli kuitenkin korkeampi 
kuin vuonna 2007.

Vaikka viime vuonna lapsia 
kastettiin ennätysvähän, Ruot-
sin kirkossa ei olla huolissaan, 
kirjoittaa ruotsalainen Dopgui-
den-internetsivu.

Yhteiskunnan muutos näkyy
Yhteiskunta on nykyään erilai-
nen kuin entisessä yhtenäiskult-
tuurissa, jolloin kaikki kastoivat 
lapsensa, sanoo kirkon tutkija Jo-

nas Bromander.
  – Ruotsissa asuu suuria maa-

hanmuuttajaryhmiä, jotka eivät 
kasta lapsiaan. Tämä näkyy luon-
nollisesti tilastoista.

Visbyn hiippakunnan piis-
pa Lennart Koskinen sanoo, et-
tä Ruotsin kirkko on usein liian 
passiivinen, kun se on yhteydessä 
lapsen vanhempiin. Lapsen saa-
neille tarjotaan vaippoja ja muu-
ta, mutta Ruotsin kirkko ei tarjoa 
mitään, piispa toteaa. Tähän on 
tultava parannus, piispa jatkaa.

– Tapaan joskus vanhempia, 
jotka eivät ole kastaneet lapsi-
aan. Se ei useinkaan johdu siitä, 
ettei heillä olisi uskoa vaan siitä, 
että kukaan ei ole ottanut heihin 
yhteyttä.

Ruotsin kirkko erosi valtiosta 
vuonna 2000. Kasteesta tuli tär-
kein väline uusien jäsenten saa-
miseksi kirkkoon, sillä kirkon 

jäseneksi ei enää tulla syntyessä. 
Kaste on siis tärkeä Ruotsin kir-
kolle, siitä ei ole epäilystäkään.

– Kirkon täytyy sopeutua ti-
lanteeseen ja kohdata ne vaati-
mukset ja toiveet, joita sille ase-
tetaan, sanoo tutkija Jonas Bro-
mander. 

– Monella on kaikesta huoli-
matta suhde kirkkoon ja siitä on 
pidettävä huolta.

Lennart Koskisen mukaan 
tervetulorituaali on tärkeä riip-
pumatta siitä, tapahtuuko se 
kasteessa vai joillakin muilla ta-
voin.

– Meillä on tarve hämmästellä 

syntymän ihmettä ja kiittää siitä. 
Näin on kaikissa kulttuureissa.

Piispa Koskisen mukaan on 
hyvä, että luvut vähentyneistä 
kasteista ovat tulleet esille.

– Meidän on keskusteltava asi-
asta kirkkoherrojen kanssa. Näin 
me teemme ainakin Visbyn hiip-
pakunnassa, piispa lupaa.

Suomessa lapsia kastetaan 
enemmän kuin Ruotsissa. Vuon-
na 2006 noin 84 prosenttia vas-
tasyntyneistä kastettiin Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon jä-
seniksi.

Pekka HeliN

Ruotsissa kastettiin lapsia 
ennätyksellisen vähän

Lähetyksen puoti ja paja Sii-
ven ovessa on maanantaina 
jo ennen puolta päivää lap-
pu, jossa kerrotaan korjat-

tavien pyörien vastaanoton tältä 
päivältä päättyneen. Tiedonan-
nolle on hyvä syy: tämän viikon 
ajan Höyhtyällä toimivaan pyö-
rähuoltoon tuotiin heti maanan-
taiaamuna 17 menopeliä.

Pyöriä huoltavan Raimo Vä-
liahon mukaan ensimmäiset tu-
lijat olivat jonossa puoli kym-
meneltä aamulla ja varttia vail-
le kymmenen pihalla oli jo täy-
si ruuhka.

Pyörähuollon tuotto menee 
kokonaan lähetystyöhön. Perus-
huolto maksaa 25 euroa ja ren-
kaiden vaihto viitosen. Pyöriin 
mahdollisesti tarvittavat uudet 
osat hankkii pyörän omistaja.

Perushuollossa Väliaho tarkis-
taa muun muassa pinnojen kirey-
den, jarrut, vaihteet ja keskiön ki-
reyden. Väliahon mukaan jokaises-
sa pajalle tulleessa pyörässä on pe-
rushuollon lisäksi jotain muutakin 
laitettavaa. Pyöräpä on hänen mie-
lestään joskus vain sikäli kimurant-
ti tapaus, että se ei vikojaan mekaa-
nikon läsnä ollessa näytä.

Pyörän puhdistaminen ja il-
man pumppaaminen renkaisiin 
tahtovat tavallisesti unohtua pyö-
räilijöiltä.

– Mutta jos osaa tiskata, osaa 

Huolletut pyörät 
pyörivät lähetystyölle

pestä pyöränkin, sanoo Väliaho.
Naiset ovat hänen mielestään 

miehiä tunnollisempia pyörän 
käyttäjiä.

– Perheenäidit varsinkin ovat 
hyviä testaamaan, kuinka hy-
vin pyörä kestää käyttöä. Nais-
tenpyörä kuluu käytössä eikä se 
ole ralliajossa. Naisilla pyörä on 
kuormajuhtana, kun sillä kulje-
tetaan lapset ja ostoskassit.

Naiset myös huollattavat pyö-

Vapaaehtoisena pyöriä huoltava oululainen Raimo Väliaho selvittelee vaihteiston vetäjän laakerin toimivuutta.

riä miehiä paremmin. Kotikons-
teihinkin turvaudutaan silloin 
tällöin, mutta jotkut niistä kan-
nattaa mieluummin jättää käyt-
tämättä.

– Ketjuihin jos laittaa rypsiöl-
jyä, tulee melkoinen sotku. Se on 
munkinpaistohommissa parem-
paa ainetta, vinkkaa Väliaho.

Pajan oven ulkopuolella huoltoa 
odottava pyörälauma ei Väliahoa 
huoleta. – Aavistin, että varmasti 

kolmisenkymmentä pyörää pitää 
perata ennen lauantaita.

Panikointi ei kannata sekään: 
kiire on hänen mielestään pilan-
nut monta hyvää asiaa. 

– Kun ahkeroi vain, niin se 
menee.

Päivi MäkiNeN

Siipi avoinna pe klo 16-19 ja 
la klo 12-15.

Pä i v i  Mä k in e n

w w w.sxc . hu /  J an Ro g e r  J o hann e s e n
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Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä 

seurakuntaa, yhtymän johto ja neljä palve-

luyksikköä. Jäsenmäärä on noin 111 000. 

Päätoimisia työntekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

YHTEISEN SEURAKUNTAPALVELUN 
JOHTAJAN VIRKA

Yhteinen seurakuntapalvelu palvelee seurakuntalaisia, seurakuntia ja 
yksiköitä hoitamalla
- diakoniatyön erityispalveluita, joita ovat erityisdiakonia ja siihen  
 liittyvä vapaaehtoistyö
- sielunhoidon erityispalveluita, joita ovat sairaan sielunhoito, 
 perheneuvonta ja kehitysvammaisten sielunhoito
- lapsi- ja nuorisotyön erityispalveluita, joita ovat diakonien 
 lapsi- ja perhetyö, erityisnuorisotyö, nuorisotyön erityispalvelut,  
 musiikkityön erityispalvelut ja partiotyö
- yhteiskuntatyön erityispalveluita, joita ovat oppilaitostyö, 
 kansainvälinen työ ja yhteiskuntatyö
- yhteisiä tukipalveluita, joita ovat materiaalipalvelu ja 
 leirikeskuspalvelu.

Viran päätarkoitus on yhteisen seurakuntapalvelun johtaminen ja sen 
toiminnan kehittäminen osana Oulun seurakuntia ja seurakuntayhty-
mää sekä velvollisuus osallistua yksikön tehtävän mukaiseen käytän-
nön työhön. Yksikön tehtäviin kuuluvat diakonian, sielunhoidon ja 
kasvatuksen erityistehtävät.
Viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 
pappisvihkimys. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä 
ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla.
Palkkaus määräytyy kirkon uuden palkkausjärjestelmän vaativuusryh-
män 701 mukaan. Peruspalkka 3 372 e/kk. Lisäksi vuosisidonnaista 
palkanosaa voidaan maksaa enintään 18 % peruspalkasta. 
Tehtävä edellyttää johtamistaitoa, seurakuntayhtymän hallinnon 
tuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Lisätietoja antavat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkko-
herra Juhani Lavanko, p. 040 548 0704 ja yhtymäjohtaja Ilpo Kähkö-
nen, p. 040 548 3233.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelum-
me kautta www.oulunseurakunnat.fi  >> nyt >> avoimet työpaikat.
Postitse saapuvat hakemukset ansioluetteloineen tai CV (ei todis-
tusjäljennöksiä) osoitetaan Oulun seurakuntayhtymän yhteiselle 
kirkkovaltuustolle ja lähetetään 8.5.2008 klo 16 mennessä osoitteeseen 
Oulun seurakuntayhtymä, kirjaamo, PL 122, Isokatu 17, 90101 Oulu. 
Hakemuksia ei palauteta. 

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

Paikkoja avoinna

JUHA SIIRA – MIKAEL SAARINEN

TUNNETREENILLÄ TASAPAINOON

Lue lisää ja osallistu arvontaan osoitteessa:

www.tunnetreeni.fi 

Sisältöä elämään.

ILAHDUTA ÄITIÄSI
lahjoittamalla hänelle 
säännöllinen kotipalvelu.
Hyödynnä kotitalous-
vähennysoikeus 60 % 
palveluhinnasta.
Kotitalousteknikon ja 
lähihoitajan ammattitai-
dolla kotipalveluja Oulun 
kaupunkialueella asuville 
ikääntyneille henkilöille.
Puh. 040 354 5253
fi ikus@fi ikus.fi 
www.fi ikus.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

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

 
RAUHAN

TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

myyntipäällikkö
Sari Havia

puh. 020 754 2307 

sari.havia@kotimaa.fi

Ilmoita
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Kirkkoon liittyminen 
on vaikea ratkaisu, 
johon tarvitaan 
tukea. Liittymisen 
mahdollisuutta ja 
perusteita tulisi pitää 
rohkeammin esillä, 
sillä potentiaalisia liittyjiä 
on paljon. 

Tähän johtopäätökseen tuli 
dosentti Juha Kauppinen, 
joka tutki kirkkoon liit-
tyneitä Tampereella vuo-

sina 1996, 2001 ja 2006. Aineis-
tonaan hän käytti jäsenrekisteri-
tietoja, postikyselyjä ja haastatte-
luja. Alle 15-vuotiaana kirkkoon 
liitetyt rajattiin tutkimuksen ul-
kopuolelle.

Kirkkoon liittyminen 
vaatii pohdintaa
Lähes 60 prosentille perustee-

na kirkkoon liittymiselle olivat 
elämänkaareen liittyvät tapahtu-
mat kuten rippikoulu, kirkkohäät, 
oman lapsen kaste, kummius tai 
lähestyvä tai läheisen kuolema. 
Henkiset ja hengelliset syyt oli-
vat ensisijaisia 33 prosentilla. Näi-
tä syitä olivat muun muassa siir-
tyminen toisesta uskonnollisesta 
yhteisöstä, uskon selkiytyminen, 
uhmakkaan eron katuminen ja 
tuki kirkon arvoille ja työlle. Maa-
hanmuutto tai kirkolta saatu apu 
toivat jäseniksi yhdeksän prosent-
tia tutkimukseen osallistuneista.

läpileikkaus 
jäsenistöstä
Suurimman kirkkoon liittyjien 
ryhmän muodostivat 15-vuoti-
aat. Rippikoulun yhteydessä kas-
tetut nuoret myös sitoutuivat jä-
senyyteen pitkäaikaisesti. 

Tässä joukossa oli paljon nuo-
ria, joille tärkeä peruste oli mah-
dollisuus kummina toimimiseen. 
Kauppisen mukaan kummiuden 
merkitystä kannattaisi korostaa 
liittymisen perusteena yleisem-
minkin.

Toinen keskeinen ikäryhmä, 
joiden kirkkoon liittyminen toi 
pysyviä jäseniä, olivat 25–45-vuo-
tiaat.  Noin 50 ikävuodesta alka-
en liittyjien määrä väheni tasai-
sesti. Yli 70-vuotiaita liittyjissä 
oli vähän, mutta heidän päätök-
sensä oli kaikkein vahvin.

Useimmiten kirkkoon liittyi 
yksittäinen henkilö. Naisia oli 
liittyjissä 55 prosenttia, eli tar-
kalleen sama määrä kuin Tam-
pereen seurakuntien jäsenistös-
sä muutenkin. Ammattijakau-
maltaan liittyjät edustivat tasai-
sesti yhteiskunnan ammattija-
kaumaa.

tampereella 
liittyminen helppoa
Tutkija Juha Kauppisen mukaan 
kirkkoon liittymisen syyt kir-
kon strategian kannalta merkit-
tävää tietoa. Liittymisen tausto-
ja on Suomessa tutkittu paljon 
vähemmän kuin kirkosta ero-
amista. Juha Kauppisen mukaan 
kirkkoon liittyjiä ei aina kohdel-
la VIP-henkilöinä, mihin hän toi-
voo muutosta.

Kirkkoon liittyjien määrä oli 
tutkittuna aikana Tampereella 
vuosittain noin 500. Eroajia oli 
tutkimuskauden lopulla yli 2000. 
Kirkosta eroajien määrä kasvoi 
voimakkaasti vuonna 2003 uu-
den uskonnonvapaus- ja hauta-
toimilain myötä. Eroamislukui-
hin lienee vaikuttanut myös va-
paa-ajattelijoiden aktiivisuus 
Tampereella. 

Tampereen seurakunnat ovat 

K irkkohäiden vetovoima 
on yleisimpiä syitä kirk-
koon liittymiselle. 13 
prosenttia liittyy jäse-

neksi naimisiinmenon kynnyk-
sellä. Myös monet nuorisorippi-
koulun yhteydessä liittyneet ker-
tovat haaveilevansa kirkkohäistä 
tulevaisuudessa.

21-vuotias raahelainen Juulia 
Lahnaoja liittyi kirkkoon viime 
vuoden lopulla kolme kuukautta 
ennen häitään. Mies kuului kirk-
koon, joten Juulialle oli luontevaa 
itsekin liittyä. 

– Mietimme mieheni kanssa 
eri vaihtoehtoja, mutta kirkko-
häät tuntuivat ainoalta oikealta. 
Tuntui, että naimisiin on men-
tävä kirkossa, jotta tuntisi men-
neensä oikeasti naimisiin. Perin-
teet ovat iso asia.

Lahnaoja oli ehtinyt erota kir-
kosta heti täysi-ikäiseksi tultu-
aan. 

– Vastustin sitä, että pitäi-
si kuulua johonkin  vain tavan 
vuoksi, miettimättä mikä on 

tuon instituution arvomaailma. 
Tein eroamispäätöksen itse – ku-
kaan ei ollut minua siihen pus-
kemassa.

Kirkkoon liittyneet pysyvät jä-
seninä hieman muita tiukemmin. 
Liittymisen on oltava omaeh-
toista: Tampereen tutkimukses-
sa ne, jotka olivat liittyneet kirk-
koon puolisonsa painostuksesta 
kirkkohäiden takia, myös yleen-
sä erosivat kirkosta pian häiden 
jälkeen.

Lahnaoja vakuuttaa, ettei täl-
lä hetkellä näe mitään syytä ero-
ta uudelleen. Hän arvostaa kir-
kon työtä, etenkin kirkkokon-
sertteja. Hänelle ei myöskään ole 
kynnystä osallistua jumalanpal-
velukseen. 

– Voisi sitä huonomminkin 
rahansa käyttää kuin kirkollis-
veroon, Lahnaoja toteaa.

Useimmat häiden vuoksi kirk-
koon liittyneet aikovat liittää tu-
levat lapsensakin jäseniksi. Mo-
nilla on hyviä muistikuvia kirkon 
lapsi- ja nuorisotyöstä, ja omat-

kuitenkin pyrkineet pitkäjän-
teisesti kohottamaan profiiliaan 
uraauurtavilla diakoniatyön ja 
perheneuvonnan muodoilla. Mo-
nipuolisen Liity kirkkoon -verk-
kosivuston kautta voi helposti ti-
lata liittymiskaavakkeen kotiin-
sa.

Kauppisen mukaan liittymistä 
harkitsevat arvostavat toiminta-
muotoja, joissa on mahdollisuus 
hengellisten kysymysten avaraan 
käsittelyyn. Näitä ovat Tuomas-
messu, alfa-kurssit sekä Etsijät ja 
epäilijät -ryhmä. Huippusuosittu 
rippikoulu on jäsenyyteen ohjaa-
misessa ensisijainen.

riikka vuoriJärvi

Lue koko raportti: 
http://www.tampereen-
seurakunnat.fi/ajankohtaista

kin lapset halutaan toiminnasta 
osallisiksi.

Juulia Lahnaoja ei aio kastat-
taa 2,5-vuotiasta tytärtään.

– Ajattelen, että hän saa päättää 
aikanaan itse. Kannustan kyllä, jos 

hän haluaa käydä rippikoulun. 
Lahnaoja kuuluu siihen kasva-

vaan joukkoon, jolle uskonto on 
yksityisasia. Tampereella tutki-
tuista kirkkoon liittyjistä vain 3 
prosenttia perusteli ratkaisuaan 

yhteisöllisyyden kaipuulla.
– Minun näkemykseni on, et-

tei kirkkoon kuuluminen ole us-
konelämälle välttämätöntä, Lah-
naoja sanoo.

riikka vuoriJärvi 

Juulia ja Heikki Lahnaoja vihittiin Raahen museon kirkkosalissa. Salin veistokset on pelastettu Raahen ensimmäisen puukirkon 
palosta.

R aa h e n S eu t u /  J aa k ko M y l l y

Kirkkohäät 
tuntuivat 
oikealta

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

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 27.4. klo 10 piispanmessu Karjasillan 
kirkosta, toimittaa piispa Samuel Salmi, 
saarnaa Juhani Lavanko, avustavat Liisa 
Karkulehto, Mervi Keskinen ja Asta Lei-
nonen, kanttoreina Ilkka Järviö ja Riit-
ta Piippo, urkurina Juha Soranta, Cantio 
Laudis kuoro, joht. Olli Heikkilä.

Virret: 271, 353:2,4-5, 451, 222, 228, 329:1,5. 
Su 27.4. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lapsi-
yönohjaaja Marjaana Lassi puhuu rukoile-
misesta.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 30.4. klo 15.45 Naisen allakka. Erityis-
opettaja Marjut Koskela kolumnoi.
To 1.5.klo 15.45 Kasvun paikka. Vappu-
päivänä puhutaan siitä, kuinka nykynuo-
ret juhlivat, ja mitä siitä tuumaa pohjoiseen 
muuttanut poppipappi Mikko Salmi. Ohjel-
man toimittaa Marja Blomster.
To 1.5. klo 16.45 Silminnäkijänä maailmal-
la. Lähetysseuran ohjelmassa haastateltava-
na Elina ja Juri Veikkola, jotka valmistautu-
vat lähetystyöhön Hongkongiin.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 27.4. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsi-
yönohjaaja Marjaana Lassi puhuu rukoile-
misesta.
Su 27.4. klo 10 messu Oulun tuomiokirkos-
ta, toimittaa Ari-Pekka Metso, avustaa Han-
na-Maija Karjalainen. Urkuri Maija Tynk-
kynen ja kanttori Henna-Mari Sivula. Yn-
nin Pojat. Jumalanpalveluksen jälkeen edel-
lisen maanantain Etappi-ohjelma uusinta-
na, vieraana kirjailija ja toimittaja Salme 
Blomster Espoosta. Aiheena itsetunto ja us-
ko. Ohjelman toimittaa Risto Parttimaa.
Ma 28.4. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimit-
taa Jussi Leppälä Ylivieskasta.

Radiotiedot

Muut seurakunnat Yhdistykset

www.ohsrk.fi 

Pe 25.4. klo 19 LIFT-ilta. Su 27.4. klo 11 
Pyhäpäivän sana (kaste), Ritva Himanka, 
Päiväpiirin kuoro. Su 27.4. klo 18 Ystävän 
paikka, Juhani ja Hellevi Valentin, Deevelesko 
Jang. Tilaisuus samalla Valentinien lähtöjuhla. 
Ke 30.4. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, 

Pasi Markkanen, Ilovalo-kuoro. TERVETULOA!

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: Su 27.4. klo 15 Tuiran kirkolla. Su 4.5. 
klo 18.30 Oulunsalon vanhassa pappilassa, Pappilantie 28, Oulunsalo.  
Su 4.5. klo 15 Kaukovainion kappelissa. To 8.5. klo 19 opiskelijat ja 
nuoret: piknik-seurat Merja Erkkilällä, Hallitusk. 11 B 30, Oulu. 
Kevätretkelle Aholansaareen 7.-9.5. ehtii vielä mukaan.
Tied.& ilm. 040-744 1518.

Ev.lut. Kansanlähetys
Leo ja Sari Louhivaaran 
konsertti ti 29.4. klo 18.30 
Lumijoen kirkossa ja ke 30.4. 

klo 18 Kempeleen Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.

TILAISUUTEMME:
Su 27.4. klo 18.00 EVANKELIUMIN ILTA, 

Simo Pitkänen
Ke 30.4. klo 19.00 SANA JA

RUKOUSKOKOUS, Pertti Korhonen
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Pe 25.04. klo 19 Kansainvälinen Perhe-ilta. Su 27.04. klo 11 Jumalan-
palvelus ja pyhäkoulu. Ma 28.04. klo 13 Kotiliitto ja klo 18 Veljesliitto. 
Ti 29.04. klo 18.30 Yhteiskristillinen Rukous- ja Ylistysilta.
To 01.05. klo 11-14 Vappumyyjäiset. Tervetuloa!

Akkuna Sanasta maailmaan
Raamatun ja lähetyksen iltapäivä
Su 27.4. klo 16 Hintan srk-talolla
Aihe: Jeesus on ... Jumala joka kuulee

pastori Tapio Pokka. 
Lapsille ja varhaisnuorille omaa ohjelmaa. 
Järj. Kylväjä, Oulujoen srk, Kirkkopalv. op.keskus

Su 27.4 klo 16:30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Matti Rahja.

13.4 suoritetussa arvonnassa 
polkupyörän sai Vesa Matkaselkä 
numerolla 50.

La 26.04. Fransupiiri klo 10. 
Su 27.4. Seurat klo 15. Niilo 
Karjalainen, Jorma Räisänen.
Ti 29.4. Raamattupiiri klo 15.
Tervetuloa! 

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 24.4. klo 19 Rukousilta, Jouni Korkala, 
Sirpa Saarela. Pe 25.4. klo 18.30 Varkki-ilta 
Kempeleessä. La 26.4. klo 9 Kirkon siivous-

talkoot. Su 27.4. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu ja Saints`club, Risto Wotschke, 
Alfa-tiimi, Alfan päätösjuhla, kahvitarjoilu. Ti 29.4. klo 13 Päiväpiiri, 18 Starttiryhmä 
uskoontulleille ja uskosta kiinnostuneille. Ke 30.4. klo 18 Nuortenilta. To 1.5. klo 19 
Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu, 
aihe: Pyhän Hengen muuttava voima. 1.-4.5. Nuortenleiri Sanginjoella, hinta 15 �, 
lisätietoja nettisivuilta. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!
Lumijoen korsuhovilla su 27.4. klo 17 Jumalan kohtaamisen ilta.

 
 
 

 

 

Kristillinen koulu - vuorossa Oulu 
Elokuussa 2008 aloittavat esiopetusryhmä ja 1.-luokka. Mahdolli-
suus päivähoitoon ja koululaisten iltapäivähoitoon klo 7.30-17.00 
Vielä muutama paikka vapaana! ks. www.oulunkristillinenkoulu.fi 

Tervetuloa keskustelemaan ja tutustumaan 
 Ti 29.4. klo 19-20 

Adventtikirkon tiloissa (Tuulimyllynkatu 18). Samassa paikassa 
Koulun kannatusyhdistyksen vuosikokous ti 29.4. klo 18  
Järj. Oulun Seudun Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry. 

 
 
 
 

Tapahtumat

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Ihanat kevätuutuudet
nyt parhaimmillaan!
Lapsille 50-170 cm.

Odottaville äideille S-XL.
                Tervetuloa!

Stockmann 4. kerros • Puh. 311 0471
avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15

www.jasmin. 

PARISUHDEKURSSI!
Oulussa 16.-18.5.08
pe ilta, la ja su päivä.
Nalkkuttaako vaimo?

Mököttääkö mies?
Tarttisko tehdä jotain?

Eheytyvä parisuhde - mitä se on?
Tule ja koe - yksin tai yhdessä!

Ilmoit. Seija Haipus, perheterapeutti
www.proviva.� , 040 567 4320

Jori Savolainen, tunnetaitovalmentaja
www.lahteensilma.org

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Puolet halvemmalla Elegalta!

020 757 8873

 
RAUHAN

TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

myyntipäällikkö
Sari Havia

puh. 020 754 2307 

sari.havia@kotimaa.fi

Ilmoita
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5. sunnuntai pääsiäisestä on rukoussunnuntai (rogate = rukoilkaa). Päivän latinan-
kielinen nimi ei ole tällä kertaa tullut antifoni-psalmista, vaan rukouskulkueista, 
joita Rooman kristityt järjestivät 300-luvulta alkaen. Niiden tarkoituksena oli kor-

vata keväisin pelloille suuntautuneet pakanalliset kulkueet. Satoa ei enää manattu pakanal-
lisilla menoilla, vaan sitä rukoiltiin Jumalalta, kaiken luojalta. 

Aiheeksi on valikoitunut rukouspäivän luonteen mukaisesti Sydämen puhetta Jumalan 
kanssa. Sitähän rukous on. Ihminen voi rukoilla yksin hiljaisuudessa mutta myös yhdessä 
ystävien tai koko seurakunnan kanssa. Rukous voi olla tarkoin eriteltyä ja punnittua puhet-
ta tai toisaalta sydämen hiljaista puhetta – ja kaikkea siltä väliltä. Huokauskin kantautuu 
Raamatun mukaan huutona Jumalan luokse. Tärkeää olisi rukoilla Isä meidän -rukouksen 
tavoin, että taivaallinen tahto toteutuisi eikä itsekkyys hallitsisi niin helposti kristittyä myös 
rukousmotiiveissa. Jumala vastaa ajallaan ja tavallaan niin kuin hyväksi näkee.

Evankeliumitekstissä väännetään rautalangasta jokaiselle kristitylle, mitä oikea rukous 
on. Tekstikatkelma sisältää paitsi lopussa olevan Isä meidän -rukouksen, myös yleisohjeita 
rukoilemiseen. Rukousta ei tule ladella tekopyhien tavoin, julkisesti. Kunnon juutalainen 
saattoi rukoilla kadunkulmassa aamulla, päivällä ja illalla. Julkisuus korosti tavallaan ru-
koilijan hurskasta mainetta. 

Tätä Jeesus ei kuitenkaan pitänyt hyvänä. On hyvä rukoilla salassa. Rukoilijan ei tule ho-
kea tyhjää, vaan tulee rukoilla uskossa ja luottaa Jumalan ymmärtämykseen. Tässä on syy-
tä huomioida, että tuon ajan pakanat yrittivät väsyttämällä ja Jumalan arvonimiä luettele-
malla saada rukouksensa uppoamaan paremmin omalle jumalalleen. Pitkät rukoukset ei-
vät kuitenkaan itsessään ole olennaisia. Matteuksen evankeliumissa Jeesus opettaa: ”Teidän 
Isänne kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneet.”

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 40: 2–6
Ensimmäinen lukukappale Dan. 9: 17–20
Toinen lukukappale Room. 8: 24–28
Evankeliumi Matt. 6: 5–13

Rukous kantaa ilman sanojakin 
Olin vuosia sitten viettämässä joulua ystäväni kanssa Intian länsiranni-
kolla. Vaikka puitteet joulun viettoon poikkesivatkin kotoisista, joulu-
kirkko kuului ohjelmaamme. Löysimme katolisen kirkon, jonka sisäpi-
halla toimitettiin jouluyön messu. Paikalla oli tuhansia ihmisiä, mutta 
hindin kieli oli meille tietysti täysin vieras. Messun kulusta emme paljon 
ymmärtäneet, mutta rukouksiin sentään osasimme yhtyä, kun huoma-
simme vieressä olevien rukoilevan. Vaikka rukouksen sanat jäivät täysin 
kielimuurin taakse, huomasin rukouksessa tärkeintä olevan yhteisöllisyy-
den ja toisten kanssa rukoilemisen. 

Rukous on ihmisen ja Jumalan välistä yhteyttä. Yritämme usein 
muodostaa hyvin rakennettuja rukouksia ja saada mahdollisimman 
monta tärkeää asiaa sanoitettua. Rukous on sydämen yhteyttä Jumalaan. 
Rukous ei ole kiinni sanoista tai oikeista muodoista. Äänettömät huo-
kauksetkin voivat olla rukousta. Jumalan edessä saamme olla myös hil-
jaa. Psalmin kirjoittaja jopa kehottaa meitä tähän: ”Olkaa ääneti Herran 
edessä.”  (Ps.4:5) 

Rukous on kahdensuuntaista kommunikaatiota. Jumala ei sinänsä 
tarvitse meidän rukouksiamme, vaan rukous on ihmiselle annettu mah-
dollisuus lähestyä Jumalaa. Kuitenkin enemmän kuin tuomista, se on 
vastaanottamista. Jumala lähestyy ihmistä. Osaammeko kuulla ja kuun-
nella häntä? Rukoussunnuntai muistuttaa meitä siitä, että Jeesus ei pelkäs-
tään opettanut rukouksen merkityksestä. Hän rukoilee myös itse meidän 
puolestamme. Saamme olla lähimmäistemme ja itse Kristuksen rukouk-
sen kannettavina, vaikka emme sitä itse ymmärrä. Mutta rakkaus onkin 
ymmärrystämme suurempi. Senkin kuvaamiseen sanat ovat vähissä. 

olli-Pekka SilfverHutH 
Kirjoittaja on Hampurin Merimieskirkon johtaja ja merimiespastori 

w w w.sxc . hu /  Ch r i s  Wat k

Hyvä Jumalamme, rakas Isämme.

Kiitämme sinua rukouksen lahjasta.

Kiitos, että rukouksen tie

on aina avoinna meille jokaiselle.

Opeta meitä turvautumaan sinuun kaikessa

ja jättämään rukouksessa

elämämme pienet ja suuret asiat

sinun hoitoosi.

Kiitos, että sinä kuulet ja autat.

Auta meitä lepäämään lähelläsi

kuin lapsi äitinsä sylissä.

Kuule meitä Jeesuksen,

veljemme ja auttajamme tähden.
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V uonna 2000 Etelä-Afri-
kassa mies saa Jumalal-
ta profetian ja sanoo sen 
ääneen. Hän kertoo, et-

tä kolmekymppinen Kuzaan van 
der Berg lähtisi perheensä kans-
sa Suomi-nimiseen maahan lähe-
tystyöhön. Varmistaakseen, että 
viesti menee perille, mies näyttää 
maan kartalta. 

Kuzaan on jo aikaisemmin 
31-vuotiaana irtisanoutunut 
palkkatyöstään ja mennyt Mis-
sionuorten opetuslapseuskou-
luun. Tai lähetystyötreenaukseen, 
jos afrikanenglantia puhuvan pa-
riskunnan käyttämä termi kään-
netään sanatarkasti. Puoli vuotta 
kestävän koulutuksen päätteek-
si Kuzaan perheineen oli valmis 
lähtemään sinne missä apua tar-
vittaisiin.

Mafian 
kynsistä pohjolaan
Vuonna 2004 van den Bergit suun-
tasivat ensimmäiselle varsinaiselle 
lähetyskentälleen Valko-Venäjälle. 
Pari vuotta entisessä Neuvostolii-
ton maassa ei ollut helppo. KGB ja 
paikallinen mafia vainosivat per-
hettä niin, että se joutui piileske-
lemään kuukausia.

– Lopulta Jumala käänsi tilan-
teen melkein huvittavasti päälael-
leen. Yhteistyötä keskenään teh-
neet KGB ja mafia kääntyivätkin 
toisiansa vastaan unohtaen vi-
haamansa kristinuskon lähetti-
läät kokonaan, kertoo Kuzaanin 
vaimo Clarier naureskellen. Nyt 
tämä jo naurattaa, mutta silloin 
tilanne oli vakava kurjassa ja köy-
hässä maassa, vainottuna. 

Valko-Venäjältä perhe matkasi 
suoraan Suomeen, Rovaniemellä 

Kuzaan tuli Suomeen 

auttamaan
järjestettyyn nuorten Highway-
tapahtumaan. Kolme kuukautta 
Rovaniemellä ja kolme kuukaut-
ta Oulussa antoi rauhallisen ja re-
hellisen kuvan Suomesta ja suo-
malaisista. Kun he saapuivat vie-
railunsa puolessa välissä Ouluun 
Clarier sanoi miehellensä: Tämä 
on se kaupunki, mihin meidän 
kuuluu Suomessa asettua.

Puolisen vuotta Suomessa toi-
mineet van den Bergit ovat aset-
tuneet omien sanojensa mukaan 
hyvin pohjolaan. Kolme kertaa 
viikossa Kuzaan käy yliopistol-
la tapaamassa opiskelijoita. Kes-
kiviikkoisin hän vetää iltamia 
Aleksanterinkatu 33:ssa keskus-
tellen lähetystyöstä ja uskosta. 
Sunnuntaisin samoissa tiloissa on 
englanninkielinen kokous, eli ju-
malanpalveluksen tyyppinen ko-
koontuminen. Sinne kutsutaan 
kaikki ketä tavataan, yliopistolla, 
kadulla tai missä tahansa.

ulkoa 
opitun sisälle
Pariskunnan lähetystyön keskei-
simpiä alueita ovat palveleminen, 
ihmisten tavoittaminen ja opet-
taminen – kristinuskosta ja lä-
hetystyöstä. Yliopistolla opiske-
lijoiden kanssa käydyissä keskus-
teluissa on käynyt ilmi, että suo-
malainen nuori tuntee kristinus-
kon perusteet melko hyvin. Moni 
tuntee Raamattuakin pintaa sy-
vemmältä. 

Suomalaisten kulttuurin, pe-
rinteiden, jopa lainsäädännön 
juuret ovat syvällä kristinuskos-
sa. Tämä tekee Raamatun etii-
kasta tutun oloista. Lisäksi suu-
rin osa nuorista käy rippileirin ja 
osallistuu peruskoulussa kristil-

liseen uskonnonopetukseen, jois-
ta monelle jäävät mieleen ainakin 
ulkoa opeteltavat osuudet.

Kuitenkin nuoret ovat kerto-
neet Kuzaanille jääneensä jota-
kin vaille. Heistä tuntuu, etteivät 
he tunne Jumalaa, vaikka tietä-
vät Hänet. Mitä on se Raamatus-

sa puhuttu Jumalan voima? Mi-
tä tarkoittaa Jeesuksen seuraami-
nen? Miten elää kristittynä ryh-
tymättä tylsäksi, kuivaksi, vetäy-
tyä luostariin tai hurahtaa hih-
huliksi?

Hiljaisuuden 
murtaminen
Lähetysperhe on huomannut, et-
tä suomalaisiin hyviin tapoihin 
kuuluu antaa toiselle tilaa. Myös 
hengelliset asiat halutaan pitää 
kohteliaasti omana tietona. Ku-
zaanin ja Clarierin mielestä tä-
mä on suomalaisten itsellensä an-
tama väärä mielikuva itsestään. 
Suomalaiset ovat paljon puheli-
aampia, avoimempia ja aktiivi-
sempia kuin itse uskovatkaan.

Tutustuminen ja keskustelun 
aloittaminen voi olla huomaa-
vaisen kankeaa, mutta kun kes-
kustelu on saatu käyntiin, jat-
kuu se usein avoimena ja kantaa-
ottavana. Ulkomaalaisen kanssa 
voi keskustella englanniksi, mi-
kä saattaa madaltaa kynnystä pu-

hua myös vaietummista asioista, 
kuten uskosta.

Herää kysymys, että tätä-
kö varten hyvinvointipohjolaan 
matkustaa viisihenkinen perhe 
viideksi vuodeksi lähetystyöhön. 
Jotta suomalaiset nuoret oppisi-
vat tuntemaan Jumalansa muu-
tenkin kuin Raamatun lehdiltä 
– elävänä Jumalana – ja voisivat 
puhua siitä, mistä ei oikein muu-
ten jutunjuurta irtoa. Tuntuu tra-
gikoomiselta, mutta saattaa olla 
aivan totta. Harva on objektiivi-
nen omissa asioissaan. Usein tar-
vitaan se ulkopuolinen taho avaa-
maan niitä juttuja, joille omat sil-
mät ovat hämärtyneet.

Henkilökohtainen 
evankeliumi
Van den Bergit ovat Etelä-Afri-
kan valkoihoisia, joiden isovan-
hemmat ovat muuttaneet aikoi-
naan maahan Euroopasta. Ku-
zaan syntyi reformoituun kirk-
koon kuuluvaan perheeseen, jos-
sa uskonnosta ei juuri puhuttu. 
Kymmenenvuotiaana hän luki 
Raamattua ja päätti elää radikaa-
listi kuten raamatussa. 

Elämä kuitenkin vei erilleen 
tästä päätöksestä ja Kuzaan ajau-
tui jopa yrittämään itsemurhaa. 
Siinä hetkessä Jeesus kuitenkin 
ilmestyi hänelle ja sanoi, ettei 
Hän ollut vielä saanut mahdolli-
suutta Kuzaanin elämässä. Ei ol-
lut vielä aika lähteä. 

Afrikassa ei juuri turvata vir-
kavaltaan, vaan selvitetään asiat 
itse. Tappeleminen on yksi hyvä 
keino tehdä itselleen oikeutta. 

– Jos kerran on saanut tur-
paansa, kynnys kostoreissuun 
lähtemiselle on matala, kertoo 
Kuzaan. Elämä oli muutenkin 
vauhdikasta, viina virtasi ja nyr-
kit heiluivat.

Kun Kuzaan tapasi nykyisen 
vaimonsa Clarierin, joka jo sil-
loin eli vahvasti uskossa, oli hän 
myyty naisen kauneudelle ja vii-
saalle sydämelle. Kolme kuukaut-
ta myöhemmin Kuzaan meni 
kirkkoon ja antoi elämänsä Jee-
sukselle. Mies, joka johti Kuzaa-
nin uskontielle sanoi heti, ”me-
ne ja todista”. Sen jälkeen hän ei 
ole muuta tehnytkään. Kuzaanin 
uskonetsintä päättyi ja hän heräsi 
eloon 23-vuotiaana. Se kymme-
nenvuotiaana tehty päätös, elää 
radikaalisti, muuttui todeksi.

eliNa SavolaiNeN

Valkean joen noidat ja Lapin shamaanit
Van der Bergit asuivat Etelä-Afrikan itäisellä laidalla, White River -alueella. Maa on Kuzaanin 
ja Clarierin mukaan jakautunut hengellisesti erilaisiin alueisiin. Heidän asuinalueensa on perin-
teisesti noitavoimien valta-aluetta. Joka seitsemäs alueen asukkaista harjoittaa noituutta. 

– Muualta maasta tullaan sinne noitaoppiin ja noituuden lataus kulmilla on vahva, sanoo 
Kuzaan. 

Matka Suomen oloihin voi tuntua pitkältä, mutta ei välttämättä ole sitä, onhan Suomel-
lakin oma elävä historiansa noituudessa ja shamanismissa. Nykykaupunkilaisille moiset tavat 
saattavat tuntua vierailta, ja hengellinen meno sopuisalta ja tuttavalliselta. Erilaisesta kult-
tuurista kotoisin olevat havaitsevat edelleen käytössä olevat, hengelliset erikoispiirteet her-
kemmin. Varsinkin jos ovat joutuneet törmäämään vastaavaan aikaisemmin. Ehkä heidän lä-
hetystyöntekijämandaattinsa yksi puoli on availla kansan hengellisen komeron ovia ja paljas-
taa paikalliset luurangot. 

Kuzaan van der Berg perheineen saapui Ouluun tekemään Jeesusta tunnetuksi.

Jaan i  F ö h r
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Faktaa

Missionuoret eli YWAM
Youth with a mission (YWAM) on kansainvälinen, tunnus-
tustenvälinen kristillinen lähetysjärjestö. Sillä on yli 1 000 
toimintakeskusta 171 maassa. Kokoaikaisia työntekijöitä on 
noin 16 000.

YWAM  on omistautunut tekemään Jeesuksen tunnetuksi 
tälle sukupolvelle, tarkoituksenaan innostaa niin monia kuin 
mahdollista tähän tehtävään; kouluttaen ja varustaen usko-
via täyttämään Jeesuksen lähetyskäsky.

Opetuslapseuskoulut ovat puoli vuotta kestävä lähetystyö-
hön tähtäävä koulutus, jonka osana suoritetaan kahden kuu-
kauden harjoitusjakso jossain lähetystyökentällä.

Toimintaan kuuluu myös vapaaehtoista tiimitoimintaa, jos-
sa kierretään eri paikkakunnilla tukemassa nuorten parissa 
tehtävää työtä. Paikallisen missionuorten tiiminjäsenten kes-
ken pidetään myös opetus- ja yhteysiltoja kotioloissa tai seu-
rakunnan tiloissa. Lapsille ja nuorille on myös tanssiryhmiä.

Opetuslapseuskouluja on Siilinjärvellä, Rovaniemellä, Län-
si-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Seuraava opetuslapseuskou-
lutus alkaa 5. kesäkuuta. 
Lisätietoja: www.extremedts.com

M aija Seppänen on 
juuri palannut Ou-
luun. Missionuor-
ten puolivuotises-

sa opetuslapseuskoulussa talven 
viettänyt Maija päätti lähteä ko-
keilemaan omia lähetystyökyky-
jään turvallisesti lähimaastoon, 
Norjan Trondheimiin. Opetus-
lapseuskoulun lisäksi 27-vuotias 
antropologi sai mahdollisuuden 
syventää ajatuksiaan myös kah-
den kuukauden harjoittelujaksol-
la Etelä-Amerikassa, Brasiliassa.

Harjoittelujakso, joka kuu-
luu Missionuorten lähetyskou-
luun, suoritettiin Brasilian suur-
kaupungin lähetyskentällä. Pääl-
limmäisenä matkasta jäi mieleen 
paikalliset karnevaalit. Ryhmä 
osallistui juhliin muun muassa 
tanssi- ja draamaevankelioinnin 
keinoin, sekä tekemällä juhlivas-
sa kaupungissa rukouskävelyitä. 

Karnevaalien ympärillä ar-
ki kului katulasten parissa, sekä 

paikalliseen yhteisön kehitysoh-
jelmaan tutustuessa. Se oli köy-
himmille kaupunginosille teh-
ty pitkäntähtäimen suunnitel-
ma, jonka avulla lapset pyritään 
kouluttamaan ammattiin saak-
ka. Näin alueen elintaso nousisi 
pysyvästi. 

lasten tähden
Brasiliassa jo kymmenenvuotiaat 
lapset istuvat kadulla liimapullo 
kädessä. Lapset joilla pitäisi olla 
vielä koko elämä edessä. Näitä ja 
muita lapsia nähtyään on Maijal-
le selkeytynyt, että hän voisi läh-
teä uudellekin lähetysmatkalle. 

– Pienten lasten tähden, joiden 
kanssa viihdyn kyllä Suomessa-
kin, hän erittelee. 

– Uusi lähetysmatka ja mat-
kakohde saattaa olla jo haaveis-
sa, mutta ei siitä sen enempää, 
kun ei mikään ole vielä varmaa, 
sanoo Maija ja hymyilee salape-
räisesti. 

Lähetystyötä voi tehdä monel-
la eri tavalla. Jokainen voi lähteä 
kohtaamaan tarvitsevia itselleen 
sopivalla tavalla. Puhutaan esi-
merkiksi ystävyysevankelioin-
nista. Siinä eletään enemmänkin 
ihmisten kanssa heidän arkeaan 
auttaen, kuin ohjataan ylhäältä-
päin tai julistetaan voimallisesti. 

Maija kertoo voivansa lähteä 
tarvittaessa vaikka teltanteki-
jäksi. Sanasta tulee mieleen Uu-
den Testamentin kuvaus Jeesuk-
sen opetuslapsista, jotka kiersi-
vät ympäri maataan työskennel-
len elääkseen ja opettaen elääk-
seen ikuisesti. Maijan teltta voi-
si olla vaikka tutkimusprojekti 
jossain maassa, jolloin hän voi-
si toimia kulttuuriantropologian 
opintojen tuomalla ammattitai-
dolla kohdemaan hyväksi. 

eliNa SavolaiNeN

”Lähdin kokeilemaan 
 onko minusta   
 hommaan”

J aan i  F ö h r

Maija Seppänen vietti talven opetuslapseuskoulussa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 27.4. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Ari-
Pekka Metso, avustaa Han-
na-Maija Karjalainen. Urkuri 
Maija Tynkkynen ja kantto-
ri Henna-Mari Sivula. Ynnin 
Pojat. Radiointi radio Poo-
ki. Kolehti Pyhän Marian kir-
kon urkurakennushankkee-
seen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. 
Messu su 27.4. klo 12, Heinä-
torin seurakuntatalo. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
ri Henna-Mari Sivula. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Piispanmessu su 27.4. klo 
10, Karjasillan kirkko. toi-
mittaa piispa Samuel Sal-
mi, saarnaa Juhani Lavan-
ko, avustavat Liisa Karkuleh-
to, Mervi Keskinen ja Asta 
Leinonen, kanttoreina Ilkka 
Järviö ja Riitta Piippo, urkuri-
na Juha Soranta, Cantio Lau-
dis kuoro, joht. Olli Heikkilä. 
Radiointi Radio Dei. Kolehti 
Pyhän Marian kirkon urkura-
kennushankkeeseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Ylei-
nen piispantarkastus välittö-
mästi messun jälkeen. Juhla-
kahvit seurakuntasalissa. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 27.4. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Kevätkirkko sairaaloiden ja 
hoivakotien henkilökunnal-
le su 27.4. klo 18 Kastellin 
kirkko. Kevätkirkossa liturgi-
na toimii Annamaija Matti-
la, saarnaajana Sanna Okko-
la. Kirkkokahvit. Järj. Oulun 
ev.-lut. seurakuntien sairaa-
lapapit yhdessä Karjasillan 
seurakunnan kanssa.

Tuiran seurakunta
Messu su 27.4. klo 10, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti sotaveteraa-
nien keskuudessa tehtävään 
hengelliseen työhön. 
Messu su 27.4. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Perhemessu su 27.4. klo 12, 
Pateniemen kirkko. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Riikka Honkavaara, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Py-
hän Tuomaan Lapsikuoro. 
Kolehti ks. Tuira klo 10. Kirk-
kokahvit.
Messu su 27.4. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, avustaa Mer-
ja Oksman, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
Tuira klo 10. Pyhän Tuomaan 
4 ja Kuivasjärven 4 rippikou-
luryhmät osallistuvat mes-
suun.
Iltamessu su 27.4. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Kolehti yh-
teisvastuukeräykseen. 
Tuiran kirkossa ei ole viik-
komessua ke 30.4.

Oulujoen seurakunta
Messu su 27.4. klo 12, Hintan 
seurakuntatalo. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Lauri 
Nurkkala. Näkövammaisten 
kirkkopyhä. Ks. menot!
Messu su 27.4. klo 10, Oulu-
joen kirkko. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala, avustaa Gau-
diate-kuoro.

YlIKIIMIngIn 
seurAKunTAPIIrI
Messu su 27.4. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Seppelten lasku 
sankarihaudoille. Avustaa 
Miesten lauluryhmä.

Hailuoto
Messu Hailuodon kirkossa su 
27.4. klo 10, toimittaa Mat-
ti Keskinen, kanttori Kaisa-
marja Stöckell. Veteraanien 
kirkkopyhä. Lipunnosto kir-
kolla klo 9.45 ja messun jäl-
keen kunniakäynti sankari-
haudoille.

Haukipudas
sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10 kirkossa, litur-
gia Juha Sarkkinen, saarna 
Jaakko Kaltakari, kanttori-
na Hannu Niemelä, urkuri-
na Katri Niskakangas. Kirk-
kokuoro Haukiputaan Lau-
lu. Kansallinen veteraanipäi-
vä ja partiolaisten kirkkopy-
hä. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kunniakäynti ja sep-
pelten lasku sankarihauta-
usmaalla. Kirkkokahvit. 

Kempele
gospelmessu to 24.4. klo 19 
kirkossa.
Konfirmaatiomessu su 27.4. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, avustaa Pek-
ka Rehumäki, Jaakko Tuisku, 
Pia Rättyä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Muka-
na kirkkokuoro. 

Kiiminki
Kansallinen veteraanipäivä. 
Messu 27.4. klo 10 kirkko, 
Raimo Salonen,  Ulla Junt-
tila, Jarkko Metsänheimo, 
poikakuoro. Kunniakäynti ja 
seppeleen lasku sankarihau-
doilla, veteraanin puhe. Juh-
la srk-keskuksessa klo 12 al-
kaen. Ohjelmassa mm. vas-
kikvartetti ja Kiiminkijoen 
koulun oppilaita.
Messu su 27.4. klo 13 Jää-
lin srk-koti, Raimo Salonen, 
Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Kansallinen veteraanipäi-
vämessu su 27.4. klo 10 kir-
kossa. Saarnaa lehtori Kerttu 
Inkala, liturgina rovasti Jou-
ko Lauriala, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Kirkkolaula-
jat avustavat. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kunniakäyn-
ti ja seppelten lasku sankari-
haudoille. Ruokailu klo 11.30 
koulukeskuksen ruokalassa, 
juhla Heikki Sarvela-salis-
sa klo 12.30. Juhlapuhujana 
kansanedustaja Mirja Veh-
kaperä, tervehdyspuhe kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja 
Paavo Uitto.

Lumijoki
sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10, toimittaa khra 
Timo Juntunen ja kanttori 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
seppeleenlasku sankarihau-
doille ja vapaussodan muis-
tokivelle. Veteraanipäivän 
juhla Limingassa, johon sep-
peleenlaskun jälkeen linja-
autokuljetus srk-talon edes-
tä.

Muhos
Veteraanipäivän sanaju-
malanpalvelus su 27.4. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, saarna Jouni Heik-
kinen, kanttori Ossi Kajava, 
Muhoksen torvipojat. Juhla 
seurakuntatalossa.

Pudasjärvi
Messu seurakuntakodissa 
su 27.4. klo 10, Oskari Holm-
ström, Jukka Jaakkola ja 
kirkkokuoro. Rippikoululai-
set avustavat. Kirkkokahvit 
ja veteraanijuhla klo 12.30.

sArAKYlä
Messu Sarakylän kappelissa 
su 27.4. klo 10, Perttu Kyllö-
nen, Keijo Piirainen ja kap-
pelikuoro. Kirkkokahvit.

Siikalatva
KesTIlä
Kansallisen veteraanipäi-
vän sanajumalanpalvelus 
su 27.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kantto-
rina Unto Määttä. Jumalan-
palveluksen jälkeen seppe-
leenlasku sankarihaudoilla 
sekä kahvitilaisuus ohjelmi-
neen srk-kodissa. Ilmoittau-
tumiset kyydin tarvitsijoista 
kunnanviraston keskustoi-
mistoon, puh. 044 5118 205.

PIIPPolA
sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kanttori 
Unto Määttä. Jumalanpalve-
luksen jälkeen seppeleenlas-
ku sankarihaudoille ja juhla 
seurakuntatalolla. 

PulKKIlA
sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10 kirkossa, toimit-
taa Urpo Luokkala, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kun-
niakäynti sankarihaudoilla 
ja klo 12.30 lähtö Piippolaan 
veteraanipäivän juhlaan. Il-
moittautuminen kuljetuk-
seen 24.4. mennessä Kirs-
ti Hakkarainen, p. 0207 109 
853 ja Kaarlo Jormalainen, p. 
044 530 7799.

PYhänTä
Veteraanipäivän sanajuma-
lanpalvelus su 27.4. klo 12 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto ja kanttori 
Veijo Kinnunen. Jumalanpal-
veluksen jälkeen seppeleen-
lasku sankarihaudoille.

rAnTsIlA
sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Hannu Lauriala, kanttori-
na Arja Leinonen. Veteraani-
kuoro avustaa.  Jumalanpal-
veluksen jälkeen seppeleen-
lasku sankarihaudoille.

Siikasalo
ruuKKI
Jumalanpalvelus kansalli-
sena veteraanipäivänä  27.4. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen. Kun-
niakäynti ja seppeleiden las-
ku sankarihaudoilla, ruokai-
lu ja juhla  Paavolan srk-ta-
lolla.

sIIKAJoKI
Kunniakäynti ja seppelei-
den lasku sankarihaudoil-
la kansallisena veteraanipäi-
vänä 27.4. klo 9. Sen jälkeen 
linja-autokuljetus jumalan-
palvelukseen Paavolan kirk-
koon ja juhlaan srk-talolle 
seuraavasti: Lähtö Siikajoen-
kylän kirkon edestä klo 9.15, 
pohjoispuolta Revonlahdel-
le Seo 9.30, Ruukki Tervatu-
pa 9.40. Samaa reittiä takai-
sin juhlan jälkeen.

VIhAnTI
Jumalanpalvelus kansalli-
sena veteraanipäivänä  27.4 
klo 10 Vihannin kirkossa. Toi-
mittaa Eero Koskela. Kunnia-
käynti ja seppeleiden lasku  
sankarihaudoilla, ruokailu ja  
juhla srk-talossa

Tyrnävä
sanajumalanpalvelus su 
27.4. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.
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Hartauselämä
Aamurukous ke 30.4. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aamurukous muodos-
tuu Raamatun teksteistä, 
laulusta, hiljaisuudesta ja ru-
kouksesta.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 24.4. klo 18.30, 
Kuntotalo, Uusikatu 66. Jyr-
ki Vaaramo.
ompeluseurat to 24.4. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Aamupiiri la 26.4. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
opettajien raamattupiiri ti 
29.4. klo 18, Oulun tuomio-
kirkon krypta.
Päiväseurat ke 30.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo.
Miestenpiiri ke 30.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
hartaus ke 30.4. klo 18.30, 
Kuntotalo, Uusikatu 66. Han-
na-Maija Karjalainen.
sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 25.4. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 26.4. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo.
raamattupiiri to 24.4. klo 
14, Keskustan seurakunta-
talo. Luemme Johanneksen 
evankeliumia. Pastori Anna-
Mari Heikkinen

Karjasillan seurakunta
sävelen ja rukouksen het-
ki ke 30.4. klo 19, Kastellin 
kirkko. Hetki alkaa musiikil-
la, jonka jälkeen vietetään 
pieni rukoushetki. Tilaisuus 
kestää noin 25 minuuttia
raamattupiiri to 24.4. klo 
18, Maikkulan kappeli.
raamattupiiri to 24.4. klo 
18, Kastellin kirkko.
raamattupiiri ti 29.4. klo 12, 
Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri Kar-
jasillan kirkolla ke 30.4. klo 
18, Karjasillan kirkko, ryh-
mätyötila. ”Mitä Jeesus teki-
si?” - Tule mukaan etsimään 
ja löytämään elämän eväi-
tä Raamatun evankeliumi-
tekstien aina puhuttelevas-
ta ja keskustelua herättäväs-
tä maailmasta. Perinteisessä 
miesten raamattupiirissä ko-
koonnutaan kevään aikana 
evankeliumitekstien äärelle. 
Yhteyshenkilö Heikki Karp-
pinen 044 555 3591.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 24.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.
rauhanyhdistyksen ompe-

luseurat to 24.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko.

Tuiran seurakunta
herännäisseurat su 27.4. klo 
15, Tuiran kirkko. Mukana 
Päivi Jussila, Riku-Matti Jär-
vi. Kahvitarjoilu.
Miestenpiiri ti 29.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Aulis Natri 
alustaa aiheesta:”Uudeksi 
minä teen kaiken.”
raamattupiiri to 24.4. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
raamattu- ja lähetyspiiri to 
24.4. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Pasi Kurikka.
raamattupiiri ti 29.4. klo 18, 
Niittyaron kerhohuone. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 25.4. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
Akkuna - raamatun ja lähe-
tyksen iltapäivä su 27.4. klo 
16, Hintan seurakuntatalo. 
Jeesus on Jumala, joka kuu-
lee. Opetuspuhe Tapio Pok-
ka. Akkuna on Raamatun 
ja lähetyksen iltapäivä sun-
nuntaisin klo 16-18. Lapsil-
le pyhäkoulu. Varhaisnuoril-
le oma ohjelma. Järjestäjät: 
Kansanlähetys, Kylväjä, SLEY 
ja Oulujoen seurakunta. Ter-
vetuloa!
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 29.4. klo 19, Myl-
lyojan seurakuntatalo. Olavi 
Voittonen ja Risto Nevala.
raamattu- ja keskustelupii-
ri ke 30.4. klo 18.30–20, Huo-
nesuon seurakuntakoti.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 25.4. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Musiikki ja kulttuuri
Matkamiehen iltarukous la 
26.4. klo 19, Hotelli Ravinto-
la Lasaretti. Matkamiehen 
iltarukous on Jaakko Löytyn 
säveltämä musiikkikokonai-
suus. Oulussa sitä on toteut-
tamassa Körttiopiskelijoiden 
kuoro, Sarastuskuoro ja bän-
di Minna Svärdin, Noora Ka-
tajan ja Esa Rättyän johdol-
la. Liput 5€.

Tuiran seurakunta
Keväinen hetki sinulle! 
to 24.4. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Tervetuloa lau-
lamaan kevätlauluja ja kuun-
telemaan kevätrunoja! Kah-
vitarjoilu. Tapahtuman jär-
jestävät Puolivälinkankaan 
suuralueen yhteistyöryhmä 
ja Tuiran seurakunta.

Oulujoen seurakunta
Pohjan sotilassoittokunta 
oulujoen kirkossa pe 25.4. 
klo 19–20, Oulujoen kirkko. 
Pohjan Sotilassoittokunta 
Oulujoen kirkossa perjantai-
na 25.4.2008 klo 19. Pohjan 
Sotilassoittokunnan päällik-
kö ja kapellimestari, musiik-
kimajuri Petri Junna johtaa 
Pohjan Sotilassoittokuntaa, 
solistina yliluutnantti Tuo-
mo Leppilampi, käyrätorvi. 
Käsiohjelma 5€. Tuotto yh-
teisvastuukeräykselle.

Diakonia
KehITYsVAMMAIseT:
Kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti 29.4. klo 
17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Keskustelu- ja 
kohtaamispaikka aikuisille 
kehitysvammaisille
Perhepiiri ke 30.4. klo 
12–13.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Keskustelu- ja ta-
paamispaikka kehitysvam-
maisten läheisille

KuuloVAMMAIseT:
sosiaaliturva tutuksi pe 
25.4. klo 9.30–13, Keskustan 
seurakuntatalo. Asiantun-
tijat kertovat sosiaaliturvan 
perusasioista ja muutoksista. 
Mahdollisuus juoda aamu-
kahvi (2,50€) ja syödä lou-
nas (6,50€)
Kuurojen lähetyspiiri ma 
28.4. klo 15, Kuurojen yhdis-
tys. Lähetyspiirillä on kaksi 
kummilasta Tansaniassa. Pii-
ri tukee kummilasten kou-
lunkäyntiä tansanialaisessa 
kuurojenkoulussa.
Aabrahamin poppoo ti 29.4. 
klo 13.30–15, Öbergin talo.

näKöVAMMAIseT:
näkövammaisten raamat-
tupiiri to 24.4. klo 13–14.30, 
Öbergin talo. 
Kevään päätös ke 21.5. klo 
11–15, Lomakoti Pihlajaran-
ta. Seurakunnan näkövam-
maisten kerhon ja Pohjois-
Pohjanmaan näkövammai-
set ry:n porinakahvilan yh-
teinen kevätpäivä Lomakoti 
Pihlajarannassa Jäälissä. Lou-
nas ja kahvit 5 euroa. Ilmoit-
taudu 16.5. PPNRY:n toimis-
toon p.(08)311 5653.
näkövammaisten leiri ma 
26.5. klo 10–ke 28.5 klo 
14.30, Rokuan leirikeskus. 
Leirin hinta on 34 euroa si-
sältäen kuljetuksen, majoi-
tuksen ja ruokailun. Ilmoit-
tautuminen 5.5. mennessä p. 
08 -3161 340.

PäIhdeTYö:
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 25.4. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 28.4. klo 14.30, Diako-
niakeskus. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
29.4. klo 13, Diakoniakeskus.
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 9.5. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta.

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri, auttavat kädet 
ma 28.4. klo 12–13.30, Kar-
jasillan kirkko. Yhdessäole-
misen ja tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 

24.–30.4.2008

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

Vappuna juhlitaan koko 
perheen voimin

enot oulussa 

seurakunnassa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tehtävissä.
diakoniapiiri ma 28.4. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Tahkokankaan palvelukes-
kuksen osasto Kanervan vä-
ki vierailee kerhossa. Huom 
kerho alkaa poikkeukselli-
sesti klo 13!
Ystävänkamari ti 29.4. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Vanhustyön diakoniatyön-
tekijä Asta Leinonen vierai-
lee kerhossa.
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ke 30.4. klo 13–14.30, 
Kaukovainion kappeli, Ystä-
vänkammari. Ryhmän tarkoi-
tus on olla tukena ja virkis-

tyksenä omaishoitajille, jot-
ka hoitavat läheistään koto-
na tai laitoksessa. Lisätietoja 
Asta Leinonen 040-574 7157.
diakoniapiiri ke 30.4. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
liikuntavammaisten keväi-
nen kerho pe 25.4. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ker-
hossa mukana pastori Juha 
Tahkokorpi sekä diakonia-
työntekijät Anna-Maija Säl-
kiö ja Päivi Moilanen.
Työttömien ruokailu ti 29.4. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. 

Koko perheen perinteinen vappu-
tapahtuma järjestetään Raatin 
nuorisotalolla (Raatintie 7) vap-
pupäivänä 1.5. kello 10–14.30. 

Luvassa on laskuvarjohyppääjiä (kel-
lo 11), nukketeatteriesityksiä, ongintaa, 
onnenpyörä ja vappupalloja. Paikal-
le saapuu myös oikea paloauto, jota esi-
tellään kello 11.30 alkaen. Tapahtuman 
tuotto käytetään kerhonohjaajien Sak-
san-matkan hyväksi. Koko perheen vap-
pua viettämään odotetaan hyvän sään 
sattuessa reilusti yli tuhatta kävijää.

Vappukeitaalla herkutellaan hela-
torstaina 1.5. kello 11.30–14. Keskus-
tan seurakuntatalolla (Isokatu 17) on 
tarjolla vappupäivän ateriaksi lohikeit-
toa leivän ja ruokajuoman kera kuudel-
la eurolla. Keittoa voi ostaa myös kotiin 
vietäväksi, omassa astiassa. Tarjolla on 
myös simaa, kahvia, teetä, munkkeja, 
arvontaa ja onnenpyörä. Keitaan tuot-
to menee lähetystyön hyväksi Suomen 
Lähetysseuran kautta.

Vappukeitaalla valitaan Oulun tuo-
miorovastikunnan tyypillisin lähet-
yssukka. Kaikki voivat äänestää omaa 
suosikkiaan tyypillisimmäksi lähetys-
sukaksi. Voittoisa sukka pääsee kilpai-
lemaan valtakunnallisilla lähetysjuh-
lilla järjestettävässä loppukilpailussa. 
Sukat ovat esillä vappukeitaassa sekä 
lähetyksen puoti ja paja Siivessä (No-
kelantie 48 B) viikolla 17.

Vappukeitaan valmistelutalkoot al-
kavat vapunaattona 30.4. kello 9 kes-
kustan seurakuntatalossa (Isokatu 17). 
Vappupäivänä valmistelut alkavat kel-
lo 8. Talkooväkeä tarvitaan monenlai-
siin palvelutehtäviin. Tiedustelut Raija 
Nissinen, p. 040 574 7105.

Opiskelijat aloittavat perintei-
sen vappujuhlansa messulla tuomio-
kirkossa vapunaattona 30.4. kello 18. 
Messun jälkeen juhla jatkuu kello 
19.30 Raatin nuorisotalolla (Raatintie 
7). Luvassa on simaa, munkkeja, har-
taus, yhteislaulua ja yhdessäoloa.

w w w.sxc . hu /  J o hann e s  R a i t i o
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Lähetys
äänestä paras lähetyssuk-
ka! ma 7.4. klo 12.28–to 1.5 
klo 12.28, Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja. Millainen on 
Oulun tuomiorovastikun-
nan paras lähetyssukka, jo-
ka pääsee kilpailemaan Lä-
hetysjuhlilla järjestettävään 
loppukilpailuun? Tule anta-
maan äänesi! Sukat ovat esil-
lä Siivessä viikolla 16 ja 17, 
Nokelantie 48 B, sekä Vap-
pukeitaassa to 1.5.2008, Iso-
katu 17. Tervetuloa!
lähetyssoppi to 24.4. klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Myyjäiset ja kahvila.
Vappukeitaan valmistelutal-
koot ke 30.4. klo 9–16, Kes-
kustan seurakuntatalo. Vap-
pukeitaan valmistelutalkoot 
keskustan seurakuntatalos-
sa, Isokatu 17, ke 30.4.2008 
klo 9.00 alkaen. Vappuna 
valmistelut alkavat klo 8.00. 
Talkooväkeä tarvitaan myös 
Vappukeitaan aikana mo-
nenlaisiin palvelutehtäviin. 
Tiedustelut; lähetyssihtee-
ri Raija Nissinen, p. 040 5747 
105.
Vappukeidas to 1.5. klo 
11.30–14, Keskustan seura-
kuntatalo. Tervetuloa viet-

tämään vappua Vappukei-
taalle helatorstaina 1.5. klo 
11.30-14.00 keskustan seura-
kuntataloon, Isokatu 17. Tar-
jolla vappupäivän ateriaksi 
lohikeittoa leivän ja ruoka-
juoman kera, hinta 6€, myös 
kotiin vietäväksi (oma astia 
mukaan). Tarjolla simaa, kah-
via, teetä, munkkeja. Arvon-
taa ja onnenpyörä. Lähetys-
sopessa mm. leivonnaisia ja 
käsitöitä, tuotto lähetystyön 
hyväksi Suomen Lähetysseu-
ran kautta. Tervetuloa Vap-
pukeitaalle!

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri ke 30.4. klo 14, 
Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Elämä on Kristus, kuo-
lema voitto. Jyrki Vaaramo. 

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 29.4. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 28.4. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiiri to 
24.4. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soi-
la Närhi, puh. 08 5316197.
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo, Ystävän ka-
mari. 
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 28.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Ylikiimingin   
seurakuntapiiri
Piispankamari pe 25.4. klo 
11, Ylikiimingin vanha pap-
pila. Kirpputori ja kahvila lä-
hetyksen hyväksi.
Piispankamari ti 29.4. klo 11, 
Ylikiimingin vanha pappila. 
Kirpputori ja kahvila lähe-
tyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne.
Perhekerho to 24.4. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 30.4. klo 10, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Päiväkerho ma 28.4. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja vaarin pysäk-
ki la 26.4.–16.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Nyyttikestit. 
Muskari.
lasten ja perheiden kevät-
kirkko la 10.5. klo 15, Karja-
sillan kirkko. Lasten ja per-
heiden kevätkirkko (Karjasil-
lan alueen päiväkerhojen ke-
vätkirkko). Kirkkohetken jäl-
keen yhteinen lounas ja äi-
tienpäiväkukan istutus.
Pyhäkoulu iltapäiväkerho-
laisten kanssa to 24.4. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 6-8 -vuotiaat lapset voi-
vat osallistua tähän pyhä-
kouluun iltapäivakerholais-
ten kanssa.

Pyhäkoulu su 27.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Pyhäkou-
lua ei ole 27.4. (piispantar-
kastus).
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Pyhä-
koulua ei ole 27.4. piispan-
tarkastuksen vuoksi.
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Pyhä-
koulua ei ole 27.4. piispan-
tarkastuksen vuoksi.
Perhekerho ma 28.4. klo 10. 
Perhekerho ti 29.4. klo 
9.30–11, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30, Kastellin kirkko. Ker-
homme alkaa pienellä har-
taushetkellä kirkossa. Seura-
kuntasalin puolella nautim-
me mehut ja kahvit, leikim-
me, laulamme ja tutustum-
me toisiimme. Kerho on las-
ten ja vanhempien kohtaa-
mispaikka.
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Nyyttikestit
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30–11, Karjasillan kirkko. 
perhekerhossa vappunaami-
aiset ja -nyyttärit.
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30–11, Kaukovainion kap-
peli. Vappukekkerit ja aikuis-
ten ja lasten Naamiaiset!! 
Perhekerho ke 30.4. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
 
Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
28.4. klo 15.30, Pyhän Tuo-

maan kirkko. Kysy lisää: Tuija 
Puurunen p. 050 3576 915. 
Musiikkileikkikoulu Trilli ti 
29.4. klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kysy lisää: Tuija Puu-
runen p. 050 3576 915. 
Pyhäkoulu su 27.4. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä.
Pyhäkoulu su 27.4. klo 11, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12, Py-
hän Tuomaan kirkko. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä.
luukkaan perhekerho to 
24.4. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 29.4. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
30.4. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 30.4. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Meri-Toppilan perhekerho 
ke 30.4. klo 9.30, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Pateniemen perhekerho ke 
30.4. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
rajakylän perhekerho ke 
30.4. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
30.4. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 27.4. klo 16, 

Gospel-viikonloppu 
ravintola Lasaretissa
 
Körttiläisyyden ja afrikkalaisen bluesin vaikutteilla 
ryyditettyä gospelia kuullaan lauantaina 26. huhti-
kuuta kello 19 sekä sunnuntaina 27. huhtikuuta kel-
lo 14 Hotelli Ravintola Lasaretissa. 

Jaakko Löytyn säveltämän Vielä mä toivon – 
matkamiehen iltarukous -teoksen toteutuksesta vas-
taavat körttiopiskelijoiden kuoro sekä Sarastuskuo-
ro ja bändi Minna Svärdin, Noora Katajan ja Esa 
Rättyän johdolla. Yhteislauluosuuksiin voivat yhtyä 
kaikki kuulijat. Lippu konserttiin maksaa 5 euroa.

Musiikkiteos syntyi herättäjäyhdistyksen tila-
uksesta Siionin virsien 200-vuotisjuhlaan vuon-
na 1989. Sen tavoitteena oli tarjota materiaalia kir-
kon nuorisotyölle. Teoksen säveltäjää ja sanoittajaa 
Jaakko Löyttyä pidetään merkittävänä suomalai-
sena gospelmuusikkona. Hän on viettänyt lapsuu-
tensa lähetystyöntekijävanhempiensa kanssa Na-
mibiassa sekä aikuisiässä vuosia Senegalissa. Nii-
den vaikutukset tuntuvat myös Matkamiehen ilta-
rukouksessa.

Vierailemme muun muassa Särkänniemen elämyspuistossa, Pandan 
tehtaanmyymälässä Vaajakoskella ja Ylöjärven kirkossa.

Yövymme Julkujärven leirikeskuksessa Tampereen läheisyydessä.

Retken hinta 120 euroa sisältää matkat, täysihoidon, sisäänpääsymaksut sekä 
tapaturmavakuutuksen Oulun ev. lut. seurakuntien jäsenille.

Ilmoittaudu mukaan soittamalla yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon (08) 
3161 340, klo 9–16.

Ilmoittautuminen päättyy 29.4. Retkelle mahtuu 45 osallistujaa. Etusijalla 
retkelle ovat Karjasillan seurakunnan alueella asuvat.

Lisätietoja: 
Esa Harju 040 575 2713 ja Atte Kääriäinen 040 506 0315.

Piispanmessu ja yleinen piispantarkastus
 Karjasillan kirkossa sunnuntaina 27.4.2008 klo 10

Johtaa piispa Samuel Salmi, saarnaa Juhani Lavanko. 
Messun jälkeen juhlakahvit seurakuntasalissa.

Tu o mas Svä r d

Körttiopiskelijoiden kuoro.
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Hintan seurakuntatalo. Py-
häkoulu ja varhaisnuorten 
kerho klo 16-17. Yhdessä Ak-
kuna-tilaisuuksien kanssa. 
Järjestää Kansanlähetys, Kyl-
väjä, SLEY ja Oulujoen seu-
rakunta.
Arkipyhäkoulu ke 30.4. klo 
18, Vähäsuontie 32.
hintan perhekerho ke 30.4. 
klo 9.30, Hintan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 30.4. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30, Hönttämäen seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 30.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 30.4. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

Ylikiimingin    
seurakuntapiiri
Perhekerho to 24.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Nuoret
Yökahvila nuorten Paikka 
la 26.4. klo 20–23.59, 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!
nuortenilta ÛberÖberg ke 
30.4. klo 18–20, Öbergin ta-
lo. Yhdessä oloa ja eloa itse 
asian äärellä. 

Karjasillan seurakunta
gospeltanssiryhmä ma 
28.4. klo 18–19, Kaukovai-
nion kappeli. Haluatko liik-
kua gospelmusiikin tahdissa, 
opetella uutta ja saada sa-
malla liikuntaa? Ryhmä toi-
mii toukokuun puoleen vä-
liin saakka. Lisätietoa ja il-
moittautuminen Riinalta p. 
050 4334 102.
Cafe Andreas -nuortenilta 
ti 29.4. klo 18–20.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. Oleilua, 
pelailua ja hyvää seuraa

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe 
25.4. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Monitoimitalo. Mukavaa 
yhdessäoloa ja pelailua ylä-
asteikäisille. Tervetuloa!
Pöllönkankaan yökahvila 
Pöllö pe 25.4. klo 20–23, Pöl-
lönkankaan ostoskeskus. Mu-
kavaa yhdessäoloa ja pelailua 
yläasteikäisille. Tervetuloa!
XII Isoskoulutus ke 30.4. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Isoskoulutuksen aihee-
na ke 16.4. ja 30.4. on ”Halu-
aisin vielä kysyä...”. Voit va-
lita koulutuskerroista Sinul-
le paremmin sopivan. Terve-
tuloa!
nuortenilta ke 30.4. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Nuortenillassa ilois-
ta yhdessäoloa, pientä pur-

tavaa ja hiljentymistä sopi-
vassa paketissa. Lämpimästi 
tervetuloa!

Nuoret aikuiset 
ja opiskelijat-

K18 -ilta to 24.4. klo 
18–20.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. Vaihtoehtoinen ta-
pa viettää iltaa hyvässä seu-
rassa.
sarastus-kuoron harjoituk-
set to 24.4. klo 18, Öbergin 
talo. Uudet laulajat ovat ter-
vetulleita. Johtaa Noora Ka-
taja p. 040 741 1331.
Inselan konsertti pe 25.4. 
klo 18, Tuiran kirkko. InSela 
soittaa melodista musiikkia 
ihmisistä, elämästä ja Suu-
resta Tuntemattomasta. Ko-
koonpanossa Helena Paalan-
ne, laulu, Ari Sutinen, kitara, 
Ari Kivelä, kontrabasso, Mi-
ka Paalanne, rummut.
3Kohtaamista Plus-ilta pe 
25.4. klo 18.30, Kastellin 
kirkko. Puhuja- /artistivieraa-
na Hencca Pekuri. Tule koh-
tamaan Jumala, oma itse-
si ja lähimmäisesi. Jokaises-
sa illassa live-musiikkia hou-
sebandin johdolla, vaihtu-
va teema ja vieraileva puhu-
ja, ilmaista iltapalaa. Lasten-
hoito mahdollisuus.Lue lisää 
www.oulunseurakunnat.fi/
prime118.aspx.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 29.4. klo 16, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Cross roads ilta pe 9.5. klo 
19, Tuiran kirkko. Puheita, 
musiikkia, rukousta ja yhdes-
säoloa. Pastori Kimmo Kiek-
si puhuu aiheesta: miten Ju-
mala johdattaa meitä. Tee-
jatkot.

oPIsKelIJAJärJesTöT:
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 24.4. klo 19, Minna-Maija 
ja Tuomas Svärdillä, Puulin-
nankatu 4 H 70.
oPKon opiskelijailta la 
26.4. klo 19, Öbergin talo. 
Jeesuksen vertaukset: Matt. 
21:28–32, Antti Leinonen
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 28.4. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Mitä opimme opetuslapsis-
ta?, Pepi Sihvonen
Evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ti 29.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kirkkoisä Augustinus, 
Valtteri Olli.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 24.4. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 24.4. klo 
12, Kajaanintie 1. 
Verenpaineen mittaus, ruo-
kailu ja hopealanka ma 28.4. 
klo 11, Heinätorin seurakun-
tatalo. Verenpaineen mit-
taus klo 11-12. Ruokailu klo 
12-13, hinta 3 e sisältää kah-
vit. Hopealanka-kerho klo 
13-14. 
Tarinatupa ke 30.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Toivoniemen kerho ke 30.4. 
klo 13, Domus Botnica ker-
hohuone. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13, Kastellin kirkko. Mu-
kana pastori Esa Nevala.
eläkeläisten kerho to 24.4. 
klo 13.30–15, Karjasillan kirk-
ko. Yhdessäoloa ja juttelua 
hartauden, kahvin ja ohjel-
man lomassa.
eläkeläisten kerho ma 28.4. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
senioreiden laulupiiri ke 
30.4. klo 13, Tuiran kirkko. 
Tule laulamaan ja hiljenty-
mään musiikin äärelle. Päi-
väkahvit.
seurakuntapiiri to 24.4. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Osallistumme lauluryh-
mään.
seurakuntakerho to 24.4. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. 
seurakuntakerho ti 29.4. klo 
14, Tuiran palvelukeskus. Oh-
jelmallinen päivätuokio ta-
lossa ja sen lähialueilla asu-
ville eläkeläisille. Hartauden 
pitää Juha Tahkokorpi. Päi-
väkahvit. Tervetuloa!

Oulujoen seurakunta
Metsolan hovin seurakun-
takerho to 24.4. klo 14, Met-
solan Hovi. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
30.4. klo 16, Hintan seura-
kuntatalo. 
hintan seurakuntakerho 
ma 28.4. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
seurakuntakerho to 24.4. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
sanginjoen seurakuntaker-
ho to 24.4. klo 12, Siiri Nyky-
rillä, Sanginjoentie 626. 
seurakuntakerho to 24.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
sanginsuun seurakuntaker-
ho ma 28.4. klo 12, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
28.4. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Martantupa ti 29.4. klo 
13.30, Myllyojan seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan 
eläkeläisten retki to 15.5.. 
Retkipäivän aikana tutus-
tumme Haukiputaan kirk-
koon, Kierikkikeskukseen ja 
käymme Koitelissa. Retken 
hinta 15€. Linja-autoreitti 
ja aikataulu: klo 9.15 Kaak-
kurinojantie-9.30 Maikkulan 
kappeli-9.45 Kastellin kirk-
ko-10.00 Kaukovainion kap-
peli-10.15 Karjasillan kirk-
ko-10.30 Caritas Lintulam-
mentien pysäkki. Ilmoittau-
tuminen Anu Kontiolle p. 
040 5747 162 tai Asta Leino-
selle p. 040 5747 157 ma 5.5. 
mennessä.
retki Tampereelle 10-14 
-vuotiaille 16.-18.5.2008. 
pe 16.5. klo 8 – su 18.5 klo 
20, Tampere. Retken aikana 

käymme mm. Särkänniemen 
-huvipuistossa, Pandan teh-
taanmyymälässä, osallistum-
me jumalanpalvelukseen ja 
yövymme Julkujärven leiri-
keskuksessa. Retken hinta 
120 euroa sisältäen täysihoi-
don, kuljetuksen, majoituk-
sen, sisäänpääsymaksut ja 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun ev.lut.seurakuntien jä-
senille. Etusijalla Karjasillan 
seurakunnan alueella asuvat. 
Ilmoittautumiset 29.4. men-
nessä yhteisen seurakunta-
palvelun toimistoon, Kirkko-
katu 5, puh: 3161340 ma-pe 
klo 9-16. Lisätietoja Esa Har-
ju puh: 040 5752713.

Kuorot ja kerhot

Karjasillan seurakunta
Kirkkotekstiilipiiri ke 30.4. 
klo 18, Kaukovainion kappe-
li. Kirkkotekstiilipiiriä ei ole 
30.4.
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ron harjoitukset to 24.4. klo 
16, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kaikille 7-12 -vuotiaille kuo-
rolaulusta kiinnostuneille. 
Tied. Sirpa Ilvesluoto puh. 
050 525 1882.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 29.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Ohjaajana Terttu Hietala.

Muut menot
naisten ilta to 24.4. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
naisten ilta to 24.4. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. 
Piispantarkastuksen alku-
hartaus pe 25.4. klo 8.45, 
Karjasillan kirkko.
sinkkuilta pe 25.4. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Työnohjaaja 
Matti Hökkä alustaa aihees-
ta ”Viha ja anteeksianto” 
Sinkkuilta on aikuisten yk-
sineläjien kohtaamispaikka.
Kevätkirkko sairaaloiden ja 
hoivakotien henkilökunnal-
le su 27.4. klo 18.00 su 27.4. 
klo 18–19.30, Kastellin kirk-
ko. Kevätkirkossa liturgina 
toimii Annamaija Mattila, 
saarnaajana Sanna Okkola. 
Kirkkokahvit. Järj. Oulun ev.-
lut. seurakuntien sairaalapa-
pit yhdessä Karjasillan seura-
kunnan kanssa.
lähetysjuhlien talkoolais-
ten ilmoittautuminen ma 
28.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Tarvitsemme talkoolaisia ra-
kentamaan Lähetysjuhlia 
13.-15.6. Ouluun. Etsimme 
mm.rakennustaitoisia hen-
kilöitä, myynnin osaajia, jär-
jestyksen valvojia, suurteltan 
pystyttäjiä, siivoojia, keittiö 
tehtäviin. tule kuulemaan li-
sää ja ilmoittautumaan!
naisten ilta ma 28.4. klo 
18–20, Öbergin talo. Kes-
kustelua kirjan ”Naiseksi jo-
ka olet” pohjalta. Mahdolli-
suus saunomiseen. 
Kevätpäivä taivasalla la 
10.5. klo 12–15, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. Tu-
le viettämään mukavaa ke-
vätpäivää Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksen pi-
halle. Päivä alkaa hartaudel-
la ja sen jälkeen on tarjolla 

monenlaista puuhaa kaiken-
ikäisille: onnenpyörä, mak-
karaa ja muurinpohjalettu-
ja, paperilennokin lennä-
tyskisa ja askartelua. Tuot-
to menee Venezuelan luku-
taitoluokalle. Päivää on jär-
jestämässä Karjasillan seura-
kunnasta Maikkulan ja Kas-
tellin alutyötiimit
”Yhdessä Jumalan edessä” 
-ilta to 15.5. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. ”Yhdessä Juma-
lan edessä” -ilta tarjoaa ylis-
tystä, rukousta, sanaa alfa-
maisen tuttuun rentoon tyy-
liin. Ilta sopii kaikille. Tee-
tarjoilu illan pääteeksi. Tule 
mukaan hiljetymään ja viih-
tymään.

PArIsuhde:
rikasta minua-parisuhde-
viikonloppu pe 23.5.–su 
25.5, Rokuan leirikeskus. Vii-
konlopussa tarkastellaan 
parisuhteen hyviä asioita ja 
vahvuuksia sekä tarkistetaan 
yhteistä suuntaa eteenpäin. 
Ohjaajina Saila Kukkohovi-
Jämsä ja Mikko Jämsä. Tied. 
ja ilm. 6.5. mennessä Heik-
ki Kaikkoselle, puh. 040-502 
5010. 
sylikkäin -parisuhdeviikon-
loppu pe 23.5., Rokuan lei-
rikeskus. Parisuhteen sek-
suaalisuuden rikastuttamis-
viikonloppu jo aiemmin Ri-
kasta minua-kurssin käyneil-
le. Tied. ja ilm. 6.5. mennes-
sä Heikki Kaikkoselle, puh. 
040-502 5010.

Kansainvälisyys
englanninkielinen vesper su 
27.4. klo 18, Öbergin talo.

Vihityt: 
Tuomiokirkko: Jaakko Sa-
kari Moilanen ja Suvi Kris-
tiina Haarala, Toni Janne Jo-
hannes Länsitie ja Miia Maa-
rit Tikka, Jukka Sakari Wen-
ström ja Sanna Tuulikki Ko-
tajärvi.
Karjasilta: Mikko Kalevi Tuo-
mela ja Jenna Maria Parta-
nen.

Tuira: Miika Markus Pihlaja-
niemi ja Jonna Eveliina Mäl-
linen.

Kastetut:
Tuomiokirkko: Emil Alek-
si Järvinen, Otto Mikael Jär-
vinen, Noora Maria Kaijalai-
nen, Pinja Emilia Länsitie.
Karjasilta: Henri Juhani Kou-
va, Valtteri Markus Kouva, 
Nuutti Valo Joonatan Nissi-
lä, Emilia Sara Johanna Ris-
tiniemi, Moona Minea Räi-
sänen, Jonas Sakari Voutilai-
nen. Nuutti Mikael Henrikki 
Voutilainen.
Tuira: Aino Susanna Ervasti, 
Safira Beatrice Kemppainen, 
Neea Anniina Kerttula, Em-
mi Josefina Ohenoja, Iida In-
keri Paaso, Henna Johanna 
Tahkokorpi, Helmi Orvokki 
Tuovinen, Väinö Viljami Tuo-
vinen, Teo Ensio Vilhelmi Ty-
velä, Urho Elias Kaukonpoika 
Väinämö, Venla Sofia Anne-
li Väisänen, Juha Pekka Os-
kari Rahko.
oulujoki: Riikka Katarii-
na Heiskanen, Olivia Helli 
Amanda Ikonen, Niklas Erkki 
Petteri Jahnsson, Alisa Juulia 
Junttila, Jimi Johannes Kal-
liopuska, Lea Olivia Lähte-
vänoja, Jonna Kristiina Silta-
koski, Milka Marjatta Tiitto, 
Anna Lyydia Hankkila. 

Kuolleet: 
Tuomiokirkko: Pentti Aarne 
Hautala 78 v, Tyyne Maria 
Niemelä 89 v, Kaarlo Johan-
nes Partanen 85 v, Elis Ola-
vi Turunen 81 v, Arne Johan 
Vuopohja 82 v, Heikki Ante-
ro Väyrynen 64 v.
Tuira: Aina Maria Hakkarai-
nen s. Noponen 86 v, Väinö 
Reetrikki Juutistenaho 87 v, 
Eila Helena Kalaja s. Takalo 
84 v, Tuula Marjatta Kämä-
räinen s. Salakka 55 v, Rai-
ja Kaarina Sohlo s. Korho-
nen 64 v, Tauno Olavi Väisä-
nen 79 v.
oulujoki: Kauko Johannes 
Kaakinen 77 v, Vilho Antti 
Matias Koistinen 78 v.

Kalevi Kiviniemi
Hyväntekeväisyyskonsertti
Lastenklinikan syöpälasten hyväksi
Kalevi Kiviniemi • Heikki Rainio
 
Oulun tuomiokirkossa ma 28.4.2008
klo 19 Ave Maria -konsertti (HR ja KK) ja
klo 21 César Franck (KK)
Ohjelma 10 euroa.
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Kaksikko Pulkkilassa 
ja Oulussa
Kalevi Kiviniemi ja oulu-
laissyntyinen tenori Heik-
ki Rainio konsertoivat 
sunnuntaina 27. huhtikuu-
ta kello 19 Pulkkilan kir-
kossa. Konsertin yhtey-
dessä hartauden pitää Sii-
kalatvan kirkkoherra Erk-
ki Piri.

Oulun tuomiokirkos-
sa heti seuraavana päivä-
nä, maanantaina 28. huh-
tikuuta järjestetään sarjaan 

kuuluvia konsertteja peräti 
kaksi. Ensimmäisessä kon-
sertissa, joka alkaa kello 19, 
Kiviniemen kanssa esiin-
tyy Pulkkilasta tuttuun ta-
paan Heikki Rainio. Kon-
sertin ohjelma koostuu Ave 
Maria -rukouksen tekstiin 
sävelletyistä lauluista sekä 
suomalaisista hengellisistä 
kansansävelmistä. 

Jälkimmäinen konsert-
ti alkaa kello 21 ja konser-
tin ohjelmana on César 
Franckin urkutuotantoa. 

Urkutaiteilija Kalevi Kivi-
niemi kertoo arvostavan-
sa erittäin korkealle Oulun 
tuomiokirkon pääurkuja, 
sillä soitin soveltuu hänen 
mielestään erinomaises-
ti juuri ranskalaisen sinfo-
nisen urkumusiikin esittä-
miseen.

Konsertit Pulkkilan 
kirkossa 27.4. kello 19 ja 
Oulun tuomiokirkossa 
28.4. kello 19 ja 21. 
Liput 10 euroa.

hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 24.–30.4.2008

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.

Päiväpiiri to 24.4. klo 13 kir-
kolla.
saarenkartanon hartaus to 
24.4. klo 14.30.
sekakuoro Oulun Laulun yh-
teisvastuukonsertti la 26.4. 
klo 18 kirkossa.
ei pyhäkoulua su 27.4. vete-
raanipäivän vuoksi.
raamattu- ja rukousilta ti 
29.4. klo 18 srk-salissa.
saaren sirkut ke 30.4. klo 
14.

YhTeIsVAsTuu-
KonserTTI
Sekakuoro Oulun Laulu 
laulaa kauneimpia hen-
gellisiä lauluja la 26.4. 
klo 18 kirkossa. Ennen 
konserttia klo 17.30 – 18 
on tarjolla kahvit Yhteis-
vastuukeräyksen hyväk-
si. Konsertissa lauletaan 
myös muutama yhteis-
laulu ja kirkkoherra Mat-
ti Keskinen pitää pienen 
puheen. Kolehti Yhteis-
vastuukeräykseen.

VeTerAAnIPäIVä
Su 27.4. vietämme 

kansallista 
veteraanipäivää 

alkaen lipunnostolla 
kirkolla klo 9.45. 

Messu kirkossa klo 
10 ja kunniakäynti 
sankarihaudoille. 

Juhlakahvitilaisuus 
srk-salissa. 

Päiväkerhot: ma 28.4. klo 
10 päiväkerho 4-vuotiail-
le, ti 29.4. klo 10 päiväker-
ho 3-vuotiaille ja klo 12.30 
4-vuotiaille, ke 30.4. klo 10 
päiväkerho 5-vuotiaille  ker-
hohuoneella.
sisaruskerho  to 24.4.klo 10 
kerhohuoneella, vappuna ei 
ole sisaruskerhoa.
Perhekerho to 24.4. klo 10 
srk-talolla, vappuna ei ole 
perhekerhoa.
Kokkikerho  to 24.4. klo 14 
kerhohuoneella, vappuna ei 
ole kokkikerhoa. 
hartaushetki ke 30.4. klo 14 
lumilyhdyssä. 
lähetysilta to 24.4. klo 18 
Elsa Koivulalla.
raamishetki varhaisnuoril-
le Siikajoen Merikylällä. Lo-
kalahdentie 11 B. Alkaa n. 
klo 18.30. Kaikki 10–12-vuo-
tiaat tervetuloa! Myös ylä-
asteikäiset voivat tulla mu-
kaan. Ohjelmassa raamattu-
opetus, yhdessäoloa ja tar-

joamisia. Lumijokisille yhteis-
lähtö K-Kotikokin pihalta klo 
18. Paluu klo 21. Lisätietoja 
Niko Sepältä, p. 0409620891, 
nseppa@gmail.com. 
Matalakynnys su 27.4. klo 17 
Korsuhovilla.
Partio: Partiokerho kokoon-
tuu perjantaisin klo 17–18.30 
srk-talolla, vetäjinään Katri, 
Hanna ja Julia. Lippukunnan 
partiotaitokilpailu Päkmä 08 
vartiolaisille la 26.4. partio-
kämpän maastossa. Ohjelap-
pusia ja ilmoittautumiskaa-
vakkeita Kotikolon eteisestä.
Yhteisvastuu: Vappukahvila 
30.4. srk-talolla klo 11.30–15. 
Simaa, munkkeja, myös ko-
tiin ostettaviksi. Arvontaa ja 
lapsille onnenpyörä! Lipas/
listakeräys jatkuu vielä joilla-
kin alueilla huhtikuun ajan.
lumijoen ja limingan seura-
kuntien miestenretki la 26.4. 
Tornioon ja Haaparantaan. 
Vetäjinä Limingasta Markku 
Korhonen, 044 752 1223, Mi-

ka Kotkaranta 044 752 1234 
ja Heikki Guttorm 044 752 
1232. Ilmoittautuminen lu-
mijokiset: Lumijoen kirkko-
herranvirastoon p. 387 172. 
Retken hinta n. 20 euroa (sis. 
matkat, yhden aterian, kah-
det kahvit, tarvittavan pääsy-
maksun kohteisiin ja opastuk-
sen, tark. hinta myöhemmin).
rauhanyhdistys: To 24.4 klo 
19 nuortenilta E&A Viinikalla. 
Pe 25.4 klo 19 raamattuluokka 
Myllysellä. Su 27.4 klo 12 pyhä-
koulu I Salmela II Holmi III S&A 
Viinikka klo 17 seurat ry:llä Jus-
si Karjula ja Risto Laurila. 
Virasto on avoinna: ma, ke 
ja pe klo 9–14.

KesKellä eläMää
Sari ja Leo Louhivaaran 
hengellisen musiikin kon-
sertti ti 29.4 klo 18.30 kir-
kossa. Vapaa pääsy. Ko-
lehti Louhivaarojen työn 
tukemiseksi.

Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi 
juhlii hyväntekeväisyyskonsertein

Maamme johta-
vimpiin  joh-
tavimpiin esit-
tävän sävel-

taiteen edustajiin kuuluva 
urkutaiteilija Kalevi Kivi-
niemi täyttää tänä vuonna 
50 vuotta. Kuluvaan juhla-
vuoteen liittyy konsertti-
sarja, jolla tuetaan syöpää 
sairastavia lapsipotilaita. 

Ensimmäinen näistä 
konserteista pidettiin Tu-
run tuomiokirkossa helmi-
kuussa ja viimeiset ajoittu-
vat marraskuun loppuun 
mennessä. Hyväntekeväi-
syyskonserttien kokonais-
määrä tulee ehkä olemaan 
Kiviniemen ikävuosista 
tuttu luku: 50.

Kiviniemen konsertti-
sarjan toisena tavoitteena 
on myös kriittisen keskus-
telun herättäminen hyvän-
tekeväisyyskonserteista. 
Kiviniemi protestoi yleis-
tynyttä käytäntöä, jossa 
”kulut” vievät jopa 80–90 
prosenttia tilaisuuden tuo-
tosta. Kiviniemen konsert-
tisarjaan ei liity vähennet-
täviä kuluja. 
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

seurakuntakerho to 24.4. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa sekä Jokivarren 
vanhustentalolla ma 28.4. 
klo 13. Kuljetusta tarvitse-
vat soittakaa, p. 5472 636 pe 
klo 9–11.
Juttukahvila to 24.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa.
Kansallisen veteraanipäi-
vän juhla pe 25.4. Takkuran-
nan koululla. Ruokailu klo 
12.15. Varsinainen juhla al-

WAPPuKAhVIlA 
Keskiviikkona 30.4. klo 12–14 
Wirkkulassa (punainen rakennus 
srk-talon takana). Piipahda munkille 
ja simalle tai kahville. Myös arpoja 
on myytävänä. 
Vappumunkkien ja siman 
ennakkotilaukset diakonia-
toimistoon pe klo 9–11, 
p. 5472 636 tai ma 28.4. mennessä, 
p. 045 1393 993 tai fax 5475 203. 
Munkkien hinnat 2 kpl/1,50 e, 
6 kpl/4,50 e, 10 kpl/7 e.  
Sima (1,5 l) 2,50 e. Tilaukset 
noudetaan Wappukahvilasta. 
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

kaa klo 13 koulun juhlasalis-
sa Takkulinnassa.
Yhteiskristillinen rukousilta 
pe 25.4. klo 19 Kellon srk-ko-
dissa, Martti Heinonen. 
nuoret: elokuvailta Gospel-
ilta pe 25.4. klo 18 Vakkuri-
lassa.
diakonia- ja lähetyspiiri ma 
28.4. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa. 
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 henkilöä. 
Yhteislähtö kirkon parkkipai-
kalta klo 11.10, paluu samaan 
paikkaan n. klo 15. Ilm. ruo-
ka-aineallergioineen 30.4. 
mennessä Outi Palokangas, 
p. 040 5471 472, outi.palo-
kangas@evl.fi.
rauhanyhdistys: haukipu-
das: raamattuluokka Jorma 
Paasolla pe 25.4. klo 18.30 
(Jokelantie 235), nuortenil-
ta ry:llä la 26.4. klo 19, py-
häkoulu su 27.4. klo 12, län-
tinen Ilkka Räihällä, itäi-
nen Jaakko Äijälällä, poh-
joinen Juhani Latvakoskel-
la, seurat hoivaosastolla su 
27.4. klo 16, Pekka Hintikka, 
ja srk-keskuksessa klo 18, Ti-
mo Kärkkäinen, laulutuo-
kio Hannu Niemelä, eläkepii-

oppilaskonsertti to 24.4. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Miesten piiri to 24.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Varhaisnuorten kuoron ja 
mukulakuoron kevään vii-
meiset kerrat 24.4. ja 25.4.
Askeleet-kuoro pe 25.4. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten miesten piiri la 
26.4. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
oppilaskonsertti ti 29.4. klo 
13 kirkossa.
diakonian vapaaehtoisten 
ja ystäväpalvelun tutustu-
miskäynti ti 29.4. Oulunsa-
lon Kyläkamariin. Lisätietoja 
Leenalta, p. 040 7790 365.
Vappumyyjäiset ke 30.4. klo 
11–13 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Myytävänä munk-
keja, simaa, kahvia, arpoja 
ja yv-tuotteita. Lapsille on-
nenpyörä. Tuotto yhteisvas-
tuulle.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 30.4. eikä Seura-
kuntapiiriä to 1.5. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta, 
Veikon valinta, keskiviikkoi-
sin klo 10, Nordea-talon ala-
kerrassa. 
Talkoo- ja virkistyslei-
ri päihdeongelmaisille 
19.-22.5. Oulunsalon Umpi-
mähkässä. Leirin hinta 20 e. 
Ilmoitt. kirkkoherranviras-
toon viim. 9.5., p. 5614 500. 
Tiedustelut diakoni Arvo Yr-
jölä, p. 040 7707 431. Järj. Li-
mingan rovastikunta.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
oulun lähetysjuhlille kaiva-
taan talkoolaisia. Työtä teh-
dään 4–6 tunnin vuoroissa ti 
10.6. – ma 16.6. välisenä ai-
kana. Erityisesti järjestys-

mieskortin omaavista talkoo-
laisista on pulaa. Ilmoittau-
tua voit: http://www.oulun-
seurakunnat.fi/lahetysjuh-
lailmo tai lomakkeella, joita 
saa lähetyssihteeriltä ja kirp-
putori Ilonpisarasta. Talkoo-
laiset saavat talkoopaidan, 
kahvi- tai ruokalipun se-
kä Lähetyssanomat kolmek-
si kuukaudeksi. Ilmoittautua 
voi 30.4. saakka. 
Tulossa: Lähetysilta ke 7.5. 
klo 18 kirkonkylän srk-talol-
la. Vieraana Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan lähetys-
piiri.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. 
nuoret: Gospelmessu to 
24.4. klo 19 kirkossa. Yö-
pappila pe 25.4. klo 20 VP. 
Nuorten peli-ilta keskiviik-
koisin Kempelehallilla klo 
16.30–18. Nuorisotyön päi-
vystys perjantaisin Zeppeli-
nissä klo 16–18. 
äijäsähly sunnuntaisin klo 

13.30–15 Santamäen kou-
lulla. 
Perhelentopallo lauantai-
sin klo 9–11 kirkonkylän kou-
lulla.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa, Nordea-
pankin alakerrassa maanan-
taisin klo 10–12.  
Kempeleen ry: raamattu-
luokat pe 25.4. klo 18 nuo-
remmat: Koivula Antero, Ta-
litiaisentie 6. Vanhemmat: 
Heikkinen Tepa ja Pirjo, Sini-
pyrstöntie 7. Kevätmyyjäiset 
la 26.4 klo 12 ry:llä. Ruokai-
lu alkaen klo 11. Pyhäkoulut 
su  27.4 klo 12  Kokkokangas: 
Paananen, Teeripolku 6. Kes-
kusta-Ollila: Tolonen, Teppo-
lantie 212. Santamäki: Käl-
käinen, Horsmatie 19. Pai-
turi: Tahkola J, Eeronpolku. 
seurat su 27.4 klo 16 ry:llä.
Murron ry: lauluseurat pe 
25.4. klo 19 Vuokko ja Mark-
ku Alaraappanalla, Tikankor-

ventie 4. seurat su 27.4. klo 
16 ry:llä.
Kastetut: Jaakko Juhana Ka-
nanen, Leo Henrik Kananen, 
Aino-Sofia Amalia Juntunen, 
Henri Petteri Palinsaari, Aatu 
Ilmari Hänninen, Jere Henrik 

Vaaraniemi, Linnea Eveliina 
Nieminen.
Kuollut: Pentti Uolevi Pe-
rälä, 56; Matti Juhani Perä-
lä, 64; Matti Juhani Annola, 
57; Eino Olavi Manninen, 64; 
Milla Melina Tikkanen, 15.

raamattuluento ti 29.4. klo 
18 pappilassa
Pyhäkoulu su 27.4. klo 12 
Kirkkopirtti.
hartaus to 24.4. klo 13 Kola-
mäki, Eeva Mertaniemi.
hartaus ti 29.4. klo 13 Koivu-
lehto, Ulla Junttila.
hartaus ke 30.4. klo 13 Jaa-
rankartano, Miia Seppänen, 
Jarkko Metsänheimo.
Poikakuoro to 24.4. klo 
17–18 srk-keskus.
Kirkkokuoro to 24.4. klo 
18.30 srk-keskus.
Kiurutie-konsertti 4.5. klo 
15 srk-keskus.
diakoniapiiri ma 28.4. klo 18 
Kolamäen kerhohuone.
eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 29.4. klo 13 Jäälin srk-
koti.
Munkkien leipomistalkoot 
ke 30.4. klo 8 alk. srk-keskus 
ja Jäälin srk-koti.
Munkkien ja siman myynti 
Yv:n hyväksi ke 30.4. klo 14 
kirkonkylä Lasitori ja Jäälin 

ostoskeskuksen piha.
lasten parkki avoinna Jää-
lin srk-koti perjantaisin klo 
12–15. Parkki on tarkoitet-
tu 3–6-v. lapsille. Tied. 0400 
835 374.
Pyhäkoulutyö tekee retken 
rovastikunnalliseen lasten-
juhlaan Yli-Iihin 18.5.
Retkeen sisältyy linja-auto-
kyyti, kirkkohetki, ruokailu 
ja juhla. Ilm., p. 040 743 1901 
5.5. mennessä.
Perhekerhot ja – kahvilat 
ovat jo kesälomilla. Syksyllä 
tavataan!
Perhekerhojen retki ranu-
an eläinpuistoon ti 13.5. 
Retken hinta 15 euroa aikui-
set, 10 euroa yli 2 v lapset, 
alle 2 v. ilmainen. Ilm. 30.4. 
mennessä Saija, p. 040  560 
9678. 
Perhekerho ensimmäistä 
lasta odottaville äideille klo 
12 –14 torstaisin 24.4. Jäälin 
srk-koti ja 8.5. srk-keskuksen 
keittiö (valmistetaan risti-

äispöydän tarjottavia). Tied. 
040 560 9678.
Perheretki Vaasaan ke 11.6. 
Hinta 25 euroa aikuisilta, 20 
euroa 2–10-v. lapset ja elä-
keläiset, alle 2-v. 10 euroa . 
Hinta sis. matkat, 2 x lämpi-
män ruuan, liput Wasalandi-
aan sekä vakuutuksen. Var-
haisnuorten leireille ja per-
hetyön retkelle ilm. oli 23.4. 
Vapaita paikkoja voi tiedus-
tella p. 040 743 1904.
Isovanhempien ja lastenlas-
ten toimintapäivä Suvelassa 
la 24.5. Ilm. 16.5. mennessä 
Saija, p. 040 560 9678. 
Kotikäyntikampanja järjes-
tetään 20.–22.5.klo 17–20 
paikkakunnalle muuttanei-
den seurakuntalaisten koh-
taamiseksi. Tuore ruisleipä 
viedään kotiovelle saakka.
Mielenterveysleiri Isonie-
men leirikeskus 13.–15.5. Li-
sätietoja ja ilm. 30.4. men-
nessä Eeva, p. 040 579 3248
nuorisotyö: Avoimet ovet 

Alakylän nuorisoseuralla tiis-
taisin klo 17–20.
rauhanyhdistys: Seurat su 
27.4. klo 17 rauhanyhdistys. 
Raamattuluokka pe 18.4. klo 
19 rauhanyhdistys. Lauluseu-
rat pe 25.4. klo 19 kyläpii-
reittäin. Pyhäkoulut: su 27.4. 
Alakylä 1 J. Holappa, Alaky-
lä 2 O. Salmela, Huttukylä E. 
Tornberg, Jääli  ry P. Ervas-
ti, Kirkonkylä 1 M. Mutanen, 
Kirkonkylä 2 B. Kontio, pyhä-
koulu Kirkkopirtti, Tirinkylä 
R. Kotajärvi.
Kiimingin rauhan sana: 
Seurat su 27.4. klo 15 Montin 
Sali, Matti Rahja. 
Kastettu: Samuli Matias Ni-
va, Aleksi Juhani Niva, Sami 
Juhani Pyykkö, Milla Marja 
Sinikka Isola
Vihitty: Marko Tapani He-
rukka ja Hanne-Leena Lah-
denperä.
Kuollut: Matti Pesonen, 81.

seurAKunnAn 
lAPsITYö 
TIedoTTAA

• Syksyn päiväkerhoi-
hin kutsutaan vuosi-
na 2003–2005 synty-
neitä lapsia!
Ilmoittautuminen 
lapsityöntoimistoon 
12.–14.5. kello 9–12, 
sekä kello 16–18 p. 
040 7008151
• tervetuloa kesäker-
hoon kirkkopirtille ja 
Jäälin seurakuntako-
dille!
Kerhot järjestetään 2.–19.6 välisenä aikana kello 9–15 
ja on tarkoitettu vuosina 2001–2004 syntyneille lapsille. 
Lapsi voi olla paikalla kolme tuntia/päivä. Omat eväät 
mukaan.

Toiminnasta vastaavat seurakunnan lastenohjaajat 
apunaan nuoria kesätyöläisiä.

Tiedusteluihin vastaa Birgitta Kontio, p. 040 7431901
• Pyhäkoulutyö tekee retken Yli-iihin rovastikunnalli-
seen lastenjuhlaan 18.5. Mukaan mahtuu vielä! Ilmoit-
tautumiset 5.5. mennessä p. 040 7431901.

Kirjanpitäjän sijaisuus 
avoinna ajalle 2.6.2008–11.4.2009. Lisätietoja www.hau-
kiputaanseurakunta.fi sekä taloustoimisto, p. 5472 200. 

haukiputaan seurakunta palkkaa 
hautausmaa- ja puistotyöntekijöitä 
kahden viikon työjaksoihin vuosina 1989–1992 syntynei-
tä nuoria. Hakulomakkeet seurakunnan taloustoimistos-
ta sekä internetistä www.haukiputaanseurakunta.fi. Ha-
kemus toimitettava pe 25.4. klo 14 mennessä osoittee-
seen: Haukiputaan seurakunta, taloustoimisto, Kirkkotie 
10, 90830 Haukipudas. Lisätietoja seurakuntapuutarhuri 
Erkki Mikkonen, p. 040 5601 961.

ri Kellon ry:llä ti 29.4. klo 13, 
Jokikylä: päiväkerho to 24.4. 
klo 17.30–19 Jokikylän kou-
lulla, pyhäkoulut su 27.4. klo 
12 Erkki-Pekka Rehulla, Sa-
mi Littowilla, Timo Koivu-
kankaalla, Timo Karsikkaal-
la, Asko Viljamaalla, seurat 
su 27.4. klo 17 Martinniemen 
srk-kodissa, Juhani Kinnu-

nen, Jari Latvala, kolehti ra-
kennusrahastoon, Kello: om-
peluseurat pe 25.4. klo 18.30 
Simo ja Pirkko Similällä, Kuu-
sikuja 616, seurat su 27.4. klo 
17 ry:llä, Kalle Sarajärvi, Ant-
ti Kiuru, sisarilta ti 29.4. klo 
18.30 ry:llä, alustus aihees-
ta Ilo.
Kuollut: Sofia Aila Helena 

Jaara, 1.
Kastettu: Siiri Lotta Kristiina 
Pyörälä, Marjaana Orvokki 
Kellokoski, Elle Aniela Ylikul-
ju, Joni Allan Kasperi Kuusi-
niemi, Janessa Lilja Mari Kor-
va, Eeva Nehvonen, Enna So-
fia Ojala. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 24.–30.4.2008

Kuorot: Tähdet, harjoituk-
set to 24.4. klo 16 srk-talolla. 
Kirkkolaulajat ke 30.4. klo 18 
srk-talolla.
Yhteisvastuun arpajaiset pe 
25.4. klo 9–17 S-Marketissa. 
Arvonta klo 17.
Miesten retki Tornioon ja 
Haaparantaan la 26.4. Lähtö 
klo 7 Limingan seurakunta-
talolta, paluu klo 18 samaan 
paikkaan. Hinta 20 euroa. 
Sis. matkat, kahvit ja ruoan.
niittypirtin kerho ma 28.4. 
klo 13 palvelukodilla. Muka-
na diakonissa Sinikka.
hyvänmielen päiväkahvit 
ti 29.4. klo 12 Kotikololla. 
Munkkia ja simaa.
seurakuntakerhoa ei ole ke 
30.4.
rantakylän hautausmaan 
siivoustalkoot to 8.5. klo 
8–14.30. Varapäivä 9.5. Omat 
haravat mukaan! Tarjotaan 
hernekeittoa ja kahvia!
Kuulovammaisten tilaisuus 
to 8.5. klo 10 seurakuntata-

lolla.
nuorisotyö: Nuorteniltaa ei 
ole to 24.4. Nuortenilta la 
(huom.päivä) 26.4. klo 17-19 
Vanamossa. Yökahvila Olk-
kari la 26.4. klo 19–23 Vana-
mossa. Isoshaku kesän leiril-
le on käynnissä! Kysy hakulo-
makkeita ohjuksilta.
Varhaisnuorisotyö: Kaikki-
en kerhojen yhteinen kevät-
rieha  ti 29.4. klo 16.30–19 
seurakuntatalolla. Ilmoit-
tautumiset kerhonohjaajille 
tai suoraan  Marialle, p. 044 
7521 225. Kevään kerhotoi-
minta päättyy kevätriehaan.
Päiväkerhotyö: Päiväker-
hon voivat syksyllä aloittaa  
elokuun loppuun mennes-
sä 3 vuotta täyttäneet tai si-
tä vanhemmat lapset. Voit il-
moittaa lapsesi kerhopaikas-
sa tai soittaa Helenalle, p. 
044 7521 230. Ilmoittautu-
minen päättyy 16.5. Syksyl-
lä otamme kerholaisia  mikä-
li paikkoja on vapaana.

Pyhäkoulutyö: Su 27.4. klo 
10 pyhäkoulu Koti-Pietilässä.
Perhekerhot: Ti 29.4. klo 
9.30–11 Kotikololla. Nyyttä-
rit. Ke 30.4. klo 9.30–11 Va-
namossa. Nyyttärit.
Partiotyö: Pe 25.4. Make 
päivystää partiotoimistos-
sa klo 14-16. Pökkelöjohtaji-
en 1. kokous partiotoimistos-
sa klo 16–17. La 26.4. PÄKMÄ 
08, lippukunnan kevät-pt kil-
pailut Partiokämpän maas-
tossa. Su 27.4. Partiolaisten 
valtakunnallinen kirkkopyhä. 
Partiolaiset vanhempineen 
tervetuloa jumalanpalve-
lukseen Limingan kirkkoon. 
Kirkkopalvelussa vj-oppilaat.  
Kunniavartiossa sankarihau-
doilla vj-jatko. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkon por-
tailla I lk:n merkkien jako. 
Vj-koulu ja vj-jatko kirkkoon 
9.30. Ke 30.4. Make päivys-
tää Tupoksen Vanamossa klo 
14–16. Su 3.5. Kirkkopalve-
lussa Kärpät.

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 
pyhäkoulut, klo 14 ja 18.30 
seurat ry:llä. Varttuneiden 
kerho ti 29.4. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Silvia Senja Loviisa 
Jaakkola, Olli Luuka Andreas 
Määttä, Eetu Mikko Valtteri 
Niinimaa.

limingan 
srk:n kotisivut: 

www.
liminganseurakunta.fi

lippukunnan kotisivut: 
www.niittykarpat.fi 

lauluilta lähetykselle to 
24.4. klo 18.30 Marjatta ja 
Toivo Salosella, Kursuntie 9, 
Heikkinen. 
Veteraanipäivän ruokailu ja 
juhla su 27.4. n. klo 11 srk-ta-
lossa. Juhlapuhe Oulun seu-
dun ammattiopiston Mu-
hoksen yksikön johtaja Al-
po Kaisto. Juhlassa muka-
na Huovilan koulun oppilaat, 
seurakunnan lapsikuoro ja 
eläkeliiton lauluryhmä. Pää-
tössanat Pekka Kyllönen. 
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 29.4. klo 12 rukoushuo-
neella, Kyllönen.
hartaus ti 29.4. klo 14.30 tk-
sairaalassa, Pekkala.
Iltahartaus ti 29.4. klo 19 
Rokualla.
Keskipäivänkerho ke 30.4. 

klo 11.30 srk-talossa, Pekka-
la. Arvontaa!
niittypirtin kerho ke 30.4. 
klo 13.30, Sari Mustonen, 
Pekkala.
hartaus ke 30.4. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Kyllö-
nen.
rukouspiiri ke 30.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Aikuisten raamattupiiri ke 
30.4. klo 18 Iida ja Erkki Yli-
ojalla, Ratatie 30, Pekkala.
lähetystyö: vappuna 1.5. to-
rilta tuoreita munkkeja ja si-
maa. Lähetystyön myynti-
pöytä avataan n. klo 10.
Kuorot: ke 30.4. ei kuoro-
harjoituksia. 
lapset/perheet: 3-vuotiai-

den (v. 2005 syntyneet) synt-
tärijuhlat ma 28.4. klo 18 srk-
talossa. Perhekerhot tiistai-
sin klo 9.30–11.30 srk-talossa 
ja Päivärinteen srk-salissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella.
nuoret: yökahvila la 26.4. 
klo 19.30–23.30 Nuokkarilla, 
kevätkauden viimeinen. 
Rippikoululainen, jos rippi-
koulukortistasi puuttuu yö-
kahvilakäynti, nyt on viimei-
nen mahdollisuus saada mer-
kintä! 
Isoset: ilmoittautuminen ke-
sän leireille kirkkoherranvi-
rastossa olevaan kansioon 
28.4.–14.5.
Partio: partiolaisten perhe-
retki su 27.4. Ouluun. Linja-
auto lähtee srk-talolta klo 
10.45, paluu n. klo 15.30. 
Ohjelmassa käynti yliopiston 
eläinmuseossa ja Tietomaas-
sa, jossa katsotaan jättielo-
kuva dinosauruksista. Retki-
maksu 2 euroa. 
laitasaaren rukoushuone: 

aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri ti 29.4. klo 12, Pekkala. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 25.4. klo 19 ompelu-
seurat kodeissa: kk Iiris ja Is-
mo Antila, Korivaara Teija ja 
Harri Hyväri, Pälli Veli-Matti 
ja Sanna Taskila, Suokylä Ai-
no ja Timo Ervasti. La 26.4. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylä 7.–8.-lk A. Mikkosella. 
Su 27.4. klo 12 pyhäkoulut: 
kk1 Filppula, kk 2 Luukko-
nen, Korivaara Terho, Pälli J. 
Pitkänen, Suokylä T. Karhu-
maa. Klo 14 seurat terveys-
keskuksessa ja klo 17 ry:llä. 
Ma 28.4. klo 18 päiväkerhot 
ry:llä. To 1.5. klo 18 kirkko-
lauluilta Muhoksen kirkos-
sa ja iltapala ry:llä. Kotisivu 
www.muhoksenrauhanyh-
distys.fi. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 25.4. klo 18.30 raa-
mattuluokka ry:llä. La 26.4. 
klo 11 myyjäiset ry:llä. Klo 19 

TeATTerI TuuTIlullA esITTää
Elämää Oulujokivarressa -kuvaelman su 4.5. klo 15 srk-
talossa. Esitys peilaa lupsakkaalla tavalla niin Oulun 
alueen lähihistoriaa kuin vanhaa kinkeriperinnettäkin. 
Tapahtuman tuotto yhteisvastuulle. 

lähetystyö: Kirpputori ke 
30.4. klo 10-13 talkootuvas-
sa.
raamattupiiri ma 28.4. klo 
17 talkootuvassa.
Yrittäjien ilta ma 28.4. klo 
18 Liepeen väentuvassa.
rippikoulutyö: MUUT-ryh-
män (leirijakso muualla kuin 
Pudasjärvellä) viimeinen tal-
vitunti seurakuntatalolla la 
26.4. klo 10–13.30. Ota rip-
pikoulukorttisi mukaan, sitä 

vastaan saat itsellesi virkato-
distuksen talvijakson suorit-
tamisesta.
nuorisotyö: Iltakahvila Rönö 
pe 25.4. klo 18–22. Nuorten 
kesätoimikuntaan 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 29.4. seura-
kuntakodissa (tiistain ja tors-
tain ryhmä yhdessä). 
Pyhäkoulu su 27.4. klo 13 
Kuressa Marja Lantolla.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 29.4. klo 10–12.
Munkkeja myydään K-kau-
passa ke 30.4. alk. klo 10. 
Tuotto yhteisvastuulle.
Koillismaan alueen 
omaishoitajien leiri Kuusa-
mossa 21.–22.5. Ilm. Henna 
Savilammelle 16.5. mennessä 

puh. 0400 866 480, (huom! 
muuttunut paikka ja ajan-
kohta).
Päiväkerhotyö: Ensi syksyn 
päivä- ja pallerokerhoon se-
kä satumuskariin ilmoittau-
tuminen ti 13.5. klo 9–15 nu-
meroon 882 3100 tai 040 
5714629. Entiset kerholai-
set voivat ilmoittautua ker-
hoissa. Päiväkerhoon voi-
vat ilmoittautua lapset, jot-
ka täyttävät 4 vuotta joulu-
kuun loppuun mennessä ja 
pallerokerhoon lapset, jotka 
täyttävät 3 vuotta joulukuun 
loppuun mennessä. Satu-
muskariin otetaan 3–6-vuo-
tiaat.
rovastikunnallinen las-
ten kevätjuhla Yli-Iissä su 
18.5. alk. klo 12. Lähtö seu-
rakuntakodilta 10.45. Mat-
ka ja juhla ruokailuineen on 
ilmainen. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 30.4. 
mennessä, p. 882 3100.
Kuorot: Kirkkokuoro to 24.4. 

klo 18.
rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Taisto Mannisella pe 25.4. 
klo 19. Lauluseurat
Sarakylässä Pasi Kummalal-
la su 27.4. klo 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 27.4. klo 17 
(E.Alasaarela, H.Kuha).
Kastettu: Edvin Eepi Riekki 
ja Ilari Eliel Ekdahl.
Kuollut: Pirkko Marjatta Lei-
nonen 39.

YhTeInen JuhlA 
Tammi-kesäkuussa 
70-vuotismerkkipäivään-
sä viettäville helatorstai-
na  1.5. seurakuntakodis-
sa. Juhla alkaa jumalan-
palveluksella klo 10, sen 
jälkeen kahvit ja juhlati-
laisuus. Olet lämpimäs-
ti tervetullut. Ilmoittautu-
minen kirkkoherranviras-
toon pe 25.4. mennessä, 
p. 882 3100.

VAPAAehToIsTYöTä BoroVoIssA
Pudasjärven seurakunta osallistui ensimmäisen kerran 
kansainväliseen diakoniatyöhön Venäjällä vuonna 2000. 
Kansainvälinen diakonityö tukee luterilaista seurakuntaa 
Vienan-Karjalassa Borovoissa leirityöllä sekä osallistumal-
la paikallisten työntekijöiden palkkaukseen.

Lasten- ja vanhustenleirin vapaaehtoistyöntekijöitä 
lähtee Pudasjärveltä mukaan noin kymmenen. 

Molemmat leirit ovat yhtä aikaa paikallisella koululla. 
Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluvat muun muassa raamat-
tuopetus, askartelu, huoltotyöt, musiikki ja leirijumalan-
palveluksen valmistelut. 

huom! hAuToJen hoIdoT
Palveluvalikoima sisältää: Pitkäaikaiset hoidot 5 tai 10 
vuotta ja kesähoito. Kesähoidot ilmoitettava kirkkoher-
ranvirastoon toukokuun loppuun mennessä, jonka jäl-
keen kesähoitosopimuksia ei enää kyseiselle kesälle teh-
dä. Sisältö (molemmissa sama): haudan peruskunnostus, 
haudan pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat ja kukkien hoi-
to. Kukkia yksi/hautasija, kuitenkin enintään kolme/hau-
takivi, kastelu, havutus syksyllä, jouluna kynttilä. Kyntti-
löitä yksi/hautasija, kuitenkin enintään kolme/hautakivi.

YhTeIsVAsTuun lIsTAKerääJäT! 
Muistattehan palauttaa listat ja rahat srk:n ta-
loustoimistoon huhtikuun loppuun mennessä. 
Kauneimmat kiitokset kerääjille! 

riekinkankaan 
hautausmaan kesätöihin 

palkataan arpomalla 
kahden viikon mittaisiin 
työsuhteisiin 16 vuotta 

täyttäneitä nuoria. 
Työaika ajoittuu kesä-
heinäkuulle. Ilmoita 

kiinnostuksestasi 
30.4. mennessä joko 
puhelimitse, p. 882 

3100 tai sähköpostitse 
pudasjarvi.srk@evl.fi

isojen raamattuluokka ja il-
takylä Muhoksella A. Mik-
kosella. Su 27.4. klo 12 pyhä-
koulut M. Karhumaalla ja V. 
Mikkosella. Klo 17 seurat ja 

laulutuokio ry:llä.
Kastettu: Onni Eino Eemeli 
Klemetti. 
Kuollut: Anna Moilanen, 85; 
Kaarina Irene Häppäri, 73.

w w w.sxc . hu /  J a r i  L e i vo

A r k i s to  /  E s s i  T i i t t an e n



19   Nro 15     24.4.2008

siikasalo www.siikasalo.fi

siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Pulkkilan ja rantsilan 
kirkkokuorojen harjoituk-
set ke 30.4. klo 12.30 Rantsi-
lan srk-talossa. 
retki Aholansaareen to 
8.5. Kyyditys Enna Junno, p. 
040 508 4862. 

KesTIlä
Yv-tempaus pe 25.4. klo 
9–12 Kestilän S-marketissa. 
Kahvitarjoilu ja arvontaa.
seurakunnan ohjelmaa pe 
25.4. klo 13 Pihlajistossa.
ompeluseuramyyjäiset pe 
25.4. klo 19 ja seurat su 27.4. 
klo 19 (Paavo Tahkola) ry:llä. 
Ystävänkammarin päät-
täjäiset ke 30.4. klo 10–13 
kerhokodissa kevätlaulujen 
merkeissä.
ry:n nuorisotoimen retki to 
1.5. klo 12 Selkälään.
Kirkkokuoro ma 28.4. ja ma 
5.5. klo 19 srk-kodissa.
Kuollut: Väinö Ensio Seppä-
nen, 87.
 
PIIPPolA
Kirkkokahvit su 27.4. klo 10 

jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-kodissa. 
Veteraanipäivän juhla su 
27.4. klo 10 jumalanpalveluk-
sen jälkeen srk-kodissa.
Kehitysvammaisten kerho 
ma 28.4. klo 12 srk-kodissa. 
seurakuntakerho ti 29.4. klo 
12 Väinölässä. 
Veteraanikuoro ma klo 11 
ja kirkkokuoro ma klo 14.30 
srk-kodissa.  
seurat 1.5. klo 15 ry:llä. 
Kerhot: Aarrearkku ti klo 16, 
puuhakerho ti klo 18 ja päi-
väkerho pe klo 10 srk-ko-
dissa.  
Kuollut: Juho Samuli Ojapel-
to, 70. 

PulKKIlA
ompeluseurat ja orjahuu-
tokauppa pe 25.4. klo 19 ja 
seurat su 27.4. klo 13 (Mauno 
Mustapää) ry:llä. 
ehtoollishartaus su 27.4. klo 
14.30 terveyskeskuksen vuo-
deosastolla.
Kunniakäynti sankarihau-
doilla 27.4. jumalanpalveluk-

sen jälkeen ja klo 12.30 lähtö 
Piippolaan veteraanipäivän 
juhlaan. Ilm. kuljetukseen 
Kirsti Hakkarainen, p. 0207 
109 853 ja Kaarlo Jormalai-
nen, p. 044 530 7799.
Kalevi Kiviniemen ja heikki 
rainion hyväntekeväisyys-
konsertti syöpälasten hy-
väksi su 27.4. klo 19 Pulkkilan 
kirkossa, hartaus Erkki Piri.
Kappelineuvoston kokous 
ma 28.4. klo 18 srk-talolla.
Perhekerho ma klo 10, päi-
väkerho (3–4-v.) to klo 13.30 
ja päiväkerho (5–6-v.) pe klo 
13 srk-talolla.
Kuollut: Pentti Matias Laak-
konen (Laihia evl), 66.

PYhänTä
ehtoollishartaus to 24.4. klo 
12 Nestorin tuvassa, Kautto. 
hartaus to 24.4. klo 14 Kuu-
rankukassa ja pe 25.4. klo 11 
Tavastkengän Ruskapiirissä.
nuorten juttu pe 25.4. klo 
18–19 Nuokkarilla. 
Myyjäiset ja seurat la 26.4. 
klo 18 ja lauluseurat ke 30.4. 

klo 18.30 ry:llä. 
Mll:n perhekahvila ma 
28.4. klo 11–13 kerhohuo-
neessa.
diakoniapiirit ma 28.4. klo 
18.30 Laineella kirkonkylällä 
ja ti 29.4. klo 11 Anna-Ree-
ta ja Yrjö Rahikkalalla Tavas-
tkengällä.
lukupiirit ma klo 9 srk-talol-
la ja klo 11 Ukonojan kerho-
huoneessa.
Veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 17, kirkko-
kuoro to klo 18 ja nuoriso-
kuoro pe 17.30 srk-talolla.
Perhekerho to 24.4. klo 10, 
Salaisuuksien kaivos -ker-
ho ma klo 15 ja päiväkerho 
ti klo 10 srk-talon kerhotilas-
sa. Tavastkengän kerho ma 
28.4. klo 17 koululla.
Pyhännän Vanhustentalo-
yhdistys ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous ma 5.5. 
klo 13 Ukonojan kerhohuo-
neella. Esillä sääntöjen 7 §:n 
mukaiset asiat. 
Kuulutettu: Jussi Ilmari Huh-
tala, Espoo ja Maria Riitta 

Hannele Leinonen, Pyhäntä.

rAnTsIlA
Vappumyyjäiset la 26.4. klo 
11 ry:llä.
eläkeliitto ti 29.4. klo 11 srk-
talolla. 
Messu ja kappalaisen Markku 
Jaakkolan virkaanasettami-
nen helatorstaina 1.5. Messun 
jälkeen tulojuhla srk-talolla.
seurat to 1.5. klo 18.30 
ry:llä. 
Veteraanikuoro ke klo 11 ja 
kirkonkylän Stellat ke klo 15 
srk-kodissa, Mankilan Stellat 
to klo 13.30 Mankilan kou-

lulla ja Hovin Stellat pe klo 
13 Hovin koululla (ei 2.5.). 
Perhekerho Pallerot ma 
28.4. klo 10 Nuppulassa. Ker-
hossa valokuvaus.
Päiväkerhot: ke klo 9 pien-
ten nuppukerho ja klo 11.30 
isompien nuppukerho Nup-
pulassa.
Varhaisnuorten kerhot: ma 
klo 15 tyttökerho Nuppulas-
sa ja ke klo 14 Hovin varhais-
nuoret. 
rippikoulua la 26.4. klo 
9–11.15 Nuppulassa.
Kastettu: Matilda Akseliina 
Saarijärvi.

ruuKKI
diakoniatyöntekijä päivys-
tää: puhelimitse maanantai-
sin klo 9–10, p. 050 469 4774.
Keskiviikkoisin klo 13–16 
Ruukin srk-talolla, 30.4 vas-
taanottoa ei ole. 
Ma 28.4. Revonlahden srk-
talolla klo 9–10.  Torstaisin 
klo 9–11 Paavolan srk-talolla. 
sukkakerho to  24.4. klo 
13–14 Ruukin srk-talolla, suk-
kakerho kokoontuu viimei-
sen kerran.
omaishoitajien ryhmä to 
24.4. klo 17 Paavolan srk-ta-
lolla. 
Keskustelu- ja raamattupiiri 
ti  29.4. klo 18–19 Ruukin srk-
talolla. Tervetuloa!
Peli-ilta to 24.4. klo 18 Ruu-
kin srk-talolla, yli 12-vuotiail-
le nuorille.
sanan ja rukouksen ilta to 
24.4. klo 19 Vihannin kirkos-
sa. Puhuu: Himangan kirk-
koherra Puhakka, ylistyslau-
luryhmä Raahen seurakun-

nasta.
Aikuisten päiväpiiri ma 
28.4. klo 11 Revonlahden srk-
talolla. 
lapsikuoro to 24.4. klo 15 
Ruukin srk-talolla ja ti 29.4. 
klo 16 Paavolan srk-talolla.
Kirkkokuoro to 24.4. klo 
16.30 Ruukin srk-talolla.  
omaishoitajien päiväkahvit  
ti 29.4. Ruukin srk-talolla klo 
12. Tervetuloa!
Messu helatorstaina 1.5 klo 
10 Paavolan kirkossa, sen jäl-
keen kirkkokahvit ja kaik-
kein tänä vuonna 70-vuotta 
täyttävien yhteiset syntymä-
päivät  Paavolan srk-talolla.
Perhekerhot kokoontu-
vat klo 9.30 tiistaisin Paavo-
lan srk-talolla, keskiviikkoisin 
Ruukin srk-talolla ja torstai-
sin Revonlahden srk-talolla. 
Tukeva teatteri -kerho ko-
koontuu tiistaisin Ruukin 
srk-talon yläkerrassa klo 
17–18.30. Teatteri-ilmaisu-
harjoitusta 11–13-vuotiaille. 

Ohjaamassa Marleena Taski-
la, p. 040 961 3701.
Pyhäkoulu parillisen viikon 
sunnuntaina klo 12 Ruukin 
srk-talolla. 
rauhanyhdistykset: La 
26.4. klo 19 seurat Luohuan 
ry:llä, Hannu Tuohimaa. Klo 
19  aviopuolisoilta Paavolan 
ry:llä Ti  29.4. klo 13 aikuis-
tenkerho Elina Mehtomaal-
la. Klo 13 aikuistenkerho 
Ruukin ry:llä. Ke 30.4. klo 19 
Paavolan ry:n ylimääräinen 
yleinen kokous. Aiheena sa-
neeraus ja hankinnat. 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 ja 
Olavi Isokoski.
Kastettu: Hanna-Ma-
ri Krankkala ja Ville Eerik-
ki Laurila.
Kuollut: Laina Teräväinen, 
72.

sIIKAJoKI
Perhekerho siirretty perjan-
taille 2.5. klo 10. To 8.5. ker-
ho alkaa tuntia myöhemmin 
eli klo 11.
etsijäinpiiri miehille to 24.4. 
klo 19 pappilassa.
Vanhusten keskustelupii-
ri ma 28.4. klo 13–14 Puis-
tolassa. 
Virsihetki ti 29.4. klo 13 
Puistolassa. Yrjö Nissinen.
nuortenilta ti 29.4. klo 18 
srk-talossa.
diakonia ja lähetyspiiri ti 
29.4. klo 12 srk-talossa.
lapsikuoro ke 30.4. klo 15 
srk-talossa. 
sanajumalanpalvelus hela-
torstaina 1.5. klo 12 srk-ta-
lossa.
rauhanyhdistys: To  24.4.  
klo 17.30 päiväkerho ry:llä. 
Pe  25.4.  klo 19.30  raamat-
tuluokka Janne Käkelällä. La  
26.4.  klo 19.30  nuorten ilta-
kylä Yrjö Nissisellä. Su  27.4.  
klo 12  pyhäkoulu ry:llä.  Klo 

17 seurat  ry:llä. To 1.5. klo 
18.30 seurat ry:llä.

VIhAnTI
Perhekerho torstaisin klo 10 
osoitteessa Kirkkotie 13 B 10.
raamis tiistaisin klo 18–21 ja 
nuortenilta torstaisin klo 18 
sinisellä talolla. 
diakonia-lähetyspiiri to 
24.4. klo 12 Kuusiratin kylä-
talossa.
sanan ja rukouksen ilta to 
24.4. klo 19 Vihannin kirkos-
sa. Puhuu: Himangan kirk-
koherra Jorma Puhakka, ylis-
tyslauluryhmä Raahen seu-
rakunnasta Veikko Määtän 
johdolla.
raamattupiiri ma  28.4. klo 
19 Matti Kankaalalla.
seurakuntakerho ti 29.4. klo 
13 srk-talossa.
siman ja munkkien myyn-
tiä yhteisvastuun hyväksi  ke 
30.4. klo 11–17  seurakunta-
talossa.
hartaus ke 30.4. klo 12  van-

hainkodilla. 
Virsihartaus ke 30.4.  klo 13 
Vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
Messu ja isosten tehtävään 
siunaaminen helatorstaina 
1.5. klo 10 kirkossa.
rauhanyhdistys: Su 27.4. klo 
13  seurat  Alpuan ry:llä, Ai-
mo Karhumaa, Pentti Sippola.
Kastettu: Aaro Olavi Törmi-
koski.

hAuTAusMAIden 
sIIVousTAlKooT  
Maanantaina 5.5. 
Paavola ja ke 7.5 
Revonlahti, alkaen 
klo. Talkooväelle 
tarjolla ruokaa 
ja kahvia, omat 
haravat mukaan. 
Tervetuloa!

Markkuu-ängeslevän dia-
koniapiiri to 24.4. klo 11.30 
Elma Alatalolla, Museotie 11.
hartaus to 24.4. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
sinkkuilta to 24.4. klo 18.30 
Tyrnävän srk-talon kirjastossa.
hartaus pe 25.4. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla.
ehtoollishartaus pe 25.4. 
klo 13.30 Lepolassa.
Yhteisvastuu-perhetapah-
tuma la 26.4. klo 13–15 Mur-
rossa, Peuranniemi 16.
Yhteisvastuu-keräyslistat 
rahoineen palautetaan Tyr-
nävän Osuuspankkiin huhti-
kuun loppuun mennessä.
seurakuntakerho ti 29.4. klo 

12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Myyjäiset ti 29.4. klo 17 Pel-
tolan palvelukeskuksessa Yh-
teisvastuukeräyksen hyväk-
si. Järj. Peltolan palvelukes-
kus ja Lakeuden kehitysvam-
maisten tuki ry.
Maakirkko helatorstaina 1.5. 
klo 13 Tuula ja Esko Länkisel-
lä, Kylmäläntie 135 a.
nuoret: Nuortenilta to 24.4. 
klo 18 Temmeksen srk-talol-
la, pe 25.4. klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla ja Murrossa Peu-
ranniemessä. Yökahvila pe 
25.4. klo 20–24 Murron kou-
lulla.
Rippikoulu: Rippikoululei-
ri (ryhmä I) Kesäkodilla alkaa 
ke 30.4. klo 18 ja päättyy su 
4.5. klo 18.
Temmes: Hartaus pe 25.4. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa.
Tulossa: seurakuntaret-
ki Ähtäriin ja Keuruulle 
18.–19.6. seurakuntaker-
hon retki to 8.5. Hailuotoon. 
Lähtö klo 9.00 Tyrnävän seu-

rakuntatalolta, ajetaan tar-
vittaessa Murron kautta, pa-
luu n. klo 16.30. Perillä ruo-
kailu ja luontonäyttelyyn tu-
tustuminen sekä vierailu seu-
rakunnan kerhossa. Osallis-
tumismaksu 5 e/kerholainen 
ja 20 e/ei kerholainen sisältä-
en kyydin, ruokailun ja kah-
vin. Ilmoittautumiset 29.4. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon, puh. 5640600.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 25.4. klo 19 myyjäiset 
ry:llä. Su 27.4. klo 16 seurat 
ry:llä, Antero Hämäläinen ja 
Esa Saukko.
Murron rauhanyhdistys: 
Pe 25.4. klo 19 lauluseurat 
Vuokko ja Markku Alaraap-
panalla, Tikankorventie 4. Su 
27.4. klo 16 seurat ry:llä.
Kuollut: Anni Margareta 
Portaankorva, s Siira 92.
Kastettu: Akseli Jimi Joakim 
Dahlström, Ville-Veikko Joo-
natan Koskela, Lauri Mati-
as Simola.

YhTeIsVAsTuu-PerheTAPAhTuMA 
la 26.4. klo 13–15 Murrossa, 
Peuranniemi 16. Ohjelmassa mm. 
kehitysvammaisten näytelmäryhmän 
esitys, onnenpyörä, kahvia, mehua, 
makkaranpaistoa ja arvontaa pientä 
maksua vastaan.

lAsTen VAPPuTAPAhTuMA 
YhTeIsVAsTuuKeräYKsen hYVäKsI 
Rantsilan seurakuntatalolla ti  29.4. klo 16–19. Isoset ja 
rippikoululaiset ohjelman toteuttajina. Ohjelmassa mm. 
ongintaa, arpojen myyntiä, kasvomaalausta, leikkejä, 
askartelua, puffetti. Paikalla järjestetään myös piirus-
tuskilpailu, lapset voivat piirtää piirustuksen kotona ja 
tuoda sen mukanaan kilpailuun.

sePPeleen lAsKu 
Temmeksen 

sankarihautausmaalla 
veteraanipäivänä su 
27.4. klo 9.30, klo 10 
sanajumalanpalvelus 
Tyrnävän kirkossa ja 
klo 11.10 seppeleen 

lasku Tyrnävän 
sankarihautausmaalla. 
Klo 12 Veteraanijuhla 

Limingassa.

MYYJäIseT ti 29.4. 
klo 17 Peltolan 
palvelukeskuksessa 
Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Järj. Lake-
uden kehitysvammais-
ten tuki ry.
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1. kivi

Mikään ei ole niin avarakatseinen 
kuin avarakatseinen ihminen. Ei-
kä mikään ole niin avarakatseinen 
kuin uskonnoton ihminen, eikö 
totta?

Avarakatseisuuden huipentuma 
on tietenkin hevimies. Ja huomio: 
hevimieheksi kutsutaan tässä tapa-
uksessa jokaista itsensä ei-uskovai-
seksi määrittelevää, mihinkään us-
konnolliseen yhteisöön kuuluma-
tonta, raskasta tai ei-raskasta mu-
siikkia kuuntelevaa henkilöä, jon-
ka mielestä kaikki uskovaiset ovat 
ahdasmielisiä.

Hevimiehen kaveri on toinen 
hevimies. Yhdessä hevimiehet ras-
saavat moottoripyöriään, turisevat 

niitä näitä ja juovat karhua. Turista 
voidaan niin oikeanlaisista moot-
toriöljyistä, kesän festareista kuin 
työasioista. Aiheet voivat sivuta 
jopa vaimoa ja lapsia, niitä hevi-
miehen kalleimpia aarteita, mut-
ta yhdestä asiasta hevimies ei kui-
tenkaan puhu. Nimittäin uskomi-
sesta Jumalaan. Ainakaan siitä ei 
puhuta myönteisessä sävyssä. Sii-
tä nimittäin menisi hevimieheltä 
maine. Eikä mikään ole hevimie-
helle niin tärkeää kuin maine he-
vimiehenä. Siitä on pidettävä kiin-
ni kynsin ja hampain.

Eikä siihen maineeseen kuulu 
turvautuminen Yläkerran Isän-
tään, ei vaikka mikä olisi. Niin te-

kevät vain uskovaiset ja muut hei-
kot ihmiset. Siksi hevimies ei voi 
tehdä niin. Tai jos tekeekin, ei ai-
nakaan mainitse siitä kavereilleen. 
Ja jos mainitseekin, niin korkein-
taan kolmen promillen humalassa, 
jotta kaverille ei taatusti jäisi häi-
ritseviä muistikuvia aiheesta.

Eikä hevimies kerro kaveril-
leen, jos salaa sattuukin joskus vä-
hän tutustumaan Raamattuun tai 
muiden uskontojen pääteoksiin – 
ihan vain kirjallisesta mielenkiin-
nosta tietenkin. Ettei vain hevi-
miehen kaveri pottuilisi ja kertoisi 
vielä muillekin hevimiehille. Pot-
tuilevat sitten kaikki meidän hevi-
mies-polollemme.

Hevimiehen kaveri ei voi olla 
uskovainen. Eikä hevimiehen ka-
veri voi olla juppi eikä kommari. 
Hevimiehen kaveriksi ei myöskään 
kelpaa mikään luuseri tai nörtti. 
Eikä hevimiehen kaveriksi pää-
se, jos on liian lihava tai kuunte-
lee vääränlaista musiikkia. Silti he-
vimies on avarakatseinen, sillä sen 
kaveriksi kelpaa toinen hevimies. 
Uskovaiset ihmiset ne ahdasmieli-
siä ovat, eivät hevimiehet.

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

Hevimies on avarakatseinen

Hienoa, että täällä 
pohjoisessakin 
on välillä 
isoja mukavia 
tapahtumia, 
joten kaikki vain 
rohkeasti mukaan. 

Mitä kuuluu Päiville?
– Perusmukavaa elä-
mää. Olen saanut 
tehdä paljon juttuja 

mistä pidän ja joista minulle tu-
lee hyvä mieli. 

Miltä Ladan takapenkillä tun-
tuu?
– Onhan tässä oma tunnelman-
sa ja on tämä aikamoinen koke-
mus. En muuten ole ikinä ennen 
ollut Ladan kyydissä, tämä on en-
simmäinen kerta. Lapsena meil-
lä oli kotona pieni Datsun, mutta 
voikohan autoja edes verrata kes-
kenään…

Olet Marilyn-fani. Mistä kiin-
nostus häntä kohtaan?
– En halua tahallani imitoida le-
gendaa, mutta minusta hän on 
perikuva naisellisuudesta. Pu-
keudun myös itse hameisiin ja 
korkokenkiin. Kaikki aina naura-
vatkin, kun juoksen korkkareil-
la kiireesti joka paikkaan ja rou-
daan tavaroita eri tapahtumissa. 
Ja tietenkin Marilyniin liittyy ri-

Korkkarit kopisten 
Lähetysjuhlille

Oululaista Päivi Myllymäkeä voi luonnehtia 
aikamoiseksi seurakuntien sekatyönaiseksi. 
Parikymppinen Päivi on monessa toiminnassa 
mukana: hän laulaa gospelbändissä, tekee 
lapsityönohjaajan sijaisuuksia, toimii isosena 
ja vapaaehtoisena palvelupiireissä sekä on 
mukana Kirkon Ulkomaanavun toiminnassa. 
Iloisella ja energisellä Päivillä riittää tekemistä, 
mutta hymy ei hyydy hetkeksikään, ei edes 
Lähetysladan takapenkillä. 

paus vanhan ajan Hollywood-
glamouria, joka kiinnostaa. 

Miten päädyit mukaan seura-
kuntien toimintaan?
– Menin mukaan isois- sekä ker-
honohjaajan koulutukseen ja sen 
myötä huomasin, että olen löytä-
nyt oman paikkani. Saan toteut-
taa itseäni ja tehdä monipuoli-
sesti asioita, joista oikeasti pidän. 
Myös nuorelle kirkko ja seura-
kunnat voivat antaa paljon, sillä 
kirkon toiminnan ei todellakaan 
tarvitse aina olla jäykkää.

Millainen suhde sinulla on kris-
tinuskoon?
– Kristinusko on tärkeä asia elä-
mässäni. Lupaus pelastuksesta 
on se pohja, mille kaikki raken-
netaan ja se tuo rauhan omaan 
elämääni. 

Olet varmaan menossa kesän lä-
hetysjuhlille?
– Joo, menen sinne vapaaehtoisek-
si ja taidan olla siellä 24/7. Olen 
mukana ainakin Kirkon Ulko-
maanavun jutuissa, laulan juhlien 
housebändissä ja avustan Yökah-
vilassa. Hienoa, että täällä poh-
joisessakin on välillä isoja muka-
via tapahtumia, joten kaikki vain 
rohkeasti mukaan. Jokaiselle löy-
tyy varmasti jokin mieleinen ta-
pahtuma ja voin luvata, ettei aina-

kaan tylsää tule olemaan!

Mitä kuuluu tulevaisuu-
den suunnitelmiisi?
– Kun olen tehnyt seura-
kunnissa lapsityönohjaa-
jan sijaisuuksia, huomasin, että 
voisin löytää tästä työstä itselle-
ni ammatin. Tykkään tehdä töitä 
ihmisten kanssa. Siksipä hain tä-
nä keväänä Oulun Diakonia-am-
mattikorkeakouluun sosiaalialan 
koulutusohjelmaan. Toivon, että 
pääsen kouluun sisälle ja valmis-
tuttuani saisin tehdä töitä jossain 
Oulun seurakunnassa. 
 
Kerro vielä lempivirtesi?
– Virsi 552 nimeltään ”Mua sii-
peis suojaan kätke”, aina yhtä 
ihana ja kaunis virsi.  Parhaim-

millaan virsi on illalla ilman 
säestystä laulettuna. Rauhoittavi-
en sanojensa kautta se on kuin il-
tarukous. 

Entä mitä vastaat kysymykseen, 
että minkä tähden?
– Kaikkien ihmisten tähden. 

Maarit itkoNeN

Joku onnellinen pääsee taas ensi 
viikolla Lähetysladan kyytiin. 
Lue kuka se on!

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Ladan takapenkin ensikertalainen Päivi Myllymäki lupaa, 
ettei Lähetysjuhlilla tule tylsää.

A nn i  K innu n e n


