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Jälkiviisastelu on inhottava pikku harrastus, mutta 

jos vaihtoehto tälle on etukäteistyhmistely, on pa-

rempi pitäytyä ensin mainitussa.

Kun Suomen ekumeeninen neuvosto vuosi sitten 

laati jäsenilleen ohjeistuksen ja keskusteluasiakir-

jan siitä, kuinka viranomaisia mahdollisesti pakoi-

leviin ulkomaalaisiin tulisi seurakunnissa suhtau-

tua, syntyi meteli. Ohjeissa kun neuvottiin tarjoa-

maan apua.

Esiin ryömi letka kolumnisteja, pääkirjoitustoi-

mittajia ja asiantuntijoita. Evankelis-luterilaista kirk-

koa, joka on yksi ekumeenisen neuvoston yhdestä-

toista jäsenestä, syytettiin lain rikkomisesta.

Esimerkiksi Turun Sanomat kysyi, onko kirkossa 

ryhdytty etsimään myönteistä julkisuutta armeli-

aisuuden nimissä. Lehden mielestä seurakuntien 

asiantuntemus ei välttämättä riitä selvittämään tur-

vapaikanhakijoiden aitoa avuntarvetta.

Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen kir-

joitti Aamulehdessä, että kirkolle pitäisi lukea lakia. 

Hän rinnasti kirkon Hitleriin ja Staliniin. Näillä her-

roilla oli hänen mukaansa samanlainen tapa rikkoa 

lakia korkeampien päämäärien nimissä. Lapuanlii-

kekin mahtui hänen rinnastuksiinsa jollakin merkil-

lisellä tavalla.

Ekumeenisen neuvoston ohjeita sovellettiin käy-

täntöön ensimmäisen kerran, kun kurdinainen Naze 

Aghai haki turvaa Turun Mikaelin seurakunnasta. 

Ulkomaalaisvirasto olisi lähettänyt hänet takaisin 

Iraniin. Nyt hallinto-oikeus kumosi käännyttämis-

päätöksen. Virasto oli siis väärässä eikä sen asian-

tuntemus riittänyt selvittämään turvapaikanhaki-

jan aitoa avuntarvetta. Kirkko ei rikkonut mitään 

lakia. Kaikki meni ekumeenisen neuvoston ohjei-

den mukaan, hyvin ja oikein.

Huonostikin olisi voinut käydä. Jos kirkko olisi 

lukenut lakia kuten oikeushistorian professori ja 

kolumnistit neuvoivat kirkkoa lukemaan, olisi se 

merkinnyt yhdelle ihmiselle vähintäänkin kidutus-

ta, mutta erittäin suurella todennäköisyydellä myös 

kuolemantuomiota. Ja lopulta se olisi vielä osoit-

tautunut vääräksi tavaksi lukea lakia.

Miksi eivät ole professori, kolumnistit ja toimit-

tajat enää aiempia kantojaan julkisuudessa puo-

lustamassa?

Aatoksia

Tuli hiljaisuus

Kuinka lohdullista
on olla 
keskeneräinen

”Miten vähän onkaan jäänyt jäljelle, 
kun vakava sairaus on vienyt niin fyy-
siset kuin henkisetkin voimavarani! 

Ja kuinka epäreilulta se kaikki tun-
tuu! Sairastuin, vaikka tein kaiken 
niin kuin neuvottiin. Luin itsehoito-
oppaita ja oma-apukirjoja, söin luo-
mua, lähellä tuotettua kasvisruokaa, 
vältin rasvaa, suolaa ja sokeria. Sauva-
kävelin ja mittarin mukaan sain päi-
vässä kokoon kymmenen tuhatta as-
kelta. Se on ohjeiden mukaan mini-
mi, mutta usein ylitin sen. En koskaan 
mennyt siitä, missä aita on matalin. 

Siitä huolimatta: syöpä! (Sanana-
kin jo niin kauhea!)

Miten epäoikeudenmukaista! Sai-
rastuin, vaikka tein kuten elämänta-
palehdissä kehotettiin: annoin aikaa 
itselleni. Hellin ja hoivasin itseäni. 
Osallistuin, seurasin aikaani ja vir-
kistäydyin kylpylässä. Hoidin ihmis-
suhteitani. Matkustelin, mutta aina 
muistin olla varovainen. 

Siitä huolimatta, Jumalani, annoit 
minulle tämän ristin. Ensimmäinen 
ajatukseni on, että se on rangaistus; 
mitä tein väärin? Miksi juuri minä ja 
näin nuorena?

Pahinta on kuitenkin pelko, jonka 
sairaus on tuonut mukanaan. Kuo-
lemanpelko. Tässäkö kaikki nyt oli? 
Mihin päivät kuluivatkaan? Syyl-
lisyyden tunnekaan ei ole kauka-
na: mihin elämäni käytin, tämän 
elämän, jonka Sinä annoit lahjaksi. 
Teinkö lainkaan oikeita asioita, valit-
sinko väärin? Muistin huolehtia itses-
täni, mutta olisiko katse sittenkin pi-
tänyt suunnata useammin myös toi-
seen, siihen lähellä olevaan?”

Tällaisia ajatuksia ja mietteitä olen 
matkan varrella kuullut, kun ihmiset 
kertovat sairastumisestaan. 

Usein mietin, mihin asti omat voi-
mani riittäisivät, jos sairastuisin va-
kavasti. Ehkä hetken voisi auttaa kli-
seinen ajatus siitä, että niin paljon 
annetaan kuin jaksaa kantaa.

Ehkä enemmän kuitenkin kan-
taa vastikään Morbackan hiljaisuu-
den yhteisön seinältä lukemani lause 
”Olemme keskeneräisiä.” 

Siis vasta matkalla täydelliseen.
Kaikessa rujoudessa, kaikessa 

köyhyydessä (kuka milläkin lailla) 
olemme Jumalan luotuja, arvokkai-
ta sinänsä. Emme koskaan täydelli-
siä, emme koskaan ilman virheitä. 
Siis ihmisiä. Mutta matkalla kohti si-
tä, millaisiksi meidät on tarkoitettu. 
Siihen matkaan kuuluvat myös vai-
keudet, sairaudetkin – niin uskon, 
vaikka sitä on vaikea hyväksyä. Sai-
raus opettaa senkin, ettei tässä tehok-
kuuden maailmassa koskaan voi lop-
puun asti hallita elämäänsä. 

Alusta loppuun saakka olem-
me keskeneräisiä. Kuinka lohdullis-
ta! Kuinka kaunista! Luojan merkki 
meissä.
 

Maarit PeltoNieMi
toiminnanohjaaja

Oulun NNKY

29.5.2008

Työmarkkinatukea 
0 euroa kuukaudessa
 
Kelan tiedottaja Minna Latvala kertoo 
Kelan sanomissa tarvehankintaisesta 
työttömyysturvasta, joka tarkoittaa sitä, 
että puolison tulot voivat laskea työmark-
kinatuen tai maahanmuuttajille makset-
tavan kotoutumistuen määrää tai koko-
naan estää tuen saamisen. 

”Tarveharkinnan taustalla on ajatus, 
että työssäkäyvän puolison ”tehtävä” on 
elättää työtön kumppaninsa ja lisäksi 
mahdollisesti koko perheensä.

Kuitenkin puolet tarveharkinnan koh-
teeksi joutuneista eli avoliitossa, jossa 
puolisolla ei ole lain mukaan minkään-
laista velvollisuutta elättää työtöntä puo-
lisoaan.”

”Pienin summa, jota maksettiin, oli 
0,5 euroa päivässä eli noin 11 euroa kuu-
kaudessa, Latvala hämmästelee.”

”Työmarkkinatuessa puolison tuloil-
le asetetut tulorajat ovat matalat. Tutki-
muksen perusteella lähes puolet tarve-

harkinnan kohteeksi joutuneista oli alle 
keskituloisia. Suurista ansioista tai ”vuo-
rineuvosten rouvista” ei siis ole kyse, vaan 
tarveharkinta kohdistuu usein pienituloi-
siin lapsiperheisiin.”

Kelan sanomat 2/2008

Naispapiksi vastoin 
miehen vakaumusta

Eeva Sisko Vaalgama kertoo Me Nais-
ten haastattelussa taipaleestaan pappina 
ja naispappeutta vastustavan kirkkoher-
ran rouvana. Hänellä riittää ymmärrys-
tä paitsi omalle miehelleen, myös kirkon 
toisinajattelijoille.

”Naispappeuden vastustajilla on va-
kaumuksensa, ja sitä on kunnioitettava. 
Minä olen valmis joustamaan. En silti hy-
väksy vastustajien toimintaa, koska papin 
virka on miehille sekä naisille.”

Me Naiset 22.5.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Helsingin yliopistossa 
teologeille 
on järjestetty 
muutamana vuonna 
vapaaehtoinen 
viittomakielen kurssi. 
Se on kuitenkin 
vain pintaraapaisu 
kieleen.

Oulun hiippakunnassa 
toimii palkittu kuuro-
jen kuoro, joka kokoon-
tui viime viikolla Öber-

gin talossa Oulussa. Seurakun-
ta tarjosi kuuroille kahvit. Myös 
Rauhan Tervehdys oli paikalla. 

Mitä kuurot tuumivat siitä, 
että heillä ei ole pappia? Nykyi-
nen hiippakunnan kuurojenpap-
pi Erva Niittyvuopio siirtyy saa-
melaistyön sihteeriksi ensi syk-
synä. Niittyvuopio on tällä het-
kellä virkavapaalla kuurojenpa-
pin virasta.

– Emme selviä ilman pappia. 
Tarvitsemme häntä, sanovat Elsa 
Keränen ja Anna-Leena Lahden-
perä painokkaasti viittoen.

– Jumalanpalveluksia on nyt 
vähemmän, kun pappia ei ole, 
viittoo Kaarlo Kynkäänniemi.

– Uuden papin, oli hän sitten 
mies tai nainen, pitää olla oikeas-
ti kiinnostunut kuuroista ja viit-
tomakielestä, Kynkäänniemi jat-
kaa.

Tilanne ei ole kuuroille paras 
mahdollinen. Jumalanpalveluk-
sia on hiippakunnassa vähem-
män kuin aikaisemmin. Viikon-
loppuleirejäkään ei ole ollut yhtä 
usein kuin ennen.

Myös kuuroja palvellut vs. dia-
koniatyöntekijä Eija Mukka jää 
pois tehtävästään siirtyäkseen 
työhön Ylivieskaan elokuussa. 
Virkaan etsitään vs. työntekijää.

Kuurot ovat tottuneet kään-
tymään seurakunnan puoleen. 
Pohjois-Suomessa ei ole mon-
ta paikkaa, jossa kuurot voisivat 
saada viittomakielistä palvelua. 
Avoimia ja ilmaisia paikkoja ovat 
vain seurakunta ja kuurojen yh-
distys, Eija Mukka sanoo.

– Kuuroilla on odotuksia seu-
rakunnan suuntaan, Mukka li-
sää.

Maassa seitsemän 
kuurojenpappia
Kirkkohallituksessa työskentele-

Hiippakunta ilman kuurojenpappia

vä kuurojen- ja kuulovammais-
työn sihteeri Riitta Kuusi on yk-
si seitsemästä kuurojenpapista 
maassamme. Kuurojendiakone-
ja on parikymmentä. Kymmen-
kunta tekee työtä vain kuuroille, 
toisen kymmenen työn yksi osa-
alue ovat kuurot.

Kuusen mukaan kuurojen-
pappeja on vaikea värvätä. Harva 

osaa viittomakieltä jo ennestään. 
Työ on myös raskasta muun mu-
assa sen vuoksi, että yhden pa-
pin alue on hyvin laaja. Usein se 
on laajempi kuin itse hiippakun-
ta. Näin on esimerkiksi Pohjois-
Suomessa.

– Suuri osa ajasta kuluu auton 
ratissa, kun seurakunta on hajal-
laan, Kuusi toteaa.

Papin on vaikea sovittaa työ- 
ja perhe-elämä. Jos papilla on 
vaikka pieni lapsi, matkalaisen 
työ ei ole helppo.

– Nykyajan papit haluavat 
myös kohtuulliset työajat, Kuu-
si sanoo.

Suurin haaste kuurojentyössä 
on se, että kirkolla ei ole sijaisre-
sursseja papeille. Jos joku sairas-
tuu tai virka tulee auki, paikkaa-
jaa ei ole.

Ne, jotka kuurojenpapeiksi 
ryhtyvät, työskentelevät antau-
muksella. He ovat päässeet hy-

vin palvelleina eläkkeelle, Kuusi 
naurahtaa. Työurat saattavat olla 
jopa 25 –30 vuotta pitkiä. Kuuro-
jenpapit eivät varsinkaan aikai-
semmin vaihtaneet tehtäväänsä 
vaan jäivät siitä eläkkeelle.

Viittomakieli 
suurin haaste
Haastavin osa työstä on viittoma-
kielen oppiminen. Viittomakieltä 
ei yleensä opeteta diakoniaopis-
kelijoille, sillä heillä on muuten-
kin paljon aineita. Helsingin yli-
opistossa teologeille on järjestet-
ty muutamana vuonna vapaaeh-
toinen viittomakielen kurssi. Se 
on kuitenkin vain pintaraapaisu 
kieleen.

– Viittomakielinen palvelu on 
tärkeää, koska se on kuurojen 
ensikieli. Kuuleva kuulee ryt-
min, melodian ja sanat. Kuurolle 
tärkein aisti on näköaisti. Kaik-
ki se mikä liikkuu, huomataan. 

Ilmeet, eleet ja kädet ovat viitto-
makielen elementtejä, Kuusi se-
lostaa.

Viittomakieli on kuuroille 
tunne-elämän kieli, myös ruko-
uksen ja jumalanpalveluksen kie-
li. Siksi viittomakielinen palvelu 
on kuuroille niin tärkeää.

Kuurolle on teoriassa mahdol-
lista päästä kuurojenpapiksi. On-
gelma on ollut se, että kuuroille 
teologian opiskelijoille ei ole ollut 
riittävästi opiskelutulkkeja.

Kukaan ei kuitenkaan ryh-
dy papiksi kevein perustein, ei 
myöskään kuuro. Papiksi ryhty-
minen on hyvin henkilökohtai-
nen asia. Ehkä juuri siksi kuu-
roilla ei ole kuuroa pappia.

– Ensimmäisen kuuron papin 
tie ei tule olemaan helppo, Kuu-
si toteaa. Odotukset ovat aika-
moiset.

Pekka HeliN

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Esivallasta ja sotilasvalasta 
Jorma Katajaroutiolle Rauhan Terveh-
dyksessä 22.5. julkaistun mielipiteen 
johdosta.

Valtion tehtävänä on antaa kansalai-
silleen turvaa. Armeijalle uskotun puo-
lustustehtävän hoitamiseksi armeija ot-
taa asevelvollisiltaan uskollisuuden va-
lan tai -vakuutuksen. Näin halutaan 
varmistaa, että sotilaat taistelutilantees-
sa pysyvät lippujensa alla.

Sotilasvala sekä mahdollisesta pet-
turuudesta lankeavan rangaistuksen 
ja petturin osaksi tulevan häpeän pel-
ko saavat sotilaat yleensä pysymään ri-
vissä ja tarvittaessa antamaan henken-
sä. Perinteisen käsityksen mukaan se ei 
ole mikään mies joka ei itseään, omai-
siaan, omaisuuttaan, kansaansa ja isän-
maataan puolusta. 

Lainaatte Raamattua ja vetoatte 
muun muassa Kristuksen 5. käskyyn 
tappamisen kieltämisestä. Näette mie-
lestäni asian yksipuolisesti, jopa vää-
rin. Kuvitelkaa tilannetta, että viholli-
nen hyökkää kotiinne ja uhkaa tappaa 
perheenne ja teidätkin, vaikka kenties 
siinäkin tilanteessa urhoollisesti julis-
tatte olevanne sivari. Katsotteko pääl-
tä vai huudatteko apua poliisilta ja ar-
meijalta – joita ei ehkä ihannevaltios-
sanne olekaan?

Pitäisikö jonkun puuttua tähän väki-
valtaan? Luulisin, että vastauksenne on 
myöntävä, mutta pelkään, että kantan-
ne tarkistus tapahtuu liian myöhään.

Siksi meillä on armeija,  ja jotta kaik-
ki miehet – naisetkin – täyttäisivät pe-
rustuslaillisen maanpuolustusvelvolli-

suutensa, tarvitaan myös sotilasvala tai 
vakuutus.

Ellei valaa tai edes vakuutusta vaa-
dita kaikilta armeijan sotisopaa kanta-
vilta, olisi se vaara että osa porukasta 
lähtee rintamasta hipsimään. Armeijan 
puolustususkottavuus perustuu aina so-
tilaiden keskinäiseen ja kansalaisten ta-
holta kumpuavaan luottamukseen.

Kristillisten kansalliskirkkojen ja 
kansallisvaltioiden turvakäsitys on, et-
tä maallinen esivalta on hengellisen esi-
vallan suojamuuri ja se kantaa miekkaa 
siksi, että se voisi suojella kristikuntaa, 
joka itse ei miekkaa kanna, eikä se kan-
salaisten välisissä suhteissa väkivaltaa 
eikä tappamista hyväksy. Tätä siviilielä-
mää koskevaa Kristuksen 5. käsky ym-
märrykseni mukaan ensisijaisesti tar-

koittaa, mutta itsensä puolustamista se 
ei yksilön eikä valtion tasolla kiellä.

Tästä kahden esivallan välisen yh-
teistyön perustasta lähtee luterilaisen 
kansankirkkomme maanpuolustuskä-
sitys. Se ei ole vanhentunut eikä menet-
tänyt merkitystään, vaikka vapaamieli-
nen yhteiskunta sallii tämänkin pyhän 
asian nakertamisen ihan verovaroin.

Mutta tämä arvopohja kestää. Tä-
tä me tahdomme asevelvollisina, kan-
tahenkilökuntana ja reserviläisinä ar-
vostaa ja puolustaa ja lapsemme tähän 
uskoon ja maanpuolustushenkeen kas-
vattaa.

Matti kyllöNeN
FT, res. yliluutnantti

Tuiran seurakunnan jäsen

El s i  H u t t u n e n

Kuulovammaisten parissa työskentelevä diakoniatyöntekijä Eija Mukka on huolissaan siitä, ettei hiippakuntaan löydy kuurojenpappia. Taustalla viittomakielinen kuoro 
harjoittelee esitystään. Viittomassa vasemmalta lukien Kaarlo Kynkäänniemi, Elsa Keränen, Anna-Leena Lahdenperä ja Anni Suihkonen.
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Satu Huotarilla on aihetta 
hymyyn. Ylioppilastutkin-
toa juhlitaan lauantaina, ja 
kaikki on valmiina. Ennen 

haastattelua tuli omin käsin lei-
vottua yksi kakkukin juhliin. 

Ylioppilastodistukseen Satul-
le tulee arvosana yhteensä seitse-
mästä aineesta.

– Alusta alkaen ajattelin, et-
tä kirjoitan uskonnon. Se tuntui 
helpolta, siinä oli kiinnostavia 
kursseja ja innostava opettaja.

Syksyisessä uskonnon ylioppi-
laskokeessa kysyttiin muun mu-
assa kirkon ja valtion keskinäi-
sestä suhteen järjestämisestä his-
torian esimerkkien valossa, Mi-
kael Agricolan merkitystä lute-
rilaisuuden juurtumisessa Suo-
meen ja Japanin uskontoja nyky-
päivänä. Jokeritehtävässä tuli se-
littää nuorten aikuisten uskon-

nollisuutta Suomessa tilastojen 
perusteella.

– Hankalin oli tehtävä, jossa 
piti pohtia Dalai Laman väitettä 
siitä, että kaikki uskonnot täh-
täävät inhimillisen onnellisuu-
den saavuttamiseen, Satu muis-
telee.

Raamatun sisältöä käsittele-
vässä kysymyksessä olisi pitänyt 
pohtia sitaattien pohjalta käsityk-
siä köyhyydestä ja rikkaudesta ja 
niiden synnyttämiä kristillisiä 
toimintamalleja. 

– Kristinuskon sisältöä käsit-
televät kysymykset eivät innosta 
minua niin paljon, Satu perus-
telee. 

Muista reaaliaineista Satu kir-
joitti historian ja yhteiskunta-
opin. Kaikista kolmesta tuli lau-
datur. Yhteiskunnalliset kiinnos-
tuksen kohteet näkyvät myös tu-

Anna Mäkituomas aloitti ylioppilaskirjoituksensa selittämällä, pohtimalla ja 
perustelemalla täydet pisteet uskonnon kokeesta. 

Suomen 
uskonnonopettajain 
liitto palkitsee 
vuosittain 
ylioppilaskirjoituksissa 
uskonnon 
reaalikokeessa 
parhaiten 
menestyneet 
lukiolaiset. Tänä 
keväänä palkinto 
myönnettiin koko 
maassa neljälle 
kokelaalle, jotka 
saivat kokeessa 
maksimipistemäärän. 
Palkituista kaksi 
on Oulun Lyseon 
lukiosta. 

Fundamentalistiksi 
leimataan helposti

tekStit elSi HuttuNeN
kuVat JaaNi FöHr

Toista vuotta opiskeleva 
Anna Mäkituomas aloit-
ti kirjoitusurakkansa tänä 
keväänä uskonnolla. 

– Aluksi en suunnitellut edes  
kirjoittavani sitä, mutta menin 
ykköskurssille ja huomasin, että 
se oli kivaa. 

Uskonnon kursseilla käsitel-
lään paljon muutakin kuin omaa 
luterilaista kirkkokuntaa ja sen 
vaiheita. 

Keväisissä kirjoituksissa An-
na selvitti Raamatun ja Koraa-
nin eroja, selitti kuinka armo, an-
sio ja lahja liittyvät kristillisessä 

Satu Huotari juhlii lukiourakan päätöstä ensi lauantaina. Tutkintotodistukseen tulee 
arvosana seitsemästä aineesta.

Maailmanuskonnot 
ovat vahvuuteni

opissa toisiinsa, analysoi alttari-
taulun sanomaa, pohti hindulai-
suuden olemusta ja vastasi jokeri-
kysymyksiin kirkkovuoden sisäl-
löstä ja askeettisesta perinteestä 
maailmanuskonnoissa. 

Raamatun tekstejä käsitellees-
sä kysymyksessä olisi pitänyt yh-
distää lainauksia oikeisiin Van-
han Testamentin tapahtumiin. 
Tähän kysymykseen Anna ei kui-
tenkaan vastannut. 

– Raamatunkohtia ei ole käy-
ty läpi tunneilla, eivätkä ne ole 
muutenkaan tuttuja, Anna pe-
rustelee.

Anna kertoo, että maailma-
nuskonnot ovat hänen vahvin 
alueensa. Silti maksimipistemää-
rä oli yllätys.

– Kokeen jälkeen oli hyvä fii-
lis, mutta yllätyin silti. Kysymyk-
set sinänsä olivat aika helppoja, 
jos osaa maailmanuskontojen 
opit.

Ja ne oppii, sillä uskonnontun-
nit ovat mielenkiintoisia. – Siel-
lä ei kyllä tullut nukuttua. Käsi-
teltävistä kappaleista piti tehdä 
muistiinpanot ennen tuntia, sii-
tä oli paljon hyötyä, kun luki ko-
keeseen. Varsinkin etiikan kurs-
si oli kiva. Teimme ryhmätyöt ja 
opetimme sitten muulle luokal-
le oman aiheemme. Meidän ai-
heemme oli eutanasia, joka he-
rätti paljon keskustelua.

Annaa kiinnostavat monikult-
tuurisuus ja kielet. Englannin ja 
ruotsin lisäksi häneltä taipuvat 
ranska ja espanja. Syksyllä kirjoi-
tusurakka jatkuukin toisella ko-
timaisella ja englannilla.

Lukion jälkeiset suunnitelmat 
ovat vielä auki. Siipien kantavuut-
ta saattaisi kokeilla myös ulko-
mailla, vaikka vapaaehtoistyössä. 
– Onneksi on vielä vuosi aikaa, 
olen vielä ihan hukassa! Anna 
nauraa aamuauringossa.

levaisuuden suunnitelmissa. 
– Haen Helsinkiin lukemaan 

maailmanpolitiikkaa ja pohjois-
maista historiaa Ouluun ja Hel-
sinkiin. 

Myös humanistisen tiedekun-
nan uskontotieteet kiinnostavat 
Satua. Uskontojen ja kulttuurien 
tuntemus ovat nykyisin yhä tär-
keämpiä.

– Uskonnot aiheuttavat paljon 
ristiriitoja ja eri uskontojen edus-
tajia leimataan fundamentalistik-
si todella helposti, vaikka heitä on 
todellisuudessa todella vähän.

Satun ensimmäiset pääsyko-
keet ovat heti kesäkuun alussa.  
– Vähän kyllä jänskättää, mutta 
jos en pääse opiskelemaan, niin 
sitten pidän välivuoden, tuore 
ylioppilas toteaa rennosti.
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Maata  kiertelemässä

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

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

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

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

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

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

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

www.oulunsuolahuone.fi 

P. 050 407 3840
Syynimaantie 4

Meiltä myös lahjakortit!

Terveys ja hyvinvointi 

Uusi Verso sai 
innovaatio-
palkinnon

Kirkollisen viestinnän en-
simmäinen innovaatio-pal-
kinto annettiin tamperelai-
selle Uusi Verso -verkkopal-
velulle. Palkittavan hank-
keen valitsi Kotimaa-lehden 
päätoimittaja Olav S. Me-
lin.

Uusi Verso on nuorten 
ja nuorten aikuisten kris-
tillinen toimintaverkosto ja 
verkkoseurakunta, joka toi-
minnallaan tavoittaa nuoria 
aikuisia, sinkkuja, perheel-
lisiä, opiskelijoita ja työssä-
käyviä. Se auttaa kokemaan 
seurakuntayhteyttä ver-
kossa. Uusi Verso on Tam-
pereen evankelis-luterilai-
sen seurakuntayhtymän yh-
teistyöhanke, jossa mukana 
ovat Kansanlähetys, Kansan 
Raamattuseura ja Suomen 
Lähetysseura.

Lisätietoa nyt palkitus-
ta kampanjasta www.uusi-
verso.fi

Lahjoitusleluja 
kerätään 
myyntiin 
Lähetysjuhlille

Oulussa järjestettävillä Lä-
hetysjuhlilla 13.–15. kesä-
kuuta myydään uusia ja 
käytettyjä lahjoitusleluja. 
Basaarissa kaupan olevien 
lelujen myyntituotto me-
nee Botswanaan, Gabanen 
seurakunnan päiväkodin 
lapsille. 

Leluja kerätään Oulun 
tuomiokirkossa olevaan le-
lulaatikkoon. Tuomiokir-
kon ovet ovat avoinna 2. ke-
säkuuta alkaen kello 11–21. 
Leluja kerätään 12. kesä-
kuuta saakka.

Lelujen täytyy olla puh-
taita ja ehjiä. Kaikki lelut 
otetaan vastaan. Jos ne ei-
vät mene kaupaksi Lähetys-
juhlilla, ne myydään lähe-
tystyön hyväksi myöhem-
min.

Lisätietoja lelukeräykses-
tä Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan kappalaiselta An-
na-Mari Heikkiseltä, p. 040 
575 2718.

Sisältöä 
aikuiseen elämään
Tarjoamme hyvinvoinnin 
viikonloppupaketin ilmaiseksi. 
Tarjolla ykkösartisteja, 
kansainvälisiä vieraita sekä 
syvällistä pohdittavaa. Hiljenny 
hetkeksi tai villiinny koko 
viikonlopuksi. Katso koko 
sisältö
www.minkatahden.fi.

Kristinuskoon viittaavasta sym-
bolista kiistellään Yhdysvallois-
sa Holmenin kunnassa Wiscon-
sinissa.

Kunnan omistamalla maalla 
on koristeena suuri valaistu risti ja 
tähti. Humanistit eivät rakennel-
maa hyvällä katsoneet vaan vaati-
vat, että julkisyhteisön omistamal-
la maalla ei saa esiintyä kannanot-
toa jonkin uskonnon puolesta. 

Kunta päätti ratkaista ongel-
man kolme viikkoa sitten myy-
mällä ristin alla olevan maan pai-

kalliselle Lions Clubille 600 dolla-
rilla ilman tarjouskilpailua, ker-
too Holmen Courier -lehti. Lio-
nit olivat luvanneet säilyttää ris-
tin nykyisellä paikallaan.

Amerikan humanistiliitto lä-
hetti kunnalle tuhannen dollarin 
tarjouksen samasta maa-alueesta. 
Kilpailuun liittyi myös uskonnon-
vapautta ajava Freedom From Re-
ligion Foundation 1 200 dollarin 
tarjouksella.

Koska kahta suurempaa tarjo-
usta ei otettu huomioon, aikovat 

Humanistit ristiretkellä humanistit nostaa kanteen kun-
taa vastaan. Humanistiliiton mu-
kaan kunnan ei tarvitse järjestää 
tarjouskilpailua maata myytäes-
sä, mutta jos useita tarjouksia kui-
tenkin jätetään, pitäisi niistä par-
haimman voittaa.

Ristin pystyttivät kunta ja 
Lions Club vuonna 1960 yksityi-
selle maalle. Kunta osti sen myö-
hemmin. Se on myös tarjonnut 
sähkön ristin valaisemiseen. Palo-
laitos puolestaan on lainannut tik-
kaita lamppujen vaihtamiseen.

Kunnan laatiman kauppakir-
jan perusteella Lions Club ra-

kentaa ristin ympärille aidan, va-
rustaa sen klubin nimikylteillä ja 
asentaa sähkömittarin, jonka pe-
rusteella se voi maksaa valaisuun 
käytetystä energiasta.

Humanistiliiton mukaan asi-
asta on käynnissä kova kiista Hol-
menin asukkaiden keskuudessa. 
Paikallislehti kuitenkin kertoi, 
että kokoukseen, jossa maakau-
poista päätettiin, osallistui kaksi 
myyntiä vastustavaa kuntalaista.

Holmenissa on noin 7 600 asu-
kasta.

JaNNe kaNkaala
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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

– Parikymmentä vuotta sitten 
lähdimme liikkeelle perhepäivä-
hoitajilla. Pikkuhiljaa äidit ha-
lusivat tulla mukaan kerhoile-
maan. Kun Rantsilaan tuli päi-
väkoti, niin hoitolapset menivät 
sinne ja perhekerhoon jäivät ko-
tona olevat äidit lapsineen, Rant-
silan seurakunnan entinen nuo-
risotyönohjaaja Anna-Maija 
Kurttila kertoo perhekerhon al-
kuajoista. 

Rantsilan kappeliseurakun-
nan perhekerho Pallerot vietti 
20-vuotisjuhlakerhoa viime maa-
nantaina leirikeskus Ristironk-
kelissa. Ohjelmassa oli tavallisen 
kerhoilun lisäksi hyvää ruokaa ja 
hemmottelua äideille naisten il-
lan merkeissä.

– Perhekerho on ollut aina to-
della suosittu täällä Rantsilas-
sa. Kun äidit olivat synnytyslai-
toksella, niin isien piti ottaa töis-
tä vapaata, jotta he pääsivät van-
hempien lasten kanssa perheker-
hoon, Anna-Maija Kurttila nau-
raa.

koko kylä kasvattaa
– Seurakunnan perhekerhol-
la on ollut valtavan suuri mer-
kitys Rantsilassa. Esimerkik-

Perhekerhosta saa voimia arkeen

Rantsilan Pallerot täytti 20 vuotta
Ku va t  M inna Mat in lau r i

Elina Äijälä on aktiivinen perhekerhoilija. Kuvaan mukaan tulivat Elinan pojan 
Jannen (vas.) ja tytären Iitan (oik.) lisäksi myös Petri, Taimi ja Santeri (Elinan sylissä).

Lapsilla riitti puuhaa Ristironkkelin pihassa. Tässä he ”paistavat” hevosenkenkiä.

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Palveluja tarjotaan

Koti- ja toimitila-
siivoukset edullisesti

Tmi Ninal  040 5321 624

si 1980–90-lukujen vaihteessa 
täällä lähdettiin mukaan perhe-
kerhon innoittamana Koko kylä 
kasvattaa -projektiin. Ja se taitaa 
elää vieläkin täällä eri kylillä. Sen 
myötä kylille syntyivät myös van-
hempainneuvostot, Anna-Maija 
Kurttila kertaa historiaa.

– Muistan kuinka alussa meil-
lä oli perhekerhossa paljon vauvo-
ja. Sen takia menin aina aamul-
la seitsemältä luuttuamaan seu-
rakuntatalon lattiat, jotta vauvat 
saattoivat kontata lattialla hyvillä 
mielin, Kurttila muistelee.

Perhekerho on edelleen tärkeä 
rantsilalaisten perheiden kohtaa-
mispaikka. 

– Kokonaisvahvuus meillä on 
kerhossa yleensä 20–30 henkeä. 

Ikäjakauma kerhossa voi olla pa-
rin viikon ikäisestä vauvasta yli 
70-vuotiaaseen mummoon saak-
ka. Täältä kerhosta löytyy leik-
kikaveria lapsille ja juttuseuraa 
myös aikuisille. Kaikki kokevat 
kerhon erittäin tärkeäksi, Rant-
silan kappeliseurakunnan dia-
konissa Eeva-Liisa Kekkonen 
toteaa.

ajastustenvaihtoa 
ja askartelua
Juhlakerhoon kutsuttuna kokki-
na hääri piakkoin suurtalousko-
kiksi valmistuva Laura Makko-
nen. Hän oli aikoinaan ensim-
mäisiä lapsia Rantsilan perhe-
kerhossa.

– Ei niistä ajoista paljoakaan 

muista. Mukavahan täällä oli 
käydä, sillä täällä näki muitakin 
kavereita, eikä aina tarvinnut ta-
pella kotona pikkusiskon kanssa, 
Laura Makkonen kertoo ruoan-
laittopuuhien keskellä.

Elina Äijälä on kuulunut per-
hekerhon vakiokävijöihin jo vii-
den vuoden ajan. 

– Parasta täällä on se, kun vä-
lillä äidit saavat tehdä ihan rau-
hassa omia askarteluja. Koko-
naisuutena täällä saa hyvinvoin-
tia niin lapsille kuin aikuisille ja 
täällä pääsee vaihtamaan ajatuk-
sia toisten aikuisten kanssa, Elina 
Äijälä toteaa.

MiNNa MatiNlauri

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Yhdistykset

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 1.6. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran kir-
kosta, toimittaa Nanna Helaakoski, avus-
taa Hannu Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. Lasten radiopyhäkoulu jää kesä-
tauolle, seuraava kuullaan 31.8. 

Radiotiedot
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 4.6. klo 15.40 Naisen allakka. ”Välikahvit” 
ovat tärkeä osa parisuhteemme hoitoa, aiheesta 
kolumnoi Saila Kukkohovi-Jämsä.
To 5.6. klo 15.40 Kasvun paikka. Kuinka lähe-
tystyö on kasvattanut ja muuttanut minua ih-
misenä? Namibiassa 13 vuotta työskennellyttä 
Ilkka Repoa haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Lasten radiopyhäkoulu jää kesätauolle, seuraa-
va kuullaan 31.8.
Su 1.6. klo 10 messu Ylivieskan kirkosta.
Jumalanpalveluksen jälkeen edellisen maanan-
tain Etappi-ohjelma uusintana, toimittaa Mer-
vi Jutila Alavieskasta. 

Muut seurakunnat

J a k e l u H ä i r i ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

www.ohsrk.fi 

Pe 30.5. klo 19 LIFT-ilta. Su 1.6. klo 11 Ehtool-
lisjuhla, Markku Tossavainen, Pirkko Junnila, 
Marja Vehkala. Tilaisuuden jälkeen perhelounas. 
Ke 4.6. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, 
Jouko Annala. Su 8.6. klo 11 ja 18 Heikki Raati-
kainen ja Aamurusko-yhtye. TERVETULOA!

Espoon herättäjäjuhlille lähtee linja-auto Oulusta pe 4.7.klo 8.30 linja-
autoasemalta, paluu su 6.7. juhlien päätyttyä. Kyyti ja hotellimajoitus 
(2hh, kaksi yötä, aamupalat) 135 €/hklö, pelkkä meno-paluu kyyti
60 €/hklö. Tied. ja ilm. Pohjolan Matka Oy, Ilkka Mäenpää,
puh. 040 553 0772.   Jumalan Lasten srk

  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 31.5. klo 18.00 Evankeliumin Ilta
 Anni Koivukangas
La 7.6. klo 18.00 Evankeliumin ilta,
 teema: Lähde kalaan,
 järj. srk:n nuoret aikuiset
 TERVETULOA!

   Kellonkartano 2008: Tie,  Totuus,  Elämä
Raamattuopistontie, KELLO  p.044 0510405,  www.kellonkartano.fi

   1.6 Su 13    Kartanon kirkko, lehtori Liisa KINGMA saarna, 
                                Tapio POKKA,     pyhäkoulu, kahvitauko              
             15   Seurat, mm Kingma ja Pokka  
7-8.6  Miten kohtasin Jeesuksen !? omakohtaisia kertomuksia,    
           yhdessä oloa, laulua, opetus Martti HEINONEN                  
La 14    Mikä Kellonkartano? – Tule ja katso  
     16     Miten kohtasin Jeesuksen,   
 18.30    Mitä usko Jeesukseen merkitsee arjessa  
Su 13    Kartanon kirkko,   15  Seurat,        
Katso leirit ja kesän ohjelma NETistä, Olet lämpimästi tervetullut

                  Kellonkartanon ystävät    Kirkkopalvelujen  opintokeskus 

Su 1.6. klo 18 Ehtoolliskokous, Venet-
vaara. Pe 6.6. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri. Su 8.6. 
klo 16-20 Seurakunnan rukouspäivä.
Tervetuloa!

TILAISUUTEMME:
Su 1.6. klo 11.00  EHTOOLLISKOKOUS

Ke 4.6. klo 19.00 SANA JA 
RUKOUSKOKOUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Sunnuntaina 1.6. klo 11.00 Jumalanpalvelus  ja Sotilasvihkimys !
Kaikki Tervetulleita !

Su 1.6. Ei seuroja. Osallistumme 
Kiimingin seuroihin.
Kokoushuoneiston siivoustal-
koot 2.6.-3.6. alkaen klo 17.
Tervetuloa!

Su 8.6. klo 15  Lauluseurat.
La 14.6. klo 16 SML seurat, 
Tuomiokirkko.
27.-29.6. Kesäseurat, Leppä-
virta.
Su 6.7. klo 15  Lauluseurat.
Su 20.7. klo 15 Lauluseurat.
Su 3.8. klo 15  Lauluseurat.
Su 17.8. klo 15 Helvi ja
Tauno Lahtinen.
Tervetuloa!
Armon auringon lämmittämää 
kesää!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi To 29.5. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, 
God’s Bell, Elliots, rukouspalvelua, tarjoilua, aihe: 
Luovuus. Pe 30.05. klo 19 ”Jeesus Kristus, 

sielumme lääkäri”, Helena Spring ja tiimi Tukholman Arken seurakunnasta. Su 1.6. 
klo 11 Ehtoolliskokous ja kastejuhla, Petri Mettovaara, Risto Wotschke. To 5.6. klo 
19 Rukousilta. Lastenleiri Koppanassa 23.-26.6., Nuortenleiri 26.-29.6.,
lisätietoja Siniltä.   www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

• 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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele
www.loimaankivi.fi

maritta.mottonen@loimaankivi.fi

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY

•KAIVERRUKSET
Mallikivet -10%

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele

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

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

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Onnea kaikille koulunsa päättäville!

Tervetuloa!
Välivainion Puutarha

Paulaharjuntie 41, av. ark. 8-19, la-su 8-18

� upeita kukkivia amppeleita
� orvokit, pelargoniat, begoniat, marketat ym. ym.
� komeat leikkoruusut, kauniit kimput ja muut
 leikkokukat kevään juhlijoille!

Kesäkukilla koristat pihasi ja parvekkeesi
juhlakuntoon:

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
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Meillä onkin nälkä!
Kuljemme uusien kiiminkiläisten ovilla. Jonkun vasta paikkakunnalle muut-
taneen herätämme työvuoron jälkeen nukkumasta, toisen leipomasta, yksi on 
jo ehtinyt aloittaa pihatyöt uudella tontilla. Keskeytämme työt ja vaihdamme 
muutaman sanan: ”Mitä kuuluu? Miten olette kotiutuneet?” Joku on parasta 
aikaa töissä tai reissussa. Hänelle me jätämme terveiset kirjeen ja tuoreen lei-
vän muodossa. 

Yhden kodin ovella ajoituksemme on loistava: ”Meillä onkin nälkä!” Olemme 
osuneet liikkumaan keskellä arkea, juuri siinä kohdassa, kun iltaruoka ei ole 
vielä valmis ja päivän lounaasta on liian pitkä aika. ”Kiitos leivästä!”

Tuossa tuoreessa ruisleivässä on kutsu Jumalan valtakuntaan. Juuri siinä 
suomalaiselle tulee ymmärrettäväksi omasta antaminen ja toiselle jakaminen. 
Tässä maassa on yhteistä leipää viety uudelle naapurille aina ja toivotettu ter-
vetulleeksi tälle seudulle. 

Jeesus kutsuu Sakkeuksen alas puusta ja sanoo: ”tänään minun on määrä 
olla vieraana sinun kodissasi”.  Kohtaaminen tulee niin yllättäen, että Sakkeuk-
sen koko elämä muuttuu. Jeesus kutsuu häntä mielenmuutokseen. Halu oikeu-
denmukaisuuteen nousee Sakkeuksen sydämestä. Vieraanvaraisuuden kodissa 
asuu välittäminen.

Kutsu ruoan jakamiseen kertoo yhdenvertaisuudesta ja yhteyden etsimi-
sestä. Seurakunnalle leivän vieminen merkitsee toivetta siitä, että Kiiminki 
tulisi muuttajille kodiksi ja seurakunta syliksi. Kutsu ulottuu aina taivaan juh-
lapöytään saakka. Elämän eväs löytyy sanasta ja ehtoollisesta, jonka ääreen Jee-
sus meitä kutsuu.

SaiJa kroNqViSt
Kiimingin seurakunnan kappalainen

3. sunnuntai helluntaista on saanut aiheen Kutsu Jumalan valtakuntaan. Juma-
lan valtakunta on ainutlaatuinen mahdollisuus, jota ihmiselle tarjotaan uskolla 
omistettavaksi hänen elinaikanaan. Evankeliumikirjan mukaan ”Joka epäröi ja 

vitkastelee, menettää tarjotun tilaisuuden.” 
Päivän evankeliumitekstinä on tuttu kertomus Sakkeuksesta. Hän oli publikaanien 

eli tullimiesten esimies maallisessa ja sosiaalisesti värikkäässä Jerikossa (vrt. hurskas ju-
malanpalveluspaikka Jerusalem). 

Kun elettiin roomalaisvallan aikaa, olivat Sakkeuksen kaltaiset ”pikkupomot” vuok-
ranneet tullin suurimmalla summalla valloittajalta. He olivat siis voittaneet ”tarjous-
kilpailun” ja huolehtivat tullinkannosta roomalaisten puolesta. Sakkeus itse ei kyninyt 
liian suuria tullimaksuja – se tehtävä oli hänen alaistensa, tavallisten publikaanien, jot-
ka tilittivät maksut Sakkeukselle. Publikaanit olivat hyvin vihattuja kansalaisten paris-
sa perimiensä ylisuurten tullien vuoksi.

Syyllisyys painoi Sakkeustakin. Hänen väärään elämäntapaansa Jeesuksen kutsu on 
kuin valonpilkahdus pimeässä. Alueella hyvin yleisen metsäviikunapuun siimeksestä 
oli hyvä tarkkailla tilannetta. Jeesus näki Sakkeuksen ja hänen elämäntilanteensa poh-
jaan saakka.

Jeesus ei kaihtanut syntisiä, vaan vieläpä aterioitsi heidän kanssaan, mistä häntä eri-
tyisesti paheksuttiin. Sakkeus oli saanut Jeesuksen armahduksen jo ennen lupaustaan 
vääryydellä perittyjen maksujen moninkertaisesta palauttamisesta. Näin voidaan sanoa, 
että ”armo vaikutti” hänessä hyvät hedelmät. Myös Sakkeuksen saama sosiaalinen ar-
vonpalautus oli hänelle tärkeää. Vastustajatkin tajusivat lopulta, miten juuri Jeesuksen 
armahdus oli muuttanut koko Sakkeuksen elämän.

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 18: 17–20, 26–29
Ensimmäinen lukukappale Sak. 1: 3–6
Toinen lukukappale 1.Kor. 1: 26–31
Evankeliumi Luuk. 19: 1–10

Herramme ja Kuninkaamme. 

Itsekeskeisinä ja peloissamme hyljeksimme niitä, 

jotka ovat erilaisia kuin me. 

Tahtoisimme olla rauhassa, 

tahtoisimme lämmitellä tutulla joukolla armosi paisteessa. 

Sinä, Kuningas, kutsut juhlaasi kaikkien kujien kansan. 

Auta meitä ymmärtämään, 

että tänäänkin lähetät juhlapöydästäsi kutsun meidän 

mukanamme. 

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. 

Aamen. 

w w w.sxc . hu /  A l e x  B e r na r d i s  
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Petri Kovalainen ja Tarja Oja-Viirret koettavat saada frankkeerauskonetta toimimaan.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Sinne menivät!Ku va t  Pä i v i  Mä k in e n

Perjantaina iltapäivällä 
kuutisen sataa 
kirjettä lähti postissa 
lähetysjuhlien 
talkootyöläisille. 
Lähetyssihteeri Tarja 
Oja-Viirret sai huokaista 
helpotuksesta – ainakin 
hetkeksi.

Tunnelma Intiön hautaus-
maan postitushuoneessa 
alkaa perjantai-iltapäivän 
edetessä jokseenkin tiivis-

tyä. Lähetyssihteeri Tarja Oja-
Viirret on tullut hakemaan ja 
frankkeeraamaan lähetysjuhlien 
talkooporukalle lähteviä kirjei-
tä. Mutta frankkeerauskone pis-
tää hanttiin. Se on Oja-Viirretil-
le koneen salaisuuksia opastavan 
Petri Kovalaisen lukuisista yri-
tyksistä huolimatta vakaasti sitä 
mieltä, että yksi kirje painaa nol-
la grammaa.

Kone joutuu nöyrtymään, 
kun teknistä apua saadaan vii-
mein puhelimitse. Liekö se sitten 
kostoksi rutannut erään kirjeen 
muistuttamaan lähinnä kaksiri-
vistä haitaria.

kaikkiin huutoihin 
ei voi vastata
Tavoitteena oli saada juhlille 800 

talkoolaista. Yli 700 henkeä 

  Toimittajakolmikko rehkii keittiössä, kansliassa ja järjestyksenvalvonnassa

Pekka HeliN elSi HuttuNeNSatu laPiNlaMPi

Ilmoittauduin keittiöön ja kahvilaan, ja kahvilavuo-

roon minut sitten otettiin. Otettiin, vaikka uhkasin 

syödä suklaat. Syyttäkööt nyt itseään.

Kahvilassa työskentelen sunnuntaina lähes koko 

päivän. Toivottavasti pääsee istahtamaan välillä. 

Viikkoa aikaisemmin koko talkooporukkaa siuna-

taan kirkossa. Sitä odotan innolla. En edes muista, 

milloin minua on viimeksi siunattu. Siunailtu on sen-

kin edestä.

Yksi suuri rutistus saatiin selväksi, kun Tarja Oja-Viirret pisti lähetysjuhlien talkookirjeet postiin.

Pääsin kuin pääsinkin somistustehtäviin, 

olen torstaina valmistelemassa nuorten juh-

lille valokuvanäyttelyä, joten pääsen kurkis-

tamaan juhlien valmisteluun jo etukäteen. 

Ruksailin talkoolaislomakkeesta innoissa-

ni yhtä ja toista ja niinpä pääsin myös jär-

jestyksenvalvojaksi. Minä, puolitoistamet-

rinen pätkä! Mutta älyhän on valtaa, ei voi-

ma – tai pituus.
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Petri Kovalainen ja Tarja Oja-Viirret koettavat saada frankkeerauskonetta toimimaan.

Soi kunniaksi
luojan...

Tilaa:  www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa  | puh. 020 754 2770  
Hietalahdenranta 13, Helsinki  |  ma–pe 9–17
Myös kirjakaupoista kautta maan.

| kummilapselle | omaksi iloksi | rippilahjaksi | ylioppilaalle | 7-100-vuotislahjaksi | 
| kummisedälle | mummolle | vaarille | ekaluokkalaiselle | yhteisiin lauluhetkiin | 
| kesäiltoihin | äidille | käsilaukkuun | mökille | veneeseen | sohvapöydälle |

Vuonna 1905 perustetun Raamattutalon yli 100-vuotinen perinne 
jatkuu. Tänä päivänä Raamattutalo on Kotimaa-yhtiöiden kirkollisten 
kirjojen tuotemerkki ja tae korkeasta laadusta. Valitsemalla Raamattu-
talon Raamatut ja virsikirjat tuet samalla suomalaista työtä.

Tutut, rakkaat lapsuudessa opitut virret 
antavat elämälle suunnan. Ne tuovat iloa 
arkeen, juhlistavat juhlan ja lohduttavat 
surun keskellä. 

Anna lapsellesi tai kummilapsellesi lahjaksi 
virsikirja. Annat viisautta, voimaa ja laulamisen 
riemua. Annat rukouksia ja lohdutuk sen sanoja. 
Annat hyvät matka eväät koko elämän ajaksi. 

Leijona Leon lastenvirsikirja
Iloinen lastenvirsikirja innostaa 
laulamaan ja sopii hyvin lapsen kä-
teen. Virsien säkeistöt rivimuodossa, 
mukana nuotit. Taipuisat laminoidut 
pokkarikannet. Koko 8 x 11 cm, 
1214 sivua. Ovh. 5,40 €

Eläinorkesteri-lastenvirsikirja
Kovakantinen lastenvirsikirja, jonka 
kannessa musikaalinen siili. 
Koko 8 x 11 cm, 1214 sivua.
Ovh. 10,90 €

Suojelusenkeli-taskuvirsikirja
Nostalginen suojelusenkeliaihe tuo 
lapsuuden mieleen. Kovakantinen 
nuottivirsikirja mahtuu mukavasti 
vaikka käsilaukkuun. 
Koko 8 x 11 cm, 1214 sivua. 
Ovh. 10,90 €

Hyvä paimen -taskuvirsikirja
Kovakantinen nuottivirsikirja, jonka 
kannessa perinteinen hyvä paimen 
-kuva-aihe. 
Koko 8 x 11 cm, 1214 sivua. 
Ovh. 10,90 €

Nahkakantinen taskuvirsikirja
Upea nahkakantinen ja kultasyrjäinen 
virsikirja patinoituu kauniisti ajan 
myötä. Huoliteltua suomalaista käsi-
työtä. Virsien säkeistöt rivimuodossa, 
mukana nuotit. Lisäksi liiteosa 2004, 
jossa mm. uusia lauluja ja rukouksia. 

Huomaa kätevän pieni 
koko, 8 x 11 cm! Saa-
tavana vaalea nruskeana, 
mustana ja viininpunaise-
na, myös nimipainatuksel-
la. 1214 sivua. Ovh. 39 €

Tilaukset: www.kotimaakauppa.fi  |  puh. 020 754 2770

Sinne menivät!

  Toimittajakolmikko rehkii keittiössä, kansliassa ja järjestyksenvalvonnassa

elSi HuttuNeN

ilmoittautui. Tehtävien ja työ-
vuorojen laatiminen moiselle 
porukalle ei ole aivan läpihuu-
tojuttu. Oja-Viirretillä ja tal-
kootoimikunnalla onkin taka-
naan ”aivan kauhea ralli”.

– Ainakin kaksi viikkoa 
väännettiin, eikä millään mei-
nattu saada asioihin mitään 
järkeä ja saada vuoroja toimi-
maan, huokaisee Oja-Viirret.

Jokaiseen tiedossa olevaan 
tehtävään on joka tapauksessa 
saatu joku eikä yksikään paik-
ka ole jäänyt täyttämättä. Toi-
menkuva tosin ei välttämättä 
ole juuri se, mitä talkoolainen 
ilmoittautuessaan toivoi.

– Aika tarkkojakin toivo-
muksia tietystä työtehtävästä 
tietyssä paikassa oli. Parhaam-
me yritettiin, mutta kaikkia 
toiveita ei voitu millään toteut-
taa.

Vielä löytyy töitä
Nuorimmat töihin tulijat ovat 
kymmenvuotiaita, ja vanhin 
ikänsä ilmoittanut oli syntynyt 
vuonna 1929. Nuorimmille on 
töitä tiedossa ainakin jäätelön-
myyjänä.

Käyttämättä ei jäänyt yksi-
kään talkoolainen. Lisääkin vä-
keä voidaan ottaa: töitä löytyy 
juhlilta kyllä varmasti.

– Sähkömiehiä kaivattaisiin 
sähköpäivystykseen, ja put-

kialan ammattilaisia voitaisiin 
ottaa vielä myös, vihjaisee Oja-
Viirret.

Suuria vuoron- ja tehtävän-
vaihtoja ei enää kovin mielel-
lään oteta vastaan, mutta Oja-
Viirret toivoo talkoolaisten il-
moittavan mahdollisista esteis-
tä. Asiat mutkistuvat, jos sovit-
tuun työvuoroon ei tulekaan 
ketään.

Maakunta mukana
Kirjeitä lähtee talkoolaisille 
Oulun lisäksi ympäri maakun-
taa ja kauemmaksikin.

Järjestysmiehet tulevat Kola-
rin ja Kokkolan väliltä. Talkoi-
siin ilmoittautui paljon väkeä 
muun muassa Vihannista, Ou-
lunsalosta ja Limingasta.

– Maakunta on mukana ta-
pahtumassa tosi hyvin. Nämä 
ovat selvästi alueen juhlat, ei 
vain oululaisten, Oja-Viirret 
sanoo.

Frankkeerauskone on työn-
sä tehnyt ja kirjeet jäävät postin 
kuljetettaviksi. Oja-Viirretil-
lä edessä on ennen juhlia vielä 
talkooväen ruokalippujen las-
keminen, ”ihmisten pyöritte-
leminen suuntaan jos toiseen” 
sekä omien ja talkootoimikun-
nan työvuorojen laatiminen. 
Muun muassa.

PäiVi MäkiNeN

Maisemien katselu jää vähemmälle, minulle napsah-

ti nakki infopisteeseen Ouluhalliin sunnuntaiksi. Sii-

nähän sitä pääsee hymyilemään ja ehkä puhumaan 

kielilläkin. 

Lauantaina on luvassa oikein luottamustoimi, ko-

lehdin käsittely takahuoneessa. Toivottavasti ei tar-

vitse laskea kolikoita, silloin kädet haisevat metallil-

le vielä maanantainakin. Eikä matikkapäässäkään ole 

kehumista. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 1.6. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, litur-
gi Jyrki Vaaramo, saarna An-
na-Mari Heikkinen. Kantto-
rina Raimo Paaso ja urkuri-
na Maija Tynkkynen. Kirk-
kokahvit sekä kappalaisten 
Anna-Mari Heikkisen ja Jyr-
ki Vaaramon virkaanasetta-
misjuhlat Keskustan seura-
kuntatalossa.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 1.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, saarnaa Leena Lehmus-
puu, kanttoreina Riitta Piip-
po ja Juha Soranta. Messun 
jälkeen Leena Lehmuspuun 
kirjan julkistamistilaisuus. 
Kirkkokahvit. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 1.6. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Mikko Salmi, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 1.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Taina 
Voutilainen. 

Tuiran seurakunta
Messu su 1.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. 

Messu su 1.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Emilia Soranta. 
Messu su 1.6. klo 12 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Tommi 
Hekkala. Pateniemessä alkaa 
kesätauko.
Messu su 1.6. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustavat 
Paula Kyllönen ja Anne-Ma-
ri Kyllönen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 70-vuotiaiden 
syntymäpäiväjuhla.
Iltamessu su 1.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hela-
na Paalanne, avustaa Stiven 
Naatus, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri. 
Viikkomessu ke 4.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Emilia Soranta. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 1.6. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Messu su 1.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.

YlIkIIMIngIn alue
Messu su 1.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
koululaisten kevätkirkko la 
31.5. klo 8.30 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 Hailuodon kirkos-
sa. Toimittaa Samuel Mäki-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 1.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Sarkki-
nen, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Hannu Nie-
melä, urkurina Laura Kum-
pula. Yksinlaulu Heino Vir-
ta. Rintamaveteraanien ja 
Haukiputaan eläkejärjestö-
jen kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit. Kirkkokuljetusta tarvit-
sevia pyydetään ottamaan 
yhteyttä kirkkoherranviras-
toon 30.5. klo 14 mennessä, 
p. 5471 185.

Kempele
Messu su 1.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Jaakko Tuisku ja 
Jonna Yliklaavu, kanttorina 
Marjo Irjala. Vietetään luo-
makunnan sunnuntaita.

Kiiminki
Messu su 1.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, Karl-Erik Tjäder, kant-
torina Jarkko Metsänheimo, 
Kiimingin Rauhan Sanan ke-
säseurat. 

Messu su.1.6. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kant-
torina Jarkko Metsänhei-
mo. Avustaa Emilia Nieme-
lä, viulu.
koululaisjumalanpalveluk-
set kirkossa: Huttukylän ja 
Ylikylän koulut to 29.5. klo 
9.30, Alakylän koulu pe 30.5. 
klo 10, Jokirannan koulun 
9.-luokkalaiset pe 30.5. klo 
11, Jokirannan koulun 6.-, 
7.- ja 8.-luokkalaiset la 31.5. 
klo 9.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen ja kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 1.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 1.6.klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, avustaa Os-
kari Holmström ja kanttorina 
Jukka Jaakkola. 

Siikalatva
keStIlä
koulukirkko pe 30.5. klo 9 
kirkossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Messu su 1.6. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, pastori Minna Rahkon tu-
losaarna, kanttorina Unto 
Määttä ja kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit seurakuntakodissa.

PIIPPola
PIo:n kevätkirkko pe 30.5. 
klo 10.20 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
 
PulkkIla
koululaisten kevätkirkko 
to 29.5. ala-asteen oppilaille 
klo 11.15 ja yläasteikäisille se-
kä lukiolaisille klo 12.15. Toi-
mittaa Urpo Luokkala, kant-
torina Pekka Kyöstilä.
Maallikkokirkko su 1.6. klo 
19. Toimittaa Timo Hak-
karainen, kanttorina Unto 
Määttä.

PYhäntä
kouluväen kevätkirkko pe 
30.5. klo 8.15 Pyhännän kir-
kossa.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 12 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttorina Unto Määttä

RantSIla
koululaiskirkko pe 30.5. 
klo 9.15 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen, avus-
taa lapsikuoro Stellat, teks-
tinlukijoina kirkonkylän esi-
koululaiset. Myös vanhem-
mat ovat tervetulleita kou-
lukirkkoon. 
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen.

Siikasalo
RuukkI
Iltamessu to 29.5. klo 18 
Ruukin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Kaija-Liisa Kerä-
nen. Isosten tehtävään siu-
naaminen. Messun jälkeen 
iltapalaa.
Sanajumalanpalvelus su 1.6. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen.

SIIkaJokI
koululaisjumalanpalvelus 
pe 30.5. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen.
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Reino Tanjunen.

VIhantI
Sanajumalanpalvelus su 1.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Kaija-Liisa Keränen, kantto-
ri Asko Rautakoski. Tiekirk-
koinfo jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
1.6. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Jorma Kiviran-
ta, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 29.5. klo 18.30, 
Kuntotalo, Uusikatu 66. Jyr-
ki Vaaramo.
Sanan- ja rukouksen ilta su 
1.6. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Mitä odotan? Pu-
heenvuoro Lars Soutukorva. 
Rukouspalvelua.
Sana elää -raamattu- ja ru-
kousilta pe 30.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 31.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Raamattupiiri to 29.5. klo 
14, Keskustan seurakunta-
talo. Luemme 1. Johannek-
sen kirjettä, teol. yo. Juha 
Leinonen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri Kar-
jasillan kirkolla ke 4.6. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
alfa-raamattupiri ke 4.6. 
klo 18.30, Karjasillan kirkko. 
Yhteyshenkilö Jaana Helis-
ten puhelinnumero 040 718 
4932.

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.5. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri
W. a. Mozart: Messu c-
molli (kV 427) la 14.6. klo 
20, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun katedraalikuoro, 
Cantio Laudis -kuoro. Sop-
raano Anna-Maria Jurve-
lin, sopraano Henna-Mari 
Sivula, tenori Tero Ylönen, 
basso Ari Rautakoski. Ka-
mariorkesteri. Musiikinjoh-
to Olli Heikkilä. Vapaa pää-
sy, ohjelmalehtinen maksaa 
10 euroa.

Karjasillan seurakunta
lapsi ja ilo su 6.7. klo 18, 
Kastellin kirkko. Runon ja su-
ven päivän runoilta.

Diakonia

Yhteinen seurakunta-
palvelu
PäIhdetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 30.5. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 

Lähetys
Rippikouluralli kaipaa rä-
symattoja. Valtakunnalliset 

Lähetysjuhlat ovat Oulussa 
13.–15.6. Juhliin liittyy Rip-
pikouluralli, johon osallis-
tuu suuri joukko rippikou-
lulaisia. Heille tarvitaan rä-
symattoja istuinalustoiksi. 
Jos haluat lahjoittaa tai lai-
nata mattosi rippikoulural-
lin ajaksi, tuo ne Siipeen, lä-
hetyksen puotiin ja pajaan, 
toukokuun loppuun men-
nessä. Jos annat mattosi lai-
naksi, kiinnitä niihin tieto-
si, jotta osaamme palauttaa 
ne. Lahjoitetut matot myym-
me lähetyksen hyväksi. Lisä-
tietoja lähetyssihteeriltä nu-
merosta 044 3161 570.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
kouluunsiunaamiskirkko 
to 29.5. klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Tervetuloa kirk-
koon myös kaikki lapsen tär-
keät ihmiset. Kahvit, mehut 
ym. sekä lahjat kirkon kryp-
tassa.
Iltaperhekerho ma 2.6. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho to 5.6. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 
Päiväkerho ma 2.6. klo 13, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 4.–6.7. Roku-
an leirikeskus. Rokualla on 
ohjelmassa muun muas-
sa ulkoilua, uintia, laulua 
ja luontopolkuja. Hinta ai-
kuiset 34 euroa, 4–18-vuo-
tiaat lapset 17 euroa ja alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta 
sisältää matkat, majoituk-
sen täysihoidolla ja vakuu-
tuksen Oulun ev.-lut. seura-
kuntien jäsenille. Ilmoittau-
tuminen 16.6. mennessä nu-
meroon (08) 3161 340.

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

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 4.6. klo 
18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Oma pyyhe 
mukaan. Nuotion äärellä il-
tapala ja päätöshartaus.

oPISkelIJaJäRJeStöt
evankeliset opiskelijat ja 
nuoret aikuiset: 
To 29.5. klo 18, Öbergin ta-
lo. Aiheena Jumalan lähetys, 
Ari Lukkarinen.

29.5.–5.6.2008

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

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

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

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

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

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Oulun seurakunnissa 
kesätapahtumia 

lapsille ja aikuisille

enot oulussa 

Kesän aikana seurakunnissa tarjotaan toimin-
taa erityisesti lapsille. Lastenpäivät, kesämus-
karit, kesäretki ja kymppileiri pitävät eri-ikäi-
siä lapsia liikkeessä. Naisten ilta -toiminta pi-

ristyy kesällä, kun se siirtyy Hietasaareen. Hietasaa-
ressa vietetään myös kesäisiä peli- ja saunailtoja.

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotiaille oululai-
sille ja ylikiiminkiläisille, ja niitä järjestetään arkipäi-
visin kesä-heinäkuussa Hintan seurakuntatalolla sekä 
Lämsänjärven ja Hietasaaren kaupunkileirikeskuk-
sissa. Toiminta on ohjattua ja ilmaista. Lisäksi lapsil-
le tarjotaan joka päivä ateria. 

Kesämuskareita pidetään Pyhän Tuomaan kirkolla 
aina tiistaisin 3.6. alkaen heinäkuun loppuun. Muska-
riryhmiä on puolivuotiaasta 6-vuotiaille. Lisäksi jär-
jestetään sisarusryhmä.

10–14-vuotiaiden kesäretki tehdään kesäkuun lo-
pussa Kannonkoskelle ja Evijärvelle. Kolmipäiväi-
sen retken aikana käydään muun muassa Power Park 
-huvipuistossa ja toteutetaan jumalanpalvelus. Retken 
hinta on 70 euroa. 

Vuonna 1998 syntyneille tarkoitettu kymppileiri 
järjestetään Rokuan leirikeskuksessa 24.–27.6. Leiri-
ohjelmaan kuuluu erilaisia teemapäiviä. Leirille il-
moittautuminen päättyy 1. kesäkuuta.

Tuiran seurakunnan vetämä naisten ilta -toimin-
ta siirtyy perinteisesti kesäksi Hietasaaren kesäkotiin, 
jossa saunotaan, uidaan ja jaetaan kokemuksia sekä 

ajatuksia naisen elämästä. Naisten illat on tarkoitettu 
erilaisille ja eri elämäntilanteissa oleville naisille. En-
simmäinen ilta Hietasaaressa järjestetään maanantai-
na 16.6. kello 18–20.

Hietasaaressa vietetään lisäksi opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten peli- ja saunailtoja touko-syyskuus-
sa keskiviikkoisin alkaen kello 18. Illoissa pelataan 
esimerkiksi mölkkyä, tennistä, petanqueta tai mitä 
vain osallistujat haluavat. Tarjolla on myös makkaraa 
nuotiolla paistettavaksi sekä muuta purtavaa.

Lisätietoja Oulun seurakuntien kesän toiminnas-
ta ja tapahtumista internetistä www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri sekä internetsivujen etusi-
vun ilmoittautumislinkistä.

Lastenpäivät: lapsityönohjaaja 
Kirsi Merenheimo-Mäenpää, p. 040 574 7106, 
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi.
Kesämuskarit: vapaaehtoistyöntekijä 
Tuija Puurunen, p. 050 357 6915
Kesäretki: pastori Mirjami Dutton, 
p.050 4620759, mirjami.dutton@evl.fi.
Kymppileiri: nuorisotyönohjaaja 
Pertti Putila, p. 040 506 2883, pertti.putila@evl.fi.
Naisten-ilta: johtava diakoniatyöntekijä 
Liisa Rahkola, p. 040 591 2653, liisa.rahkola@evl.fi.
Peli- ja saunaillat: yliopistopastori 
Ari Savuoja, p. 040 524 5919, ari.savuoja@evl.fi.

Pe k ka H e l i n
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29.5.–5.6.2008enot oulussa 

To 5.6. klo 18, Öbergin talo. 
Aiheena Efesolaiskirje 1.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 4.6. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 7.–10.7. Roku-
an leirikeskus. Perheleiril-
lä Rokualla käsittelemme 
vanhemmuuteen ja lapsuu-
teen liittyviä teemoja. Ai-
kaa myös perheiden yhdes-
säoloon, ulkoiluun, askar-
teluun ja hiljentymiseen. Il-
moittautuminen 2.–18.6. 
numeroon (08) 3161 340. 
Etusijalla leirille ovat Karja-
sillan seurakunnan jäsenet. 
Leirin hinta on 46 euroa ai-
kuiselta, 23 euroa lapselta 
ja alle 4-vuotiaat pääsevät 
leirille ilmaiseksi. Lisätieto-
ja Nina Niemelältä numeros-
ta 040 575 2711. 
Yksinhuoltajaperheiden 
leiri 1.–3.8. Rokuan leirikes-
kus. Äiti tai isä, lähde lap-
sesi kanssa nauttimaan elo-
kuisesta viikonlopusta Ro-
kualle. Vielä on kesää jäljel-
lä! Hinta aikuiset 34 euroa, 
4–18-vuotiaat lapset 17 eu-
roa ja alle 4-vuotiaat ilmai-
seksi. Hintaan sisältyy mat-
kat, täysihoito ja vakuutus 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautuminen 
18.6. mennessä numeroon 
(08) 3161 340. Järjestäjinä 
myös Oulun NNKY ja Ou-
lun Seudun Yksin- ja Yhteis-
huoltajat ry.

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

Muut menot
karjasillan seurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla to 29.5. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. Juhlassa 
esiintyvät kehitysvammais-
ten tiistaikerholaiset ja kant-
tori Sirpa Ilvesluoto. Karja-
sillan keräyspäällikkö Anna-
Maija Kurttila kertoo kerä-
yksen tuotosta ja pastori Esa 
Nevala juontaa juhlan. Kak-
kutarjoilu.
Sinkkuilta pe 30.5. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Kevätkauden 
päättäjäiset. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka.
Mummon ja vaarin pysäk-
ki la 31.5. klo 15, Pyhän An-
dreaan kirkko. Maailmassa 
monta on ihmeellistä asiaa.
Luontoretki.
karjasillan kirkkoherran 
Juhani lavangon 50-vuo-
tisjuhla ti 3.6.  Karjasillan 
kirkko. Vastaanotto on kel-
lo 14–16.30. Onnitteluaiko-
jen varaukset toimistosih-
teeri Merja Hyväriseltä (08) 
5313 200. Vastaanotto klo 

Yhteisvastuu-
     tapahtuma
karjasillan seurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla 
to 29.5. klo 18
Kaukovainion kappelissa
 
Juhlassa esiintyvät kehitysvammaisten tiistaikerholai-
set ja kanttori Sirpa Ilvesluoto. Karjasillan keräyspääl-
likkö Anna-Maija Kurttila kertoo keräyksen tuotosta. 
Pastori Esa Nevala juontaa juhlan. Kakkutarjoilu. 

L eena Lehmuspuun kirja Etelän-
ristin alla – Lähetyssairaanhoita-
jana Namibiassa pohjautuu Leh-

muspuun lähetysvuosien kokemuk-
siin. Teoksen julkistamistilaisuus on 
sunnuntaina 1.6. Karjasillan kirkossa. 
Tilaisuus on kirkkokahvien yhteydes-
sä kello kymmeneltä alkaneen messun 
päätyttyä. 

Messun toimittaa Erja Järvi ja Lee-
na Lehmuspuu saarnaa. Julkistamis-
tilaisuudessa kirjasta otteita lukevat 
Pirkko Böhm-Sallamo ja Tero Salla-
mo. Erja Järvi puhuu lähetystyöstä ja 
Leena Lehmuspuu kertoo kirjan taus-
toista sekä tekoprosessista. 

Oululainen Leena Lehmuspuu (s. 
1936) on ollut lähetystyössä Karjasil-
lan seurakunnan nimikkolähettinä 
vuosina 1964–1980 Namibiassa. Koke-
muksistaan hän on kirjoittanut kirjan 

Etelänristin alla. Kirja perustuu yksi-
tyiskirjeisiin, kiertokirjeisiin sekä päi-
väkirjamerkintöihin. Kirjan on kus-
tantanut Myllylahti Oy.

Kirjaa myydään Karjasillan seura-
kunnan kirkkoherranvirastossa, lähe-
tyksen puoti ja paja Siivessä, Oulussa 
järjestettävillä lähetysjuhlilla 13.–15. 
kesäkuuta, Karjasillan seurakunnan 
eri piireissä ja kirjakaupoissa. Kirjas-
ta saatava tuotto lahjoitetaan kulujen 
kattamisen jälkeen Karjasillan seura-
kunnan lähetystyön nimikkokohteil-
le. Kirjan hinta on 25 euroa.

Kirjan kirjoittaja Leena Lehmuspuu 
voitti hiljattain ammattilaissarjan en-
simmäisen palkinnon Suomen Hauta-
ustoimistojen Liiton Näitä hautajaisia 
en unohda -kirjoituskilpailussa.

Satu laPiNlaMPi

Etelänristin alla kertoo 
lähetysvuosista Namibiassa

Karjasillan 
kirkkoherran 
Juhani Lavangon 
50-vuotisjuhlat 

tiistaina 3.6. 
Karjasillan kirkossa 

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

Seurat klo 17, juhlakahvit klo 18. 
Elävää musiikkia klo 19: yhteistä virsilaulua, yksinlaulua, 
instrumentaalijazzia. 

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

Mummon ja vaarin pysäkki 
La 31.5. klo 15

Pyhän Andreaan kirkossa 

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. 
Luontoretki.

torstaina 5.6.2008 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5 

klo 17 

kahvitarjoilu, arpojen myyntiä, 
tarjouslippujen jako Yrjänäisen puutarhalle

 klo 18 

puheita, musiikkiesityksiä, runoja, yhteislauluja, 
näytelmä Linja-auto myöhässä

Tervetuloa!

Järjestäjät: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, 
Yrjänäisen Puutarha, Hintan Martat ja 

Oulujoen seurakunta

Suven-
juhla

14-16.30. Seuroissa klo 17 
puhuvat pastori Katariina 
Pitkänen, hiippakuntade-
kaani Niilo Pesonen, rovasti 
Hannu Rahikainen ja rovas-
ti Heikki Keränen. Juhlakah-
vit klo 18. Elävän musiikin il-
ta klo 19: yhteistä virsilaulua, 
yksinlaulua, Ari Rautakoski, 
laulu, säestää Juha Soran-
ta, instrumentaalijazzia, Sa-
mu Forsblom, flyygelitorvi ja 
trumpetti, Mikael Myrskog, 
piano, Harri Sarkkinen, kont-
rabasso. Mahdolliset muista-
miset Myanmarin tuhoalu-
een ihmisten auttamiseen 
Kirkon Ulkomaanavun tilille: 
157230–500504 (viesti: Juha-
ni 50 v.).
Suvenjuhla to 5.6. klo 17, 
Myllyojan asukastupa, jo-
kivarrenpolku 5. Kahvitar-
joilua, arpoja ja tarjouslip-
puja Yrjänäisen puutarhal-
le. Ohjelma alkaa kello 18 ja 
sisältää puheita, musiikkia 
ja teatteria. Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoro lau-
laa. Lähteellä-teatteri esit-
tää näytelmän Linja-auto 
myöhässä. Yhteislauluja ja 
makkaranpaistoa. Järjestää 
Myllyojan suuralueen työ-
ryhmä, Yrjänäisen puutar-
ha, Hintan Martat ja Oulu-
joen seurakunta.
kesälaulu- ja grilli-ilta kau-
kovainiolaisille ke 11.6. klo 

18, Kaukovainion kappeli. 
Tule mukaan Kaukovainion 
kappelin etupihalle laula-
maan kesäisiä lauluja, gril-
laamaan makkaraa ja koke-
maan mukavaa yhdessäoloa 
kesäisen taivaan alla. Sateen 
sattuessa vietämme iltaa si-
sällä.

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

Kastetut
tuomiokirkko: Paavo Ante-
ro Halmetoja, Kaapo Oiva 
Akseli Rapakko.
karjasilta:  Miro Matias Ho-
piavuori, Siiri Sofia Huuhta-
nen, Emma Johanna Koivu-
niemi, Jasper Christian Me-
riläinen, Alessia Isabella 
Nissinaho, Niklas Benjamin 
Partanen, Miila Maria Puo-
minen, Tammi Viljami Pöyk-
kö, Sini Maria Tuomaala, 
Toivo Heikki Johannes Lin-
nanmäki.
tuira: Nia Johanna Anttila, 
Liidia Ilona Kaasinen, Miko 
Samuli Laurila, Ruut Ilmi Eli-
sabet Leppävuori, Milla Ma-
rianne Lyytinen, Janina Kris-
tiina Määttä, Jessica Helee-
na Määttä, Eetu Matti Saka-

ri Pelkonen, Toni Pietari Pih-
lajamäki, Matias Aleksi Hä-
mäläinen.  
oulujoki: Nea Maija Emi-
lia Aura, Matias Aaron Oli-
ver Hannila, Santeri Aleksi 
Hemmilä, Aada Emilia Hiltu-
la, Henrik Jaakko Anton Ra-
jala, Sofia Karoliina Mattila, 
Sara Anna Elina Heinonen. 

Vihityt
karjasilta: Petri Kalevi Tuo-
maala ja Enna Maria Musta-
kallio, Jukka Olavi Lahtinen 
ja Anniina Marjatta Nissilä.
tuira:  Jouni Samuli Laurila ja 
Mira Isabella Keskitalo, Juha 
Tapio Kiviranta ja Niina Kaa-
rina Raatikainen, Otso Tapio 
Lovikka ja Heidi Marika Palo-
aho, Juha Heikki Juuti ja Kat-
ja Virve Pauliina Linjamäki.

Kuolleet
tuomiokirkko: Mauno Ka-
lervo Antikainen, 73; Kalle 
Kallio, 86; Maili Annikki Sa-
lo-Vuolevi s. Salo, 83.
karjasilta: Aino Aarnivirta 
s. Jääski, 87; Arvo Ahola, 94; 
Inkeri Sofia Salmela s. Valjus, 
83; Jorma Varis, 71; Pentti Yr-
jö Olavi Väisänen, 75.
tuira: Ilma Maria Hyvänen s. 
Meroma, 94; Pirkko Kyllikki 
Jauhiainen s. Muranen, 78; 
Martti Olavi Kuure, 77.

w w w.sxc . hu /  S t e l l a  B o g d an i c
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Valtakunnallisille Lähetysjuhlille kaivataan

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Kotimajoittajia

vieraille tarvitaan 
kotimajoittajia perjantaista 
sunnuntaihin 13.–15.6.

Majoittautujat maksavat 
yösijastaan 15 euroa / yö.
Pakettiin kuuluu peti 
ja aamupala. Yösijaa 
voi tarjota yhdeksi tai 
kahdeksi yöksi. Kaikki 
majoitettavat eivät kaipaa 
omaa  huonetta, vaan 
siskonpetikin käy. 

Tiedustelut ja majoittajaksi 
ilmoittautumiset 
toukokuun loppuun 
mennessä Matti Ketolalle, 
p. 040 5747069 tai 
sähköpostilla matti.
ketola@evl.fi.

150 hylättyä 
polkupyörää 

lähes kahdeksan metriä 
korkean juhlaportin 
komistukseksi sekä 
kunnostettavaksi 
lähetystyökäyttöön

Vanhat pyörät voi 
toimittaa 26.–30.5 
Oulun hautausmaalla 
Intiöntie 6:ssa sijaitsevan 
lähetyskontin viereen.
Lisätietoja lähetyssihteeri 
Tarja Oja-Viirret, p. 
040 5747 172 ja www.
mikatahden.fi. 

Räsymattoja

Rippikouluralliin nuorille 
istuinalustoiksi

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

Lainaksi saadut matot 
palautetaan, mikäli 
niissä on yhteystiedot. 
Lahjoitetut matot myydään 
lähetystyön hyväksi. 
 
Lisätietoja p. 044 3161 570.

Nokelantie 48 B, 
käynti Latokartanontien 

puolelta.

Avoinna 

ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, 

pe klo 16–19,  
la klo 12–15. 

Vapaaehtoisia 
aikuisia avustajia 
tarvitaan 10-leirille 
23.–27.6.2008 

Messu ja 
virkaanasettamisjuhla 

sunnuntaina 1.6. klo 10 Oulun tuomiokirkossa

Toimittaa Matti Pikkarainen, liturgi Jyrki Vaaramo ja 
saarna Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina Raimo Paaso 
ja urkurina Maija Tynkkynen.

Messun jälkeen kirkkokahvit sekä kappalaisten 
Anna-Mari Heikkisen ja Jyrki Vaaramon 
virkaanasettamisjuhlat Keskustan seurakuntatalolla.

Diakonian vastaanotot 
kesällä 2008  

Tuomiokirkkoseurakunta

Puhelinajanvaraus taloudellisia asioita varten 
maanantaisin klo 10–12, puh. (08) 3161 405

Verenpaineen mittaus maanantaisin klo 11–12 
Heinätorin seurakuntakodissa, Aleksanterinkatu 71

Karjasillan seurakunta

Ajanvaraus diakoniatyöntekijän vastaanotoille 
maanantaisin klo 9–11 puh. (08) 5313 219 
tai samana aikana Karjasillan kirkolta diakoniatoimistosta, Nokelantie 39.

Tuiran seurakunta

Puhelinajanvaraus avustusasiakkaille 
perjantaisin klo 9–11 Tuiran kirkolla, Myllytie 5, puh. (08) 5314 616. 

Oulujoen seurakunta

Myllyojan seurakuntatalossa maanantaisin klo 9–11.

Sanginsuun seurakuntakodissa maanantaisin klo 9–11
2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 4.8., 11.8., 18.8. ja 25.8.

Huonesuon seurakuntakodissa maanantaisin klo 9–11
18.8. ja 25.8.

Ylikiimingin seurakuntatalossa tiistaisin klo 9–10
3.6., 10.6., 1.7., 8.7., 22.7. ja 12.8.

Erityisdiakoniapalvelu 

Vastaanotot diakoniakeskuksessa, Kirkkokatu 5 
Päihde- ja kriminaalityö tiistaina ja torstaina klo 9–11 
Kehitysvammaistyö torstaina klo 9–11 
Kuulovammaistyö tiistaina klo 9–12 (ei 10.6. eikä elokuussa)
Näkövammaistyö torstaina klo 9–11.30 

Leirejä perheille
Oulujoen seurakunnan perheleiri 
4.–6.7. Rokuan leirikeskuksessa 

Ulkoilua, uintia, laulua ja luontopolkuja. 
Hinta aikuinen 34 euroa, 4–18-vuotias lapsi 17 
euroa, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sis. matkat, 
majoituksen täysihoidolla ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen 16.6. mennessä p. (08) 3161 340.

Karjasillan seurakunnan perheleiri 
7.–10.7. Rokuan leirikeskuksessa

Vanhemmuuteen ja lapsuuteen liittyviä teemoja, 
perheiden yhdessäoloa, ulkoilua, askartelua ja 
hiljentymistä. 
Hinta aikuinen 46 euroa, lapsi 23 euroa, alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. 
Etusijalla Karjasillan seurakunnan jäsenet. 
Ilmoittautuminen 2.–18.6. p. (08) 3161 340. Lisätietoja 
Nina Niemelä p. 040 575 2711. 

Yksinhuoltajaperheiden leiri 
1.–3.8. Rokuan leirikeskuksessa 

Äiti tai isä, lähde lapsesi kanssa nauttimaan elokuisesta 
viikonlopusta. 
Hinta aikuinen 34 euroa, 4–18-vuotias lapsi 17 euroa, alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sis. matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen 18.6. mennessä numeroon (08) 3161 340. 
Järjestäjinä Karjasillan seurakunta, Oulun NNKY ja 
Oulun Seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry.

10-leiri on Rokualla järjestettävä noin 
350-henkinen suurleiri 1998 syntyneille. 

Tarvitsemme avustajia pääasiassa ruokahuol-
toon. Tehtävät ovat ovat yksinkertaisia, mut-
ta tärkeitä. Työvuorot ovat joko aamu- tai il-
tavuoroja (klo 7–14 tai 14–21).

Vapaa-aikana voit seurata leiriohjelmaa tai 
nauttia Rokuan kauniista luonnosta.

Tarjoamme sinulle vastineeksi matkat, ma-
joituksen kahden hengen huoneissa, ruokai-
lut, vakuutuksen Oulun ev.-lut seurakuntien 
jäsenille sekä tietysti unohtumattoman suur-
leirikokemuksen.

Toivottavasti innostut mukaan!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Pertti”Purtsi”Putila
040 5062883
pertti.putila@evl.fi

Kaikille talkoolaisille 
yhteinen

tehtäVään 
SIunaaMIStIlaISuuS 

su 8.6. klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa

Sen jälkeen 
kahvitilaisuus Keskustan 

seurakuntatalossa.
Tilaisuudessa jaetaan 

t-paidat.

Talkoolaisten kiitosjuhla 
su 15.6. klo 18 
Ouluhallissa.

lahJoIta leluJa
lähetYStYöhön

Leluja vastaanotetaan 
tuomiokirkossa 2.6. 
alkaen kello 11-21.

Katso s. 5.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 29.5.–5.6.2008

kerhot: Kerhokausi on päättynyt tältä 
keväältä.
esikoululaisten kouluun siunaaminen 
perjantaina 30.5. klo 11. Kaikki ovat ter-
vetulleita mukaan.
Rippikoulu: Rippileiri Taivalkoskella 
2.–6.6., lähtö seurakuntatalolta klo 9. Pa-
luu perjantaina, jolloin konfirmaatiohar-
joitus klo 17 kirkossa. Konfirmaatiomessu 
sunnuntaina 8.6. klo 13 kirkossa. 
kesätyöntekijät: Valituksi tulleille on lä-
hetetty kirjeet. Kesätyöntekijöiden ko-
koontuminen seurakuntatalolla torstai-
na 29.5. klo 18.
Raamattupiiri torstaina 29.5. klo 18 kirk-
koherranvirastossa. Kevään viimeinen 
kerta.
Partio: Perjantaina 30.5. Make päivystää 
Tupoksen Vanamossa klo 14–16 ja tors-
taina 5.6. partiotoimistossa klo 14–16. 
Pökkelö-leirille lähteville johtajille 3. ko-
kous klo 16–17.
tulossa: siisP 3:n vuosijuhla; messu Siika-
joen kirkossa sunnuntaina 8.6. klo 12.
Virasto on avoinna: ma, ke ja pe klo 
9–14. 
Vihitty: Michael David Laho ja Henna-
Kaisa  Karjula.

hartaushetki kirkossa keski-
viikkona 4.6. klo 12.45. Ou-
lun lyseon 55 vuotta sitten 
päättäneiden luokkakokous 

Hailuodossa.
lähetyksen lauluilta tors-
taina 5.6. klo 18 kirkolla. Jat-
kamme virsikirjan kannes-

ta kanteen laulamista kevät-
virsillä 567–570 ja iltavirsillä 
549–559. Kahvitarjoilu ja ar-
vontaa lähetystyön hyväksi.

Päiväkerho 
3–5-vuotiaille 
kirkolla 
keskiviikkoisin klo 
9.30–11.30 alkaen 
27. elokuuta. 

Ilmoittautuminen 
6.6. mennessä 
Kaisamarjalle, 
p. 040 7430 381 
(tekstiviestikin käy).

YhteYStIedot 
Virasto 387 172, kirkkoherra 040 557 4957, 
diakonissa 045 638 1973, suntio 045 630 
6081, talouspäällikkö 045 630 6082, 
kerhohuone 387 512.

Ilmoittautuminen 
kauden 2008–2009 päiväkerhoon

Päiväkerholaisia kevätretkellä Marjaniemessä.

L astenleireillä vietetään aikaa pelaillen, leik-
kien, askarrellen ja iltaa yhdessä viettäen – 
ja yöt ahkeran päivän jälkeen sikeästi nuk-
kuen. 

Leiri voidaan rakentaa tietyn aiheen ympäril-
le – kuten Kiimingissä takavuosina, jolloin leirin 
teemana oli kirkkovuosi – tai leiri voi koostua 
useista erillisistä aiheista. 

Limingassa varhaisnuorten leirit pidetään tä-
nä vuonna ensimmäistä kertaa Liminganlahden 
luontokeskuksen tiloissa. Tilat ovat Limingan seu-
rakunnan nuorisotyönohjaajan Maria Matilaisen 
arvion mukaan leiritoimintaan varsin sopivat.

– Aiomme hyödyntää luontokeskuksen ympä-
ristöä leirillä ja käydä lintutornilla, Matilainen 
paljastaa alustavia suunnitelmia. 

– Lisäksi vaihtelua tulee lapsille siitä, että iltapa-
lan syömme ulkona iltanuotiolla. Paistamme mak-
karaa ja vietämme aikaa yhdessä. Päivän päätteek-
si hiljennymme yhteiseen iltahartauteen.

Leiri on jaettu kahteen osaan: ensimmäisen 
vuorokauden paikalla ovat pienemmät eli vuo-
sina 1998–2000 syntyneet, toisen vuorokauden 
luontokeskuksessa touhuavat 1995–1997 synty-
neet lapset. – Näin voimme paremmin eriyttää 
toiminnan ikäryhmille sopivaksi, jolloin lapset-
kin viihtyvät paremmin, Matilainen vakuuttaa.

Hyväksi havaittua liminkalainen tapa on, että 
varhaisnuorisotyötä tekevät ympäri vuoden seu-
rakunnan, kunnan vapaa-aikatoimen ja 4H-yh-
distyksen työntekijät yhdessä. 

– Yhteistyö on ollut todella luontevaa ja help-
poa, jokainen saa tehdä työtä omalla tavallaan ja 
omista lähtökohdistaan. Samat lapsethan meillä 
pyörivät, toteaa Matilainen.

Yleensä leireistä vastaavat seurakuntien nuo-
risotyönohjaajat yhdessä kasvatustyön papiston 
kanssa. Korvaamaton apujoukko leireille muo-
dostuu isosista, jotka ovat rippikoulun käyneitä, 
isosen tehtävään koulutettuja nuoria.

Satu laPiNlaMPi

lIMInka
limingan seurakunnan, kunnan ja 
4h-yhdistyksen kesätoimintaa

Päiväleirit
1998–2000 syntyneille
2.–6.6. Kirkonkylän nuorisotalolla klo 
10–14
9.–13.6. Tupoksen Vanamossa klo 10–14
Osallistumismaksu 10 € / vko 
(4H-jäsenet 8 €) sis. lämpimän ruuan ja 
ohjelman. 
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä Heli 
Hietalalle / 4H p. 0400 803 837.
Kesäleirit
liminganlahden luontokeskuksessa.
17.–18.6. 1998–2000 syntyneille ja 
18.–19.6. 1995–1997 syntyneille.
 Leirit ovat yöleirejä täysihoidolla. Hinta 
20 €, sisaralennus 15 € (4H-jäsenille 
15 € ja 10 €). Ilm. viim. 30.5. Maria 
Matilaiselle / srk p. 044 7521 225.

oulu
karjasillan seurakunta
Perheleiri 7.–10.7. Rokuan 
leirikeskuksessa. Leirin hinta on 
aikuisille 46 €, lapsille 23 euroa ja alle 
4-vuotiaille ilmainen. Lisätietoja Nina 
Niemelä p. 040 575 2711.
Yksinhuoltajaperheiden leiri 1.–3.8. 
Rokuan leirikeskuksessa. Leirin hinta 
aikuisille 34 €, 4–18-vuotiaille lapsille 
17€ ja alle 4-vuotiaille ilmainen. 
Ilmoittautuminen 18.6. mennessä 
numeroon (08) 3161 340.

oulujoen seurakunta
Perheleiri 4.–6.7. Rokuan 
leirikeskuksessa. Hinta aikuisille 34 
€, 4–18-vuotiaat lapset 17 € ja alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sisältää 
matkat, majoituksen ja täysihoidon sekä 
vakuutukset Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautuminen 16.6. 
mennessä numeroon (08) 3161 340.

SIIkalatVa
Piippola ja Pulkkila
6–10-vuotiaiden päiväleirit 2.–3.7. 
Paskokankaalla. Hinta 10 €. Sisältää 
ruuan, ohjelman ja vakuutuksen.  
11–14-vuotiaiden yöleiri 8.–9.7. 
Ristironkkelissa Rantsilassa. Hinta 20 €. 
Sisältää kuljetuksen, ruuan, ohjelman, 
majoituksen ja vakuutuksen.  
Ilmoittautumiset 13.6. mennessä Alli 
Visurille, p. 040 520 0065.

kestilä ja Pyhäntä
6–10-vuotiaiden kesäleiri 16.–17.6.  ja 
11–14-vuotiaiden kesäleiri 17.–19.6. 
Kangasjärvellä Kestilässä. Leiri on 
maksullinen. Ilmoittautumiset 11.6. 
mennessä: Kestilä: kunnanvirasto, p. 811 
3111, Pyhäntä: Marke Rautiala, p. 040 561 
1216.

SIIkaSalo
Seurakuntaleiri 16.- 19.7. Kalajoen 
Kristillisellä Opistolla. Täysihoitohinta 
60 €  matkoineen. Sitovat 
ilmoittautumiset 7.7. mennessä Vihannin 
srk-toimistoon, myös Ruukista lähtevät, 
p. 010 4250 271. Ilmoittautuneille 
leirikirje ja tarkemmat tiedot. 

Limingassa 
lapset leireilevät 
luonto-
keskuksessa

Pe k ka H e l i n
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

lähetysjuhlatavaroiden 
hinnoittelutalkoot maanan-
taina 5.6. klo 12 lähetystoi-
mistossa.
taimimyyjäiset torstaina 
5.6. klo 15–16 Vakkurilan pi-
halla. Taimia otetaan lahjoi-
tuksena vastaan, noudetaan 
tarvittaessa, p. 040 5014 764.
Pressan katit -lastenkon-
sertti Martinniemen seura-
kuntakodissa lauantaina 7.6. 
klo 10–12. Ohjelmassa lau-
lua, leikkiä ja ilmapallohah-
moja. Mehu- ja kahvitarjoilu. 
1 € / osallistuja.
lähetystyön leipomistal-
koot maanantaina 9.6. al-
kaen klo 8 seurakuntakes-
kuksessa.
Perhekerhot kokoontuvat 

kesäkuussa perjantaisin 6.6. 
ja 13.6. klo 9.30–11 Martin-
niemen ja Kellon seurakun-
takodeissa ja Vakkurilassa 
kirkonkylällä.
kesäkanttorina on 1.6.–31.7. 
Laura Kumpula, p. 050 462 
1223 ja sähköposti lakum-
pul@siba.fi.
kellonkartano: Kartanon 
kirkko sunnuntaina 1.6. klo 
13, seurat sunnuntaina 1.6. 
klo 15.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: seurat Martinniemen 
seurakuntakodissa sunnun-
taina 1.6. klo 18, Timo Jur-
velin, Kyösti Hyry, raamat-
tuluokanopettajien kokous 
Alakärpällä (Kuivalanperän-
tie 83) maanantaina 2.6. klo 
18.30.
kuollut: Pentti Henrik Ni-
sula, 78; Tuija Kristiina Nis-
kala, 50.
kastettu: Eetu Viljami Väisä-
nen, Martta Aini Alita Viere-
lä, Aamu Nuppu Tikkanen.

aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Pietun pianokoulun kevät-
konsertti maanantaina 2.6. 
klo 18 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Päiväkerhojen kevätkirk-
ko to 5.6. klo 18.30 kirkossa. 
Päiväkerhot jäävät kesälo-
malle keskiviikosta 11.6. läh-
tien ja käynnistyvät syksyllä 
taas viikolla 36 eli 1.9.–5.9.
Perhekerhot jäävät kesätau-
olle 4.6. retken jälkeen.
kiitosilta yhteisvastuuke-
rääjille keskiviikkona 18.6. 
Hannuksen Piilopirtissä Tyr-
nävällä. Lähtö Kirkonkylän 
seurakuntakodilta klo 18. Il-
moittautumiset 11.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 

hartaus keskiviikkona 4.6. 
klo 13 Jäälin palvelukeskuk-
sessa, Raimo Salonen.
Sävelhartaus 8.6. klo 20 Kii-
mingin kirkko. Elja Puuk-
ko, baritoni, iltahartaus Pau-
li Niemelä. 
kirpputori lähetyspisa-
ra Tuohimaantie 12, avoinna 
ma-pe klo 9–17, puh. 050 322 
4664. Vaatteita, kenkiä, kirjo-
ja edullisesti kesälukemiseksi, 
astioita, huonekaluja. Pieni-
muotoista korjausompelua. 
eläkeläisten leiripäivä tiis-
taina 10.6. klo 10–15 Repose-

lässä. Ilmoitus osallistumises-
ta ja kyydin tarpeesta 30.5. 
mennessä, p.040 584 4406.
Rauhanyhdistys: Päiväseurat 
sunnuntaina 1.6. klo 13 Rau-
hanyhdistyksellä. 
kiimingin Rauhan Sana: Ke-
säseurat sunnuntaina 1.6. klo 
12 seurakuntakeskuksessa, 
puhujina Karl-Erik Tjäder, Ti-
mo Kontio, Reino Heikkilä ja 
Raimo Salonen. 
kastettu: Juho Kristian 
Markkanen, Joona Oskari 
Luokkanen, Pinja Iisa Esteri 
Niemi, Ilari Juhani Nevala.
Vihitty: Juho Heikki Laurila 
ja Heidi Sinikka Järvenpää.

p. 5614 500.
omaishoitajien toriretki 
Ouluun keskiviikkona 11.6. 
Lähtö taksilla: Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus klo 
11.00, Monari klo 11.05, kes-
kustan seurakuntakoti klo 
11.10. Mahdollisuus shoppai-
luun torilla ja kaupungilla se-
kä käynti Ommaiskortteerin 
10-vuotisjuhlakahvilla, osoit-
teessa Pakkahuoneenkatu 
15 A 4. Paluulähtö Rotuaa-
rin pallolta klo 14.00. Retki 
on ilmainen. Ilmoittautumi-
set maanantaihin 9.6. men-
nessä Sirkku Määttä, p. 040 
7790 368.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta keskiviikkoi-
sin klo 10 Nordea-talon ala-
kerrassa. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na tiistaina ja torstaina klo 
14–17, lauantaina klo 10–13. 
Kirpputori Ilonpisaran ke-
sätempaus ja viimeinen au-
kiolopäivä ennen kesätau-

koa torstaina 5.6. klo 14–17. 
Kassitarjous 3 €, vohveleita. 
Sään salliessa pihalla. Kirp-
putori kesätauolla 6.6–1.9.
nuoret: Kesäkauden ava-
jaiset torstaina 29.5. klo 19 
Vanhassa pappilassa. Avoi-
met ovet torstaisin klo 19–21 
Vanhassa pappilassa. 
Rippikoulu: YK6 vanhem-
painilta torstaina 29.5. klo 
18 Vanhassa pappilassa. YK5 
vanhempainilta keskiviikko-
na 4.6. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa
kempeleen ry: Seurat sun-
nuntaina 1.6. klo 16 ry:llä.
kastetut: Saana Maarit An-
neli Huovinen, Veikka Juha-
na Niku, Rasmus Leevi Valt-
teri Turunen, Emma Seli-
na Huuki, Selma Aili Suleima 
Kannelsuo, Aino-Maria Haa-
pa-aho.
kuollut: Hannu Veli Kela, 57.

Häämusiikki-illassa 
häämarsseja ja muuta 
musiikkia 
Häämusiikki-iltaa vietetään perjantaina 30.5. kello 19 kirkossa.
 
Tilaisuudessa esitellään perinteiset häämarssit ja myös muuta 
urkumusiikkia, jota kirkkohäissä yleisesti käytetään. Laulamme 
yhdessä vihkimisessä käytettäviä virsiä ja esitämme yksinlauluja, 
jotka sopivat kirkolliseen vihkitoimitukseen.

Häämusiikki-iltaan on vapaa pääsy ja sinne ovat tervetulleita kaikki 
asiasta kiinnostuneet. 

Musiikista vastaavat kanttorit Hannu Niemelä, Katri Niskakangas ja 
Laura Kumpula, sekä dir.mus. Pekka Manninen. Pastori Arto Nevala 
esittelee vihkikaavan.

kirkon yksi ikkuna on 
peitetty korjaustöiden 
ajaksi kesäkuun loppuun 
saakka.

Seurakuntalaisten 
musiikkiretki 
Ruotsin Pajalaan 
12.–13.7.
Ohjelmassa Bengt Pohjasen kirjoittama ja Kaj 
Chydeniuksen säveltämä Lestadius-ooppera.
Osallistumismaksu 42 euroa sisältää kyydin, 
oopperalipun, lämpimän aterian ja henkilöiden 
matkavakuutuksen. Ilmoittautuminen 10.6. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p. 08 8161003.

kirkkoherranvirasto 
avoinna 
Kesäaikana 1.6.–31.8. 
ma-pe klo 10–15 
to 10–17.
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 29.5.–5.6.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

kouluun lähtevien siunaa-
miskirkko torstaina 29.5. klo 
18 kirkossa yhdessä päiväko-
tien ja esikoulujen henkilö-
kunnan kanssa. Kummi tai 
joku muu läheinen voi olla 
mukana siunaamassa.
eu-ruokajako tiistaina 3.6. 
klo 13–17 (tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää) liminkalaisil-
le taloudellisissa vaikeuksis-
sa oleville työttömille ja per-
heille nuorisoseuran tiloissa, 
Krankantie 1. Limingan seu-
rakunta ja SPR.
Raamattu- ja rukouspiiri 
keskiviikkona 4.6. klo 18.30 
seurakuntatalolla. Joh.17.
Isovanhempi-lapsenlap-
si -leiripäivä lauantaina 7.6. 
klo 10–16 Tyrnävän kesäko-
dilla. Ilmoittautuminen 29.5. 
mennessä, p. 044 7521 226 / 
Sinikka Ilmonen. Hinta: iso-
vanhempi 5 euroa, lapsen-
lapsi 3 euroa. Järjestäjät Li-
mingan, Tyrnävän ja Lumijo-
en seurakuntien diakoniatyö.

Jalat pidän mullassa maa-
ilman, katseellani taivasta 
tavoitan -iltatapahtuma kai-
kenikäisille torstaina 29.5. 
klo 19 Kylmälänkylän kap-
pelissa, hartaus Simo Pekka 
Pekkala, musiikki Elisa Hap-
ponen. 
Pihalaulajaiset keskiviikkona 
4.6. klo 13 Ryhmäkodin pi-
hassa, Ossi Kajava.
kesälaulajaiset torstaina 
5.6. klo 13.30 Jokirinteen 
palvelukodeissa, Ossi Kajava 

ja päiväkuoro. 
hartaus torstaina 5.6. klo 14 
Vire-kodissa, Pekka Kyllönen.
kuorot: päiväkuoron har-
joitus keskiviikkona 4.6. klo 
10.30 seurakuntatalossa. 
kesäkerhot: Päivärinteen 
seurakuntasalissa 2.–10.6. 
sekä Muhoksen seurakun-
tatalossa 11.–19.6. Mo-
lemmissa paikoissa päivit-
täin klo 9–11.30 (2002–2004 
syntyneet) ja klo 12.30–15 
(1998–2001 syntyneet). Il-

moittautunut, muistathan 
tulla mukaan, erillistä kerho-
kirjettä ei lähetetä.  
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun oppitunnit 2.–6.6. Koor-
tilan pihapirtissä päivittäin 
klo 9–15. Konfirmaatiohar-
joitus pe 6.6. klo 15 ja konfir-
maatio su 8.6. klo 10 kirkos-
sa. Kesä I -rippikoulun päivä-
jakso 4.–6.6. srk-talossa.
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
sunnuntaina 1.6. klo 17 seu-
rat ry:llä. Tiistaina 3.6. klo 
13 lauluseurakerho Hilkka ja 
Heikki Saarelalla, Muhospe-
räntie 225.  www.muhoksen-
rauhanyhdistys.fi. 
kastettu: Anniina Ida Ma-
ria Lassila, Elmiina Margaree-
ta Pekkarinen, Minea Helmi 
Aurelia Mämmi, Akseli Johan 
Schmitt, Jani Teemu Sakari 
Kaikkonen.
kuollut: Risto Antero Pihla-
janiemi, 47.

Retki ouluun lähetysseu-
ran valtakunnallisille lähe-
tysjuhlille sunnuntaina 15.6. 
Lähtö seurakuntakodilta klo 
8.30, paluu noin klo 16.30. 
Hinta 5 €. Ruokailunsa kukin 
huolehtii itse. Ilmoittautumi-
nen kirkkoherranvirastoon, 
p 882 3100, tiistaihin 10.6. 
mennessä.
hartaus sunnuntaina 1.6. 
klo 13 Livon koululla. Oskari 

Holmström.
omaishoitajat maanantaina 
2.6. klo 11 seurakuntakodissa.
kirkkokuoron kevätkauden 
päätös torstaina 29.5. klo 18 
Liepeen väentuvassa. 
eläkeläisten musiikkipii-
ri torstaina 5.6. klo 13 seu-
rakuntakodissa. Vieraita Ou-
lusta.
apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-

SissiP 3:n vuosijuhla sun-
nuntaina 8.6. alkaen messul-
la klo 12 Siikajoen kirkossa. 
Toimittaa Reino Tanjunen, 
klo 13 ruokailu seurakun-
tatalolla, päiväjuhla jossa 
mahdollisuus esittää omaa 
ohjelmaa. Päätöskahvit. Il-
moittautumiset ja ruokava-
liotiedot Siikasalon kirkko-
herranvirastoon viimeistään 
pe 6.6., p. 010 4250 270. Sis-
sipataljoonat, ystävät ja ve-
teraanit puolisoineen kutsu-
taan mukaan.
Yhteiskuljetus valtakun-
nallisille lähetysjuhlille Ou-
luun lauantaina 14.6. Lähtö 
klo 9 Sarlotta, Tupos Vana-
mo klo 9.10. Paluulähtö klo 
19.15. Kyyti ilmainen. Järjes-
tää lähetys- ja diakoniatyö. 
Ilmoittautumiset maanantai-
hin 9.6. mennessä Inkeri Ku-
jala, p.  044 7521 239 tai Si-
nikka Ilmonen, p. 044 7521 
226. Ohjelma www.lahetys-
juhlat.fi.

lähetyksen kevätarpajaiset 
1.4.–30.6. Arpoja myytävänä 
paikallisissa liikkeissä ja joh-
tokunnan jäsenillä.
nuorisotyö: Kesällä nuotioil-
lat torstaina 26.6. ja 31.7. klo 
18 seurakuntatalon takana.
Partiotyö: To 29.5. Pajo-
se 2/08 17v/2008 ja sitä van-
hemmille johtajille partio-
kämpällä alkaen klo 18. Ai-
heena syksyn ja ensi vuoden 
suunnittelua. Muistamme 
uusia ylioppilaita ja ammat-
tiin valmistuneita partiolai-
sia. Tule paikalle ja laita sa-
na kiertämään. Pe 30.5. Ma-
ke päivystää Tupoksen Vana-
mossa klo 14–16. To 5.6. Ma-
ke päivystää partiotoimistos-
sa klo 14–16. 3. kokous Pök-
kelö-leirille lähteville johta-
jille klo 16–17 Kotikololla.
Rauhanyhdistys: Varttunei-
den kerho tiistaina 3.6. klo 12 
Heinijärven metsästysmajalla.
kuollut: Raimo Kaarlo Le-
henkari, 68. 

Tulevan kesän 
tapahtumia
kesälaulajaiset terveyskeskuksen puistossa ti 10.6. 
klo 13, Leena Leskelä, Jouni Heikkinen, Ossi Kajava ja 
päiväkuoro. 

tiekirkon avaus ja sävelhartaus ti 10.6. klo 19 
kirkossa, puhe Simo Pekka Pekkala, musiikki Ossi Kajava.

kesälaulajaiset ke 11.6. klo 12.30 Päiväkeskuksessa, 
Ossi Kajava ja päiväkuoro.

lied-konsertti la 14.6. klo 18 kirkossa, Kaisa Ranta, laulu, Outi Nissi, piano. 

Juhannuslaulajaiset ti 17.6. klo 19 Laitasaaren rukoushuoneella, Ossi Kajava.

Juhannusaaton laulajaiset pe 20.6. klo 18 Koortilassa, Simo Pekka Pekkala.

lauluilta lähetysystäville ti 1.7. klo 18 Laitasaaren rukoushuoneella, Jouni Heikkinen.

kesälaulajaiset ti 22.7. klo 18 museolla, järj. Muhoksen kotiseutuyhdistys ja seurakunta.

lauluilta ke 25.7. klo 18 Sanginjoen Pirttijärvellä, 
Leena Leskelä, Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.

ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtä-
vissä. Hinta 5 € / tunti / nuo-
ri. Varaukset Tiinalta, p. 040 
571 46 36.
Varhaisnuorten kerhotoi-
minta on päättynyt tältä ke-
väältä. Kiitos kaikille muka-
na olleille! Mukavaa kesää 
kaikille! 
Varhaisnuorten kesälei-

kesän rippikoululeirit
Alun perin Hilturantaan suunnitellut rippikoululeirit 
pidetään maatalousoppilaitoksella. 
Leirit alkavat sunnuntaina kello 15 ja päättyvät perjantaina 
kello 17. Leirin aloituspäivänä sunnuntaina pidetään kello 
15.15 leirin rippikoululaisten ja heidän vanhempiensa sekä 
leirin henkilökunnan yhteinen aloitushetki.

1.–6.6. Rippikoululeiri (B- ja C-ryhmä), 
 maatalousoppilaitos
 B-ryhmä (pappi Perttu Kyllönen), 
 konfirmaatio kirkossa su 8.6. kello 10.
 C-ryhmä (pappi Juha Kukkurainen), 
 konfirmaatio kirkossa su 8.6. kello 13.

8.–13.6. Erärippikoululeiri (D-ryhmä), Kangasjärven  
 eräleirikeskus D-ryhmä (pappi Oskari Holm- 
 ström), konfirmaatio kirkossa la 14.6. kello 17.

27.7.–1.8. Rippikoululeiri (F-ryhmä), maatalousoppilaitos
 F-ryhmä (pappi Perttu Kyllönen), konfirmaatio  
 kirkossa su 3.8. kello 10.

Jumalan 
kohtaamisen ilta
Tupoksen Vanamossa (Kauppakaari 1) lauantaina 31.5. 
Tilaisuudet ovat kello 15 ja 18.
Ohjelmassa on ylistystä, opetusta ja rukouspalvelua. 

Johanna 
Tunturipuro 
Ylistyksen johtaja, 
opettaja viulisti 
jne. Judah-
ylistysryhmästä. 
Tapani Tunturipuro 
sekä Sirpa 
Tervahauta, 
esirukoilija, ylistäjä /
Judah Ministeries. 
Kuljetukset p. 050 
4671 930.

Järj. Judah 
Ministeries ja 
Limingan seurakunta

kuluvan vuoden 
haudanhoito- ja 
kastelusopimukset 
pyydämme 
ystävällisesti 
tekemään torstaihin 
12.6. mennessä 
taloustoimistoon, 
Kirkkotie 32, 
p. (08) 533 1174. 

liepeen kesäkerho 
2.–30.6. arkisin klo 8–17
0.–6.-luokkalaisille

Kerhossa tarjotaan aamiainen, lounas ja välipala. Teemana 
kerhossa on Seikkailu maalla. 
Hinta 120 € /kk tai 8 € / päivä. 
Ohjaajina ip-kerhojen ohjaajat. Ennakkoilm. ja lisätiedot 
Pudasjärven 4H-yhdistys p. 822815 tai Helena Kouva p. 040 7346 
997. Vähävaraiset perheet voivat hakea avustusta seurakunnalta. 
Yhteyshenkilö Henna Savilampi p. 0400 866480, ajanvaraus 
maanantaisin klo 9–11.

YhteYStIedot  

kirkkoherranvirasto
Pappilantie 6, 
p. 044 752 1220 tai 
(08) 5621 200
faksi (08) 562 1235 
liminka@evl.fi. 

taloustoimisto
Pappilantie 6, 
p. 044 752 1221 
talouspäällikkö 
Matti Ruotsalainen, 
p. 044 7521 233.

lippukunnan 
kotisivut:
www.niittykarpat.fi

rit hilturannassa: 6–10-vuo-
tiaat 7.–8.7. Hinta 5 €. 
10–13-vuotiaat 14.–16.7. Hin-
ta 10 €. Kummallekin leirille 
mahtuu 18 leiriläistä. Ilmoit-
tautumiset 25.6. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon, p. 
(08) 882 3100. Lisätietoja lei-
reistä voi kysellä Tiinalta, p. 
040 571 4636 tai tiina.inke-
roinen@evl.fi.
Sarakylä: Hautausmaatal-
koot tiistaina 3.6. klo 17, il-
tahartaus kappelissa klo 19, 
kahvit.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
sunnuntaina 1.6. Kurenalan 
ry:llä klo 17 (P Ihme, E Illikai-
nen) ja Ervastissa ry:n mökil-
lä klo 13 (S Leppänen).
kastettu: Juho Aleksi Hiltula 
ja Vertti Josef Luukkonen.
kuollut: Matti Fredrik Riekki, 
76; Eino Johannes Backman, 
86; Pauli Väyrynen, 80; Eero 
Johannes Varanka, 77; Pau-
la Lehtinen, 78; Jorma Här-
könen, 82.

w w w.t u n t u r i p u r o . f i
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Paavolan seurakuntatalolla maanantaisin 2., 9. ja 16.6. klo 10–14. 
Revonlahden seurakuntatalolla tiistaisin 3.,10. ja 17.6. klo 10–14. 
Ruukin seurakuntatalolla keskiviikkoisin 4.,11. ja 18.6. klo 10–14.

ollaan koko ajan ulkona: leikkien, askarrellen, pelaten ja pikkukirkkoillen ennen eväiden 
syöntiä. Ilmoittautumiset paikan päällä. Ota omat eväät ja sään mukainen vaatetus.  Pihalla 
nähdään!  Terveisin: Jonna, Minna, Pirkko

nYt on kIVaa 
tekeMIStä 
keSäkeRhoISSa! 

Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

PIIPPola

Virasto suljettu lomien 
vuoksi 29. – 30.5.

Piippolan ja Pulkkilan  
6–10-vuotiaiden päiväleirit  
2.–3.7. Paskokankaalla. Hinta 
10 € sisältää ruuan, ohjelman 
ja vakuutuksen.  
11–14-vuotiaiden yöleiri  
8.–9.7. Ristironkkelissa Rant-
silassa. Hinta 20 € sis. kul-
jetuksen, ruuan, ohjelman, 
majoituksen ja vakuutuksen. 
Ilm. viim. 13.6. Alli Visurille, 
p. 040 520 0065.

PulkkIla
lähetystiimin kokous to 5.6. 
klo 17.
lauluilta lähetystyön hy-
väksi to 5.6. klo 18 pappi-
lassa. 
konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, avustaa Urpo 
Luokkala.
kesäleirit, ks. Piippolan il-

moitukset edellä.
kastettu: Veikko Eemeli 
Rönkkömäki.
kuollut: Eino Ilmari Alamet-
sä, 79, kirj. Tampereella; An-
na Elisabet Väyrynen e. Haa-
paniemi, 96.

PYhäntä
kappelineuvoston kokous 
pe 30.5. klo 17 (huom.) seu-
rakuntatalossa.
kuorot to 29.5. seurakunta-
talossa: veteraanikuoro klo 
12, lapsikuoro klo 17 ja kirk-
kokuoro klo 18.
Seurat su 1.6. klo 16 ry:llä, 
Antero Niemikorpi ja Eero 
Niemi-Korpi.
Seurakuntaväen ja varttu-
neiden retki Kempeleeseen 
ke 4.6. Lähtö klo 9. Kerholai-
set 5 €, muut 15 €. Kohteet 
kirkko, puutarha ja Caritas-
koti, jossa lounas. Ilm. Ennal-
le 2.6. mennessä, puh. 0207 
109 874.
Päivärippiksen rk-päivä ke 
4.6. klo 9–15 srk-talossa ja 

VIhantI
Sanan ja rukouksen ilta 
torstaina 29.5. klo 19 kirkos-
sa. Puhujana pastori-evan-
kelista Paavo Järvinen, Eero 
Koskela ja ylistyslauluryhmä 
Raahesta ym.
alakoulujen kevätkirkko 
perjantaina 30.5. klo 9.30 se-
kä yläkoulun ja lukion kevät-
kirkko klo 13.
kesäilta soi keskiviikkona 
4.6. klo 20 kirkossa. Aino, 
Leena, Kalle, Pauli ja Asko 
Rautakoski.
Rauhanyhdistys: Sunnuntai-
na 8.6. klo 17 seurat ry:llä. 

kirkkoherranvirasto 
suljettu torstaina 29.5.

3-vuotissynttärit torstaina 
29.5. klo 18.30 Tyrnävän seu-
rakuntatalossa.
koulujen kevätkirkot per-
jantaina 30.5. klo 9.10 ja 10 
sekä lauantaina 31.5. klo 9.15 
Tyrnävän kirkossa.

hartaus torstaina 5.6. klo 
13.15 Limingan sairaalassa.
ensi syksyn päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen tou-
kokuun aikana Eijalle, p. 044 
7372 615 tai Marikalle, p. 044 
7372 616.
haudanhoitosopimuksia 
tehdään taloustoimistos-
sa 30.5. saakka, p. 5640 620. 

RuukkI
omaishoitajien ryhmä tors-
taina 29.5. klo 17 Paavolan 
seurakuntatalolla. Lähdem-
me kävelylle luontoon. 
Raamattu- ja keskustelupii-
ri keskiviikkona 4.6. klo 15 
Revonlahden seurakuntata-

taina 30.5. klo 19 ompelu-
seurat Ruukin ry:llä. Tiistaina 
3.6. aikuisten kerhojen yhtei-
nen retki Ouluun. Perjantai-
na 6.6. klo 19 ompeluseurat 
Ruukin ry:llä.
kastettu: Joona Santeri Piri-
nen ja Veera Elisa Kupsala.
kuulutettu: Jouni Uolevi 
Kuisma, Tuira evl ja Julia Eli-
sabet Parkkila, Siikasalo evl.
kuollut: Matti Johannes Ti-
ri, 85.

SIIkaJokI
Virsihetki tiistaina 3.6. klo 
13 Puistolassa. Yrjö Nissinen.

Papit: Erkki Piri, p. 0207 
109 861, Urpo Luokkala, 
p. 0207 109 851, Markku 
Jaakkola, p. 0207 109 731, 
Sulo Kautto, p. 0207 109 
871, Minna Rahko 
(1.6. alk.) p. 0207 109 866. 
kirkkoherranvirasto 
suljettu 29.–30.5. kesälo-
mien vuoksi. Kirkkoherra 
lomalla 5.–13.6., sijaisena 
Sulo Kautto.

kirkkoneuvoston kokous 
ma 9.6. klo 18 Piippolan  
seurakuntakodissa.
liikuntarajoitteisten leiripäi-
vä to 12.6. Kestilän Selkälässä, 
lisätietoja ja ilm. 9.6. mennessä 
oman kappelin diakonissalle.

keStIlä
ehtoollishartaus pe 30.5. 
klo 13 Pihlajistossa, Erkki Piri.
uuden kappalaisen Minna 
Rahkon tulosaarna su 1.6. 
klo 10 kirkossa, kirkkokahvit 
seurakuntakodissa. 

kevätkylvön siunaami-
nen ma 2.6. Pekka Helande-
rin pellolla. Toimittaa Minna 
Rahko. Kokoontuminen klo 
18 vanhan seurakuntatalon 
pihaan, josta kuljetus kylvö-
paikalle. Tilaisuuden jälkeen 
Eläkeliitto tarjoaa kahvit 
vanhalla seurakuntatalolla.
urkuvartti ke 4.6. klo 12 Kes-
tilän kirkossa, Unto Määttä.
kirkkokuoro ke 4.6. (huom. 
päivä) klo 19 srk-kodissa. 
nuotioilta pe 6.6. klo 19 
ry:llä.
kestilän rippikoulun leiri-
jakso 2.–6.6., konfirmaatio-
harjoitus la 7.6., valokuva-
us kirkossa su 8.6. klo 8.30 ja 
konfirmaatio klo 10.
kestilän ja Pyhännän kesä-
leiri Kangasjärvellä Kestiläs-
sä 6–10-vuotiaille 16.–17.6. ja 
11–14-vuotiaille 17.–19.6. Lei-
rit ovat maksullisia. Ilm. 11.6. 
mennessä Kestilä: kunnanvi-
rasto, p. 811 3111, Pyhäntä: 
Marke Rautiala, p. 040 561 
1216.

kirkossa. Kaikki mukaan. 
Päivärippiksen rk–leiri  
12.–13.6. elämysjaksona Ma-
joitus Rosenbergillä Sipolan-
kylässä. Kaikki mukaan.
kesäleiri Kangasjärvellä, ks. 
Kestilän ilmoitukset.
kastettu: Miia Marika Tör-
mälehto.
Vihitty: Timo Markus Silta-
nen, Rovaniemi ja Kaisa Tiina 
Korsulainen, Pyhäntä; Jussi 
Ilmari Huhtala, Espoo ja Ma-
ria Riitta Hannele Leinonen, 
Pyhäntä; Jarmo Olavi Mak-
konen, Oulu ja Riikka Kata-
riina Puurunen, Pyhäntä.

RantSIla
Seurakuntatalo on suljettu 
31.8. saakka. Seurakunnan 
toimisto palvelee 9.6.alkaen. 
Työntekijöihin saa yhteyden 
puhelimitse ja virastoasioissa 
soita 0207 109 860.
eu-ruuan jako ma 2.6. klo 
11–13 Rantsilan paloasemal-
la. Jakoperusteena vähäva-
raisuus.

kastettu: Niklas Juhani Väy-
rynen.
kuollut: Kaisu Maria Liisa 
Nieminen e. Elsilä, 68.

Hoitosopimuksen voi tehdä 
yhdeksi kesäksi tai 10 vuo-
deksi.
kirkkokuoro on julkaissut 
Cd-levyn Uusi taivas, maa. 
Levyjä myytävänä kirkkoher-
ranvirastossa, hinta 10 €.
SissiP3:n vuosijuhla sunnun-
taina 8.6. alkaen klo 12 mes-
sulla Siikajoen kirkossa, ruo-
kailu ja päiväjuhla klo 13 seu-
rakuntatalolla. Ilmoittaumi-
nen 6.6. mennessä Siikasa-
lon kirkkoherranvirastoon, p. 
010 4250 270.
kastettu: Kaisli Helmi Kare-
lia Kallunki, Julius Onni Joa-
kim Klasila, Matias Oskari 
Mäkelä, Veera Amalia Puroi-
la, Miro Jesper Raiskio.
avioliittoon vihitty: Heik-
ki Sakari Kyllönen (Karjasilta 
evl) ja Taru Mirella Holappa.
kuollut: Elsa Johanna Pehko-
nen s. Rusila, 90.

3-vuotissynttärit 
Tänä vuonna 3-vuotta täyttäville torstaina 29.5. klo 18.30 Tyrnävän srk-talossa.

Rantsilan Lapsikuo-
ro Stellat Kuljen Iloi-
ten -levyn julkistamis-
konsertti to 29.5. klo 19 
Rantsilan kirkossa. Oh-
jelma 2 €.
Konsertin jälkeen levy-
jä myytävänä 12 € / kpl. 
Levyjä voi ostaa myös 
lapsikuorolaisilta ja Ar-
ja-kanttorilta sekä kirk-
koherranvirastosta ja 
muista Siikalatvan seu-
rakuntatoimistoista

YhteYStIedot

RuukkI
Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9-12, 
p. 010 4250 270 

SIIkaJokI
Seurakuntatoimisto 
ma-ti klo 9-13, 
p. 010 4250 299

VIhantI
Taloustoimisto 
ma-pe 
klo 9-12, 
p. 050 323 1801  
Seurakuntatoimisto 
ma-pe klo 9-12, 
p. 010 4250 271

Seurakuntaleiri 
16.–19.7. Kalajoen kristillisellä opistolla 
Mukavaa ohjelmaa. Täysihoitohinta 60 euroa 
matkoineen. Sitovat ilmoittautumiset 7.7. mennessä 
Vihannin seurakuntatoimistoon, myös Ruukista 
lähtevät, p. 010 4250 271. Ilmoittautuneille leirikirje ja 
tarkemmat tiedot. 

lolla. Huom. ajankohta.
lasten kesäpäiväleiri Tön-
kyräkankaalla torstaina 5.6. 
klo 11–19.
lähetysjuhlille ouluun 14.6. 
linja-autokyyditys, hintaan 5 
€. Auto lähtee Vihannista klo 
8 kirkon pihalta, kiertää Paa-

volan kioski klo 8.20, Ruukin 
Tervatupa klo 8.55 ja Revon-
lahden Seo klo 8.50 kautta 
(mikäli lähtijöitä on tarpeek-
si). Paluu illalla. Ilmoittau-
du 6.6. mennessä Sirkalle, p. 
050 469 4774 . 
Rauhanyhdistykset: Perjan-

Tiistaina 10.6. klo 19 äitien ja 
isien ilta Heikki Hahon ran-
nassa (nyyttikestit).
kuollut: Matti Aarne Ilmari 
Mustakangas, 81.

Seurakuntaretki  
Ähtäriin ja Keuruulle 
18.–19.6. Retki on suunnattu kaikenikäisille ja täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Majoitus Honkiniemen leiri- ja kurssikeskuksessa  
4 hengen huoneissa. 
Osallistumismaksu aikuiselta 90 € ja 4–12-vuotiailta 45 €. 
Hinta sisältää kyydin, majoituksen, lipun eläinpuistoon, 
laivaristeilyn, 3 ruokaa, aamupalan, saunan ja muun 
ohjelman. 
Ilmoittautumiset 30.5. mennessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 5640 600.
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1. kivi

”Kristityt näyttävät kavahtavan 
ajatustakin, että toiselta uskonnol-
ta tulisi voida edellyttää samaa su-
vaitsevaisuutta, jota he itse pyrki-
vät noudattamaan.”

Näin kirjoitti toimittaja Erkki 
Toivanen muutama vuosi sitten 
Kotiliesi-lehdessä.

Toivasen kritiikki suuntautui 
kristittyihin ja kovan linjan musli-
meihin, jotka lännessä vaativat sitä 
ja tätä, mutta eivät omalla maape-
rällään suo kristityille minkään-
laisia oikeuksia.

Myös kivenheittäjää hermostut-
taa joidenkin kristittyjen vinksah-
tanut ajattelutapa: Heidän itsensä 
tulee käyttäytyä suvaitsevaisesti ja 

sallivasti, mutta muslimeilta ei so-
vi sitä vaatia. 

Miksi ei? Onko muslimien 
kulttuuri niin paljon kehittymät-
tömämpi kuin länsimainen? On-
ko kyseessä niin sanottu valkoisen 
miehen taakka: kristitty uhrautuu 
toisen puolesta, koska tuo toinen 
on niin tyhmä, että häneltä ei voi 
odottaa suvaitsevaisuutta?

Kivenheittäjä ei usko, että isla-
milainen kulttuuri olisi sen kehit-
tymättömämpi kuin länsimainen-
kaan. Islaminuskoinen voi olla hy-
vinkin suvaitsevainen. Jotkut isla-
milaiset valtiot olivat suorastaan 
tunnettuja suvaitsevaisuudestaan.

Suvaitsevaisuutta muslimeilta 

pitää vaatia nytkin. Karu totuus 
on kuitenkin se, että monessa is-
lamilaisessa maassa uskonnonva-
paus ja suvaitsevaisuus eivät todel-
lakaan toteudu. 

Toivanen antoi kirjoituksessaan 
esimerkkejä joidenkin islamilais-
ten valtioiden todellisuudesta:

”Pakistanin viisi miljoonaa 
kristittyä elävät toisen luokan kan-
salaisina. He eivät kelpaa oikeu-
dessa todistajiksi islaminuskoisia 
vastaan.”

”Saudi-Arabiassa ei suvaita 
kirkkoja ja jumalanpalveluksia.”

”Pohjois-Nigeriassa käydyssä 
uskonsodassa kymmenettuhan-
net kristityt ovat menettäneet hen-

kensä.”
Rankkaa luettavaa, mutta  täl-

lainen maailma on. Sitä ei vain saa 
sanoa ääneen. 

Joku voisi kutsua hyssytteleviä 
kristittyjä hyödyllisiksi idiooteik-
si, joista islamistit hyötyvät.  Kris-
tittyjen  ajattelu muistuttaa taka-
vuosien neuvostonyrjähdystä, jos-
sa suurvallan aggressioita ymmär-
rettiin loppuun asti. Samalla pai-
nettiin maahan omat arvot. Niitä 
ei saanut eikä voinut puolustaa.

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

Valkoisen miehen taakka?

Tämänkertainen 
Lähetysladan takapenkin 
haastateltava on Oulun 
oma jääprinsessa, 
Susanna Pöykiö. 
Hymyilevä Susanna 
istuutuu autoon, 
napsauttaa turvavyön 
kiinni ja valmistautuu 
ennakkoluulottomasti 
elämänsä ensimmäiseen 
Ladan kyyditykseen. 

Mitä kuuluu Susannal-
le?
– Ihan hyvää kuuluu. 
Jalkapöydässä jo vuo-

den verran vaivannut kyhmy lei-
kattiin vähän aikaa sitten ja olen 
helpottunut, että asia saatiin pois 
päiväjärjestyksestä. Nyt odotan 
vain haavojen umpeutumista, et-
tä pääsisin mahdollisimman pian 
takaisin jäälle. 

Miltä Ladan takapenkki tun-
tuu?
– Kyyti tuntuu ajoittain vähän 
epätasaiselta. En muista, et-

tä olisin ennen ollut Ladan kyy-
dissä. Penkit ovat kyllä pehmeät, 
täällä saisi makoisat unet. Hyvä 
kokemus kaiken kaikkiaan. 

Mitä muistoja Lada sinussa he-
rättää?
– Siitä taitaa olla jo pian toista-
kymmentä vuotta aikaa, kun La-
doja näkyi paljon katukuvassa. 
Minusta se oli jotenkin sympaat-
tista ja hauskaa.  Perheeni ei kos-
kaan omistanut Ladaa. 

Mitä kesäsuunnitelmia sinulla 
on, lomailetko luistelusta?
– Olen potenut vaivojani jo mel-
ko pitkään, joten kunhan saan 
paikat kuntoon, harjoittelen niin 
paljon kuin mahdollista. Palasin 
vasta kahden viikon lomalta In-
tiasta. 

Mikä on suurin haaveesi urhei-
lu-uran suhteen?
– Menestyminen ensi vuonna 
Suomessa järjestettävissä EM-kil-
pailuissa sekä tietysti Vancouve-
rin olympialaisissa vuonna 2010. 

Kuinka kauan saamme nähdä 
sinua kilpakentillä?
– Olen asettanut tavoittee-
ni Vancouverin olympia-
laisiin. Sen jälkeen mie-
tin urheilu-uran jatkoa 
uudestaan.  

Mitä ajattelit tehdä 
työksesi luistelu-uran 
jälkeen?
– Keskityn tällä het-
kellä siihen mitä 
teen. En osaa vie-
lä sanoa, että mi-
tä alan tehdä, kun 

luistelu-ura loppuu. Vaihtoehto-

ja ja mielenkiinnon kohteita on 
monia, kuten myös haaveita. 

Entä muut tulevaisuuden suun-
nitelmat? 
– Jos terveyttä piisaa urheilulli-
sessa mielessä, voisin kuvitella te-
keväni luistelunäytöksiä kilpailu-
uran jälkeen. Toki riittävä kou-
luttautuminen ja hyvään ammat-
tiin valmistuminen on tärkeä osa 
tulevaisuutta. Perhe ja omat lap-
set ovat myös haaveissa jossain 
vaiheessa. 

Opiskelet tällä hetkellä Oulun 
seudun ammattiopistossa Piki-
saaren yksikössä artesaaniksi 
ja opiskelit sisustussuunnitte-
lun perusteet Lahden avoimessa 
ammattikorkeakoulussa, mistä 
kiinnostus aloihin? 
– Itselleni kyseiset koulut olivat 
luontainen valinta, olen aina pi-
tänyt käsitöistä. Osaltaan valin-
taan vaikutti myös se, että par-
haan lapsuudenystäväni vanhem-
milla on sisustusarkkitehtitoi-
misto ja vietin heidän kanssaan 
paljon aikaa. Alan tuntemukses-
ta on hyötyä myös siinäkin, että 
pääsen joskus osallistumaan kil-
pa-asujeni suunnitteluun. 

Millaisia muistoja rippikoulu 
sinussa herättää?
– Punainen laulukirja on jäänyt 
mieleen ja se, että oli aina muka-
va kokoontua samalla porukalla 
tunneille sekä suorittaa kirkko-
käyntejä. Yksi yökirkko on jää-
nyt elävästi mieleen. Luulin, et-
tei se kestä kauan, mutta yllättäen 
siellä menikin kolme tuntia, kos-
ka messu pidettiin pitkän kaavan 
mukaan. Totta kai rippileiri se-
kä konfirmaatio kruunasi kaiken 

Liukkaita jäitä 

ja sain tyytyväisenä vastaanottaa 
ensimmäisen ehtoollisleivän se-
kä viinin. 

Kerro lempivirtesi?
– Virsi 492 nimeltään Ystävä sä 
lapsien. Sen sanat ja melodia kos-
kettavat. Elämä on lahja, jon-
ka aikana jokainen meistä hakee 

turvaa ja hyvää oloa. 

Lopuksi vielä kysymys, että 
minkä tähden?
– Suomalaisuuden ja tietenkin 
oululaisuuden tähden. 

Maarit itkoNeN

LIIDELLEN

Susanna Pöykiö totesi Ladan penkit pehmeiksi. Meno jäällä jatkuu kesälläkin.
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Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435


