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Aatoksia

Ruoasta puhe ja puute

Naurettavaa 
touhua

Miettikääpä hetki miltä näyttää, kun 
nuori nainen noin seitsemän ostos-
kassin kanssa mätkähtää lähes naa-
malleen raitiovaunun kiskoihin. En-
tä miltä kuulostaa, kun tämä samai-
nen naishenkilö kutsuu kokoukses-
sa suureen ääneen herra puheenjoh-
tajaa rouvaksi. 

Puhumattakaan siitä minkä vai-
kutelman hän itsestään antaa pysäyt-
tämällä koko kauppakeskuksen jää-
tyään hameensa helmoista näyttäväs-
ti liukuportaiden väliin. 

Minähän en ole nähnyt näitä ti-
lanteita. Olen nimittäin ollut itse 
päähenkilö! 

Olen aina ollut taipuvainen säh-
läämiseen. Sähläämistä on luvassa, 
kun on uteliaasti elämään suhtau-
tuva impulsiivikko, jolle on siunattu 
kaikesta päätellen seitsemän vasenta 
ja oikeaa jalkaa, kyseenalaisesti käyt-
täytyvä tasapaino sekä halu käyttää 
pitkiä hameita. Kaiken kruunaa tai-
pumus avata suunsa ihan joka pai-
kassa. Kaaduttuaan tai muuten säh-
lättyään suomalaista, minuakaan, 
ei yleensä kiinnosta eniten se, onko 
oma pää vielä hartioiden välissä tai 
jalka poikki. 

Ensimmäiseksi muistaa nimittäin 
aina toivoa, ettei kukaan vain näh-
nyt. Raitiovaunun kiskoihin kaatues-
sani tapausta todisti noin sata hilpeä-
tä virvokkeennauttijaa patiolla kes-
kellä kaunista kesäiltaa. Liukupor-
taikossa jumissa ollessani helmojeni 
irtoamista tai hameen päältä putoa-
mista jännitti kanssani taatusti use-
ampi sata innokasta. 

Pitää koputtaa puuta, sillä onnek-
seni en ole koskaan onnistunut kaa-
tuiluista ja muista huolimatta satut-
tamaan itseäni vakavasti. Näissä ti-

lanteissa olen siis ymmärtänyt ja op-
pinut, ettei elämää ja itseään voi aina 
ottaa kovin vakavasti. Olenkin usein 
todennut, että en uskaltaisi edes pois-
tua kotoani, jos en osaisi nauraa it-
selleni. Oman elämän nauruterapi-
asta kun ei tarvitse edes maksaa ke-
nellekään.

Olen monesti todennut, ettei näil-
lä ole mitään väliä. Ei ketään oikeasti 
kiinnosta jokin ohimenevä sähläyk-
seni, vaan se, mitä oikeasti elämäs-
säni teen. Maailmassa on niin paljon 
oikeasti murehdittavia, vakavia asi-
oita, ettei näillä pienillä nolouksil-
la kannata päätään vaivata. Kun it-
se osoittaa, miten vähän antaa tapa-
usten häiritä, muutkin ehkä taipuvat 
samaan ajatteluun. Aivan samahan se 
on, onko polvillaan portaissa tai par-
haimmillaan parrasvaloissa. Kunhan 
jää mieleen!

Päivän vinkki vielä tähän loppuun. 
Siinä vaiheessa, kun iltapukujuhlalli-
suuksien aikana pääruokasoossia tip-
puu kolmatta kertaa rintamukselle, 
on parempi poistua pöydästä jo ihan 
suosiolla, nimittäin nurkan taakse 
nauramaan.

Suvi ErikSSoN
Kirjoittaja on oululainen opiskelija  

ja Radio Dein kolumnisti

22.5.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Patoutumia 
purkamaan
Keskipohjanmaan artikkelitoimittaja Ar-
to Hietalahti kertoo sodan vammoista.

”Sotamuistoista tarinointi lienee ollut 
yksi keino purkaa ahdistusta.

Kaikki eivät pystyneet tai halunneet 
edes puhua. Kovasta työstä tuli monille 
keino hakea unohdusta.

Sodassa on vähemmän sankaruutta 
kuin ääntään värisyttävät uuden polven 
veteraanit ymmärtävät tunnustaa. Enem-
män se on kauhua, pelkoa, hätää ja tus-
kaa. Moni veteraani joutui näkemään, mi-
ten luoti, kranaatti tai tykkituli vei vie-
restä tutun kaverin. Tuskin se vihollisen, 
siis ihmisen, ampuminenkaan niin help-
poa oli. Henkisiä sotavammoja täytyi tul-
la useimmille.

Jos jäljellä olevat veteraanit kokevat yhä 
purkamatonta ahdistusta, toivottavas-
ti heillä on vihdoin tilaisuus saada am-
mattiapua vuosikymmenien patoutumi-
en purkamiseen.”

Keskipohjanmaa 18. toukokuuta 2008  

Parantajien tyhjät 
lupaukset
Rainer Friman kirjoittaa Satakunnan 
Kansassa hengellisestä väkivallasta. Vä-
kivallan pahin muoto on kenties ns. sai-
raiden parantaminen.

”Julistajat tulevat ihmisten luo, laske-
vat kätensä heidän päälleen ja julistavat 
heidät terveiksi.”

”Edellä kerrotussa ei sinänsä ole mi-
tään pahaa. Siinä on vain yksi vika: ter-
veys ei kestä maanantaiaamuun. ”Paran-
tunut” kokee olevansa huono ja epäuskoi-
nen ihminen, koska terveys ei ollut pysy-
vää. Hän syyttää itseään ja yrittää uskoa 
itselleen enemmän uskoa.”

”Karismaattisten seurakuntien vaa-
rallisin epäkohta on siinä, ettei julistaja 
joudu vastuuseen mistään. Hän saa ju-
listaa ja luvata mitä tahtoo, ilman että 
kukaan valvoisi, toteutuvatko julistuk-
sen lupaukset.”

 
Satakunnan Kansa  

14. toukokuuta 2008

Ruoan hinnan nousu tuntuu jonkin verran Suomessa, vielä enemmän 

muualla Euroopassa, mutta kaikkein eniten köyhissä maissa.

Olipa hinnan nousun syy polttoaineissa, ilmastonmuutoksessa, Kii-

nan kulutuksen kasvussa tai kansainvälisessä raaka-aineiden keinotte-

lussa köyhimpien maiden asukkaiden oloa tieto tuskin kohentaa.

Kirkon Ulkomaanavun toimintaan tilanteen muutos ei ole vaikut-

tanut huomattavasti. Suunnittelija Merja Luukkasen mukaan asiasta 

ei ole käyty vielä syvällisiä keskusteluja, mutta varmasti tullaan käy-

mään.

Useimpien KUA:n tukemien avustushankkeiden ruoan hankinnasta 

vastaa YK:n Maailman elintarvikeohjelma, minkä vuoksi hintojen nou-

su ei näy suoraan Ulkomaanavun kukkarossa. Elintarvikeohjelman ase-

maan se vaikuttaa vakavasti. Se tulee tarvitsemaan lisää rahaa.

Yhdysvalloissa monet suurten kirkkokuntien avustusjärjestöt ovat 

joutuneet vaikeuksiin korkeiden hintojen vuoksi. Samalla rahalla saa-

kin yhtäkkiä hankituksi aiempaa vähemmän apua.

Apua tarvitsevien määrä kasvaa silti kiivasta vauhtia.

Meneillään oleva kriisi saattaa aiheuttaa avustustyölle ikävän noidankehän. 

Kohoavien hintojen vuoksi tärkeintä katastrofiavun välinettä eli ruokaa saa-

daan ostettua vähemmän. Samalla kehittyneemmissä maissa monien yksityis-

ten lahjoittajien tuloista suurempi osa kuluu ruoan hankintaan. Se voi pienen-

tää annettavia lahjoituksia. Muiden tuotteiden ja palveluiden hintojen nousu 

heikentää avustamisintoa entisestään. Oman elintason turvaaminen on help-

po asettaa elämässä etusijalle.

Kirkon Ulkomaanavun mukaan vaikeassa tilanteessa lisäraha ei ole ratkaisu. 

Sitä todennäköisesti tarvitaan, mutta muilla keinoilla pitää vaikuttaa ongel-

man syihin.

Se on varmasti totta, mutta ruokakriisi vaikuttaa kovin laajalta ja monimut-

kaiselta ongelmalta. Millä keinoilla ja voimalla siihen puututaan?

Varmaan täytyy tuudittautua ajatukseen, että ennen kuin ratkaisuja lyö-

dään pöytään, tarvitaan paljon rahaa.
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Siivoton hautausmaa järkytti

Suomalaiset kauppapuu-
tarhat kasvattavat ja myy-
vät vuosittain noin 50 mil-
joonaa kesäkukkaa. Niis-

tä reilusti alle kymmenen pro-
senttia myydään seurakuntien 
tarpeisiin, lähinnä hautausmail-
le. Näin arvelee Kauppapuutar-
haliiton toiminnanjohtaja Jyrki 
Jalkanen.

Tilastoja hautausmaakukista 
ei ole olemassa. Jalkanen tähden-
tää, että arvio on hyvin karkea.  
Hän ei pysty arvioimaan, kuinka 
suuren osa kesäkukat muodosta-
vat alan liikevaihdosta.

Jalkasen mukaan yhä harvem-
pi seurakunta viljelee hautaus-
maakukkansa itse. Sen sijaan ne 
ostavat kukkansa kauppapuutar-
hoilta.

Teoriassa noin 800 kauppa-
puutarhaa voisi myydä kukkia 
seurakunnille. Kaikki eivät kui-
tenkaan sitä tee, sillä ne myyvät 
kukkia vain vakiintuneelle asia-
kaskunnalleen tai sopimusjäl-
leenmyyjille, Jalkanen kertoo. 
Kukkia ei riitä aina seurakuntien 
tarpeisiin, sillä viljelyala kasvi-
huoneissa on hyvin rajallinen.

kauppapuutarhat  
kilpailutetaan
Seurakunnat tai seurakuntayh-
tymät kilpailuttavat kauppapuu-
tarhoja hankintalain velvoittami-
na. Joskus käy kuitenkin niin, et-
tä tarjouspyyntöön ei tule yhtään 
vastausta. Se johtuu Jalkasen mu-
kaan siitä, että seurakunnat tai 
seurakuntayhtymät haluavat jos-
kus paljon erilaisia kukkia. Niitä 
kaikkia ei kauppapuutarhan kan-
nata viljellä, sillä joitakin kukkia 
tilataan hyvin vähän. 

– Pientä sarjaa ei kannata ru-
veta viljelemään, ellei siitä sitten 
makseta kunnolla, Jalkanen huo-
mauttaa.

Teoriassa kukkia voisi tuoda 
ulkomailtakin, mutta se ei olisi 
viisasta. Kukat ovat herkkiä kas-
veja ja kärsivät parinkin vuoro-
kauden rekkakuljetuksesta. Edes 
Suomessa kukkia ei rahdata seu-
rakuntiin kovin kaukaa. Niitä 

Vein äitienpäivänä kukkia kahdelle haudalle Intiön hau-
tausmaalla – toisessa lepää äitini, toisessa isoäitini ja 
kolme tätiäni. 

Kuunneltuani tuomiokirkon saarnastuolista kaunii-
ta sanoja äidin merkityksestä tuntui järkyttävältä huo-
mata, miten vähän hautausmaan hoidosta vastaavat ta-
hot näyttävät tätä juhlapäivää arvostavan: Hautausmaa 
oli talven jäljiltä täysin siivoamatta. Roska-astiat olivat 
aikoja sitten täyttyneet yli äyräitten loppuun palaneista 
kynttilälyhdyistä ja kuihtuneista kukkalaitteista. Kasat 
vaan kasvoivat, kun äitienpäivän kävijät yrittivät siivo-
ta omiensa hautoja päivän kunniaksi.

Ellei seurakuntayhtymällä ole ollut varaa teettää hau-
tausmaan kevätsiivousta tämän juhlapäivän alla, olisi 
edes roskakasat voitu kuljetuttaa pois. Se olisi kävijöitä 
varmasti ilahduttanut paljon enemmän kuin seurakun-
tatalolla tarjottu kirkkokahvi.

 
katri Erroll

Helsinki

Pohjois-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraali-
majuri Pertti Puonti paheksuu valtakunnallisen Ko-
timaa-lehden haastattelussa Rauhan Tervehdyksen 1. 
Kivi -palstalla 6. maaliskuuta julkaistua kirjoitus-
ta sotilasvalasta. Tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
pyrkii selittämään asiaa (Rauhan Tervehdys, 15.5. 
sivu 20).

Kenraalimajuri ja tuomiorovasti unohtavat, että 
perustuslaki takaa uskonnon- ja mielipidevapauden. 
Raamattu ei anna mitään perusteita kenraalimaju-
rille hengellistää puolustusvoimien toimintaa.

Kirkon perustaja sanoo: ”Mutta minä sanon teil-
le: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, 
sillä se on Jumalan valtaistuin, älkää maan kautta, 
sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myös-
kään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kunin-
kaan kaupunki; äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä 
voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; 
vaan olkoon teidän puheenne: on on, tahi ei ei. Mitä 
siihen lisätään se on pahasta.” Matteus 5:33–37.

”Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jee-
sus sanoi hänelle: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja mieles-
täsi”. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky!

Toinen, tämän vertainen on: ”Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä 
riippuu laki ja profeetat.”(Matteus 22:36–40)

On sivistymätöntä vaatia sotilasvalaa sotilaalta, 
joka kokee sen Sanan vastaiseksi ja loukkaa hänen 
vakaumustaan. Sana sanoo ”älä tapa”.

Tuomiorovastin tulisi hoitaa seurakuntaansa ja 
jättää lain opetus, koska Kristus on lain loppu. Luu-
lisi kenraalilla ja armeijan henkilökunnalla olevan 
töitä simputuksen eli henkisen väkivallan lopetta-
misessa ja tehdä puolustusvoimista oikeamielisten 
miesten ja naisten vyöhyke. Simputus kun näyttää 
vain jatkuvan.

 
Jorma kataJaroutio

Oulu

Sotilasvalasta ja tappamiskiellosta

kuljetaan korkeintaan joidenkin 
satojen kilometrien päästä, mut-
ta tämä ei ole kovin yleistä.

Kukkia ei kannata kuljettaa 
kaukaa myöskään rahtauskus-
tannusten vuoksi.

Suurin osa seurakunnista ei 
ole vielä istuttanut kukkia, sillä 
yökylmät saattaisivat tappaa ne. 
Jalkasen mukaan alalla vallitsee 
käytäntö, jossa kukat istutetaan 

kesäkuun kymmenennen päivän 
jälkeen, koska tämän jälkeen yö-
kylmien vaaran arvellaan olevan 
ohitse.

Kauppapuutarha-alalla val-
litsee Jalkasen mukaan raju kil-
pailu. Todisteena siitä on se, että 
kukkien hinnat eivät ole 2000-lu-
vulla nousseet, vaikka viljelijöi-
den kustannukset ovat kohon-
neet. Myös inflaatio on nosta-

Yhä harvempi seurakunta 
kasvattaa itse kukkansa

nut kustannuspaineita, vaikka se 
onkin ollut aivan viime aikoihin 
saakka maltillista.

Alalla vallitsee myös työvoi-
mapula. Noin viidennes työnte-
kijöistä on ulkomaalaisia.

Oulun seurakuntayhtymän 
kesäkukat maksavat tänä vuon-
na lähes 60 000 euroa.

PEkka HEliN

A r k i s to / Re b e k ka Naa t us

Suuri osa seurakuntien kesäkukista koristaa sankarihautoja.
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T uiran seurakunnan dia-
koniatyö vietti kevätjuh-
laansa 13.5. muistellen 
lottien maanpuolustus-

työtä sodissa vuosina 1939–1944. 
Diakoniatyöntekijä Saila Luuk-
konen halusi nostaa lottien työn 
esiin, koska aihe on monille dia-
koniapiiriläisille ja diakonian asi-
akkaille omakohtaisesti tuttu.

– Sodan ja jälleenrakennuksen 
aikana Suomen naisilta vaadittiin 
todella paljon. Naisten vapaaeh-
toistyö piti isänmaata pitkälti 
pystyssä. Suomen naisen asema 
oli itsenäinen ja vaativa kuten ny-
kyisinkin, Luukkonen totesi.

Luukkonen korosti, että lot-
tien työssä ilmennyt vapaaeh-
toistyön henki on jatkunut dia-
koniatyössä näihin päiviin saak-
ka. Tuiran seurakunnan diako-
niapiireihin kuuluu henkilöitä, 
jotka ovat tehneet tätä näkymä-
töntä, niukasti arvostettua autta-
mistyötä 40 vuotta.

– Lottatoiminnan ja diakonia-
työn taustalla on sama palvelun 
ja lähimmäisen auttamisen peri-
aate, Luukkonen sanoi.

Lottien työ 
oli enemmän kuin lottovoitto

Marjatta Sainiolle lottapuku oli rakas. 
Se kannettiin kunnialla.

Lottia diakonian asialla. Kuvassa (vas. lukien) Annikki Perkiö, Kaija Haapala, Irja Vento, Eeva Kouri, Linnea Ollila ja Marjatta Sainio.

olla rohkeita.
Haapala oli tuonut näytteil-

le sota-aikaisia ruokalippuja se-
kä paketin sokerijuurikkaasta ja 
sipulista valmistettua kahvinvas-
tiketta.

Eeva Kouri toimi pikkulotta-
na ensin Lumijoella ja sitten Ke-
mijärvellä. Ilmavalvontatehtävis-
sä hän pääsi todistamaan saksa-
laisten ohiajoa. Keveämpiäkin 

muistoja jäi mieleen. 
– Pikkulotat saivat joka viik-

ko muonan mukana saman kuin 
muutkin, yhden Työmies-askin. 
Me päätimme kokeilla, ja yksi 
riitti.

Diakonissa Saila Luukkonen 
kertoi tarinan kotikunnastaan 
Suomussalmelta, missä ammut-
tiin talvisodan ensimmäiset lau-
kaukset. Emäntä Lempi Seppä-
nen onnistui ripeällä toiminnal-
laan pelastamaan suurimman 
osan Juntusrannan väestöstä. 
Hän kuljetti viestin lähestyvistä 
sotilaista vetäen lapsiaan heinä-
kelkassa peninkulman matkan.

– Sota-aikana oli selvää, että 
jokainen auttoi parhaansa mu-
kaan, Luukkonen totesi. 

Tilaisuudessa puhunut pastori 
Harri Fagerholm toivoi nuorem-
pienkin omaksuvan saman pal-
veluasenteen. 

– Lähimmäisen auttaminen 
on armolahjoista suurin, hän sa-
noi. Keski-ikäistä nuorempia ei 
kuitenkaan paikalla näkynyt.

riikka vuoriJärvi

Häpeästä 
kiitoksen kohteeksi
Sota-aikana rintamalla palveli  
20 000 lottaa ja kotirintamalla 
heitä oli  kymmenkertainen mää-
rä. Lottien vastuulla oli muun 
muassa muonitus-, lääkintä- ja 
viestitehtäviä sekä vainajien pe-
su.

Pyhän Luukkaan kappeliin ko-
koontuneen 65-henkisen diako-
niaväen joukossa oli kuusi entistä 
lottaa. Yksi heistä oli 84-vuotias 
kirkkovaltuuston jäsen Marjat-
ta Sainio, joka oli teettänyt tilai-
suutta varten uuden lottapuvun.

– Lottien työstä puhuminen 
oli pitkään kiellettyä. Venäläiset 
kielsivät sen. Suomeen jäi paljon 
vasemmistolaisia, joiden mieles-
tä asia oli häpeällinen. Se tuntuu 
kummalliselta, koska kaikki kui-
tenkin lähtivät aikoinaan yhtenä 
rintamana isänmaata puolusta-
maan.

Sainio kertoi vieläkin arkail-
leensa kunniamerkkien kiinnit-
tämistä pukuunsa. Alkuperäinen 
lottapuku oli vitriinissä näytteil-
lä. Vieressä oli Sainion miesvaina-

jan sotilaspapilta saama hartaus-
kirja, joka oli kulkenut tämän rin-
tataskussa sotavuosien ajan.

auttaminen 
oli itsestään selvää
Kaija Haapala toimi Tampereella 
lääkintä- ja ilmavalvontatehtävis-
sä. Hän kertoi, että kaikki pantiin 
sodan alkaessa kotirintamallakin 
ylimääräisiin töihin. 

– Sain ensiapulaukun ja aluksi 
pelotti, pystynkö auttamaan to-
sitilanteessa. Mutta raskainta oli 
lähteä 2–4 aikaan yöllä valvonta-
vuoroon Näsijärven torniin, kun 
pakkasta oli 42 astetta. Yritimme 

Lottatoiminnan 
ja diakoniatyön 
taustalla on 
sama palvelun 
ja lähimmäisen 
auttamisen periaate. 

 
Saila Luukkonen

diakoniatyöntekijä 
Tuiran seurakunta

Ku va t  R i i k ka Vu o r i j ä r v i
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Etelä-Afrikan kirkkojen neu-
vosto vaatii kansalaisia lo-
pettamaan väkivallan ja vi-

hanpidon ulkomaalaisia koh-
taan. Kannanotto annettiin jul-
kisuuteen viime viikolla.

Viime päivinä useita ihmisiä 
on kuollut köyhien asuma-alueil-
la syttyneissä kahakoissa muun 
muassa Johannesburgin ja Ale-
xandran alueella. Väkivallan teot 
ovat kohdistuneet lähinnä muis-
ta Afrikan maista muuttaneisiin 
pakolaisiin ja siirtolaisiin. Myös 
ainakin yksi eteläafrikkalainen 
on saanut surmansa hyökkäyk-
sissä.

Mellakoitsijat ovat syyttäneet 
ulkomaalaisia työpaikkojen vie-
misestä syntyperäisiltä eteläaf-
rikkalaisilta.

Kirkkojen neuvosto huomaut-
taa, että väkivaltaisuudet ei-
vät ole pelkästään köyhän väes-
tön muukalaisvihaa, joka kum-
puaa ennakkoluuloista. Sen mu-
kaan taustalla on pikemminkin 
pienen eliitin käsiin keskittynyt 
taloudellinen ja poliittinen valta. 
Tämän vallankäytön vuoksi yh-
teiskunnan varallisuus on jakau-
tunut hyvin epätasaisesti eivätkä 
köyhät saa tyydytetyksi alkeelli-
simpia perustarpeitaan.

Neuvosto muistuttaa myös, 
että useiden lähteiden mukaan 
mellakat ovat eivät ole syttyneet 
sattumalta vaan niitä on lietsot-

tu harkitusti. Yksittäiset henki-
löt käyttävät räjähdysaltista ti-
lannetta hyväkseen edistääkseen 
”omia opportunistisia ja rikolli-
sia päämääriään”.

Neuvoston pääsihteeri Eddie 
Makue toteaa, että rotuerottelun 
aikakaudella naapurimaat ottivat 
vastaan ja auttoivat eteläafrikka-
laisia pakolaisia. Hänen mukaan-
sa kristillinen etiikka velvoittaa 
kohtelemaan Etelä-Afrikkaan 
tulleita samalla tavalla.

 
JaNNE kaNkaala

Maata  kiertelemässä

Hiippakunnan 
saamelaistyölle 
oma työntekijä
Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli on valinnut saa-
melaistyön sihteerin virkaan 
pastori Erva Niittyvuopion. 
Hän aloittaa virassaan syys-
kuun alussa.

Saamelaistyön sihteerin 
keskeisiä tehtäviä ovat muun 
muassa saamelaisten kirkol-
lisen työn ja erilaisten hank-
keiden koordinointi. Merkit-
tävin lähitulevaisuuteen liit-
tyvä projekti on saamelaisten 
ekumeeniset kirkkopäivät, 
joka järjestetään kesäkuussa 
2009 Inarissa.

Saamelaistyön sihteeri 
huolehtii myös saamenkieli-
sistä kirkollisista kirjoista ja 
materiaalista sekä osallistuu 
tarvittaessa saamelaisen kir-
kollisen työn toteutukseen 
erityisesti saamelaisalueen 
ulkopuolella. 

Pastori Erva Niittyvuopi-
on äidinkieli on pohjoissaame 
ja hän on kotoisin Utsjoelta.  
Tällä hetkellä pastori Niitty-
vuopio on virkavapaalla Ou-
lun hiippakunnan vt. kuuro-
jen papin virasta. 

Musiikki vetää 
veisusukupolven 
messuun
Jumalanpalvelus avautuu 
nuorille musiikin keinoin. 
Messumateriaalia veisusuku-
polvelle -julkaisu kokoaa sa-
moihin kansiin hengellisiä 
lauluja sekä kirkkovuosi- ja 
jumalanpalveluskasvatusta.

Sen on tarkoitus omalta 
osaltaan elvyttää nuorten kir-
kossa käyntiä. Kokoelman on 
julkaissut Tampereen hiippa-
kunnan jumalanpalvelus- ja 
musiikkityö yhteistyössä La-
puan hiippakunnan kanssa.

Kokoelma sisältää tuttuja 
lauluja muun muassa Jaak-
ko Löytyltä ja Pekka Simojo-
elta. Mukana on myös aikai-
semmin julkaisematonta ma-
teriaalia suomalaisilta laulun-
tekijöiltä. Myöskään herätys-
liikkeiden laulukirjoja ei ole 
unohdettu.

Kirkot ulkomaalaisten tueksi

Kirkko 2015 -tulevaisuus-
seminaarissa pohdittiin 
nuorten vaikuttamiskei-
noja seurakunnissa. Se-

minaari järjestettiin Keravalla 
viime lauantaina Kirkon Nuori-
sopäivien yhteydessä.

Kirkolliskokous teki viime 
syksynä päätöksen antaa seu-
rakuntavaaleissa äänioikeuden 
16-vuotiaille seurakuntalaisil-
le. Kirkkolakiin tehtyä muutos-
ta päästään soveltamaan käytän-
töön ensimmäistä kertaa vuoden 
2010 seurakuntavaaleissa. Tule-
vaisuusseminaarissa nuoret ide-
oivat muun muassa sisältöjä seu-
rakuntavaalien kampanjalle, jo-
ka innostaisi tuoreita äänioikeu-
den saaneita nuoria vaaliuurnille. 
Vaalikampanjan tunnuslauseiksi 
seminaari ehdotti muun muassa 
”Tuunaa neuvosto” sekä ”On ai-
ka vaikuttaa”.

koulut ja rippileirit  
avainasemassa
Nuorten mielestä seurakunta-
vaaliehdokkaiden olisi hyvä teh-
dä itseään tunnetuksi esimerkik-
si nuortenilloissa, kauppakeskuk-
sissa ja kouluissa. Vaalimainon-
nan tulisi näkyä kaupunkien ka-
tukuvassa sekä internetissä sivus-
toilla, jotka ovat nuorten suosi-
ossa.

– Äänestyspaikkoja voisi myös 
olla kouluissa – vaikuttaminen 
on tuotava sinne, missä nuoret 
liikkuvat, seminaariin osallistu-
neet Amanda Kaura, 16, Nur-
mosta ja Laura Vuoristo, 17, Tu-
rusta pohtivat.

Nuoret: ”On aika vaikuttaa”
Äänestysintoa nostatettiin  
Kirkon Nuorisopäivillä

28-vuotias jyväskyläläinen 
kirkolliskokousedustaja Signe 
Jauhiainen esitteli seminaarin 
osallistujille omaa tietään kirk-
kovaikuttajana. Hänen mieles-
tään nuoria tarvitaan kirkon pää-
töksenteossa.  

– Nuorille on selvennettä-
vä kirkon hallintorakennetta si-
ten, että he voivat ja osaavat vie-
dä ideoitaan kirkossa eteenpäin. 
Rippileireillä on jo tänä kesä-
nä kerrottava kirkollisen vai-
kuttamisen mahdollisuuksista 
ja nuorten äänestysoikeudesta, 
hän totesi.

Piispa: puolet päättäjistä  
tulisi olla nuoria
Seminaarissa syntyneet ideat ja 
pohdinnat luovutettiin terveisi-
nä Espoon hiippakunnan piispal-
le Mikko Heikalle Nuorisopäivi-
en pääkonsertissa.

Piispan mielestä kirkollisko-
kouksen tekemä äänestysikära-
jan laskemispäätös on histori-
allinen teko, joka tulee muutta-
maan kirkkoa. Nuoret ovat Hei-
kan mukaan muutoksessa avain-
asemassa.

– Seuraavien vaalien jälkeen 
seurakuntaneuvostojen jäsenistä 
tulisi yli puolet olla nuoria, Heik-
ka toivoi.

monikulttuurisuus toisena 
teemana
Vaikuttamisen ohella seminaa-
rin toiseksi teemaksi oli nostet-
tu monikulttuurisuus. Osallistu-
jat suunnittelivat pienryhmätyös-
kentelynä monikulttuurisen ta-

pahtuman seurakuntaan. Semi-
naarin tuloksena syntynyt mate-
riaali toimitetaan kaikkien seu-
rakuntien hyödynnettäväksi.

Seminaarin yhteydessä valit-
tiin myös Kirkko 2015 -edustajat 
nuoren aikuisten NAVI-vaikutta-
misryhmään. Ryhmään otettiin 
mukaan Amanda Kaura Nurmon 
seurakunnasta sekä rovanieme-
läinen Miikka Keränen.  

Kirkko 2015 -tulevaisuusse-
minaariin oli lähetetty kutsu jo-
kaiseen suomenkieliseen seura-
kuntaan, joita pyydettiin lähet-
tämään seminaariin kaksi noin 
15–17-vuotiasta nuorta. Tyttöval-
tainen seminaariväki koostui 35 
eri seurakunnan edustajasta. 

aNNika Saarikko

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

Viimeksi seurakuntien päättäjistä äänestettiin syksyllä 2006. Vuonna 2010 
vaaliuurnille pääsevät todennäköisesti myös 16-vuotiaat.

Erva Niittyvuopio aloittaa Oulun 
hiippakunnan saamelaistyön 
sihteerinä ensi syksynä.

Etelä-Afrikassa kuohuu paikallisten ja 
maahanmuuttajien välillä.

w w w.sxc . hu / Mat t h ew B owd e n
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T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Puolet halvemmalla Elegalta!

020 757 8873

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

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, ti-to 10-
17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esi-
neet yms. Tervetuloa! Nettikauppamme: www.biblia.fi 

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele
www.loimaankivi.fi

maritta.mottonen@loimaankivi.fi

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY

•KAIVERRUKSET
Mallikivet -10%

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14
Puh. 040 521 7107

Piriläntie 145, 90440 Kempele

Lämmin kiitos 
Laina Sarajärven siunaus- ja 
muistotilaisuuteen osallistuneille.
Juhani Sarajärvi Taija Pesonen

Koti- ja toimitila-
siivoukset edullisesti

Tmi Ninal  040 5321 624

Halutaan vuokrata

Etsimme kotia! 4-henkinen perhe 
haluaa vuokrata okt, pt tai tilavan rt-
huoneiston suunnalta Kuivasjärvi-
Jylkynkangas tai Maikkula-Heikki-
länkangas määräajaksi. Isä töissä 
yliopistolla (OYS) ja perhe muuttaa 
kesällä. Puh. 050-341 8535.

Palveluja tarjotaan

Kesä puhaltaa raikkaita tuulia 
jumalanpalveluksiin. Sanaa voi 
kuulla luonnon helmassa, met-
säkirkossa. Sateen sattuessa ju-
malanpalvelukseen voi osallis-
tua myös kotona. Kolmen var-
tin kirkko alkaa kesäkuussa YLE 
TV1:llä sunnuntaisin kello 10.

Metsäkirkot ovat saavuttaneet 
suuren suosion ympäri Suomea. 
Tampereella Kalevan seurakun-
ta on järjestänyt metsäkirkko-
ja Näsijärven rannassa jo usean 
vuoden ajan. Hengellinen teksti 
lauletaan sanajumalanpalveluk-
sessa perinteisten kansanlaulu-
jen sävelin.

– Suomalainen kansanlaulu-
perinne ja luonto sopivat hyvin 
yhteen. Metsäkirkkoon löytävät 
tiensä hyvin erilaiset ihmiset. 
Ympäröivä luonto herättää ajat-
telemaan Jumalaa luojana. Kal-
lioisissa maisemissa sielu lepää. 
Sinne on hyvä tulla kuulemaan 
sanaa, sanoo seurakuntapasto-
ri Kati Eloranta Kalevan seura-
kunnasta.

Metsäkirkko järjestetään 
Tampereella Kaupin metsässä 
24.5. kello 12.

Kolmen vartin kirkko palaa 
ruutuun 8. kesäkuuta, kun vuo-

rovaikutteisen televisiojuma-
lanpalveluksen ensimmäinen 
osa esitetään YLE TV1:ssä. Oh-
jelmasta nähdään kesän aikana 
kuusi osaa.

Pastori Harri Palmun isän-
nöimän televisiokirkon seura-
kunta muodostuu television kat-
sojista. Suuri televisioruutu toimii 
alttaritauluna. Raamatunteks-
tit ja rukoukset aukeavat luon-
tokuvien ja kristillisten symboli-
en kautta. Lisäksi saarnan yhtey-
dessä näytetään päivän aiheeseen 
liittyviä katugallupeja. Ohjelman 
verkkosivuilla on myös mahdol-
lisuus jättää esirukouspyyntö se-
kä palautetta tekijöille.

Tänä kesänä Kolmen vartin 
kirkossa musiikkivieraina ovat 
laulajat Marjukka Paasonen ja 
Jarmo Pouttu. Ohjelman suun-
nittelusta ja ohjauksesta vastaa 
Pekka Heikkilä. Tuottajina ovat 
Juha Rajamäki Kirkon tiedotus-
keskuksesta ja Ari Meriläinen 
YLEltä.

Kolmen vartin kirkko lähete-
tään TV1:ssä kesällä seuraavasti: 
8.6., 21.6., 29.6., 13.7., 20.7. ja 3.8. 
kello 10.

 
kirkoN tiEdotuSkESkuS

Käy kesäkirkkoon
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Aloitimme 
toimintamme 

Veikon päivänä. 
Veikko tuntui hyvältä, 
veljelliseltä nimeltä. 
Valinta taas viittaa 
elämänpolulla 
tehtäviin ratkaisuihin, 
olemme vähän kuin 
Valintatalossa.

Arvo Yrjölä
diakoni

Kempeleen seurakunta 

Kempeleen Nordea-talon 
alakerrassa tuoksuu kes-
kiviikkoisin kello 10:stä 
lähtien kahvi ja kaikuu 

puheensorina. Silloin kokoontuu 
seurakunnan diakoniatyön ni-
missä toimiva Veikon valinta, jo-
ka tarjoaa päivätoimintaa päih-
deongelmaisille ja yksinäisille.

Toimintaa vetää pitkän linjan 
diakoni Arvo Yrjölä.

– Olin pitkään töissä Leppä-
virralla, jossa saimme hyviä ko-
kemuksia tällaisesta toiminnasta. 
Sieltä saadun mallin mukaisesti 
perustimme myös tänne oman 
järjestön, Toimintayhdistys Sini-
sorsa ry:n.

Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistää kestävää elämäntapaa se-
kä tukea ja rohkaista ihmisten 
omatoimisuutta ja osallistumista. 
Toimintayhdistys pyrkii ehkäise-
mään ja vähentämään aineellista 
ja henkistä köyhyyttä sekä sosiaa-
lista syrjäytymistä.

– Juttelemme, ruokailemme, 
askartelemme erilaisten hank-
keiden parissa sekä retkeilemme. 
Tämä on vertaistukea, kertoo Yr-
jölä ja laatii samalla kauppalistaa. 

Veikon valinnassa  
puhalletaan yhteen hiileen

Kari Korhonen (vas.) ja Salo Karjalainen sekä Toimintayhdistys Sinisorsa ry:n innoittamia kätten töitä.

Tänään syödään lohikeittoa.
– Keskustelupiiri syntyy it-

sestään. Joku voi esittää aiheen, 
vaikkapa liikunnan, josta keskus-
tellaan. Vitsejäkin kertoillaan, ja 
saa tänne runojakin tulla lausu-
maan. Parannetaan maailmaa, 
vapaaehtoistyöntekijänä toimiva 
Jouni Ikonen kuvailee.
 
kaikki ovat  
tervetulleita mukaan
Veikon valinta on kokoontunut 
tammikuusta lähtien, joten toi-
minta on vielä alkuvaiheessa. 

– Toivoisimme lisää väkeä 
joukkoomme – kaikki ovat ter-
vetulleita. Uusien ihmisten myö-
tä tulisi myös uusia kädentaito-
ja ja askarteluvinkkejä, Toimin-
tayhdistys Sinisorsa ry:n puheen-
johtaja Kari Korhonen toteaa.

– Toiminta on vielä lapsen-
kengissä, mutta kun lapsi kasvaa, 
kenkäkin suurenee, Salo Karja-
lainen huomauttaa.

Korhonen on käsistään näppä-
ränä taituroinut koivun tuohesta 
hienoja tauluja. Luonto on muo-
vannut tuohiin ainutlaatuisia ku-
via. Joihinkin tuohiin Korhonen 
on kaivertanut tinakolvilla sopi-
via kuvioita.

– Näitä ei ole kahta samanlais-
ta. Jos jossakin tulee toinen sa-
manlainen vastaan, tietää, että se 
on väärennös, muut ihastelevat.

Uunituore idea on lintutau-
lu, jossa kuvaa elävöittämään 
on lasin alle aseteltu kuivattuja 
kukkia. Tauluja tullee saataville 
suunnitteilla oleviin myyjäisiin, 
joissa kerätään varoja toimintaa 
varten.

–  Kesä lähestyy, jolloin luon-
toakin voi hyödyntää enemmän, 
ja retkeillä. Yhteishenki on tärke-
ää: puhallamme yhteen hiileen, 
Korhonen visioi.

tavoitteena laajentaa  
toimintaa
Suurimpana ongelmana näyt-
täytyy tällä hetkellä omien tilo-
jen puute. Toimitiloja etsitään 
parhaillaan, ja niiden saanti hel-
pottaisi esimerkiksi askartelutoi-

mintaa. Omien tilojen myötä toi-
mintaa voisi myös laajentaa.

–  Olisi ihanteellista, jos päivä-
toimintaa olisi joka päivä. Yhdis-
tyksellä voisi olla palkattu työn-
tekijä. Myös vapaaehtoisia kaivat-
taisiin mukaan enemmän, Arvo 
Yrjölä suunnittelee.

Yrjölä toivoisi lisää yhteistyötä 
oman alueen sairaalan ja sosiaali-
toimiston kanssa.

– Jos esimerkiksi sairaalas-
sa on päihdekuntoutuja, joka on 
kotiutumassa, meihin voitaisiin 
olla yhteydessä. Sosiaalitoimis-
tosta voitaisiin ohjata ottamaan 
yhteyttä tänne. Tällainen yhteis-
kunnallinen apuverkosto vähen-
täisi sosiaalitoimiston ja terveys-
keskuksen asiakasmäärää. Rahal-
linenkin säästö olisi merkittävä, 
Yrjölä arvioi.

Limingan rovastikunnan dia-
koniatyö piti talkoo- ja virkistys-

leirin päihdeongelmaisille Ou-
lunsalon Umpimähkässä. Ohjel-
maan kuului talkootöitä, makka-
ranpaistoa, kisailua ja tietotuoki-
oita. 

Ja niin, mistä tulee nimi Vei-
kon valinta?

– Aloitimme toimintamme 
Veikon päivänä. Veikko tuntui 
hyvältä, veljelliseltä nimeltä. Va-
linta taas viittaa elämänpolulla 
tehtäviin ratkaisuihin, olemme 
vähän kuin Valintatalossa, Yrjölä 
perustelee ryhmän nimeä.

– Vanha veikko, minne olet 
menossa? heittää Jouni Ikonen 
pilke silmäkulmassaan.

Päivi martikaiNEN
 

Veikon valinta kokoontuu  
keskiviikkoisin kello 10  

Kempeleen Nordea-talossa.

P
äi

vi
 M

ar
ti

ka
in

en

Uusi ote elämään vertaistuella

Kari Korhosen tuohitaulussa luonto 
ja taiteilijan käsiala yhdistyvät 
ainutlaatuisella tavalla.



8    Nro 19      22.5.2008

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
lähestyvät ja Lähetysladan 
takapenkillä on vieraillut 
tukuttain immeisiä. 
Viihdetaitelija Jope Ruonansuu 
piipahti pikaisesti Oulussa ja 
löysi aikaa haastattelutuokiolle. 

Mitä kuuluu Jopelle?
– Kiitos, oikein hyvää kuuluu. Töiden puo-
lesta on ollut vilkasta ja uutta projektia il-
massa. Kesälomakin koittaa kuukauden 
päästä.

Miltä Ladan takapenkillä tuntuu?
– Tutulta tuntuu. Minulla itselläni ei ole 
ollut Ladaa, mutta olen kyllä ajanut kyseis-
tä merkkiä paljon ja ollut kyydissäkin. 

Onko sinulla erityisiä Lada-muistoja?
– Veljelläni oli Lada, jota lainasin jopa 
keikkamatkoille. Auto tahtoi sammua ai-
na liikennevaloihin, mutta tuli sillä selviy-
dyttyä jopa Kemi–Nurmes-välisestä keik-
kamatkasta. Ei Lada huono auto ole, se on 
ehdottomasti legenda ja sillä on oma vank-
kumaton maineensa sekä kannattajakun-
tansa. 

Mitä kaikkia projekteja sinulla on nyt 
meneillään?
– Levy-yhtiö on vihdoin antanut luvan 
tehdä vakavamman levyn huumorilevy-
jen sijasta. Enkeleitä toisillemme -levy jul-
kaistaan syksymmällä ja se sisältää seitse-
män uutta biisiä sekä vanhoilta huumo-
rilevyiltä poimittuja viimeisiä vakavam-
pia kappaleita. Television puolelta kuva-
simme uusia jaksoja Jopet Show -sarjaan ja 
syksyllä ehkä kuvataan uusia jaksoja myös 
6pack -sarjaan. 

Olet muusikko, näyttelijä ja koomikko. 
Mitä viihteenlajia teet mieluiten?
– Vaikea eritellä, mikä on mieluisin. Vä-
lillä haluttaa tehdä vakavampiakin juttuja 
ja välillä päinvastoin. Minä olen vain viih-
detaiteilija, joka tekee töitä monipuolises-
ti. Viihde on juuri se yhteinen tekijä, mikä 
kokoaa kaikki tekemiseni yhteen. Koomi-
koksi minut herkimmin leimataan. 

Olet myös loistava imitaattori. Kuka on 
lempihahmosi?
– Vesku Loirin laulamista en ole kuul-
lut muiden imitoivan. Lempihahmoja on 
paljon mutta esimerkiksi Mauno Koivis-
ton imitoimisesta pidän. 

Viihteen konkari:  
Rauhaa ja Rakkautta

Ku va t  A nn i  K innu n e n
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Jos olisi mahdollista 
tietää, miten Raamatus-
sa mainitut henkilöt ovat pu-
huneet ja elehtineet, niin ketä heis-
tä haluaisit imitoida?
– Jeesusta tai Jumalaa itse. Mitenköhän 
Jeesus mahtoi puhua, varmaan samalla 
tavalla kuin Kekkonen. Lapsena Kek-
konen merkitsi minulle paljon, hän oli 
melkein kuin Jumala ja hänen äänensä 
oli vakuuttava. Herkästi sitä ajattelee, 
että Jeesuksen äänessä on ollut uskotta-
va saundi, sillä eiväthän ihmiset muu-
ten olisi kääntyneet uskoon. 
Millainen suhde sinulla on kristinus-
koon?
– Aika vakavakin oikeasti. Kyllä minä 
ihan omanlaisessa uskossa olen, kai-
killahan se on oma uskonsa. Monel-
la viihdetaiteilijalla on hyvin uskon-
toläheinen lähestymistapa ja teksteis-
tä huomaa, että Jumalan läsnäoloa on 
pohdittu. Niinhän se Juicekin tapasi ai-
na sanoa, että: ”Jumala on, vaikkei us-
koisi.” 

Onko sinulla erityisiä muistoja seura-
kuntaelämästä?
– Kävin rippikoulun Rovaniemellä 
vuonna 1979. Tutustuin yhteen kivaan 

likkaan siellä, 
hänestä tuli sitten 
vähäksi aikaa tyttöystä-
väni. Yhden rippikoulun opet-
tajan kanssa me soiteltiin kitaraa ja 
jammailtiin. Se oli mukavaa aikaa se. 
Enpä usko, että kenelläkään on huono-
ja muistoja rippikoulusta. 

Mitä muuta elämääsi kuuluu kuin 
viihdyttäminen?
– Pääasia elämässäni on lapseni kasvat-
taminen. Tyttäreni Saara täyttää tänä 
vuonna 12 vuotta ja häneen panostan 
suurimman osan vähästä vapaa-ajasta-
ni. Harrastan vanhoja ajoneuvoja: au-
toja, mopoja, skoottereita ja moottori-
pyöriä. Niillä tulee sitten lomalla ajet-
tua. Tänä kesänä ajattelin ajaa pappa-
tunturilla 50 kilometrin matkan mö-
killeni Vihtiin, aikaa saa varata puo-
litoista tuntia. Pappis on paras kulku-
väline! 

Mikä vetää hauskan 
miehen vakavaksi?

– Itse elämä vetää mones-
ti vakavaksi: ihmissuhteet, 

muut murheet, sairaudet ja 
ikääntyminen, kyllä ne laittaa miet-
timään. Yleisö kuvittelee, että viihde-
alan ihmiset ovat aina iloisia ja hausko-
ja. Tämä on rankka ala ja tätä tehdään 
sydänverellä. Onneksi minulla on rak-
kaista ihmisistä koostuva lähipiiri, joi-
den seurassa saan olla oma itseni, omi-
ne kiukkuineni ja väsymyksieni. Kun 
on pahimmillaan yli 200 päivää vuo-
dessa pois kotoa, niin monesti yksinäi-
syys vaivaa. 

Milloin sinua nähdään seuraavan ker-
ran Oulussa?
– Tykästyin kovasti Teatteri Rion tiloi-
hin ja voisin ehkä pitää siellä levynjul-

kistamiseni lokakuussa. Varmaksi tie-
dän sen, että vedän täällä ainakin kak-
si keikkaa joulukuussa. 

Mitä tulevaisuuden toiveita sinulla 
on?
– Työn puolesta haluaisin tehdä oman 
huumoripitoisen elokuvan. Haluai-
sin itse näytellä sekä ohjata sen. Siviili-
puolella toivoisin rauhaa ja rakkautta, 
ei sen kummempaa tai isompaa. 

Mikä on lempivirtesi?
– Virsi 492, Ystävä sä lapsien. Se on jää-
nyt mieleen jo pienestä. Isäni äiti ve-
ti pyhäkoulua. Sinne oli aina muka-
va mennä, kun oma mummo oli opet-
tajana ja hän laulatti kylän lapsia. Sa-
maan virteen sisältyy myös toinen läm-
min muisto. Saaran ollessa pieni olim-
me hänen pikkuserkkunsa ristiäisissä. 
Kun pappi lauloi kyseisen virren, alkoi 
Saara itkeä, koska se oli hänestä niin 
herkkä virsi. Isänä oli vaikuttavaa huo-
mata, miten omaan lapseen voi jokin 
asia kolahtaa niin täydellä. 

Mitä vastaat lopuksi kysymykseen, 
minkä tähden?
– Elämän tähden!

maarit itkoNEN

Ensi kerralla Lähetysladan takapenkillä 
nähdään kesälomaansa viettävä  

jäiden keijukainen.

Herkästi sitä 
ajattelee, että 
Jeesuksen äänessä 
on ollut uskottava 
saundi, sillä eiväthän 
ihmiset muuten olisi 
kääntyneet uskoon.

Myös Ladan etupenkki on 
Jopelle tuttu paikka uran 

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

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Su 25.5. klo 10 jumalanpalvelus ja dia-
koniavihkimys tuomiokirkosta, toimit-
taa piispa Samuel Salmi, saarnaa Hannu 
Rahikainen. Urkuri Maija Tynkkynen ja 
kanttori Raimo Paaso. Sofia Magdalena 
-yhtye.
Su 25.5. klo 11.25 radiopyhäkoulus-
sa lapsityönohjaaja Aila Valtavaa-
ra kertoo katoamattomista aarteista. 

Yhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 28.5. klo 15.40 Naisen allakka. Pastori Virpi 
Sillanpää-Posion kolumni.
To 29.5. klo 15.40 Kasvun paikka. Muusikko 
Joel Hallikainen puhuu ihmisenä kasvustaan, 
ohjelman toimittaa Pertti af Hällström.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 25.5. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Aila Valtavaara kertoo katoamattomis-
ta aarteista.
Su 25.5. klo 10 messu Saloisten kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusintana, aiheena sotaor-
vot. Vieraana raahelainen Hilkka Silvola, ohjel-
man toimittaa Risto Parttimaa.
Ma 26.5. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Mervi Jutila Alavieskasta.

Muut seurakunnat

www.ohsrk.fi 

BE LIFTED –TAPAHTUMA 23.-24.5. Mukana 
Markku Tuppurainen (pe, la), Ruudolf (pe) ja 
Mikko goes to heaven (la). Tilaisuudet klo 19. 
Pe 23.5. klo 18 E4 rukous- ja ylistysilta Advent-
tikirkossa. Su 25.5. klo 11 Pyhäpäivän sana, 
Markku Tuppurainen, Janne Peltoniemi & co. 

Ke 28.5. klo 19 Sana ja rukous, Markku Tossavainen, Tiina Hilli, Ilovalo -kuoro. 
TERVETULOA!

Sepän seurat su 25.5. klo 10 Yli-Iissä: messu kirkossa, esitelmä
”Vänrikkien” uskonnollisuus Suomen Sodan 1808-09 aikoina”, seurat 
Sepän pirtissä.

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: Ti 27.5. klo 18 Eeva ja Yrjö Halmes-
mäellä, Meijerintie 2, Liminka ja klo 19 Tavastkengän kylätalolla,
Pyhäntä.

Espoon herättäjäjuhlille lähtee linja-auto Oulusta pe 4.7. aamulla, palaa 
su 6.7. juhlien päätyttyä. Tied. ja ilm. Pohjolan Matka Oy,
Ilkka Mäenpää, puh. 040 553 0772.

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen viikolle 21 / 22.5.2008 

2 palstaa 

Ilmoituksen jättäjä Martti Hannula 
040 5718176 
 
 
 
 
 
 
 

         Kellonkartano 2008:   Tie,  Totuus,  Elämä  
          Raamattuopistontie 93, KELLO  p. 044 0510405,  www.kellonkartano.fi 
         24-25.5 Jumalaan voi luottaa!  Eero JUNKKAALA 
La 14    Raamattu kestää - mutta ymmärränkö sen oikein? 
     16     Usko ja uskonnot - mitä tietä kuljettava? 
    18.30 Arki koettelee uskon 
Su 13     Kartanon kirkko, Junkkaala 
      15    Toimintakauden aloitus, seurat 
------------------------------------------------------------------------ 
Kolme iltaa HEPREALLE, kielikurssi ma 2.6., to 5.6. ja pe 6.6.  
         klo 17.30-20.30 opettajana Anja RÖPELINEN Lisätietoja ja ilmoitt.  
         anja .ropelinen@luukku.com tai 050 3767387 (iltaisin tai tekstarina) 
 

             Tervetuloa Kellonkartanoon, kuka tahansa! 
                    Kellonkartanon ystävät       Kirkkopalvelujen  opintokeskus

TILAISUUTEMME:
Su 25.5. klo 18.00 EVANKELIUMIN ILTA, 

Simo Pitkänen
Ke 28.5. klo 19.00 

SANA JA RUKOUSKOKOUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

25.5. Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu sunnuntaina klo 11.00. 
Tiistaina 18.30. Yhteiskristillinen rukous ja ylistysilta ! Tervetuloa kaikki!

Su 25.5 klo 16:30 Pyhäkoulu.
Klo 17 Seurat Matti Rahja.
Tervetuloa!

HELLEHINNAT!
Kaikille uusille ilmoittajille 

-40%
15.5. - 31.8.2008

Ota yhteyttä!
Sari Havia 040 840 8740
sari.havia@kotimaa.fi 

Su 25.05. klo 13 Perhepyhä-
koulu. Su 25.5. Seurat klo 15.
Sirpa Bergman, Jorma Räisä-
nen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 22.5. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, 
Ulla Keränen. Pe 23.05. klo 18.30 Varkki-ilta, 
klo 18 E4 Ylistys- ja kiitosilta Adventtikirkos-

sa. Su 25.5. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, lounas, Janne Turpeinen, Aimo Kesti. 
Ti 27.5. klo 13 Päiväpiiri. Ke 28.5. klo 18 Nuortenilta. To 29.5. klo 19 LÄHDE-ilta, 
Risto Wotschke, God’s Bell, Elliots, rukouspalvelua, tarjoilua, aihe: Luovuus. Lasten-
leiri Koppanassa 23.-26.6., Nuortenleiri 26.6.- 29.6., lisätietoja Siniltä.
www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Lumijoen Korsuhovilla Matala kynnys Su 25.5. klo 17, Jouni Korkala, Eila Kovalainen.

Lukunurkka

Hain jahtaama
”Olin tajuton. Olin lakannut hengittämäs-
tä.” Näin alkaa englantilaisen Steven Hal-
lin esikoiskirja Haiteksti. 

Kirjan alku on vangitseva, mutta se ei 
jää siihen, vaan samanlainen tunne, tilan-
ne ja lukemisen pakko jatkuu läpi kirjan. 
Kirjan päähenkilö on mies, kutsutaan hän-
tä vaikka nimellä Eric Sanderson. ”Silmät 
rävähtivät ammolleen kuin isot O:t, niska 
ja hartiat vetäytyivät kaarelle kun haukka-
sin ilmaa, vedin valtavan, maailman niele-
vän henkäyksen.” Miehellä ei ole harmain-
ta aavistustakaan, kuka tai missä on.

Tästä tilanteesta lähtien lukijan eteen 
vyörytetään erikoista, kummallista, ou-
toa maailmaa. Ihmisen muisti, sen häviä-
minen, palautuminen, selittäminen ja ym-
märtäminen ovat kietoutuneet väkevästi 
kirjan punaiseksi langaksi. Päähenkilön 
muisti on hävinnyt ja hän alkaa selvitel-
lä asian syytä. 

Miestä jahtaa eläin, tämä eläin on lu-
doviciaani. ”Se on yksi monista puhtaasti 
käsitteellistä kalalajeista, jotka uivat inhi-
millisen kanssakäymisen virroissa ja syyn 
ja seurauksen vuorovesissä. Ludoviciaani 
on petokala, hai. Sen ravintoa ovat ihmisen 
muistot ja perimmäinen itseys.” Miehen 
tehtävänä on paeta haita ennen kuin on lii-
an myöhäistä. Pakomatkalla häntä autta-

Hall, Steven: Haiteksti. 
 Suomentanut Kaijamari Sivill. WSOY 2007.

vat hänen aiemmin itsellensä lähettämät kirjeet 
ja muut samassa tilanteessa olevat.

Steven Hall rakentaa uskomattoman mie-
lenmaiseman ja ajatusleikin. Lukijan pitää ol-
la koko ajan varuillaan. Tiivis teksti on armo-
ton, mielikuvituksellinen ja palkitseva. Kirjoi-
tustyylissä on luettavissa vaikutteita Jorge Luis 
Borgesilta ja David Lynchiltä. Se, mitä luulee tie-
tävänsä, ei välttämättä pidä paikkansa. Haiteks-
ti ärsyttää, kiehtoo, ihmetyttää, kummaksuttaa, 
mutta samalla pakottaa lukemaan loppuun asti, 
viimeiseen sivuun, sanaan, kuvaan asti.

JuHa väHäkaNgaS

olEtko HarkiNNut läHtÖä muumimaaHaN, HiEkkaSärkillE, SärkäNNiEmEEN tai
liNNaNmäEllE kouluJEN JälkEEN? 

miEti uudEllEEN. SuomEN SiSältÖrikkaiNta HuPia oN tarJolla ouluSSa 13.–15.6.  
ilmaiSEkSi. katSo tarkEmmat idEat Ja oHJElmatiEdot www.miNkataHdEN.fi.

 

syytä jäädä Ouluun!100

Radiotiedot
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Haukiputaan seurakuntasivut

Kevään henki 
ja kesän virkistävä 
vaikutus

K evät on uuden elämän puhkeamisen aikaa. Korvin 

ja silmin saamme ihastella luonnossa Luojamme 

ihmeellisiä töitä. Lintujen laulu ja uuden kasvun väkevä 

voima pysähdyttävät meitä kuuntelemaan ja katselemaan 

ihmeitä luomakunnassa. 

Haukiputaalaisina olemme seuranneet Kiiminkijoen 

ja meren vapautumista jäätaakoistaan. Useat meistä 

haluavat aivan veden ääreen katselemaan vapaana 

virtavaa jokea ja meren väkevää puhuttelua. Luojamme 

on tehnyt kaiken ihmeellisesti sanallaan. Ja hän edelleen 

luo uutta luomakunnassaan.

Seurakuntamme toiminta valmistautuu kesää varten. 

Monet talvikauden piirit ja tilaisuudet ovat päättyneet. 

Niiden osalta kesäloma on jo alkanut. Koulujen  

päättyminen näkyy seurakuntamme toiminnassa täysinä 

kirkkoina lukuvuoden päätösjumalanpalveluksissa. 

Emme väsy laulamasta kaunista suvivirttä. Koululaiset, 

opettajat ja kodit valmistautuvat kesään, virkistymään ja 

keräämään uusia voimia syksyä varten.

Seurakunnan kesätoiminta sykkii kiireisimpänä 

rippikoululeireillä. Nuori seurakunta saa Jumalan sanan 

matkaevästä rippikoulussa itsenäistymiseen ja elämän 

kestäviin valintoihin. Jumalan sanan ja uskonkouluna 

rippikoulu on ainutkertainen jokaiselle nuorelle. Myös 

nuoren perheelle rippikoulu on tärkeä.

Edessäsi ovat Haukiputaan seurakunnan kesäkauden 

toiminnasta kertovat tiedotussivut. Niissä on luettavana 

kesäkauden ajan toimintaa aina syksyyn saakka. Toivon, 

että mahdollisimman moni seurakuntalainen löytäisi 

toiminnasta itselleen sopivaa ohjelmaa kesäkautenakin.

Haukiputaan seurakunnan tunnuksesta, logosta, 

löytyvät viisi leipää ja kaksi kalaa. Tunnuksesta löytyy siis 

Raamatun kertomus ruokkimisihmeestä. Viisi leipää ja 

kaksi kalaa olivat ne pienen pojan eväät, joista Herramme 

siunasi syötävää tuhansille.

Rukouksemme on, että kesäkautenakin sunnuntain 

jumalanpalvelus ja monet muut sanantilaisuudet saisivat 

ruokkia kuulijoita Jumalan sanan uskoa synnyttävällä ja 

ruokkivalla ravinnolla. Kaunis kuvakirkkomme kutsuu 

meitä hiljentymään. Jumalan siunaamaa kesää jokaiseen 

Haukiputaan kotiin.

Jaakko kaltakari
kirkkoherra

H aukiputaan kirkko on ensi ke-
sänä jälleen tiekirkkona. Kir-
kossa voi vaikka ihailla Mika-

el Toppeliuksen maalauksia. 
Yksi Haukiputaan kirkon seinistä 

avaa katsojille näkymän viimeises-
tä tuomiosta, jota jotkut pitävät Suo-
men barokkitaiteen huippuna. Pelas-
tuneiden sielut ovat yläilmoissa iha-
nien enkelien saattelemina. Alhaal-
la ovat kadotukseen joutuneet. Heitä 
eivät saattele ihanat enkelit vaan in-
hat oliot. Eikä kadotettuja naurata.

Kerrotaan että kirkon maalaukset 
vuosina 1774–1779 tehnyt Toppeli-
us joutui pieneen kiistaan maalaajien 
tilaajien kanssa palkkionsa suuruu-
desta. Niinpä Toppelius antoi maa-
lauksen kadotetuille naisille tilaaji-
en emäntien naamataulut. Emäntiä 
ei maalauksessa naurata eikä heitä 
varmaan naurattanut oikeastikaan, 
jos vanha tarina pitää kutinsa.

Haukiputaan papit tulevat helve-
tistä, paikalliset ovat sanoneet. Sa-
nonta johtuu siitä, että ennen mui-
noin sakastin ovi sijaitsi maalauk-

Tiekirkossa 
upeaa barokkitaidetta

sen helvetin vieressä. Nykyään kir-
kon sakasti on toisessa kohdin kirk-
koa, mutta muistot elävät yhä sanon-
nassa.

lasta 
pelotti
– En uskaltanut pikkutyttönä edes 
katsella viimeistä tuomiota päin, sa-
noo kirkkoa Rauhan Tervehdyksel-
le esitellyt seurakunnan toimistosih-
teeri Hanna Hautala.

Erityisesti Hautalaa pelottivat 
luurangot. Hautala ei pienenä osan-
nut pitää muita kirkkoja edes kirk-
koina, koska niissä ei ollut yhtä pal-
jon maalauksia.

Toppelius teki kirkkoon nelisen-
kymmentä maalausta ja ikuisti it-
sensä Suomen taiteeseen. Ikuisuut-
ta ovat ilmeisesti tavoitelleet monet 
muutkin, sillä pienen huoneen sei-
nillä on nimikirjoituksia. Uusim-
mat ovat tältä vuosituhannelta. Rip-
pikoululaiset! He ovat olleet asial-
la, päättelemme. Huone on syrjässä 
eivätkä seurakuntalaiset tavallisesti 
edes pääse sinne. Jotkut ovat kuiten-
kin siinä onnistuneet.

Mutta takaisin oikeaan taiteeseen 
lapsikultien ikuisuuden tavoittelus-
ta. Hautala osoittaa Rauhan Terveh-
dykselle elefantin, jonka Toppelius 
on maalannut kirkkoon. Norsu on 
ilmeisesti ollut 1700-luvulla sen ver-
ran tuntematon otus, että sen mitta-
suhteet eivät oikein ole olleet hallin-
nassa. Norsu on nimittäin keskiko-
koisen koiran kokoinen.

maalauksia 
150 metriä 
Vierekkäin aseteltuina Toppeliuksen 
maalaukset muodostaisivat 150 met-
riä pitkän sarjan. Toppelius on maa-
lannut tapahtumia ja ihmisiä sekä 
vanhasta ja uudesta testamentista. 

Paavali ja Pietari seisovat lähes 
vieretysten. Paavalilla on kädessään 
miekka ja Pietarilla taivasten valta-
kunnan avaimet. Taiteellisesti ar-

vokkaimpana työnä pidetään kui-
tenkin Simson ja jalopeura -maala-
usta. Simson oli se kaveri, jolla kas-
voi voima tukassa ja kun tukka lei-
kattiin, voimakin katosi.

Ikuisuutta kirkossa ovat tavoitel-
leet muutkin kuin rippikoululaiset. 
Jotkut mahtimiehet ovat ilmeisesti 
maksaneet omasta pussistaan Top-
peliukselle ja tilanneet häneltä maa-
lauksen. Maalauksen vieressä on ti-
laajan nimi. Onnistunutta ikuisuus-
mainontaa! 

onko 
vaivaisukko kotona?
Haukiputaan kirkko rakennettiin 
pääosin vuonna 1762 Kiiminkijoen 
varteen. Ennen ihmiset käyttivätkin 
vesitietä päästäkseen jumalanpal-
velukseen. Vainajat kuljetettiin ke-
väällä jäiden sulamisen jälkeen ve-
neillä siunattavaksi, Hanna Hauta-
la kertoo.

Kirkko on herättänyt huomiota 
ulkomaalaisissakin. Muutama vuo-
si sitten muuan herra kysyi puheli-
messa huonolla suomella, onko vai-
vaisukko paikalla. Herra tuskin tar-
koitti ketään seurakunnan työnteki-
jää, joten pappi katsoi pikaisesti ovel-
ta ja näki, että vaivaisukko könötti 
kellotapulin vieressä.  Eli kotona oli. 
Miksi vaivaisukkoa kysyttiin, se ei 

ole tiedossa.

PEkka HEliN

Tiekirkko on kirkko, jossa eri-
tyisesti matkalaiset voivat käy-
dä vaikkapa hiljentymässä. Tie-
kirkot ovat aivan tavallisia kirk-
koja, joihin pääsee opasteita seu-
raamalla.

Haukiputaan tiekirkko avoin-
na 9.6.–29.8 ma-pe kello 10–18. 
Kirkossa on oppaat ja esitteitä 
usealla kielellä. Tapulissa kah-
vitus. Kirkon WC on käytettä-
vissä.
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Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotto
Avustusasioissa ajanvaraus:
perjantaisin kello 9–11 puhelimitse 08 5472 636 tai käymällä 
paikan päällä diakoniatoimistossa os. Kirkkotie 10.
Muissa asioissa yhteys suoraan oman alueen työntekijään:

Pohjoinen alue: Kiiminkijoen pohjoispuoli lukuun 
ottamatta Niemeläntörmää
Diakonissa Laila Rantakokko
puh. 040 8668 319

Keskustan alue: kirkonkylä Kiiminkijoen eteläpuolelta 
Säästökuopan seutuun saakka sekä Niemeläntörmä
Diakonissa Seija Lomma 
puh. 040 5898 362

Eteläinen alue: Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja 
Kalimenkylä
Diakonissa Johanna Kerola 
puh. 045 1393 993

Toisenlaiset kotikutsut
Ke 20.8. kello 18 Paula Mäkelällä Kellossa os. Nikintie 22

Toisenlaisilla kotikutsuilla vietetään mukavaa iltaa 
yhdessä ja tutustutaan samalla Kirkon Ulkomaanavun 
toimintaan. Paula Mäkelä kertoo KUA:n toiminnasta 
ja uusista avustuskohteista. Diakonissa Seija Lomma 
esittelee Naisten Pankkia, joka on uusi tapa tulla mukaan 
tukemaan kehitysmaiden naisia.

Kesäiset nuotioillat
Keskiviikkoisin kello 18

11.6. Asemakylän Onnelassa
25.6. Halosenniemessä, Koljun majalla
9.7.   Jokikylässä, Jokelan koululla
23.7. Kellon seurakuntakodilla
6.8.   Onkamon uimarannalla

Ohjelmassa yhteislaulua ja hartaus.
Seurakunta tarjoaa makkarat ja kahvit.

Diakoniatyön kesäajan 
tapahtumia
Diakonia- ja lähetystyön vapaaehtoisten kesäilta 
lauantaina 7.6. kello 16–20 Isonniemen leirikeskuksessa. 
Mukana Johanna Kerola ja Helena Ylimaula. Ilmoitathan 
tulostasi ma 2.6. mennessä 
puh. 045 1393 993

Vanhusten leiri 
4.–8.8. Isonniemen 
leirikeskuksessa. 
Teemana ”Elämän 
värit”. 
Ilmoittautuminen 
18.7. mennessä 
diakoniatoimistoon 
perjantaisin kello 9–11 
puh. 08 5472 636 tai 
Johannalle puh. 045 
1393 993. Tänä vuonna varataan 10 paikkaa ensikertaa 
ilmoittautuville Leirin hinta 15 euroa. Ilmoittautuneille 
postitetaan leirikirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä.

Lähimmäisen sunnuntai 17.8. alkaen kello 10 
jumalanpalveluksella kirkossa. Sen jälkeen kirkkokahvit ja 
ohjelmallinen tilaisuus seurakuntakeskuksessa.

Haukiputaan seurakuntasivut

Päiväkerhot
Päiväkerhot ovat seurakunnan jär-
jestämää arkitoimintaa 3–5-vuoti-
aille lapsille. Kerhossa tutustumme 
eri vuodenaikoihin, kirkkovuoteen 
ja Raamatun kertomuksiin  kuun-
nellen, katsellen, laulaen, leikkien, 
askarrellen ja retkeillen. Opettelem-
me toimimaan ryhmässä ja hyväksy-
mään erilaisuutta. 

Kerhopaikkoina toimivat kirkon-
kylän Vakkurila (p. 045 6578347), 
Kellon srk-koti (p. 045 6577426), 
Martinniemen srk-koti (p. 5425 
489) ja Jokikylällä Jokelan vanha 
koulu  (p. 040 5128224). Lisäksi Ki-
viniemessä on kerho perhepäivähoi-
tajien lapsille. Päiväkerhot kokoon-
tuvat kerran viikossa (10 euroa/vuo-
si) tai kaksi kertaa viikossa (17 eu-
roa/vuosi).

Uusien päiväkerholaisten il-
moittautuminen vapautuviin paik-
koihin on maanantaina  4. elokuu-
ta. Voit soittaa kerhon numeroon 
kello 9.30–15 tai tulla paikan pääl-
le seuraavasti: kello 9.30–15 Vakku-
rila, kello 9.30–11.30 Kellon srk-ko-
ti, Martinniemen srk-koti ja Jokelan 
vanha koulu. 

Kerhot täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Entiset kerholai-
set voivat ilmoittautua jo kevääl-
lä kerhosta saatavalla lomakkeella. 
Kerhoryhmät ja  -ajat ovat nähtävil-
lä kerhopaikkojen ovissa 13.8. lähti-
en. Kerhot  aloittavat viikolla 34.  

Perhekerho
Perhekerho on lasten ja aikuisten yh-
teinen kerho. Se on avoin kaikenikäi-
sille ja sinne voi tulla ilmoittautu-
matta, silloin kun itselle sopii. Ker-
hossa on aina mukana seurakun-

nan työntekijöitä, mutta pääasialli-
nen vastuu lapsesta on hänen omal-
la aikuisellaan. 

Kerho aloitetaan pienellä har-
taushetkellä, jossa opettelemme yh-
dessä hiljentymistä. Lisäksi kerhos-
sa on mehu- ja kahvitarjoilua se-
kä laulua, leikkiä ja askartelua. Ker-
hoon sisältöön on mahdollista vai-
kuttaa omilla ideoilla ja ajatuksilla.  
Kerhot kokoontuvat viikosta 35 al-
kaen kerran viikossa Vakkurilassa, 
Jokelan vanhalla koululla, Martin-
niemen srk-kodissa ja Kellon srk-ko-
dissa. Tarkemmat kokoontumisajat 
löytyvät elokuussa seurakuntamme 
kotisivuilta ja lehden kirkollisista il-
moituksista. 

Yhteydet päivähoitoon
Yhteydet kunnan päivähoitoon ja 
esikouluun ovat toimineet jo vuo-
sien ajan. Arkipyhäkoulua pidetään 
päiväkodeissa ja esikouluissa kak-
si kertaa lukukaudessa. Osa perhe-
päivähoitajista osallistuu perheker-
hotoimintaan.

Päivähoidon varhaiskasvatus-
suunnitelman keskeisiin sisältöihin 
kuuluu uskonnollis-katsomukselli-
nen orientaatio. Seurakunnan lap-
sityö haluaa tukea päivähoidon us-
kontokasvatusta muun muassa arki-
pyhäkouluilla, kirkkohetkillä ja päi-
vähoidon henkilöstölle suunnatuilla 
koulutuspalavereilla. 

Pyhäkoulu- ja perheleiri 
Isoniemen leirikeskuksessa 
1.–3.8.2008. Sinne voi tulla ko-
ko perheellä tai vaikka isovan-
hempien tai kummien kanssa. 
Vapaita paikkoja voi tiedustel-
la p. 040 5471 472.

muuta toimintaa 
Kouluunlähtevien siunaus sunnun-
taina 10.8. kello 10 Haukiputaan kir-
kossa
Perhejumalanpalvelus Mikkelin-
päivänä  5.10. kello 12 Isoniemen lei-
rikeskuksessa
Vauvakirkko sunnuntaina 12.10. 
kello 17 Haukiputaan kirkossa
4-vuotissynttärit sunnuntaina 19.10. 
kello 13 seurakuntakeskuksessa
Isänpäivän perhejumalanpalvelus 
9.11. kello 10 Haukiputaan kirkossa
Adventtisunnuntain perhejuma-
lanpalvelus 1.12. klo 10 Haukipu-
taan kirkossa
Lapsityön joulukirkko 15.12. kello 
18 Haukiputaan kirkossa
Jouluvaellus 16.–18.12. 

Seurakuntamme 
lastenohjaajina 
työskentelevät:

Pirkko Heikkinen
Päivi Ikäheimo
(paivi.ikaheimo@evl.fi)
Anne Isojämsä
Helena Ketola
(helena.ketola@evl.fi)
Anna Reetta Lintelä
(anna.lintela@evl.fi)
Paula Marjamaa 
Kristiina Räisänen
(kristiina.raisanen@evl.fi)
Lapsityöstä antavat mielellään tieto-
ja lastenohjaajat sekä lapsityönohjaa-
ja Outi Palokangas 
(outi.palokangas@evl.fi, 
p. 040 5471 472) ja lapsityön pastori 
Maria Vähäkangas 
(maria.vahakangas@evl.fi, 
p. 040 5633 366)

Diakoniatyö

Lapsityö

Kellon seurakuntakodin 
pihaan kurvaa pikku-
näppärä musta skoot-
teri harva se päivä. 

Diakonissa Johanna Kerola 
hurauttaa 12 kilometrin työ-
matkan edestakaisin omalla 
kaksipyöräisellään. Työn tii-
moilta skootterilla tulee ajel-
tua Kellon lisäksi myös Kivi-
niemen, Takkurannan ja Kali-
menkylän aluilla, sillä ne ovat 
tammikuussa työnsä Hauki-
putaan seurakunnassa aloit-
taneen diakonissan omaa re-
viiriä. 

– Kilometrejä kertyy hel-
posti päivittäin sellainen neli-
senkymmentä, kun voi joutua 
käymään kylilläkin, vauhdikas 
diakonissa naurahtaa.

Monella tapaa uusi työ oli 
kuin lottovoitto. Ja uuden työn 
saamisessa oli varmasti muka-
na myös johdatusta.

– Valmistuin kolmetois-

Kellossa alkoi uusi aika
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Haukiputaan seurakunnan toi-
mintaan on ilmestynyt nuor-
ten matkaryhmä. Matkaryh-

mässä kulkee yhdeksän tyttöä ja yksi 
poika. Matkaryhmän tavoitteena on 
lähteä Kyprokselle pääsiäisenä 2009 
yhdessä Pudasjärven seurakunnan 
matkaryhmän kanssa. 

Matkaryhmä syntyi rovastikun-
nallisesta ideasta, jonka lähtökohta 
oli tarjota nuorille ulkomaanmatka 
johonkin kristilliseen kohteeseen. 
Monien kohteiden joukosta ”voitta-
jaksi” nousi Kypros ja siellä Paavalin 
lähetystyöhön tutustuminen. 

Pääsiäinen ajankohtana tarjoaa 
matkalaisille varmasti omat maus-
teensa. Tarkoituksenamme on pääs-
tä tutustumaan myös paikallisen 
seurakunnan toimintaan ja tietysti 

matkallemme mahtuu myös aurin-
koa, hiekkaa ja merivettä!

Ennen kuin matkaryhmä pääsee 
kastelemaan varpaansa Kyproksen 
rannoilla, on tehtävä työtä, sillä nuo-
ret keräävät matkarahat itse. Matka-
ryhmä on myynyt sukkia, kortteja 
ja pullia, haravoinut pihoja, siivon-
nut ja vahtinut lapsia. Avustuskin 
on saatu – kiitos siitä Haukiputaan 
Lions-klubille. 

Kuitenkin suuri työ on vielä 
edessä ja siksipä tarjoamme jatku-
vasti apua arjen askareisiin 5 euron 
tuntitaksalla, myymme sämpylöitä 
viikolla 21 ja olemme myös muka-
na Haukiputaan kesäpäivillä lauan-
taina 14. kesäkuuta, joten tervetuloa 
ostoksille matkaryhmän myyntipöy-
dän äärelle.

apua arjen askareisiin
Tilaa kotiisi pari reipasta nuorta sii-
voamaan, hoitamaan lapsia, hara-
voimaan tai leikkaamaan nurmik-
koa ja helpota omaa arkeasi hieman. 
Tarjoamme avun pienellä hinnalla –  
5 euroa/h/apulainen.

Voit varata apulaisen numerosta 
045 657 6122/ Katri tai 040 8245861/ 
Tarja.

tuoreita sämpylöitä
Matkaryhmä myy tuoreita itse leivottuja 
sämpylöitä tiistaina 27.5. Sämpyläpussin 
hinta on 3 euroa. Pussissa on kuusi ma-
koisaa sämpylää. Tilaa sämpylät ennak-
koon 23.5. mennessä numerosta 045 657 
6122/ Katri tai 040 8245861/ Tarja. Säm-
pylät voi noutaa seurakuntakeskuksesta 
tiistaina 27.5. kello 12 alkaen.

Matkalla Kyprokselle 
Paavalin jalanjäljissä

Alakkonäämua tarkoittaa seura-
kunnan nuorisotyön kuviois-
sa, että tuutkos mukaan mei-

dän toimintaamme? Nyt jo kurkkaus 
syksyn toimintakauteen joka käyn-
nistyy matkalla valtakunnalliseen 
gospeltapahtumaan Tampereelle. 

retki ristirockiin elokuussa
Haluatko nähdä kovimmat gospel-
bändit livenä? Lähde kanssamme 
Ristirockiin Tampereelle 23.–24.8. 
Hinta 40 euroa (sis. matkan, majoi-
tuksen, lipun ja aamu- ja iltapalan). 
Matkan aikana mahdollisuus käydä 
omakustanteisesti Särkänniemessä.

Sitova ilmoittautuminen 30.6. men-
nessä Tarjalle, p. 040 8245 861 tai 
Katrille, p. 045 657 6122.

gospelia, 
avoimia ovia ja leirejä
Viikkotoimintamme aloitus on syys-
kuun ensimmäisenä perjantaina, jol-
loin pidetään Vakkurilassa gospel-il-
ta. Näitä iltoja pidetään kerran kuus-
sa kello 18. Päivämäärät ovat 5.9., 
3.10., 7.11. ja syyskauden viimeinen 
pikkujoulujen merkeissä 12.12. Avoi-
met ovet ovat tuttuun tapaan Mar-
tinniemessä, kirkonkylällä ja Kellos-
sa. Syksyn ensimmäiset avoimet ovet 

aukeavat viikolla 38. 
Isoniemen leirikeskus on monien 

toiminnassa mukana olevien nuor-
ten mielestä paras paikka ja sinne voi 
syksynkin aikana suunnata kulkun-
sa nuorteniltoihin, nuortenleirille ja 
yli 16-vuotiaat tytöt omalle tyttölei-
rilleen. 

alakkonäämua
Kannattaa vierailla ahkerasti nuo-
risotyön omilla nettisivuilla osoit-
teessa www.alakkonäämua.fi ja py-
syä ajan tasalla mitä kaikkea tapah-
tuu syksyn aikana Haukiputaan seu-
rakunnan nuorisotyössä.

Nuorten syksy 
alkaa reissulla Tampereelle

”Turha aikuisuus pois!”

Rippikouluihin 
ilmoittautuminen alkaa syksyllä 
Vuonna 1994 syntyneet Haukiputaan seurakunnan jäsenet saavat elo-
syyskuun aikana rippikoulukirjeen. Rippikouluun ilmoittaudutaan 
kirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Rippikoulu alkaa ilmoittautumisen ja ryhmäjaon perusteella joko 
lokakuussa tai tammikuussa. Ryhmäjaosta ilmoitetaan koulujen il-
moitustauluilla ja tiedottamalla koulujen keskusradioiden kautta. Li-
sätietoja rippikoulusta löytyy myös nuorisotyön omilta nettisivuilta 
www.alakkonäämua.fi.

Varhaisnuorten 
leireillä vielä tilaa
Kesän leireillä on vielä vapaita paikkoja poikaleireillä (4.–6.6. ja 
18.–19.6.) ja sekaleirillä (22.–24.8.). 
Tiedustelut Pekka Rintamäeltä p. 040 5436 960.

1. Kuka, mikä ja mistä olet?
Hollannin Laura, opiskelija-työllis-
tynyt-kerhonohjaaja-isonen Hauki-
putaan Jokikylältä.

2. Miten sinusta tuli kerhonohjaa-
ja? Kuinka kauan olet toiminut ker-
honohjaajana?
Riparin jälkeen halusin seurata äidin 
jalan jälkiä kerho-ohjaajana ja koska 
Haukiputaan seurakunta tarjosi ti-
laisuuden, tartuin siihen. Nyt on nel-
jä vuotta kulunut siitä.

3. Minkälaista työtä kerhonohjaa-
minen on ollut?
Kerhonohjaaminen on ollut valta-
van monipuolista hommaa. Kaik-
kea korteista koruihin ja leikeistä 
peleihin. Ja lisäksi lasten ja var-
haisnuorten parissa puuhaile-
minen on todella piristävää, 
vaikka toki joskus vä-
syttää.

4. Mitä seurakunnan varhaisnuor-
ten kerhoilla on annettavaa lapsille?
Seurakunnan kerhot tarjoavat aina-
kin turvallista ajanvietettä kodin ja 
koulun ulkopuolella. Niin kuin se 
on ollut minulle, voisi se myös ol-
la muille yksi keino irrottautua edes 
hetkeksi kaikesta kiireestä.

5. Lopetat kerhonohjaajan tehtävät 
tänä keväänä, mitä haluaisit sanoa 
tuleville kerhonohjaajille?
Tuleville kerhonohjaajille toivon 

kärsivällisyyttä ja ky-
kyä mennä takai-

sin lasten ta-
solle, niin lei-
kitkin suju-
vat parhain-
ten. Siis 
turha ”ai-
kuisuus” 
pois ja 
iloa ke-
hiin.

6. Mitä luulet, mikä rooli seurakun-
nalla tulee olemaan jatkossa sinun 
elämässäsi?
Olen miettinytkin, että kun nyt 
on ollut seurakunnan työssä mu-
kana neljän vuoden ajan lähes jo-
ka ikinen viikko, niin mitä lopet-
tamisen jälkeen? Lopettamista seu-
raava tyhjiö varmaan pitää jolla-
kin vastaavalla täyttää ja varmas-
ti tulen myöhemmissä elämän vai-
heissa hyödyntämään seurakunnan 
toimia. Onpahan työntekijänkin ura 
käynyt mielessä.

7. Sano vielä jokin muisto, asia tai 
hetki kaikkien näitten vuosien 
ajalta, kun olet ollut mukana seu-
rakunnan nuorisotyön toiminnas-
sa, joka on ollut sinulle merkittävä 
kokemus?
Kaikilta ripareilta, joilla olen ollut 
voisi poimia useita muistoja, hieno-
ja kokemuksia. Mutta mainitsemisen 
arvoista on kyllä se yhteishenki, joka 
on syntynyt kaikkien työntekijöiden 
(isoset, kerhonohjaajat, jne.) välille. 
Kunnia kuulunee mahtaville nuo-
risotyönohjaajille, sillä ilman heitä 
ei olisi kyllä paljon muisteltavaa-
kaan. :)

Nuorten leirit

Kellossa alkoi uusi aika
ta vuotta sitten diakonissaksi, 
ja olen siitä saakka ollut pät-
kätyöläinen. Tämä on ensim-
mäinen vakituinen työpaik-
kani, Oulun seurakuntayhty-
mässä viimeksi työskennellyt 
Kerola toteaa. 

Aiemmin hommat ovat ol-
leet siis enemmän tai vähem-
män projektiluontoisia, mutta 
nyt on hänen mukaansa edes-
sä oikea maratoniin valmistau-
tuminen. Ja sitä hän odottaa in-
nolla.

Työn sydän on Kellon seu-
rakuntakoti. Puupinnoilla ko-
ristellussa kirkkosalissa pide-
tään jumalanpalvelus kuukau-
sittain.

– Seurakuntakoti on kello-
laisille tärkeä. Alueelle muut-
taa paljon uusia lapsiperheitä 
ja yksi haaste onkin se, kuinka 
myös he pääsisivät ottamaan 
toiminnan omakseen. 

Seurakuntakodin alaker-

rassa toimivat perhe- ja päi-
väkerhot, ja yläkerrassa on 
kokoontumistilaa, jossa nau-
titaan myös kirkkokahveja.  
– Koko aikaa en täällä kuiten-
kaan päivystä, vaan diakonia-
työn asiakkaat käyvät juttusil-
lani varatuilla ajoilla, hän ker-
too. Vastaanottotyö on Kero-
lalle uutta, mutta tuttua on sen 
sijaan hänen erityisvastuualu-
eensa, joka on vapaaehtoistyö. 

– Alueella on melkoisen iso 
porukka diakonian ja lähim-
mäistyön vapaaehtoisia. Nais-
tenpiiriinkin olen halukkaita 
hieman kysellyt, Kerola listaa. 

Hyppäys maalaisseurakun-
tamaisiin ympyröihin on ollut 
kaikin puolin positiivinen ko-
kemus. 

– Katson ja kuuntelen mitä 
ihmiset haluavat ja tarvitsevat, 
Johanna Kerola lupaa.

ElSi HuttuNEN
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Kesäilloissa soi musiikki

Kesäkanttori 
Laura Kumpula

Kuorotoiminta syksyllä 2008

Haukiputaan seurakunnan kuorot aloittavat toimintansa 
syyskuussa seuraavasti:

Haukiputaan kirkon kamarikuoro
(ent. Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu)
Harjoitukset torstaisin kello 18.30–20.30.
Syyskausi alkaa to 11.9. srk-keskuksessa.
Kuoroon otetaan uusia laulajia koelaulun kautta.
Kuorolaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen 
äänenmuodostuksen opiskeluun ulkopuolisen 
laulunopettajan johdolla.
Harjoitusten ajaksi järjestetään lastenhoito.
Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä p. 040 5471 660, 
e-mail: hannu.niemela@evl.fi.

lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin kello 17–18 srk-keskuksessa.
Syyskausi alkaa to 4.9. Uusia laulajia otetaan 4.9. ja 11.9.
kello 16.30 lähtien. Kuoro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille
tytöille ja pojille. Tiedustelut, kuoronjohtaja Katri Niskakangas 
p. 040 5818 974, e-mail: katri.niskakangas@evl.fi.

Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontumiset noin kerran kuukaudessa torstaisin kello 13–14.30.
Ensimmäinen kokoontuminen on 25.9. Eläkeläisten musiikkipiirissä
lauletaan yhdessä ja perehdytään musiikkiin mm. kuuntelun kautta.
(Musiikkipiiri ei ole kuoro.) Tiedustelut kanttori Hannu Niemelä.

Haukiputaan projektikuoro
Kuoron toiminnasta ilmoitetaan myöhemmin.
Kuoron taustayhteisöt ovat Haukiputaan seurakunta ja
Kiiminkijoen opisto. Tiedustelut Hannu Niemelä.

O lette suunnittelemassa häi-
tä tulevalle kesälle tai loppu-
vuodelle. Kirkossa pidettä-

vässä vihkitoimituksessa musiikilla 
on hyvin suuri merkitys tilaisuuden 
kokonaisuuden kannalta. Joskus voi 
olla hieman vaikeuksia valita sopi-
vaa ja itselle mieluista musiikkia tä-
hän tärkeään tapahtumaan. Avioliit-
toon vihkiminen on Teille ainutker-
tainen juhla ja samalla se on seura-
kunnan pyhä toimitus.

Tätä ajatellen järjestämme Hää-
musiikki-illan Haukiputaan kirkos-
sa perjantaina 30.5. kello 19.

Tilaisuudessa esitellään perin-
teiset ”häämarssit” ja myös muuta 
urkumusiikkia. Laulamme yhdes-
sä vihkimisessä käytettäviä virsiä ja 
esitämme yksinlauluja, jotka sopi-
vat kirkolliseen vihkitoimitukseen. 
Häämusiikki-iltaan on vapaa pää-
sy ja sinne ovat tervetulleita kaikki 
asiasta kiinnostuneet.  Jos ette pääse 
häämusiikki-iltaan, haluamme tuo-
da tässä esille muutamia asioita hää-
musiikin valinnasta.

Yleisimmät häämarssit ovat:          
T. Kuula: Häämarssi, E. Melar-

tin: Juhlamarssi (Prinsessa Ruusu-
nen), F. Mendelssohn: Häämarssi ja 
R. Wagner: Hääkuoro. Jos sekä alku- 
että päätösmusiikkinne ovat jotkut 
näistä neljästä häämarssista, riittää, 
kun ilmoitatte ne kanttorille ennen 
vihkitoimitusta kirkossa. On kui-
tenkin paljon muita urkukappalei-
ta, jotka sopivat erinomaisesti hää-
musiikiksi. Jos olette näistä kiinnos-
tuneita, ottakaa hyvissä ajoin yhteyt-
tä kanttoriin, jotta hän voisi esitellä 
teille eri vaihtoehtoja.

Virsi: Kirkkohäissä lauletaan ta-
vallisesti yksi virsi. Virsi on häävie-
raille luonteva mahdollisuus osallis-
tua juhlaanne. Varsinaiset avioliitto-
virret ovat VK:n nro:t 238–241, mut-
ta virren voi valita myös muista osas-
toista tai virsikirjan liiteosasta (nro:t 
816–824). Virren voitte lopullisesti 
valita vihkipappinne kanssa.

Muut musiikkiesitykset: Vihki-
toimitukseen voi sisältyä myös muu-
ta sopivaa musiikkia. Kirkkokäsikir-
jan mukaan kyseeseen tulee hengel-
linen laulu tai soitinmusiikkia. Mu-
siikin valinnassa tulee ottaa huomi-
oon toimituksen jumalanpalvelus-

luonne. Jos olette suunnitelleet kirk-
kotilaisuuteen tällaista musiikkiesi-
tystä, siitä on keskusteltava kantto-
rin kanssa hyvissä ajoin.

Olemme valmiita keskustele-
maan ja antamaan lisätietoja hää-
musiikkiin liittyvistä asioista.

Häämusiikista on myös tie-
toa seurakuntamme kotisivuilla  
www.haukiputaanseurakunta.fi.

Häämusiikki-illassa esitellään 
hiljattain uudistunut vihkikaava. 
Paikalla ovat myös pappi ja suntio, 
joiden kanssa voitte keskustella vih-
kitoimitukseen liittyvistä asioista.

Tervetuloa häämusiikki-iltaan ja 
iloista juhlan odotusta toivottaen!

 
Hannu Niemelä
vastaava kanttori
hannu.niemela@evl.fi
040 5471 660

Katri Niskakangas
vs. kanttori
katri.niskakangas@evl.fi
040 5818 974

H aukiputaalla järjestetään tule-
vanakin kesänä Kesäillan sä-
velhartauksia torstaisin kello 

20 juhannuksesta elokuun loppuun. 
Sävelhartaussarjan teemaksi on va-
kiintunut ”Soi kunniaksi Luojan!”. 
Haukiputaalla on pidetty kesäisiä sä-
velhartauksia jo vuodesta 1991.

Tänä kesänä neljä tilaisuutta pi-
detään seurakuntakeskuksen isos-
sa salissa, johon valmistui urut vii-
me syksynä. Suurin osa sävelharta-
uksista on edelleenkin Haukiputaan 
ainutlaatuisessa kuvakirkossa. Tä-

Olen 22-vuotias kuusamolaissyn-
tyinen kanttoriopiskelija. Val-

mistuin kanttoriksi Oulun konser-
vatoriosta vuonna 2006 ja päätin läh-
teä jatkamaan kirkkomusiikkiopin-
toja saman tien Kuopion Sibelius-
Akatemiaan. Siellä on vierähtänyt jo 
kaksi vuotta ja opinnot ovat suunnil-
leen puolivälissä.

Olen soittanut pianoa 8-vuoti-
aasta asti ja senpä takia siirtyminen 
urkujensoittoon tuntui luonteval-
ta. Urkujen soitto onkin ollut pääai-
neenani koko opiskelujen ajan. Lau-
lu on alkanut myös kiinnostamaan 
opintojen edetessä. Urkuimprovi-
sointi on myös herättänyt minussa 
suurta innostusta.

Vastapainona musiikin opiskelul-
le harrastan monipuolista liikuntaa, 
johon saan purkaa ylimääräistä ener-
giaa. Olen ollut Kuusamon seuakun-
nassa kanttorina kolmena edellisenä 
kesänä ja ajatuksena on saada tu-
tustua muihinkin, etenkin Pohjois-
Suomen seurakuntiin. Nyt minulla 
on siihen hyvä mahdollisuus ja odo-
tan mielenkiinnolla tulevia haastei-
ta Haukiputaan seurakunnassa. Us-
kon että tulen viihtymään kesäkant-
torin työssä.

Häämusiikki-ilta 30.5. kello 19

”Arvoisa tuleva vihkipari”

Alfa on 
– avoin jokaiselle, joka haluaa tietää, 
mistä kristinuskossa on kysymys

– luentoja, keskustelua ja hauskaa 
yhdessäoloa iltapalan äärellä.

Avoimuus on Alfan perusarvoja. 
Siinä saa kysyä ja kyseenalaistaa.

alfa-kurSSi alkaa 
Haukiputaan seurakunnassa ti 9.9. seurakuntakeskuksessa

Ilmoittautuminen: Maria Vähäkangas, 040 5633366 tai 
Helena Ylimaula 040 5014764

Toteutus: Viikoittainen Alfa-ilta + viikonloppu ja Alfa-juhla

Epäilijöille, etsijöille ja vasta uskoontulleille!

El
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män kesän sarja on laulajapainottei-
nen, sillä peräti seitsemässä tilaisuu-
dessa esiintyy laulajia.

Kesäillan sävelhartaus -tilaisuu-
det kestävät vajaan tunnin ja niihin 
sisältyy myös virsilaulua ja iltahar-
taus. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, 
mutta ohjelmasta on vapaaehtoi-
nen maksu. Kesäillan sävelhartau-
det ovat odotettu tapahtuma ja niis-
sä käydään paljon myös naapuriseu-
rakunnista. Tilaisuudet ovat luonte-
va kohtaamispaikka haukiputaalai-
sille ja kesävieraille. Ennen ja jälkeen 
tilaisuuksien on kahvitarjoilu lähe-
tystyön hyväksi. Sävelhartaussarjan 
suunnittelusta vastaa kanttori Han-
nu Niemelä.

tilaisuudet ja esiintyjät
26.6. (Kirkko) Reijo Alatalo 
baritoni, Pekka Manninen basso 
ja Sauli Saarela tenori. Laura 
Kumpula ja Katri Niskakangas 
urut. Iltahartaus Martti Heinonen.
3.7. (Srk-keskus) Virpi Räisänen 
mezzosopraano ja Risto Ainali 
urut. Iltahartaus Arto Nevala.
10.7. (Kirkko) Heikki Niskakangas 
pasuuna ja Katri Niskakangas urut. 

Iltahartaus Jaakko Kaltakari. 
17.7. (Kirkko) Henna-Mari 
Sivula mezzosopraano ja Katri 
Niskakangas urut. Iltahartaus Juha 
Sarkkinen.
24.7. (Srk-keskus) Ann-Sofie 
Ailovuo (Ruotsi) sopraano ja Katrin 
Meriloo (Ruotsi) Iltahartaus Arto 
Nevala. 
31.7. (Kirkko) Leena Ihamuotila 
viulu ja Laura Kumpula urut. 
Iltahartaus rovasti Juhani Pitkälä.
7.8. (Srk-keskus) Riikka Vuorijärvi 
mezzosopraano ja Katri Holma 
piano ja urut. Iltahartaus Pekka 
Siljander.
14.8. (Kirkko) Erkki Rajamäki 
baritoni ja Hannu Niemelä urut. 
Iltahartaus teol. toht. Päivi Jussila.
21.8. (Srk-keskus) Klára Jean 
(Unkari) urut. Iltahartaus Maria 
Vähäkangas.
28.8. (Kirkko) Pohjankartanon 
yläasteen kuoro, johtaa Leena 
Pääkkönen. Hannu Niemelä 
urut. Iltahartaus piispa Olavi 
Rimpiläinen.

Kesäillan sävelhartaudet 
alkavat kello 20.
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Katoavat ja katoamattomat aarteet
Ympärillä on kaikenlaista kaunista ja mukavaa. Olisi kiva hankkia uudet 
puutarhakalusteet. Mainoslehteä silmäillessäni näen, millaiset aurinkolasit 
ovat tänä kesänä muodikkaat. Mitenhän on, kelpaavatko jo vuosia palvelleet 
vielä tulevana kesänä? Mikä on tarpeellista? Mikä on riittävästi?

Elämme jatkuvasti jännitteiden keskellä. Päivittäin joudumme arvioi-
maan asioita ja tilanteita – mitä haluan, mitä tarvitsen, mitä hankin, mitä 
teen tai jätän tekemättä. Millä perusteilla priorisoin hankintoja tai ajankäyt-
töäni? Kaikkea en voi saada tässä ja nyt. Se on realiteetti ja hyvä niin. Monet 
asiat ovat ja pysyvät haaveina.

Istun ja lasken mainoslehden kädestäni. Otan pöydältä Raamatun.
”Usko on suuri rikkauden lähde, kun tyydymme siihen mitä meillä on. 

Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä voi viedä 
mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväi-
siä.”

On hyvä, että elämässä asioita, jotka ovat kauniita ja mukavia. Joskus 
haaveet iloksemme toteutuvat. Kristittyinä emme kuitenkaan voi raken-
taa elämäämme näkyvän varaan, sen varaan miten paljon tai miten hie-
noa omistamme. Meidän katoamaton aarteemme, elämämme kallein asia 
on näkymättömässä todellisuudessa. Voi olla, että näkyvä on silloin hyvin-
kin vaatimatonta.

Vähäkatekismus opettaa meille näin: ”Jumala on luonut ihmisen elä-
mään hänen yhteydessään. Sen tähden ihmissydän saa rauhan vain Juma-
lassa. Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Juma-
lan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.”

JoHaNNa kErola
Haukiputaan seurakunnan diakonissa

Toinen sunnuntai helluntaista on saanut aiheekseen Katoavat ja katoamattomat 
aarteet. Kirkkovuodessa nyt siirrytty vihreään kasvun ja ”arkipyhien” aikaan. 
Helposti me ihmiset kiinnittäisimme elämässämme kaiken tarmon katoavien, 

maan päälle jäävien aarteiden kokoamiseen. Siinä sivussa eläminen ja asioiden pohdis-

kelu voivat unohtua. Elämästä tulee liian materialistista ja suorituskeskeistä.
Evankeliumiteksti korostaa Jumalan luona olevan aarteen tärkeyttä. Kun Jeesusta 

pyydetään tuomariksi perinnönjakoon, Jeesus toteaa tiukasti: ”Karttakaa tarkoin kai-
kenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä 
olisi kuinka paljon tahansa.”

Jeesus tuo eteemme kertomuksen rikkaasta miehestä, joka on kiinnittänyt sydämensä 
suureen omaisuuteensa. Itsetyytyväisenä mies toteaa: ”Minäpä teen näin: puran aitta-
ni ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, 
minkä omistan. Sitten sanon itselleni: Kelpaa sinun elää! Sinulla on kaikkea hyvää va-
rastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä!”

Jumalan suunnitelmat vievät kuitenkin miehen ajatukset pois kaikesta siitä omai-
suudesta, mitä hänellä on. Jumala ilmoittaa täydellisestä muutoksesta elämänsuunni-
telmiin: ”Sinä hullu! Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin.” Ihmisen suun-
nitelmat murskaantuvat pienessä hetkessä. Lopulta tärkeää on vain ihmisen eläminen 
kiinteässä Jumala-yhteydessä uskon kautta. Omaisuus on vain eräs hyvin kapea sekto-
ri elämän moninaisuuden keskellä. Tärkeää olisi kiinnittää sydän Jumalan täydelliseen 
hyvyyteen uskon kautta ja muistaa myös lähimmäisiään Jumalan kuvana. Tämä on ih-
miselle yllättävän vaikea läksy.

PEkka tuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 49: 6–10, 16–21
Ensimmäinen lukukappale Aam. 8: 4–8
Toinen lukukappale 2.Kor. 8: 1–9
Evankeliumi  
Luuk. 12: 13–21  tai Matt. 13: 44–46 

Kaikkivaltias Jumala.

Ohjaa meitä etsimään taivaallisia aarteita,

jotka yksin tyydyttävät

sielumme kaipauksen.

Kun uskot hoidettavaksemme

maallista hyvyyttä,

älä salli meidän kiintyä siihen,

vaan auta meitä käyttämään sitä

lähimmäistemme hyväksi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  À l e x  Ro d r íg u ez  A g ramu nt
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 25.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarna 
Hannu Rahikainen. Urkurina 
Maija Tynkkynen ja kanttori-
na Raimo Paaso. Sofia Mag-
dalena -yhtye. Diakoniavih-
kimys. Radiointi radio Dei. 
Messu su 25.5. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Anna-Mari Heik-
kinen, saarna teol. yo. Juha 
Leinonen. Kanttorina Raimo 
Paaso. Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 25.5. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Erja Järvi, avustaa 
Juha Vähäkangas, kanttorei-
na Riitta Piippo ja Juha So-
ranta. Mahdollisuus henki-
lökohtaiseen keskusteluun 
ja rukoukseen. 
Messu su 25.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Liisa 
Suorsa, avustaa Liisa Karku-
lehto, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto. Kirkkokahvit. 
Perhejumalanpalvelus su 
25.5. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustavat Mirja-
mi Dutton ja Kati Naisniemi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Kouluun lähtevien siunaa-
minen. 
Messu su 25.5. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Virpi Sillanpää-Posio, 
kanttorina Riitta Piippo. 
Messu su 25.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Suorsa, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Elina Hyvönen, kanttori-
na Eeva-Maija Sorvari.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 25.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Isosten siunaaminen.
Messu su 25.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Emilia 
Soranta. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 25.5. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Lauri Kuja-
la, avustavat Stiven Naatus 
ja Merja Oksman, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Py-
hä Tuomas 4- ja Kuivasjärvi 4 
-talvirippikouluryhmien kon-
firmaatio.
Iltamessu su 25.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Sanna 
Komulainen, kanttorina Emi-
lia Soranta. 
Viikkomessu ke 28.5. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Tommi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Perhemessu su 25.5. klo 10 
Oulujoen kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina San-
na Leppäniemi. Isosten siu-
naaminen, lapset ja nuoret 
avustavat. Kirkkokahvit kir-
kon pihalla.
Messu su 25.5. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.

YLIKIIMIngIn ALuE
Messu su 25.5. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Veijo Koivula, kanttori-
na Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Rippikoulusun-
nuntai, vieraana pyhäkoulu-
retkeläisiä Pattijoelta.

Haukipudas
Messu su 25.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Juha Sarkkinen, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu. 
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 12 Kellon seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ar-
to Nevala, kanttorina Katri 
Niskakangas, Perjantaikuo-
ro, johtaa Pentti Tiri. Kirkko-
kahvit.

Kempele
gospelmessu to 22.5. klo 19 
kirkossa. 
Kehitysvammaisten kevät-
kirkko pe 23.5. klo 12.30 
vanhassa kirkossa. Toimit-
taa Timo Riihimäki, avus-
taa Arvo Yrjölä, kanttorina 
Marjo Irjala.
Messu su 25.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
avustaa Sami Puolitaival, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.

Kiiminki
Perhemessu su 25.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Birgitta Kon-
tio ja Marja Ainali. Kasvatuk-
sen toimintojen kevään pää-
tösmessu, kutsutaan muut-
taneita. Kirkkokahvit seura-
kuntakeskuksessa.
Perhemessu su 25.5. klo 13 
Jäälin seurakuntakodissa. 
Toimittaa Miia Seppänen, 
saarna Mikko Salmi. Kirkko-
kuoro. Kutsutaan muutta-
neita. Kirkkokahvit.

Koululaisjumalanpalveluk-
set kirkossa:
Kiiminkijoen koulu pe 23.5. 
klo 9.30.
Jäälin koulun 2- ja 4-luokka-
laiset ti 27.5. klo 9.30.
Huttukylän ja Ylikylän kou-
lut to 29.5. klo 9.30.
Alakylän koulu pe 30.5. klo 
10.
Jokirannan koulun 9.-luok-
kalaiset pe 30.5. klo 11.
Jokirannan koulun 6.-, 7.- ja 
8.-luokkalaiset la 31.5. klo 9.

Liminka
Messu su 25.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Poukka 
Sanansaattajista, Kimmo He-
lomaa, kanttorina Mika Kot-
karanta. Lähetystilaisuus ai-
heena Intia. Kirkkokahvit.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava.
Kesä I -rippikoulun rippi-
koulukirkko ja vanhempai-
nilta su 25.5. klo 18 seura-
kuntatalossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava.
Kevätkirkko ja kouluun läh-
tevien siunaaminen ti  27.5. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Perhemessu su 25.5. klo 12 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, avustaa 
Oskari Holmström, kantto-
reina Jukka Jaakkola ja Kei-
jo Piirainen, lapsikuoro. Päi-
väkerhon ja päivähoidon ke-
vätkirkko, esikouluun ja kou-
luun lähtevien siunaaminen. 
Kirkkokahvit ja -mehut.

Siikalatva
KEStILä
Lasten kevätkirkko to 22.5. 
klo 9.30 kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. Esikoululaisten siu-
naaminen. Avustajina Mar-
ketta Taipaleenmäki ja Ka-
tariina Rautio.
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Veijo Kinnunen. Isos-
ten tehtävään siunaaminen.  
Kakkukahvit seurakuntako-
dissa. Huom. aika.
Koulukirkko pe 30.5. klo 9 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Messu su 1.6. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, Minna Rahkon tulosaar-
na, kanttorina Unto Määt-
tä. Kirkkokuoro. Kirkkokah-
vit seurakuntakodissa.

PIIPPoLA
Messu su 25.5. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Unto Määttä. 

PuLKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
ta Urpo Luokkala, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. Kirkkokah-
vit tapulissa, yksinlauluhetki 
kirkossa noin klo 11.30.
Lasten kevätkirkko ma 26.5. 
klo 10 kirkossa. Esikoululais-
ten kouluunsiunaaminen. 
Koululaisten kevätkirkko 
to 29.5. ala-asteen oppilaille 
klo 11.15 ja yläasteikäisille se-
kä lukiolaisille klo 12.15.

PYhäntä
Iltakirkko su 25.5. klo 19 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
maallikko Mikko Kamula, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Kouluväen kevätkirkko pe 
30.5. klo 8.15 Pyhännän kir-
kossa.

RAntSILA
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen. 

Koulukirkko pe 30.5. klo 9.15 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa lapsikuo-
ro Stellat, tekstinlukijoina 
kirkonkylän esikoululaiset. 
Myös vanhemmat ovat ter-
vetulleita koulukirkkoon.

Siikasalo
RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 10 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Kaija-Liisa Ke-
ränen.
Perhemessu su 25.5. klo 12 
Revonlahden kirkossa. Toi-
mittaa Kaija-Liisa Keränen. 
Sunnuntailounas Revonlah-
den seurakuntatalossa, 2 € /
henkilö tai 5 € / perhe. 
Iltamessu to 29.5. klo 18 
Ruukin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Kaija-Liisa Kerä-
nen. Isosten tehtävään siu-
naaminen. Iltapala. 

SIIKAJoKI
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Reino Tanjunen.

VIhAntI
Juhlamessu su 25.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, 
saarna Jeremias Sankari Har-
tolasta, avustavat Lauri Haa-
pala ja Eero Koskela, kantto-
reina Asko Rautakoski ja Yrjö 
Nissinen, urkurina Risto Ai-
nali. Siikasalon kirkkokuoro. 
Uusien urkujen käyttöönot-
taminen. Juhlalounas ja kii-
tosjuhla seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 25.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, avustaa 
Jorma Kiviranta, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
25.5. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Jorma Kivi-
ranta, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

E l s i  H u t t u n e n

Haukiputaan kirkon alttariliinassa 
astelee karitsa.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 23.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 24.5. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 24.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 28.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
hartaus to 29.5. klo 18.30, 
Kuntotalo, Uusikatu 66. Jyr-
ki Vaaramo.
Raamattupiirit:
To 22.5. ja 29.5. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. Lu-
emme Johanneksen evan-
keliumia. Pastori Anna-Ma-
ri Heikkinen.
Ke 28.5. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Miesten keskusteluilta ti 
27.5. klo 19, Maikkulan kap-
peli. Aiheena Mitä kirkossa 
tapahtuu.
Raamattupiirit:
To 22.5. klo 18, Maikkulan 
kappeli. 
To 22.5. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Ti 27.5. klo 12, Kastellin 
kirkko. 
Ke 28.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
W. A. Mozart: Messu c-molli 
(KV 427) la 24.5. klo 21, Kar-
jasillan kirkko. Oulun kated-
raalikuoro sekä Cantio Lau-
dis -kuoro. Sopraano An-
na-Maria Jurvelin, sopraa-
no Henna-Mari Sivula, te-
nori Tero Ylönen, basso Ari 
Rautakoski. Kamariorkeste-
ri. Musiikinjohto Olli Heik-
kilä. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy, ohjelma 10 €.
tuhat silmää itkee rakkau-
den tähden su 25.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. Arabian ja 
Lähi-Idän runoilta. Tule rau-
hoittumaan, tule laulamaan, 
ole utelias. Uudet maailmat 
odottavat seikkailijaa.
Lapsi ja ilo su 6.7. klo 18, 
Kastellin kirkko. Runon ja su-
ven päivän runoilta.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 26.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Ystävänkamari ti 27.5. klo 

12, Kaukovainion kappeli. 
Kaikenikäisten yhteinen po-
rinapaikka.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 22.5. klo 
18, Rajakylän seurakunta-
koti. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
ti 27.5. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
KEhItYSVAMMAISEt
Perhepiiri ke 28.5. klo 
12–13.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Keskustelu- ja ta-
paamispaikka kehitysvam-
maisten läheisille.

KuuLoVAMMAISEt
Ystäväilta to 22.5. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Ter-
vetuloa Runolan asukkai-
den ja kaupungilla asuvien 
viittomakielisten yhteiseen 
iltaan.
Sosiaaliturva tutuksi pe 
23.5. 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 
26.5. klo 15, Kuurojen yhdis-
tys. Lähetyspiirillä on kaksi 
kummilasta Tansaniassa. Pii-
ri tukee kummilasten kou-
lunkäyntiä tansanialaisessa 
kuurojenkoulussa.
Aabrahamin poppoo ti 27.5. 
klo 13.30, Öbergin talo. 

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 23.5. ja 30.5. klo 13, Dia-
koniakeskus, alakerta.

Lähetys
Rippikouluralli kaipaa rä-
symattoja. Valtakunnallisia 
Lähetysjuhlia vietetään Ou-
lussa 13.–15.6. Juhliin liittyy 
Rippikouluralli, johon osal-
listuu suuri joukko nuoria. 
Heille tarvitaan räsymatto-
ja istuinalustoiksi. Jos haluat 
lahjoittaa tai lainata matto-
si rippikoulurallin ajaksi, tuo 
ne Siipeen, lähetyksen puo-
tiin ja pajaan, toukokuun 
loppuun mennessä. Mikäli 
annat mattosi lainaksi, kiin-
nitä niihin yhteystietosi, jot-
ta osaamme palauttaa ne 
juhlien jälkeen. Lahjoitetut 
matot myymme lähetystyön 
hyväksi. Lisätietoja lähetys-
sihteeri, p. 044 3161 570.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMIngIn ALuE
Lähetysilta to 22.5. klo 18, 
Siru ja Hannu Hietikko. Lähe-
tysillassa mukana Jouni Riipi-
nen ja Leo Rahko.

Lapset ja lapsiperheet
Jouko Mäki-Lohiluoman 
konsertti ke 28.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Erityisesti lapsiperheille ja 
varhaisnuorille. Vapaa pää-
sy. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perhekerhot:
To 22.5. ja 2.5. klo 10, Intiön 
seurakuntakoti. 
Ke 28.5. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
Päiväkerho ma 26.5. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Kevätlauluilta ma 26.5. klo 
18, Maikkulan kappeli. Vie-
tämme kevätjuhlaa lauluil-
lan merkeissä. Lähde sinäkin 
mukaan laulamaan sekä tut-
tuja että tuntemattomia lau-
luja. Ks. erillinen ilmoitus. 
Pyhäkoulu iltapäiväkerho-
laisten kanssa to 22.5. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 6–8-vuotiaille lapsille. 
Kouluun lähtevien siunaa-
miset: 
To 22.5. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
To 22.5. klo 18 ja 19, Kastel-
lin kirkko.
Ti 27.5. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Ti 27.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko.
Ensi syksyn ekaluokkalaiset 
siunataan toukokuun aika-
na. Siunaamisella toivotaan 
ja rukoillaan pienille koulu-
laisille turvallista koulutietä 
ja rauhallista mieltä kou-
luun. Tervetuloa siunausti-
laisuuteen koko perheellä. 
Tilaisuus on rakennettu pik-
kukirkon tapaan, joten se on 
lapsille entuudestaan tut-
tu. Kesto noin puoli tuntia. 
Lapsia kutsutaan erityisesti 
oman alueensa kirkkoon tai 
kappeliin. Siunaustilaisuu-
den päätyttyä kouluun läh-
tevät kukitetaan.
Kaukovainion kappelin ker-
hon kevätretki ke 28.5. Ai-
nolan puistoon. Lähtö linja-
autolla klo 9 kappelin edes-
tä, paluu samaan paikkaan 
klo 11. Seurakunta maksaa 
matkat ja tarjoaa pillimehut. 
Halutessasi voit ottaa omat 

eväät mukaan.
Karjasillan kirkon kerhon 
kevätretki ke 28.5. Ainolan 
puistoon. Lähto linja-autol-
la klo 9.30 Karjasillan kirkol-
ta, paluukyyti lähtee Aino-
lan puistosta klo 11.15. Seu-
rakunta maksaa matkat ja 
tarjoaa pillimehut. Voit ot-
taa omat eväät mukaan.
Sarasuon perhekerhon ja 

22.–29.5.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

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
Sarasuon päiväkoti 
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
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

enot oulussa 

Pyhän Andreaan kirkon 
perhekerhon retki ke 28.5. 
eläinpuisto Escurialiin. Lähtö 
klo 9.30 Pyhän Andreaan kir-
kolta, paluu noin klo 13. Hin-
ta 5 € yli 2-v. Omat eväät mu-
kaan, makkaranpaistopaikka 
ja kahvio on.

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli 

ma 26.5. klo 15.30 ja ti 27.5. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 050 3576 915.
Pyhäkoulu su 25.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Jumalanpalveluksen yhtey-
dessä.
Luukkaan perhekerho to 
22.5. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

S a t u L a p in lam p i

Yhden Joukon Yhtye 
rokkaa hammasraudoista

Yhden Joukon Yhtye esiintyy Keskus-
tan seurakuntatalossa keskiviikkona 
28.5. kello 18. Ilmainen konsertti on 
suunnattu erityisesti lapsiperheille ja 
varhaisnuorille. 

Yhden Joukon Yhtye on yhtä kuin 
Jouko Mäki-Lohiluoma. Hän soit-
taa bändissä samanaikaisesti rumpu-
ja (bassorumpu, virveli, ”hi-hat”, ak-
senttipelti), bassoa, kitaraa ja huuli-
harppua. Lisäksi hän laulaa. Tausta-
nauhoja tai rumpukoneita yhtye ei 
käytä, vaan soitto hoituu polkimilla 
ja vivuilla, sekä erikoiskitaralla, jossa 
on myös yksi bassokieli. 

Tyyliltään Yhden Joukon Yhtyeen 
musiikki on lähimpänä kantrirokkia. 
Yhtyeen kokoonpanosta johtuen soit-
to on aika pelkistettyä, mutta jäsenten 
välinen yhteissoitto on erinomaisen 
tarkkaa ja sopuisaa. Eikä tämä bän-
di hajoa – ainakaan mihinkään pie-
neen riitaan. 

Yhden Joukon Yhtye soittaa var-
haisnuorille eli 7–13-vuotiaille suun-
nattuja lauluja. Niissä puhutaan Tar-
zaneista, hammasraudoista, etupulpe-

tin tytöistä ja takapulpetin pojista se-
kä kiusaamisesta. Rivien välissä on 
yleensä jotain opiksi otettavaa ihmi-
seksi kasvamisen tiellä. 

Laulujen tarinoihin liittyy aavistus 
kristillisestä toivosta, joka näyttäytyy 
ikään kuin körttiläisessä hengessä: 
epäilystä lauletaan yhtä paljon kuin 
uskomisesta ja tekstien kysymykset 
jäävät vastauksia vaille.

Merkille pantavaa Yhden Joukon 
Yhtyeen esityksessä on hyvin yhteen 
soittavan bändin lisäksi hyvä kontak-
ti yleisön ja esiintyjän välillä. Sen Mä-
ki-Lohiluoma rakentaa juttelemalla 
kuulijoilleen ja pelleilemällä lähinnä 
omalla kustannuksellaan.

Tampereella asuva Jouko Mäki-Lo-
hiluoma aloitti uransa 70-luvun lo-
pulla, joten keikkoja on takana noin 
4 000. Hän on tehnyt kuusi omaa pit-
käsoittolevyä. 

Konsertin yhteydessä on jaossa ma-
teriaalia ja tietoa Oulussa 13.–15.6. 
vietettävistä valtakunnallisista Lähe-
tysjuhlista.

Satu laPiNlamPi
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22.–29.5.2008enot oulussa 

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 4.–6.7. Rokuan 
leirikeskus. Rokualla ohjel-
massa mm. ulkoilua, uin-
tia, laulua ja luontopolku-
ja. Hinta: aikuiset 34 €, lap-
set 4–18-v. 17 € ja alle 4-v. 
ilmaiseksi. Sisältää matkat, 
majoituksen täysihoidolla ja 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Il-
moittautuminen 16.6. men-
nessä p. (08) 3161 340.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Nuoret
Yökahvila nuorten Paikka 
la 24.5. klo 20–24, Erityis-
nuorisotyön toimitilat, Iso-
katu 11. Päihteettömään yö-
kahvilaan ovat tervetulleita 
yli 13-vuotiaat nuoret viet-
tämään lauantai-iltaa mui-
den nuorten ja illan ohjaa-
jien kanssa. Tarjolla erilaisia 
pelejä, kahvia kera korppu-
jen sekä hyvää seuraa.

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 28.5. 
klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.

oPISKELIJAJäRJEStöt
Evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 23.5. klo 
18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Aarre taivaassa, 
Martti Arkkila.
Evankeliset opiskelijat ja 
nuoret aikuiset to 29.5. klo 
18, Öbergin talo. Jumalan lä-
hetys, Ari Lukkarinen.

Seniorit
Senioritoiminta on jäänyt 
pääosin kesätauolle. Osa toi-
minnoista jatkuu:

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 28.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerhot:
To 22.5. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
To 22.5. klo 13.30–15, Karja-
sillan kirkko. Yhdessäoloa ja 
juttelua hartauden, kahvin 
ja ohjelman lomassa.

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiirien ke-
vätretki Pudasjärvelle to 
5.6. Matkalla tutustumme 
Pudasjärven kirkkoon ja vie-
tämme lauluhetken Pudas-
järven laulupiiriläisten kans-
sa. Retken hinta 20 euroa si-
sältää kyydin, ruokailun ja 
kahvin. Maksu kerätään lin-
ja-autossa. Takaisin Oulussa 
olemme noin klo 17. Lisätie-
toja Paula Kyllöseltä p. 040 
723 5880. Linja-auton reitti: 
klo 9.00 Tuiran kirkko, ajaa 
Kaarnatietä, klo 9.10 Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Seurakuntakerho ti 27.5. klo 

14, Tuiran palvelukeskus. Oh-
jelmallinen päivätuokio ta-
lossa ja sen lähialueilla asu-
ville eläkeläisille. Hartau-
den pitää Pasi Kurikka. Päi-
väkahvit.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMIngIn ALuE
Seurakuntakerho ti 27.5. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Kevään viimeinen ker-
hokerta. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Kesäretki 10–14-vuotiaille 
27.–30.6. Kannonkoski ja Evi-
järvi. Ks. erillinen ilmoitus.
Perheleiri 7.–10.7. Rokuan 
leirikeskus. Käsittelemme 
vanhemmuteen ja lapsuu-
teen liittyviä teemoja. Ai-
kaa myös perheiden yhdes-
säoloon, ulkoiluun, askar-
teluun ja hiljentymiseen. Il-
moittautuminen 2.–18.6. p.  
(08) 3161 340. Etusijalla Kar-
jasillan seurakunnan jäsenet. 
Leirin hinta on 46 € / aikui-
nen, 23 € / lapsi ja alle 4-v. 
ilmaiseksi. Lisätietoja Nina 
Niemelä p. 040 575 2711.
Yksinhuoltajaperheiden 
leiri 1.–3.8. Rokuan leirikes-
kus. Äiti tai isä, lähde lapse-
si kanssa nauttimaan elokui-
sesta viikonlopusta Rokual-
le. Hinta aikuiset 34 €, lap-
set (4–18-v.) 17 € ja alle 4-v.  
ilmaiseksi. Hintaan sisältyy 
matkat, täysihoito ja vakuu-
tus Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautumi-
nen 18.6. mennessä p. (08)  
3161 340. Järj. myös Oulun 
NNKY ja Oulun Seudun Yk-
sin- ja Yhteishuoltajat ry.

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

Muut menot
hautausmaan siivoustal-
koot to 22.5. klo 18, Ylivuo-
ton hautausmaa. Kahvitar-
joilu.
naisten illat:
To 22.5. klo 18–20, Karjasil-
lan kirkko. 
Ma 26.5. klo 18–20, Öbergin 
talo, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Naisten illan ke-
vätkauden päätös. Mahdol-
lisuus saunomiseen.
Kirkkotekstiilipiiri ti 27.5. 
klo 17, Kaukovainion kap-
peli. 
Karjasillan seurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla to 29.5., Kaukovai-
nion kappeli. Ks. Yhteisvas-
tuuilmoitus.
Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherra Juhani Lavan-
gon 50-vuotisjuhla ti 3.6. al-
kaen klo 14, Karjasillan kirk-
ko. Tarkemmat tiedot ks. 
erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-

palvelus su 25.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

Kastetut
tuomiokirkko: Leevi Mati-
as Qvist. 
Karjasilta: Aki Feliks Eeme-
li Kajaus, Ronja Alina Kaup-
pi, Vilma Marja Anniina Koti-
kumpu, Sanni Johanna Mär-
sy, Roope Tapio Palosaari, 
David Rocham. 
tuira: Alvar Thomas Find-
lay, Aatu Santeri Haapala, 
Sulo Jalmari Jankkila, Antti 
Ukko Alvari Kervinen, Met-
te Isabella Maria Konttila, 
Roni Juhani Lepistö, Arttu-
ri Abiel Linna, Anna Mikaela 
Martinez, Nea Mari Joanna 

Meriläinen, Arttu Elias Sep-
pänen.
oulujoki: Aino Helena Lat-
vakoski, Ilmari Otso Artturi 
Lumme, Nuutti Ilmari Määt-
tä, Jasper Onni Iisakki Pou-
tiainen, Krista Micaela Tuis-
ku.

Vihityt
tuomiokirkko: Olli Krister 
Orvasto ja Helinä Hanne-
le Yli-Knuutila, Nikolas Vil-
helm Lehto ja Salla Maaria 
Heiskanen.
Karjasilta: Esko Petteri Tuu-
los ja Katja Maarit Väisä-
nen.

Yhteisvastuu-
     tapahtuma
Karjasillan seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen 
kiitosjuhla 
to 29.5. klo 18 Kaukovainion kappelissa
 Esiintyvät kehitysvammaisten tiistaikerholaiset ja 
kanttori Sirpa Ilvesluoto. Karjasillan keräyspäällikkö 
Anna-Maija Kurttila kertoo keräyksen tuotosta. Esa 
Nevala juontaa. Kakkutarjoilu. 

W. A. Mozartin arvostetuimpiin kirkkomusiikki-
teoksiin kuuluvaa suurta c-mollimessua (KV 427) 
on esitetty vain harvakseltaan Suomessa ja Oulussa 
ainoastaan kerran aikaisemmin. C-mollimessu to-
teutetaan lauantaina 24. toukokuuta kello 21 Kar-
jasillan kirkossa.

Orkesterille, neljälle solistille ja kahdelle kuo-
rolle sävelletyn teoksen toteuttavat Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan katedraalikuoro, Karjasillan 
seurakunnan kamarikuoro Cantio Laudis sekä ka-
mariorkesteri Ex tempore. Solisteina laulavat sop-
raanot Anna-Maria Jurvelin ja Henna-Mari Sivu-
la, tenori Tero Ylönen sekä basso Ari Rautakoski. 
Kuoroa ja orkesteria johtaa Olli Heikkilä.

Mozartin c-mollimessu on vaikuttava ja mo-
nipuolinen kirkkomusiikkiteos, jossa kuulee Mo-
zartin sävelkielelle ominaista rikkautta ja suuria 
tunteita. Laulajien soolo-osuudet ovat tyyliltään 
lähellä säveltäjän ooppera-aarioita. Osat, joissa 
tarvitaan kahta erillistä kuoroa, ovat Mozartin 
suurista kuoroteoksista kaikkein haastavimpia ja 
laajimpia.

C-mollimessu pohjautuu perinteiseen latinalai-
seen messutekstiin, johon kuuluu kuusi osaa. Mo-
zart sai sävellettyä valmiiksi vain osat Kyrie (Her-
ra armahda), Gloria (Kunnia) ja Benedictus (Siu-
naus). Saksalainen tutkija Alois Schmitt viimeiste-
li 1900-luvun alussa Mozartin keskeneräisten käsi-
kirjoitusten pohjalta osat Credo (Uskontunnustus) 
ja Sanctus (Pyhä). Messusta puuttuu kokonaan osa 
Agnus Dei (Jumalan Karitsa).

Teos esitetään myös Valtakunnallisilla lähetys-
juhlilla 14. kesäkuuta kello 20 Oulun tuomiokir-
kossa.  Kumpaankin esitykseen on vapaa pääsy, oh-
jelma maksaa 10 euroa. 

Mozartin harvinainen 
kirkkomusiikkiteos Oulussa

Karjasillan kirkkoherran 
Juhani Lavangon 
50-vuotisjuhlat 

tiistaina 3.6. 
Karjasillan kirkossa 

Vastaanotto klo 14–16.30. 
Onnitteluaikojen varaukset 
toimistosihteeri Merja Hyväriseltä, p. (08) 5313 200. 

Seurat klo 17, juhlakahvit klo 18. 
Elävää musiikkia klo 19: yhteistä virsilaulua, yksinlau-
lua, instrumentaalijazzia. 

Mahdolliset muistamiset Myanmarin tuhoalueen 
ihmisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun tilille  
157230–500504 (viesti: Juhani 50 v.).

Lastenpäivät
7–12-vuotiaille oululaisille (syntyneet 1996–2001)

joka arkipäivä klo 10–15 lukuun ottamatta juhannusaattoa. 
Lastenpäivillä on ohjattua toimintaa, hartaushetkiä, leikkejä, askar-
telua, pelaamista, retkeilyä. Toiminta on ilmaista, lapsille tarjotaan 

joka päivä ateria.

Hintan seurakuntatalolla 4.–19.6.
Ilmoittautumiset ti 3.6. Hintan seurakuntatalolla klo 10–12, 

Hintantie 89 tai p. 040 5855 468, p. 050 5750 863, p. 040 5881 543.

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 5.6.–30.7.
Ilmoittautumiset ke 4.6. klo 9–12 Lämsänjärvellä, Hiihtomajantie 2.

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 9.6.–30.7.
Ilmoittautumiset pe 6.6. klo 9–12 Hietasaaressa, Hietasaarentie 19. 

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

Lämsänjärvi: Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi
Hietasaari: Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 

kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi
Hintta: Saara Hietava, saara.hietava@evl.fi

w w w.sxc . hu /  Ma r ja  F l i c k- Bu i j s

tiistaisin 3.6.–31.7. 
Pyhän Tuomaan kirkolla 

Ryhmät 6 kk – 6-vuotiaille. Alle 3-vuotiaiden 
ryhmissä ovat vanhemmat tai muu aikuinen 
mukana. Yksi ryhmä on sisarusryhmä.

Muskariin voi ilmoittautua joko kesä- tai hei-
näkuuksi, tai molempiin. Hinta on 20 e / kesä-
kuu ja 25 e / heinäkuu. Ilmoittautumiset Tui-
ja Puurunen 050 3576915, tuijapuurunen@
luukku.com.

Musiikkileikkikoulu Trillin 
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Kesän diakonialeirit
Rokualla
9.–12.6. Liikuntavammaisten leiri
4.–6.7. Perheleiri (etusija oulujokisilla)
7.–10.7. Perheleiri (etusija karjasiltalaisilla)
11.–14.7. Kehitysvammaisten leiri, alle 35-v. 
18.–21.7. Kehitysvammaisten leiri, yli 35-v. 
4.–7.8. Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla)
11.–14.8. Eläkeläisten leiri (etusija tuiralaisilla)
18.–21.8. Sydänvammaisten leiri
22.–24.8. Kuurosokeiden leiri

Juumassa
18.–21.8. Eläkeläisten leiri (etusija tuomiokirkkolaisilla)
25.–29.8. A-leiri 
Ilmoittautumisaika alkaa 15.7. p. 040 756 4022 tai 040 515 7315.
 

Kesän diakonialeiripäivät 
Hietasaaressa
11.8. Eläkeläisten leiripäivä (etusija tuomiokirkkolaisilla)
12.8. Eläkeläisten leiripäivä (etusija tuiralaisilla)
13.8. Eläkeläisten leiripäivä (etusija oulujokisilla)
14.8. Eläkeläisten leiripäivä (etusija karjasiltalaisilla)
20.8. Näkövammaisten leiripäivä
30.8. Kuurojen leiripäivä
31.8. Kuurojen leiripäivä

Ilmoittautuminen Yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon, p. 3161 340 ma - pe klo 9–16 
viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua.

Kuolleet
tuomiokirkko: Eeva-An-
nikki Dahlman s. Granlund, 
84; Aura Susanna Kinnula s. 
Vuorela, 76; Aino Eliina Kull-
berg s. Kärkkäinen, 89; Lahja 
Tuulikki Matilainen s. Heikki-
nen, 92 ;Martti Olavi Peltola, 
80; Kari Juhani Rekilä, 46.
Karjasilta: Kaino Siviä Halme 
s. Keskitalo, 87; Jaakko Juha-
ni Honkamaa, 61; Esko Pauli 
Matias Juvani, 58; Vieno An-
nikki Kyyrönen s. Järvelä, 77; 
Elma Panula s. Helander, 85; 
Eero Juhani Vartiainen, 59.
tuira: Hertta Alma Ilona 
Käyhkö s. Pollari, 85; Alli Ka-
tariina Lyytinen s. Rääpysjär-
vi, 75; Aino Moisala s. Säkki-
nen, 87; Tyyni Henriika Saa-
rela s. Remes, 89.
oulujoki: Jyrki Hiltunen, 
73; Martta Inkeri Koistin-
aho s. Sipola, 89; Erkki Jou-
ko Ilmari Suhonen, 62; Tyy-
ne Emilia Väänänen s. Jout-
senniemi, 93.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
Oulussa 13.-15.6.2008
www.minkatahden.fi

Poimintoja aikuisten 

ohjelmistosta:

Poimintoja nuorten 

ohjelmistosta:

Poimintoja lasten 

ohjelmistosta:

Pe 13.6. Pekka Ruuska

Pe 13.6. Lauluyhtye Capella 
Pro Vocalen ja Maija Tynk-
kynen

La 14.6. Rauhan tähden - 
lapset pois sodan jaloista

La 14.6. Täällä Pohjantäh-
den alla, yhteislaulutilaisuus

La 14.6. Tähti se kulukeepi 
-perhejuhla

La 14.6. Väinö ja Pekka Si-
mojoen “Sinä tunnet minut” 
-konsertti

Pe 13.6. Workshoppeja

Pe 13.6. Sound Style

Pe 13.6. Tera

La 14.6. Paikat jaossa: 
valitse omasi: leffalippu, 
tanssitunti tai puheaika

La 14.6. bass´n Helen

La 14.6. Lumina Polaris

La 14.6. Jazzkonsertti: 
Perko-Pyysalo-Viinikainen

Pe 13.6. ja la 14.6. Yökah-
vila: lätkäkisat, liveokea ja 
muuta mukavaa!

PEKKA RUUSKA

CAPELLA PRO 

VOCELA

SOUND STYLE

BASS`N HELEN

Pe 13.6. Tähden lento, 
lauluja ja leikkejä ympäri 
maailmaa

La 14.6. Taivaan Isän tähti-
peitto - Marjo Kemppaisen 
dramatisoima ja ohjaama 
näytelmä Esra Elovainiosta

La 14.6. Potkulautaritari 
Tuomo Karppinen

La 14.6. Oulun tähtisirkus 
sekä Taika-Petteri Valtteri 
Ankan ja Nikke “Hakken-
der” Hakkaraisen kanssa

La 14.6. 5 tähden pajat. 
Tuunausta, temppuja, lau-
luja ja tarinoita

TAIKA-PETTERI

POTKULAUTA-

RITARI

Kaikkiin tapahtumiin vapaa pääsy! Tarkemmat aikataulut ja ohjelmistot kokonaisuudessaan: www.minkatahden.fi  

Kevätlauluilta
maanantaina 26.5. klo 18
Maikkulan kappelissa

Vietämme kevätjuhlaa lauluillan 
merkeissä. Tule sinäkin mukaan laulamaan sekä tuttuja 
että tuntemattomia lauluja ja suvivirsi. 

Päiväkerholaisten ja Iltapäiväkerholaisten esitys. 
Vietämme samalla Virpi-papin lähtöjuhlaa, mukana las-
tenohjaajat Ritva, Kati, Heidi ja Tuula, sekä Riitta-kant-
tori. 
Kakkukahvit ja mehut. 

hautausmaan 
siivoustalkoot 
Ylikiimingissä

To 22.5. klo 18
Ylivuoton 

hautausmaalla. 

Kahvitarjoilu.

Vierailemme mm. Power Park -huvipuistossa, 
toteutamme jumalanpalveluksen kirkossa, yövym-

me Piispalan nuoriso- ja vapaa-aikakeskuksessa 
sekä Evijärven leirikeskuksessa. Hinta 70 e sis. 

täysihoidon, sisäänpääsymaksut ja Oulun ev.lut. 
seurakuntien jäsenille tapaturmavakuutuksen. 

Ilm. viim. 26.5. puh. 3161 340 (klo 9–16).
Lisätietoja: Henrik Ketola puh. 040 730 4118 tai 

Mirjami Dutton puh. 050 462 0759 
Karjasillan seurakunta, varhaisnuorisotyö

10–14-vuotiaille

27.–30.6.2008
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 22.–29.5.2008

Saarenkartanon hartaus to 
22.5. klo 14.30.
Pyhäkoulun päättäjäiset 
su 25.5. alkaen klo 10 sana-
jumalanpalveluksella, jossa 

mukana paljon pyhäkoulu-
retkeläisiä Pattijoelta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen pyhä-
koulun päätöskekkerit ker-
hohuoneella.

Kevätlaulajaiset kirkossa su 25.5. klo 15

Saaren Sirkut ja kirkkokuoro esiintyvät ja laulamme yhdessä kevätlauluja. Kolehti 
oman seurakunnan diakonia- ja lähetystyölle

Raamattu- ja rukousilta ti 
27.5. klo 18 Eila Ranta-Suo-
melalla, Pölläntie 38.
Kastettu: Santtu Albert Ii-
sakki Petänen.

rakunnan kesäkodilla la 7.6. 
klo 10–16. Mukavaa yhdes-
sä olemista ja tekemistä. Li-
sät. ja ilm. viim. 29.5. Mar-
jo p. 045 6381973. Järj. myös  
Liminka ja Tyrnävä.
Partio: Make lomalla 
17–25.5. To 29.5. Pajose 2/08 
17 v. / 2008 ja vanhemmil-
le johtajille kämpällä klo 18, 
syksyn ja ensi vuoden suun-
nittelua. Muistamme uusia 
ylioppilaita ja ammattiin val-
mistuneita partiolaisia. Tu-
le paikalle ja laita sana kier-
tämään. Pe 30.5. Make päi-
vystää Tupoksen Vanamossa 
klo 14–16 ja to 5.6. partiots-
tossa klo 14–16. To 5.6. 3. ko-
kous pökkelö-leirille lähtevil-
le johtajille klo 16–17.
Rauhanyhdistys: Su 25.5. 
klo 17 seurat ry:llä Pauli Ala-
saarela ja Ali Viinikka.
huom. lapsiperheet! Kerho-
kauden päättäjäiset srk-ta-
lolla to 22.5. klo 10. Ohjel-
massa Pressankatit-konsert-
ti, laululeikkejä, pomppulin-

Kerhokausi on päättynyt 
tältä keväältä.

Rippikoulu: Riparitun-
ti srk-talolla la 24.5 klo 14. 
Kaikki kesän 2008 rippi-
koululaiset tervetuloa.
Kesätyöntekijät: Valituk-
si tulleille on lähetetty kir-
jeet. Työntekijöiden ko-
koontuminen srk-talolla to 
29.5. klo 18.
hartaushetki to 22.5. klo 
13.15 Limingan terveyskes-
kuksen sairaalassa, Timo 
Juntunen.
Lähetysilta to 22.5. klo 19 
Puhkianperällä. Varustau-
du sään mukaan, nuotioi-
daan, paistetaan makka-
raa jne.
Matalakynnys su 25.5. klo 
17 Korsuhovilla. Puhujana 
Eila Kovalainen.
Etsijänpiiri miehille to 
22.5. klo 19 Siikajoen van-
hassa pappilassa.
Isovanhempi-lapsenlap-
si leiripäivä Tyrnävän seu-

na ja lopuksi tarjoilua. Pientä 
maksua vastaan voi ostaa il-
mapallohahmoja.
Esikoululaisten kouluun siu-
naaminen kirkossa pe 30.5. 
klo 11. Vanhemmat, sisaruk-
set, läheiset tervetuloa.
Seurakunnalle on hankit-
tu eri tapahtumia varten hel-
posti liikuteltava, kookas hii-
ligrilli, jota säilytetään kirk-
koherranvirastossa. Grilliä 
annetaan lainaksi esim. leik-
kikentälle lapsiperheiden 
retkiä varten. Kysy tai poik-
kea virastossa, p. 387 172.

YhtEYStIEDot 

Virasto 387 172, kirkko-
herra 040 557 4957, dia-
konissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, ta-
louspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 
512.
Virasto on avoinna ma, 
ke ja pe klo 9–14. 

Päiväkoti Vatukan lapset 
lauloivat kevätkirkossa.

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat kaipaavat 150 hylättyä pol-
kupyörää  lähes kahdeksan metriä korkean juhlaportin ko-
mistukseksi sekä kunnostettavaksi lähetystyökäyttöön.

Tulevina viikkoina Oulun keskustan katukuvaan ilmes-
tyy kymmenkunta uusiopyörää muistuttamaan asiasta.

Tehkää ekoteko ja toimittakaa taloyhtiöönne hylätyt pyörät Lä-
hetysjuhlien käyttöön.  Vanhat pyörät voi toimittaa 26.–30. touko-
kuuta Oulun hautausmaalla Intiöntie 6:ssa sijaitsevan lähetyskon-
tin viereen. Paikalle tulee opasteet. 

Lisätietoja lähetyssihteeri Tarja Oja-Viirret, p. 040 5747 172 ja 
www.mikatahden.fi. 

Juhlavieraille tarvitaan kotimajoittajia
Lähetysjuhlille tuleville vieraille tarvitaan kotimajoittajia perjan-
taista sunnuntaihin 13.–15. kesäkuuta

Majoittajia on löytynyt mukavasti, mutta vielä tarvittaisiin li-
sää vieraanvaraisia ouluseutulaisia, että kaikki halukkaat pääsisi-
vät kotimajoitukseen.

Majoittautujat maksavat majoittajille yösijastaan 15 euroa per 
yö.

Pakettiin kuuluu peti ja aamupala. Yösijaa voi tarjota yhdeksi tai 
kahdeksi yöksi. Kaikki majoitettavat eivät kaipaa omaa  huonetta, 
vaan siskonpetikin käy. 

Tiedustelut ja majoittajaksi ilmoittautumiset toukokuun lop-
puun mennessä Matti Ketolalle 040 5747069 tai sähköpostilla mat-
ti.ketola@evl.fi.

räsymattoja rippikouluralliin
Lähetysjuhliin kuuluu rippikouluralli, jossa nuoret  kiertävät ryh-
minä lähetysaiheisilla rasteilla. Rippikoulurallin tarkoituksena on 
lähetyskasvatus ja -tiedotus.

Rippikouluralli liittyy opetukseen, jota annetaan rippikouluissa.
Nuorille tarvitaan räsymattoja istuinalustoiksi. Jos joku halu-

aa lahjoittaa tai lainata mattojaan, ne voi tuoda Siipeen, lähetyksen 
puotiin ja pajaan, toukokuun loppuun mennessä. 

Lainaksi saadut matot palautetaan, joten niihin pitää kiinnit-
tää yhteystiedot. Lahjoitetut matot myydään lähetystyön hyväksi.  
Lisätietoja p. 044 3161 570.

Auta Lähetysjuhlia  
vanhalla pyörällä tai matolla

Main o s to im i s to  A ja t u s / R i ku Ha r ju
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina diakonissa Johanna Kerola siunattiin tehtävään Haukiputaan 
kirkossa. Messun jälkeen tehtävään siunaamisen juhlaa vietettiin Haukiputaan seurakuntakeskuksessa.

Linturetki Liminganlahden 
luontokeskukseen la 24.5., 
lähtö kirkolta klo 8. Ilmoit-
tautuminen perjantaihin 
23.5. mennessä Juha Sarkki-
nen, p. 045 1393 478 tai juha.
sarkkinen@evl.fi. Osallistu-
mismaksu 5 € / hlö.
Lähetystyön leipomistal-
koot tapulikahvilaa varten to 
22.5. alkaen klo 8 ja ma 9.6. 
alkaen klo 8 srk-keskuksessa.
Seurakunnan lapsikuoro 
vierailee to 22.5. klo 16.30 
hoivaosastolla ja klo 17 vuo-
deosastolla. 
Seurakuntakerho to 22.5. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Kuljetusta tar-
vitsevat soittakaa numeroon 
5472 636 pe klo 9–11.

Yhteiskristillinen rukousilta 
pe 23.5. klo 18.30 Kellon srk-
kodissa. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
25.5. klo 18 kirkossa.
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri vierailee Kellonkarta-
nossa ma 26.5. klo 14.
taimimyyjäiset to 5.6. klo 
15–16 Vakkurilan pihassa. 
Taimia otetaan lahjoituksena 
vastaan, noudetaan tarvitta-
essa, p. 040 5014 764.
Kellonkartano: Jumalaan 
voi luottaa! Toimintakauden 
avajaiset 24.–25.5., Eero Jun-

kaala. La klo 14, 16 ja 18.30, 
su klo 13 Kartanon kirkko, 
klo 15 toimintakauden aloi-
tus, seurat.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: seurat hoivaosastolla su 
25.5. klo 16, Pentti Päkkilä, ja 
srk-keskuksessa klo 18, Mat-
ti Määttä, Arto Nevala, Joki-
kylä: Kevätseurat 24.–25.5. 
ry:llä, Eero Salin, Esko Sääski-
lahti. La 24.5. klo 18, su 25.5. 
klo 13 ja klo 18, kolehti ra-
kennusrahastoon, Kello: si-
sarpiiri to 22.5. klo 18.30 Lo-
hen mökillä, nyyttikestit, 
seurat su 25.5. klo 17 ry:llä, 
Markku Kangasniemi, Kei-
jo Nissilä.
Kastettu: Valtteri Jouko Ju-
hani Risto, Aaro Paulus Rau-
tio, Erica Isabella Kellolam-
pi, Mikael Joni Kristian Me-
rikanto, Lilli Hertta Eveliina 
Liuski.
Kuollut: Mauri Tuomas Mi-
kael Koivisto, 72; Auvo Jo-
hannes Väänänen, 70; Heikki 
Olavi Teppola, 58.

haukiputaan seurakun-
nassa avoinna lastenoh-
jaajan työsuhde, 
lisätietoja www.haukipu-
taanseurakunta.fi.

Kirkkokuoro haukipu-
taan Laulun CD-levy 
Kiittää saan 

Levyä myyvät kuorolaiset, 
Haukiputaan kirkkoher-
ranvirasto sekä Oulussa 
Kirjakauppa Biblia ja Mu-
siikki-Kullas. 

CD:n hinta on 18 €.

Kirkkoherranvirasto 
on avoinna keskiviikkona 
28.5. kello klo 9–12.

työikäisten miesten piiri la 
24.5. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.

Lähetystilaisuus su 25.5. klo 
14.30 Kirkonkylän srk-talolla. 
Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajat ry:n Intian radio-
työstä kertoo Helsingin alue-
sihteeri Martti Poukka.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.

Isovanhempi-lapsipäivä la 
7.6. Koskelan leirikeskuk-
seen. Ilmoittautumiset 23.5. 
mennessä Eila Pelttarille, p. 
040 7790 375.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta keskiviikkoi-
sin klo 10 Nordea-talon ala-

kerrassa. 
Kirpputori 
Ilonpisara 
on avoinna 
ti ja to klo 
14–17, la 
klo 10–13. 
Varhais-
nuorten 
kerhot ovat 
jääneet ke-
sätauolle. 
nuoret: 
Gospelmes-
su to 22.5. 
klo 19 kir-
kossa. Yö-
pappila pe 
23.5. klo 20 
VP. Nuor-

ten peli-ilta keskiviikkoisin 
Kempelehallilla klo 16.30–18. 
Nuorisotyön päivystys per-
jantaisin Zeppelinissä klo 
16–18. Kesäkauden avajaiset 
to 29.5. klo 19 Vanhassa pap-
pilassa. 
Rippikoulu: YK4 vanhempai-
nilta ke 28.5. klo 18 Vanhassa 
pappilassa. YK6 vanhempai-
nilta to 29.5. klo 18 Vanhassa 
pappilassa.
äijäsähly sunnuntaisin klo 
13.30–15 Santamäen koululla. 
Perhelentopallo lauantai-
sin klo 9–11 Kirkonkylän 
koululla.  
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Esikoululaisten kevätretki 
la 24.5. Lähtö ry:ltä klo 9. Ke-
vätjuhla su 25.5 klo 16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätjuhla su 25.5. klo 14 ry:llä.
Kastetut: Milla Maria Määt-
tä, Tuulia Eveliina Kärki, Aa-
mu Ellen Ahola.
Vihitty: Ulla-Maija Kova ja 
Miika Aleksi Vähäjylkkä.

hartaus to 22.5. klo 13 Kola-
mäki, Erja Haho.
hartaus ti 27.5. klo 13 Koivu-
lehto, Erja Haho.
hartaus ke 28.5. klo 14 Jaa-
rankartano, Ulla Junttila, 
Jarkko Metsänheimo.
Kirkkokuoro to 22.5. klo 
18.30 srk-keskus.
Kuoromatinea to 22.5. klo 
20 srk-keskus. Sekakuoro Tui-
ke, johtajana Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä Jäälin srk-koti 
ke 21.5. klo 17–18.30. 
Jäälin hautausmaan sii-
voustalkoot to 22.5. alkaen 
klo 17. Talkookahvit.
Lasten parkki avoinna per-
jantaisin klo 12–15 Jäälin 
srk-koti. Parkki tarkoitettu 
3–6-vvuotiaille lapsille. Tie-
dustelut p. 0400 835 374.
Perhekerhot ja -kahvilat jat-
kuvat syksyllä.
Kotikäyntikampanja järjes-
tetään 20.–22.5. klo 17–20 
paikkakunnalle muuttanei-

den seurakuntalaisten koh-
taamiseksi. Tuore ruisleipä 
viedään kotiovelle.
Eläkeläisten leiripäivä ti 
10.6 Reposelässä. Ilm. 30.5. 
mennessä, p.040 584 4406.
nuorisotyö: Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla 
tiistaisin klo 17–20.
Rauhanyhdistys: Lauluseu-
rat pe 23.5. klo19 kyläpii-
reittäin. Kevätjuhla su 25.5. 
klo 17 Rauhanyhdistys. Päi-
väseurat: su 1.6. klo 13 Rau-
hanyhdistys. 
Kiimingin Rauhan Sana: 
Seurat su 1.6. klo 12 srk-kes-
kus, puhujina Karl-Erik Tjä-
der sekä Timo Kontio, Reino 
Heikkilä ja Raimo Salonen. 
Kastettu: Kalle Erkki Saka-
ri Erkkilä, Kaarlo Eino Johan-
nes Rotonen, Jaakko Juhani 
Matias Marttila, Viljami Ant-
to Aleksanteri Palosaari, Ee-
ro Paavali Heinonen, Aleksi 
Elias Salminen.
Kuollut: Anna Maria Hut-
tula, 84.

Sisäilmatutkimusten ja terveystarkastajan lausunnon perus-
teella Suvelan leirikeskusta ei voi enää käyttää leiriläisten 
majoittamiseen. 
Rippileireille on etsitty korvaavat leirikeskustilat:

leiri 3 2.–6.6.  Sotkanhelmi Utajärvi
leiri 4 1.–8.6.  Kuusamon Oivanki
leiri 5 12.–17.6.  Kiimingin seurakuntakeskus,  
  13.–19.6. Sotkanhelmi Utajärvi
leiri 6 27.6.–3.7. Oulun NMKY Rokua
leiri 7 2.–7.8.  Ylikiimingin Vasamo

Seurakunta järjestää bussikuljetuksen. Konfirmaati-
oiden ajankohdat Kiimingin kirkossa eivät muutu.

Kirkkoneuvosto päätti aloittaa uuden leirikeskuksen rakentamisen 
suunnittelun Suvelaan jo kuluvan vuoden aikana. Vuodelle 2008 vainajien säily-

tystilalle ja huoltorakennukselle varatut suunnittelumäärärahat siirretään Suvelan leirikes-
kuksen suunnitteluun.  

Vuoden 2009 ja 2010 talousarvioihin esitetään varattavaksi määräraha Suvelan leirikeskuksen suunnit-
telua ja rakentamista varten. Vainajien säilytystilan ja huoltorakennuksen rakentaminen siirretään vuo-
teen 2011.

Rippileirien siirto Suvelasta

A nt t i  Ke r o la
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hartaus to 22.5. klo 13 Niit-
typirtin palvelukodilla, klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Rovastikunnallinen perhe-
tapahtuma Turkansaaressa 
la 24.5. peruttu.
niittypirtin kerho ma 26.5. 
klo 13, mukana Sinikka.
hyvänmielen päiväkahvit ti 
27.5. klo 12 Arboretumissa. 
Kyytipyynnöt p. 044 7521 226.
Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöilta ke 28.5. klo 18 dia-
koniatoimistossa. Kevätkau-
den päätös.
Kouluun lähtevien siunaa-
miskirkko to 29.5. klo 18 kir-
kossa yhdessä päiväkotien ja 
esikoulujen kanssa. Kummi 
tai joku muu läheinen voi ol-
la mukana siunaamassa.
tulossa: Jumalan kohtaami-
sen ilta la 31.5. klo 15 ja klo 
18 Vanamossa. Vieraana Jo-
hanna Tunturipuro. Kulje-
tukset, p. 050 4671 930. Iso-
vanhempi-lapsenlapsi-leiri-

päivä la 7.6. klo 10–16 Tyrnä-
vän kesäkodilla. Isovanhempi 
5 €, lapsenlapsi 3 €. Ilm. viim. 
29.5. p. 044 7521 226. Järj. 
myös Tyrnävä ja Lumijoki.
Eu-ruokajako ti 3.6. alkaen 
klo 13 nuorisoseurantalolla, 
Krankantie 1, liminkalaisille 
vähävaraisille.
Lähetyksen kevätarpajaiset 
1.4.–30.6. Arpoja myytävänä 
paikallisissa liikkeissä ja joh-
tokunnan jäsenillä.
Rippikoulu: Kesä II -rippi-
koululeirin leiri-info ja van-
hempainilta ke 28.5. klo 18 
srk-talolla. Nuorille infon jäl-
keen kirkkomusiikkiopetusta 
klo 20 saakka.
nuorten kevätjuhla to 22.5. 
klo 18–20 Vanamossa. Ke-
vään toiminta päättyy. Nuo-
tioillat to 26.6. ja 31.7. klo 18 
srk-talon takana. 
Päiväkerhot: Kevätjuhlat Tu-
poksen kerholaisille Vana-
mossa ti 27.5. klo 18, Koti-
Pietilän, Kotikolon ja Ala-

temmeksen kerholaisille kir-
kossa ke 28.5. klo 18. 
Partio: Make lomalla 17.–25.5. 
To 29.5. Pajose 2/08 17v/2008 
ja sitä vanhemmille johtajille 
kämpällä klo 18, syksyn ja en-
si vuoden suunnittelua. Muis-
tamme uusia ylioppilaita ja 
ammattiin valmistuneita par-
tiolaisia. Pe 30.5. Make Tupok-
sen Vanamossa ja to 5.6. par-
tiotstossa klo 14–16. To 5.6. 
3.kokous Pökkelö-leirin johta-
jille klo 16–17 Kotikololla.
Rauhanyhdistys: Pe 23.5. klo 
18.30 luontoraamattuluok-
ka. La 24.5. klo 18 kevätseu-
rat ry:llä. Su 25.5. klo 12 ke-
vätseurat ry:llä ja klo 18 ilta-
kirkko ja HPE Limingan kir-
kossa sekä klo 20 kirkkokah-
vit ja päätösseurat ry:llä.
Kastettu: Pinja Veronica 
Granlund, Sara Lyydia Huhta-
lo, Helmi Isla Hannele Ritola, 
Vili Ilkka Matias Säynäjäaho
Kuollut: Elvi Kaarina Sutela 
e. Pesonen, 75.

Limingan seurakunnan, kunnan ja 4h-yhdistyksen 

kesätoimintaa
Päiväleirit
1998–2000 syntyneille
2.–6.6. Kirkonkylän nuorisotalolla klo 10–14
9.–13.6. Tupoksen Vanamossa klo 10–14
 
Osallistumismaksu 10 € / vko (4H-jäsenet 8 €) sis. lämpimän ruuan ja ohjelman. 
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä Heli Hietalalle / 4H p. 0400 803 837.

Kesäleirit
Liminganlahden luontokeskuksessa.
17.–18.6. 1998–2000 syntyneille ja 
18.–19.6. 1995–1997 syntyneille.
 
Leirit ovat yöleirejä täysihoidolla. Hinta 20 €, sisaralennus 15 € (4H-jäsenille 15 € ja 
10 €). Ilm. viim. 30.5. Maria Matilaiselle / srk p. 044 7521 225.

Koko perheen retki Alahärmään 
Power Park -huvipuistoon ti 1.7.
Päiväranneke alle 130 cm 17 €, yli 130 cm 27 € ja kyyti 8 € (4H-jäsenet 5 €).
Alle 10-vuotiaan huoltajan seurassa.
Ilmoittautumiset 19.6. mennessä Raija Palsa / kunta p. 0500 688 848

Kirkkoherranvirasto ja 
kaikki toimistot suljettu 
ke 28.5. 

Kylvöjen siunaaminen pe 
23.5. klo 9.30 Arja ja Urpo 
Linnan tilalla Honkalassa, 
Jouni Heikkinen. 
Yhteisvastuukeräyksen pa-
lauteilta ma 26.5. klo 18 srk-
talossa täytekakkukahvien ja 
kiitosten kera. Kaikki kerä-
yksessä vapaehtoisina toimi-
neet, tervetuloa mukaan!
hartaus ti 27.5. klo 13.30 
palveluasunnoilla ja klo 
14.30 tk-sairaalassa, Jouni 
Heikkinen.
Rukouspiiri ke 28.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
hartaushetket to 29.5. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen. 
Iltatapahtuma kaikenikäisil-
le to 29.5. klo 19 Kylmälän-
kylän kappelissa, Simo Pek-
ka Pekkala, puhe, Elisa Hap-

ponen, laulu. Kakkukahvit ja 
mehut.
Lapset ja perheet: Kesäker-
hoihin ja -leireille ilm.  23.5. 
mennessä virastoon, p. 533 
1284. Syksyn 2008 ja ke-
vään 2009 päiväkerhoihin il-
moittautuminen 26.–27.5. 
klo 8–15.30 lapsityön toimis-
toon, p. 533 4424. Kevätkirk-
ko ja kouluun lähtevien siu-
naaminen ti 27.5. klo 18 kir-
kossa, Heikkinen, Kajava. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Kevätkirkko ja eh-

toollinen to 22.5. klo 18, Jou-
ni Heikkinen.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 23.5. sisarpiirin ret-
ki. La 24.5. klo 19 nuortenil-
ta Koortilassa. Klo 19 raa-
mattuluokka-iltakylä 7.–8.-lk 
R. Romppaisella. Su 25.5. klo 
14 seurat terveyskeskukses-
sa. Klo 18 kevätjuhla ry:llä. 
www.muhoksenrauhanyh-
distys.fi. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 24.5. klo 18 kevätseu-
rat ry:llä. Klo 19 isojen raa-
mattuluokka ja iltakylä Mu-
hoksella, R. Romppaisella. 
Klo 19 nuortenilta Koortilas-
sa. Su 25.5. klo 12 alustus ja 
klo 18 seurat ry:llä. Pe 23.5. 
klo 18 Weljien ilta Kullervon 
erämökillä Utajärvellä, Juor-
kuna, Hillatie 51. 
Kastettu: Kirsi Eveliina Säi-
ly, Jori-Markus Juhani Hepo-
kangas.
Kuollut: Aune Sofia Lyttinen, 
67; Veikko Ilmari Mäkinen, 
80; Mikko Tapio Sipola, 57.

KuLuVAn VuoDEn 
hAuDAnhoIto- JA 
KAStELuSoPIMuKSEt

Pyydämme ystävällises-
ti tekemään sopimuk-
set viimeistään torstaina 
12.6. taloustoimistossa. 
Osoite on Kirkkotie 32, 
puhelin (08) 533 1174. 

Seurakunnan päiväkerhot
Syksy 2008 – kevät 2009
Päiväkerhot viikosta 33 alkaen:

Seurakuntatalo  
Ma ja to klo 9–11  4–5-vuotiaat  
Ma klo 13–15  4–5-vuotiaat
Pe klo 9.30–11      3-vuotiaat
Pe klo 13–15  3–5-vuotiaat 
 
Kylmälänkylän kappeli  
Ma klo 13–15   3–5-vuotiaat
Leppiniemen kerhotila 
Ke klo 13–15  3–5-vuotiaat

Päivärinteen seurakuntasali 
Ma klo 9–11  3–5-vuotiaat
To klo 9–11  3–5-vuotiaat
To  klo 13–15  3–5-vuotiaat

Kerhoilmoittautuminen päiväkerhoihin 26.–27.5. klo 8–15.30 lapsityön toimistoon 
p. (08) 533 4424. Kerhoryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerhoryhmiin 
saattaa tulla muutoksia. Tervetuloa kerhoilemaan!

Muhoksen seurakunnan lapsi- ja perhetyö 

Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 27.5. klo 10–12.
Kuulovammaisten retki Kir-
kaslammelle ke 28.5., läh-
tö Sivakasta klo 9.00. Tiedus-
telut Annikki Paavola, p. 040 
7654153.
Kuorot: Lapsikuoro to 22.5. 
klo 17, kirkkokuoro to 22.5. 
klo 18.
Apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 € / h. Varaukset 
Tiinalta, p. 040 571 46 36.
Suvannon perhekerho ke 
28.5. klo 10–13.
Liepeen kesäkerho avaa 
ovensa ma 2.6. Kerho on 
avoinna 30.6. saakka vii-
tenä päivänä viikossa klo 
8–17. Kerhoon voivat tulla 
0.–6.-luokkalaiset koululai-
set. Kerhossa tarjotaan aa-
miainen, lounas ja välipala. 
Teemana kerhossa on Seik-

kailu maalla. Hinta on 120 € 
/ kk tai 8 € / päivä. Ohjaajina 
toimivat ip-kerhojen ohjaa-
jat. Ennakkoilmoittautumiset 
ja lisätiedot Pudasjärven 4H-
yhdistys, p. 822 815 tai Hele-
na Kouva, p. 040 7346 997.
Rauhanyhdistykset: Raamat-
tuluokka Sarakylässä Iivari 
Jurmulla pe 23.5. klo 19. Lau-
luseurat Sarakylän kappelis-
sa su 25.5. klo 19. Myyjäisseu-
rat Hirvaskosken ry:llä la 24.5. 
klo 19 (I. Jurmu). Yli-Livon 
Pärjänsuon kesäseurat kyläta-
lo Petäjärinteessä la 24.5. klo 
19 ja su 25.5. klo 12 ja 18 (E. 
Turpeinen, E. Ojalehto). Seu-
rat Kurenalan ry:llä su 25.5. 
klo 17 (J. Jaakkola).
Kastettu: Heli Lyydi Maria 
Heikkilä, Jesse Juhani Särke-
lä, Katariina Lahja Maria Tai-
pale.
Kuollut: Hilma Aliina Räisä-
nen, 92; Erkki Jalmari Kaarre, 
76; Sami Antero Fredrik Jans-
son, 32.

Kevätkirkko ja eskarei-
den ja ekaluokkalaisten 

siunaaminen 
koulutielle

Sunnuntaina 25.5. kello 12 vietetään seura-
kuntakodissa perhemessua sekä lapsityön ja 
päivähoidon kevätkirkkoa. Samalla siuna-
taan esikouluun ja ensimmäiselle luokal-
le menevät. 

Päiväkerhojen ja päiväkotien lapset sekä lap-
sikuoro esiintyvät ja avustavat saarnan toteutuksessa. 

Kolehti kannetaan eteen. Perhemessun lopuksi esikouluun ja 
kouluun lähtevät lapset kukitetaan.

Messun jälkeen tarjotaan kirkkokahvit, mehua ja jäätelöä.
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Kirkkoherranvirasto  
suljettu 29.– 30.5.  
kesälomien vuoksi. 

KEStILä
Lasten kevätkirkko to 22.5. 
klo 9.30 kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri. Esikoululaisten siu-
naaminen. Avustaa Market-
ta Taipaleenmäki ja Katarii-
na Rautio.
Kappelineuvoston kokous 
to 22.5. klo 18 sisarentalossa.
ompeluseurat pe 23.5. klo 
19 ry:llä, Alpo Pikkarainen.
Seurat su 25.5. klo 19 ry:llä, 
Teuvo Kämäräinen.
Kehitysvammaisten retki ti 
27.5. klo 18 Ahvenjärvelle.
Kirkkokuoron harjoitukset 
ti 27.5. klo 19 srk-kodissa.
Ehtoollishartaus pe 30.5. 
klo 13 Pihlajistossa, Erkki Piri.
uuden kappalaisen Minna 
Rahkon tulosaarna su 1.6. 
klo 10 kirkossa ja sen jälkeen 
kirkkokahvit srk-kodissa. 

Kuollut: Bertta Sylvia Kos-
kenaho e. Kangas, 88.

PIIPPoLA
Seurat su 25.5. klo 19 ry:llä. 

PuLKKILA
Ehtoollishartaus to 22.5. klo 
13 Koivulehdossa.
Puutarhailta to 22.5. klo 18 
vanhassa pappilassa. Kasvi-
valinnat haudoille -esitelmä 
vs. kappalainen, puutarha-
opettaja Urpo Luokkala. Tie-
toa puutarhanhoidosta. Ar-
vontaa yhteisvastuun hyväk-
si. Kahvitarjoilu. 
Raamattuluokka pe 23.5. 
klo 19 ja kevätjuhlat su 25.5. 
klo 13 ry:llä. 
Kirkkokahvit tapulissa su 
25.5. klo 10 jumalanpalveluk-
sen jälkeen ja yksinlauluhet-
ki kirkossa noin klo 11.30.
Lasten kevätkirkko ma 26.5. 
klo 10 kirkossa ja koululais-
ten kevätkirkko to 29.5. ala-
asteen oppilaille klo 11.15 ja 

yläasteikäisille sekä lukiolai-
sille klo 12.15.

PYhäntä
hartaus to 22.5. klo 14 Kuu-
rankukassa.
tavastkengän ruskakerho pe 
23.5. klo 11, mukana Kautto.
Ehtoollinen pe 23.5. klo 
14.30 Nestorin Helmessä.
Seurat ja lauluilta la 24.5. 
klo 19 ry:llä.
Retki-info Ahvenanmaal-
le lähtijöille ma 26.5. klo 18 
srk-talossa. 
Puutarhailta ma 26.5. klo 
19 srk-talossa, mukana Urpo 
Luokkala.
herättäjän myyjäiset klo 18 
ja siioninvirsiseurat klo 19 ti 
27.5. Tavastkengän kyläta-
lossa.
MLL:n perhekahvila ma 
26.5. klo 17.30 ja perhekahvi-
lan myyjäiset ke 28.5. klo 16 
kerhotilassa. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17, 

kirkkokuoro to klo 18 ja nuo-
risokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lossa. 
Kastettu: Heljä Elisabet Tölli.

RAntSILA
Seurakuntatoimisto suljet-
tuna 19.5.–6.6. remontin ta-
kia. Työntekijöihin saa yhtey-
den puhelimitse ja virastoasi-
oissa. Soita p. 0207 109 860.
Kylvönsiunaus pe 23.5. klo 
19 Mankilan Rukoushuoneel-
la. Lähetyskahvit ja -arpoja.
Kevätjuhla su 25.5. klo 12.30 
ry:llä. 
Perhekerho Pallerot ma 26.5. 
klo 10 Ristironkkelissa. Palle-
rokerhon 20-vuotisjuhla. Jat-
kuu naisteniltana. Ohjelmas-
sa hierontaa ja esittelyitä.
Kuorot: kirkonkylän Stellat 
ke klo 15 kirkossa, Mankilan 
Stellat to klo 13.30 Mankilan 
koululla ja Hovin Stellat pe 
klo 13 Hovin koululla.
Kastettu: Julius Jani Juhani 
Kylmänen.

Kesäleirit
Piippola ja Pulkkila
6–10-vuotiaiden päiväleirit 2.–3.7. Pasko-
kankaalla.
Hinta 10 € sisältää ruuan, ohjelman ja va-
kuutuksen.

11–14-vuotiaiden leiri 8.–9.7. Ristironkke-
lissa Rantsilassa. 
Hinta 20 € sisältää kuljetuksen, ruuan, ohjelman, majoi-
tuksen ja vakuutuksen.

Ilm. 13.6. mennessä Alli Visurille, p. 040 520 0065.

Kestilä ja Pyhäntä 
6–10-vuotiaiden leiri 16.–17.6. Kangasjärvellä Kestilässä.
Hinta 10 € sisältää kuljetuksen, ruuan, majoituksen, va-
kuutuksen, ohjelman.

11–14 -vuotiaiden leiri 17.–19.6.Kangasjärvellä Kestilässä.
Hinta 15 € sisältää kuljetuksen, ruuan, majoituksen, va-
kuutuksen, ohjelman.

Ilm. 2.6. mennessä: Kestilä: kunnanvirasto, p. 811 3111, Py-
häntä: Marke Rautiala, p 040 561 1216.

RuuKKI
Diakoniatyöntekijä: Ke 28.5. 
klo 13–16 Ruukin srk-talol-
la. Luohualla vanhustentalon 
kerhohuoneella ke 28.5. klo 
9–11. Huomaa päivä!
tukeva teatteri -kerho ti Ruu-
kin srk-talossa klo 17–18.30. 
Kevättempaus to 22.5. klo 
13–15 Ruukin srk-talolla. Myy-
tävänä kahvia, pullaa, arpoja 
yhteisvastuun hyväksi. Kirp-
putorilla vaatteita ilmaiseksi 
tarvitseville. 
Kehitysvammaisten perheil-
tojen kevätkauden päättä-
jäiset to 22.5 klo 17 Paavolan 
srk-talossa. Ruokailun vuoksi 
ilm. p. 050 469 4774.
Siioninvirsiseurat ja Herät-
täjäyhdistyksen paikallistoi-
mikunnan kokous to 22.5. 
klo 18 Ruukin srk-talolla.
Sunnuntailounas su 25.5. Re-

vonlahden srk-talolla mes-
sun jälkeen, 2 € / hlö tai 5 € /
perhe.
omaishoitajien ryhmä to 
29.5. klo 17 Paavolan srk-ta-
lolla. Kävelylle luontoon. 
Raamattu ja keskustelupiiri 
ke  4.6. klo 15 Revonlahden 
seurakuntatalossa.
Rauhanyhdistykset: Pe 23.5. 
klo 18 ompeluseurat ry:llä. Klo 
19 ompeluseurat Ruukin ry:llä. 
La 24.5. klo 19 seurat Ruu-
kin ry:llä. Teuvo Hurme, Jou-
ko Karhumaa. Su 25.5. klo 12 
ja 18.30 seurat Paavolan ry:llä. 

Hannu Kinnunen, Juha Paana-
nen. Klo 13 ja 18 seurat ry:llä. 
Erkki Luokkala, Sakari Göös. 
Su 25.5. klo 13 hartaus Mäke-
länrinteellä, Jukka Karhumaa. 
Ti 27.5. klo 13 aikuistenkerho 
Liisa ja Olli Näsäsellä.
Kastettu: Väinö Verneri 
Ala-aho.
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ho Antti Eemil Jääskeläinen, 
Haapajärvi ja Hanna-Kaisa 
Anniina Lampela, Siikasalo. 
Esa Pertti Klasila, Ii ja Päivi 
Marianne Tihinen, Siikasalo.

Avioliittoon vihitty: Antti 
Tapani Laukkanen ja Erja An-
nukka Niinimaa.

SIIKAJoKI
Siikajoen seurakuntatoimis-
to suljettu ma-ti 26.–27.5. 
Tarvittaessa ota yhteyttä 
kirkkoherranvirastoon Ruuk-
kiin, p. 010 425 0270.
Etsijäinpiiri miehille to 22.5. 
klo 19 pappilassa.
Varkkari-ilta pe 23.5. klo 18 
srk-talossa 9–14-vuotiaille.
Virsihetki ti 27.5. klo 13 Puis-
tolassa. Yrjö Nissinen.

VIhAntI
toukosiunaus to 22.5. klo 13 
Vilmingon tilalla Vilmingon-
perällä. Kahvitarjoilu.
Rippikoulun vanhempainil-
ta to 22.5. klo 18 srk-talolla.
Sanan ja rukouksen ilta to 
29.5. klo 19 kirkossa. Puhuja-
na pastori-evankelista Paavo 
Järvinen, Eero Koskela ja ylis-
tyslauluryhmä Raahesta ym.
Keväiset lauluseurat pe 

23.5. klo 19 srk-talolla. Mu-
kana Pentti Waris Suomen 
Raamattuopistolta. Kahvit.
uusien urkujen käyttöön-
otto su 25.5. klo 10 kirkossa. 
Juhlalounas ja kiitosjuhla srk-
talossa messun jälkeen. urku-
jen vihkiäiskonsertti su 25.5. 
klo 20 kirkossa. Risto Ainali.
hartaus vanhainkodilla ke 
28.5. klo 12. Virsihartaus ke 
28.5. klo 14 kirkossa.
Päiväkerhon ja perheker-
hon päätöskirkko ke 28.5. 

Retkiauto Rosenbergin 
maatilalle

Alpuan seurakunnallisen 
kylätoimikunnan ja seu-
rakuntakerhon retkiauto 
lähtee Rosenbergin maa-
tilalle Rantsilan Sipolan 
kylälle ti 27.5. klo 10 Al-
puan Valinta Vinkiltä ja 
klo 10.15 kirkon parkki-
alueelta. 
Mukaan mahtuu vielä! 

Lähetysjuhlille Ouluun 

14.6. linja-autokyy-
ditys, 5 €. Auto lähtee 
Vihannista klo 8 kirkon 
pihalta, kiertää Paa-
volan kioski klo 8.20, 
Ruukin Tervatupa klo 
8.55 ja Revonlahden 
Seo klo 8.50  kautta 
mikäli lähtijöitä on tar-
peeksi. Paluu illalla.  
Ilmoittele viim. 6.6. Sir-
kalle, p. 050 469 4774.

Seurakunta kiittää kaikkia 
Ruukin ja Vihannin kappe-
lin hautausmaiden talkoo-
laisia hyvästä työstä.

SissiP3:n vuosijuhlan 
messu 
Siikajoen kirkossa sunnun-
taina 8.6. klo 12. Toimittaa 
Reino Tanjunen. Seppelten 
lasku sankarihaudoilla.
Ruokailu srk-talolla, jonka 
jälkeen päiväjuhla ja juh-
lakokous noin klo 14. Sissi-
pataljoonan ystävät ja ve-
teraanit puolisoineen ter-
vetuloa. Ruokailuun ilm. 
viim. 6.6. p. 010 5240 270.

klo 18 kirkossa. Päiväkerho-
laiset saavat diplomin se-
kä jäätelön. Tervetuloa koko 
perheen voimin. 
Rauhanyhdistys: Su 25.5. klo 
13 seurat Alpuan ry:llä, Jouko 
Piilola, Matti Pahkala ja klo 14 
kirkonkylän ry:n kevätjuhla.
Kastettu: Elias Samuel Ne-
valainen ja Aada Lumia Kal-
liokoski.
Kuollut: Sylvi Johanna Kil-
pua e. Mahlakaarto, 95.

Kirkkoherranvirasto  
suljettu 29.5.

Sinkkuilta to 22.5. klo 18.30 
Kesäkodilla.
hartaus pe 23.5. klo 10.30 So-
tainvalidien palvelutalolla ja 
klo 13.30 Lepolassa.
Seurakuntakerho ti 27.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla, vie-
raita Siikasalon seurakunnasta.
äitien hemmotteluilta ti 27.5. 
klo 18–21 Kesäkodilla. Rentou-
tusta, kisailua, saunomista ja il-
tapala. Ilmoittautuminen 23.5. 
mennessä Eijalle, p. 044 7372 
615 tai Marikalle, p. 044 7372 
616.
hartaus to 29.5. klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
3-vuotissynttärit tänä vuon-
na 3 vuotta täyttäville lapsil-
le to 29.5. klo 18.30 Tyrnävän 
srk-talolla.
temmes: Temmeksen hauta-
usmaan siivoustalkoot to 22.5. 

alkaen klo 10. Talkoolaisille 
ruokailu. Hartaus to 29.5. klo 
10.30 Mäntyrinteellä. Kou-
lukirkko to 29.5. klo 12 Tem-
meksen kirkossa.
Rippikoulu: Konfirmaatiohar-
joitus (ryhmä I) pe 23.5. klo 
18 Tyrnävän kirkossa.
Ensi syksyn päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen tou-

kokuun aikana Eijalle, p. 044 
7372 615 tai Marikalle, p. 044 
7372 616.
Varhaisnuorten leiri 3.–5.6. 
Kesäkodilla Kolmikannassa. 
Leirimaksu 12 euroa. Ilmoit-
tautuminen 26.5. mennessä 
khranvirastoon, p. 5640 600.
Isovanhempi-lapsenlapsilei-
ripäivä Kesäkodilla Kolmikan-

nassa la 7.6. klo 10–16. Luvassa 
mukavaa yhdessä olemista ja 
tekemistä. Osallistumismaksu 5 
euroa aikuiselta ja 3 euroa lap-
selta. Tiedustelut ja ilm. 29.5. 
mennessä Riitalle, p. 044 7372 
630. Järj. myös Limingan ja Lu-
mijoen diakoniatyö.
haudanhoitosopimuksia teh-
dään taloustoimistossa 30.5. 
saakka, p. 5640 620. Hoitosopi-
muksen voi tehdä yhdeksi ke-
säksi tai 10 vuodeksi.
MLL:n tilaamia Eu-elintarvik-
keita jaetaan vähävaraisille 
perheille ti 27.5. klo 11–12 Tem-
meksen srk-talossa ja ke 28.5. 
klo 10–13 Tyrnävän srk-talossa.
tyrnävän rauhanyhdistys: Su 
25.5. klo 14 seurat Lepolassa ja 
klo 16 kevätjuhla Tyrnävän kir-
kossa, kahvitus ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
25.5. klo 14 kevätjuhla ry:llä.
Kastettu: Inkeri Maria Katarii-
na Pernu, Benjami Miikkael Ku-
ha, Niko Juha Petteri Leppälä, 
Silvia Auroora Karppinen.

Seurakuntaretki  
Ähtäriin ja Keuruulle 

18.–19.6. Retki on suunnattu kaikenikäisille ja täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Majoitus Honkiniemen leiri- ja kurssikeskuksessa  
4 hengen huoneissa. 

Osallistumismaksu aikuiselta 90 € ja 4–12-vuotiail-
ta 45 €. Hinta sisältää kyydin, majoituksen, lipun eläin-
puistoon, laivaristeilyn, 3 ruokaa, aamupalan, saunan ja 
muun ohjelman. 

Ilmoittautumiset 30.5. mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 5640 600.
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1. kivi

Joskus suureksi johtajaksi pääsee 
mies, jolla on pojan sielu. Valitet-
tavasti hän ei ole veikiö tai veli-
kulta vaan aikuistumatta jäänyt 
poikuli. Hänelle ei voi kuitenkaan 
nauraa, sillä hän on ilkiö, jolla on 
miehen voimat. 

Pikkupoikajohtajan voimat ei-
vät ole aikuisen miehen kypsyyt-
tä vaan ilkeämielisyyttä ja pikku-
maisuutta. Ilkeämielisyys ja pik-
kumaisuus eivät tavallisesti ole 
voiman synonyymejä, mutta ilkiö 
osaa käyttää niitä voimallisesti.

Pikkupoikajohtaja arvostelee 
alaisiaan ja on armoton arvoste-
lussaan. Hän ei ole koskaan vää-
rässä. Jos alainen on eri mieltä hä-

nen kanssaan, alaisella on huono 
arvostelukyky.

Pikkupoikajohtajaa itseään ei 
saa arvostella. Jos joku erehtyy 
moittimaan häntä, tapahtuu ma-
jesteettirikos, joka kostetaan so-
pivalla hetkellä. Pölhö keskenkas-
vuinen pikkupoikajohtaja ei pi-
dä kostoaan kuitenkaan kostona. 
Ehei, teolla oli muut syyt. Näin 
hän huijaa itseään, koska on lo-
pultakin pelkuri. Hän ei pysty nä-
kemään itseään realistisesti, koska 
hänellä ei ole rohkeutta.

Yhteiskunnan suuret pamput 
ovat usein pikkupoikajohtajia. 
Ikää alkaa olla jo kuusikymmen-
tä vuotta, mutta sielunmaisema on 

lapsellisen typerä. 
Pikkupojilla on eniten pyrkyä 

ja nostetta. Siksi pikkupojat pääse-
vätkin yhteiskunnan johtopaikoil-
le. Pikkupoikajohtajalla on myös 
lapselliset harrastukset: Hän len-
nättää kauko-ohjattua liidokkia 
eikä tajua, miksi muita naurattaa.

Onneksi kaikki suuret johtajat 
eivät ole pikkupoikia vaan jouk-
koon mahtuu tolkkujakin ihmisiä. 
Heillä on viisautta ja älyä ja ennen 
kaikkea kyky kyseenalaistaa omat 
ajatuksensa ja tekonsa. He osaavat 
myös pyytää anteeksi.

Pikkupoikajohtaja sen sijaan 
myllertää työpaikalla kuin hul-
lu norsu. Hänellä on valta sanoa 

pahasti, sillä alaisilla ei ole keino-
ja panna häntä kuriin. Liian usein 
hänen töppäilynsä kuitataan lau-
seella: pojat ovat poikia. Niin ovat-
kin: pikkupoikia, keskenkasvui-
suudessaan kieroutuneita.

Pikkupoikajohtajat suojelevat 
toisiaan. He kaveeraavat ja järjes-
televät asioita. Yhteiskuntaa hal-
litaan loppujen lopuksi hyvin vä-
hällä järjellä. Voi, kun vain tietäi-
sitte.

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

Pomo, jota ei saa arvostella

L e ht iku va

Lähetysseuralta 100 000 euroa Kiinan maanjäristyksen uhreille

Suomen Lähetysseura ke-
rää varoja Kiinan maan-
järistyksen uhreille. Lähe-
tysseura on päättänyt täs-

sä vaiheessa lähettää 100 000 eu-
roa kiinalaiselle Amity Founda-
tionille. Amity Foundation on ve-
donnut yhteistyökumppaneihin-
sa miljoonan euron kokoamisek-
si hätäapuun ja jälleenrakennuk-
seen. 

Amity Foundation on jaka-
nut pahimmilla tuhoalueilla vet-
tä, ruokaa ja muuta hätäapua. 
Viikonloppuna järjestö toimitti  
1 200 telttaa ja 1 000 peittoa jaet-
tavaksi Mianyangin kaupungissa 
ja sen ympäristössä. Mianyang on 
20 000 asukkaan kaupunki, jon-
ka taloista 80 prosenttia on tu-
houtunut. Kaupunkiin on myös 
evakuoitu paljon ihmisiä pahiten 
tuhoutuneesta Beichuangista. Ve-
den ja ruoan tarve on suuri. 

myanmar avasi rajansa  
järjestöille
Suomen Lähetysseura välittää 
Kirkon Ulkomaanavun kanssa 
apua myös hirmumyrskyn tu-
hoja korjaavaan Myanmariin eli 
Burmaan.

Kirkkojen kansainvälisen ka-
tastrofiavun ACT:n paikalliset 
järjestöt Myanmarissa ovat pys-
tyneet toimittamaan hätäapua 
suistoalueen syrjäkyliin. Perheil-
le on jaettu riisiä, papuja, kala-
säilykkeitä, keittovälineitä, huo-
pia ja suojamuoveja.

Osalla kansainvälisen kata-
strofiavun jäsenjärjestöistä oli 
toimintaa Myanmarissa jo en-
nestään. Lisäksi yhteistyötä on 
joidenkin paikallisten järjestöjen 
kanssa. ACT:n työtä koordinoivat 
Yangoonissa ja Bangkokissa toi-
mivat hätäapukomiteat.

Järjestöt ovat pystyneet osta-

maan avustustarvikkeet Myan-
marista. Näiden järjestöjen apu 
on tavoittanut arviolta 100 000 
ihmistä hätäalueella.

kirkon ulkomaanavulta 
työntekijä tuhoalueelle
Kirkon Ulkomaanapu (KUA) 
toimii yhteistyössä ACT:n kans-
sa. KUAn työntekijä on valmii-
na lähtöön Myanmariin heti kun 
viisumi järjestyy.

MAFin eli kansainvälisen lä-
hetyslentojärjestö Mission Aviati-

on Fellowshipin Bangkokissa ole-
va työntekijä on saanut viisumin 
ja lähtee Myanmariin.

Suomen Lähetysseura on 
myöntänyt 50 000 euroa avustus-
työhön Myanmarin hirmumyrs-
kyalueella. Avustus käytetään en-
sisijassa MAF:n lentotoiminnan 
tukemiseen. MAF:lla on lähtö-
valmiudessa vesitasot sekä Papu-
alla että Bangladeshissa. Koneet 
lähtevät heti, kun viisumiasiat 
saadaan kuntoon.

Aasian tuhoalueille kaivataan apua

Kiinan maanjäristysalueella kodittomaksi on jäänyt miljoonia ihmisiä.

Kiinan maanjäristyksen uhreja voi avustaa lahjoittamalla Suo-

men Lähetysseuran tilille Sampo 800014-161130. Viestikenttään 

merkintä KIINA. Lähetysseuran katastrofityöhön voi lahjoittaa 

myös puhelimitse, tekstiviestillä tai netissä. 

Katastrofikeräyspuhelimen numero on 0600 02020 ja puhelun 

hinta 19,79 euroa + pvm. Tekstiviestin AUTA5 (lahjoittaa 5 euroa) tai 

AUTA10 (lahjoittaa 10 euroa) voi lähettää numeroon 16160. 

Nettilahjoituksen voi tehdä osoitteessa www.mission.fi/lahjoita/net-

tilahjoitus.

Myanmarin tuhoalueen ihmisiä voi tukea tekemällä lahjoituksen Kir-

kon Ulkomaanavulle: Sampo 800018-223340, viitenumerolla 1041 tai 

Suomen Lähetysseuralle: Sampo 800014-161130, kirjoita viestikent-

tään AUTA.

!


