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E nsi vuosikymmenen alussa kirkolla on toden-

näköisesti käytössään uusi kaksiosainen jä-

sentietojärjestelmä. Karkeasti voisi sanoa, 

että toiseen tietokantaan syötetään elävät ja toi-

seen kuolleet ihmiset.

Järjestelmä tulee kaikkien seurakuntien käyt-

töön ja sitä pidetään yllä sekä hallinnoidaan kirk-

kohallituksesta käsin.

Keskitetyllä järjestelmällä on etuja. Se helpot-

taa monen seurakunnan työntekijän työtä sekä 

seurakuntalaisten asiointia. Nykyisin seurakunnat 

ja keskusrekisterit voivat antaa todistuksia ainoas-

taan omista jäsenistään. Käytännössä esimerkiksi 

perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys pitää 

hankkia kaikista seurakunnista, joissa kyseinen hen-

kilö on ollut kirjoilla viisitoista vuotta täytettyään. 

Yhteisellä jäsentietojärjestelmällä tämänkaltaisia 

tietoja voi hakea nopeasti.

Uudistuksen kääntöpuoli on, että järjestelmän 

luominen voi vaikuttaa työpaikkojen määrään.

Rekisteri sisältää yksityisyyden suojan piiriin kuu-

luvia tietoja. Siksi on erittäin tärkeätä, että järjes-

telmää rakennettaessa ei säästetä euroakaan tie-

toturvakustannuksista. Suomessa ja maailmalla on 

viime aikoina sattunut liian monia tapauksia, jotka 

ovat heikentäneet luottamusta suuria tietojärjes-

telmiä kohtaan.

Toinen osa uudistusta on hanke, jossa vanhat kir-

konkirjat muutetaan sähköiseen muotoon. Se vaa-

tii valtavasti työtä ja rahaa, mutta lopputuloskin on 

arvokas. Mikrofilmien ja vanhojen rapistuvien kirjo-

jen tonkiminen saa jäädä historiaan. Samat sivut voi 

lukea kätevämmin tietokoneelta. Samalla turvataan 

tietojen säilyminen pitemmälle tulevaisuuteen.

Aineistot tulevat näillä näkymillä ainakin tutkijoi-

den käyttöön. Kaikille avointa käyttöliittymää jär-

jestelmään ei ole vielä tehty eikä tarkemmin suun-

niteltu.

Sellaisen tekemistä pitäisi vielä vakavasti harki-

ta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin suhteutettu-

na vanhojen kirkonkirjojen asettaminen Internetin 

välityksellä kaikkien saataville ei olisi mikään mah-

dottoman suuri investointi. Kulttuuritekona se oli-

si vertaansa vailla.

Helppo pääsy arkistoihin kotoa käsin saattai-

si synnyttää suuren innostuksen sukututkimushar-

rastukseen.

Aatoksia

Jäsenet ja kirjat uuteen järjestykseen

Usko ja 
korkeakoulu

Sivistyneinä pidetyt ihmiset ovat al-
kaneet vastustaa teologian opetta-
mista yliopistoissa. Julkisin varoin 
ylläpidettävässä oppilaitoksessa ei 
saa opettaa uskonnollisuutta, eikä 
yliopisto saa olla kirkon ammatti-
koulu. Uskontoa toki pitää tutkia, 
mutta tieteellisesti.

Mitä teologia on? Yliopisto-ope-
tus on julkista, joten jokainen halu-
kas pääsee seuraamaan, minkälais-
ta salatiedettä ja huuhaata opetetaan 
maamme kolmessa teologisessa tie-
dekunnassa. Niissä tutkitaan uskon-
toa, erityisesti kristinuskoa, kaikilla 
tieteen suomilla keinoilla. Kristinus-
koon painotutaan, koska se on eniten 
länsimaista ihmismieltä muokannut 
aatesuunta.

Sairauden tutkiminen ei tarkoita 
sairastamista, eikä uskonnon tutki-
minen ei tarkoita rukoilemista. Yli-
opistoissa tutkitaan ja opetetaan esi-
merkiksi historiaa, filosofiaa, kirjal-
lisuutta ja kieliä. Siis vaikka kommu-
nismin syntyä, Marxin ajatuksia, Pu-
naista viivaa ja voimasanoja. Mutta 
heti on huono asia, jos tutkitaan kris-
tinuskon ja kirkkojen historiaa, op-
peja ja kirjallisuutta, vaikka Raamat-
tua tutkitaan niin kuin mitä hyvän-
sä kirjaa. Tutkitaanhan yliopistossa 
satujakin! 

Tiede tutkii kaikkea, mitä suinkin 
voi. Jumalaa ei tutkita missään, mut-
ta se johtuu siitä, ettei siihen ole kei-
nojakaan. Tieteessä on tyydyttävä sii-
hen, mihin ihminen yltää. Kun krii-
tikot vaativat ”uskonnon tieteellistä 
tutkimista”, mutta teologia ei kelpaa 
heille, he osoittavat olevansa sivisty-
mättömiä. Jos he ovat itse kouluttau-
tuneet yliopistossa, sitä suurempi hä-

peä heille. Ja korkeakoululle myös, 
kun on varustanut heidät niin hei-
kosti.

Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko haluaa pappiensa olevan yli-
opistokoulutettuja maistereita. Hu-
manistisille aloille on tyypillistä, et-
tä työtehtävät ovat usein muuta kuin 
opiskeltu ala. Jos tekee lopputyön 
toisesta maailmansodasta, lienee sel-
vää, ettei työnkuva koskaan rajoitu 
sen piiriin. Pääasia opiskelussa on-
kin oppia hallitsemaan laajoja asia-
kokonaisuuksia. 

Emme halua, että terveydenhuol-
to on ensiapukurssin käyneiden va-
rassa. Uskonto on liian vaikutusval-
tainen elämänalue, jotta sen voisi jät-
tää maallikkosaarnaajien tai pappis-
seminaarilaisten käsiin. Papit ovat te-
kemisissä ihmiselämän syvimpien ja 
herkimpien alueiden kanssa. Ei siis 
ole lainkaan haitaksi, että heiltä vaa-
ditaan akateeminen loppututkinto.

Kanttorit ja muut ammattimuusi-
kot valmistuvat Sibelius-Akatemias-
ta, korkeakoulusta. Jos korkeakoulu 
ei saa olla ammattikoulu, miksi niissä 
koulutetaan lääkäreitä ja insinöörejä? 
Miksi juristeja ja taiteilijoita?

KlauS KuuriNmaa-myllyNiemi
Opettaja
Helsinki

15.5.2008

Puolustusvoimilta 
kannatusta 
laajemmalle 
siviilipalvelukselle
Puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki 
toteaa pääkirjoituksessaan että siviilipal-
veluksen kehittäminen vahvistaisi yleistä 
asevelvollisuutta. 

”Siviilipalveluksen sisällön kehittämi-
nen vahvistaisi yleistä asevelvollisuutta 
ja hyödyttäisi yhteiskuntaa. Esimerkiksi 
hoito- tai pelastustehtävissä opitut taidot 
ovat tärkeitä sekä rauhan että kriisin ai-
kana. Voitaisiinko kehitettyä siviilipalve-
lusta kutsua kansalaispalvelukseksi? Vai 
onko kansalaispalveluksen oltava pakol-
linen molemmille sukupuolille?”

Ruotuväki 8.5.2008

Hyvä Jumala loi 
homotkin
Siuntion kirkkoherra Ismo Turunen osal-
listuu Uusi Tie -lehden mielipidepalstalla 
käytyyn keskusteluun Raamatun ilmoit-
tamaan Jumalan näkemykseen homosek-
suaalisuudesta.

”Mailis Janatuinen pohtii homoseksu-
aalisuutta Raamatun näkökulmasta UT:n 
numerossa 17. Paavaliin liittyen hän tul-
kitsee, mikä on Jumalan käsitys homou-
desta. 

- - Luonnollisin selitys homolle on hy-
väksyä, että hän on hyvän Jumalan luo-
na niin kuin heterokin. - - Kristinusko ei 
kuole siihen, että homot ja lesbot hyväk-
sytään sellaisina kuin he ovat, mutta se 
marginalisoituu edelleen, kun omat he-
teronormatiiviset roolijärjestelmät selite-
tään Jumalan luomisjärjestykseksi. Muu 
elämä ei voi olla muuta kuin sairautta ja 
syntiä. Onko kysymys totuudesta vai po-
rukan aitaamistarpeesta?”

Uusi Tie 8.5.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Järjestelmästä isot säästöt
Jäsentietojärjestelmän investointikustannukset ovat noin viisi miljoonaa euroa. Käyttöönoton jälkeen 

kehittämiseen ja ylläpitoon kuluu arviolta reilu miljoona euroa vuodessa. Kirkkohallitus kustantaa jär-

jestelmän teknisen rakentamisen ja kehittämisen, seurakunnat maksavat omat laitekustannuksensa. 

Säästö on kymmenessä vuodessa arviolta 30 miljoonaa euroa. 10 miljoonan säästö kertyy teknisistä 

kustannuksista ja 20 miljoonan säästö työmäärän vähentymisenä ja helpotuksina toiminnassa. Nykyi-

sin kullakin seurakunnalla on oma tietokanta ja järjestelmä, joita ne joutuvat itse kehittämään ja yllä-

pitämään.

Arvio kustannussäästöstä on suuntaa-antava.

Myös tietoturva pystytään järjestämään yhtenäisesti ja keskitetysti, mikä vähentää siihen kohdistu-

via riskejä ja kustannuksia.

Kirkkolakia on muutettava, sillä nykyisen lainsäädännön mukaan seurakunnat saavat antaa todis-

tuksia ainoastaan omista jäsenistään. Hankkeeseen liittyvät kirkkolainsäädännön muutokset tulevat 

voimaan ennen järjestelmän käyttöönottoa. Rakentamista ei tehdä nykyisen, vanhaksi jäävän lainsää-

dännön pohjalta.

Faktaa

K irkon yhteinen jäsentie-
tojärjestelmä tulee käyt-
töön vuosien 2010–2011 
aikana.  Järjestelmä kes-

kittää kaikki kirkon jäsentiedot 
samaan valtakunnalliseen rekis-
teriin, mikä nopeuttaa ja yksin-
kertaistaa esimerkiksi virkato-
distusten ja sukuselvitysten saa-
mista.

Uudessa järjestelmässä seura-
kuntalainen saa jäsentietopalve-
lut yhdestä seurakunnasta. Nyt 
esimerkiksi perunkirjoitusta var-

ten tarvitaan virkatodistus jokai-
sesta seurakunnasta, jossa hen-
kilö on ollut kirjoilla sen jälkeen 
kun hän on täyttänyt 15 vuotta.  

Valtava
urakka meneillään 
Jäsentietojärjestelmässä on  tieto-
kanta, johon kootaan nykyisten 
jäsenten tiedot. Toiseen tietokan-
taan kootaan vanhojen kirkon-
kirjojen ja arkiston yhden per-
heen tiedot sisältävien perheleh-
tien tiedot vuodesta 1860 lähti-

en. Seurakunnat voivat halutes-
saan viedä tietokantaan vanhem-
piakin tietoja.

Kirkonkirkoissa on tieto-
ja esimerkiksi kastetuista, vihi-
tyistä, kuolleista, muuttaneis-
ta, seurakuntaan liittyneistä ja 
eronneista.

Ennen tietokantaan siirtä-
mistä kirkonkirjat ja perheleh-
det mikrofilmataan ja digitoi-
daan. Noin sadassa seurakun-
nassa urakka on saatu jo päätök-
seen. Se muodostaa seurakunnis-

Seurakuntien kirkonkirjat 
sähköiseen muotoon

Oulussa 
digitointi 
jo alkanut
Oulun seurakuntayhtymän 
keskusrekisterin johtaja Vei-
jo Koivula kertoo, että Oulun 
seurakuntayhtymässä digi-
hankkeen hinnaksi arvioitiin 
240 000 euroa, mutta arvio oli 
liian suuri.  Erinäisistä syistä 
johtuen hankkeen hintaa on 
vaikea arvioida tarkasti.

Kallis se on, Koivula kui-
tenkin toteaa.

Oulussa digitointi aloitet-
tiin vuonna jo vuonna 2001.  
Oulussa digitoidaan kirkon-
kirjat noin vuodesta 1850 
lähtien. Perhelehdet otet-
tiin maamme seurakunnissa 
käyttöön 1960-luvun alussa. 
Myös ne digitoidaan.

Koivulan mukaan uuden 
järjestelmän vaikutusta työl-
lisyyteen ei ole pystytty vie-
lä arvioimaan. Esillä on ol-
lut ajatus, että vaativampi työ 
keskitetään alueellisiin kes-
kusrekistereihin ja perustyö 
paikallisiin seurakuntiin.

Kirkkohallituksessa arvi-
oidaan uuden jäsentietojär-
jestelmän vaikuttavan välit-
tömästi työllisyyteen, kun 
seurakunnissa ja keskusre-
kisterissä tehtävä jäsentieto-
järjestelmän tekninen yllä-
pito ja muutostietoliikenteen 
hoitaminen vähenee. 

ta noin viidenneksen. 
Mikrofilmaus ja digitointi on 

valtavan iso ja kallis urakka. Yk-
sin Lahden seurakuntayhtymässä 
joudutaan digitoimaan noin 200 
000 aukeamaa, 141 000 sivua, lä-
hes puoli miljoonaa perhelehteä 
ja 144 500 hakukorttia. Urakan 
ennakoidaan maksavan 300 000 
–400 000 euroa.

Hallintopäällikkö Mikko Täh-
känen kirkkohallituksesta arvi-
oi, että  yhden kirkonkirjan au-
keaman digitointi maksaa noin 
80–90 senttiä.

Tutkijoiden 
työ helpottuu
Digitointi helpottaa huomatta-
vasti esimerkiksi sukututkijoi-
den työtä. Kirkonkirjat ja perhe-
lehdet ovat tietokannassa erään-
laisina valokuvina. Niitä ei siis 
muokata uudenaikaisiksi teks-
teiksi, joista voisi tehdä esimer-
kiksi sanahakuja.

Digitaaliseen aineistoon liite-
tään kuitenkin  niin sanotut me-
tatiedot. Metatietoa on esimer-
kiksi kirkonkirjan tiedot kuten 
kirjatyyppi, kirjan alku- ja lop-

puvuosi tai seurakuntatietona 
seurakunnan nimi. 

Hakuavaimilla voi löytää 
haluamansa tiedon. Enää ei 

tarvitse käydä läpi valtavaa 
materiaalia kuten mikrofilmeil-
lä oli usein pakko tehdä.

Tähkäsen mukaan historian-
tutkijoille voidaan myöntää ai-
neistoon käyttöoikeuksia.

Seurakuntien 
resurssit eivät riitä
Seurakunnat eivät itse pysty vie-
mään jättiläismäistä digitointia 
läpi, vaan ne joutuvat turvautu-
maan alan yrityksiin. Niitä on 
maassamme vain kourallinen.

Köyhät seurakunnat saavat 
mikrofilmaukseen ja digitoimi-
seen tukea kirkkohallitukselta. 
Isommat ja rikkaat seurakunnat 
maksavat kaiken itse.

Seurakunnat voivat ajoittaa 
hankkeen haluamallaan tavalla. 

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Postia mielipidepalstalle: 
Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mieli-
piteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.suomi.net), postitse 
(PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 
444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokai-
seen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

liSää poSTia TaKaSiVulla!

Kirjoita auttajasta!

Vain harvat kertovat vapaaehtoises-
ti toisten hyväksi tekemästään työs-
tä. Kerro sinä heidän toiminnastaan! 
Keräämme tavallisten suomalaisten 
kokemuksia kirjaan, joka käsittelee 
toivon kantajia Suomessa. 

Haluamme kuulla tapauksista, 
joissa sinua tai jotakuta muuta tun-
temaasi ihmistä on autettu tärkeällä 
tavalla. Auttaminen voi olla lyhytai-

kaista tai pitkäkestoista, auttaja voi 
olla tuttava tai muukalainen, ja se 
voi tapahtua mitä moninaisimmil-
la tavoilla.

Lähetä maksimissaan viiden 
liuskan pituinen kirjoituksesi säh-
köpostilla osoitteella toivonkanta-
jat@gmail.com 31.8.2008 mennessä. 
Kirjoituksia käsitellään luottamuk-
sellisesti. Saat lisätietoa hankkeesta 

paluuviestinä sähköpostiosoitteesta 
toivonkantajat.info@gmail.com.

Lisätietoja hankkeesta saa myös 
vastuuhenkilöiltä: professori Ju-
ho Saari (juho.saari@uku.fi) ja do-
sentti Heikki Hiilamo (heikki.hiila-
mo@diak.fi).

HeiKKi Hiilamo
Helsinki

Näin ne voivat aloittaa tai lykätä 
hanketta taloudellisen tilanteen-
sa mukaan.

Mikko Tähkänen kirkkohalli-
tuksesta uskoo, että digitointi jat-
kuu pitkälle 2010-luvulle.

peKKa HeliN
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T emmeksen myllyn koh-
dalla pellon pientareel-
la vietettiin maanantaina 
kylvön siunaamisen ru-

koushetkeä. Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi suorit-
ti kylvön siunaamisen.

Tapahtumalla on Temmeksel-
lä pitkät perinteet: kylvö siunat-
tiin nyt jo yhdettätoista kertaa. 
Rukoushetken järjestivät yhteis-
työssä Temmeksen maatalous-
tuottajat ja kappeliseurakunta.

Koululaisille 
mielen polkuja
– Tapahtuma ilmentää hyvin 
ikuista kiertoa. Maasta ei saada 
mitään, ellei kylvetä. Ratkaisevaa 
eivät kuitenkaan ole meidän tai-
tomme ja kykymme, vaan se, et-
tä saadaan siunaus, rukoushet-
kessä mukana ollut Anita Junt-
tila pohti.

Viereisen Temmeksen koulun 
oppilaat ovat aina osallistuneet 
kylvön siunaamiseen.

– Tämä on myös hyvää ta-
pakasvatusta ja perinteen esil-
le tuontia. Lapsille jää tästä mie-
leen polku, Junttila jatkoi.

– Lapset seurasivat myös ke-
väällä maan kyntämistä, Minna 
Kangas lisäsi.

– Monenlaista keliä on ollut, 
joskus kylvö on siunattu vesisa-
teessa. Kun olemme täällä säiden 
ja luonnon armoilla ammatis-
samme, kaikki apu on tervetul-
lutta. Syksyllä järjestetään kir-
kossa kiitospyhä sadonkorjuun 
aikoihin. Se sulkee satovuoden, 
Annikki Oikarinen kertoi. 

Taivaan isä 
antaa kasvun
Piispa Samuel Salmi totesi, että 
kylvön siunaaminen muistuttaa 
meitä Luojan näkymättömästä 
kädestä, joka ohjaa kaikkea.

– Mukana on Jumalan siuna-
us. Ilman sitä emme voi tehdä 
menestyksellisesti asioita. Tulee 
myös iloinen mieli, kun asia siu-
nataan Jumalan sanalla: on tur-
vallista tehdä työtä. 

– Kun siemen pannaan mul-
taan, voimme luottaa siihen, et-
tä Taivaan isä on kanssamme, ja 
antaa aikanaan kasvun. Tämä on 
konkreettinen asia, mutta sama 
tapahtuu henkisemmälläkin ta-

Temmeksellä kokoonnuttiin 
siunaamaan kylvöä ja kansaa
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Leipää pelloilta maan
ruumiin ruoaksi saamme.
Nälästä varjele, Herramme, 
siunaa kylväjät maamme.

Leipää taivaasta tuot, 
meille itsesi annat.
Sanasta elämän voimaa jaat, 
halki kuoleman kannat.

Leipää alttarin myös 
syömme keskellä matkaa.
Väsyneet sielumme elpyvät, 
jälleen jaksamme jatkaa.

Leipää merien taa
eikö kaikille yllä?
Kristityt, Isämme leivästä
heille riittäisi kyllä!

Leipää taivaasta jaa, 
Kristus, lihaksi tullut!
Kuuluta kauttamme kaikille:
Riemuvuosi on tullut!

Seurakunnan lapsikuoro esiintyi pellon pientareella Tyrnävän kanttorin Pentti 
Korkiakosken johdolla.

Ku va t  Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi totesi, että kylvömiehen rukoushetki muistuttaa ihmisiä Luojan töistä. Juha Törmä (vas.) piteli 
viljakappaa ja Jukka Littow suoritti käsikylvön.

Maanviljelijä Jukka Littow kylvi ohran 
vakaalla ammattitaidolla.

solla, ihmisen sielussa. Kasvu kes-
tää aina aikansa, Salmi kuvaili.

ohraa peltoon 
vankalla kokemuksella
Perinteisen käsikylvön suoritti 
maanviljelijä Jukka Littow. Maa-
han kylvettiin tällä kertaa ohraa. 

– Kylvö sujui hyvin, vaikka 
tuulikin kovasti. Olihan se tut-
tua puuhaa, olen tehnyt maan-
viljelystöitä jo 60 vuoden ajan. 
Hommat ovat muuttuneet siltä 
osin, että nykyään tehdään työt 
koneilla.

Pellon pientareella esiintyi 

seurakunnan lapsikuoro Tyrnä-
vän kanttorin Pentti Korkiakos-
ken johdolla. Sävelet kajahtivat 
komeasti keväisellä lakeudella.

Tilaisuuden lopuksi juotiin 
kahvit ja mehut perinteisen pul-
lakranssin kera. Tyrnävän kirk-
koherra Leila Ikonen mietiskeli 
kahvikupposen äärellä:

– Lämmin tilaisuus, jossa nä-
kyy kaikenlainen siunaus – sekä 
ihmisen että kylvön. Lapset ovat 
koko tapahtuman suola. Kasvu ja 
siunaus kuuluu myös heille.

päiVi marTiKaiNeN
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Uusia 
sijaisperheitä 
kaivataan 
Oulun lääniin
Oulun läänin alueelle tar-
vitaan sijaisperheitä lapsil-
le, joiden asuminen omassa 
kodissa on käynyt mahdot-
tomaksi. 

Osa lapsista tulee perhe-
hoitoon suunnitelmallisesti, 
osa kriisitilanteesta joko ly-
hyeksi tai pidemmäksi ajak-
si tai osa käy sijaisperheessä 
esimerkiksi viikonloppuisin. 
Sijaisperheessä voi olla myös 
erityishoitoa vaativia lapsia.

Sijaisperheet valmenne-
taan tehtävään. Lisäksi heitä 
tuetaan lapsen kasvatukses-
sa, tarjotaan jatkokoulutus-
ta ja työnohjausta.

Kehitysvammaisten lasten 
tilapäinen perhehoito ajoit-
tuu pääasiassa viikonloppui-
hin ja loma-aikoihin. Tämä 
mahdollistaa myös työssä-
käyvien ja opiskelevien per-
heiden ryhtymisen perhehoi-
tajaksi.

Lisätietoja Anne-Mari 
Takkula p. 044 703 4838 ja 
päivystävä sosiaalityöntekijä 
p. 044 703 4741. Kehitysvam-
maisten lasten perhehoidosta 
lisätietoja antaa Merja Meri-
paasi, p. 044 703 6475

Lähetyslada
ja Pentti 
Arajärvi 
Kuusisaaressa
Oululaiset kansalaisjärjestöt 
ja yhteisöt esittäytyvät lau-
antaina 17. toukokuuta kel-
lo 11–16 Mahdollisuuksien 
torilla. Tapahtuma järjes-
tetään ensimmäistä kertaa 
Kuusisaaressa ja tapahtumia 
on paviljongin lisäksi myös 
ulkona. 

Torien valtakunnallisena 
teemana on kauppa, ja juhla-
puhujana paikalla vierailee-
kin Reilun kaupan lähettiläs, 
tohtori Pentti Arajärvi. Ara-
järvi nousee puhujapönttöön 
kello 12.

Teeman mukaan luvas-
sa on myös mahdollisuuk-
sien markkinat, joissa mu-
kana on paikallisia käsityö-
läisiä, vaatesuunnittelijoita 
ja elintarviketuottajia. Kello 
15 alkavassa muotinäytök-
sessä esitellään muun mu-
assa Amnestyn Peking 2008 
-mallisto. 

Oulun seurakuntayhtymä 
lähetystyö esittäytyy torilla 
ja sen myötä paikalle kurvaa 
myös Lähetyslada.

Maata  kiertelemässä

Y hdysvalloissa uskontokun-
nat laidasta laitaan kam-
panjoivat ahkerasti kidu-

tuksen kieltämiseksi.
Tarkoitusta varten on perus-

tettu järjestö The National Reli-
gious Campaign Against Tortu-
re (NRCAT). Se on toiminut yli 
kaksi vuotta ja jäseneksi on eh-
tinyt liittyä jo 130 uskonnollista 
yhteisöä sekä jokunen ihmisoike-
usjärjestö.

Mukana on muun muassa eri 
suuntien kristittyjä, juutalaisia, 
muslimeja ja buddhalaisia. Jäsen-
luettelossa on myös The United 
Methodist Church, jota on pidet-
ty presidentti George W. Bushin 
hengellisenä kotina.

Juuri Bushia vastaan uskonnot 
liikehtivät. Ne vaativat, että Yh-
dysvaltain harjoittama kidutus 
pitää kieltää kokonaan kaikis-
sa oloissa ja ilman poikkeuksia. 

Uusi kirkolliskokous 
järjestäytyi viime 
viikolla Turussa. 
Piispat ja 96-henkinen 
edustajakaarti 
keskustelivat 
laajasti myös kirkon 
muutospaineista. 
Päätöksiä päästään 
tekemään syksyllä.

K irkolliskokous keskus-
teli vilkkaasti edustaja-
aloitteista muun muas-
sa henkilöseurakunnis-

ta osana seurakuntarakenteen 
muutosta sekä vammaisten työl-
listymisestä kirkolliselle alalle. 

Lähetekeskusteluja leimasi toi-
ve siitä, että kirkkoa uudistettai-
siin sen perinteestä ja hengellises-
tä tehtävästä käsin.

Kymmenen edustajaa jätti kir-
kolliskokoukselle aloitteen kirk-
kolain seurakuntajaon kehittä-
miseksi. Aloitteessa esitettiin, et-
tä seurakuntajako tehtäisiin kun-
tajaosta riippumattomaksi.

– Kirkosta katoaa kaikki sen 

puoleensa vetävyys ja hengelli-
syys, jos se toimii kuin tervey-
denhuollon kuntayhtymä. Tar-
vitaan sellaisia muutoksia, jotka 
mahdollistavat kirkon toimimi-
sen hengellisenä yhteisönä, pe-
rusteli Lasse Marjokorpi Kemi-
järveltä.

Kirkolliskokouksen edustajis-
sa herätti närää aloitteeseen sisäl-
tynyt ehdotus henkilöseurakun-
tamallista. Siinä nähtiin mahdol-
lisuus luoda esimerkiksi seura-
kuntia, jotka vastustaisivat nais-
ten pappeutta.

Vammaisten 
työllistyminen käyntiin
Kirkolliskokouksen edustajat 
kaipasivat pikaisia toimenpitei-
tä, jotta vammaisia kohdeltaisiin 
kirkollisessa työhönotossa jat-
kossa yhdenvertaisesti. 

– Jos haluamme välittää vies-
tiä, että kaikki ihmiset ovat Ju-
malan silmissä samanarvoisia, 
meidän on ryhdyttävä viipymät-
tä toimenpiteisiin. Vammaisten 
on voitava olla toimijoita myös 
kirkollisissa palvelutehtävissä, 
totesi Seppo Rissanen edustaja-
aloitteessaan.

Rissasen aloitetta kannatet-
tiin kirkolliskokouksessa laajal-
ti. Useat edustajat painottivat toi-
menpiteiden kiireellisyyttä.  

Pappisviran saamisen edelly-
tyksenä olevia teologisen loppu-
tutkinnon kielitaitovaatimuk-
sia pidetään kohtuuttomina sel-
laisille vammaisille, joiden vam-
ma vaikuttaa kielelliseen taitoon. 
Myös suullinen suomen- ja ruot-
sinkielen taito on monelle kuu-
rolle työllistymisen esteenä kuu-
rojenpapin virkaa haettaessa.

Tulevaisuus 
yhteiseksi haasteeksi
Kirkolliskokouksen edustajat 
keskustelivat myös tulevaisuus-
valiokunnan perustamisesta. 
Aloite otettiin myönteisesti vas-
taan. Edustajat kuitenkin koros-
tivat, että tulevaisuuden haas-
teiden pohtimisen pitäisi koskea 
kaikkia valiokuntia, eikä vain tu-
levaisuusvaliokuntaa.

Oulun hiippakuntaa kokouk-
sessa edustanut Kiimingin kirk-
koherra Pauli Niemelä kertoo, 
että myös kirkkohallituksen laa-
tima, kirkon vuoteen 2015 ulot-
tuva strategia haluttiin myös kir-

kolliskokouksen kommentoita-
vaksi. 

Ensimmäistä kautta kirkollis-
kokousedustajana toimiva Nie-
melä suunnittelee myös itse aloit-
teiden tekoa. 

– Seurakunnissa vallitsevaa 
kaksipäisen johtamisen mal-
lia on aiottu selkiyttää jo aiem-
min. Kysyin kirkolliskokouk-
sessa, missä vaiheessa selkiyt-
täminen on, mutta kirkkohal-
lituksen kansliapäällikkö Ris-
to Junttilakaan ei osannut ker-
toa vastausta. Tähän tulen var-
maan palaamaan myöhemmin. 
Toinen Niemelää kiinnosta-
va seikka seurakuntien hal-
lintorakenteen keventäminen 
niin, että jokaisessa seurakun-
nassa olisi vain yksi päätöselin.  
– Tällöin seurakuntayhtymän 
voisivat perustaa myös alle 35 000 
jäsenen seurakunnat.

elSi HuTTuNeN

Lue lisää kokouksen 
tapahtumista osoitteesta 
www.evl.fi/kirkolliskokous.

Kirkolliskokous 
valmistautuu uudistuksiin

Uskonnot 
kidutusta 
vastaan

Järjestö julistaa, että väkivaltaiset 
kuulustelumenetelmät ovat vas-
toin kaikkia Yhdysvaltain vaali-
mia ihmisoikeusihanteita.

Toinen tavoite uskonnollisilla 

yhteisöillä on ”moraalisen kon-
sensuksen” luominen kansalais-
ten keskuuteen. 

Järjestöä ilmeisesti huoles-
tuttavat mielipidekyselyt, joiden 

perusteella huomattava osa ame-
rikkalaisista on valmis hyväksy-
mään kidutuksen, jos siitä arvel-
laan olevan apua maan turvalli-
suuden kannalta.

w w w.sxc . hu /  I r i s  A l e jan d ra  Ave n d añ o Ace r o
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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.

Jasminista
juhlaan!

Tervetuloa!

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

www.jasmin. 

LASTEN- JA ÄITIYSASUT

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.

Haluatko olla viemässä evankeliumia lapsille?
Tarvitsetko työkaluja?
Lasten raamattuopetuksen peruskurssi Oulussa 9.-13.6. Sopii aloittelijoille, 
mutta myös kokeneemmat saavat uusia ideoita. Lisätietoja Pekka Siitonen 
040 5357567, pekka.siitonen@lastenmissio.fi  Katso www.lastenmissio.fi 
Järj. Lastenmissio

HELLEHINNAT!
Kaikille uusille ilmoittajille 

-40%
15.5. - 31.8.2008

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

Koti- ja toimitila-
siivoukset edullisesti

Tmi Ninal  040 5321 624

Merikoskenk. 8, p. 344 731
Auki: ma-pe 9.30-18, la 10-15

Tilavalestiset kengät 
löytyy meiltä

palveleva

Palveluja tarjotaan
Tapahtumat

Haukiputaan seurakunta hakee

LASTENOHJAAJAA
laaja-alaiseen lapsi- ja perhetyöhön. Työsuhteen palkkaus on 
vaativuusryhmän 402 mukainen ja sen kelpoisuusehtona on 
piispainkokouksen hyväksymä koulutus. Toimenkuvaan kuuluu päivä- 
ja perhekerhotyö, yhteydet päiväkoteihin sekä erilaisten tapahtumien, 
retkien ja leirien suunnittelu ja toteutus. Arvostamme kykyä itsenäiseen 
työskentelyyn ja tiimityöhön. Työ alkaa 4.8.2008, aluksi päätoimisena osa-
aikaisena (50%) ja 1.11. alkaen kokoaikaisena (38,15h /viikko). Hakijan 
tulee olla ev.lut kirkon jäsen. Ennen työsuhteen vastaanottamista valitun 
tulee esittää lääkärintodistus sekä RRL:n 6§:n 2 momentin mukainen 
rikosrekisteriote. Koeaika on 4 kk.  Tiedustelut lapsityönohjaaja Outi 
Palokangas puh. 040 5471 472, outi.palokangas@evl.fi.
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan kirkkoneuvostolle 
29.5.2008 klo 14 mennessä osoitteella:

Haukiputaan seurakunta
kirkkoneuvosto
Kirkkotie 10
90830 HAUKIPUDAS
Kuoreen merkintä lastenohjaaja

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

Paikkoja avoinna

Sisältöä aikuiseen elämään
Tarjoamme hyvinvoinnin viikonloppupaketin ilmaiseksi. Tarjolla ykkösartisteja, kansainvälisiä vieraita sekä 
syvällistä pohdittavaa. Hiljenny hetkeksi tai villiinny koko viikonlopuksi. Katso koko sisältö
www.minkatahden.fi.
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Pakkoavioliittoja 
käsitellyt uutinen 
viime viikon Rauhan 
Tervehdyksessä nosti 
esiin lisää 
maahanmuuttajia 
koskevia 
ihmisoikeusrikoksia. 

alinnan vapaus ja itse-
näinen elämä ovat vain 
haaveita osalle maahan-
muuttajista. Yleisimmin 

niistä osattomiksi jäävät naiset. 
Oulun seurakuntayhtymän 

kansainvälisen työn pastori Ar-
pád Kovács kertoo, että Oulun 
seurakuntayhtymä, Oulun kau-
punki ja ihmisoikeusjärjestö 
Amnestyn paikallisosasto ovat 
ryhtyneet konkreettisiin toimiin 
tiedon lisäämiseksi. Työn alla on 
esite, jossa kerrotaan maahan-
muuttajille, mitkä ovat heidän 
oikeutensa suomalaisessa yhteis-
kunnassa. 

Esite käännetään useimmille 
Oulun seudulla puhuttaville kie-
lille, esimerkkinä arabia, venä-
jä, thai, albaania, serbokroatia, 

ranska, kiina, dari ja somali. 
Arpád Kovács huomauttaa, et-

tä englanninkielinen esite on tär-
keä, koska naisten toimia rajoite-
taan väkivallan uhalla myös eng-
lanninkielisistä maista tulevien 
kristittyjen joukossa.

Oulun kaupungin kansainvä-
listen asioiden yhteyspäällikkö 
Anne Rännäli-Kontturi kertoo, 
että Oulussa asuu noin kolmetu-
hatta ulkomaalaistaustaista hen-
kilöä. Näistä suurin osa on viral-
lisesti ulkomaalaisia, eli heillä ei 
ole vielä Suomen kansalaisuutta. 
– Tilastoissa eivät näy esimerkik-
si toisen polven maahanmuutta-
jat, jotka ovat Suomen kansalai-
sia, hän huomauttaa. Hekin ovat 
kuitenkin oman kulttuuriyhtei-
sönsä kasvatteja. 

Suomalaisetkin 
alistavat
Seurakunnassa kansainvälinen 
työ on pääasiassa maahanmuut-
tajien parissa tehtävää auttamis-
ta ja sopeuttamista. Työssään Ko-
vács on törmännyt kulttuurieroi-
hin, jotka ilmenevät väkivaltana, 
henkisenä alistamisena ja vapau-
den rajoittamisena. 

Seurakunta, kaupunki ja Amnesty aktivoituivat Oulussa 
maahanmuuttajanaisten oikeuksien puolesta 

Faktaa

Apua tarjolla useassa paikassa
oulun seurakuntien kansainvälinen työ 
Toiminta on ilmaista ja aina ehdottoman luottamuksellista. Toimi-

piste sijaitsee tuomiokirkon viereisessä Öbergin talossa, osoittees-

sa Kirkkokatu 5.

Kansainvälisen työn parissa työskentelevät pastori Arpád Kovács 

sekä diakoni Salla Tuominen. Heitä voi lähestyä myös puhelimitse 

ja sähköpostitse. Arpád Kovácsin vastaanottoaika torstaisin kello 

10–15, p. 040 524 2778 / arpad.kovacs@evl.fi. Salla Tuominen, p. 040 

574 7132 / salla.tuominen@evl.fi.

oulun ensi- ja turvakoti 
Tarjoaa palveluja väkivallasta ja muista perheongelmista kärsiville. 

Talossa on päivystys ympäri vuorokauden ja sinne voi hakeutua suo-

raan. Neuvontaa on mahdollista saada myös puhelimitse. Turvakoti 

sijaitsee Tuiran kaupunginosassa, osoitteessa Kangastie 9. Päivystä-

vä puhelin numerossa (08) 561 5500.

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor
Toimintakeskus sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa, osoitteessa 

Kirkkokatu 54. Kansainvälinen kohtaamispaikka, joka tarjoaa muun 

muassa maahanmuuttajien terveydenhuollon palveluita ja ilmaisia 

suomen kielen kursseja. Toimintakeskuksessa kokoontuu myös mo-

nikulttuuristen naisten ryhmä. Ovet ovat avoimet niin suomalaisille 

kuin maahanmuuttajille. Avoinna arkisin kello 8–20, lauantaisin kel-

lo 12–18 ja sunnuntaisin kello 12–20. Pakolaissihteeri Kyllikki Höyh-

tyä-Pikkarainen p. (08) 5584 4880. 

– Maahanmuuttajayhteisöissä, 
myös kristityissä, painostetaan 
varsinkin naisia toimimaan ha-
lutulla tavalla. Tarvittaessa hei-
tä uhataan fyysisellä väkivallalla. 
Näissä yhteisöissä ei kuitenkaan 
koeta, että tehtäisiin väärin.

Ihmisoikeuksia rikkovat myös 
suomalaiset.

– Suomalaisten miesten kans-
sa naimisissa olevat ulkomaalai-
set naiset saattavat olla erittäin 
heikossa asemassa, koska heillä 
ei välttämättä ole lainkaan omaa 
rahaa, puoliso saattaa rajoittaa 
heidän tekemisiään ja heille on 
saatettu uskotella, että Suomessa 
oikeus on aina miehen puolella. 
Naiset eivät tiedä, että heillä on 

samat oikeudet kuin miehilläkin. 
Usein huonosti kohdellut vaimot 
ovat aasialaisia, Kovács kertoo.

ihmisoikeudet 
ennen sääntöjä
Arpád Kovács painottaa, että kir-
kon tehtävä on paikallisestikin 
muistuttaa ihmisiä siitä, että us-
konnolliset syyt eivät koskaan oi-
keuta henkistä tai fyysistä väki-
valtaa.

– Ihmisoikeudet ovat kaik-
kein tärkein asia. Sen jälkeen tu-
lee Suomen laki. Vasta kolmante-
na tulevat uskonnollisen yhteisön 
omat arvot ja säännöt.

– On korostettava, että väkival-
taa ei hyväksytä missään tapauk-

sessa. Ei, vaikka se Raamatun tul-
kinnan mukaan olisikin hyväk-
syttävää, kuten lasten kurittami-
nen. Myöskään kunnian menettä-
misen uhka ei oikeuta väkivaltaa.

Esitteen tekemisellä ei ole tar-
koitus kannustaa ihmisiä eroa-
maan omasta uskonnollisesta yh-
teisöstä, vaan korostaa, että yh-
teisön sääntöihin sitoutumisen 
pitää olla vapaaehtoista. 

– Sääntöjä saa myös noudattaa, 
jos itse haluaa. On sallittua men-
nä naimisiin vanhempien valitse-
man henkilön kanssa, jos haluaa. 
Mutta niin ei ole pakko tehdä.

elSi HuTTuNeN
SaTu lapiNlampi

omassa kodissa
w w w.sxc . hu /  Ch e r i e  Wr e n
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 18.5. klo 10 jumalanpalvelus Karjasil-
lan kirkosta, toimittaa Esa Nevala, avus-
taa Jenni Koskenkorva, kanttorina Ilkka 
Järviö.
Su 18.5. klo 11.25 radiopyhäkoulussa lap-
sityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
puhuu aiheesta Salattu Jumala.
Radio Dei Toivon iltapäivä

RadiotiedotYhdistykset

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Herättäjän kirkkopyhä su 18.5. klo 10 Kastellin kirkko, messu ja seurat 
(körttiopiskelijat).
Herännäis-/Siionin virsiseuroja: Tänään 15.5. klo 18.30 Utajärven seura-
kuntatalossa. Su 18.5. klo 15 Oulun Caritaskodissa. Su 18.5. klo 18.30 
Tarja ja Juha Maalismaalla, Kokkokaarto 17, Kempele.  Ti 20.5. klo 19 
Koortilan toimintakeskuksessa Muhoksella.
Körttiopiskelijoiden kouron 5-vuotisjuhlakonsertti la 17.5. klo 18 Karja-
sillan kirkossa.
Herättäjä-Yhdistyksen tuotteita Yöttömän Yön kirjamessuilla 16.-17.5. 
Ouluhallissa.
Sepän seurat su 25.5. klo 10 Yli-Iissä: messu kirkossa, esitelmä ”Vänrik-
kien” uskonnollisuus Suomen Sodan 1808-09 aikoina” (Toivo Hyyryläi-
nen), seurat Sepän pirtissä.
Espoon herättäjäjuhlille lähtee linja-auto Oulusta pe 4.7. aamulla, palaa 
su 6.7. juhlien päätyttyä. Tied. ja ilm. Pohjolan Matka Oy, Ilkka Mäen-
pää, puh. 040-553 0772.

Ev.lut. Kansanlähetys
Vihanti Su 18.5. klo 10 
Kirkossa Jumalanpalvelus-
saarna Kalevi Keränen, lit. 

Eero Koskela. Oulujoen srk. Su 18.5. 
klo 16 Hintan srk-koti: Akkuna Sanasta 
maailmaan, Jeesus on Kaiken A ja O, 
ensimmäinen ja viimeinen, Kalevi Kerä-
nen. Lasten ja varhaisnuorten ohjelma. 
Kiiminki Ma 19.5. klo 18 Srk-keskus:
Sanan ja Rukouksen ilta, Kalevi Keränen.

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen viikolle 20/15.5.08 

Kellonkartanon kello  -logo pienenä, noin 10 mm, logon koko aiempien kesien malliin  

2 palstaa 

Ilmoituksen jättäjä Martti Hannula 

040 5718176 

 

 
 

 

 

 

 

         Kellonkartano 2008:   Tie,  Totuus,  Elämä  
              Raamattuopistontie, 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) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Lasten- ja nuortenleirejä kesällä 2008   (katso tarkemmin netistä) 
17.–18.5.  Nuorten Raamattuviikonloppu 14-18 -vuotiaille 

Varkkikset  11–14 -v.  3.-5.6. sekä  9-14 -v. liikuntapainott. 29.– 31.7.    
Lastenleirit 7-11-vuotiaille 17.–19.6.,  7-12 -vuotiaille 24.–26.6.   

                     1.- 3.7.    Alle kouluikäisten päiväleiri 4-7 -vuotiaille  

Leiri-ilmoittautumiset toukokuun aikana p. 044 0510 405 

             Tervetuloa Kellonkartanoon, kuka tahansa! 
           Kellonkartanon ystävät              Kirkkopalvelujen  opintokeskus 

17-18.5. Kevätleiri Kiimingin 
Suvelan leirikeskuksessa alk. la 
klo 12. Su pyhäkoulu 10.30 ja 
perhekirkko klo 14. Lisätietoja ja 
ilmoittautuminen ruokailuun: 
puh 050-3431224. Tervetuloa!

”TULE ja KATSO!”
”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti”

Uskontäyteistä julistusta, ylistystä, esirukousta
Tervetuloa Myllytullin koululle, Kirkkok. 1, Oulu

to 22.5. klo 19.00  
HÅKAN & PIA WESTERGÅRD 

www.elamansana.fi   Puh. 02 880 0777

Ke 21.5. klo 15.40 Naisen allakka. Pastori Nan-
na Helaakoski pakinoi.
To 22.5. klo 15.40 Kasvun paikka. Miten ihmees-
sä saan nuoren suosiolla pukeutumaan juhlata-
mineisiin? Nuorisotyönohjaaja Maire ”Mono” 
Kuoppala ja Marja Blomster keskustelevat.

radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 18.5. klo 9.45 radiopyhäkoulussa lapsityön-
ohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää puhuu ai-
heesta Salattu Jumala.
Su 18.5. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusintana, keskustelua 
Kempeleen seurakunnan diakonissa Soile Pak-
kasen työstä ja kotikäynneistä esikoisperheissä. 
Ohjelman toimittaa Marja Blomster.
Ma 19.5. klo 17.05 Etappi-ohjelman toimittaa 
Risto Parttimaa Raahesta.

Muut seurakunnat

Pe 16.5. klo 19 LIFT-ilta. La 17.5. klo 12-15 
Koko perheen ”Lasten lauantai” Hietasaaressa 
Auta Lasta ry:n tiloissa, Mustasaarentie 7. Su 
18.5. klo 11 Lähetys- ja musiikkijuhla, Markku 
Tossavainen, AMANI -kuoro. Su 18.5. klo 18 Ys-
tävän paikka. Ke 21.5. klo 19 Sana ja rukous 

(ehtoollinen), Juha Hilli, Outi-Mari Karppinen. TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta,
 Karjasillan as.tupa,
 Rehulantie 1
To klo 18.30 Rukouskokous
La 17.5. klo 18.00
 Raamattulähetystyö/
 Gideon Ilta, Martti Hannula,
 Matti ja Marja Leena 
 Savolainen
La 24.5. klo 18.00 Evankeliumin Ilta
 TERVETULOA!

Pe 16.5. Naistenilta iltapalan äärellä, 
Erja Similä: Toimiiko Jumala kauttam-
me? Su 18.5. Gideon-työn ilta, 
af Hällström, Venetvaara. Su 25.5. 
Sunnuntain kokous, Similä. Tilaisuu-
det klo 18. Tervetuloa!

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Su 12.00 English Service
Su 16.00 Sanan, ylistyksen ja 
 rukouksen ilta 
Ti 19.00 Evankeliumin ilta
To 18.00 Rukousilta
Pe 19.00 Nuorten ilta
Vierailijoina su 18.5. klo 16. 
Jorma Lappalainen ja su 25.5. 
klo 16. Matti ja Leena Väyrynen
www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

18.5. Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu sunnuntaina klo 11.00.
Vierailevat Suomen Gideonit. Tiistaina klo 18.30 Yhteiskristiilinen rukous 
ja ylitysilta. Olet sydämellisesti Tervetullut!

To 15.5. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, 
God’s Bell, rukouspalvelu, tarjoilu, aihe: Yksin 
– elämän eri vaiheissa. Pe 16.5. klo 18.30 

Varkki-ilta. La 17.5. klo 10-14 Näyn päivä vastuunkantajille. Su 18.5. klo 11 Aa-
mukirkko, Miska Nyman, Risto Wotschke, lauluryhmä Suoralähetys, Leif Lindeman. 
Ti 20.5. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Startti-kurssi, aihe: Uskovien kaste. Ke 21.5. klo 
10 Äiti-lapsipiiri, klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Jukka Pihlajaniemi. To 22.5. 
klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Ulla Keränen.  www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Lumijoen Korsuhovilla Matala kynnys Su 18.05. klo 17, Jouni Korkala, Jussi Pellikka.

Kiiminkiläissyntyinen sopraano 
Helena Juntunen esiintyy sun-
nuntaina 18. toukokuuta kello 
16 Pyhän Tuomaan kirkossa jär-
jestettävän konsertin solistina. 
Juntusta säestää pianisti Markus 
Vaara. 

Konsertin järjestää Pohjois-
Suomen Konstantinus Yhdistys 
ry, joka puolestaan on osa kan-
sainvälistä Konstantinus Suuren 
Ritarikuntaa. Humanitaaristen 

toimien ohella järjestö on omis-
tautunut kristillisten kirkkojen 
ykseyden eli ekumenian asialle. 
Kirkkokonsertin tuotto ohjataan 
yhdistyksen harjoittamaan kris-
tilliseen hyväntekeväisyystyöhön 
Pohjois-Suomessa.

Liput konserttiin maksavat 25 
euroa, ja niitä voi varata puheli-
mitse numerosta (08) 555 8311 tai 
Internetistä osoitteesta http://lip-
putilaus.ccc.fi.

Helena Juntunen konsertoi 
Puolivälinkankaalla

Yhteiskristillinen Aglow-ilta naisille ja miehille
16.5.2008 klo 18 Adventtikirkossa.
’Sitoutuminen Jumalaan, puolisoon, lähimmäiseen’
Puhujina: Eeva ja Raimo Auvinen. www.aglow.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 18.5. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 21.5. klo 19.00 SANA JA RUKOUS

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu:http://wnet.suomi.net 

/kotisivu/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Tänään Opiskelijailta klo 19. 
Pekka Siljander: Taivas. Su 
18.5. Perhepyhäkoulu klo 13.
Su 18.5. klo 15 Heinäkallio-
seurat, Petteri Tiainen, Johan-
nes Hyytinen. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

PERINTEISET SEPÄN SEURAT YLI-IISSÄ 
Su 25.5.2008

Klo 10 messu Yli-Iin kirkossa, saarnaa rovasti Pentti Liimatta.
Lounas seurakuntakodissa Herännen kansan lähetysrahaston hyväksi.
Klo 12.30 kirkossa esitelmä ”Suomen sodan (1808-09) uskonnollinen 
tausta”, khra Toivo Hyyryläinen, seurapuheita.
Klo 14.30 kahvi ja seurat seppä Jaakko Högmanin muistomerkkipirtillä.

Tervetuloa Yli-Iihin seuraretkelle.

Yli-Iin seurakunta                                             Herättäjä-yhdistys

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

myyntipäällikkö Sari Havia
puh. 020 754 2307 

sari.havia@kotimaa.fi

Ilmoita
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Salattu
Vanhassa tarinassa kerrotaan kirkkoisä Augustinuksen ja pienen pojan kohtaamisesta 
meren rannalla. Poika leikki omia leikkejään, joita rannalle saapunut Augustinus het-
ken aikaa seurasi. Jonkin ajan päästä Augustinus kysyi pojalta, mitä hän niin suurella 
innolla tekee. Poika oli kaivanut pienen hiekkakuopan ja kertoi tyhjentävänsä meren 
kaivamaansa kuoppaan. 

Pikkumiehen vastaus tietysti huvitti Augustinusta. Poika ei kuitenkaan häkeltynyt, 
vaan vastasi oppineelle kirkonmiehelle: ”Nopeammin minä onnistun tyhjentämään 
meren tähän kuoppaan, kuin sinä onnistut käsittämään kolmiyhteisen Jumalan salai-
suuden”. Tämä tarina ei ehkä ole historiallisesti tosi, mutta se kertoo totuuden: Kolmi-
naisuuden selittäminen on mahdoton tehtävä.

Kirkossa on keskusteltu oppikysymyksistä jo kahden vuosituhannen ajan. Yhä edel-
leen monissa kysymyksissä olemme vailla lopullisia vastauksia. Monet kuopat ovat ehti-
neet täyttyä ja inhimillinen kehitys harpannut suurin askelein eteenpäin. Kaikkea ei ole 
kuitenkaan vielä selvitetty. Elämä itsessään on salaisuus, ja Jumala on edelleen salattu, 
vaikka uskon kautta voimme kokea yhteyttä Häneen.

Vaikka Jumala on ymmärrykseltämme salattu, hän on läsnä ihmisen elämässä. 
Hänen läsnäoloaan voi kokea niin suurkaupungin sykkeessä kuin maaseudun hiljai-
suudessa. Hän puhuttelee meitä myös toisten ihmisten ja luonnon kautta. Ja vaikka Hän 
välillä tuntuu olevan kaukana ja poissaolevana, niin Jumala ei käännä ihmiselle sel-
käänsä. Salatulla ja kätketyllä tavalla Jumalan armo tulee todeksi. Sitä on vaikea tajuta 
ja ymmärtää, siihen voi korkeintaan uskoa ja luottaa. 

Anna-Maija Raittilan sanoin: ”Salattu armopäätös meitä ohjaa. Sen avaruutta, lau-
peuden pohjaa me emme pysty koskaan mittamaan. Se, kuinka isä antoi ainoansa, Poi-
kansa meille armohelmastansa, on salaisuus.”

olli-peKKa SilfVerHuTH
Kirjoittaja on Hampurin Merimieskirkon johtaja ja merimiespastori

P yhän Kolminaisuuden päivän aiheena on Salattu Jumala. Hänen olemuksensa ei 
ole selitettävissä ihmisjärjellä. Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut itsensä 
Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Tämä mysteeri tuntuu monista ei-kristityis-

tä oudolta ja erikoiselta. Jumalan Kolminaisuus ei kuitenkaan ole mikään kaava, vaan 
kristityt ovat saaneet kokea Jumalan luomistyön ihmeen, hänen lunastuksensa voiman 
ja pyhittämisen armon henkilökohtaisesti. 

Jumala siis toimii Luojana (Isä), Lunastajana (Poika) ja Pyhittäjänä (Pyhä Henki). Päi-
vän teemaan liittyvässä uskontunnustuksessa tämä tulee syvällisellä tavalla ilmi. Evan-
keliumikirjassa todetaan hienosti, kuinka ”Usko ei käsittele Jumalan olemusta tiedol-
lisesti eritellen vaan ihmetellen, ylistäen ja hänen armotekojaan julistaen.” Läntisessä 
kirkossa Pyhän Kolminaisuuden päivää on vietetty vuoden 1334 yhteisestä päätöksestä 
saakka aina helluntain jälkeisenä pyhänä.

Evankeliumitekstissä puhutaan viinipuusta, joka on Kristus. Taivaallinen Isä on puu-
tarhuri, joka puhdistaa viinipuun oksat eli kristityt. Tuomio on tylyn kuuloinen: ”Hän 
leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedel-
mää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä 
enemmän.” Kristuksesta irtoavat oksat ovat ”itse aiheuttaneet” irtoamisensa. Elävä yh-
teys edellyttää, että oksa tuottaa hedelmää. Siksi oksan yhteys runkoon tulee olla kiin-
teä ja kokoaikainen. 

Näin Jumalan olemukseen kuuluu myös luopumuksen tilan osoittaminen ja synnistä 
nuhteleminen. Viinipuuvertauksessa Jumalan vaikutus Isänä ja Poikana tulee hienosti 
ilmi. Kristityt on oksastettu Kristus-viinipuuhun, jossa heidän toivotaan säilyvän elä-
vinä, hedelmää tuottavina oksina Hengen voimasta.

peKKa TuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 95: 1–2, 6–7
Ensimmäinen lukukappale Job 37: 
21–24  tai Saarn. 8: 16–17
Toinen lukukappale Ef. 4: 1–6
Evankeliumi Joh. 15: 1–10

Pyhä Jumala,

tänään kumarrumme palvomaan sinua,

olemassaolomme syvin salaisuus.

Mutta arkipäivän huolet ja pelot

ahdistavat meitä,

meitä painaa koko elämään kohdistuva uhka.

Auta meitä arkeen lähtiessämme

luottamaan sinuun, Isä,

kulkemaan sinun askelissasi, Poika,

ja elämällämme ylistämään sinua,

puolustajamme Pyhä Henki.

w w w.sxc . hu /  L au ra  Sh r e c k
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Diakoni Seppo Laaksoa on 
kiitelty erityisesti hänen 
työstään suomalaisen 
miehen ongelmien 
helpottamiseksi. 
Hänen uusin kirjansa 
keskittyy miehisen surun 
syväluotaamiseen.

Surukirja Kitara soi niin 
hiljaa – Miehet puhu-
vat surustaan koostuu 11 
miehen kokemuksista se-

kä ammattilaisten näkökulmista 
miehiseen suruun. Seppo Laak-
so on kirjannut mukaan omiakin 
tuntemuksiaan isänsä ja veljensä 
kuolemista.

– Lähtökohtana oli tutun dia-
konissan kysymys, tiesinkö yh-
tään miehille suunnattua su-
rukirjaa. Havahduin siihen, et-
tä enemmistö alan teoksista on 
naisten tekemiä, hempeitä ja fe-
miniinisiä. Ajattelin, että mies-
tenkin surukokemukset ansait-
sevat kerrankin tulla kerrotuik-
si, hän sanoo.

menneisyyden vangeille 
itku on katastrofi
Seppo Laakso on ohjannut monia 
sururyhmiä, joissa on ollut naise-
nemmistö. Miesten surun syöve-
reihin sukeltamisessa yllätti se, 
että tarve surra ilmenee miehil-
lä ja naisilla niin samanlaisella 
voimalla. Surun sanoittamisessa 
ja käsittelytavoissa sen sijaan on 
suuria eroja.

– Miehet ovat paljon varauk-
sellisempia näyttämään avun-
tarvettaan sekä tunteitaan ja re-
aktioitaan suruun. He eivät hel-
polla hakeudu sururyhmiin ja 
kavahtavat surun kollektiivista 
käsittelyä. Miehet eivät pääsään-
töisesti paljasta suruaan muille, 
vaan yrittävät hillitä itsensä sil-
loinkin, kun kertovat läheisensä 
kuolemasta.

– Moni mies haluaa varmistaa 
viimeiseen asti, että saa surra yk-
sin. On kauhea katastrofi, jos it-
ku yllättää muiden läsnä ollessa. 
Kuka lähtee mihinkin erämaa-
han tai halkoja hakkaamaan, ku-
ka paiskii töitä hullun lailla, Sep-
po Laakso vertailee.

Hän näkee ilmiön taustalla 
miespolvia Suomessa jatkuneen, 
surua sisikuntiin koteloineen 
”yksinpärjäämisen perinteen”. 
Miehet kuvittelevat, että heidän 
oletetaan selviävän omassa va-
rassaan elämän hurjimmistakin 
myrskyistä ja tuskista.

Siksi miehen suru jää helpos-
ti naisten surun varjoon, sitä vä-

hätellään tai se sivuutetaan kehä-
päätelmällä: ”Kyllähän mies sel-
viää, kun se on mies...” Naisten 
suruun otetaan osaa, ja sitä ym-
märretään paremmin.

Ulos purkamaton suru kasvaa 
kunnolla käsiteltyä suuremmak-
si ja jää kauemmaksi aikaa kanta-
jansa sisään.

– On kohtuuton vaatimus, et-
tä miesten tulisi selvitä surusta 
yksin ja kivuttomasti. Miehellä-
kin on oltava lupa surra. Nyky-
miehet ovat onneksi jo vapautu-
neempia puhumaan tunteistaan. 
Mutta voisi sitä muutosta vielä 
vauhdittaakin!

Viekää minut 
baariin, veljet?
Freud, Marx, Engels & Jung -or-
kesteri on kuvannut suomalais-
miesten suruun ja masennuk-
siin käyttämää klassista itsehoi-
tomuotoa teoksessaan Särkynyt-
sydämiset:

”Särkynytsydämiset aina juo-
van tuntuvat, hukuttaakseen 
murheet, jotka kelluu kuin untu-
vat. Ja ehkä elämä on vain huo-
noa pilaa, mutta mehän heko-
tetaan. Niin että kukahan seu-
raavat tilaa, sillä kai me otetaan. 
Viekää minut baariin veljet... – – 
Minä etsin vapahtajaa, etsin lisää 
humalaa.”

Psykoterapeutin koulutuksen 
saanut Seppo Laakso ei suositte-
le tätä ”terapiamuotoa”.

– Viihdyn itse huonosti pu-
beissa, mutta asiakkaideni koke-
musten perusteella minulla on 
vahva epäilys, että siellä puhu-
taan kaikesta muusta kuin surun 
hoitamisen kannalta olennai-
sista kysymyksistä. Ehkä neljän 
tuopin jälkeen tilitetään murhei-
ta, mutta uskoni pubiterapiaan 
on nolla.

– Miesten ystävyyden ja ver-
taistuen täytyisi perustua muu-
hun kuin baarissa istumiseen. 
Moni haluaa hukuttaa surunsa 
viinaan, mutta se ei ole mikään 
lääke kipuihin, joita tulisi pystyä 
käsittelemään selvin päin.

Seppo Laakso kyllä ymmär-
tää baariin ajautumisen ja jumit-
tumisen dynamiikan. Kun elä-
mä tuntuu olevan yhtä helvettiä, 
jonka loppumisesta ei ole mitään 
näyttöä, ahdistusta yritetään epä-
toivoisesti hukuttaa hetkeksi ot-
tamalla pää täyteen tai litkimäl-
lä viiniä yksinäisyydessä.

Hetkellinen helpotus ei tuo 
pysyvää apua. Usein alkoholi li-
sää ongelmia, sitä kun tavataan 
nauttia yliannoksina. Silti monil-
la suomalaisilla ei ole sen tehok-
kaampia troppeja surujensa kes-
tämiseen.

”Pakenisinko päihteisiin vai työhön?”

Naisten 
tukiverkot vahvempia 
Diakonina Seppo Laakso tie-
tää, että miesten syrjäytyminen 
on valtava kansallinen ongelma. 
Suomessa on lukemattomia mie-
hiä, jotka eivät koskaan ehdi saa-
da kunnollista apua murheisiin-
sa. Epätoivo on paljon suurempaa 
miesten kuin naisten keskuudes-
sa. Esimerkiksi päihteiden vää-
rinkäyttäjien, vankien ja perhe-
väkivaltaan syyllistyvien enem-
mistö on miehiä.

– Elämää pääkaupunkiseudul-

la leimaa ylenpalttinen kiire, hek-
tisyys ja suorittaminen. Maaseu-
dulla ongelmat ovat vähän toi-
senlaisia, mutta syrjäytyviä mie-
hiä yhdistää kaikkialla se, että tu-
kiverkot ovat usein heikkoja, pai-
koin olemattomia. Monella mie-
hellä ei ole yhtään ystävää. Seura-
na ovat vain ne viinamäen veikot. 
Naisten sosiaaliset verkostot ovat 
paljon parempia.

– Kuntien yhdistäminen ja 
palvelujen keskittäminen pahen-
tavat tilannetta. Ammattiauttaji-
en verkosto harventuu ja siirtyy 

yhä kauemmaksi avun tarvitsi-
joista, Seppo Laakso kritisoi.

Hän ehdottaa, että seurakun-
nat alkaisivat kehitellä ”enem-
män miesten näköisiä” sururyh-
miä, sillä vertaistuki on merkit-
tävimpiä apuvälineitä surusta 
selviämiseen. Minimivaatimuk-
sena on, että vähintään ryhmän 
toinen ohjaaja on mies, jos halu-
taan miestenkin osallistuvan.

– Vertaisryhmien keskuste-
luissa suurin ongelma miesten 
ja naisten välillä on kielellinen: 
puheilla on erilaiset funktiot. 

Miesten ystävyyden 
ja vertaistuen täytyisi 
perustua muuhun kuin 
baarissa istumiseen. 
Moni haluaa hukuttaa 
surunsa viinaan, mutta 
se ei ole mikään lääke 
kipuihin, joita tulisi 
pystyä käsittelemään 
selvin päin.
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”Pakenisinko päihteisiin vai työhön?”

Ohjaamassani eroryhmässä yk-
si mies totesi, että kun mies pu-
huu naiselle, hän saa odottaa heti 
jatkokysymyksiä, joista ei välttä-
mättä ymmärrä mitään. Miesten 
on helpompi ymmärtää toisiaan 
vähin sanoin.

Suru seuloo 
tosiystävät 
Edes toisten murheiden työstä-
misen empaattiselle ammattilai-
selle surun jakaminen ei ole ollut 
helppoa. Seppo Laakson kuopus 
kaatui 6-vuotiaana ajaessaan val-

tavaa mäkeä pyörällä alas.
– Muistan sen hirveän hädän, 

jota tunsin ambulanssimatkalla, 
kun poikaa kuljetettiin pää hal-
jenneena. Ehdin jo miettiä, ke-
nelle puhuisin, jos lapsi kuolisi. 
Paikkakunnalla, jonne olimme 
juuri muuttaneet, ei ollut vielä 
yhtään työtoveria, eikä kavereita 
muutenkaan.

– Minulla oli kaksi hyvää ka-
veria entisellä kotipaikkakunnal-
la, mutta koin heidän olevan liian 
kaukana. Eikö minulla ollut tosi-
aan ketään... Väitän, että saman-

laisia yksinäisyyden kokemuksia 
suurimman hädän hetkellä on 
monella muullakin miehellä.

Kun isä kuoli, Seppo sai mais-
taa välinpitämättömyyttä. Sil-
loisessa työyhteisössä seurakun-
nassa, jotkut eivät ottaneet ensin-
kään huomioon hänen suruaan. 
Työtoverit käyttäytyivät kuin mi-
tään ei olisi tapahtunut.

– Minua loukkasivat ne, jotka 
eivät koskaan sanoneet halaistua 
sanaa. Se on hävyttömintä, mi-
tä surevalle voi tehdä. Ei surua 
voi eikä ole syytä käydä kaikkien 

kanssa läpi, mutta inhimilliseen 
kanssakäymiseen kuuluu se, et-
tä uskaltaa edes noteerata sure-
van tilanteen.

– Parikin sanaa riittäisivät 
osoittamaan jonkinlaista välit-
tämistä toisen tunteista. Välit-
tämisensä voi sitä paitsi ilmais-
ta sanoittakin. Surevat itse ker-
tovat monesti, että tärkeintä on 
toisten läsnäolo. Halaus ja jon-
kinlainen siunauksen toivotus 
ovat myös hyviä tapoja ilmaista 
osanottonsa.

– Jos surevan kohtaaminen 

tuntuu vaikealta, moni menee 
mieluummin kadun toiselle puo-
lelle. Vaikka vaikeneminen ker-
too varmaankin enemmän avut-
tomuudesta kuin pahantahtoi-
suudesta tai ilkeydestä, silti se 
satuttaa. Kukaan meistä ei halua 
olla muille ilmaa, vaan tulla näh-
dyksi ja ehkä hieman kuulluksi-
kin, Seppo Laakso summaa.

JaNNe Villa

St u d io  P S V /  O nn i  K innu n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 18.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Kanttoreina Henna-Mari Si-
vula ja Raimo Paaso. Tuomio-
kirkkokuoro. 
Messu su 18.5. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
rina Maija Tynkkynen. Kirk-
kokahvit.
Tuomasmessu su 18.5. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Teemana on Salattu Jumala. 
Toimittaa Erja Järvi, saarnaa 
Juha Tahkokorpi ja avustaa 
Samuel Mäkinen. Musiikista 
vastaa Kaakkurin nuorten 
gospelryhmä KGB. Mukana 
tanssiryhmä Elliots ja Oulun 
Diakin opiskelijat. Teejatkot 
Öbergin talon yläkerrassa.

Karjasillan  
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 18.5. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, kant-
torina Ilkka Järviö. Radio Dei. 
Messun jälkeen mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskuste-
luun ja rukoukseen.
Messu su 18.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Kata-
riina Pitkänen, saarnaa opis-
kelijasihteeri Kalle Hiltunen, 
kanttorina Tiina Tuomikos-
ki. Körttiopiskelijoiden kuo-
ro. Messun jälkeen seurat. 
Kirkkokahvit. 
Hölkkäkirkko su 18.5. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Tiina Tuomikoski. 
Ulkoilutapahtuma, lounas ja 
kahvit.
Messu su 18.5. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Erja Järvi, kanttorina Sa-
muli Kokko. 
Messu su 18.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, saarnaa Ei-
ne Rautiainen, kanttorina 
Juha Soranta. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.

Tuiran seurakunta
Messu su 18.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Psalmikuoro. 
Messu su 18.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Ari Savuoja, avustaa Ar-
pád Kovács, kanttorina Emi-
lia Soranta. Cassiopeia-kuo-
ro. Opiskelijoiden kevätkirk-
ko, oppilaitostyö järjestää 
kirkkokahvit.
Messu su 18.5. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Tarja Korpela, saarna Riku-
Matti Järvi, avustavat Raili 
Toppinen ja Tuulikki Ståhl-
berg, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. Tuiran seurakun-
nan Naiskuoro. Naistenpäi-
vä jatkuu seurakuntasalissa.
Perheiden kevätkirkko su 
18.5. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustavat Juha Tah-

kokorpi, Kirsi Merenheimo-
Mäenpää, Aila Valtavaara 
ja lastenohjaajat, kanttori-
na Tommi Hekkala. Tarjolla 
jäätelöä.
Iltamessu su 18.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Viikkomessu ke 21.5. klo 20  
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 18.5. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Pertti Lahtinen, konfirmoi 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Ennen mes-
sua kaatuneitten muistopäi-
vän kunnianosoitus sankari-
haudalla klo 9.45.
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.

YLIKIIMINgIN ALuE
Messu su 18.5. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko ja urkurina San-
na Leppäniemi, Kirkkokuo-
ro. Ylikiimingin puhaltajat. 
Kaatuneitten omaisten kirk-
kopyhä. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.

Hailuoto
Messu su 18.5. klo 10 Hailuo-
don kirkossa. Toimittaa Seija 
Helomaa, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kaatuneitten 
muistopäivä, kunniakäynti 
sankarihaudoille.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Maria Vähäkangas, saar-
na Arto Nevala, kanttorina 
Hannu Niemelä, Haukipu-
taan mieskuoro, johtaa Si-
mo Säilänne. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kunniakäyn-
ti ja seppelten lasku sankari-
hautausmaalla. Kirkkokahvit 
ja kaatuneiden muistopäi-
vän juhla seurakuntakeskuk-
sessa, juhlapuhujana päätoi-
mittaja Juha Virranniemi.

Kempele
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Marjo Irjala. Mukana 
Askeleet-kuoro. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Eläkeläisten kevätkirkko ke 
21.5. klo 13 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa 
Arvo Yrjölä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Kirk-
kokahvit kirkonkylän seura-
kuntakodissa. Kuljetuspyyn-
nöt Sirkku Määttä, p. 040 
779 0368.

Kiiminki
Messu su 18.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
avustaa Ulla Junttila, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Mäntyahon orkesterista Ve-
sa Viinikka, laulu. Diakoni-
an ja vapaaehtoistyön juh-
lapäivä.
Messu su 18.5 klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus  su 
18.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta. Kaatu-
neitten muistopäivä. Kunnia-
käynti ja seppeltenlasku san-
karihaudoille. Avustaa Rau-
hanyhdistyksen kuoro.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus  su 
18.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Juha Pöykkö.

Muhos
Kirkkokuoron 90-vuotisjuh-
lamessu su 18.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarna Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro avustaa. Kaatu-
neitten muistopäivä.
Kevätkirkko ja ehtoollinen 
to 22.5. klo 18 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Toimittaa 
Jouni Heikkinen.

Pudasjärvi
Messu su 18.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Juha Kuk-
kurainen, kanttorina Jukka 
Jaakkola, kirkkokuoro. Kaa-
tuneitten muistopäivä, kun-
niakäynti sankarihaudoilla.  
Ripille 50 vuotta sitten pääs-
seitten kirkkopyhä. Kirkko-
taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, kyyti 3 euroa. Rotarit 
mukana jumalanpalvelukses-
sa, he tarjoavat sotaveteraa-
neille ja -invalideille Kurenal-
ta kirkkokyytiä. Yhteys Esko 
Ahoseen, p. 0400 952 151. 

SArAKYLä
Messu su 18.5. klo 10 kap-
pelissa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Hanne-
le Puhakka, satumuskarilai-
set ja rauhanyhdistyksen py-
häkoululaiset laulavat. Päi-
väkerhon kevätkirkko sekä 
esikouluun ja kouluun läh-
tevien siunaaminen. Kaatu-
neitten muistopäivä, kun-
niakäynti sankarihaudoilla. 
Kahvit ja mehut. Muistakaa 
kirkkotaksin käyttömahdol-
lisuus, kyyti 3 euroa.

Siikalatva
KESTILä
Messu su 18.5. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Sulo 
Kautto, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kaatuneitten muisto-
päivä, seppeleenlasku sanka-
rihaudoilla.
Lasten kevätkirkko to 22.5. 
klo 9.30 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. Esikoulu-
laisten siunaaminen. Avusta-
jina Marketta Taipaleenmäki 
ja Katariina Rautio.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kantto-
rina Pekka Kyöstilä, kirkko-
kuoro avustaa *Huom. kel-
lonaika. Kunniakäynti san-
karihaudoilla ja juhla seura-
kuntatalolla. 

Lasten ja päivähoitoväen 
sekä Pentti Haanpään kou-
lun kevätkirkko ja esikoulu-
laisten siunaaminen ti 20.5. 
klo 9.30 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Unto Määttä, Katarii-
na Rautio ja Marketta Taipa-
leenmäki avustavat. 

PuLKKILA
Messu su 18.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokka-
la, kanttorina Pekka Kyösti-
lä. Seppeleenlasku sankari-
haudalle. Kahvit seurakun-
tatalolla. Eläkeliiton kirkko-
pyhä.

PYHäNTä
Messu su 18.5. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa Enna Junno. Kaatu-
neiden muistopäivä ja kaik-
kien veteraanien ja veteraa-
ninaisten kirkkopyhä, sep-
peltenlasku sankarihaudoil-
la ja ruokailu seurakuntata-
lossa.
Lasten kevätkirkko ja esi-
koululaisten kouluun siu-
naaminen sekä päivähoito-
väen kevätjuhla ti 20.5. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri ja Sulo Kautto, kant-
torina Unto Määttä, avusta-
jat Marketta Taipaleenmäki 
ja Katariina Rautio.

rANTSILA
Messu 18.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Pentti Jänt-
ti. Kunniakäynti sankarihau-
doilla sekä lähetystilaisuus 
seurakuntatalolla. 
Lasten kevätkirkko ma 19.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttori-
na Arja Leinonen. 

Siikasalo
ruuKKI
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10 Paavolan kir-
kossa. Toimittaa Kaija-Lii-
sa Keränen, saarna Erkki Pi-
ri, kanttori Saana Johnsson. 
Kaatuneiden muistopäivä. 

SIIKAJOKI
Kaatuneiden muistopäivän 
jumalanpalvelus su 18.5. klo 
12 Siikajoen kirkossa. Toimit-
taa Lauri Haapala, kanttori 
Saana Johnsson. Seppeleen-
lasku ja kunnianosoitus san-
karihaudoilla.

VIHANTI
Sanajumalanpalvelus su 
18.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Eero Koskela, saar-
na Kalevi Keränen Kansan-
lähetyksestä, kanttorina As-
ko Rautakoski. Kunniakäyn-
ti ja seppeleenlasku sankari-
haudoilla.

Tyrnävä
Messu su 18.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Kirkon uudistet-
tu kuoriosa siunataan käyt-
töön. Kaatuneitten muisto-
päivän seppeleenlasku san-
karihautausmaalla sekä kirk-
kokahvit ja Yhteisvastuuke-
räyksen päätös seurakunta-
talolla. Tilaisuudessa julkais-
taan kirkkokuoron äänite. 
Kuoro laulaa muutamia ää-
nitteen lauluja uusissa esiin-
tymisasuissaan. Kirkkokyy-
ti Temmekseltä, kyytivara-
us Olavi Savelalta, p. 0400 
280 678.
Lasten kevätkirkko su 18.5. 
klo 15 Tyrnävän kirkossa. Kou-
luun menevien siunaaminen. 
Juhla seurakuntatalolla.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 16.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 17.5. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkon krypta.
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 17.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Päiväseurat ke 21.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo.
Miestenpiiri ke 21.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
raamattupiiri to 22.5. klo 
14, Keskustan seurakunta-
talo. Luemme Johanneksen 
evankeliumia. Pastori Anna-
Mari Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 15.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Timo Liikanen 
ja Kalle Sarajärvi.
rauhanyhdistyksen alueel-
linen kevätjuhla pe 16.5. 
klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Herännäisseurat su 18.5. klo 
15, Caritas-Koti. Hetki Siio-
nin virsien ja lyhyiden seura-
puheiden parissa.
raamattupiirit: 
To 15.5. ja 22.5. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
Ti 20.5. klo 12, Kastellin kirk-
ko.
Ke 21.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
Ke 21.5. klo 18.30, Karjasil-
lan kirkko. Alfa-raamattupii-
ri. Yhteyshenkilö Jaana He-
listen 040 718 4932. 
To 22.5. klo 18, Kastellin 
kirkko.

Oulujoen seurakunta
Akkuna – raamatun ja lä-
hetyksen iltapäivä su 18.5. 
klo 16, Hintan seurakuntata-
lo. Jeesus on kaiken A ja O, 
ensimmäinen ja viimeinen. 
Opetuspuhe Kalevi Keränen. 
Lapsille pyhäkoulu. Varhais-
nuorille oma ohjelma. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja SLEY.

Musiikki ja kulttuuri
Puhallinorkesterien kevät-
konsertti ke 21.5. klo 19, 
Oulun musiikkikeskus, Ma-
detojan sali. 

Karjasillan seurakunta
Kirjatorstai to 15.5. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. Kir-
joina Edgar Allan Poe: Koo-
tut kertomukset, Oscar Wil-

de: Onnellinen prinssi ja mui-
ta tarinoita. Kirjallisuuspiiri 
jatkuu syksyllä, lukukauden 
ohjelma Karjasillan kirkko-
herranvirastosta kesäkuus-
sa, nettisivuilta elokuussa. 
Konservatorion opinnäyte-
konsertti to 15.5. klo 19, Py-
hän Andreaan kirkko. Urku-
musiikkia, yksinlaulua, duet-
toja ja virsiä. Hannamari ja 
Oskari Oikarainen sekä Lau-
ra Tornberg. Säveltäjäniminä 
Bach, Buxtehude, Maasalo ja 
Nikkola. Vapaa pääsy.
Körttiopiskelijoiden kuoron 
5-vuotisjuhlakonsertti la 
17.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Vapaa pääsy. Iltapala. 
Hengellisten laulujen ilta-
päivä su 18.5. klo 15, Karja-
sillan kirkko. Karjasillan kirk-
kokuoro ja Tuomiokirkko-
kuoro esiintyvät yhdessä ja 
erikseen. Lauletaan vanho-
ja hengellisiä lauluja. Jutus-
telua ja kahvit. Kolehti Suo-
men Kirkkomusiikkiliitolle. 
W. A. Mozart: Messu c-mol-
li (KV 427) la 24.5. klo 21, 
Karjasillan kirkko. Oulun ka-
tedraalikuoro, Cantio Lau-
dis -kuoro, Anna-Maria Jur-
velin, sopraano, Henna-Ma-
ri Sivula, sopraano, Tero Ylö-
nen, tenori, Ari Rautakoski, 
basso, Kamariorkesteri, mu-
siikin johto Olli Heikkilä. Va-
paa pääsy, ohjelma 10 €.
Tuhat silmää itkee rakkau-
den tähden – Arabian ja 
Lähi-Idän runoilta su 25.5. 
klo 18, Kastellin kirkko. Tu-
le rauhoittumaan, tule lau-
lamaan, ole utelias. Uudet 
maailmat odottavat seik-
kailijaa.

Tuiran seurakunta
Tuiran kirkon naiskuoron 
keväinen iltamusiikki pe 
16.5. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kuoro juhlii 
30-vuotistaivaltaan, juhlan 
kunniaksi keväisiä sävelmiä 
ja kiitosaiheisia lauluja. Joh-
taa kanttori Raakel Pöyhtä-
ri. Mukana konsertissa myös 
laulaja Maija Lauri ja sellisti 
Johanna Ruusuvuori. Pyhän 
Tuomaan Lapsikuoro laulaa 
naiskuorolle. Kakkukahvit.
Kirkkomusiikin erikois-
tumisopintojen konsert-
ti 22.5. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kaisamarja 
Stöckellin opinnäytekonsert-
ti (OAMK). Stöckell, sopraa-
no, Angnieszka Orzel, altto, 
Virve Karen, sopraano, Kaisa 
Alasaarela, urut, Sinikka Ala-
leppilampi, barokkiviulu se-
kä Stephanie Archer ja Tuo-
mo Kangas, nokkahuilu. 

Diakonia
Liikuntavammaisten lei-
ri ma 9.6.–to 12.6. Rokuan 
leirikeskus. Pääsääntöises-
ti tarkoitettu kotona asuvil-
le liikuntavammaisille. Hinta 
46 €. Mukana diakoniatyön-
tekijät Päivi Moilanen, Mir-
va Kuikka, Riku-Matti Järvi 
ja pastori Harri Fagerholm. 
Lisät. Päivi Moilanen p. 040 
574 7064. Ilm. viimeistään 
22.5. p. (08) 3161 340.

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 19.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Vierailemme Annikki ja Pek-
ka Pikkaraisen kodassa, Lyi-
jytie 2 B, käynti Maakotkan-
tien puolelta.
Ystävänkamari ti 20.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kaikenikäisten yhteinen po-
rinapaikka.
Vanhuslinja ke 21.5. klo 
9–11. Tarkoitettu sinulle 
ikäihminen, joka haluat ja-
kaa huoliasi tai yksinäisyyt-
täsi toisen kanssa. Ota roh-
keasti yhteyttä, soita tai jätä 
soittopyyntö p. 040 5747 157 
/ diakonissa Asta Leinonen.

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 22.5. klo 
18, Rajakylän seurakunta-
koti. 

Yhteinen   
seurakuntapalvelu
KuuLOVAMMAISET
Ystäväilta to 22.5. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. Runo-
lan asukkaiden ja kaupungil-
la asuvien viittomakielisten 
yhteinen ilta.

NäKöVAMMAISET
Kevään päätös ke 21.5. klo 
11–15, Lomakoti Pihlajaranta, 
Jääli. Seurakunnan näkövam-
maisten kerhon ja Pohjois-
Pohjanmaan näkövammai-
set ry:n porinakahvilan yh-
teinen kevätpäivä. Lounas ja 
kahvit 5 €. Ilm. 16.5. PPNRY:n 
toimistoon p. (08) 311 5653.

PäIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 16.5. retki Vasamolle. Pe 
23.5. klo 13, Diakoniakeskus, 
alakerta. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 19.5. klo 14.30, Diako-
niakeskus. 
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 20.5. klo 13, Diakoniakes-
kus. 
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten nuor-

ten ilta pe 16.5. klo 18–20, 
Öbergin talo. Mukavaa teke-
mistä ja yhdessäoloa nuorille 
kehitysvammaisille.

Lähetys
rippikouluralli kaipaa rä-
symattoja. Valtakunnalliset 
Lähetysjuhlat ovat Oulussa 
13.–15.6. Juhliin liittyy Rip-
pikouluralli, johon osallistuu 
suuri joukko rippikoululaisia. 

15.–22.5.2008

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

Kaatuneitten muistopäivänä 
kansalaisjuhla ja seppeleenlasku

enot oulussa 

Heille tarvitaan räsymattoja 
istuinalustoiksi. Jos haluat 
lahjoittaa tai lainata matto-
si rippikoulurallin ajaksi, tuo 
ne Siipeen, lähetyksen puo-
tiin ja pajaan, toukokuun 
loppuun mennessä. Jos an-
nat mattosi lainaksi, kiinni-
tä niihin tietosi, jotta osaam-
me palauttaa ne. Lahjoitetut 
matot myymme lähetyksen 
hyväksi. Lisätietoja lähetys-
sihteeri, p. 044 3161 570.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMINgIN ALuE
Piispankamari pe 16.5. klo 11 
ja ti 20.5. klo 11, Ylikiimingin 
vanha pappila. Kirpputori ja 
kahvila lähetyksen hyväksi.
Lähetysilta to 22.5. klo 18, 
Siru ja Hannu Hietikko. Mu-
kana Jouni Riipinen ja Leo 
Rahko.

K aatuneitten muistopäivän 
kunnianosoitus on Oulujoen 
hautausmaalla sunnuntaina 
18.5. kello 9.45. Oulun hau-

tausmaalla on seppeleenlasku klo 12. 
Puheen pitää pastori Kimmo Kieksi. 

Kansalaisjuhlaa vietetään kello 16 
Keskustan seurakuntatalon juhlasa-
lissa. Tervehdyspuheen pitää Karja-
sillan kirkkoherra Juhani Lavanko ja 
juhlapuheen Pohjois-Suomen alue-
toimiston päällikkö everstiluutnant-
ti Raimo Sevón. 

Kansalaisjuhlan musiikillisesta 
annista vastaavat Pohjan Sotilassoit-
tokunta, Oulun Sotaveteraanikuoro, 
Teuvo Pakkalan koulun 3. musiikki-
luokka ja Pohjankartanon kuoro. Poh-
jan Sotilassoittokuntaa johtaa musiik-
kimajuri Petri Junna, Oulun Sotave-
teraanikuoroa Rauno Rännäli, mu-
siikkiluokkaa Anne-Maj Suhonen ja 
Pohjankartanon kuoroa Leena Pääk-

könen. Yksinlaulua esittää Ari Rauta-
koski.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 
Juhlan järjestävät Oulun kaatuneitten 
omaiset ry ja Karjasillan seurakunta.

Kaatuneitten muistopäivää on vie-
tetty vuodesta 1940 lähtien piispain-
kokouksen aloitteesta. Aluksi päivää 
vietettiin vasta päättyneen talvisodan 
sankarivainajien muistoksi, mutta pi-
an se laajeni koskemaan myös sisäl-
lissodassa sekä myöhemmissä sodis-
sa ja rauhanturvaamistehtävissä kaa-
tuneita. 

Alkujaan päivä tunnettiin sankari-
vainajien ja yksimielisyyden päivänä. 
Muistopäivän vietolla haluttiin kun-
nioittaa vainajien muistoa ja ylläpitää 
kansallista sopua ja yksimielisyyttä.

Muistopäivän viettoon kuuluu 
kansallinen pääjuhla sekä paikallisia 
muistotilaisuuksia jumalanpalveluk-
sineen ja seppeleenlaskuineen. 

S a t u L a p in lam p i
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15.–22.5.2008enot oulussa 

Lapset ja lapsiperheet
Jouko Mäki-Lohiluoman 
konsertti ke 28.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Erityisesti lapsiperheille ja var-
haisnuorille. Vapaa pääsy. Ti-
laisuuden yhteydessä materi-
aalia ja tietoa tulevista Oulus-
sa 13.–15.6. vietettävistä valta-
kunnallisista Lähetysjuhlista.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Päiväkerho ma 19.5. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerhot: 
Ke 21.5. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To 22.5. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
 
Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu to 15. ja 22.5. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 6–8-vuotiaille lapsille.
Vauvakirkko su 18.5. klo 17, 
Kastellin kirkko. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Piia 
Vaarala, kanttorina Samuli 
Kokko. Koko perheen kirkko 
vauvasta vaariin. Jos sinulla 
ei ole vauvaa, tästä jumalan-
palveluksesta niitä löytyy. 
Perhekerho ti 20.5. klo 
9.30–11, Pyhän Andreaan 
kirkko.

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli 
ma 19.5. klo 15.30 ja ti 20.5. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 050 3576 915.
Perhekerhot:
Ti 20.5. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 21.5. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 21.5. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 21.5. klo 9.30, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke 21.5. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 21.5. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 21.5. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 22.5. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Kouluun lähtevien siuna-
us to 15.5. klo 17.30, Oulujo-
en kirkko. Paavo Moilanen, 
Riitta Kentala ja Maaret Sul-
kala. Siunaamiseen voi osal-
listua myös lapselle läheinen 
henkilö, äiti, isä, kummi tai 
joku muu.
Pyhäkoulu su 18.5. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Pyhä-
koulu ja varhaisnuorten ker-
ho yhdessä Akkuna-tilaisuuk-
sien kanssa. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja  SLEY.

YLIKIIMINgIN ALuE
Perhekerho to 15.5. klo 10, 
Vasamon leirikeskus. Tulee 
mukaan viettämään kivaa 
hetkeä makkaranpaiston ja 
yhdessäolon merkeissä. Mak-
karat talon puolesta.

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

Nuoret
Yökahvila Nuorten Paik-
ka la 17.5. 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.

Tuiran seurakunta
Wanhat to 15.5. klo 17.30–19, 
Koskelan seurakuntakoti.
Meri-Toppilan yökahvila pe 
16.5. klo 20–23, Meri-Toppi-
lan Monitoimitalo. Mukavaa 
yhdessäoloa ja pelailua ylä-
asteikäisille. 
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 16.5. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Mukavaa yhdessäoloa ja pe-
lailua yläasteikäisille. 

Nuoret aikuiset 
3Kohtaamista Plus -ilta pe 
16.5. klo 18.30, Kastellin kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
Opiskelijoiden kevätkirkko 
su 18.5. klo 10–11.40, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Ari Savu-
oja, Arpád Kovács, suvivirsi, 
kakkukahvitus.
Piknik-konsertti su 18.5. klo 
14, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Gospelyhtye 
Nolla, tarjolla napostelta-
vaa, makkaranpaistoa ym. 
Vapaa pääsy.
Peli- ja saunailta ke 21.5. 
klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.

OPISKELIJAJärJESTöT
uusheräyksen ilta to 15.5. 
klo 19, Koulukatu 41. Taivas, 
Pekka Siljander.

Seniorit

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Tarinatupa ke 21.5. 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. 

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiirien ke-
vätretki Pudasjärvelle to 
5.6. Tutustumme Pudasjär-
ven kirkkoon ja vietämme 
lauluhetken Pudasjärven 
laulupiiriläisten kanssa. Hin-
ta 20 € sis. kyydin, ruokailun 
ja kahvin. Maksu kerätään 
linja-autossa. Takaisin Ou-
lussa noin klo 17. Lisätieto-
ja Paula Kyllönen p. 040 723 
5880. Linja-auton reitti: Klo 
9.00 Tuiran kirkko, ajaa Kaar-
natietä, klo 9.10 Pyhän Tuo-
maan kirkko.
Seurakuntakerhot:
To 15.5. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti.
Ti 20.5. klo 13, Tuiran kirkko. 
Kerhojen kevätretki to 29.5. 
Tuiran seurakunnan kerho-
jen kevätretki Yli-Iihin ja Kie-

rikkikeskukseen. Hinta 25 € 
sis. matkat, ruoan ja vierai-
lun Kierikissä. Linja-auton 
reitti 1: klo 9.00 Pateniemen 
kirkko, 9.05 Palokan palve-
lukeskus, 9.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, Koskelan seu-
rakuntakodin pysäkki, 9.20 
Tuiran palvelukeskus, 9.30 
Tuiran kirkko. Linja-auton 
reitti 2: klo 9.10 Pyhän Luuk-
kaan kappeli, 9.20 Pyhän 
Tuomaan kirkko, 9.25 Alppi-
lan pysäkki, Kaarnatie, 9.30 
Tuiran kirkko. Paluu noin klo 
16.30. Mukana diakoniatyön-
tekijät Aino-Liisa Ilkko, Paula 
Kyllönen ja pastori Harri Fa-
gerholm. Ilm. viim. 20.5. ker-
hoissa tai p. 040723 5880.

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Kesäretki 10–14-vuotiaille 
27.–30.6. Käymme mm. Po-
wer Park -huvipuistossa, to-
teutamme jumalanpalveluk-
sen ja vietämme mukavaa 
yhdessäoloa uiden, pelaten 
ja retkeillen. Hinta 70 € sis. 
täysihoidon, majoituksen, 
kuljetuksen, sisäänpääsy-
maksut ja tapaturmavakuu-
tuksen Oulun ev.-lut.-seura-
kuntien jäsenille. Etusijalla 
Karjasillan seurakunnan alu-

eella asuvat. Ilm. viim. 24.5. 
p. 3161340. Lisät. Mirjami 
Dutton p. 050 4620759.

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

Muut menot
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 15.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Ylistystä, rukousta 
ja sanaa alfamaisen tuttuun 
rentoon tyyliin. Teetarjoilu.
Puolivälikankaan pihata-
pahtuma la 17.5. klo 10–14, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ur-
kuvartteja, satutuokioita ja 
pöytäteatteria.
Seurakuntailta Yksi nimi 
ylitse muiden la 17.5. klo 
18, Keskustan seurakuntata-
lo. Ks. erillinen ilmoitus.
Naisten päivä su 18.5. klo 
12, Pateniemen kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Kaatuneitten muistopäi-
vän kansalaisjuhla su 18.5. 
klo 16, Keskustan seurakun-
tatalo. Ks. s. 13.
Hautausmaan siivoustal-
koot Ylikiimingissä:
Ma 19.5. klo 17, Kiviharjun 
hautausmaa. Kahvitarjoilu.
To 22.5. klo 18, Ylivuoton 

Yhteisvastuu-
     tapahtuma
Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla 
ke 21.5. klo 18.30 
Oulujoen pappilassa 

Ohjelmassa Oulun Seudun Lausujat, runoja 
lähimmäisyydestä ja ystävyydestä sekä musiikkia. Puheen 
pitää kirkkoherra Paavo Moilanen. Kahvitarjoilu.

Arvasikohan kanttori Marja-Kaisa Kropsu joulu-
na 1978 perustaessaan kuudesta naisesta koostu-
vaa Rajakylän Naiskuoroa, että kolmenkymmenen 
vuoden kuluttua muutama noista naisista laulaisi 
edelleen samassa kuorossa?

Tuiran kirkon Naiskuoroksi nimensä muutama 
vuosi sitten vaihtaneessa kuorossa on 31 eri-ikäis-
tä laulajaa. Ikähaarukka on varsin laaja ulottuen 
kolmikymppisestä isomummoikäiseen. Kuoro ko-
koontuu harjoittelemaan kerran viikossa. Lisähar-
joituksia pidetään tarpeen mukaan ja laululeireille 
kokoonnutaan pari kertaa vuodessa.

Kuoron monipuolinen ohjelmisto koostuu klas-
sisen kirkkomusiikin helmistä, uusista hengelli-
sistä lauluista ja muusta naiskuorolle sävelletystä 
musiikista. Kuoro laulaa jumalanpalveluksissa ja 
muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa. Kanttori 
Marja-Kaisa Kropsu johti kuoroa 26 vuotta. Hänen 
jälkeensä vetovastuun on ottanut Tuiran seurakun-
nan nykyinen kanttori Raakel Pöyhtäri. Kuoroon 
otetaan mukaan uusia laulajia koelaulujen kautta 
keväisin ja syksyisin. 

Kuoro juhlii 30-vuotista taivaltaan perjantaina 
16. toukokuuta kello 18.30 Pyhän Tuomaan kir-
kossa Puolivälinkankaalla pidettävällä keväisellä 
iltamusiikkitilaisuudella. Juhlassa esiintyvät myös 
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro sekä sellisti Johanna 
Ruusuvuori ja laulaja Maija Lauri. 

Tuiran kirkon 
naiskuoro juhlii 
kolmekymppisiään

Kirkon Nuorisopäivät kutsuvat
16.–18.5. Keravalle

Lähde mukaan valtakunnallisille Kirkon Nuorisopäiville, 
upea ohjelma ja upeat ihmiset odottavat! 
Matkan hinta 50 e sis. matkat, majoituksen (lattiatasoinen 
omin patjoin), ohjelman, vakuutuksen (Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille) ja HOX,1 lämmin ateria / päivä. 
Oululaisten ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat/
ilmo. Lisätietoa: maire.kuoppala@evl.fi.
www.kirkonnuorisopaivat.fi. 

Hölkkäkirkko 
su 18.5. klo 12
Pyhän Andreaan kirkolla 

Toimittaa Petri Satomaa, avustaa Sirpa Kemppainen, 
kanttorina Tiina Tuomikoski. Ulkoilutapahtuma, lounas 
ja kahvit. Voit tulla valmiina ulkoiluvaatteissa.

klo 12 messu
• toimittaa pastori Tarja Korpela • avustajina Tuulikki Ståhlberg,       
  Tarja Oja-Viirret, Raili Toppinen • kanttorina Raakel Pöyhtäri
• Tuiran seurakunnan naiskuoro

klo 13 Patelan Marttojen valmistama lounas
Keitto ja jälkiruoka, hinta 5 euroa. Tuotto YV-keräykseen
• Missionuorten myyntikoju

klo 14 Aito Nainen
• ”Samanlainen, erilainen, omanlainen” -kasvu naiseksi joka olet
• ”Nainen kulkee sydän kädessään, jakaen tärkeintä itsestään”
  -naisen kutsumus ja tyyntymys
• ”Aito nainen, vaan kirkossa vaitonainen”-naisen usko ja 
  hengellinen elämä

Näihin teemoihin johdattelee Vuoden pappi 2007 Tarja Korpela, 
jonka jälkeen naisten puheenvuoroja ja keskustelua.

klo 15.30 päätös

Pateniemen kirkossa su 18.5.

Esirukouskoulu  
la 17.5. klo 15-17, Keskustan seurakun-

tatalon alasalissa, Isokatu 17

Yksi nimi ylitse muiden 
-seurakuntailta 

la 17.5. klo 18, Keskustan seurakunta-
talon juhlasalissa

  
Illassa ovat mukana tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen, rovasti Jorma Kalajoki, julistustyöntekijä 
Hannu Hatanpää,  Kolarin helluntaiseurakunnan 
pastori Jorma Lappalainen ja esirukoilija Antti 
Hämäläinen Ahvenanmaalta. 
Illan aluksi on kahvi- ja teetarjoilu. 
Tarjolla on myös tietoa 18.10.2008 Turussa järjes-
tettävästä Kristus-päivästä.

Järjestäjinä Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja 
Kansan Raamattuseura. 
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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.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, pe klo 16–19,  

la klo 12–15. 

3Kohtaamista Plus -ilta 
pe 16.5. klo 18.30 
Kastellin kirkolla 

Tule kohtamaan Jumala, oma itsesi ja lähimmäisesi. 
Jokaisessa illassa live-musiikkia housebandin johdolla, 
vaihtuva teema ja vieraileva puhuja, ilmaista iltapalaa. 
Lastenhoitomahdollisuus. 
Lue lisää www.oulunseurakunnat.fi/prime118.aspx. 

Hengellisten laulujen iltapäivä 
su 18.5. klo 15
Karjasillan kirkolla

Karjasillan kirkkokuoro ja Tuomiokirkkokuoro 
esiintyvät yhdessä ja erikseen.
Lauletaan vanhoja hengellisiä lauluja. 
Kahvit.
Kolehti Suomen Kirkkomusiikkiliitolle. 

Yhdessä Jumalan edessä -ilta 
to 15.5. klo 18
Karjasillan kirkolla 
Ylistystä, rukousta, sanaa alfamaisen tuttuun rentoon 
tyyliin. Ilta sopii kaikille. Teetarjoilu illan päätteeksi. Tule 
mukaan hiljentymään ja viihtymään. 

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

joka arkipäivä klo 10–15 lukuun ottamatta juhannusaattoa. 
Lastenpäivillä on ohjattua toimintaa, hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, 

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 myös sähköpostilla :
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 /  b i r c h

Perheiden kevätkirkko
 
su 18.5. klo 12
Pyhän Tuomaan kirkolla

Toimittaa Stiven Naatus, avustavat Juha Tahkokorpi, 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, Aila Valtavaara ja 
lastenohjaajat, kanttorina Tommi Hekkala.

Tarjolla jäätelöä. 

Hautausmaan 
siivoustalkoot 
Ylikiimingissä
Ma 19.5. klo 17 
Kiviharjun hautausmaa. Kahvitarjoilu.

To 22.5. klo 18 
Ylivuoton hautausmaa. Kahvitarjoilu.

hautausmaa. Kahvitarjoilu.
Yhteisvastuukeräyksen 
kiitosjuhla ke 21.5. klo 
18.30–20, Oulujoen pappila. 
Ks. Yhteisvastuuilmoitus.
Naisten ilta to 22.5. klo 
18–20, Karjasillan kirkko.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 18.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.

Kastetut
Tuomiokirkko: Alviina Hil-
ma Josefiina Kangas, Nuppu 
Mari Aleksandra Okkonen, 
Danil Johan Skog, Siiri Anna 
Helena Kauppinen.
Karjasilta: Leevi Albert Aho-
la, Tomas Lenni Oliver Gär-
ding, Amanda Alessia Kai-
nua, Eino-Altti Olavi Kana-
nen, Peetu Oskari Karppi-
nen, Lotta Anna Emilia Keto-
la, Aati Artturi Mainio, Jemi-
as Nooa Juhani Marttila, Vil-
ma Eleena Matikainen, Lee-
vi Otto Portimo, Sanni Anja 
Anneli Pyky, Elias Onni Saka-
ri Rojola, Minea Tuulia Saa-
rikoski, Lauri Henrik Juhana 
Sikkilä, Eedla Sofia Tissari, 
Onni- Kalle Aleksis Turtinen, 
Eelis Akseli Ryhänen.
Tuira: Aslan Einari Hadzic, 
Jeriko Jussinpoika Helanen, 
Touko Aleksanteri Hukka-
nen, Laura Gabriella Kivelä, 
Alli Matleena Koskelo, Ven-
la Amanda Leskinen, Veikko 
Erik Johannes Nikkilä, Jonny 
Rudolf Peltola, Senja Maria 
Pohjosenperä, Leevi Juhani 
Sankala, Viivi Maria Susanna 
Sarjanoja, Ilona Liisa Sofia 
Sorvoja, Olli Eljas Ylinärä.
Oulujoki: Sirina Sofia Hakka-
rainen, Jonathan Ville Kristi-
an Heikinheimo, Salla Rauha 
Elina Hänninen, Roosa Ma-
tilda Härkönen, Jesse Kasper 
Kokkonen, Onni Timo Art-
turi Kukkola, Samuel Veik-
ko Laitinen, Nico Tapani Se-
bastian Lämsä, Kiana Mariel 
Mankinen, Venla Sofia Vaa-
raniemi, Aarne Andreas Val-
tari, Kerttu Lotta Ylikulju.

Vihityt
Tuomiokirkko: Matti Vilja-
mi Kivioja ja Minna Emilia 
Telkki.
Karjasilta: Jussi-Pekka Heik-
kilä ja Tiina Maria Väre. 
Oulujoki: Manne Henrikki 
Komulainen ja Kirsi Marjaa-
na Kilpeläinen, Markus Antti 
Tapani Haho ja Paju-Pälvi Ilo-
na Kinnunen, Veikko Antero 
Leppävuori ja Pirkko Anneli 
Similä, Jari Esajas Mikkonen 
ja Marika Inkeri Lohi, Tomi 
Markus Pöllänen ja Johanna 
Maria Mäkiniemi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kerttu Mar-
jatta Haapola s. Takkinen, 
73; Elias Mäkinen, 82; Terttu 
Hellevi Näsi, 68; Maria Pirilä 
s. Virkkunen, 99.
Karjasilta: Seppo Olavi Mus-
tonen, 62; Aili Helmi Nur-

ro s. Nurmi, 84; Ville Toivai-
nen, 91.
Tuira: Juho Pekka Ervasti, 27; 
Toini Tellervo Heinula s. Iko-
nen, 90; Emil Olavi Karppa-
nen, 88; Helli Maria Mäki-
kangas s. Poukka, 90; Heino 
Jalmari Ojala, 78; Jorma Ju-
hani Pennilä, 65.
Oulujoki: Fanni Maria Pekka-
la s. Saviharju, 95; Paavo Ter-
vo, 82.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.5.2008

Etsijänpiiri miehille to 22.5. 
klo 19 Siikajoen vanhassa 
pappilassa.
Limingan musiikkiopiston 
kevätkonsertti to 15.5. klo 
18 srk-talolla. 
Pressan Katit -konsertti to 
22.5. klo 10 srk-talolla. Ker-
hokauden päättäjäiset.
Isovanhempi-lapsenlap-
si -leiripäivä Tyrnävän seu-
rakunnan kesäkodilla la 7.6. 
klo 10–16. Mukavaa yhdessä 
olemista ja tekemistä. Lisät. 
ja ilm. Marjolle, p. 045 638 
1973. Järj. myös Limingan ja 
Tyrnävän seurakunnat.
Partio: Hyvät partioystävät, 
-tukijat, partiolaisten van-
hemmat ja partiolaiset! Par-
tiokämpän käyttöön siunaa-
minen sekä lippukunnan 
40-vuotisjuhla Partiokämpäl-
lä 16.5. Ks. tarkemmin Limin-
gan kirkolliset ilmoitukset.
Tulossa: Rovastikunnallinen 
perhetapahtuma Turkan-
saaressa la 24.5. klo 10–14. 
Huom! Lumijoen seurakunta 

Päiväkerhot: ma 19.5. klo 
10 4-vuotiaille, ti 20.5. klo 
10 3-vuotiaille ja klo 12.30 
4-vuotiaille, ke 21.5. klo 
10 5-vuotiaille kerhohuo-
neella.
Sisaruskerho to 15.5. klo 
10–11.30. 
Perhekerho to 15.5. klo 
10–11.30.
Kokkikerho to 15.5. klo 14 
molemmille ryhmille, ke-
vään viimeinen kerta. 
Hartaushetki to 15.5. klo 
14 Alatemmeksen van-
hainkodilla ja ke 21.5. Lu-
milyhdyssä sekä to 22.5. 
klo 13.15 Limingan terveys-
keskuksen sairaalassa.
Keskipäiväkerho ke 21.5. 
klo 12 srk-talolla.
Lähetysilta to 22.5. klo 19 
Puhkianperällä. Varustau-
du sään mukaan, nuotioi-
daan, paistetaan makka-
raa jne.
Matalakynnys su 18.5. klo 
17 Korsuhovilla. Mukana 
Jussi Pellikka.

Kirkkokuoro to 15.5. klo 
18.30.
Kirkon ympäristön siivous-
talkoot pe 16.5. aamupäivän 
ajan. Kahvitarjoilu srk-salissa 
klo 10–11 välillä.
Eläkeliitto ti 20.5 klo 11 srk-

salissa.
Saarenkartanon hartaus to 
22.5. klo 14.30.
Kevätlaulajaiset su 25.5. klo 
15 kirkossa. Mukana Saaren 
Sirkut ja kirkkokuoro.
rauhanyhdistys: Seurat su 

18.5. klo 14.30 Irma ja Alpo 
Rekisellä, Metsäkuja 5. Tuo-
mo Tanhua.
Kastettu: Johannes Hemmin-
ki Ronkainen.

Kesäretki Liminkaan 
ja Lumijoelle 
keskiviikkona 4.6. 
Ruokailu Helmen pirtissä ja 
tutustuminen Limingan kirkkoon. 
Päiväkahvit juodaan Lumijoella ja sitten 
lähdetään muistelemaan menneitä 
Hailuotolaivalle Lumijoen Varjakkaan. 
Linja-auto lähtee Koivukylän 
tienhaarasta kello 10. Matkan hinta 15 
euroa. Ilmoittautumiset maanantaihin 
26.5. mennessä Marja Rantasuomelalle, 
p. 040 7430 382.

ei järjestä yhteiskuljetusta. 
Tiedustelut ja ilmoittautumi-
set 15.5. mennessä Siljalle, p. 
387 512 tai 050 530 8758. Li-
sätietoja Turkansaaresta si-
vuilta www.ouka.fi/ppm.
Virasto on avoinna ma, ke ja 
pe klo 9–14. 
Helena lomalla 12.–16.5.   
Virastossa palvelee Mirja Kar-
jula.
rauhanyhdistys: Su 18.5. 
klo 17 seurat Lumilyhdyssä, 
Kyösti Karjula.
Kastettu: Eelis Mauno Ju-
honpoika Oksa. 

Huom! Seurakunnalle on 
hankittu eri tapahtumia 
varten helposti 
liikuteltava, kookas 
hiiligrilli, jota säilytetään 
Lukkarinkankaalla. 
Grilliä annetaan lainaksi 
esim. leikkikentälle 
lapsiperheiden retkiä 
varten. Kysy virastosta, 
p. 387 172.

Kevät on tullut ja ensi syk-
synä koulunsa aloittavat 
on aika siunata koulutiel-
le. Monessa Oulun seu-

dun kirkossa nähdään pian, kuin-
ka lapset astelevat juhlallisesti siu-
nattavaksi. Lapset ovat parhaissa 
vaatteissaan, vanhemmat ottavat 
heistä kuvia.

Lapset ja vanhemmat ovat siu-
naamisesta tietenkin tohkeis-
saan.

– Siunaus on molemmin puo-
lin mukava, ihana hetki, sanoo 
Tuiran ja Karjasillan seurakun-
tien lapsityönohjaaja Aila Valta-
vaara.

– Lapset saavat orvokit, se on 
niin tärkeää.

Siunaus on juhlahetki sekä 
vanhemmille ja lapsille. Ehkä juu-
ri siksi lapsia jännittää vähän. Se 
kuuluu kuitenkin asiaan.

– Mikä sen ihanampaa kuin 
siunata lapset koulutielle, Valta-
vaara sanoo.

peKKa HeliN

Kouluun lähteviä siunataan seurakunnissa

Oulujoen kirkossa torstaina 15.5. klo 17.30.
Tyrnävän kirkossa sunnuntaina 18.5. klo 15.
Piippolan kirkossa tiistaina 20.5. klo 9.30 lasten ja 
päivähoitoväen sekä Pentti Haanpään koulun kevätkirkko 
ja esikoululaisten siunaaminen.
Pyhännän kirkossa tiistaina 20.5. klo 18 lasten 
kevätkirkko ja
esikoululaisten siunaaminen sekä päivähoitoväen 
kevätjuhla.
Maikkulan kappelilla keskiviikkona 21.5. klo 18.
Siikajoen seurakuntatalossa keskiviikkona 21.5. klo 18.
Kestilän kirkossa torstaina 22.5. klo 9.30 Kestilän kirkossa. 
Lasten kevätkirkko Kaukovainion kappelissa torstaina 
22.5. klo 18.

Kastellin kirkolla torstaina 22.5. klo 18 ja klo 19.
Pudasjärven kirkossa sunnuntaina 25.5. klo 12.
Pyhän Andreaan kirkossa Kaakkurissa sunnuntai 25.5. klo 
12 Perhejumalanpalveluksessa.
Pulkkilan kirkossa maanantaina 26.5. klo 10 lasten 
kevätkirkko
Muhoksen kirkossa tiistaina 27.5. klo 18.
Karjasillan kirkossa tiistaina 27.5. klo 18.
Limingan kirkossa torstaina 29.5. klo 18.
Tuomiokirkossa torstaina 29.5. klo 18..
Karjasillan kirkossa torstaina 29.5. klo 18. 
Haukiputaan, Karjasillan ja Kiimingin kirkoissa sekä 
Vihannissa ja Ruukissa sunnuntaina 10.8.
Rantsilan kappelissa syksyllä.
Tuiran seurakunta kutsuu päiväkotien kautta.

Mukava, 
ihana 
hetki

Mukava, 
ihana 
hetki

Kouluun lähteviä siunataan seurakunnissa

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i n
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Eläkeläisten musiikkipiirin 
kevään viimeinen kokoon-
tuminen to 15.5. klo 13 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
raamattupiiri ke 21.5. klo 
18.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa. (Ilm.)
Seurakuntakerho ke 21.5. 
klo 13 Kellon srk-kodissa se-
kä to 22.5. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Kulje-
tusta tarvitsevat soittakaa, 
p. 5472 636 pe klo 9–11.
Kiinnostaako Alfa-kurssi? 
Tule kuulemaan ja kysele-
mään ke 21.5. klo 18 pienryh-
mätilaan, Kirkkotie 10 C.
Seurakunnan lapsikuoro 

vierailee to 22.5. klo 16.30 
hoivaosastolla ja klo 17 vuo-
deosastolla. 
Linturetki Liminganlahden 
luontokeskukseen la 24.5. 
Lähtö kirkolta klo 8. Ilm. 
16.5. mennessä Juha Sarkki-
nen, p. 045 1393 475 tai ju-
ha.sarkkinen@evl.fi. Hinta 5 
€ / hlö.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 29.5.2008 klo 18 srk-kes-
kuksen isossa salissa. Koko-
uksen asialuettelo on näh-
tävänä kirkkoherranviras-
ton ilmoitustaululla aukiolo-
aikoina. Kokouksen tarkis-
tettu pöytäkirja muutoksen-
hakuohjeineen on nähtävä-
nä kirkkoherranvirastossa 
2.6.–2.7.2008. 
rauhanyhdistys: Haukipu-
das: kevätjuhla ry:llä su 18.5. 
klo 15. Jokikylä: päiväker-
ho to 15.5. klo 17.30–19 Jo-
kikylän koululla, raamattu-
luokan retki Virpiniemeen la 
17.5. Kevätjuhla su 18.5. klo 

Askeleet-kuoro pe 16.5. klo 
18 kirkonkylän srk-kodissa.
runoa, proosaa ja musiik-
kia su 18.5. klo 15 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Mu-
kana Lauluryhmä Nonetti ja 
Pohjois-Pohjanmaan kirjoit-
tajat. Kahvitarjoilu.
ry:n iltamessu su 18.5. klo 
18 vanhassa kirkossa.
Herännäisseurat su 18.5. klo 
18.30 Tarja ja Juha Maalis-
maalla, Kokkokaarto 17.

Diakonian ja vapaaehtois-
työn sekä yv-keräyksen kii-
tosjuhla jatkuu messun jäl-
keen srk-keskuksessa, jossa 
lounas ja juhla.
Isosten tehtävään siunaa-
minen su 18.5. klo 16 kirkko, 
Miia Seppänen.
Hartaus ke 14.5. klo 14 Jaa-
rankartano / viikkomessu, 
Pauli Niemelä, Marja Ainali. 
Hartaus to 22.5. klo 13 Kola-
mäki / Erja Haho.
Poikakuoro to 15.5. klo 
17–18 srk-keskus.
Kirkkokuoro to 15.5. klo 
18.30 srk-keskus.
Ystäväpiiri to 15.5. klo 14 
Huttukylän nuorisoseura.
Lauluja luonnon kauneu-
desta, kylväjä kertoo kyl-
vöstä su 18.5. klo 18 Jää-
lin srk-koti, Huttulan perhe, 

kahvitarjoilu yv-keräyksen 
hyväksi.
Jäälin diakoniapiirin tal-
koot ma 19.5. klo 11–13 kok.
huone.
Eläkeläisten kevätkirkko ja 
kerhokauden päätöskahvit 
ti 20.5. klo 13 Jäälin srk-ko-
ti. Saija Kronqvist, Erja Haho, 
Jarkko Metsänheimo ja Ulla 
Junttila. Kuljetuspyynnöt Ul-
la, p. 040 579 3247.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä Jäälin srk-koti 
ke 21.5. klo 17–18.30. 
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen: 12.–14.5. klo 9–12 ja 
16–18, p. 040 700 8151.
Jäälin hautausmaan sii-
voustalkoot to 22.5. alkaen 
klo 17. Talkookahvit.
Lasten parkki avoinna per-
jantaisin klo 12–15 Jäälin srk-
koti. Parkki on tarkoitettu 
3–6-vuotiaille lapsille. Tied. 
p. 0400 835 374.
Pyhäkoulutyö tekee retken 
rovastikunnalliseen lasten-

juhlaan Yli-Iihin 18.5.
Retkeen sisältyy linja-auto-
kyyti, kirkkohetki, ruokailu 
ja juhla. Ilm. 5.5. mennessä, 
p. 040 743 1901.
Perhekerhot ja -kahvilat 
ovat jo kesälomilla. Syksyllä 
tavataan!
Varhaisnuorten leireille ja 
perhetyön retkelle ilm. oli 
23.4. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella p. 040 743 1904.
Isovanhempien ja lastenlas-
ten toimintapäivä Suvelassa 
la 24.5. Ilm. 16.5. mennessä 
Saija, p. 040 560 9678. 
Kotikäyntikampanja järjes-
tetään 20.–22.5. klo 17–20 
paikkakunnalle muuttanei-
den seurakuntalaisten koh-
taamiseksi. Tuore ruisleipä 
viedään kotiovelle saakka.
Omaishoitajien virkistyspäi-
vä Reposelän majalla 22.5. 
klo 10–15 Ilm. viimeistään 
17.5. Eeva p. 040 579 3248.
Eläkeläisten leiripäivä ti 
10.6. Reposelässä. Ilm. 30.5. 

mennessä, p.040 584 4406.
Nuorisotyö: Avoimet ovet 
Alakylän nuorisoseuralla tiis-
taisin klo 17–20.
uudet hautainhoitosopi-
mukset kesäajaksi tulee teh-
dä 14.5. mennessä taloustoi-
mistossa tai p. 040 5762 178.
rauhanyhdistys: Seurat su 
18.5. klo 17 Rauhanyhdistys. 
Lauluseurat pe 23.5. klo 19 
kyläpiireittäin.
Kiimingin rauhan Sana: 
Seurat 18.5. klo 15 Montin-
sali. Puhuja Esko Takkula. 
Osallistumme yhdessä Oulun 
Rauhan Sanan kanssa la 17.5. 
perheleirille Suvelassa klo 12 
alkaen. 
Kastettu: Hasan Sisu Kaler-
vo Yavuz, Santi Juho Johan-
nes Ylisirniö, Alisa Nea Auro-
ra Hilli, Lotta Maria Sarviaho, 
Veera Matleena Haho, Alek-
si Oskari Hakso, Sanni Maria 
Mella-Aho.
Kuollut: Mauri Kalevi Tans-
ka, 64.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.
Isovanhempi-lapsipäivä la 
7.6. Koskelan leirikeskuk-
seen. Ilm. viim.  23.5. Eila 
Pelttarille, p. 040 7790 375.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 14.5. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja Seu-
rakuntapiiri to 15.5. klo 12 
kirkonkylän srk-kodissa.
Päihdeongelmaisten ja yk-

sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 10 Nor-
dea-talon alakerrassa. 
rovastikunnallinen 
omaishoitajien retki Ro-
kuan kuntokeskukseen 
27.–28.5. Hinta 30 €. Tied. ja 
ilm. 15.5. mennessä Sirkku 
Määttä, p. 040 779 0368.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
Kirkkovaltuuston kokous to 
29.5. klo 18. Pöytäkirjan näh-
tävilläoloaika 2.6.–2.7.2008 
klo 10–15 kirkkoherranviras-
tossa ja kotisivuilla www.evl.
fi/srk/kempele/hallinto.htm.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. 
Nuoret: Nuortenilta to 15.5. 
klo 19 VP. Käsillä kauas -lä-
hetystapahtuma ke 21.5. klo 
18 VP. Nuorten peli-ilta ke 
klo 16.30–18 Kempelehallilla. 
Nuorisotyön päivystys pe klo 
16–18 Zeppelinissä. 
äijäsähly sunnuntaisin klo 
13.30–15 Santamäen kou-
lulla. 

Perhelentopallo lauantai-
sin klo 9–11 Kirkonkylän kou-
lulla. 
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa, Nordea-
pankin alakerrassa maanan-
taisin klo 10–12. 
Kempeleen ry: Kevätseurat 
su 18.5. klo 13 ry:llä, klo 18 
HPE Vanhassa kirkossa.
Murron ry: Seurat su 18.5 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Christina Luna Eri-
ca Tauriainen, Eetu Vilja-
mi Göös, Mico Markus Pääk-
kö, Anneli Johanna Holappa, 
Tani Ukko Benjamin Ervasti, 
Joona Aleksanteri Lauri.
Vihitty: Janne Marko Sirviö 
ja Miia Pauliina Haapaluoma, 
Jussi-Pekka Heikkilä ja Tiina 
Maria Väre, Ossi Aleksi Riiko-
la ja Kristiina Hannuksela.
Kuollut: Kauno Otto Etelä, 
92; Elsi Rauha Johanna Palsa 
s. Korpela, 88; Saimi Terttu 
Hentilä s. Pikkarainen, 78.

Kirkkokuoro Haukiputaan 
Laulu pitää viimeisen kon-
serttinsa seurakuntakes-
kuksessa sunnuntaina 18.5. 
kello 19.

Perusteellisen harkin-
nan jälkeen kuoro on päät-
tänyt ottaa uudeksi nimek-
seen Haukiputaan Kirkon 
Kamarikuoro. Uudella ni-
mellä kuoro aloittaa toimin-
tansa ensi syksynä. Hauki-
putaan Laulu on perustettu 
vuonna 1964.

Kevätkonsertissa kuoro 
esittää hengellistä ohjelmis-
toa sekä muutamia kesäisiä 
suomalaisia kuorolauluja. 
Ohjelmassa on Bachin, Mo-

13 ry:llä. Kello: sisarpiiri to 
22.5. klo 18.30, nyyttikestit, 
raamattuluokkalaisten retki 
Meriniemeen pe 16.5. Lähtö 
polkupyörillä ry:ltä klo 17.30.
Kuollut: Aili Maria Soronen, 
96; Johan Emil Jämsä, 90; Nils 
Georg Rafael Österlund, 75. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Jukka Olavi Lahtinen ja An-
niina Marjatta Nissilä.
Kastettu: Janne Matias 
Romppainen, Pinja Helena 
Katariina Hätälä, Veeti-Ver-
neri Nevalainen, Rianna Vi-
vian Virkkula, Rosanna Ni-
kupeteri, Ella Olivia Hanne-
le Nehvonen, Jooa Aukusti 
Manninen.

Kirkkoherranvirasto ja 
taloustoimisto suljettu 
ti 20.5.

Kirkkoherranvirasto on 
avoinna ma-pe klo 10–14 
ja to klo 15–17.

Seurakunnan virasto sul-
jettu ke 21.5 henkilökun-
nan Tyky-päivän vuoksi.

zartin ja L. Madetojan sävel-
lyksiä. Kuoroa johtaa kantto-
ri Hannu Niemelä. Yksinlau-
lua esittää kuorolaisten ää-
nenmuodostuksen opettaja-
na toiminut sopraano Mai-
ja Lauri. Säestyksistä ja urku-
sooloista vastaa vs. kanttori 

Katri Niskakangas. 
Konsertin ohjelma maksaa 

5 euroa. Ohjelmia saa ovelta 
puoli tuntia ennen konsert-
tia. Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro ottaa uusia laula-
jia koelaulun kautta ensi syys-
kuussa.

Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
viimeinen konsertti

w w w.sxc . hu /  K r i s s  S zku r l a tow sk i .

Haukiputaan 
seurakunnassa 

avoinna lastenohjaajan 
työsuhde, lisätietoja 
www.haukiputaan-

seurakunta.fi.
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Kauneimmat 
Tilkkutäkkilaulut

Muhoksen kirkossa
ke 21.5. klo 18.

Mukana laulamassa
muusikot Mikko Salmi ja 

Make Perttilä

Liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 15.–22.5.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Tähdet, harjoitukset to 15.5. 
klo 16 srk-talolla.
Cross stitch -illanvietto 
pe 16.5. kaikenikäisille Va-
namossa. Klo 17 lähetyk-
sen Basaari, klo 18 Isän ih-
meet vierailevat, musiikkiesi-
tyksiä ja ilosanomaa. Lapsil-
le omaa toimintaa. Aikuisil-
le ohjelmaa Säde ja Tapio Po-
kan luotsaamana. Aiheena 
kristillisyys perheissä tänään 
– Raamatun vinkkejä arjen 
pyöritykseen. Iltapala.
Tupoksen Olohuone ti 20.5. 
kevätjuhla klo 14–16 Vana-
mon yläkerrassa, nyyttäritar-
joilu. Olohuone jää kesätau-
olle, tapaamme elokuun lo-
pussa. Kyllikki ja Maisa.
raamattu- ja rukouspiiri ti 
20.5. klo 18.30 Antti ja An-
na-Maria Rönköllä, Kedon-
peräntie 9. Joh. 16.
Seurakuntakerhon ja mui-
den halukkaiden kevätkau-
den päätös ke 21.5. Kierto-
ajelu uusilla asuntoalueilla, 

Naistenpäivä la 17.5. Utajär-
vellä alkaen kirkossa klo 12. 
Lähtö yhteiskyydein Muhok-
selta srk-talon pihasta klo 
11.15. Yhteyshenkilönä Mirk-
ku Kesäniemi, p. 044 297 
0524.
Kirkkokuoron 90-vuotisjuh-
lan ruokailu ja juhla su 18.5. 
messun jälkeen srk-talossa.
Sävelhartaus su 18.5. klo 19 
Muhoksen kirkossa. Muhok-
sen, Utajärven ja Limingan 

kirkkokuorot kanttori Ossi 
Kajavan johdolla. Puhe Jouni 
Heikkinen.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
20.5. klo 18 srk-talossa. 
Iltahartaus ti 20.5. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Herättäjän seurat ja mak-
karanpaistoa ti 20.5. klo 19 
Koortilassa.
Hartaus ke 21.5. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.

rukouspiiri ke 21.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Virsilaulutuokio to 22.5. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Hartaushetket to 22.5. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen. 
Hartaus to 22.5. klo 14 Vire-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Kylvöjen siunaaminen pe 
23.5. klo 9.30 Arja ja Urpo 
Linnan tilalla Honkalassa, 
Jouni Heikkinen. 
Kuorot: ke 21.5. klo 10.30 
päiväkuoron harjoitukset 
srk-talossa.
Lapset ja perheet: Perhe-, 
päivä- ja varhaisnuorten ker-
hot päättyvät viikolla 21. ro-
vastikunnallinen perheta-
pahtuma la 24.5. Turkansaa-
ressa. Tied. ja ilm. viim. 16.5. 
kerhoihin tai kirkkoherranvi-
rastoon, puh. 533 1284. 
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 

Ystävänkammari ti 20.5. klo 
10–12 seurakuntakodissa.
Kuulovammaisten retki Kir-
kaslammelle ke 28.5., lähtö 
Sivakasta klo 9. Tied. Annikki 
Paavola, p. 040 765 4153.
Kuorot: Lapsikuoro to 15.5. 
ja 22.5. klo 17, kirkkokuoro 
to 15.5. 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.
rippikoulut: D- ja F-ryhmän 
3. talvitunti srk-talolla la 
17.5. klo 10–13.30. 
Isoskoulutusleiri I-vaiheen 
isoskoulutettaville Hilturan-
nassa 16.–18.5. Leiri alkaa 
Nesteellä pe klo 16.15.
Perhekerho seurakuntako-
dissa to 15.5. klo 10–13 (nyyt-
tärit ja naamiaiset) ja Syöt-
teellä ti 20.5. klo 10–13.
Päiväkerhojen leiriviikko 

19.5. alkavalla viikolla.
Liepeen kesäkerho 2.–30.6. 
ma-pe klo 8–17. Teemana 
Seikkailu maalla. 0.–6.-luok-
kalaisille koululaisille. Ker-
hossa on aamiainen, lou-
nas ja välipala. Hinta 120 € 
/ kk tai 8 € / päivä. Ohjaaji-
na ip-kerhojen ohjaajat. En-
nakkoilm. ja lisät. Pudasjär-
ven 4H, p. 822 815 tai Helena 
Kouva, p. 040 734 6997.
rovastikunnalliseen lasten 
kevätjuhlaan Yli-Iihin lähtö 
su 18.5. srk-kodilta klo 10.45. 
rauhanyhdistykset: Sara-
kylässä käsityöilta Eeva Pu-
hakalla pe 16.5. klo 19 ja 
lauluseurat Juhani Jurmul-
la su 18.5. klo 19. Seurat Ku-
renalan ry:llä su 18.5. klo 17 
(S. Jokelainen, M. Nuorala).
Kastettu: Juulia Neea Kata-
riina Vähäkuopus ja Teemu 
Tapani Hyttinen.
Kuollut: Laina Orvokki Sara-
järvi, 54; Kauko Tapani San-
kala, 48.

oppaana Pentti Kela. Ruokai-
lu, täytekakkukahvit ja ohjel-
matuokio Vanamossa. Läh-
tö klo 10.30 Sarlotan nurkal-
ta, paluu noin klo 13.45. Ilm. 
viim. perjantaina 16.5. p. 044 
7521 226. Retki on ilmainen.
Nuorten palveluryhmän 
päätös ke 21.5. klo 15.30 
seurakuntatalolla.
Hartaus to 22.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
rovastikunnallinen perhe-
tapahtuma Turkansaaressa 
la 24.5. klo 10–14. Lisätietoa 
www.liminganseurakunta.fi. 
Tied. ja ilm. viim. 16.5. Hele-
na, p. 044 7521 230. 
Isovanhempi-lapsenlapsi 
-leiripäivä la 7.6. klo 10–16 
Tyrnävän kesäkodilla. Ilm. 
viim. 29.5. p. 044 7521 226 / 
Sinikka. Järj. myös Tyrnävä ja 
Lumijoki.
rippikoulut: Kesä 1 -ryhmän 
opetus la 17.5. klo 10–13 Va-
namossa ja ke 21.5. klo 18–20 
srk-talolla. Rippikouluinfo ke 

21.5. klo 16 srk-talolla muual-
la rippikoulunsa käyville.
Nuoret: Nuortenilta to 15.5. 
klo 18–20 Vanamossa. Lähe-
tysvintin nuoret ti 20.5. klo 
17–18.30 vintillä. Kevään toi-
minta päättyy, nuorten ke-
vätjuhla to 22.5. klo 18–20 
Vanamossa.
Päiväkerhot: Kevään viimei-
set kerhot vko 21. Kevät-
juhlat: Tupoksen kerholai-
sille Vanamossa ti 27.5. klo 
18. Koti-Pietilän, Kotikolon 
ja Alatemmeksen kerholai-
sille kirkossa ke 28.5. klo 18. 
Kerhon voivat syksyllä aloit-
taa viim. elokuun lopussa 3 
v. täyttäneet tai vanhemmat 
lapset. ilmoita lapsesi kerho-
paikassa tai soita Helenalle, 
p. 044 7521 230. Ilm. päättyy 
16.5. Syksyllä otamme kerho-
laisia mikäli mahtuu.
Perhekerhot: Kevään viimei-
set kerhot ti 20.5. klo 9.30–11 
Kotikololla ja ke 21.5. klo 
9.30–11 Vanamossa. 

klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Kevätkirkko ja 
ehtoollinen to 22.5. klo 18, 
Heikkinen.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 16.5. klo 19 raamat-
tuluokka 4.–6.-lk. ry:llä. La 
17.5. klo 11 kevätmyyjäiset 
ry:llä. Klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylä 7.–8.-lk. R. Romp-
paisella. Su 18.5. klo 12 pyhä-
koululaisten retkipäivä Koor-
tilassa. Klo 17 seurat ry:llä. 
Kotisivu www.muhoksenrau-
hanyhdistys.fi. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 16.5. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 17.5. klo 19 
isojen raamattuluokka ja il-
takylä Muhoksella, R. Romp-
paisella. Klo 19 nuortenil-
ta Koortilassa. Su 18.5. pyhä-
koululaisten retki. 
Kastettu: Nikke Aatu Ola-
vi Pesola.
Kuollut: Pentti Henrik Aho, 
68.

Partio: Pe 16.5. Partiokämpän 
käyttöön siunaaminen sekä 
lippukunnan 40-vuotisjuhla. 
Tervehdysten vastaanotto klo 
17–17.45. Juhla klo 18. Mahd. 
muistamiset Limingan OP 
523308–232728. Ajo-ohje: Li-
mingan Shelliltä 8-tietä Raa-
heen noin 3 km. Käänny Yli-
vieska-Oulainen tielle vasem-
paan. Aja 8,3 km. Tulee riste-
ys Temmes 12 vasemmalle ja 
Escurial oikealle. Aja risteyk-
sestä eteenpäin 900 m. Viit-
ta 91 oikealle. Käänny viitan 
suuntaan. Risteyksessä opas-
tus. Aja noin 1,2 km. Vieraat 
voivat ajaa perille asti. Partio-
laiset jäävät tähän, tulkaa klo 
17.30. Partiolaisille kutsut Ko-
tikololla ja johtajilta. Ulkoil-
matilaisuus, säänmukainen 
asu. Partiolaisilla myös par-
tioasu. La 17.5. avoimet ovet 
kämpällä klo 11–15. Partioko-
koukset päättyvät 16.5. Toi-
minta alkaa uusien ja vanho-
jen ilmoittautumisella 9.9. klo 

18–20 Limingan srk-talolla. 
Kesäleiri Pökkelö City 08 Hos-
sassa 14.–19.7. Sudarit leirillä 
17.–19.7. Ilm.kaavakkeet Ko-
tikololla, palauta viim. 30.5. 
partiotstoon tai khranviras-
toon. Leiriläiskokous srk-ta-
lolla ke 18.6. klo 17. Su 18.5. 
kirkkopalvelussa Karhut. Ma-
ke lomalla 17.–25.5. To 29.5. 
Pajose 2/08 17 v. täyttäneille 
johtajille kämpällä klo 18. Tu-
levan suunnittelua. Pe 30.5. 
Make Vanamossa klo 14–16.
rauhanyhdistys: La 17.5. 
miesten ja poikien retki. Su 
18.5. klo 14 seurat Niittypir-
tin palvelutalolla, klo 18 ke-
vätjuhla kirkossa. Ke 21.5. klo 
18.30 sisarkerhon retki puu-
puistossa Arboretumissa.
Kastettu: Anton Mikko Aab-
raham Härmä, Eevi Ade-
le Korkiakoski, Esko Juhana 
Kiuru, Antton Oskari Lauri-
la, Milka Sofia Josefiina Nis-
sinen, Eetu Johannes Rauha-
la, Lauri Kristian Sivula, Aatu 

Ensi sunnuntaina Pudasjärven kirkkoon 
kokoontuu ryhmä, joka konfirmoitiin päi-
välleen 50 vuotta sitten. 

Ammatillisen jatkokoulun iltarippi-
koulu alkoi syksyllä 1957. Se kokoontui 
viikoittain kaksi tuntia kerrallaan ja jat-
kui kevääseen saakka. Konfirmaatio oli 
18.5.1958. Ryhmässä oli 34 tyttöä ja 31 
poikaa. Suurin osa heistä oli asuntolassa 
asuvia oppilaita, muutama nuori oli myös 
keskustasta. 

Opettajina toimivat Timo Hämäläinen, 
Arvi Sorri ja Kalle Humalajärvi.

Alpo Laakkosella on rippikoulusta pel-
kästään mukavia muistoja. Ilkeyttä tai 
kujeita ei tehty. Rippikoulu otettiin tosis-
saan; tarkasti kuunneltiin ja asiat kiinnos-
tivatkin häntä. Alpo kertoikin, että rippi-
koulutunnit olivat ”pyhitetty hetki”. Kon-
firmaatiotilaisuudesta Alpo muistaa ikä-
vänä asiana sen, että hänelle naapuris-
ta lainattu rippipuku oli vaaleampi kuin 

muiden poikien puvut.
Kerttu Hemmilä muistaa konfirmaa-

tiopäivänä olleen räntäsateen. Kaikki 
tytöt olivat pukeutuneet valkoiseen 
mekkoon. Ennen konfirmaatiotilai-
suutta kirkkoherra oli antanut oh-
jeen, että hänen kysyessään kaikkien 
tulee viitata; he jotka tietävät vastauk-
sen, viittaavat oikealla kädellä, ja he jot-
ka eivät tiedä, viittaavat vasemmalla kä-
dellä. Näin pappi tiesi varmasta saavan-
sa oikean vastauksen, ja kirkkokansas-
ta näytti siltä, että kaikki konfirmoita-
vat muistivat hyvin rippikoulussa oppi-
mansa asiat.

Sekä Kerttu että Alpo kertoivat, et-
tä vanhempia ei kirkossa ollut eikä ko-
tonakaan päivää mitenkään juhlittu. 
Varsinaista rippikuvaa ei ole kummal-
lakaan. Kerttu kertoi seuraavana ke-
sänä äidin kanssa otetun valokuvan, 
jossa Kertulla on yllään rippimekko.

KAHVIKONSErTTI 
Sunnuntaina 18.5. 
kello 14 Limingan 
seurakuntatalolla. 

Ohjelmassa laulu- ja 
runoesityksiä, Sauli Ahola 
ja Tibor Garanvölgyi, 
Eeva Ahola-Kinnunen 
ja lapset, Samppa 
Ahola, yhteislauluja, 
Toimintakeskus, puhe 
Kerttu Inkala. 

Kahvitarjoilu, maksu 
vapaaehtoinen. Arvontaa. 
Tuotto kehitysvammaisten 
virkistystoimintaan. 

Järj. Limingan seurakunta ja 
Toimintakeskus 

Sammeli Vierimaa.
Vihitty: Ari Juhani Mikkilä ja 
Marja Sinikka Mämmi.

KESäKErHOT
Päivärinteen seurakuntasali 2.–6.6. ja 9.–10.6.
Muhoksen seurakuntatalo 11.–13.6. ja 16.–19.6.
Molemmissa paikoissa päivittäin klo 9–11.30 (2002–2004 
synt.) ja klo 12.30–15 (1998–2001 synt.).
Kesäkerhot ovat maksuttomia, mukaan omat eväät ja 
ulkoiluvarustus.

LASTEN LEIrIT
Lasten päiväleiri 
7–13-vuotiaille Koortilan toimintakeskuksessa 
2.–6.6. päivittäin klo 9–15. Hinta 3 € / päivä.
Lastenleiri 
7–13-vuotiaille Ranta-Kemilän leirimajalla 10.–12.6. 
Hinta 25 €.
Tyttöleiri 
7–13-vuotiaille Koortilan toimintakeskuksessa 16.–18.6. 
Hinta 25 €. 
Lastenleiri 
7–13-vuotiaille Koortilan 
toimintakeskuksessa 24.–26.6. 
Hinta 25 €.

Ilmoittautumiset kerhoihin 
ja leireille 23.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 533 1284.

Rippikoulussa 50 vuotta sitten
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

ränen.
Kuollut: Naimi Hildur Kosken-
kangas s. Myllykangas, 82.

PuLKKILA
Päiväkerho 3–4-v. to 15.5. 
klo 13.30 srk-talolla.
Ompeluseurat pe 16.5. klo 
19, nuortenilta la 17.5. klo 
19.30, pyhäkoulu su 18.5. klo 
11.30 ja seurat su 18.5. klo 
19 ry:llä. 
Eläkeliiton kirkkopyhänä su 
18.5. klo 10 messun jälkeen 
kirkkokahvit srk-talolla.
Pappilan siivoustalkoot ke 
21.5. klo 10 alkaen.
Ehtoollishartaus to 22.5. klo 
13 Koivulehdossa.
Kuollut: Niilo Kalervo Erkki-
lä, 83.

PYHäNTä
Virsihetki to 15.5. klo 10 
Nestorissa.
Päivärippikoulu srk-talos-
sa la 17.5. klo 9–14.30. Seura-
kuntaan tutustumisvihkojen 
tarkistus. 

Lapsi- ja nuorisokuorojen 
retki la 17.5.
Vuolijoen ry:n myyjäiset la 
17.5. klo 17 ry:llä.
Hartaus su 18.5. klo 13.30 
Nestorissa. 
Seurat su 18.5. klo 16 ry:llä.
Kotipyhäkoulu su 18.5. klo 
14 Hanna Loivarinteellä, 
Huoltotie 10.
MLL:n perhekahvila ma 
19.5. klo 11 kerhohuoneella. 
Varttuneenväen kerho ke 
21.5. klo 12 srk-talossa.  
Lamujoen diakoniapiiri ke 
21.5. klo 18.30 Sirkka ja Reijo 
Härmällä. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro to klo 17, 
kirkkokuoro to klo 18 ja nuo-
risokuoro pe klo 17.30 srk-ta-
lossa. 

rANTSILA
Seurakuntatalo on suljettu-
na 19.5.–31.8. lämpöremon-
tin takia. 
Seurakuntakerholaiset to 
15.5. klo 13.30 kirkkoon ja 

tapala Ruukin ry:llä. La 17.5. 
klo 19 seurat Paavolan ry:llä, 
Heikki Saarikoski. Nuortenil-
ta ja iltakylä Vekalassa, alus-
tus Puheemme, Yrjö Pirnes. 
Su 18.5. klo 12 kevätjuhla 
Paavolan ry:llä. Klo 13 kevät-
juhla Luohuan ry:llä, Heik-
ki Saarela. Klo 13 kevätjuh-
la ry:llä, Teuvo Timlin. Klo 
14 kevätjuhla Ruukin ry:llä, 
Pertti Paukkeri.

SIIKAJOKI
Perhekerho kokoontuu tors-
taisin klo 10 srk-talossa.
Tänä vuonna kastetut lap-

set, jotka eivät ole saaneet 
kastesukkaa, voivat hakea 
Siikajoen perhekerhosta.
Vanhusten keskustelupii-
ri Puistolassa ma 19.5. klo 
13–14.
Virsihetki Puistolassa ti 
20.5.klo 13. Yrjö Nissinen.
Yhteisvastuu- ja tasauske-
räystapahtuma ti 20.5. klo 
12–15 Siikajoen seurakunta-
talossa. Lahjoita esineitä, las-
ten vaatteita tai kirjoja myy-
täväksi keräysten kartutta-
miseksi. Tavarat voit tuoda 
20.5. Siikajoen srk-talolle en-
nen tilaisuuden alkua.
Etsijäinpiiri miehille to 24.4. 
klo 19 pappilassa.
rauhanyhdistys: To 15.5. klo 
17.30 päiväkerho ry:llä ja klo 
19 pyhäkoululaisten kevät-
juhlaharjoitus. La 17.5. klo 
19.30 raamattuluokat ja su 
18.5. klo 13 kevätjuhla ry:llä.
Avioliittoon kuulutetaan: 
Henri Matias Tokola ja Pau-
la Annika Mäki-Penttilä mol 
Raahe evl.

Seurakuntakerho ti 20.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Hartaus ke 21.5. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.
Sinkkuilta to 22.5. klo 18.30 
Kesäkodilla.
Temmes: Kaatuneitten muis-
topäivänä 18.5. seppeleen 
lasku klo 9.30 Temmeksen 
sankarihautausmaalla. Tem-
meksen hautausmaan sii-
voustalkoot to 22.5. alk. klo 
10. Talkoolaisille ruokailu.
Ensi syksyn päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen tou-
kokuun aikana Eijalle, p. 044 
7372 615 tai Marikalle, p. 044 
7372 616.
äitien hemmotteluilta ti 
27.5. klo 18–21 Kesäkodilla. 
Rentoutusta, kisailua, sauno-
mista ja iltapala. Ilmoittaudu 
23.5. mennessä Eijalle, p. 044 
7372 615 tai Marikalle, p. 044 
7372 616.
Varhaisnuorten leiri (ala-as-
teikäiset) 3.–5.6. Kesäkodil-
la. Leirimaksu 12 euroa. Ilm. 

26.5. mennessä khranviras-
toon, p. 5640 600.
rovastikunnallinen perhe-
tapahtuma Turkansaares-
sa la 24.5. klo 10–14. Ruokai-
lu 8 euroa aik. ja 4 euroa al-
le 10-v. Linja-auto lähtee klo 
9.30 Tyrnävän srk-talolta. 
Ilm. 16.5. mennessä päivä-
kerhoissa tai khranvirastoon.
Limingan rovastikun-
nan omaishoitajien retki 
27.–28.5. Rokuan kuntokes-
kukseen. Osallistumismak-
su 30 € sisältää kyydin, ma-
joituksen, ruokailut ja ohjel-
man. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 15.5. mennessä 
Riitalle, p. 044 7372 630.
Isovanhempi-lapsenlap-
si -leiripäivä Tyrnävän seu-
rakunnan Kesäkodilla la 7.6. 
klo 10–16. Luvassa mukavaa 
yhdessä olemista ja tekemis-
tä. Tiedustelut Riitalta, p. 
044 7372 630.
Seurakuntaretki ähtäriin 
ja Keuruulle 18.–19.6. Ret-

Siikasalon kirkkoherran-
virasto, taloustoimisto 
ja seurakuntatoimistot 
suljettu pe 16.5. 

ruuKKI
Diakoniatyöntekijä päivys-
tää: puhelimitse maanantai-
sin klo 9–10, p. 050 469 4774.
Keskiviikkoisin klo 13–16 
Ruukin srk-talolla. 
Perhekerhot klo 9.30 ti Paa-
volan, ke Ruukin ja to Revon-
lahden srk-talolla. 
Tukeva teatteri -kerho ti 
Ruukin srk-talon yläkerrassa 
klo 17–18.30. 
Kuorot: Lapsikuoro to klo 15 
ja Kirkkokuoro to klo 16.30 
Ruukin srk-talossa. Kirkko-
kuoron yhteisharjoitus Vihan-
nin kirkossa ke 21.5.klo 19.
Nuortenilta to 15.5. klo 
16.30 Revonlahden, klo 18 
Ruukin ja klo 19.30 Paavolan 
srk-talolla.  
Pyhäkoulu su 18.5. klo 12 
Ruukin srk-talossa.

Omaishoitajien päiväkahvit 
ma 19.5. klo 12 Ruukin srk-
talolla. 
Eläkeliiton ja seurakunnan 
yhteinen laulupiiri ke 21.5. 
klo 13 Revonlahden srk-talol-
la. Tervetuloa laulamaan!
Siioninvirsiseurat ja He-
rättäjäyhdistyksen paikal-
listoimikunnan kokous to 
22.5. klo 18 Ruukin srk-ta-
lolla.
rauhanyhdistykset: Pe 16.5. 
klo 18 ompeluseurat Revon-
lahden ry:llä. Klo 19 lau-
luompeluseurat Paavolan 
ry:llä. Klo 19 iltahartaus ja il-

Kirkkoherranvirasto ja 
seurakuntatoimistot pe 
16.5. suljettuina työnte-
kijöiden virkistyspäivän 
vuoksi.

Kirkkokuorojen ja lapsikuo-
rojen yhteisharjoitukset 
to 15.5. klo 19 Pulkkilan kir-
kossa. 
Päivä- ja perhekerholaisten 
retki ke 21.5. kukka- ja eläin-
puisto Escurialiin. Lisätietoja 
Marketta Taipaleenmäki, p. 
0207 109 864.

KESTILä
Kirkkokuoro ti klo 19 srk-ko-
dissa.
Perhekerho to 15.5. klo 10 
kerhokodissa.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
16.5. klo 13 Pihlajistossa.
Kevätjuhla su 18.5. klo 12 
ry:llä, Arttu Kamula.
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 20.5. klo 9 alkaen, 
talkookahvit seurakuntako-

dissa (sateen sattuessa vara-
päivä ke 21.5.).
Järvikylästen vierailu ke 
21.5. klo 13 Pihlajistoon.
Kappelineuvoston kokous 
to 22.5. klo 18 sisarentalossa.
Ompeluseurat pe 23.5. klo 
19 ry:llä, Alpo Pikkarainen.
Kuollut: Yrjö Kalevi Leiviskä, 
49; Juha Tapio Määttä, 42.

PIIPPOLA
Kaatuneitten muistopäivän 
juhla su 18.5. klo 13 jumalan-
palveluksen jälkeen seura-
kuntatalolla. 
Kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.
Kastettu: Jenna Tuulia Ke-

sitten srk-talolle. Pulkkilan ja 
Piippolan seurakuntakerho-
laisten vierailu. 
Ompeluseurat pe 16.5. klo 
19 ry:llä. 
Lähetystilaisuus su 18.5. ju-
malanpalveluksen jälkeen. Lä-
hetti Regina Hantikaisen tulo-
juhla, lähetyskahvit ja -arpoja. 
Kylvönsiunaus pe 23.5. klo 
19 Mankilan Rukoushuoneel-
la. Lähetyskahvit ja -arpoja.
Kuorot: Kirkonkylän Stellat 
ke klo 15 kirkossa, Mankilan 
Stellat to klo 13.30 Mankilan 
koululla ja Hovin Stellat pe 
klo 13 Hovin koululla.
Perhekerho Pallerot ma 
19.5. klo 10 kirkko. 
Kastettu: Johannes Mika-
el Syrjälä, Jurvan seurakun-
nasta. 

SIIKALATVAN
SEurAKuNNAN 

KuOrOJEN
SäVELHArTAuS

ke 21.5. klo 19
Pulkkilan kirkossa

ki on suunnattu kaikenikäi-
sille ja täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Majoitus 
Honkiniemen leiri- ja kurssi-
keskuksessa 4 hengen huo-
neissa. Osallistumismaksu 90 
€ / aik. ja 45 € / 4–12-v. sisäl-
tää kyydin, majoituksen, li-
pun eläinpuistoon, laivaris-
teilyn, 3 ruokaa, aamupalan, 
saunan ja muun ohjelman. Il-
moittautumiset 16.5. men-

nessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 5640 600.
Haudanhoitosopimuksia teh-
dään taloustoimistossa 30.5. 
saakka, p. 5640 620. Hoitoso-
pimuksen voi tehdä yhdeksi 
kesäksi tai 10 vuodeksi.
Eu-elintarvikkeita jaetta-
vaksi ruoka-apua tarvitse-
ville perheille toukokuun lo-
pussa. Jakopäivät ilmoite-
taan myöhemmin.

Kevättempaus 
ruukin seurakuntatalolla 

Torstaina 22.5. klo 13–15. 
Myytävänä kahvia, pullaa, 

arpajaiset yhteisvastuun 
hyväksi. Kirpputorilla 

vaatteita ilmaiseksi 
tarvitseville. 

TALOuSArVION YHTEENVETO JA TILINPääTöS 
VuODELTA 2007 SEKä TILINTArKASTAJIEN LAuSuNTO
Vuoden 2007 tilikauden tulos on ylijäämäinen 100 968,30 eu-
roa. Ylijäämä johtuu pääosin arvioitua suuremmista verotu-
loista ja kirkkohallituksen myöntämästä toiminta-avustukses-
ta. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan että vuoden 2007 yli-
jäämä siirretään yli-/alijäämätilille. Kirkkovaltuusto hyväksyi 
yksimielisesti tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2007 seu-
rakunnan tilien ja hallinnon tarkastuksesta ja myönsi vastuu-
vapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöil-
le ja viranhaltijoille.

TOISEN DIAKONIAVIrAN PEruSTAMINEN
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan, että seurakuntaan pe-
rustetaan toinen diakonian virka vuoden 2009 alusta. 

Diakoniatyön johtokunnan perusteluna on, että Diakonia-
työntekijöiden Liiton ja kirkon yleinen suositus on että seura-
kunnassa tulisi olla diakonian virka jokaista alkavaa alueella 
asuvaa 3 000 henkeä kohti. Tyrnävällä on yksi diakonian virka 
ja asukasluku on noin 6 000.

Puutarhailta 
Pulkkilan 
vanhassa 
pappilassa
Torstaina 22.5. klo 18
Tietoa kesäkukista ja puu-
tarhakasvien hoidosta.
• esitelmä aiheesta ”kasvi-

valinnat haudoille”  vs. 
kappalainen, puutarha-
opettaja Urpo Luokkala

• tietoa kesäkukkalajeista ja 
kasvien hoidosta

• arvontaa yhteisvastuun 
hyväksi

• kahvitarjoilu
Kaikki ovat tervetulleita! 
Järjestää Pulkkilan 
kappeliseurakunta

SIIKALATVAN SEurAKuNNAN PAPIT:
Kirkkoherra Erkki Piri 0207 109 861
Kestilän kappalainen Janne Isomaa 0207 109 866
Pulkkilan kappalainen Urpo Luokkala 0207 109 851
Pyhännän kappalainen Sulo Kautto 0207 109 871
Rantsilan kappalainen Hannu Lauriala 0207 109 731

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 18.5. klo 16 seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Su 
18.5. klo 16 seurat ry:llä.
Kastettu: Onni Samuel Kar-

humaa, Hilma Marikki Sipilä, 
Jaajo Pekka Juhani Ojala, In-
keri Katariina Pernu.
Kuollut: Matti Henrik Siira, 
70.

Tyrnävän kirkkokuorolaisten uudet asut.

PäIVäKErHON 
JA PErHEKErHON 
KEVäTKIrKKO

Keskiviikkona 28.5. klo 18 
Vihannin kirkossa 
Kerholaisille diplomi ja 
jäätelö. Tervetuloa koko 
perheen voimin. Viikolla 20 
kerhosta poissa olleet saavat 
valokuvansa kirkossa.

KEHITYSVAMMAISTEN 
PErHEILTOJEN 
KEVäTKAuDEN 
PääTTäJäISET 

Torstaina 22.5. klo 17 
Paavolan seurakuntatalossa. 
Ruokailun vuoksi 
ilmoittautuminen, 
p. 050 469 4774.

Vanhempainilta rippikoululai-
sille srk-talolla to 22.5. klo 18.
rauhanyhdistys: La 17.5. klo 
19 kirkonkylän ry:n kevätseu-
rat, Matti Pahkala ja Jouko 
Piilola. Su 18.5. klo 13 kirkon-
kylän ry:n kevätseurat ry:llä. 
Matti Pahkala ja Jouko Pii-
lola. Klo 18 ehtoolliskirkko, 
Jyrki Vaaramo, ry:llä puhe ja 
iltahartaus. 
Kastettu: Iida Alina Kuori-
lehto.
Avioliittoon kuulutetaan: 
Valtteri Lohilahti ja Anna Kris-
tiina Hyöky, Tuira evl. Oulu.

VIHANTI
Kirkkokuoron yhteishar-
joitus Vihannin kirkossa ke 
21.5. klo 19.
raamis ja nuortenillat seu-
raavan kerran syksyllä.
Alpuan seurakunnallisen 
kylätoimikunnan ja seura-
kuntakerhon yhteinen retki 
Rosenbergin maatilalle Rant-
silan Sipolan kylälle ti 27.5. 
Ruokailu ja kahvit. Retkiai-
kataulu vkon 20 kirkollisis-
sa. Ilm. Vihannin srk-toimis-
toon, p. 010 4250 271 tai Rai-
jalle viimeistään to 15.5. Ter-
vetuloa mukaan lyhyelle kes-
kipäivän retkelle! 
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1. kivi

Hölkkäkirkko, kansanlaulu-
kirkko, maakirkko, vauva-
kirkko, nallekirkko, mopo- 
ja sykkelikirkko, motoristi-
kirkko, mukulamessu, pop-
messu, metallimessu, tuomas-
messu, viinipuumessu, kaus-
tislainen messu, Suomalai-
nen messu, Taizé-messu, jazz-
messu, nuorten messu, perhe-
kirkko, gospelmessu, afrikka-
lainen gospelmessu, hiljaisuu-
den messu, soul-messu, yhtey-
den messu, sateenkaarimessu, 
meidän messu, 3vartin messu, 
nuorten aikuisten messu, valon 
messu, ilon messu, viikkimes-
su, vanhan ajan messu, kaiken-
ikäisten enkelikirkko, kaiken-
ikäisten kirkko, muskarikirk-
ko, abi-kirkko, lastenvirsikirk-
ko, ysikirkko, untuvikkojen ja 
jo pesästään lentäneiden kirk-
ko, eläkeläisten ja laitosväen 
messu, Aamusta iltaan -mes-

su, virsimessu, edellisen käsi-
kirjan mukainen messu, koti-
kirkkomessu ja vekarakirkko. 
Siinä otteita jumalanpalvelus-
tiedoista meiltä ja muualta. 

Ensimmäisen kiven heittä-
jää huolestuttaa vilpittömästi, 
löytääkö jokainen seurakun-
talainen näistä varmasti omat 
kirkonmenonsa. Lista on niin 
pitkä, että luulisi löytävän.

Entäs, jos sittenkin on ryh-
miä, joita varten ei ole lainkaan 
omaa jumalanpalvelusta? Näi-
den ryhmien edustajat voivat 
kokea itsensä kovin osattomik-
si ja vieraantua kirkosta. Jotta 
näin ei kävisi, ojentaa kivittäjä 
auttavan kätensä. 

Tässä on valmis lista vin-
kiksi seurakuntien papistolle, 
käyttäkää vapaasti suunnitel-
lessanne jumalanpalveluksia 
toistaiseksi omaa messua vail-
la oleville ryhmille: kehonra-

kennuskirkko, juoppokirkko, 
korkkarikirkko, fordimessu, 
mersukirkko, lennokkikirkko, 
vegekirkko, vasenkätisten mes-
su, sinkkumessu, eronneiden ja 
karanneiden kirkko, kaljukirk-
ko, blondikirkko, mönkijämes-
su, lyhytkasvuisten kirkko, kir-
jaston käyttäjien messu ja perä-
kammarin poikien messu.

Ja jos tuntuu, että joku koh-
deryhmä, kuten esimerkik-
si aivan tavalliset ihmiset, jäi-
vät vieläkin osattomiksi, eh-
dotan täyskäännöstä: Järjeste-
tään sittenkin vuosi takaperin 
viime metreillä tuomiokirkos-
ta peruutettu Arkisten laulujen 
messu. Tai sitten vain aivan ta-
vallinen jumalanpalvelus.

Rauhan Tervehdys tarttuu 
haasteeseen ja heittää ensim-
mäisen kiven. Jos se osuu ja te-
kee kipeää, se on tarkoituskin.

Kirkkoa kerrakseen Sotilasko on 
murhaaja?
 
Näinkin voisi tulkita kun on lukenut 
Rauhan Tervehdyksen 1. Kivi -kolum-
nin kirjoituksia. Ensin ruodittiin soti-
lasvalaa (numero 9, ilmestyi 6.3.) ja sa-
malla hyvin sivistymättömästi loukat-
tiin suomalaista sotilasta, niin vaki-
naisessa palveluksessa olevia kuin nii-
täkin veteraaneja, jotka työllään turva-
sivat senkin, että toimittaja saa vapaasti 
kirjoittaa vapaassa maassa. 

Viimeisin piirto on yritys sanojen 
pyörittelyn avulla turhentaa käsky-
jen kokonaisuus (numero 16, ilmestyi 
30.4.). Naiivi leikittely käskyllä ”älä ta-
pa” ikään kuin se voitaisiin irrottaa ko-
konaisuudesta ja tehdä sen jälkeen mie-
livaltaisia johtopäätöksiä, oli lajissaan 
kummeksuttava. Käskyjen kokonaista-
voite on ydin.

Tuo käsky ”älä tapa” on yksi kym-
menestä käskystä, jotka annettiin vas-
ta syntiin langenneelle ihmiskunnalle.  
Paratiisissa ei käskyjä tarvittu. Ihmi-
nen tunsi Jumalan tahdon kunnes viet-
telys tuli liian suureksi.

Nuo kymmenen käskyä olivat yh-
täältä kuin Jumalan antama kuva pa-
ratiisin tilasta. Näin toimien siellä elet-
tiin. Samalla käskyt ohjasivat ihmi-
sen suhdetta Jumalaan ja toiseen ihmi-
seen. Näin Jumala on tarkoittanut ih-
miset elämään. Ne ovat kokonaisuus.  
”Jos joku rikkoo yhtä, hän rikkoo sa-
malla kaikkia käskyjä vastaan.”

Jokainen yhteiskunta tarvitsee lait, 
jotka säätelevät sen toimintaa ja se tar-
vitsee yhteiskunnallisen rakenteen, joka 
vastaa lakien noudattamisesta. Lakien 
tehtävä on takaamalla yhteiskuntarau-
ha turvata yksittäisen ihmisen mahdol-
lisuus ja oikeus turvalliseen elämään.

Kun siis puhumme käskyistä ja nii-
den pohjalta syntyneistä lakikokoel-
mista, me puhumme aina elämän ja 
ihmisen olemassaolon turvaamises-
ta. Käskyt ja laki eivät ole olemassa ra-
joittaakseen ihmistä vaan turvatakseen 
häntä. Käsky on siis mitä syvimmiltään 
hyvin positiivinen.

Puolustusvoimien rooli tässä koko-
naisuudessa on ollut olla yksi tuon lain 
ja yhteiskunnallisen järjestyksen tur-
vaaja niin sisäistä kuin ulkoista epä-
järjestystä vastaan. Teologisesti me pu-
humme siitä, että Jumala käyttää yh-
teiskunnallisia vallanpitäjiä yhteiskun-
tarauhan ylläpitäjänä. Oppi-isämme 
Luther käytti sanaa ”maallinen regi-
mentti” kuvaamaan juuri tätä. Yhteis-
kunnallinen laki ja rakenne palvelevat 
ihmistä Jumalan luomistyön tavoittei-
den mukaisesti.

Eli puolustaessaan rauhan säily-
mistä puolustusvoimat toimii Juma-
lan tahdon mukaisesti. Puolustusvoi-
mat ei ole olemassa sen takia, että voi-
taisiin sotia vaan sen takia, että ehkäis-
täisiin sodat.

On idealistista ajatella, että hyvä 
tahto poistaisi maailmasta kaiken pa-
han, itsekkyyden ja väkivallan. Niin 
kauan kuin synti vaikuttaa meissä, me 
tarvitsemme myös lain ja käskyt ja me 
tarvitsemme hallitsijan miekan – puo-
lustusvoimat.

maTTi piKKaraiNeN
tuomiorovasti

Mitä kuuluu joulupukil-
le?
– Hyvää kuuluu. Illaksi 
pitäisi vielä lähteä Kor-
vatunturille lentävillä 
poroilla. Muori on val-
mistanut evääksi loi-
mulohta, rieskaa ja 
sienikastiketta. Puk-
ki ei syö poroa.

Minkä takia jou-
lua vietetään?
– Joulu on rauhan 

juhla, perheiden yhdessäolon 

juhla. Joulupukin mielestä 
joulu on mennyt liian kau-
palliseksi. Perheille pitää riit-
tää aikaa rauhoittumiseen ja 
yhdessäoloon

Mikä on Pukin lempivirsi?
– Mitään yksittäistä ei ole, 
kaikki on hyviä. Suvivirsi on 
kuitenkin Pukin mieltä lähel-
lä.

Miltä tuntui istua Lähetys-
ladassa?
– Ladassa oli mukava istua. 

Hyvin mahtui ja auto on oi-
keanvärinen.

Onko Pukki tulossa Lähe-
tysjuhlille?
– Kaikki on mahdollista, ei se 
ole poissuljettu asia.

Minkä tähden?
– Jotta lapsilla olisi rauhal-
linen tulevaisuus. Rauhaa ja 
rakkautta ja huolenpitoa lä-
himmäisestä tarvitaan.

aNSSi puTila

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

J o n e H e ik inh e im o

Joulupukki viihtyi hyvin Lähetysladassa, joka sointuu hyvin yhteen pukin asun kanssa.

Pukki ei syö poroa

Postia Rauhan Tervehdys    
PL 102    90101 Oulu


