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Kirkolliskokous aloitti työnsä maanantaina Turussa ja istuu siellä perjantaihin saakka. 

Käsiteltävänä on muun muassa muutoksia kirkkolakiin, jotka koskevat kirkollisten ra-

kennusten suojelua sekä yhteistä väestötietojärjestelmää.

Perinteiseen tapaan avauspäivän puheen kokoukselle piti kirkollisasioista vastaa-

va ministeri. Stefan Wallin kehotti tervehdyksessään kirkkoa jättämään sisäiset kiis-

tat taakse. Tärkeämpää on hänen mukaansa katsoa ennakkoluulottomasti tulevaisuu-

teen.

Wallin totesi, että uskonnollisuus ei ole vähenemässä, mutta sen muodot muut-

tuvat. Kirkon asemaan tulevaisuudessa vaikuttaa ratkaisevasti, minkä verran lapset 

saavat kodeissaan uskonnollista kasvatusta. Tähän ministeri kehotti kirkkoa tarttu-

maan.

Yksi tärkeimmistä keinoista hänen mukaansa on rippikoulutyön kehittäminen.

Wallin sanoi seuraavansa mielenkiinnolla, kuinka seurakuntavaalien äänioikeusikä-

rajan laskeminen vaikuttaa luottamuselinten ikäjakaumaan.

Näyttää siltä, että kirkollisista asioista vastaava ministeri on aidosti kiinnostunut kir-

kon tulevaisuudesta ja kehittämisestä.

Aatoksia

Ministeri rohkaisi uudistamaan

Promille 
talousapua
Helmikuussa julkaistiin Suomes-
sa kohtuullisesti julkisuutta saanut 
raportti Suomalaisten hyvinvoin-
ti 2008. Raportin mukaan tuloerot 
Suomessa ovat kasvaneet suuritu-
loisten ja muiden välillä, mutta myös 
tulonjaon alapäässä keski- ja pienitu-
loisten välillä. Yksi syy suhteellisen 
köyhyyden kasvulle on vähimmäis-
turvan etuuksien tason ja keskimää-
räisen ansiotason välisen eron syve-
neminen.

Viime tupokierroksella tehtiin so-
pimuksia, jotka ovat olleet poikkeuk-
setta palkansaajille yli 10 prosentin 
suuruisia. Korkeat tulosopimukset 
kiihdyttävät inflaatiota, mikä nä-
kyy hintojen nousuna.  Samaan ai-
kaan vähimmäisturvan taso on jää-
nyt jälkeen yleisestä ansiokehityk-
sestä.  Toimeentulotuen perusosa on 
jäänyt jälkeen yleisestä ansiotasos-
ta 25 prosenttia kuluneen kymme-
nen vuoden aikana. Näyttää siltä, et-
tä köyhyys- ja toimeentulo-ongelmat 
ovat Suomessa syventyneet. Pahiten 
tilanteesta kärsivät toimeentulotuel-
la elävät sekä pientä eläkettä saavat, 
mutta myös opiskelijat. 

Ylivelkaantuminen ja taloudelli-
set vaikeudet näyttävät kirkon tilas-
tojen mukaan olevan suurin yksittäi-
nen syy hakeutua diakoniatyön vas-
taanotolle.  Koko kirkossa näitä ta-
paamisia oli vuonna 2006 kaikkiaan  
170 985. Diakoniatyöntekijöiden aja-
tuksissa tämä on herättänyt kysy-
myksen siitä, onko taloudellinen 
avustaminen kirkon työtä ja onko se 
hengellistä työtä? 

Olemme pitkään ajatelleet dia-
koniatyössä, että otamme työssäm-
me huomioon ihmisen ruumiillise-

na, henkisenä ja hengellisenä olento-
na. Tästä käsin ajateltuna ei taloudel-
linen avustaminen näyttäisi olevan 
mikään erityinen ongelma. Toiseksi 
– kenellä on oikeus määritellä hen-
gellisen kokemuksen sisältö? Työnte-
kijällä vai avun saajalla? Periaatteessa 
on täysin mahdollista, että taloudel-
lisen avun saaminen on saajalle mitä 
syvimmässä merkityksessä hengelli-
nen kokemus ja kosketus kirkon sa-
nomaan Jumalan armosta ja Jumalan 
rakkaudesta. Se mikä on työntekijän 
mielessä  maallista, voikin avun saa-
jan mielessä kääntyä hengelliseksi. 

Tätä tulkintaa vahvistavat ne koke-
mukset, joista ihmiset kertovat ”Ve-
lat anteeksi?” -arviointitutkimuksen 
yhteydessä.  Eräs työntekijä raportoi 
näin: ”Ihminen, jonka elämäntarina 
on vastaanotollani kuulemistani jär-
kyttävin, on elpymässä! Yhteys seu-
rakuntaan on lujittunut, samoin hä-
nen pojallaan.”  

Taloudelliseen avustamiseen kirk-
koa sitoo myös moraalinen velvoite. 
Kirkon saamista verotuloista vuon-
na 2006 kirkon antama taloudellinen 
apu oli reilusti alle yhden promillen, 
eli prosentin kymmenesosan. Talou-
dellisilla mittareilla arvioiden olem-
me korkeintaan sosiaaliturvan ”pien-
ten aukkojen” paikkaajia. 

Jouko LaNkiNeN
Hiippakuntasihteeri

Oulu

8.5.2008

Keinokohtu tasa-
arvon tuojana
Filosofi Tuija Takala pohtii tulevaisuuden 
lisääntymisteknologioiden vaikutuksia. 

"Henkilökohtaisesti en näe keinokoh-
tua – jos ja kun se voidaan toteuttaa tur-
vallisesti – uhkana vaan ennen kaikkea 
mahdollisuutena; mahdollisuutena ai-
toon ihmisten väliseen tasa-arvoon. His-
torian alkuhämäristä naaraspuoliset ih-
miset ovat kantaneet lapsia yhdeksisen 
kuukautta, synnyttäneet, imettäneet ja 
useimmissa tapauksissa myös kantaneet 
päävastuun lasten kasvatuksesta ja hoi-
dosta. 

Ehkäisyvälineiden kehittyminen, 
abortin laillistaminen ja yhteiskunnallis-
ten vaikutusmahdollisuuksien lisäänty-
minen ovat kasvattaneet naisten mahdol-
lisuuksia päättää omasta kehostaan ja sen 
tehtävistä, mutta viime kädessä äitiys on 
kuitenkin ollut naisten homma. Naispuo-
liset olennot on nähty äiteinä tai vähin-
täänkin potentiaalisina sellaisina. Tällai-
nen yksioikoinen tehtäväjako biologisen 

sukupuolen perusteella on kuitenkin teh-
nyt monista väliinputoajia."

Toisessa valossa -blogi osoitteessa www.tiede.fi

Toimittajat tekevät 
naisesta bimbon
Toimittaja Seija Sartti tarkastelee lehdis-
sä vuosien varsilla siteerattujen naisten 
kommenttien kautta ”naisia ikään kuin 
naisina”.

”Ristomatti Ratian vaimon Anu Saa-
gimin mielestä on jotenkin sairasta, että 
naiset keskittävät kaiken energiansa per-
heeseen: ’Monet naiset tulevat hulluiksi, 
kun saavat lapsen.’ 

Halu äidiksi on kuitenkin vahva. ’Kun 
näen ihanan vauvan, haluaisin omankin. 
Toisaalta sama pätee myös ihaniin autoi-
hin’, laulaja Marita Taavitsainen on poh-
tinut.”

Helsingin Sanomien  
Kuukausiliite toukokuu 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pakko kitkettävä pois
Pakkoavioliittojen ongelmaa pitäisi viimeinkin ryhtyä tosissaan rat-

kaisemaan. Asiasta puhutaan, mutta vähän tehdään ja vielä vähem-

män tiedetään.

Britanniassa julkaistiin maaliskuussa tutkimus, jonka mukaan 

vuosittain kolme tuhatta nuorta naista pakotetaan vastoin tahto-

aan avioliittoon. Luku oli paljon suurempi kuin aiemmin luultiin.

Ruotsissa on tehty lakimuutoksia ikävien kunniamurhatapausten 

johdosta. Pakkoavioliitot on siellä kriminalisoitu. Suomessa pitäisi 

nyt tehdä luotettavat tutkimukset pakkoavioliitoista. Sen jälkeen 

olisi ryhdyttävä tarvittaviin lainsäädännöllisiin toimiin.

Nykytilanne on kestämätön. Maahanmuuttovirasto yrittää estää 

pakkoavioliittoja epäämällä oleskelulupia miehiltä, joiden arvellaan 

pakottavan tulevan puolison avioliittoon. Päätösten perusteluissa ei 

mainita todellista syytä, jotta toinen osapuoli ei joutuisi vaaraan.

Päämäärä on hyvä, mutta keino epäilyttävä oikeusturvan kannal-

ta. Lainsäädännöllä pitäisi löytää parempia menetelmiä.
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Minttu Järvinen kertoi tehneensä kielteisen päätöksen 
kirkkoon liittymisessä (Rauhantervehdys nro 16, ilmes-
tyi 30.4.2008).  Hän kritisoi kirkkoa viranomaisten ja 
lain yläpuolelle asettumisesta sen tarjotessa suojapaik-
kaa turvapaikanhakijoille viime keväänä. 

Näissä kyseisissä tapauksissa turvapaikanhakijat olisi-
vat olleet hengenvaarassa, jos heidät olisi palautettu koti-
maahansa. Suomessa pakolaispolitiikka on erittäin tiuk-
kaa ja turvapaikanhakijoita palautetaan olosuhteisiin, 
joissa ihmisoikeudet eivät toteudu. Mielestäni kirkko toi-
mi esimerkillisesti asettaen lähimmäisenrakkauden laki-
henkisyyden edelle. Lisäksi se oli ainut taho joka yleen-
säkin toimi tilanteessa. 

Osallistuessaan sanoin ja teoin yhteiskunnalliseen 

keskusteluun kirkko ei pyri asettumaan virkavallan ylä-
puolelle vaan käymään rakentavaa ja avointa keskuste-
lua asioista. Demokratiahan nimenomaan mahdollistaa 
kannanotto-oikeuden ja antaa mahdollisuuden myös 
viranomaisten päätösten arvosteluun. Toiminnassaan 
kirkko kunnioittaa maallista lakia ja lainvastaisuuden 
kieltää kirkon laatima ohjeistuskin. Toimiva kirkko te-
kee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toiminnallaan kirk-
ko osoittaa elävyytensä – eikö se ilman tekoja olisikin 
vain pelkät kulissit? 

Viimekeväisen turvapaikkatoiminnan ja keskustelun 
seurauksena kirkko ja Ulkomaalaisvirasto pitivät yhteis-
työseminaarin, jossa päätettiin yhteistyön tiivistämises-
tä. Ulkomaalaisviraston työssä voidaan hyödyntää kirkon 

asiantuntemusta eri maiden oloista. Esimerkiksi lähetys-
työn tekijöillä on ruohonjuuritason kokemusta monilta 
ongelma-alueilta. Lisäksi kirkon kansainvälisiä suhteita 
voidaan hyödyntää tiedon keruussa. 

Uskontoa ja politiikkaa ei pidä sekoittaa keskenään, 
mutta tulee myös muistaa että jokaisella meistä, myös 
kirkolla, on oikeus ja velvollisuus ottaa kantaa ja toi-
mia, kun on kyse ihmisarvon alentamisesta tai ihmis-
oikeuksien rikkomisesta.

Tervetuloa kirkkoon! Tavoitteenahan on olla yhtei-
sö, jossa voi sivistyneesti myös olla eri mieltä.

Päivi oLLikaiNeN
Siikajoki

Tervetuloa kirkkoon!

w w w.sxc . hu /  A s i f  A k b a r

Pakkoavioliitot ovat vaka-
va ongelma Suomen maa-
hanmuuttajien keskuu-
dessa, sanoo kouluttaja-

konsultti Rebwar Karimi. Hän 
työskentelee Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Uudenmaan pii-
rin projektissa, joka yrittää muun 
muassa ehkäistä pakkoavioliitto-
ja. Projekti on suunnattu kunnia-
väkivaltaa vastaan. Pakkoavio-
liitot on kunniaväkivallan yksi 
muoto.

Pakkoavioliitto on liitto, jota 
toinen tai molemmat osapuolet 
vastustavat. Pakkoavioliittoa saa-
tetaan pitää esimerkiksi keinona 
ennaltaehkäistä tilanne, jossa nai-
sen pelätään tahraavan koko su-
vun kunnian. Joskus myös mies 
joutuu pakkoavioliiton uhriksi.

Perhe suojelee pakkoaviolii-
tolla omaan kunniaansa. Lapsel-
le halutaan antaa kunniallinen 
rooli aviovaimona ja äitinä. Näin 
perhe uskoo pääsevänsä huoles-
taan kunnian menettämisestä, 
Karimi kertoo.

Lapsia ei haluta menettää 
vieraalle kulttuurille
Monesti maahanmuuttajavan-
hemmat eivät ole pärjänneet 
Suomessa. Heillä ei ole työtä ei-
kä koulutusta. He eivät halua me-
nettää lapsiaan vieraassa kulttuu-
rissa vaan haluavat säilyttää hei-
dät omassaan. 

Lapsen menettäminen on 
heille pahinta mitä voi tapahtua. 
Niinpä he yrittävät pakottaa lap-
sensa avioliittoon.

Tällä perhe yrittää säilyttää 
kunniansa, identiteettinsä ja tu-
levaisuutensa.

Perhe ei halua lapselleen pa-
haa vaan onnellista elämää, Ka-
rimi tähdentää. Heidän käsityk-
sensä onnellisuuden saamisesta 
on kuitenkin väärä.

Pakkoavioliitot ovat 
ongelma Suomessakin

Jos pakkoavioliiton uhri on 
poika, seurauksena voi Karimin 
mukaan olla väkivaltainen avio-
liitto. Poika ei ole voinut mitään 
vanhemmilleen ja kostaa kärsi-
myksensä vaimolleen väkivaltai-
sena käyttäytymisenä.

Mitään tilastoja pakkoavio-
liitoista ei Suomessa ole eikä Ka-
rimi arvioi, kuinka paljon pak-
koavioliittoja on Suomessa. Työs-
sään Karimi on kuitenkin tör-
männyt moniin pakkoavioliitto-
tapauksiin. Hän pahoittelee, et-
tä Suomessa pakkoavioliittoja ei 
ole kriminalisoitu. Jos kielto oli-
si lakiin kirjattu, pakkoavioliit-
toja vastaan olisi paljon helpom-
pi taistella.

oleskelulupa evättävä
Pakkoavioliitoissa on usein sama 
kaava. Nainen viedään ensin ko-
timaahan. Hän avioituu ja palaa 
Suomeen. Sitten aviomies yrittää 
saada oleskeluluvan Suomessa. 
Tällaisissa tapauksissa Maahan-

muuttovirasto usein ei myönnä 
oleskelulupaa aviomiehille, jos on 
vihiä siitä, että kyseessä on pak-
ko-avioliittotapaus. 

Karimin mukaan Maahan-
muuttovirasto ei aina kerro pe-
rusteluissaan, että luvan hylkää-
misen takana on pakkoavioliitto 
vaan perusteena on usein puut-
teellinen hakemus. Näin tehdään 
naisen suojelemiseksi. Jos van-
hemmat saavat tietää, että tyttö 
kertonut pakkoavioliitosta, ty-
tön asema saattaa perheessä hei-
kentyä. 

Tulosaluejohtaja Arja Kalla-
kivi Maahanmuuttovirastosta 
vahvistaa Karimin tiedot. Maa-
hanmuuttovirasto menettelee 
tällä tavalla joissakin tapauksis-
sa. Käytäntö perustuu Maahan-
muuttoviraston ohjeistukseen.

Kestää joskus puolikin vuot-
ta, ennen kuin miehen uusi hake-
mus tulee uuteen käsittelyyn. Se 
antaa tarpeellista aikaa vaikuttaa 
tilanteeseen. Enemmin tai myö-

hemmin mies kuitenkin voi saa-
da oleskeluluvan ja tilanne mut-
kistuu. Näin tapahtuu ellei asiaa 
hoideta rakentavasti.

ikävistä seurauksista  
on kerrottava
Tilanteen mukaan katsotaan, mi-
ten asiaan puututaan, Karimi to-
teaa.

Jos liittoa ei ole solmittu, van-
hempien kanssa yritetään keskus-
tella ja tuoda esille ikäviä seura-
uksia, joita pakkoavioliiton myö-
tä voi tulla.

– Kerromme heille, että pak-
koavioliiton läpivieminen ei pal-
vele ketään.

Jos avioliitto on solmittu ja 
mies on jo Suomessa, avioliiton 
purkaminen on vaikeaa. Maissa, 
joissa vallitsee pakkoavioliiton 
perinne, vallitsee myös kollektii-
vinen ja patriarkaalinen kulttuu-
ri. Maahanmuuttajilla Suomessa 
vaikuttavat usein samat perinteet 
ja vanhemmat joutuvat tukalaan 

asemaan. He ovat ristiriidassa 
maanmiestensä ja lastensa välis-
sä. Siksi vanhempien on vaikea 
hyväksyä avioliiton purkamista.

Jos avioliitto puretaan, vai-
mon kärsimykset eivät Karimin 
mukaan suinkaan ole ohi. 

ero ei lopeta kärsimyksiä
Avioero tuo uusia kärsimyksiä. 
Nainen on lähtenyt perheestä ja 
vastustanut vanhempiaan. Hän 
yrittää viestittää, että hän on yhä 
hyvä ihminen. Niinpä hän hakee 
turvaa liian tiukalla itsekontrol-
lilla. Hän saattaa myös sairastua 
vakavaan masennukseen.

Naisen asema ei ole enää hyvä 
avioliittomarkkinoilla. Hän on 
menettänyt neitsyytensä. Eron-
neen naisen asema ei patriarkaa-
lisissa kulttuureissa ole yhtä hyvä 
kuin neitsyeen.

Myös vanhemmat kärsivät. He 
eivät tahtoneet lapselleen pahaa.

Pekka HeLiN

Väkivaltaa ja kunniaväkivaltaa
Keskeisin ero kunniaväkivallan ja muun väkivallan välillä liit-
tyy lähiyhteisön rooliin. 
   Kunniaväkivallassa monet suvun jäsenet voivat yhteisöllisen 
kunnian menettämisen pelossa osallistua väkivaltaisten toimi-
en valmisteluun tai toteuttamiseen. Väkivaltaisesti  käyttäy-
tyvä henkilö saattaa myös toimia yksin, mutta hän tietää tai 
uskoo yhteisön tukevan häntä ja tuntee kunniansa loukatun 
koko yhteisön silmissä. Sen sijaan muissa väkivaltatapauksissa 
henkilö toimii tavallisesti yksin. 
   Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, jossa vallitsee nykyinen 
perhemalli, naisten asema ja taloudellinen tilanne, kunnian 
käsitteeseen ei lataudu samanlaisia merkityksiä kuin toisaal-
la. Suomessa kunnia käsitetään enemmän yksilölliseksi kuin 
koko yhteisön  ominaisuudeksi. Siksi saattaakin olla hanka-
laa ymmärtää, miten joku tarttuisi kunnian vuoksi niinkin ää-
rimmäiseen väkivallan muotoon kuin hengen riistämiseen lä-
hisukulaiselta.
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K oneiden meteli ja pu-
heensorina Intiön hau-
tausmaan huoltoraken-
nuksen kellarissa tau-

koavat. Jaakko Manninen huu-
taa kello kymmenen aikaan Tui-
ran seurakunnan puuhakerhon 
osallistujat kahville. Kokoonnu-
taan pöydän ääreen. Manninen 
lukee päivän tekstin, sitten lue-
taan yhdessä Isä meidän ja Her-
ran siunaus. Lopuksi lauletaan 
virsi.

Virren jälkeen keskustelu al-
kaa välittömästi risteillä kahvi-
kupin ääressä aiheesta toiseen. 
Kun asiat on puhuttu, jatketaan 
taas töitä.

Kahdeksattatoista vuotta toi-
mivassa kerhossa tehdään tilauk-
sesta monenlaisia puutöitä lin-
nunpöntöistä muistikukkoihin. 
Töiden tuotolla tuetaan Tansa-
nian Ilembulassa lähettinä työs-
kentelevää Leena Pasasta.

Nukkekotiin lattia
Tilaustöiden rinnalla puuha-
kerhossa tehdään omiakin töitä. 
Jorma Männikkö hioi tyttären-

sä nukkekotia varten lattialan-
kut. Entinen metallityön opet-
taja lähti mukaan kerhoon va-
jaa kaksi vuotta sitten Mannisen 
houkuttelemana.

– Ajattelin, että kun eläkkeel-
lä ollessa on aikaa, niin voi sitä 
jotain hyödyllistäkin tehdä, hän 
sanoo.

Kiitosta Männiköltä saavat se-
kä hyvä porukkahenki että käy-
tössä olevat laitteet.

– Melkein millaisia puutöitä 
vain pystyy täällä tekemään, hän 
sanoo. Metallitöitä varten käytet-
tävissä ovat lähinnä peltisakset ja 
rautasaha, mutta tarpeen tullen 
metallitöitä on pystytty teettä-
mään oppilaitoksissa.

Tekemistä ja hyvää seuraa
Veikko Komula teki ensin puu-
töitä Oulu-opiston piirissä. 

– Sitten kotona sanottiin, et-
tä peilejä ja kelloja alkaa olla nyt 
riittävästi. Kuulin tästä kerhos-
ta, tulin katsomaan ja huomasin 
paikan mukavaksi, hän sanoo. 
Kerhovuosia alkaa olla takana 
nyt puolenkymmentä.

Komula pitää tärkeänä käden 
taitojen ylläpitämistä: se kun 
vaikuttaa ikäihmisellä moneen 
muuhunkin asiaan, ei vähiten 
motoriikkaan. Kerholla on myös 
tärkeä sosiaalinen rooli.

– Täällä on samanhenkistä 
seuraa. Keskustelua saadaan kyl-
lä aikaan, ja juttua piisaa päivän 
tapahtumista ja muustakin. Elä-
mänkokemusta alkaa jokaisella 
olla jo sen verran, että sitä riit-
tää, sanoo Komula. Tapahtumia 
ja kokemuksia sitten puhutaan ja 
verrataan – ja useimmiten asioil-
le nauretaan.

– Yritetään löytää se huumo-
ripuoli.

Kaikkiaan puuhakerhossa on 
13–14 kävijää, mutta osallistuja-
määrä vaihtelee. Yleensä paikal-
la tapaa olla kahdeksan miestä. 
Kun mukana on monen ammat-
tialan edustajia myyntimiehes-
tä merikapteeniin, saadaan pul-
ma kuin pulma yleensä ratkais-
tua. Porukalla esimerkiksi kehi-
tettiin ja korjattiin seurakuntien 
katafalkit eli ruumisarkkujen 
korokkeet toimivammiksi. En-

tistä ehompaan kuntoon laitet-
tiin myös Tuiran seurakuntasa-
lin tuolit.

– Puhujapulpetteja, virsikir-
javaunuja, virsitauluja, luettelee 
Manninen kerhossa tehtyjä töitä. 
Syntynyt on myös suuria määriä 
saapasrenkejä, serviettitelineitä 
ja lähetyslaivoja. Muun muassa.

kesäksi tauolle
Toukokuun lopussa puuhaker-
ho jää kesätauolle, kun mökit ja 
kesämenot kutsuvat. Syys-loka-
kuussa toiminta alkaa taas. Ke-
sällä tosin on mahdollista käydä 
kellarilla hommissa, jos aivan pa-
kottava tekemisen tarve tulee.

Kerho toimii maanantaisin ja 
keskiviikkoisin kello 9–12. Jos-
kus työn äärestä maltetaan lähteä 
puolilta päivin, joskus ei. Joskus 
jokin työvaihe voi vaatia jäämistä 
vähän pidemmäksi aikaa.

– Kello 12 on se virallinen ai-
ka. Mutta ei kukaan täältä aja 
pois, jos vielä sen jälkeen teke-
mistä riittää, sanoo Komula. Pa-
rasta hänen mielestään on se, että 
kukaan ei määrää tekemään mi-
tään. 

– Täällä ei täydy vaan saa olla.

Päivi MäkiNeN

Puuhakerho Intiön hautausmaan 
huoltorakennuksessa seuraavan 
kerran maanantaina 12.5. alka-
en kello 9.

Puuhakerhossa ei määräile kukaan

Pä i v i  Mä k in e n

Jaakko Manninen (oik.) sirkkelöi lautaa linnunpönttöjä varten. Mielipiteitä vaihtamassa Veikko Komula (vas.), Erkki Santalo ja Jorma Männikkö.

Puuhakerhossa varttuu melkoinen 
muistikukkotarha.
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Säkkipillit ja 
urut raikuvat 
Oulussa
Oulun irlantilaisen musii-
kin yhdistys (The Irish Mu-
sic Society of Oulu) ja Ou-
lun evankelis-luterilaiset 
seurakunnat tarjoavat kan-
sainvälistä viihdettä tuleva-
na viikonloppuna.

Kolmessa ilmaiskonser-
tissa esiintyvät irlantilais-
muusikot Michael Vignoles 
ja Raymon O’Donnell, jot-
ka saapuvat Ouluun vih-
reän saaren länsirannikol-
ta, Galwaysta. Säkkipilliä 
soittava Vignoles ja urku-
ri O’Donnell soittavat tu-
hat vuotta vanhoja ylistyk-
siä, irlantilaisia perinnesä-
veliä ja uutta meditatiivista 
musiikkia. 

Perjantaina 9.5. kaksik-
ko konsertoi Oulun tuo-
miokirkossa kello 22. Äi-
tienpäivänä 11.5. irlantai-
laissävelet kaikuvat Kar-
jasillan kirkossa jumalan-
palveluksen yhteydessä al-
kaen kello 10 ja Puolivälin-
kankaalla Pyhän Tuomaan 
kirkossa alkaen kello 18. 
Kaikki esiintymiset ovat il-
maisia.

Kirkolliskokous 
aloitti 
istuntokautensa
Turussa järjestäytynyt kir-
kolliskokous on valinnut 
ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi Kotkan kaupun-
gin lasten ja nuorten palve-
luiden johtajan Kaisa Rön-
gän. 

Toiseksi varapuheenjoh-
tajaksi valittiin helsinkiläi-
nen lääkintäkenraalimajuri 
Timo Sahi. Hän toimii Hel-
singin seurakuntayhtymän 
yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtajana. Kirkol-
liskokouksen puheenjohta-
jana toimii arkkipiispa Juk-
ka Paarma.

Puheenjohtajiston lisäksi 
kokous valitsi itselleen va-
litsijamiehet joiden tehtä-
vänä on laatia esitys muun 
muassa kirkkohallituksen 
täysistunnon jäsenistä. Ou-
lun hiippakunnasta valitsi-
jamiehiksi valittiin Han-
nu Ojalehto Oulusta, Pir-
jo Pyhäjärvi Rovaniemeltä 
ja Jouni Ilmari Jomppanen 
Inarista.

Maata  kiertelemässä

Kukat kruunaavat Äitienpäivän!

Tervetuloa!
Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, avoinna ma-su 8-19

� ruusut
� upeat hortensiat
� atsaleat
� begoniat, pelargoniat...
� kukkivat amppelikukat
� kauniit kimput, asetelmat
 ja muut leikkokukat

Kuka vierelles jää, kun ikää 
tulee ja muisti pettää? 

Mainostoimisto Aja-
tuksen kehitysjohta-
ja Vesa Ilola tiimei-
neen sai tänä vuonna 

mielenkiintoisen haasteen Oulun 
evankelis-luterilaisilta seurakun-
nilta. 

Toimeksiannoksi tuli viestiä 
valtakunnallisista Lähetysjuh-
lista siten, että tuhannet pohjois-
suomalaiset haluaisivat saapua 
Oulun Raksilaan kesäkuun toi-
sena viikonloppuna. 

Keskeiseksi välineeksi tiimi 
valitsi kampanjasivuston www.
minkatahden.fi.

 – Tarkoituksena ei ollut läh-
teä kilpailemaan seurakunnan 
tai Lähetysseuran omien sivujen 
kanssa, vaan rakentaa selkeä oma 
kokonaisuus, joka tarjoaa jousta-
van välineen reagoida erilaisiin 
viestintätarpeisiin, rajaa Ilola.

Kampanjasivusto mahdollis-
taa myös uudet sosiaaliset työka-
lut, kuten Facebookin, e-kortit, 
Wii-kilpailun, Youtuben, Goog-
le-kartan sekä blogin. Blogiosuu-

desta löytyy esimerkiksi jo nyt 
virtuaalinen käsiohjelma, joka 
esittelee kolme juhlapäivää yksi-
tyiskohtaisesti. Käsiohjelma tulee 
jakoon lähiaikoina.

– Tulevaisuudessa huomio 
täytyy ansaita ja saada toisin kei-
noin kuin eilen tai tänään. Ihmi-
set kaipaavat paitsi tietoa, myös 
vuorovaikutusmahdollisuuksia 
ja elämyksiä. Seurakuntien tulee 
pysyä mukana tässä kehityksessä, 
kommentoi Ilola.

villien suunnitelmien 
palaverit
Keskusteluhetket erilaisissa vies-
tintäpalavereissa ovat olleet an-
toisia.

– Olemme pyrkineet ruokki-
maan seurakunnan viestintäih-
misiä omituisilla ja hulluilla aja-
tuksilla. Toisaalta olemme pyr-
kineet pitämään kiinni perus-
linjasta, jotta yhdistävä päätee-
ma ei pirstaloidu liiaksi. Täytyy 
heti huomauttaa, että esimer-
kiksi huippuidea Lähetyslada on 

tullut seurakunnan omil-
ta nuorisotyönohjaajilta, 
kertoo Vesa Ilola.

– Tämä on ollut erit-
täin opettavainen ta-
paus, millaisia erilai-
sia odotuksia, yllä-
tyksiä sekä jalostu-
mia luova projekti voi sisäl-
tää, kun pyritään viestimään se-
kä lapsille, nuorille että aikuisille 
yhtä aikaa, myöntää Lähetysjuh-
lien Oulun pääsihteeri Ulla Mä-
kinen.

Yli sadan tapahtuman 
kansanjuhla
Miksi kansa kiinnostuisi Lähe-
tysjuhlista?

– Kyse on sekä merkityksestä 
ja hyödyistä. Rationaaliselle hyö-
tyajattelijalle Lähetysjuhlat tarjo-
aa erinomaisen näytteen siitä mi-
tä vastinetta hän saa kirkollisve-
roillensa. Elämyksellinen etsijä 
puolestaan löytää sekä tuttua ja 
turvallista että uutta ja yllätyk-
sellistä, tiivistää Vesa Ilola.

– Lähetysjuhlat on poikkeuk-
sellisen suuri ponnistelu, jollais-
ta Oulussa ei nähdä pariinkym-
meneen vuoteen. Lähes 800 va-
paaehtoista on mukana mahdol-
listamassa sen että 10 000 ihmistä 
voi nauttia, kuka viihteestä, kuka 
vakaumuksellisesta sanomasta. 
Tarjolla on yli sata erilaista tapaa 
juhlia ja iloita. Mukana on lois-
tavia artisteja, mielenkiintoisia 
keskusteluja sekä ennen kaikkea 
mahtavia tilaisuuksia osallistua 
leikkimällä, pelaamalla ja tuu-
naamalla, kiteyttää Mäkinen.

Lähetysjuhlien antiin voi tutustua 
osoitteessa www.minkatahden.fi.

Lähetysjuhlat 
esittäytyy verkossa

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Suomen paras ilmaisfestari Ouluun
Oulun suurimmalla nuorisofestarilla on tarjolla paitsi bändejä myös
erilaisia työpajoja. Suomen suurin yökahvila tarjoaa skabaa ja kisaa 
kaksi yötä. Valloita ilmainen paikkasi Raksilan messualueella ajoissa. 
Katso lisää www.minkatahden.fi.

Time-lehden julkaisema luettelo 
sadasta vaikutusvaltaisimmas-
ta ihmisestä herättää närää Ita-
liassa.

Paavi Benedictus XVI ei jouk-
koon mahtunut, mutta Dalai La-
ma ja Ekumeeninen Patriarkka 
Bartolomeos I pääsivät sijoille.

Italialaisten lehtien kannan-
otot ovat olleet ärtyneitä, mutta 
virallisesti Vatikaanissa kohau-
tellaan olkapäitä. Vatikaanin tie-
dottajan mukaan on hyvä, että 

paavin nimi ei esiinny luettelos-
sa, koska valintaperusteilla ei ole 
mitään tekemistä paavin moraa-
lisen ja hengellisen auktoriteetin 
kanssa.

Bartolomeos valittiinkin lu-
etteloon ympäristöasioiden puo-
lustajana ja Dalai Lama sortoval-
lan vastustajana.

Time-lehti julkaisi luettelon-
sa vaikutusvaltaisimmista hen-
kilöistä viidennen kerran.

Paavi puuttui

Intian kirkkojen johtajat ovat ko-
kouksessaan Shillongin kaupun-
gissa varoitelleet kristinuskon 
kaupallistumisesta.

Protestantti- ja ortodoksikir-
koista koostuvan neuvoston mu-
kaan kirkot ovat langenneet an-
saan, kun ne ovat ryhtyneet pi-
tämään ihmisiä asiakkaina ja us-
koa markkinoitavana tuotteena. 

Tästä on kehkeytynyt evanke-
liumin ja kulutuksen ”epäpyhä 
allianssi”.

Neuvoston entinen puheen-
johtaja Kunchala Rajaratnam 
kohdisti arvostelun erityisesti 
menestysteologiaa kohtaan.

JaNNe kaNkaaLa

Uskon kaupallistaminen 
ei miellytä
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T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

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

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Puolet halvemmalla Elegalta!

020 757 8873

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

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen PARTURI-KAMPAAMO

Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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

Lumijoen Vanhustentalo-
yhdistyksen sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS 
torstaina 15.5. 2008 klo 14.00
Kerhohuone

Puutarhakalusto  Polkupyörä  Pihakeinu  Vuoden perunat  Yleiskone

ARVONNASSA:

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

  SUURET    KEVÄT-

MYYJÄISET
O U L U N  R A U H A N Y H D I S T Y K S E L L Ä 
L A U A N T A I N A  1 0 . 0 5 .  A l k a e n  k l o  1 1

T E R V E T U L O A

Runsaasti äitienpäiväkakkuja  Voileipäkakkuja  Käsitöitä Auto-
jen kevätpuhdistusta  Kesätukka kympillä  Narutusta  Edullinen 
perhelounas seisovasta pöydästä  Lohikeittoa kotiin vietäväksi...

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
PROFESSORINTIE 7, OULU

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

Kirjasarjan kertomukset 
pohjautuvat Raamatun 
tekstiin ilman tulkintaa. 
Tekstit ovat selkeitä ja 
lapsentajuisia. Kuvitus 
havainnollistaa kerrontaa.

Kertomukset sopivat 
kodin lukemistoksi sekä 
oheismateriaaliksi pyhä-
kouluun, päiväkerhoon 
ja koulun uskonnon-
opetukseen.

Kirjat on toimittanut helsinkiläinen 
lehtori Tapio Holma.

Sarjan ensimmäinen ja toinen osa 
ovat saatavissa myös äänikirjoina, 
kolmas ja neljäs osa ilmestyvät 
vuonna 2009.

KERTOMUKSIA JEESUKSESTA 1–4

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry
Uusikatu 28, 90100 Oulu, www.srk. , p. 020 765 9011, kirjamyymala@srk. 

15 e/kpl 
 50 e/koko sarja

Koti- ja toimitila-
siivoukset edullisesti

Tmi Ninal  040 5321 624

Palveluja tarjotaan
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I ranilaisessa elokuvassa Mes-
sias käyskentelee hahmo, jos-
sa on paljon tuttua. Hän te-
kee ihmetekoja, joutuu val-

lanpitäjien vihoihin ja nostetaan 
lopulta taivaaseen. Hän on Jee-
sus, mutta ei kristinuskon Jee-
sus.

Jeesus on pyhä mies islamissa-
kin, jossa hän on yksi suurimmis-
ta profeetoista. Hän on neitseestä 
syntynyt, mutta ei Jumalan poi-
ka. Koraani kertoo paljon Jeesuk-
sesta, samoin islamin perinne ja 
kirjallisuus. Islam on saanut vai-
kutteita kristinuskosta.

Messias-elokuvan on ohjan-
nut Nader Talebzadeh, joka asui 
vuosia Yhdysvalloissa. Siellä hän 
huomasi, että hänen kotimaan-
sa Iran saatiin näyttämään pa-
holaismaiselta. Saadakseen vää-
rät käsitykset hälvennettyä hän 
teki Messias-elokuvan, joka Ira-
nin mittakaavassa edustaa suur-
tuotantoa. Talebzadeh on varma, 
että epäluulot hänen maataan 
kohtaan hälvenevät, jos ihmiset 
lännessä näkevät iranilaisten te-
kemän elokuvan. Tavoitteena on 
lisäksi rakentaa siltaa muslimien 
ja kristittyjen välille.

Jeesus on ohjaajan mukaan 
hyvin kaunis hahmo.

 – Siksi yritin tehdä elokuvani 

niin kauniisti kuin mahdollista.

ei kassamagneetti
Elokuva ei ole menestynyt Iranis-
sa hyvin. Kotikutoiset iranilaiset 
gangsterileffat ja ihmissuhde-
draamat ovat tahkonneet rahaa 
paljon enemmän. Iranilaisten 
halutaan kuitenkin näkevän elo-
kuvan pyhästä miehestään. Elo-
kuvasta on tehty parikymmen-
osainen tv-sarja. 

Messias voitti viime vuonna 
pääpalkinnon Italiassa pidetyis-
sä elokuvajuhlissa. Sitä tehtiinkin 
pieteetillä. Filmauksessa meni 
vuosia. Pääosan näyttelijän Ah-
mad Soleimani-Nian oli näytet-
tävä Jeesukselta vuosikausia sil-
tä varalta, että elokuvasta otettai-
siin jälleen otoksia.

Soleimani-Nia on kuin ilmet-
ty Jeesus, parrakas, vaaleaihoi-
nen, juuri sellainen kuin Jeesus 
perinteessä kuvataan. Soleimani-
Nia oli pieni koulupoika, kun hän 
ensimmäisen kerran näki Jeesus-
elokuvan. Hän kertoo heti tun-
nistaneensa Jeesus-hahmossa it-
sensä.

Kristinuskon näkemys Jee-
suksesta on ohjaaja Talebzadehin 
mukaan yksinkertaisesti väärä. 
Hän kiittelee Mel Gibsonin taan-
noista elokuvaa Jeesuksen kärsi-

myksistä. Se vain kertoo Ta-
lebzadehin mukaan Jeesuk-
sen elämästä väärin.

– Kristittyjä on johdettu 
harhaan. Rukoilen heidän 
puolestaan, ohjaaja sanoo.

Talebzadeh jopa yritti vie-
dä oman elokuvansa Gibso-
nin katseltavaksi, mutta Gib-
son ei ollut kotonaan Mali-
bun kartanossaan. Portti-
vahti otti elokuvan vastaan ja 
lupasi toimittaa sen Gibsonille. 
Gibson ei koskaan ottanut yh-
teyttä.

Jeesus ei kuole ristillä
Islamin Jeesus ei kuole ristillä, ei 
myöskään Talebzadehin Jeesus-
hahmo. Vallitsevan islamilaisen 
käsityksen mukaan Jeesus nos-
tettiin elävänä taivaaseen.

Islamilainen kirjallisuus esit-
tää useita vaihtoehtoja, kuka 
kuoli ristillä Jeesuksen sijaan. 
Osa kirjoittajista uskoo, että Ju-
mala muutti Juudas Iskariotin tai 
Simon Kyreneläisen näyttämään 
Jeesukselta johtaakseen vangitsi-
jat harhaan.

Elokuvan yhtenä lähteenä on 
niin kutsuttu Barnabaan evanke-
liumi, jonka väitetään olevan Jee-
suksen opetuslapsen kirjoittama. 
Barnabaan evankeliumin käsitys 

Uudessa elokuvassa 
Jeesus on islamin 
profeetta

Sisältöä elämään.
Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17)

ANJA PORIO – IRJA ASKOLA

Mikä nainen
Rakastetun suosikkiteoksen tekstit sanoit-
tavat naisen elämäntuntoja, ilon, kivun ja 
kiitollisuuden hetkiä. Esiin kuoriutuu uusi 
Eeva, joka uskaltaa pyytää jotain myös 
itselleen. Ovh. 25,90

EEVA HURSKAINEN

Tunnet sen sydämessäsi
Aurora Karamzin ja äidin tehtävä

Aurora Karamzinin elämä äitinä ja naisena 
uudesta näkökulmasta. Koskettava henkilö-
historia haastaa pohtimaan naisen valintoja 
myös nykyhetkessä. Ovh. 31,90

MARIANNE NYGÅRD – MARIKA MAIJALA

Meidän perheen kirja
Arjen aarteita ja muita merkintöjä

Sympaattinen teos kutsuu kirjaamaan arjen 
pieniä ja suuria asioita. Raikkaasti kuvite-
tussa kirjassa perheenjäsenten haaveet ja 
ilon hetket ovat tallessa vielä vuosienkin 
päästä. Ovh. 25,90

ANNA-MARI KASKINEN
KUVITUS MINNA L. IMMONEN

Auringon aika
Kun auringonsäteet lämmittävät, on kas-
vun, elämänilon ja toivon aika. Ihastutta-
va lahjakirja täynnä vihreän vuodenajan 
raikkautta ja heleyttä. Värikylläinen 
akvarellikuvitus. Ovh. 25,90

MAIJA PAAVILAINEN

Naisvoimaa
Ilosta, elinvoimasta ja elämänkokemuksista 
– niistä kertyy naisvoima! Humoristinen 
aforismikokoelma kertoo taatusti ympä-
ristöystävällisestä energiasta, joka pitää 
pyörät pyörimässä. Ovh. 14,90

MARI MÖRÖ

Parhaat päiväni pihalla
Kirjoituksia puutarhasta

Intohimoisen vihertuuraajan humoristiset 
tekstit kertovat pienten ja suurten ihmei-
den puutarhasta, jossa kokemus opettaa ja 
luonto yllättää. Tärkeintä ei ole päämäärä, 
vaan jalo asenne. Ovh. 29.90

KAIKKI TÄMÄ JA PALJON MUUTA:

ÄIDIN ILOKSI

Jeesuksesta on 
islamilainen. 

Evankeliu-
missa on yli 200 
lukua. Se on laa-
jempi kuin Raa-
matun evankeliumit yhteensä. 
Evankeliumissa väitetään Juudas 
Iskariotin kuolleen ristillä Jee-
suksen sijaan.

keskiaikainen väärennös
Useimmat länsimaiset tutkijat 
pitävät Barnabaan evankeliumia 
keskiaikaisena väärennöksenä. 
Talebzadeh ottaa sen kuitenkin 
tosissaan.

Islamissa Jeesus on viimeinen 
Muhammedia edeltänyt profeet-
ta. Islamissa profeetat viittavat 
aina tulevaan profeettaan. Mu-
hammed oli viimeinen profeet-

ta, joka julisti uskoville Jumalan 
lopullisen tahdon. Jeesus oli Mu-
hammedin edeltäkävijä.

Jeesuksen rooli islamissa ei lo-
pu siihen, kun hän astui taivaa-
seen. Hän palaa viimeisinä päi-
vinä. Ajatus omaksuttiin kristi-
tyiltä. 

Jeesuksen uskotaan palaavan 
joko Damaskoon tai Jerusale-
miin. Kummankin vaihtoehdon 
mukaan Jeesus palaa perjantai-
na, muslimien aamurukouksen 
aikaan, ja pitää käsiään kahden 
enkelin siivillä.

Pekka HeLiN

h t t p : / / c m i . i r i b . i r /m e s s ia h /
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 11.5. klo 10 helluntain jumalanpalvelus Oulujoen kir-
kosta, toimittaa Pertti Lahtinen, saarnaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi, avustaa kirkkokuoro.

Su 11.5. klo 11.25 äitienpäivän radiopyhäkoulussa pu-
huu pastori Stiven Naatus.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 14.5. klo 15.40 Naisen allakka. Rehtori Tuula Ter-
vonen kolumnoi.
To 15.5. klo 15.40 Kasvun paikka. Millaista on sopeu-
tua lapsen vaikeaan sairauteen? Sopeutumisvalmen-
nuskursseilla mukana olevia seurakunnan lastenoh-
jaajia Auli Kipinää ja Pia Vaaralaa haastattelee Mar-
ja Blomster.
To 15.5. klo 16.45 Silminnäkijänä maailmalla. Lähe-
tysseuran ohjelma lähetystyöstä.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 11.5. klo 9.45 äitienpäivän radiopyhäkoulussa pu-
huu pastori Stiven Naatus.
Su 11.5. klo 10 helluntain messu Ylivieskan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanantain 
Etappi-ohjelma uusintana, toimittaa Jukka Harva-
la Ylivieskasta.
Ma 12.5. klo 17.05 Etappi-ohjelmassa kuullaan Kem-
peleen seurakunnan diakonissan Soile Pakkasen 
työstä ja kotikäynneistä esikoisperheissä. Ohjelman 
toimittaa Marja Blomster.

Radiotiedot

Yhdistykset

Siionin Kevätvirret ma 12.5. klo 19 Kaukovainion kappelissa (kahvitar-
joilu klo 18.30), Oulun Seudun Virsikuoro, lausunta Eeva Kuivamäki, 
laulu Outi Äärelä, puhe Juhani Lavanko.

Herännäis-/Siionin virsiseuroja: To 15.5. klo 18.30 Utajärven seurakun-
tatalossa. 

Su 11.5. klo 16.30 Pyhäkoulu. 
Klo 17 Seurat Esko Leinonen.
17.-18.5. Kevätleiri Kiimingin 
Suvelassa alk. la klo 12. Su py-
häkoulu 10.30, perhekirkko klo 
14. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
ruokailuun 050-343 1224.
Tervetuloa!

La 10.5. Fransupiiri klo 10.
Su 11.5. Seurat klo 15. Ilkka 
Keränen, Jorma Räisänen.
Ti 13.5. Raamattupiiri klo 15.

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Muut seurakunnat

www.ohsrk.fi 

Pe 9.5. klo 18-21 Kids´action night Kaakkurin 
koululla, Pesätie 15. Pe 9.5. klo 19 LIFT-ilta. 
La 10.5. klo 12 Seurakunnan senioriväen ke-
vätjuhla. Su 11.5. klo 16 PERHEJUMALANPAL-
VELUS. Ke 14.5. klo 19 Sana ja rukous, Ilkka 
Leinonen, Ahti ja Kari. TERVETULOA!

www.ohsrk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 11.5. LÄHETYSKOKOUS
Ke 14.5. SANA JA RUKOUS

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

/kotisivu/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

11.5. KEVÄTJUHLA, kaikki tervetulleita klo 14.00.
13.5. Yhteiskristillinen rukous ja -ylistysilta klo 18.30.   Tervetuloa!

To 8.5. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, 
Martti Väyrynen. Pe 9.5. klo 18-21 Kids’ 
Action Night Kaakkurin koululla, toimintailta 

6-12-vuotiaille, nyyttärit. Su 11.5. klo 11 Äitienpäivän perhekirkko, Sini Niemelä, 
Risto Wotschke, Ilonsäteet, tarjoilua. Ti 13.5. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Startti-kurssi, 
aiheena: Rukous. Ke 14.5. klo 18 Nuortenilta, Eeli Kaikkonen. To 15.5. klo 19 Läh-
de-ilta, Risto Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelu, tarjoilu, aihe: Yksin – elämän eri 
vaiheissa. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Lumijoen korsuhovilla Matala kynnys su 11.5. klo 17, Vesa Salo.

Opiskelijailta Koulukatu 41.
Opiskelijailta To 15.5. klo 19.
Pekka Siljander: Taivas. 
Tervetuloa!

OsUH ja Kristillinen Opintokeskus

Opiskelijamenot

Suomen Pipliaseura   |   myynti@bible.fi    | tilaukset puh. (09) 612 93 520   |   www.bible.fi 

Suomen Pipliaseura   |   myynti@bible.fi    | tilaukset puh. (09) 612 93 520   |   www.bible.fi 

Suomen Pipliaseura   |   myynti@bible.fi    | tilaukset puh. (09) 612 93 520   |   www.bible.fi 

Suomen Pipliaseura   |   myynti@bible.fi    | tilaukset puh. (09) 612 93 520   |   www.bible.fi 

Virsikirjoissa uudet, nuorekkaat kansivärit fuksia, vaaleansininen 

ja sinivihreä.

Korulahja on varma valinta, kuten kultainen Herran siunaus-

riipus  (myös hopeisena). Valikoimassa myös tyylikäs hopeinen 

rintakoru äidille sekä herkkä  enkeli- tai ristiriipus lapselle.

Antamisen iloa Pipliasta

Anna lahjaksi laadukas 

nahkakantinen Raamattu 

tai virsikirja lahjansaajan 

kauniilla nimikultauksella. 

Toimitusaika 2 viikkoa. 

Voit tilata myös kirjakaupasta.

Ev.lut. Kansanlähetys
Nuortenleiri yläasteikäisille ja 
siitä vanhemmille Merijärven

 Pahkasalossa vanhan kou-
lun maisemissa. Pe 16.5. klo 19.30 
- Su 18.5. klo 12.00. Ilm. 14.5. menn. 
p. 040 535 7567 (tekstiviesti on hyvä). 
Hinta 10 euroa. Musiikkia, raamiksia, 
lepoa ja toimintaa.

Oletko harkinnut lähteä Muumimaahan, Hiekkasärkille, Särkänniemeen tai
Linnanmäelle koulujen jälkeen? 

Mieti uudelleen. Suomen sisältörikkainta hupia on tarjolla Oulussa 13.–15.6. 
Ilmaiseksi. Katso tarkemmat ideat ja ohjelmatiedot www.minkatahden.fi.
 

syytä jäädä Ouluun100



9   Nro 17     8.5.2008

Helluntaipäivän aihe on Pyhän Hengen vuodattaminen. Tämä odotettu tapah-
tuma kertautuu evankeliumiteksteissä. Jeesus lupasi opetuslapsilleen ”voiman 
korkeudesta” sen jälkeen, kun hän on mennyt taivaaseen valmistamaan sijaa 

omilleen. Jokaisen kolmen vuosikerran 2. lukukappale on Apostolien tekojen 2. luvun 
alku, helluntaikertomus. Se muodostuukin tavallaan keskeisimmäksi tekstiksi ja toimii 
usein saarnatekstinä evankeliumin sijaan. 

Helluntain ihme oli siinä, että oppimattoman ja arkisen oloiset opetuslapset kykeni-
vät Jumalan voimalla julistamaan hänen suuria ihmeitään kansainväliselle väkijoukol-
le, joka oli kokoontunut Jerusalemiin ”kaikkien kansojen keskuudessa, mitä taivaan alla 
on”. Opetuslasten epäillään olleen humalassa ja täynnä makeaa viiniä. Pietari kuitenkin 
kiistää nämä epäilykset ja julistaa rohkeasti ylösnousseen Jeesuksen nimeä.

Helluntain evankeliumi puhuu 2. vuosikerran mukaan puolustajasta, Totuuden Hen-
gestä. Siitähän kertoo myös tuttu koululaisvirsi Totuuden Henki, johda sinä meitä. Maa-
ilma ei voi Jeesuksen mukaan saada tätä Henkeä, sillä maailma ei häntä tunne. Henki 
korvaa puutteen, joka syntyy Jeesuksen noustessa taivaaseen. Mutta toisaalta Jumalan 
Henki on vaikuttanut hänen valtakunnassaan kaikkina aikoina.

Suomalaisessa kansanperinteessä helluntai on alkukesän juhlana aivan keskeisellä 
paikalla. Kaikenlaiset loitsut ja taiat olivat vanhaan aikaan yleisiä. Lemmennostatus- ja 
naimarituaalit ajoittuivat juuri alkukesään, jolloin toivottiin juhannukseksi tai viimeis-
tään loppukesäksi löytyvän puolisokandidaatti. Hyvin yleistä oli ennustaa helluntaisau-
nan vihdasta, joka paiskattiin katolle. Tyvipuolen osoittamasta suunnasta löytyi palve-
lupaikka, tuli sulhanen tai morsian ja ennustettiinpa vihdan tyven suunnasta jopa omaa 
hautapaikkaa. Kaiken kaikkiaan mielikuvitus oli vauhdissa. Suomalaisella helluntaikan-
sanperinteellä oli hyvin vähän tekemistä Pyhän Hengen vuodattamisen kanssa.

Pekka TuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 68: 5–11
Ensimmäinen lukukappale Jer. 31: 31–34
Toinen lukukappale Ap.t. 2: 1–13
Evankeliumi Joh. 14: 15–21

Odotusaika – rukousaika
Monet nuoret suunnittelevat kesähäitä. Odotusaika jännittääkin. 
Löytyykö mieluinen kirkko, pappi? Ketä laajasta ystäväpiiristä kut-
suisimme? Koko suku myötäelää yhteisen hääjuhlan odotusaikaa. 
Voisiko odotusaika olla myös rukouksen ja esirukouksen aikaa? Van-
hemmat, kummit, ystävät ja isovanhemmat rukoilisivat avioliittoon 
aikovien nuorten ja hyvän hääpäiväjuhlan puolesta. 

Ennen taivaaseenastumistaan Kristus lupasi omilleen Pyhän 
Hengen. Jeesus kehotti odottamaan lupauksensa täyttymistä. Kris-
tuksen lupaama Pyhä Henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Her-
ran ja seurakunnan välille. Pyhä Henki karkottaa pelon ja sytyttää 
rakkauden sydämiimme. Me kristityt tulemme osallisiksi Kristuk-
sesta ja pelastuksesta. Pyhä Henki vakuuttaa kristityille, että he ovat 
myös Jumalan hääjuhlan perillisiä, jotka lapsen lailla saavat Jeesuk-
sen tavoin kutsua Jumalaa. Abba, Isä.

Elämme odotusaikaa. Helluntaihin ulottuvaa yhdeksää rukous-
päivää nimitetään Helluntainovenaksi. Sen perustana on Jeesuksen 
opetuslasten rukousaika Jerusalemissa. ”Silloin opetuslapset lähti-
vät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jeru-
salemia, sapatinmatkan päässä. He palasivat Jerusalemiin ja meni-
vät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoon-
tumispaikkansa… He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta 
yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian 
ja Jeesuksen veljien kanssa.” (Apt. 1:12–14) 

Tähän rukoukseen Korotettu Kristus vastasi. Syntyi seurakunta, 
joka rukoilee ja odottaa pääsyä hääjuhlaan. Voisivatko kesähäitä 
suunnittelevat nuoret parit ja häihin kutsutut ottaa esikuvakseen 
opetuslasten Pyhän Hengen odotusajan rukoustaistelun? Valmistau-
duttaisiinko hääjuhlapäivään kutsumalla sukulaiset ja ystävät esiru-
koukseen: Häänovenaan? 

MaTTi keSkiNeN
Hailuodon kirkkoherra

Kaikkivaltias Herra Jeesus Kristus, 

joka istut Isän oikealla puolella ja olet kaiken Herra. 

Me rukoilemme sinua: Lähetä meille Pyhä Henkesi. 

Anna kirkollesi uskollisia palvelijoita, 

valvo itse sanasi kylvöä. 

Varjele valtakuntaasi maan päällä. 

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. 

Aamen.

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

Sanna Kinnunen
Tupos
Poika Joona 3 vuotta ja 9 kuukautta, kolme koiraa, kolme kissaa ja kolme omaa hevosta

”Niin ihmisten kuin eläinten kanssa pitäisi olla oikeudenmukainen ja 
johdonmukainen. Jos lupaa jotain, se pitää myös toteuttaa. Lasten ja eläinten 
kasvatuksessa on paljon samoja konsteja. Tarvitaan toistoja, kärsivällisyyttä ja 
kehumista. Lapsella ja eläimellä pitää olla turvallista, niiden pitää voida luottaa 
siihen, että niitä suojellaan.”

”Joona aloitti reilu kuukausi sitten perhepäivähoidossa. Siihen saakka hän oli minun 
kanssani kotona. Äitinä olo on täysipäiväistä työtä. Useasti kävi mielessä, että jos 
olisin muualla töissä ja Joona tarhassa, niin pääsisin paljon helpommalla. Lapsen 
tulo maailmaan mullistaa aina elämän, lasta ajattelee aina automaattisesti ensin, ja 
omat asiat tehdään sitten kun ehtii.”

”Moni ihminen ihmetteli, mitä teen kissojen ja koirien kanssa, kun taloon tulee lapsi. 
Yhdenkään eläimen kanssa ei ole ollut ongelmia. Eläimet kokivat, että laumaan tuli 
uusi jäsen. Emme ylisuojelleet lasta, vaan annoimme koirienkin haistella tulokasta ja sen 
kakkavaippoja vapaasti. Nyt varsinkin Repe huolehtii aina Joonasta ja kulkee sen perässä 
joka paikkaan.”

Satulaseppänä 
työskentelevän Sanna 
Kinnusen perheeseen 
kuuluvat miehen ja pojan 
lisäksi perheen eläimet.

Neljän sukupolven naisilla on 75 vuoden ikähaarukka. Laila Hirvinen, Pirkko-Liisa Kannisto, Saija Kannisto-Junka ja 

puolitoistavuotias Ilsa Junka pitävät tiiviisti yhtä.

Koko l auman emo

”Äitinä oloa en ole varsinaisesti vielä sisäistänyt muutoin kuin että lasta on hoidettava kellon ympäri. 
Kai se on niin luonnollinen asia, ettei sitä tarvitse alkaa pohtia. Toivon, että saisin luotua pojalle 
turvallisen kasvuympäristön ja kasvatettua hänestä reippaan pojan. Itse olen kasvanut niin, että 
ympärillä on ollut paljon sukua ja kasvattajia. Samaa tahtoisin myös hänelle.”

”Vanhemmat ja sukulaiset ovat antaneet paljon neuvoja, mutta en ole kokenut niitä ahdistaviksi. 
Kaikki neuvot on annettu varmasti hyvää tarkoittaen. Kaikkia neuvoja ei kuitenkaan tarvitse 
noudattaa.”

”On tosi vaikea sanoa, onko poika minun vai isänsä näköinen. Muilla on siitä hyvinkin selkeä näkemys. 
Mutta kyllä sillä taitaa olla minun silmäni. Nimeä on mietitty jo ennen syntymää, mutta lukkoon sitä ei 
ole lyöty. Jollain tavalla nimissä näkyy kuitenkin sukuperinne.”

Tuoreen äidin  ylpeyttä
Aini Pihlajaniemi
Oulu
Kaksiviikkoinen poika, 
jolle mietitään nimeä

Aini Pihlajaniemen 
esikoiselle saadaan 

toivottavasti  
myöhemmin sisaruksia.
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Neljän sukupolven naisilla on 75 vuoden ikähaarukka. Laila Hirvinen, Pirkko-Liisa Kannisto, Saija Kannisto-Junka ja 

puolitoistavuotias Ilsa Junka pitävät tiiviisti yhtä.

Sukupolvien    tuomaa turvaa
Saija Kannisto-Junka 
Oulu 
Kolme lasta, 5- ja 4-vuotiaat pojat ja 1,5-vuotias tyttö

”Muutin jokin aika sitten perheineni takaisin Ouluun Etelä-Suomesta, 
lähelle vanhempiani ja isovanhempiani. Nyt kodeillamme on vain 
muutama sata metriä välimatkaa ja näemme melkein päivittäin. Voimme 
olla avuksi puolin ja toisin. Aiemmin näimme muutaman kerran 
vuodessa ja silloin olimme monta päivää tiiviisti yhdessä. Nyt mamma 
voi tulla kylään vaikka lukemaan iltasadut. 

”Oman mummuni kanssa olen käynyt hyviä keskusteluja. Hän tietää, 
millaista on kolmen pienen lapsen kanssa. Onhan näistä nykyajan 
koneista niin paljon apua. Nykyään elämä on kyllä mutkatonta.”

”Olen kasvanut äidin rooliin. Äiti ja mummu ovat aina tukeneet 
minua, eivät neuvoneet kuinka asiat tehdään. Olen saanut tehdä 
niin kuin parhaaksi katson.”

Villimummo hiekkalaatikolla
Tarja Ranta-Ala-aho
Oulu
Kolme aikuista lasta, 
Fiinun ja Inkerin mummo

”Olen siirtynyt aika totaalisesti 
mummovaiheeseen. Olen hoitanut 
pojan lapsia yhden päivän viikossa, 
jotta miniä saa gradua tehtyä. 
Mummona olo eroaa siinä, 
että omilla lapsilla oli aina 
leikkikavereita enkä ole aiemmin 
joutunut leikkimään. En ole 
aiemmin joutunut istumaan 
hiekkalaatikolla. Nyt olen leikkinyt 
monen työpäivän verran.”

”Olen miettinyt paljon sitä, 
miten äitinä ja mummona 
olo eroaa, mutta en osaa 
sanoa miten se on erilaista. 
Mummona osaa pelätä 
enemmän kuin omien lasten 
puolesta. Ja kun aiemmin olin 
kärsivällinen, niin nyt olen 
ihan huippukärsivällinen. 
Lastenlasten kanssa osaa 
arvostaa vielä enemmän 
sitä että he ovat olemassa.”

Mummulla on aikaa leikkiä Inkerin ja Fiinun kanssa.

kuvaT 
aNNi kiNNuNeN
TekSTiT 
eLSi HuTTuNeN
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Gospelmessu la 10.5. klo 19 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Hanna-Maija Karja-
lainen, saarnaa Kimmo Kiek-
si, musiikista vastaa Esa Rät-
tyä. Rovastikunnallisen isos-
koulutuspäivän päätösmes-
su. Isosten siunaaminen. 
Messu su 11.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, avus-
taa Jyrki Vaaramo, urkurina 
Maija Tynkkynen, kanttori-
na Henna-Mari Sivula, Tyt-
tökuoro Fröökynät. Kirkko-
kahvit Keskustan seurakun-
tatalossa.
Messu su 11.5. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jyrki Vaaramo, kant-
torina Henna-Mari Sivula. 
Kirkkokahvit.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 11.5. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Ár-
pád Kovács. Irlantilainen 
soitinyhtye: Michael Vig-
noles, säkkipilli, ja Raymond 
O´Donnell, urut. Lapsikuo-
ro Koralli, johtaa Riitta Leh-
timäki. Kanttorina Juha So-
ranta. Ruusut äideille ja äi-
tienpäiväkahvit. Mahdolli-
suus henkilökohtaiseen kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 11.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Terttu 
Rahko, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Mukana omakotiyhdis-
tys. Ruusut äideille ja äitien-
päiväkahvit.

Messu su 11.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Ju-
ha Soranta. Ruusut äideille ja 
äitienpäiväkahvit. 
Kansanlaulukirkko su 11.5. 
klo 12 Maikkulan kappelis-
sa. Toimittaa Kimmo Kiek-
si, avustaa Esa Nevala, kant-
toreina Riitta Piippo ja Ilkka 
Järviö. Laulu-ja soitinryhmä. 
Ruusut äideille ja äitienpäi-
väkahvit. 
Mukulakirkko su 11.5. klo 
12 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Mirjami Dut-
ton, avustaa Päivi Sutinen, 
kanttorina Riina Impiö. Ruu-
sut äideille ja äitienpäivä-
kahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 11.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 11.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Sanajumalanpalvelus su 
11.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Helena Paa-
lanne, avustaa Anssi Putila, 
kanttorina Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 11.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Anna-Leena Ylänne, kantto-
rina Tommi Hekkala. Pyhän 
Tuomaan 2- ja Kuivasjärven 
2 -rippikouluryhmät osallis-
tuvat messuun.

Messu su 11.5. klo 12 Rajaky-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Iltamessu su 11.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Viikkomessu ke 14.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Raili Toppinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 11.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Ilkka Mä-
kinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi, avustaa kirkkokuo-
ro. Radiointi Radio Dei.
Messu su 11.5. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Äi-
tienpäiväkahvit.
Äitienpäivän perhekirk-
ko su 11.5. klo 12 Pikkaralan 
koulussa, Vasantie 121. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Kah-
vi- tai mehu- ja täytekakku-
tarjoilu.

YlIKIIMInGIn Alue
Motoristikirkko la 10.5. klo 
12, Ylikiimingin kirkossa.Toi-
mittaa Jouni Riipinen, mu-
siikki Ylikiimingin gospelryh-
mä. Jumalanpalveluksen jäl-
keen paraatiajo seurakunta-
talolle kirkkokahveille. Mak-
karamyyntiä lähetyksen hy-
väksi.
Perhekirkko su 11.5. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
torina Leo Rahko, nuoret 
avustavat. Perhekirkon jäl-
keen äitienpäivälounas seu-
rakuntatalolla noin klo 13.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
11.5. klo 10 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. Äitienpäivän kirkko-
kahvit seurakuntasalissa.

Haukipudas
Perhemessu su 11.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Juha Sark-
kinen, saarna Maria Vähä-
kangas, kanttorina Katri Nis-
kakangas. Seurakunnan lap-
sikuoro. Kirkkokahvit ja äi-
tien kukitus seurakuntakes-
kuksessa. 

Kempele
Messu su 11.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitaival, 
avustaa Jaakko Tuisku, saarna 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Isosten tehtävään siu-
naaminen. Kakkukahvit. Py-
häkoulu saarnan aikana.
lastenvirsikirkko su 11.5. klo 
15 Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa. Mukana Jaak-
ko Tuisku ja Sami Puolitaival, 
kanttorina Marja-Liisa Jääske-
läinen. 

Kiiminki
Messu su 11.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
avustaa Helena Ylimaula, 
kanttorina Marja Ainali, Va-
namot-lauluryhmä. Kuljetus-
pyynnöt, p. 8161 003.
Messu su 11.5. klo 13 Jäälin 
serakuntakodissa. Toimittaa 
Saija Kronqvist, kanttorina 
Marja Ainali.

Liminka
Messu su 11.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helomaa, 
avustaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Helluntaipäivän messu su 
11.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
tavat Timo Juntunen, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Helluntaipäivän messu su 
11.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saarna 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava. 
Kesä II -rippikoulun rippi-
koulukirkko ja vanhempain-
ilta su 11.5. klo 18 seurakun-
tatalossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, kanttorina Ossi Ka-
java.

Pudasjärvi
Messu su 11.5. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Juha 
Kukkurainen, kanttorina Kei-
jo Piirainen.

Siikalatva
KeStIlÄ
Helluntaipäivän ja äitienpäi-
vän messu su 11.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Unto Määt-
tä, kirkkokuoro avustaa. 

PIIPPOlA
Messu helluntaina 11.5. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä, 
kirkkokuoro avustaa. 

PulKKIlA
Helluntaipäivän messu su 
11.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. Äitienpäiväkahvit 
seurakuntatalolla.

PYHÄntÄ
Perheen sunnuntain messu 
helluntaina 11.5. klo 12 kir-
kossa. Toimittaa Sulo Kaut-
to, kanttorina Pekka Kyöstilä, 
avustaa Enna Junno. Muka-
na perhekerho ja MLL:n per-
hekahvilan väki, lapsiperhei-
tä ja lasten kummeja. Lapsil-
le jätskit kirkossa.

RAntSIlA
Messu 11.5. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, avustaa 
Markku Jaakkola, kanttorina 
Arja Leinonen.

Siikasalo
RuuKKI
Helluntaipäivän messu su 
11.5. klo 10 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapa-
la, kanttorina Yrjö Nissinen. 
Äitienpäivän lähetyslounas 
Ruukin seurakuntatalolla.

SIIKAJOKI
Helluntaipäivän messu su 
11.5. klo 10 Siikajoen kirkos-
sa. Toimittaa Reino Tanjunen, 
kanttorina Taneli Setälä. Äi-
tienpäivän kirkkokahvit Puis-
tolassa klo 11.30. Siikajoen Si-
sun kirkkopyhä.

VIHAntI
Helluntaipäivän sanajuma-
lanpalvelus su 11.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Eero Kos-
kela, kanttorina Tarja Hakala. 
Äitienpäivän lähetyslounas 
seurakuntatalolla.

Tyrnävä
Messu helluntaina 11.5. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Perhekirkko su 11.5. klo 12 
Temmeksen seurakuntata-
lossa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.
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Hartauselämä
Aamurukous ke 14.5. klo 
7.45, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Raamatun tekstejä, lau-
lua, hiljaisuutta ja rukousta. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 9.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 10.5. klo 10, 
Oulun tuomiokirkon krypta. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 10.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 13.5. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Esa Nevala ja 
Pentti Vinnurva.
Päiväseurat ke 14.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Miestenpiiri ke 14.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiirit: 
Ti 13.5. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. Opettaji-
en raamattupiiri.
To 15.5. klo 14, Keskustan 
seurakuntatalo. Johannek-
sen evankeliumi. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 9.5. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 9.5. klo 19, Maik-
kulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 15.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Timo Liikanen 
ja Kalle Sarajärvi.
Raamattupiirit:
To 8.5. ja 15.5. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 8.5. klo 18 ja ti 13.5. klo 
12, Kastellin kirkko. 
Ke 14.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 8.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Akkuna – Raamatun ja lähe-
tyksen iltapäivä su 11.5. klo 
16–18, Hintan seurakuntata-
lo. Jeesus on Pyhän Hengen 
lähettäjä. Opetuspuhe Jaak-
ko Lounela. Lapsille pyhä-
koulu. Varhaisnuorille oma 
ohjelma. Järj. myös Kansan-
lähetys, Kylväjä ja SLEY. 

Musiikki ja kulttuuri
Puhallinorkesteri Viventin 
lastenkonsertti ke 14.5. klo 

19, Oulun musiikkikeskus,  
Tulindbergin sali. 
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, Olli 
Heikkilä, musiikinjohto. Va-
paa pääsy, ohjelma 10 €.

Oulun tuomiokirkk-
oseurakunta
Häämusiikkiesittely pe 9.5. 
klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Henna-Mari Sivula, laulu ja 
Maija Tynkkynen, urut.
Säkkipilli- ja urkukonsert-
ti pe 9.5. klo 22, Oulun tuo-
miokirkko. Michael Vig-
noles, säkkipilli ja Raymond 
O`Donnel, urut.

Karjasillan seurakunta
Ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden konsertti pe 
9.5. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Hanna Kaikkonen piano, Iida 
Kujala viulu, Anna Palosaari 
sello, Antti Ilvonen kitara.
taidenäyttely 11.–25.5., Py-
hän Andreaan kirkko. Maria 
Mannisen (M. Ketolan) kuva-
taidetta nähtävillä 11.5. klo 
12 alkaen kirkkokahvien yh-
teydessä. Maria Manninen 
on paikalla esittelemässä 
raamattuaiheisia taulujaan.
Äitienpäivämatinea su 11.5. 
klo 15, Karjasillan kirkko. Vir-
kistävää viulumusiikkia äi-
tienpäivän kunniaksi. Sävel-
täjäniminä mm. J. S. Bach, N. 
Paganini sekä G. Orbán. Ma-
rika Löija, viulu. Vapaa pää-
sy, ohjelma 5 €. 
Oulun seudun virsikuoron 
konsertti Siionin kevätvir-
ret ma 12.5., Kaukovainion 
kappeli. Kahvitus klo 18.30. 
Konsertti klo 19. Konsertin 
yhteydessä puhuu Juhani La-
vanko. Runonlausuntaa Eeva 
Kuivamäki.
Iltamusiikki ti 13.5. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Sir-
pa Ilvesluoto, urut. Vapaa 
pääsy.
Kirjatorstai to 15.5. klo 
18–20, Karjasillan kirkko. Kir-
joina Edgar Allan Poe: Koo-
tut kertomukset ja Oscar 
Wilde: Onnellinen prinssi ja 
muita tarinoita. Kirjallisuus-
piiri jatkuu syksyllä Kastellin 
kirkon pappilassa. Uusi ohjel-
ma Karjasillan kirkkoherran-
virastosta kesäkuun alkusta, 
nettisivuilla elokuussa. 
Konservatorion opinnäyte-

konsertti to 15.5. klo 19, Py-
hän Andreaan kirkko. Bach-
in, Buxtehuden, Maasalon ja 
Nikkolan urkumusiikkia, yk-
sinlaulua, duettoja ja virsiä. 
Esiintyjinä Hannamari ja Os-
kari Oikarainen sekä Laura 
Tornberg. Vapaa pääsy.

Tuiran seurakunta
tuiran kirkon naiskuoron 
keväinen iltamusiikki pe 
16.5. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Naiskuoro juh-
lii 30-vuotistaivaltaan keväi-
sin sävelmin ja kiitosaiheisin 
lauluin. Johtaa Raakel Pöyh-
täri. Mukana laulaja Mai-
ja Lauri ja sellisti Johanna 
Ruusuvuori. Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoro laulaa naiskuo-
rolle. Kakkukahvit.
Äitienpäiväkonsertti su 11.5. 
klo 14, Kiimingin seurakun-
takeskus. Pyhän Tuomaan 
Lapsikuoro ja Kiimingin seu-
rakunnan poikakuoro. Kon-
serttiin vapaa pääsy.
Äitienpäiväkonsertti su 
11.5. klo 18, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Michael Vig-
noles, säkkipilli ja Raymond 
O`Donnel, urut.

YlIKIIMInGIn Alue
Vanhojen kevät- ja koulu-
laulujen ilta to 8.5. klo 18, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Laulamme ja muistelemme 
yhdessä. Mukana Maanan-
taikuoro ja Leo Rahko.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 12.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Juttutupa ma 12.5. klo 
13–14.30, Kastellin kirkon 
pappilan kamari. Päiväkah-
vit ja keskustelua luopumi-
sesta.
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 12.5. klo 18–19.30, Kar-
jasillan kirkko. Yhdessäole-
misen ja tekemisen paikka 
sinulle, joka tahdot toimia 
seurakunnassa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tehtävissä.
Ystävänkamari ti 13.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Pastori Kimmo Kieksi kertoo 
Namibian matkaterveiset.

Tuiran seurakunta
tuiran seurakunnan diako-
niapiirien yhteinen kevät-
juhla ti 13.5. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Raamattu- ja rukouspiiri 
ti 13.5. klo 18, Pateniemen 
kirkko. 

Yhteinen  
seurakuntapalvelu
liikuntavammaisten leiri 
9.–12.6., Rokuan leirikeskus. 
Pääsääntöisesti tarkoitettu 
kotona asuville liikuntavam-
maisille. Ilm. viim. 22.5. p. 08 
3161 340. Hinta 46 €. Vetä-
jinä diakoniatyöntekijät Päi-
vi Moilanen, Mirva Kuikka, 
Riku-Matti Järvi ja pastori 
Harri Fagerholm. Lisät.  Päivi 
Moilanen p. 040 574 7064.

KeHItYSVAMMAISet
Kehitysvammaisten kes-
kustelukerho ti 13.5. klo 
17–18.30, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Keskustelu- ja 
kohtaamispaikka aikuisille 
kehitysvammaisille.

8.–15.5.2008

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

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

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

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

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

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

Motoristikirkosta 
siunaus ajokaudelle

enot oulussa 

KuulOVAMMAISet
Sosiaaliturva tutuksi pe 9.5. 
klo 9.30–13, Keskustan seu-
rakuntatalo. Asiantuntijat 
kertovat sosiaaliturvan pe-
rusasioista ja muutoksista. 
Mahdollisuus juoda aamu-
kahvi (2,50 €) ja syödä lou-
nas (6,50 €).
Kuurojen lähetyspiiri ma 
12.5. klo 15, Kuurojen yhdis-
tys. Lähetyspiirillä on kaksi 
kummilasta Tansaniassa. Pii-
ri tukee kummilasten kou-
lunkäyntiä tansanialaisessa 
kuurojenkoulussa.
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 14.5. klo 12, Öber-
gin talo. 

nÄKöVAMMAISet
Kevään päätös ke 21.5. klo 

11–15, Lomakoti Pihlajaran-
ta. Näkövammaisten kerhon 
ja Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n porinakahvi-
lan yhteinen kevätpäivä Lo-
makoti Pihlajarannassa Jää-
lissä. Lounas ja kahvit 5 €. Il-
moittaudu 16.5. PPNRY:n toi-
mistoon p. 08 311 5653.

PÄIHDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 9.5. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 16.5. naisten-
ryhmän retki Vasamolle.
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 12.5. Tavoiteryhmän ja 
raamattupiirin retki Vasa-
molle.
Päihdetyön raamattupiiri 
ti 13.5. klo 13, Diakoniakes-
kus. 

Lauantaina 10.5. kello 12 on perin-
teisen Motoristikirkon aika. Yli-
kiimingin kirkossa vietettävä Mo-

toristikirkko on gospel-tyyppinen ju-
malanpalvelus, jonka toimittaa Jouni 
Riipinen. Musiikista vastaa Ylikiimin-
gin gospelryhmä.

Jumalanpalveluksessa luetaan Mo-
toristin psalmi, jossa kiitetään Luojaa 
motoristin vapaudesta ja samalla pyy-
detään suojaa ja varjelusta tien päälle.

Jumalanpalveluksen jälkeen ko-
meassa rivissä seisovat moottoripyö-
rät kaasuttavat juhlallisesti kolme ker-
taa ennen paraatiajolle lähtöä. Ajelul-

ta suunnataan Ylikiimingin seurakun-
tatalolle, missä juodaan seurakunnan 
tarjoamat kirkkokahvit. Lisäksi kirk-
kokahveilla on myytävänä makkaraa 
ja limsaa, jonka myyntituotto lahjoite-
taan Suomen Lähetysseuran kautta Je-
rusalemin kristillisessä moottoripyörä-
kerhossa tehtävälle nuorisotyölle.

Motoristikirkko järjestestään Ylikii-
mingissä kahdeksannen kerran. Yleen-
sä jumalanpalvelukseen on tullut noin 
350 osallistujaa ja 100 moottoripyörää 
pääasiassa Pohjois-Suomen alueelta.

SaTu LaPiNLaMPi

S a t u L a p in lam p i



14    Nro 17      8.5.2008

8.–15.5.2008enot oulussa 

Lähetys
Rippikouluralli kaipaa rä-
symattoja. Valtakunnalli-
set Lähetysjuhlat järjeste-
tään Oulussa 13.–15.6. Juh-
lien yhteydessä järjestetään 
myös Rippikouluralli, johon 
osallistuu suuri joukko rippi-
koululaisia. Räsymattoja tar-
vitaan istuinalustoiksi rippi-
koululaisille. Jos haluat lah-
joittaa tai lainata räsymat-
tosi rippikoulurallin ajak-
si, voit tuoda ne Siipeen, lä-
hetyksen puotiin ja pajaan, 
toukokuun loppuun men-
nessä. Jos annat mattosi lai-
naksi, sinun tulee kiinnittää 
mattoihin omat tietosi, jot-
ta osaamme ne palauttaa ta-
pahtuman jälkeen. Lahjoite-
tut matot voimme myydä lä-
hetyksen hyväksi. Lisätieto-
ja lähetyssihteeriltä, p. 044 
3161 570.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
to 8.5. klo 14, Madekoskella 
kodeissa. Yhdyshenkilö Soila 
Närhi, p. 08 5316197.

YlIKIIMInGIn Alue
Piispankamari pe 9.5. ja 
ti 13.5. klo 11, Ylikiimingin 
vanha pappila. Kirpputori ja 
kahvila lähetyksen hyväksi.

Lapset ja lapsiperheet
Jouko Mäki-lohiluoman 
konsertti ke 28.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. Erityi-
sesti lapsiperheille ja varhais-
nuorille. Vapaa pääsy.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 11.5. klo 12, 
Makasiininkadun kerhohuo-
ne. 
Päiväkerho ma 12.5. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Perhekerhot:
Ke 14.5. klo 10, Heinätorin 
seurakuntakoti. 
To 15.5. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
 
Karjasillan seurakunta
lasten ja perheiden kevät-
kirkko la 10.5. klo 15, Karja-
sillan kirkko. Karjasillan alu-
een päiväkerhojen kevätkirk-
ko. Kirkkohetken jälkeen yh-
teinen lounas ja äitienpäivä-
kukan istutus.
Pyhäkoulut:.
Su 11.5. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Jumalanpalveluksen ai-
kana.
Su 11.5. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Su 11.5. klo 12, Kaukovainion 
kappeli. Jumalanpalveluksen 
aikana.
To 15.5. klo 14.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 6–8-vuotiaille. 
Perhekerhot:
Ma 12.5. klo 10. 
Ti 13.5. klo 9.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ke 14.5. klo 9.30, Karjasillan 
kirkko. 
Ke 14.5. klo 9.30, Kaukovai-
nion kappeli. Lintu.
Ke 14.5. klo 9.30, Kastellin 
kirkko. Retkipäivä.
Ke 14.5. klo 9.30, Maikkulan 
kappeli. Retkipäivä.

Ke 14.5. klo 10, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Musiikkileikkikoulu trilli 
ma 12.5. klo 15.30 ja ti 13.5. 
klo 9, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kysy lisää: Tuija Puuru-
nen p. 050 3576 915. 
Pyhäkoulut:
Su 11.5. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 11.5. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 11.5. klo 12, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Jumalanpalve-
luksen yhteydessä.
Su 11.5. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Su 11.5. klo 12, Pateniemen 
kirkko. Jumalanpalveluksen 
aikana.
Perhekerhot:
To 8.5. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Ii 13.5. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 14.5. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 14.5. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 14.5. klo 9.30, Toppilan 
monipalvelukeskus. 
Ke 14.5. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 14.5. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 14.5. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
To 15.5. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoul ja varhaisnuor-
ten kerho su 11.5. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Yh-
dessä Akkuna-tilaisuuksien 
kanssa. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY.
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.
Arkipyhäkoulu ke 14.5. klo 
18, Vähäsuontie 32. 
Perhekerhojen retkipäivät:
Ke 14.5. klo 9.30, Oulujoen 
pappila. Hintan, Saarelan, 
Sanginsuun ja Heikkilänkan-
kaan perhekerhot kokoon-
tuvat piknikille pappilan pi-
hapiiriin.
To 15.5. klo 9.30, Oulujoen 
pappila. Hönttämäen, Huo-
nesuon ja Myllyojan perhe-
kerhot kokoontuvat piknikil-
le pappilan pihapiiriin. 

YlIKIIMInGIn Alue
Perhekerho to 15.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi. 

Nuoret
Yökahvila nuorten paikka 
la 10.5. 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!
nuortenilta Überöberg ke 
14.5. klo 18–20, Öbergin ta-
lo. Yhdessä oloa ja eloa itse 
asian äärellä. 

Tuiran seurakunta
Wanhat to 8. ja 15.5. klo 
17.30–19, Koskelan seura-
kuntakoti. 
Pöllönkankaan yökahvi-
la Pöllö pe 9.5. klo 20–23, 
Pöllönkankaan ostoskeskus. 
Mukavaa yhdessäoloa ja pe-
lailua yläasteikäisille. 
XII Isoskoulutus ke 14.5. klo 
17, Koskelan seurakuntakoti. 
Aiheena ke 7.5. tai 14.5. on 
Tosi ison testi. Voit valita ker-
roista paremmin sopivan. 
nuortenilta ke 14.5. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. Iloista yhdessäoloa, 
pientä purtavaa ja hiljenty-
mistä sopivassa paketissa. 

Nuoret aikuiset 
K18-ilta to 8.5. klo 18–20.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Vaihtoehtoinen tapa viettää 
iltaa hyvässä seurassa.
Crossroads-ilta pe 9.5. klo 
19, Tuiran kirkko. Puheita, 
musiikkia, rukousta ja yhdes-
säoloa. Pastori Kimmo Kiek-
si puhuu siitä miten Jumala 
johdattaa meitä. Teejatkot.
Peli- ja saunailta ke 14.5. 

klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.

OPISKelIJAJÄRJeStöt
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 8.5. klo 19, piknik-seurat 
Merja Erkkilän kotoa, Halli-
tuskatu 11 B 30. 
evankelisten nuorten ai-
kuisten ilta pe 9.5. klo 18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Te saatte Puolustajan, Olavi 
Rimpiläinen.
OPKOn opiskelijailta la 10.5. 
klo 19, Öbergin talo. Henki 
luo yhteyden, Matti Väisä-
nen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 12.5. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Joka uskoo ja kastetaan, se 
pelastuu, Matti Väisänen.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 14.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Kol.3:16, Miika Polso.
uusheräyksen ilta to 15.5. 
klo 19, Koulukatu 41. Taivas, 
Pekka Siljander.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 8.5. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 8.5. klo 
12, Kajaanintie 1. 
tarinatupa ke 14.5. klo 13, 

Yhteisvastuu-
     tapahtuma
Hoida minut eheäksi
runo-, musiikki- ja luontokuvailta
tiistaina 13.5. klo 19 Kastellin kirkolla
Teemaa käsitellään Anne Lehtisen lausumien runojen, 
Salme Kinnusen ja Anne Lehtisen esittämän kitara- 
ja huilumusiikin sekä ivalolaisen Pertti Turusen 
luontokuvien avulla. Illan päätteeksi kahvi- ja 
teetarjoilu keräyksen hyväksi. 

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeu-
dellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyyde-
tään liitolle Jumalan siunausta. Avioliiton solmimi-
sessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto 
saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. 

Vaikka avioliittoon vihkiminen kirkossa tuntuu 
oikealta ratkaisulta, saattaa vihkikaavassa tai käy-
tännön järjestelyissä saattaa olla epäselviä vaiheita. 
Eikä musiikin valintakaan ole aina päivänselvää.

Valintoja helpottamaan järjestetään Pyhän Tuo-
maan kirkossa Puolivälinkankaalla torstaina 8.5. 
kello 18 Kanssasi naimisiin -tilaisuus. Siellä käy-
dään läpi vihkimiseen liittyviä asioita sekä tutustu-
taan vihkitoimituksen kulkuun ja erilaisiin musiik-
kivaihtoehtoihin. Paikalla ovat pastori Stiven Naa-
tuksen lisäksi kanttorit Lauri-Kalle Kallunki ja Raa-
kel Pöyhtäri. Tarjolla on myös iltapala.

Oulun tuomiokirkossa järjestetään häämusiik-
kitilaisuus perjantaina 9.5. kello 19. Urkuri Maija 
Tynkkynen soittaa ja Henna-Mari Sivula laulaa vih-
kitilaisuuteen sopivaa musiikkia.

SaTu LaPiNLaMPi

Häämusiikkia ja vinkkejä 
vihkipareille

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.

Äitienpäivätapahtumia
Äitienpäiväjuhla  
sunnuntaina 11.5. klo 13 
Hintan seurakuntatalolla
Typen lauluveikot laulaa kevätserenadeja ja sulosäveliä. 
Ilkka Mäkinen lukee runoja äideistä ja naisista. Hintta-
Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistys kukittaa 
kaikki naispuoliset läsnäolijat. Täytekakkukahvit. 

Äitienpäiväjuhla 
sunnuntaina 11.5. klo 13 
Ylikiimingin seurakuntatalolla
Lounas, nuorten ohjelmaa ja yhteislaulua Antero 
Mustosen hanurin säestyksellä. Puhe Martti Pennanen. 

Äitienpäivämatinea 
sunnuntaina 11.5. klo 15 
Karjasillan kirkossa 
Virkistävää viulumusiikkia äitienpäivän kunniaksi. 
Säveltäjäniminä mm. J. S. Bach, N. Paganini sekä G. 
Orbán. Marika Löija, viulu. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e. 

Äitienpäiväkonsertti 
sunnuntaina 11.5. klo 14 
Kiimingin seurakuntakeskuksessa 
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro ja Kiimingin seurakunnan 
poikakuoro esiintyvät. Ohjelmassa kevätaiheisia 
lauluja. Kuoroja johtaa kanttorit Raakel Pöyhtäri ja Ulla 
Metsänheimo. Vapaa pääsy. 

Äitienpäiväkonsertti 
sunnuntaina 11.5. klo 18 
Pyhän Tuomaan kirkolla 
Michael Vignoles, säkkipilli ja Raymond O`Donnel, urut. 
Ohjelmassa tuttuja klassisia kappaleita irlantilaisten 
esiintyjien tulkitsemana. Luvassa harvinaista 
säkkipillinsoittoa urkujen säestyksellä. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 3 euroa, tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Kouluikäisten 
kehitysvammaisten lasten perheet
Pastori Elina Hyvönen tavattavissa ti 13.5. klo 17-18.30 
matalankynnyksen kohtaamispaikassa Kamraatissa. 

Järj. Oulun ev.-lut. seurakunnat yhteistyössä Oulun 
kehitysvammaisten tuki ry:n Kamraatti-projektin kanssa.

w w w.sxc . hu /  D e b i  L eve n d usk y
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Intiön seurakuntakoti. 
Kerhojen kevätretki Hailuo-
toon to 15.5. Tuomiokirkko-
seurakuntalaisten kerhojen 
retki. Hinta 15 €, sis. matkat, 
ruuan ja kahvit. Ks. erillinen 
ilmoitus. Tutustumme kirk-
koon ja kauniiseen saareen. 
Ilm. viim. 12.5. kerhoissa tai 
p. 08 3161 340.

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 13.5. 
klo 13–14.30, Höyhtyän pal-
velutalon mummonkamma-
ri. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueel-
la asuville eläkeläisille. Päivä-
kahvit. 
eläkeläisten kerho ma 12.5. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 

Tuiran seurakunta
Seniorien laulupiirien ke-
vätretki to 5.6. Pudasjärvel-
le. Tutustumme Pudasjärven 
kirkkoon ja vietämme laulu-
hetken Pudasjärven laulupii-
riläisten kanssa. Hinta 20 eu-
roa sis. kyydin, ruokailun ja 
kahvin. Maksu kerätään lin-
ja-autossa. Takaisin Oulussa 
olemme noin klo 17. Lisätie-
toja Paula Kyllöseltä p. 040 
723 5880. Linja-auton reitti: 
klo 9.00 Tuiran kirkko, ajaa 
Kaarnatietä, klo 9.10 Pyhän 
Tuomaan kirkko.
Seurakuntapiiri to 15.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko.
eläkeläisten kerho to 15.5. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. 
Seurakuntakerhot:
Ti 13.5. klo 13, Tuiran kirkko. 
Vierailija Sotilaskotisisartoi-
minnasta. 
To 15.5. klo 14, Rajakylän 
seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
Hoikantien seurakuntaker-
ho to 8.5. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Kesäretki 10–14-vuotiail-
le 27.–30.6. Kannonkoski ja 
Evijärvi. Käymme mm. Power 
Park -huvipuistossa, toteu-
tamme jumalanpalveluksen 
ja vietämme mukavaa yhdes-
säoloa uiden, pelaten ja ret-
keillen. Hinta 70 € sis. täy-
sihoidon, majoituksen, kul-
jetuksen, sisäänpääsymak-
sut ja tapaturmavakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Etusijalla Kar-
jasillan seurakunnan alueel-
la asuvat. Ilm. viim. 24.5. p. 
08 3161 340 ma-pe klo 9–16. 
Lisät. Mirjami Dutton p. 050 
4620 759.

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

Karjasillan seurakunta
Kirkkotekstiilipiiri ke 14.5. 
klo 18, Kaukovainion kap-
peli. 

Muut menot
Kanssasi naimisiin -ilta to 
8.5. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Tuleva vihkipari, kut-
summe teidät Pyhän Tuo-
maan kirkkoon kuuntele-
maan kaunista häämusiikkia 
ja nauttimaan iltapalaa. 
Miesten keskustelupiiri pe 
9.5. klo 18–21, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Petri Sa-
tomaa alustaa aiheesta Pieta-
ri-kalastaja ja paimen. Sauno-
mismahdollisuus. Iltapala.
Kevätpäivä taivasalla la 
10.5. klo 12–15, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. 
Päivä alkaa hartaudella. Mo-
nenlaista puuhaa kaikenikäi-
sille: onnenpyörä, makkaraa 
ja muurinpohjalettuja, pape-
rilennokin lennätyskisa ja as-
kartelua. Tuotto Venezuelan 
lukutaitoluokalle. Järj. Karja-
sillan seurakunnasta Maikku-
lan ja Kastellin alutyötiimit.
Motoristikirkko la 10.5. klo 
12, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Motoristikirkon jälkeen 
paraatiajo seurakuntatalolle 
kirkkokahveille. Makkara-
myyntiä lähetyksen hyväksi.
Äitienpäiväjuhlat:
Su 11.5. klo 13, Ylikiimingin 
seurakuntatalo.
Su 11.5. klo 13, Hintan seura-
kuntatalo. 
naisten ilta ma 12.5. klo 
18–20, Öbergin talo. Kes-
kustelua kirjan ”Naiseksi jo-
ka olet” pohjalta. Mahdolli-
suus saunomiseen. 
Hoida minut eheäksi ti 13.5. 
klo 19, Kastellin kirkko. Ru-
no-, musiikki- ja luontoku-
vailta.
Yhdessä Jumalan edessä 
-ilta to 15.5. klo 18, Karjasil-
lan kirkko. Ylistystä, rukous-
ta ja sanaa alfamaisen tut-
tuun rentoon tyyliin. Ilta so-
pii kaikille. Teetarjoilu illan 
pääteeksi.
Seurakuntailta Yksi nimi 
ylitse muiden la 17.5. klo 
18, Keskustan seurakuntata-
lo. Ennen tilaisuuden alkua 
Esirukouskoulu klo 15–17.
naisten päivä Pateniemen 
kirkossa su 18.5. klo 12, Pa-
teniemen kirkko. 

Kansainvälisyys
Säkkipilli- ja urkukonsert-
ti pe 9.5. klo 22, Oulun tuo-
miokirkko. Michael Vig-
noles, säkkipilli ja Raymond 
O`Donnel, urut. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 11.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 

Kastetut
tuomiokirkko: Ilona Sinihilk-
ka Wannas.
Karjasilta: Jere Valde Ma-
tias Saloniemi, Ellen Mariel 
Nurkkala, Veera Sofia Luuk-
konen, Sara Aurora Lehto-
la, Lari Matias Konttila, At-
te Ilari Keskitalo, Akseli Ma-
tias Jaakkola, Elina Juhon-
tytär Heula, Jeremias Samu 
Oliver Heikkilä, Rasmus Hen-
rik Heikkala, Alex Mico Ben-
jamin Kerman.
tuira: Saku Johannes Tuovi-
nen, Sara Aleksandra Paka-
nen, Otto Julius Mätäsaho, 
Minna Sofia Kristiina Muik-
ku, Sara Susanna Elisabet 

Muikku, Hanna Paula Aman-
da Moilanen, Viivi Katarii-
na Mettovaara, Viljami On-
ni Aleksi Kokko, Niila Eeme-
li Koivula, Beea Mariia Kois-
tinaho, Sofia Saana Marjatta 
Joensuu, Niila Juhana Hon-
kanen, Eetu Veikko Iisakki 
Happonen, Antton Alfred 
Alarousu.

Vihityt
tuira: Jarkko Samuel Hortta-
nainen ja Eija Maarit Tervo, 
Jarkko Sakari Okkonen ja Ul-
la Elisa Snicker.
Oulujoki: Kalle Eerikki Junt-
tila ja Hanni Marika Vaara-
mo.

 

TUIRAN SEURAKUNTA
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
OULUJOEN SEURAKUNTA
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59
Ylikiimingin alue

Kerhot alkavat 18. ja 19.8.2008. Päiväkerhoon voivat ilmoittautua 2003–2004 
syntyneet lapset ja kolmivuotiaiden kerhoon kolme vuotta täyttäneet. 
Vanhat kerholaiset ilmoittautuvat kerhopaikoissaan viikolla 20.
Uudet kerholaiset voivat ilmoittautua osoitteessa http://www.oulunseurakunnat. /ilmo. 
Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta. 

Kerhopaikkoja voit kysyä myös lapsityönohjaajilta pe 16.5.2008 klo 11–15: 
• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 040 5747 108, marjaana.lassi@evl. . 
• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl. .
• Tuomiokirkkoseurakunta, Outi Metsikkö 050 5213 380, outi.metsikko@evl. . 
• Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040  5755 353, saara.hietava@evl. . 
  - Ylikiimingin alue, Mervi Holmi 040 5801 413, mervi.holmi@evl. .

Kerhopaikat:
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Heinätorin seurakuntakoti, Aleksanterinkatu 71
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Sarasuon päiväkoti, Sarasuontie 5
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
3-vuotiaiden kerhot
Sarasuon päiväkoti, Sarasuontie 5
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8

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. 

ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 8.5. klo 19 
Katolisessa kirkossa, Liisantie 2 

Toimittaa isä Paolo Berti ja 
ekumeeninen työryhmä.

Kerhojen kevätretki 
Hailuotoon 15.5.
Tuomiokirkkoseurakunnan senioreiden kevätretkellä 
tutustumme kirkkoon ja kauniiseen Hailuotoon. 
Hinta 15 e, sis. matkat, ruuan ja kahvit. Mukana 
diakonissat Mirva Kuikka ja Outi Vaarala.

Linja-auto lähtee Toivoniemen pysäkiltä klo 10, Intiön 
srk-kodin parkkipaikalta klo 10.10, Ratakadun pysäkiltä 
linja-autoaseman kohdalta klo 10.15, Torikadulta 
palvelutalon luota ja Heinätorin srk-kodilta klo 10.20. 
Paluu samoihin paikkoihin noin klo 16. 

Ilmoittautuminen viim. 12.5. kerhoissa tai p. 08 3161 340.

lasten ja 
perheiden 

kevätkirkko 
lauantaina 10.5. klo 15

Karjasillan kirkolla

Lasten ja perheiden 
sekä Karjasillan 

alueen päiväkerhojen 
kevätkirkko. 

Kirkkohetken jälkeen 
yhteinen lounas ja 
äitienpäiväkukan 

istutus. 

Vanhojen 
kevät- ja 

koululaulujen 
ilta 

torstaina 8.5. klo 18
Ylikiimingin 

seurakuntatalolla
Laulamme ja 
muistelemme 

yhdessä. Mukana 
Maanantaikuoro ja 

Leo Rahko.  

Kuolleet
tuomiokirkko: Sanni Teller-
vo Haapanen s. Mattila, 76; 
Hilkka Katri Nikkonen s. Har-
tikka, 85; Jenni Ronkainen s. 
Mäkelä, 90; Selina Ängesle-
vä, 96.
Karjasilta: Pentti Matias Hy-
värinen, 69; Seppo Paava-
li Suhonen, 71; Vieno Sofia 
Suorsa s. Junttila, 81.
tuira: Seppo Veikko Huhte-
la, 65; Arto Antero Lempiäi-
nen, 59; Esko August Pouti-
ainen, 83.
Oulujoki: Tauno Johannes 
Pekkala, 80.

Kevätpäivä 
taivasalla
lauantaina 10.5. klo 12–15
lämsänjärvellä

Tule viettämään mukavaa 
kevätpäivää Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksen pihalle, 
Hiihtomajantie 2.
Päivä alkaa hartaudella, jonka jälkeen on tarjolla 
monenlaista puuhaa kaikenikäisille: onnenpyörä, 
makkaraa, muurinpohjalettuja, paperilennokkien 
lennätyskisa ja askartelua. Tuotto Venezuelan 
lukutaitoluokalle.



16    Nro 17      8.5.2008

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 8.–15.5.2008

klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Raamattupiiri to 8.5. klo 18 
srk-talossa.
Matalakynnys su 11.5. klo 17 
Korsuhovilla.
etsijänpiiri miehille to 8.5. 
klo 19 Korsuhovilla.
limingan musiikkiopiston 
kevätkonsertti to 15.5. klo 
18 srk-talolla.
Rovastikunnan omaishoita-
jien retki Rokuan kuntokes-
kukseen 27.–28.5. 30 €. Oh-
jelmatied. Marjo. Ilm. viim. 
14.5., p. 045 6381 973.
Isovanhempi-lapsenlap-
si -leiripäivä Tyrnävän seu-
rakunnan kesäkodilla la 7.6. 
klo 10–16. Lisät. ja ilm. Mar-
jolle, p. 045 638 1973. 
nuortenleiri yläasteikäisille 
ja siitä vanhemmille Merijär-
ven Pahkasalossa 16.–18.5. 
Ilm. viim. 14.5. Pekka Siito-
selle, p. 040 535 7567 (teksti-
viesti on hyvä!). Hinta 10 €. 
Partio: Partiokerho pe klo 

Siivoustalkoot: Perintei-
set laasutalkoot hautaus-
maalla ja kirkkopuistos-
sa pe 9.5. alkaen klo 9. 
Talkoolaisille lohikeittoa, 
räiskäleitä ja kahvia srk-
talolla. Harava kainaloon 
ja mukaan porukkaan!

Syksyn kerhoihin ilmoit-
tautuminen pe 9.5. klo 
10–14. Kerhoihin otetaan 
3–5-vuotiaita lapsia. Kok-
kikerho on 7–9-vuotiaille. 
Ilm. p. 387 512 tai 050 530 
8758 / Silja.
Kerhot: Päiväkerhot: 4-v. 
ma klo 10, ti 3-v. klo 10 
ja 4-v. klo 12.30, 5-v. ke 
klo 10 5 kerhohuoneel-
la. Sisaruskerho to klo 
10–11.30. Perhekerho to 
klo 10–11.30. Kokkikerho 
to klo 14 molemmille ryh-
mille, kevään viimeinen 
kerta. 
Hartaushetki ke 14.5. klo 
14 Lumilyhdyssä ja to 15.5. 

Päiväpiiri to 8.5. klo 13 kir-
kolla. Vieraita Tyrnävältä.
Saarenkartanon hartaus to 
8.5. klo 14.30.
Kirkkokuoron kevätkoko-
us to 8.5. alkaen ruokailulla 
Luototalossa klo 16. Kokous 
kirkolla ruokailun jälkeen.

Raamattu- ja rukousilta ti 
13.5. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Saaren Sirkut ke 14.5. klo 
14.
Aamukahvilan, perheker-
hon, päiväpiirin, päiväker-
hon ja päivähoidon yhtei-

nen kevätjuhla to 15.5. klo 
9.30 kirkolla.
Kirkkokuoro to 15.5. klo 
18.30.
Kastettu: Santtu Albert Ii-
sakki Petänen.
Kuollut: Aimo Kalervo Kave-
rinen, 72.

ONNEA JA 
SIUNAUSTA 
ÄIDEILLE
Äitienpäivänä 
kirkkokahvit
sanajumalan-
palveluksen 
jälkeen 
seurakuntasalissa.

17–18.30 srk-talolla. Ks. Li-
mingan seurakunnan tiedot. 
Rovastikunnallinen perhe-
tapahtuma Turkansaaressa 
la 24.5. klo 10–14. Seurakun-
ta ei järjestä kuljetusta. Tied. 
ja ilm. viim. 15.5. Siljalle, p. 
387 512 tai 050 530 8758. 
Rauhanyhdistys: To 8.5 klo 
13 varttuneiden kerho Kos-
kella. Pe 9.5 klo 19 nuorte-
nilta S. & E. Hirvasniemellä ja 
raamattuluokka Vainikaisel-
la. Su 11.5. klo 13 seurat ry:llä 
K. Hirvasniemi. 
Virasto on avoinna: ma, ke 
ja pe klo 9–14. Helena lomal-
la 12.–16.5., virastossa palve-
lee Mirja Karjula.
Huom! Seurakunnalle on 
hankittu eri tapahtumia var-
ten helposti liikuteltava, 
kookas hiiligrilli, jota säilyte-
tään Lukkarinkankaalla. Gril-
liä annetaan lainaksi esim. 
leikkikentälle lapsiperheiden 
retkiä varten. Kysy virastos-
ta, p. 387 172.

Ote on suosikkikirjailijani 
Lauri Viidan runosta Alf-
hild. Runo sijoittuu Pispa-
laan, missä Lauri Viita ker-
ran asui. 

Runo kertoo Viidan äi-
distä Alfhildistä. Kun luen 
tuon runon, minussa tun-
tuu isosti.

Tuollaisia äitejä on yhä. 
Viidan kaltaisia runoilijoi-
ta ei enää ole.

Lauri Viita eli itsekeskei-
sen ja viinanhöyryisen elä-
män, mutta silti hän kyke-
ni paradoksiin, johon tai-
teilijat ovat aina kyenneet. 
Ruma ja kaoottinen elämä 
tuotti kauneutta.

Äidit vain, nuo toivossa väkevät

Juhlitaan äidin perhettäkin
Äitiä voi juhlia muulloinkin kuin äitienpäivänä. Ja samalla kun 
juhlii äitiä, voi juhlia muutakin perhettä. Limingan rovastikun-
ta järjestää perhetapahtuman Turkansaaressa lauantaina 24. tou-
kokuuta kello 10–14.

Kirkossa järjestään kansanlaulukirkko. Saareen voi tutustua 
vapaasti tai opastetuilla kierroksilla. Lounaaksi syödään lohi-
keittoa ja jälkiruuaksi kiisseliä maksua vastaan. Alle kaksivuo-
tiaat syövät ilmaiseksi. Turkansaaressa nähdään työnäytöksiä ja 
perinneleikkejä ja -lauluja. Loppukahvit ja jäätelöt lapsille tarjo-
taan navetassa.

Ilmoittautuminen 16.5. mennessä oman seurakunnan kirk-
koherranvirastoon. Katso tarkemmat tiedot tapahtumasta seu-
rakuntien ilmoituksista.

Limingan rovastikuntaan kuuluvat Hailuodon, Kempeleen, 
Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän ja Uta-
järven seurakunnat.

Äidit vain, nuo toivossa väkevät,

Jumalan näkevät.

Heille on annettu voima ja valta

kohota unessa pilvien alta

ja katsella korkeammalta.

Runossa Alfhild maini-
taan Pispalan kissat ja koi-
rat, tuttu väki ja mäki. Eni-
ten minua kuitenkin kos-
kettavat sanat Äidit vain, 
nuo toivossa väkevät.  Sel-
lainen äitini on. Hän ei la-
kannut toivomasta, vaik-
ka lapsella olisi asiat kuin-
ka huonosti. Vaikka kaik-
ki näytti ilmiselvästi kulke-
van kohti katastrofia, hän 
ei luopunut. Lapsen kuole-

ma ei murtanut häntä, sillä 
kristityn ei tarvitse menet-
tää toivoa. Toivo ei katoa, 
vaikka elämä olisi vaikeaa 
kuten äidilläni oli.

Toivo on äitien tehtä-
vä, sillä heillä ei ole muuta 
mahdollisuutta.

Pekka HeLiN

w w w.sxc . hu /  M i c ha l  Z ac ha r zew sk i
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Seurakuntakerho ke 7.5. klo 
13 Kellon srk-kodilla, to 8.5. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa ja ma 12.5. klo 13 
Jokivarren vanhustentalolla. 
Kuljetusta tarvitsevat soitta-
kaa, p. 5472 636 pe klo 9–11.
Juttukahvila to 8.5. klo 13 
Martinniemen srk-kodis-
sa. Terveydenhoitaja mit-
taamassa verenpainetta klo 
13.30–14.30. Kuljetusta tar-
vitsevat soittakaa, p. 5472 
636 pe klo 9–11.

Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
12.5. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa. 
Hautausmaan siivoustal-
koot ma 12.5. klo 18.
lähetysilta ti 13.5. klo 18 Sil-
jandereilla, Reippaantie 1.
eläkeläisten musiikkipiirin 
kevään viimeinen kokoon-
tuminen to 15.5. klo 13 srk-
keskuksen monitoimisalissa. 
Seurakunnan lapsikuoro 
vierailee to 22.5. klo 16.30 
hoivaosastolla ja klo 17 vuo-
deosastolla. 
Haukiputaan Kehitysvam-
maisten tuki ry:n äitipii-
ri ma 12.5. klo 18 Kellon srk-
kodissa.
Retki Posion lapiosalmelle 
2.–4.6. Matkan täyshoitohin-
ta 110–140 euroa lähtijöiden 
määrästä ja majoitustasos-
ta riippuen. Käynti Pentikillä. 
Alle 12-vuotiaat puoleen hin-
taan. Matkanvetäjinä Juha 
Sarkkinen ja Helena Ylimau-
la, tied. ja ilm. viim. 23.5. Yli-

Kirkkoherranvirasto ja 
toimistot kiinni ke 14.5. 

naisten piiri to 8.5. klo 
18.30 kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Sami Puolitaival.
Miesten piiri to 8.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Äitienpäiväjuhla pe 9.5. klo 
13 terveyskeskuksen vuode-
osastolla. Sami Puolitaival ja 
diakonian vapaaehtoiset. 

Hartaus ke 7.5. klo 13 Kotirinne, 
Raimo Salonen.
Hartaus ke 14.5. klo 14 Jaaran-
kartano / viikkomessu, Pauli Nie-
melä, Marja Ainali. 
Poikakuoro to 8.5. klo 17–18 srk-
keskus.
Kirkkokuoro to 8.5. klo 18.30 
srk-keskus.
Diakoniapiiri ma 12.5. klo 18 
Kolamäen kerhohuone.
eläkeläisten seurakuntakerhot: 
Ti 13.5. klo 12 Alakylän nuoriso-
seuran talo. Kuljetuspyynnöt Er-
ja, p. 0400 775 164.
Ti 13.5. klo 13 Jäälin srk-koti.
Miesten hengellinen piiri ke 
14.5. klo 18 Lähimmäisen tupa 
Vanha Koulu, tarkoitettu kaikil-
le miehille.
Ystäväpiiri to 15.5. klo 14 Hut-
tukylän nuorisoseura.
luontolaulujen ilta su 18.5. klo 
18 Jäälin srk-koti, Huttulan per-
he, kahvitarjoilu YV-keräyksen 
hyväksi.
Päiväkerhoihin ilmoittautumi-
nen: 12.–14.5. klo 9–12 ja 16–18, 
p. 040 700 8151.

lasten parkki avoinna perjan-
taisin klo 12–15 Jäälin srk-koti. 
Tarkoitettu 3–6-vuotiaille lapsil-
le. Tied. 0400 835 374.
Pyhäkoulutyön retki rovasti-
kunnalliseen lastenjuhlaan Yli-
Iihin 18.5. Retkeen sis. linja-au-
tokyyti, kirkkohetki, ruokailu ja 
juhla. Ilm. viimeistään 5.5. p. 040 
7431 901.
Perhekerhot ja -kahvilat ovat jo 
kesälomilla. Syksyllä tavataan!
Varhaisnuorten leireille ja per-
hetyön retkelle ilm. oli 23.4. Va-
paita paikkoja voi tiedustella p. 
040 743 1904.
Isovanhempien ja lastenlasten 
toimintapäivä Suvela la 24.5. 
Ilm. 16.5. mennessä Saija, p. 040 
560 9678. 
Kotikäyntikampanja järjeste-
tään 20.–22.5. klo 17–20 paikka-
kunnalle muuttaneiden seura-
kuntalaisten kohtaamiseksi. Tuo-
re ruisleipä viedään kotiovelle.
Mielenterveysleiri Isoniemen 
leirikeskus 13.–15.5.
Omaishoitajien virkistyspäi-
vä Reposelän majalla 22.5. klo 

10–15 Ilm. 17.5. mennessä Eeva, 
p. 040 579 3248.
Diakonian ja vapaaehtoistyön 
sekä Yv-keräyksen kiitosjuhla 
su 18.5. alkaen klo 10 messulla.
nuorisotyö: Avoimet ovet Ala-
kylän nuorisoseuralla ti klo 
17–20.
uudet hautainhoitosopimuk-
set kesäajaksi tulee tehdä 14.5. 
mennessä taloustoimistossa tai 
soita p. 040 5762 178.
Pyhäkoulut: Su 11.5. ei pyhä-
koulua. 
Rauhanyhdistys: Äitienpäivä-
myyjäiset la 10.5. klo 16 ry. Seu-
rat su 11.5 klo 17 ry. Raamattu-
luokka pe 9.5 klo 18 ry.
Kiimingin Rauhan Sana: Seurat 
su 18.5. klo 15 Montin-sali, Esko 
Takkula.
Kastettu: Miro Jaakko Johan-
nes Isokanniainen, Valtteri Ant-
ti Mikael Halminen, Maria Evelii-
na Halminen.
Vihitty: Arto Henrik Mella-Aho 
ja Marjo Anneli Ämmänpää.
Kuollut: Tyttövauva Mäkikyrö.

Caritas-Säätiön Kempeleen 
palvelukoti Cembalon siu-
naus la 10.5. klo 13. Toimit-
taa Pekka Rehumäki. Avoi-
met ovet ja kahvitarjoilu klo 
10–13, osoite Suolatie 4.
Miesten saunailta la 10.5. 
Luurinmutkaan Utajärvelle. 
Yhteislähtö kirkonkylän srk-
kodilta klo 15. Perillä mak-
karanpaistoa, saunomista ja 
mukavaa yhdessäoloa. Ilm. 
Arvo Yrjölä, 040 7707 431 tai 
arvo.yrjola@evl.fi.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot normaalisti.
Rovastikunnallinen perheta-
pahtuma la 24.5. Turkansaa-
ressa. Yhteinen linja-autokul-
jetus. Ilm. viim. 14.5. Eila Pelt-
tarille, 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. Ai-
heena kesän kynnyksellä.
Oma Hetki –omaishoitaja-
ryhmä to 15.5. klo 12.30–14 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa. 
Omaishoitajien retki Ro-
kuan kuntokeskukseen 
27.–28.5. Hinta 30 euroa. 
Tied. ja ilm. viim. 15.5. Sirk-
ku Määttä, p. 040 779 0368. 
Järj. Limingan rovastikunta.
Varttuneet to 15.5. klo 14.30 
kirkonkylän srk-kodissa.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta ke klo 10 Nor-

dea-talon alakerrassa. 
Kehitysvammaisten leiri-
päivä Rokualla to 29.5. Hinta 
10 e / henkilö. Ilm. viim. 12.5. 
Työkeskukseen, p. 513 661. 
Kerro samalla mahdollinen 
ruokavalio.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. Kas-
sitarjous (3 € /kassillinen ta-
varaa) vielä to 8.5. ja la 10.5. 
Tule tekemään löytöjä!
Oulun lähetysjuhlille 
(13.-15.6.) kaivataan vielä 
talkooväkeä sekä valmistelu-
töihin ennen juhlia että juh-
lien aikaan. Ilmoittautumis-
lomakkeita srk:n toimipis-
teissä ja lähetyssihteerillä.
Varhaisnuorten kerhot nor-
maalisti. 
nuoret: Nuortenilta to 8.5. 
klo 19 VP. Yöpappila pe 9.5. 
klo 20 VP. Nuorten peli-ilta 
ke klo 16.30–18 Kempelehal-
lilla. Nuorisotyön päivystys 
pe klo 16–18 Zeppelinissä. 
Äijäsähly su klo 13.30–15 
Santamäen koululla. 

Perhelentopallo la klo 9–11 
kirkonkylän koululla.
Aamukahvila kaikille, joilla on 
päivisin aikaa, Nordea-pankin 
alakerrassa ma klo 10–12. 
Kempeleen ry: Kotiseurat 
to 8.5. klo 19 Kyllikki ja Erk-
ki Karvosella, Rahkosentie 
36. Alueellinen nuortenil-
ta pe 9.5. klo 19 ry:llä. Nuo-
rempien raamattuluokkalais-
ten retki Oulunsalon Umpi-
mähkään pe 9.5. Lähtö Kem-
peleen ry:ltä klo 17.30. Äi-

Äitienpäivälounas ja lapsikuorojen konsertti
Seurakunnassa juhlitaan äitienpäivää. Juhla alkaa messulla kello 10. 
Messun jälkeen on tarjolla äitienpäivälounas ja lapsikuorojen konsertti 
seurakuntakeskuksessa.

Lounaalla on tarjolla kasviskeittoa, 
burgundinpataa, salaattia, jälkiruokaa ja 
kahvit. Lisäksi tilaisuudessa on arpajaiset. Äidit 
kukitetaan. Lounaan hinta on aikuiselle 9 euroa ja 
5–12-vuotiaalle lapselle 4 euroa.

Kiimingin seurakunnan poikakuoro ja Pyhän 
Tuomaan Lapsikuoro laulavat äitienpäivän 
kunniaksi kello 14 seurakuntakeskuksessa 
alkavassa musiikkitilaisuudessa, johon on vapaa 
pääsy. 

Äitienpäivälounasta on tarjolla klo 14.30 asti, 
joten on mahdollista myös ruokailla musiikkia 
kuunnellen.

Kuorot esittävät äitienpäivään, kevääseen 
ja Hyvään Paimeneen liittyviä lauluja yhdessä 
ja erikseen. Poikakuoron vieraaksi saapuva 
Pyhän Tuomaan Lapsikuoro on menestynyt 
kuorokatselmuksessa sijoittuen kolmen 
parhaan lapsikuoron joukkoon vuoden 2006 
kirkkomusiikkijuhlilla Kuopiossa. Kuoroa johtaa 
kanttori Raakel Pöyhtäri. Kiimingin seurakunnan 
poikakuoroa johtaa kanttori Ulla Metsänheimo ja 
säestää Jarkko Metsänheimo.

tienpäiväseurat su 11.5. klo 
16 ry:llä. 
Murron ry: Äitienpäivämyy-
jäiset la 10.5. klo 11 ry:llä. Äi-
tienpäiväseurat su 11.5. klo 
16 ry:llä.
Kastetut: Elias Tapani Erälä, 
Nina Sylvia Jyllilä, Sara Noo-
ra Henriikka Suvanto, Ant-
ti Kalevi Koponen, Sanna So-
fia Törmä, Ville Veikko Hei-
niemi.

lIntuRetKI lIMInGAnlAHDen luOntOKeSKuKSeen
Järjestämme linturetken Liminganlahden mielenkiintoiseen luontokeskukseen. Lähdemme 
matkaan kirkolta lauantaina 24.5. kello 8. Retki sisältää ammattilaisen opastaman lintubon-
gauskierroksen luontokeskuksessa. Kannattaa siis ottaa omat kiikarit ja eväät mukaan!
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Juha Sarkkinen, p. 
045 1393 475 tai juha.sarkkinen@evl.fi. Osallistumismaksu 5 € / hlö.

maula, p. 040 5014764.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: raamattuluokka Joke-
lan mökillä Tomminniemessä 
pe 9.5. klo 18.30, lauluseurat 
Jyrki Lukalla (Ojalanperän-
tie 1) ke 14.5. klo 18.30. Joki-
kylä: päiväkerho to 8.5. klo 
17.30–19 Jokikylän koululla. 
Kastettu: Aaro Jorma Juha-
ni Pietarila, Venla Amanda 
Kenttälä, Kasper Mico Ola-
vi Huhta, Sami Petteri Kemp-
painen, Eetu Joonatan Kyl-
mänen, Hanna Sofia Koleh-
mainen, Aarni Onni Otava 
Soikkeli, Enni Helga Katarii-
na Säävälä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Teemu Juhana Aitto-oja ja 
Satu Elina Pakanen.
Kuollut: Laina Eliina Pikku-
hookana, 87; Salme Marjatta 
Kyröläinen, 80.
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Gospelbändin 
harjoitukset 
Vakkurilassa 
maanantaisin 

klo 18–20. 
Jos haluat soittaa 
musiikkia, jolla on 

hengellinen tarkoitus, 
suuntaa kulkusi 

Vakkurilaan.
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Hartaus to 8.5. klo 13.15 
vuodeosastolla, klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
tähdet, harjoitukset to 8.5. 
ja 15.5. klo 16 srk-talolla.
Seurakuntakerhoa ei ole 
ke 9.5.
Rippikoulua kesä 2:lle la 
10.5. klo 9 ja ke 14.5. klo 
18-20 srk-talolla.
Seurakuntakerho osallistuu 
Osuuspankin järjestämään 
kevätretkeen luontokeskuk-
seen ti 13.5. Lähtö Tupos Va-
namo klo 11.15 ja Sarlotta 
klo 11.30. Ruokailu, kahvitte-
lua, pankin infoa ym. Ilmoit-
tautuminen tänään Sinikalle, 
p. 044 7521 226.
Kirkkolaulajat, harjoituksia  
ei ole ke 14.5.
Ylistysilta pe 16.5. klo 18 Va-
namossa.
tulossa: Su 18.5. kahvikon-
sertti klo 14 seurakuntatalol-
la. Ohjelmassa lauluesityk-
siä, yhteislauluja, runoja, ar-
vontaa ja kahvitarjoilu. Tuot-

Keskipäivänkerhon sekä 
laitasaaren ja Sanginjoen 
seurakuntapiirien retki ma 
12.5. Raaheen. Linja-autot 
lähtevät srk-talolta ja Laita-
saaren rukoushuoneelta klo 
9.30, paluu n. klo 18. Muka-
na Leena Leskelä, Sari Mus-
tonen ja Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 13.5. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa ja klo 14 Si-
nisiivessä, Pekka Kyllönen.
Iltahartaus ti 13.5. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen. 
Virsilaulutuokio ke 14.5. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Ossi Ka-
java.
Hartaus ke 14.5. klo 14 Toi-
vola-kodissa, Jouni Heikki-
nen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piirin ja niittypirtin kerhon 
leiripäivä ke 14.5. klo 13–17 
Koortilassa.
Rukouspiiri ke 14.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Syntymäpäiväjuhlat to15.5. 

klo 13 srk-talossa. Kutsun 
saaneet, tervetuloa yksin tai 
ystävän/omaisen kanssa. 
tulossa: ke 21.5. klo 18 tilk-
kutäkkilauluja Muhoksen 
kirkossa, Mikko Salmi, Make 
Perttilä.
Kuorot: ke 14.5. klo 17 lapsi-
kuoron kevätkauden päättä-
jäiset ja klo 18.30 kirkkokuo-
ron harj. srk-talossa. 
lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-talos-
sa ja Päivärinteen srk-salissa 
sekä to klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. Rovastikun-
nallinen perhetapahtuma la 
24.5. Turkansaaressa. Tied. ja 
ilm. viim. 16.5. kirkkoherran-
virastoon, p. 533 1284. 
nuoret: Koulupastoripäivys-
tys to 8.5. klo 10.40–12.15 
yläasteella ja lukiolla. Ke-
vään viimeinen nuortenilta 
pe 9.5. klo 18–19.30 srk-ta-
lossa. Päivystys nuorisotoi-
mistolla pe 9.5. klo 15–17, p. 
533 1201. Isosilmoittautumi-
nen kesän leireille kirkkoher-

ranvirastossa olevaan kansi-
oon 28.4.–14.5.
Rippikoulut: Kesä II -rippi-
koulun iltakirkko ja vanhem-
painilta su 11.5. klo 18 srk-ta-
lossa, Kyllönen, Kajava.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
pe 9.5. klo 19 juhla äideille ja 
su 11.5. klo 17 seurat ry:llä. 
Ma 12.5. klo 18 päiväkerhon 
retki. Ti 13.5. klo 13 laulu-
seurakerho Alli Repolalla. To 
15.5. klo 19 veljesilta. www.
muhoksenrauhanyhdistys.fi. 
laitasaaren rauhanyhdistys: 
pe 9.5. klo 18.30 raamattu-
luokka ja klo 19 ompeluseu-
rat ry:llä. La 10.5. klo 11 päi-
väkerho ry:llä. 
Kastettu: Hanna Mari Hele-
na Ihme, Lauri Antero Johan-
nes Karhu, Akseli Onni Juha-
ni Manninen, Patrik Joakim 
Antero Mattila, Tapio Kristi-
an Tervonen.

lähetystyö: Kirpputori on 
päättynyt tältä keväältä. Kii-
tos talkoolaisille ja asiakkail-
le. Avaamme jälleen syksyllä.
Ystävänkammari seurakun-
takodissa ti 13.5. klo 10–12.
Kuorot: Lapsikuoro to 15.5. 
klo 17, kirkkokuoro to 8.5. ja 
to 15.5. klo 18.
Perhekerho seurakuntako-
dissa ti 13.5. klo ja to 15.5. 
klo 10–13 (molemmissa ker-
hoissa nyyttärit ja naamiai-
set). Suvannon perheker-
hon leiripäivä Suvannon ky-
lätalossa ke 14.5. klo 10–13. 
Kaikki sivukylien perheker-
hot mukaan.
Satumuskari Sarakylässä to 
8.5. ja 15.5. klo 16. Kevätkir-
kon laulujen opettelu. 
Rovastikunnallinen lasten 
kevätjuhla Yli-Iissä su 18.5. 
klo 12. Lähtö seurakuntako-
dilta 10.45. Matka ja juhla 
ruokailuineen on ilmainen.
Rauhanyhdistykset: Käsi-
työilta Sarakylässä Eeva Pu-

hakalla pe 16.5. klo 19 ja lau-
luseurat Sarakylässä Juhani 
Jurmulla su 18.5. klo 19. Äi-
tienpäiväseurat Hirvaskosken 
ry:llä la 10.5. klo 19. (E. Illi-
kainen). Myyjäisseurat Jon-
gulla Raija ja Pekka Jussilal-
la la 17.5. klo 19. Äitienpäi-
väseurat Kurenalan ry:llä su 
11.5. klo 14. 
Kastettu: Pauliina Marian-
ne Kärki, Jarko Otto Johan-
nes Vääräniemi, Veeti Kaler-
vo Vesteri.
Kuollut: Arvo Lantto, 92; 
Raimo Ensio Pöykiö, 44.

to kehitysvammaisten virkis-
tystoimintaan. Rovastikunnal-
linen perhetapahtuma Turkan-
saaressa la 24.5. klo 10-14. Li-
sää tietoa tapahtumasta voit 
lukea kotisivuiltamme www.
liminganseurakunta.fi. Tied. 
ja ilm. 16.5. mennessä Hele-
nalle, p. 044 7521 230. Iso-
vanhempi-lapsenlapsi leiri-
päivä la 7.6. klo 10–16 Tyr-
nävän kesäkodilla. Ilm. 29.5. 
mennessä 044 7521 226 / Si-
nikka Ilmonen. Järj. Limin-
gan, Tyrnävän ja Lumijoen 
diakoniatyö.
nuorisotyö: Nuortenilta to 
15.5. klo 18-20 Vanamossa.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhon 
voi syksyllä aloittaa elokuun 
loppuun mennessä 3 vuot-
ta täyttäneet tai sitä van-
hemmat lapset. Voit ilmoit-
taa lapsesi kerhopaikassa 
tai soittaa Helenalle, p. 044 
7521 230. Ilmoittautuminen 
päättyy 16.5. Syksyllä otam-
me kerholaisia mikäli paikko-

ja on vapaana.
Perhekerhot: Ti 13.5. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 14.5. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Partiotyö: To 8.5. Tupoksen 
sudenpentujen vanhempai-
nilta (vanhempainvartio) Va-
namossa klo 18–19. Pe 9.5. 
Make päivystää partiotoimis-
tossa klo 14–16. Pökkelöjoh-
tajien 2. kokous partiotoimis-
tossa klo 16–17. Lippukunnan 
hallitus Partiokämpällä klo 
18–20. 9.–10.5. Sudenpen-
tuosaston leiri Ukuranperän 
urheilutalolla Lumijoella. Lei-
rikirje tulossa jakoon.
Su 11.5. kirkkopalvelussa Lu-
mikot. Ti 13.5. lippukunnan 
ja Partiotyön tuen hallituk-
set Partiokämpällä suunnit-
telemassa tulevaa juhlaa klo 
18 alkaen. Omat eväät ja työ-
vaatteet mukaan. La 17.5. 
avoimet ovet Partiokämpällä 
klo 11–15. Tervetuloa tutus-
tumaan. Su 18.5. kirkkopal-
velussa Karhut.

Muhoksen Kirkkokuoro 90 vuotta
Muhoksen kirkkokuoro juhlii 90-vuotista toimintaansa sunnuntaina 
18.5. Päivä aloitetaan kirkossa kello 10 juhlamessulla, jonka toimittaa 
Pekka Kyllönen, saarna Jouni Heikkinen. Kanttorina toimii Ossi Kajava, 
kirkkokuoro avustaa.

Messun jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntatalossa.  Kello 19 vietetään 
sävelhartaus Muhoksen kirkossa. Esiintyjinä ovat Muhoksen, Utajärven ja 
Limingan kirkkokuorot kanttori Ossi Kajavan johdolla. Puheen pitää Jouni 
Heikkinen.

Rauhanyhdistys: Pe 9.5. klo 
18.30 raamattuluokka (7–8) 
ry:llä, klo 18.30 nuortenil-

ta Aila ja Jarmo Alakärpäl-
lä. La 10.5. klo 18.30 raamat-
tuluokka (5–6) ry:llä. Su 11.5. 

klo 18.30 äitienpäiväjuhla 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
13.5. klo 12 ry:llä.

Hyvät partiotyön ystävät, tukijat, 
partiolaisten vanhemmat ja partiolaiset
Perjantaina 16.5. kello 18 siunataan 
Partiokämppä käyttöön ja vietetään 
lippukunnan 40-vuotisjuhlaa.

Tervehdyksiä otetaan vastaan käm-
pällä kello 17–17.45. Mahdolliset muis-
tamiset voitte osoittaa Partiokämpän 
tilille Limingan Op 523308–232728. 

Vieraat voivat ajaa perille asti. Par-

tiolaisille on opastus Escurialin riste-
yksessä. Partiolaiset saavat tarkemmat 
ohjeet johtajilta ja Kotikolon eteisestä 
lähiaikoina. 

Kyseessä on ulkoilmatilaisuus, joten 
varatkaa säänmukainen asu. Partiolai-
silla on myös partioasu. 

Tervetuloa. 

Päivä- ja pallerokerhoon 
sekä satumuskariin ilmoittautuminen

Ensi syksyn päivä- ja pallerokerhoon sekä satumuskariin 
ilmoittautuminen ti 13.5. klo 9–15 numeroon 882 3100 

tai 040 571 4629. Entiset kerholaiset voivat ilmoittau-
tua kerhoissa. 

Päiväkerhoon voivat ilmoittautua lapset, jotka 
täyttävät 4 vuotta joulukuun loppuun mennessä 

ja pallerokerhoon lapset, jotka täyttävät 3 vuot-
ta joulukuun loppuun mennessä. Satumus-

kariin otetaan 3–6-vuotiaita. 

Sivukylille perustetaan päiväkerho mi-
käli mukaan ilmoittautuu vähintään 

5 lasta.
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Alpuan seurakunnallisen 
kylätoimikunnan ja 
seurakuntakerhon 
yhteinen retki Rosenber-
gin maatilalle Rantsilan 
Sipolan kylälle ti 27.5., 
jossa ruokailemme ja 
juomme kahvit.
Aikataulu viikon 20 leh-
dissä. Ilm. Vihannin seu-
rakuntatoimistoon p. 010 
425 0271 tai Raijalle viim. 
to 15.5.
Tervetuloa mukaan lyhy-
elle keskipäivän retkelle!

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

to Määttä. 
Virkistyspäivä ke 14.5. klo 10 
Vaarintalolla. Vieraana suu-
hygienisti Raija Portaankorva.
Kuorot: Veteraanikuoro ma 
klo 11 ja kirkkokuoro ma klo 
14.30 srk-kodissa.  
Kerhot: Aarrearkku ti klo 16, 
puuhakerho ti klo 18 ja päivä-
kerho pe klo 10 srk-kodissa.
Kuollut: Pertti Ilkka Tapio 
Huttunen Haapavedeltä, 41; 
Unto Pauli Lehenkari, 59.

PulKKIlA
Päiväkerhot 3–4-v. to 8.5. ja 
15.5. klo 13.30 ja 5–6-v. pe 
9.5. klo 13 srk-talolla.
Äitienpäivämyyjäiset la 
10.5. klo 11–12 ry:llä. Myytä-
vänä täytekakkuja, leivonnai-
sia. Arvontaa. Kahvitarjoilu.
Äitienpäiväkahvit su mes-
sun jälkeen srk-talolla.
ehtoollishartaus su 11.5. klo 
14.30 terveyskeskuksen vuo-
deosastolla.
Perhekerho ma 12.5. klo 10 
srk-talolla.

Pyhäkoulu ti 13.5. klo 9 esi-
koululla ja klo 9.45 päiväkoti 
Muksulassa.
Ystävyysseura ti 13.5. klo 13 
vanhustentalolla, taimikas-
vatusta ja kasvien hoitoa.
Kuollut: Anni Kyllikki Sarkki-
nen s. Louet, 83; Panu Asmo 
Säily, 39.

PYHÄntÄ
Perhekerho to 8.5. klo 10 
kerhohuoneessa, perheen 
sunnuntaiksi ohjeita ja val-
mistelua.
Seurat su 11.5. klo 16 ry:llä.
Kerhot: Ma Salaisuuksien 
kaivos klo 15 ja Tavastken-
gän kerho klo 17. Päiväkerho 
ti klo 10 kerhohuoneessa.
Mll:n perhekahvilan retki 
ma 12.5. Jarvan tallille. Kel-
lonaika vielä avoin.
Virsihetki to 15.5. klo 10 
Nestorissa.
Kuorot: To 15.5. klo 12 ve-
teraanikuoro ja klo 17 lapsi-
kuoro srk-talossa.
Kuollut: Tyyne Pitkäkoski kir-

arvontaa ja diakoniatyön 
ajankohtaisia kuulumisia se-
kä iltahartaus. 
nuoret: Peli-ilta to 8.5. klo 
18 Ruukin srk-talossa yli 
12-vuotiaille. Nuortenilta to 
15.5. klo 16.30 Revonlahden 
srk-talolla, klo 18 Ruukin srk-
talolla ja klo 19.30 Paavolan 
srk-talolla.
Rauhanyhdistykset: Pe 9.5. 
klo 18.30 äitienpäivämyy-
jäiset Paavolan ry:llä. Klo 19 
ompeluseurat Ruukin ry:llä. 
Helluntaiseurat 10.–11.5. La 
10.5. klo 18 seurat, Matti Ni-
silä, Martti Huhtala ja su 
11.5. klo 18 seurat, Erkki Hy-
väri, Matti Nisilä. Ti 13.5. klo 
13 aikuistenkerho Timlinillä.

SIIKAJOKI
Perhekerho to 8.5. alkaa klo 
11, 15.5. normaalisti. 
tänä vuonna kastetut lap-
set jotka eivät ole saaneet 
kastesukkaa, voivat hakea 
Siikajoen perhekerhosta.
etsijäinpiiri miehille to 8.5. 

klo 19 Lumijoen korsuhovilla.
Äitienpäivän kirkkokahvit 
su 11.5. klo 11.30 Puistolas-
sa. Siikajoen Sisu ja Siikajoen 
Moottori-urheilijat tarjoavat 
kirkkokahvit. 
Vanhusten keskustelupiiri 
puistolassa ma 12.5. klo 13–14.
Virsihetki Puistolassa ti 13.5. 
klo 13. Yrjö Nissinen.
nuortenilta  ti 13.5. klo 18 
srk-talolla.
naisten keskustelupiiri ti 
13.5. klo 18 Pappilan alaker-
rassa.

Yhteisvastuu- ja tasauske-
räystapahtuma ti 20.5. klo 
12–15 Siikajoen srk-talossa. 
Jos sinulla on esineitä, lasten 
vaatteita tai kirjoja, joita ha-
luat antaa myytäväksi kerä-
ysten kartuttamiseksi, tuo ne 
myytäväksi. Tavarat voit tuo-
da 20.5. Siikajoen srk-talolle 
ennen tilaisuuden alkua.
Rauhanyhdistys: Pe 9.5. klo 
19.30 raamattuluokka Jouko 
Pietarilalla. La 10.5. klo 19.30 
nuorten iltakylä Kari Hyvä-
rillä. Su 11.5. klo 17 seurat 
ry:llä. Ti 13.5. klo 19 sisarker-
hon vauvailta. Ke 14.5. klo 
18.30 ompeluseurat ry:llä. 
To 15.5. klo 17.30 päiväkerho 
ry:llä ja klo 19 pyhäkoululais-
ten kevätjuhlaharjoitus.
Kuollut: Kaino Pauli Johan-
nes Tervakangas, 83.

VIHAntI
Perhekerho to klo 10 osoit-
teessa Kirkkotie 13 B 10.
Raamis ti klo 18–21 ja nuor-
tenilta to klo 18 sinisellä ta-

Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 8.5. klo 18 
Riitta ja Pekka Materolla.

Hartaus pe 9.5. klo 13.30 Ko-
tolassa.
Seurakuntakerho ti 13.5. klo 

RuuKKI
Diakoniatyöntekijä päi-
vystää: puhelimitse ma klo 
9–10, p. 050 469 4774. Ke 
klo 13–16 Ruukin srk-talolla. 
Ruukin vanhustentalolla ke 
21.5. klo 9.30–10.30.
Perhekerhot klo 9.30 ti Paa-

volan srk-talolla, ke Ruukin 
srk-talolla ja to Revonlahden 
srk-talolla. 
tukeva teatteri –kerho ti klo 
17–18.30 Ruukin srk-talon 
yläkerrassa. Marleena Taski-
la, p. 040 961 3701.
Kuorot: Lapsikuoro to 8.5. 
klo 15 ja kirkkokuoro to 8.5. 
ja 15.5. klo 16.30 Ruukin srk-
talolla.
Seurakunnan yhteisvastuu- 
ja tasauspäivän kota pe 9.5 
klo 10–14 Paavolan Kotova-
linnan pihalla. Tuotto keräys-
ten hyväksi. 
Aikuisten päiväpiiri ma 
12.5. klo 11 Revonlahden srk-
talolla. 
Raamattu- ja keskustelupii-
ri ti 13.5. klo 18 Ruukin seu-
rakuntatalossa.
Rippikoulun vanhempainil-
ta ke 14.5. klo 19 Ruukin srk-
talolla, I ryhmä ja eräryhmä.
Diakoniailta ke 14.5. klo 
18.30 Luohualla Tönkyräkan-
kaalla. Järj. Luohuan diako-
niakylätoimikunta. Kahvitus, 

Piippolan kirkkoherranvi-
rasto ja Rantsilan seura-
kuntatoimisto pe 9.5. sul-
jettuina.

Yhteisharjoituksia: Pulk-
kilan ja Rantsilan kirkko-
kuorot to 8.5. klo 10 Rantsi-
lan srk-talossa. Siikalatvan 
kirkkokuorot to 15.5. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. 
Päivä- ja perhekerholais-
ten retki kukka- ja eläinpuis-
to Escurialiin ke 21.5. Osallis-
tumismaksut 5 €, alle 3-v. il-
maiseksi. Perillä makkaran-
paistomahdollisuus. Omat 
eväät mukaan! Linja-auto 
klo 9 Kestilän kirkon parkki-
paikalta, klo 9.25 Pyhännän 
srk-talolta, klo 9.45 Piippolan 
kirkon parkkipaikalta ja klo 
10 Pulkkilan srk-talolta. Ilm. 
viim. 9.5. Marketta Taipa-
leenmäki, p. 0207 109 864. 
Päivä- ja varhaisnuorten 
kerhot viimeisen kerran vii-
kolla 20.

KeStIlÄ
Ohjelmaa Pihlajistossa pe 
9.5. klo 13, toteuttavat eka-
luokkalaiset Pirkko-opetta-
jansa johdolla.
Kevätmyyjäiset pe 9.5. klo 
19 vanhalla srk-kodilla.
Perhekerho to 15.5. klo 10 
kerhokodissa. 
Kirkkokuoro ti klo 19 srk-ko-
dissa.
Kerhot: Päiväkerho ke klo 
13, sudarikerho ke klo 15.30 
ja puuhakerho ke klo 17.30 
kerhokodissa. 
Kuollut: Anna Katariina Ra-
sinkangas kirkonkylältä, 73; 
Väinö Jalmari Niiranen Järvi-
kylästä, 86.

PIIPPOlA
Seurat su 11.5. klo 18 ry:llä, 
Esko Saukko ja Antero Hä-
mäläinen. 
Hartaus ma 12.5 klo 13.30 
ponnarilaisille kirkkossa. 
Hartaus ti 13.5. klo 14 Vaa-
rintalolla ja klo 14.30 Aino-
lassa, Saila Karppinen ja Un-

kolta Nestorista, 86; Elma Ar-
miida Kärenlampi s. Knuuti-
nen, 95.

RAntSIlA
Helluntaiseurat la 10.5. klo 
18.30 ja su 11.5. klo 12.30 
ry:llä, Urpo Luokkala ja Mark-
ku Holma sekä su 11.5. klo 19 
messu kirkossa.
Musiikkiopiston sekä Antti 
nävid Mikkolan kevätkon-
sertti ma 12.5. klo 19 srk-ta-
lolla. Kahvitarjoilu. 
eläkeliitto ti 13.5. klo 11 srk-
talolla. 
Seurakuntakerholaiset to 
15.5. klo 13.30 kirkkoon ja 
sitten srk-talolle. Pulkkilan ja 
Piippolan seurakuntakerho-
laiset vierailevat Rantsilassa. 
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 ja kirkonkylän Stellat 
ke klo 15 srk-kodissa, Manki-
lan Stellat to klo 13.30 Man-
kilan koululla ja Hovin Stellat 
pe klo 13 Hovin koululla.
Perhekerho Pallerot ma 
12.5. Ranuan retki.

Päiväkerhot: ti 13.5. klo 10 
Hovin nuppukerho Hovin 
koululla, ke 14.5. klo 9 pien-
ten nuppukerho ja klo 11.30 
isompien nuppukerho Nup-
pulassa.
Varhaisnuorten kerhot: ti 
13.5. klo 14.30 Mankilan var-
haisnuoret ja 16 tyttöker-
ho sekä ke 14.5. klo 14 Hovin 
varhaisnuoret. 
Isoskoulutus la 10.5. klo 
10–13 Nuppulassa, rippileirin 
suunnittelu.
Kastettu: Anna Milja Maria 
Näsänen.

lolla. 
urkukonsertit koululaisil-
le ma 12.5. klo 9.30 ja 12.45, 
Kalevi Kiviniemi.
Seurakuntakerho srk-talolla 
ti 13.5. klo 13.
Hartaus vanhainkodilla ke 
14.5. klo 12.
Virsihartaus uusien urkujen 
äärellä ke 14.5. klo 14. 
Rauhanyhdistys: Pe 9.5. klo 
18 kirkonkylän ry:n kevät-
myyjäiset. 

RetKI RAntSIlAAn
Piippolan ja Pulkkilan 
seurakuntakerhojen ret-
ki Rantsilaan to 15.5. 
Kerholaiset 5 e, muut 10 
€. Ilm. Saila Karppinen, 
p. 0207 109 856 ja Kirs-
ti Hakkarainen, p. 0207 
109 853. Olemme Rant-
silan kirkossa klo 13.30. 
Toivomme tapaamamme 
siellä myös rantsilalaisia. 

12.30 Tyrnävän srk-talolla.
temmes: Su 11.5. perhekirk-
ko klo 12 ja äitienpäivälou-
nas klo 12.45–14 Temmeksen 
srk-talolla. 
nuoret: Nuortenilta pe 9.5. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
limingan rovastikunnan 
talkoo- ja virkistysleiri päih-
deongelmaisille 19.–22.5. 
Oulunsalon Umpimähkäs-
sä. Hinta 20 € sis. kyydin, ma-
joituksen, ruokailut ja ohjel-
man. Lisätietoja ja ilm. viim. 
9.5. Riitalle, p. 044 7372 630.
limingan rovastikun-
nan omaishoitajien retki 
27.–28.5. Rokuan kuntokes-
kukseen. Hinta 30 € sis. kyy-
din, majoituksen, ruokailut 
ja ohjelman. Tiedustelut ja 
ilm. viimeistään 15.5. Riitalle, 
p. 044 7372 630.
Rovastikunnallinen perhe-
tapahtuma Turkansaares-
sa la 24.5. klo 10–14. Ruokai-
lu 8 € aik. ja 4 € alle 10-v. Lin-
ja-auto lähtee klo 9.30 Tyr-

nävän srk-talolta. Ilm. 16.5. 
mennessä päiväkerhoissa tai 
khranvirastoon.
Seurakuntaretki Ähtäriin ja 
Keuruulle 18.–19.6. Retki on 
suunnattu kaikenikäisille ja 
täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Majoitus Hon-
kiniemen leiri- ja kurssikes-
kuksessa 4 hengen huoneis-
sa. Osallistumismaksu 90 e / 
aik ja 45 € / 4–12-v. sisältää 
kyydin, majoituksen, lipun 
eläinpuistoon, laivaristeilyn, 
3 ruokaa, aamupalan, sau-
nan ja muun ohjelman. Ilm. 
16.5. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon, p. 5640 600.
Haudanhoitosopimuksia 
tehdään taloustoimistos-
sa 30.5. saakka, p. 5640 620. 
Hoitosopimuksen voi tehdä 
yhdeksi kesäksi tai 10 vuo-
deksi.
eu-elintarvikkeita jaetta-
vaksi ruoka-apua tarvitse-
ville perheille toukokuun lo-
pussa. Jakopäivät ilmoite-

Perinteinen 
äitienpäivälounas 
lähetystyön hyväksi
Ruukin srk-talolla su 
11.5. klo 11–13. Lou-
naan hinta 7 € aikuiset, 
5–12-vuotiaat 3,5 € ja al-
le 5-vuotiaat ilmaiseksi. 
Arvontaa.
Vihannin srk-talolla su 
11.5 klo 11–13. Tarjolla 
on lohikeittoa lisukkei-
neen, jälkiruokana kiis-
seli. Lounaan hinta on 7 
€ aikuisilta, 3 € 7–12-vuo-
tiailta, alle 7-vuotiaat il-
maiseksi. Arvontaa. Kil-
pasukat nähtävänä äi-
tienpäivälounaalla.

Hautausmaan 
siivoustalkoot
Kokoonnutaanpa jälleen 
joukolla siivoamaan hau-
tausmaan alueet kun-
toon äitienpäiväksi
Vihannin hautausmaalla 
to 8.5. alkaen klo 17. Tal-
kookahvit klo 18.30.
Siikajoen hautausmaal-
la pe 9.5. klo 13–20. Tal-
kookahvit. 

KYlVön 
SIunAuS 
Maanantaina 12.5. 
klo 14 Temmeksellä 
koulun viereisellä 
Junttilan pellolla. 
Kymmenvuotisjuhlassa 
kylvön siunaa piispa 
Samuel Salmi. 
Tilaisuudessa mukana 
Temmeksen lapsikuoro.

Äitienpäivälounas 
Sunnuntaina 11.5. klo 12.45–14 Temmeksen srk-talolla. 
Tarjolla lihamureke lisäkkeineen ja jälkiruokana täyte-
kakkukahvit. Hinta 6 euroa aik. ja 3 euroa alle 10-v.

taan myöhemmin.
tulossa: Isovanhempi-lap-
senlapsileiripäivä Tyrnävän 
seurakunnan Kesäkodilla la 
7.6. klo 10–16. Luvassa muka-
vaa yhdessä olemista ja teke-
mistä. Tiedustelut Riitalta, p. 
044 7372 630.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
La 10.5. klo 17 seurat ja toi-
mintailta ry:llä, Vesa Kum-
pula. Ti 13.5. klo 19 sisarpii-
ri ry:llä.

YHteISVAStuu-
KuntOteMPAuS 
Maanantaina 
12.5. klo 18–20 
Tyrnävän srk-talolla. 
Ohjelmassa Peltolan 
palvelukeskuksen 
Luovan toiminnan 
ryhmän esityksiä, 
puolen tunnin yhteinen 
kävelylenkki, arvontaa, 
kahvia, mehua, 
makkaraa ja 
vohveleita.

Murron rauhanyhdistys: La 
10.5. klo 11 äitienpäivämyy-
jäiset ry:llä. Su 11.5. klo 16 
seurat ry:llä.
Kastettu: Lenna Natanael 
Lumijärvi, Sanni Helmi Kris-
tiina Virpi.
Kuollut: Risto Ilmari Kaarti-
nen, 55.
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Tylsistyminen on mukavaa. Lais-
kotellessa ja vaakatasossa kek-
sii parhaat ideat. On ihana suun-
nitella ja unelmoida. Elämä ei saa 
olla pelkkää suorittamista. Autu-
asta, kun ei tarvitse mennä min-
nekään ja kalenteri näyttää pelk-
kää tyhjää. Nyt voin todella toteut-
taa itseäni! 

Näitä kommentteja kuulee yhä 
useamman aikuisen suusta. Ora-
vanpyörästä halutaan ulos, elä-
mästä halutaan nauttia.   

Lapsia sama haavekuva ei koske. 
Nykymenoa seuratessa huomaa, 
että useat isät ja äidit uskovat, että 

lapsista tulee saamattomia vätyk-
siä elleivät he harrasta ankarasti. 
Koululäksyjen ja maailmanmenon 
ihmettelyn lisäksi lihaskuntoa pi-
täisi harjoittaa eri lajien parissa pa-
ri kertaa viikossa ja vähintään yhtä 
soitinta olisi hyvä osata soittaa jo 
yleissivistyksen vuoksi. Siispä har-
joituksiin, soittotunnille, partioon 
ja näytelmäkerhoon, mars! 

Isä ja äiti kuskaavat, sumplivat 
ja kutsuvat avuksi isovanhempia, 
kummeja ja kaimoja. Mutta ei au-
ta valittaminen. Näin tekee hyvä 
äiti ja isä. Auttaa lasta löytämään 
omat vahvuudet. Osallistuva elä-

mä se vasta on aitoa elämää. Lö-
höäjistä tulee vain luusereita tässä 
aktiivisten kansalaisten maailmas-
sa. Lapset on pelastettava. Muuten 
niistä tulee kiusattuja, syrjittyjä ja 
potentiaalisia itsemurhapommit-
tajia.

Aku Ankkojen ja kirjojen lu-
keminen kaikessa rauhassa, iltai-
set pyöräajelut kioskilta kioskille, 
tutkimusmatkat lähistön metsiin, 
rauhalliset markettireissut van-
hempien kanssa tai pitkät päivä-
kirjan kirjoitussessiot ovat harvi-
naista herkkua. 

Lapsi ei saa viihtyä liikaa itsek-

seen, olla vaan hiljaa ja oppia ihmi-
siä tarkkailemalla. Se on outoa. Jo-
kaisen on oltava osa tiimiä. Elämä 
on siellä jossain. Ei kotona, omassa 
huoneessa tai omassa päässä. 

Jokaisen on oltava sentteri, pak-
ki, vitsiniekka, tukioppilas, kuo-
ronsolisti tai hymytyttö. Äidit ja 
isät tahtovat olla ylpeitä jälkikas-
vustaan. Eikä siihen aina riitä tyy-
tyväinen hiljaisuus. 

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

Lapset, elämää suorittava ikäluokka

Pankkialalla toimivan 
Otso Laxeniuksen päivät 
kuluvat hukkuneiden 
pankkikorttien 
metsästämiseen, 
verkkopankin ongelmien 
selvittämiseen sekä 
pörssisijoittamisen 
aloittamisen neuvontaan. 
Haasteellisessa työssä 
ei yksikään päivä ole 
samanlainen. Seuraavaksi 
selviää, miten Otso 
päihittää toisen 
haasteellisen paikan, 
Lähetysladan takapenkin.

M itä kuuluu Otsolle?
– Hyvää kuuluu. 
Olen vasta ostanut 
asunnon, sain ylen-

nyksen töissä ja kevättä pukkaa. 
Ei voi kuin hymyillä!

Miltä Ladan takapenkillä 
tuntuu?
– Erittäin hyvin suunnitellun 
Saabin jälkeen Ladan taka-

Lähetysjuhlia 

     by Jazz
penkki tuntuu haastavalta. Nyt 
osaan kyllä nauttia paremmin 
nykyajan mukavuuksista. Mutta 
onhan tässä mahtavaa retromei-
ninkiä, sillä Lada on aina edus-
tanut minulle jotain vanhaa ja 
jäyhää. Olen joskus ennenkin ol-
lut kyseisen merkin kyydissä, to-
sin meno oli silloin paljon tasai-
sempaa. 
 
Osallistutko kesän 
lähetysjuhlille?
– Kyllä, kuuluin ryhmään, jo-
ka suunnitteli nuorten aikuisten 
juttuja lähetysjuhlille. Itse juhlil-
la juonnan nuorten aikuisten ta-
pahtumia yhdessä Marjo Koske-
lan kanssa. Iltatapahtumissa on 
luvassa muun muassa Jukka Per-
kon saksofonilla soittamia virsiä 
by jazz. Tätä odotan kovasti myös 
itse, sillä Perko on Suomen huip-
puja soittamaan. Virsiä jammail-
laan myös Crossroadsin sanan ja 
rukouksen illassa. 

Miten päädyit mukaan 
seurakuntien toimintaan?
– Seurakuntaelämä tuli hyvin 
tutuksi isäni kautta, hän edus-
taa sokeripala-pataljoonaa eli on 

pappi. Seurakuntaelämästä 
on tullut luonnollinen osa 
omaa elämääni. 

Missä kaikessa 
toiminnassa olet 
mukana?
– Lähestyvät lähetys-
juhlat ovat lähes ainoa 
vaikuttamisen paikka 
tänä päivänä. Aiem-
min olen ollut mu-
kana Crossroads-
toiminnassa, enim-
mäkseen iltojen 

juontajana. Olen ollut mukana 

myös opiskelijaseurakunnan toi-
minnassa. Yleensä sellaiset tehtä-
vät, missä pitää näkyä ja kuulua, 
ohjautuvat minulle. 

Millainen suhde sinulla on 
kristinuskoon?
– Kristinuskon pointti on lupaus 
pelastuksesta. On oltava joku, jo-
ka antaa anteeksi. Ei kukaan voi 
olla niin täydellinen, ettei anteek-
siantoa tarvitsisi. Uskon, että tä-
tä maailmaa pyörittää joku isom-
pi voima kuin minä itse. Asiat ei-
vät ole täysin omassa vallassa ja 
se tuottaa ymmärryksen Jumalan 
olemassaolosta.

Mitä kuuluu tulevaisuuden 
suunnitelmiisi?
– Lähitulevaisuuteni menee työn 

ka hän tiesi, että tulee kohta kuo-
lemaan, hän kirjoitti sanat sellai-
sella ilolla, että virttä kuunnelles-
sa tulee isolla äijällä itku silmään. 
Sitä vain miettii, että jos hänel-
lä oli tuo usko, niin mitä vaihto-
ehtoja minulla on. Jumalalla on 
voima. 

Mitä vastaat lopuksi 
kysymykseen, että minkä 
tähden?
– Sinun, minun, hänen ja mei-
dän, teidän sekä heidän tähden.

MaaRiT iTkoNeN

 
Ensi kerralla Lähetysladan  
takapenkille istahtaa koko  
maailmalle tuttu henkilö.

mukana rahamaailman pyörteis-
sä. Teen työtä josta tykkään, ih-
misten kanssa ja kristillisillä ar-
voilla. Vaikka raha ja usko ovat 
asioina kaukana toisistaan, niin 
kyllä käytännön tasolla törmään 
siihen, että jokaisella on jokin 
etiikka, minkä mukaan he toi-
mivat. 

Mikä on lempivirtesi?
– Joitain vuosia sitten vielä inho-
sin virsiä, mutta nyt cover-aika-
kaudella olen oppinut pitämään 
niistä ja keskittymään sanomaan. 
Lempivirteni on ”Hyvyyden voi-
man ihmeelliseen suojaan” ja se 
löytyy virsikirjasta numerolla 
600. Virren alkuperäinen sanoit-
taja Dietrich Bonhoeffer kirjoit-
ti virren keskitysleirillä. Ja vaik-

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Otto Laxenius on ollut suunnittelemassa nuorten aikuisten tapahtumia Lähetysjuhlille. Itse hän odottaa eniten jazzin 
ryydittämää virsikonserttia. 
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