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Kantelu on hyvä työllistämisen väline. Sillä saa-

daan tekemistä suurelle virkamiesjoukolle.

Jos kantelu kohdistuu seurakuntalehteen, 

työllistävä vaikutus voi ulottua jopa neljän vuoden 

ajalle. 

Tästä todistaa tapaus, jossa oikeusasiamiehen 

toimisto on yrittänyt selvittää, saako Suomessa 

jakaa julkisyhteisöjen rahoittamia lehtiä osoitteet-

tomana ilmaisjakeluna.

Saa jakaa.

Asia tuli vireille ensimmäisen kerran elokuussa 

2005. Melkein neljä vuotta on siis vatvottu, mihin 

postiluukkuun saa sujauttaa seurakuntalehden ja 

mihin ei. Mittakaavasta kertoo, että ongelman kim-

pussa ovat istuneet oikeusasiamiehen toimiston 

suuripalkkaiset virkamiehet, eduskunnan perustus-

lakivaliokunta virkamiehineen sekä joukko palkat-

tuja asiantuntijoita.

Tällä ajan- ja rahankäytöllä on saatu aikaan vain 

yksi muutos: osa kotitalouksista ei enää saa seura-

kuntalehteä, vaikka haluaisikin sen saada. Näitä on 

mainoskieltotalouksien joukossa.

Apulaisoikeusasiamiehen tulkinnoissa on tapah-

tunut melkoinen käännös. Vuoden 2006 ratkaisuis-

sa hän totesi, että seurakuntalehden jakaminen 

kirkkoon kuulumattoman henkilön postiluukkuun 

on laitonta. Kiihkeimmät ennättivät tämän usko-

maan, vaikka väite ei sovi millään tavalla länsimai-

seen sananvapauskäsitykseen.

Perustuslakivaliokunnan piti opastaa lainvalvojaa 

harvinaislaatuisella kannanotolla. Sen jälkeen apu-

laisoikeusasiamiehen kanta on muuttunut. Viimei-

simmän ratkaisun mukaan seurakuntalehden jaka-

minen osoitteettomana ei enää ole laitonta vaan 

hyvän hallintotavan vastaista.

Seurakuntalehdet julkaistaan pääosin kirkollis-

verovaroin. Hyvään hallintotapaan kuuluu julkisten 

varojen tehokas hyödyntäminen. Koska osoitteel-

linen jakelu on huomattavasti osoitteetonta jake-

lua kalliimpaa, ei apulaisoikeusasiamiehen vaati-

mus osoitteelliseen jakeluun siirtymisestä kannus-

ta hyvään hallintotapaan.

Toivottavasti tämä asia on viimeinkin käsitelty 

valmiiksi. Nyt kun seurakuntalehtien jakelun lain-

mukaisuutta on riittävästi tutkittu, joku voisi selvit-

tää, onko eduskunta rikkonut lakia. Perustuslaissa 

nimittäin sanotaan, että eduskunnan tulee valita 

oikeusasiamieheksi ja kahdeksi apulaisoikeusasia-

mieheksi ”eteviä laintuntijoita”.

Onko näin menetelty?

Aatoksia

Neljän vuoden arvoitus

Kuivumisen 
ongelma
Vuosia sitten kuunnellessani erään 
korkeasti koulutetun urkurin soittoa 
minut valtasi konkreettinen kuivuu-
den tunne. Soitto sen aiheutti. Olin 
varma että myös soittaja käpristyy mu-
sisointinsa voimasta penkilleen. Säve-
let eivät sykkineet eivätkä hengittäneet. 
En käsittänyt miten elävän ihmisen oli 
mahdollista tuottaa niin kuollutta mu-
siikkia.

Elämä opettaa, sanotaan. Eletään 
aivan tavallista sunnuntaiaamua. On 
alkamassa messu, ja minä istun urku-
penkillä. Kello on pykälässä ja sun-
tio vinkkaa että annahan soida. Teen 
työtä käskettyä. Urku soi, minä en. 
Fyysisesti olen läsnä, henkisesti en. 
Veden juonti ei auta ongelmaan.

Muistan ajan, jolloin messuihin 
valmistautuminen oli jännittävää ja 
mielenkiintoista puuhaa. Aloitin val-
mistautumisen noin viikkoa aiem-
min. Luin päivän raamatuntekstit ja 
rukoukset, tutustuin virsiin. Annoin 
niiden vaikuttaa mielessäni. Päivien 
myötä tekstit alkoivat elää, saivat soi-
van muodon. Valmistautuminen mes-
suun oli matka. Messun viimein alka-
essa istuin urkupenkillä läsnä olevana. 
Sanoma eli, samoin minä ja musiikki.

Milloin viimeksi olen matkusta-
nut messuun? Huomaan jälleen istu-
vani urkupenkillä. Taasko olen täs-
sä? Mihin viikko on kulunut, mietis-
kelen. Päivät täyttyvät kaikenlaisista 
välttämättömistä tehtävistä. Niin mi-
nulle ainakin on vakuutettu. Pääasi-
assa istun tietokoneen ääressä. Välillä 
on kyseessä nettisivujen päivitys, vä-
lillä tilastointimerkinnän tekeminen 
työkalenteriin – pitäähän sinne mer-
kitä muun muassa jokainen puheli-
men välityksellä tapahtuva toimitus-

keskustelukin. Yhtä kaikki, niin sa-
notut toimistotyöt vievät kaiken sen 
ajan mikä kuuluisi toimituksiin val-
mistautumiseen.

Luin tarinan miehestä, joka halusi 
tutkia ihmisen sielua eräänlaisessa al-
kutilassa, vapaana kaikista länsimaisen 
kulttuurin vaikutuksista.  Niinpä tut-
kija suuntasi Afrikkaan, alkuasukkait-
ten pariin. Matka paikkaan, jossa tut-
kijan valitsema heimo asui, oli pitkä ja 
piti tehdä kävellen. Kapsäkit olivat suu-
ria ja niitä oli sen verran paljon että piti 
palkata kantajia. Joukko alkuasukkai-
ta lupautui hommaan. Kun muutaman 
päivän mittaisesta taipaleesta oli tait-
tunut vasta puolen tunnin matka, al-
kuasukkaat istahtivat yksi toisensa jäl-
keen maahan, eivätkä suostuneet jat-
kamaan matkaa. Tulkin avulla pysäh-
tymisen syy selvisi: piti pysähtyä odot-
tamaan että sielu ehtii mukaan. Kes-
kittyminen ulkoisiin asioihin oli käy-
nyt niin suureksi, että yhteys sisäiseen 
todellisuuteen katkesi.

Ehkä jonain päivänä vielä odotan 
sielunikin mukaan ennen kuin alan 
soittaa.

Juha SoraNta
Kirjoittaja on 

Karjasillan seurakunnan kanttori

7.5.2009

Pösilöä porukkaa
Nimimerkki Mettäläinen kirjoittaa jää-
kiekosta. ”Jotenkin on alkanut tuntua, et-
tä kiekkoilijat ovat hidasoppista, jopa pösi-
löä porukkaa.

Ei voi kun ihmetellä, että joku ihmispo-
lo luistelee pikkumustan perässä parikym-
mentä vuotta joka päivä, muttei kykene 
oppimaan kunnolla pelin sääntöjä. Sään-
nöissä sanotaan selvästi, että ei saa kouka-
ta, ei saa käyttää korkeaa mailaa eikä kam-
pittaa. Poikittaisella ei saa lyödä, eikä nyr-
killäkään.

Joka pelissä tulee kuitenkin kymmen-
kunta tahallista rikettä. Sitten kutsuu jää-
hypenkki, joka tietää hankaluuksia jouk-
kueelle. Seliseli-Tammiset ja muut peli-
identiteetin tuntijat sanoo, että kontak-
tilajihan kiekko on, näitä tulee.

Haloo, niin on kreikkalais-roomalainen 
painikin. Silti joku Ala-Huikku ei vedä jo-
ka matsissa kyynärpäällä vastustajaa kan-
veesiin, työnnä sormea silmään tai potkai-
se munille. Ei, koska se ei kuulu lajiin ja on 
kiellettyä. ”

Pohjolan Sanomat 28. huhtikuuta

Nettiterrorismia vai 
keskustelua?
Pekka Siikala kirjoittaa Uuden Suomen 
blogissaan netin keskustelupalstoja terro-
risoivasta ryhmästä, joka onneksi on vä-
hälukuinen.

”Terrorismin tarkotuksena on luoda 
nimetöntä kauhua ja tuhoa. Juuri sitä tä-
mä mainitsemani pienehkö ydinjoukko 
tekee. Sitä ei kiinnosta asia, vaan ainoas-
taan asian tuhoaminen ja sen ampumi-
nen alas. Hyvin usein nettiterrorismi kes-
kittyy yksilön tuhoamiseen täysin asiasta 
ja aiheesta riippumatta. Nettiterrorismi 
on äärimmäisen pahansuopaa – ja kas-
votonta.

Kohtuullisen pieni vakituisten kirjoit-
tajien ja kommentoijien joukko hyökkää 
ketä ja mitä tahansa vastaan, alati ja ak-
tiivisesti, tavalla joka yleensä tappaa vä-
häisenkin mahdollisuuden lähestyä aitoa 
kansalaiskeskustelua.”

Uusi Suomi 1. toukokuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

S a t u L a p in lam p i
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Ammattikuuntelija 
auttaa työpaikalla

Oulun yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohta-
jan, tuomiorovasti Mat-
ti Pikkaraisen mukaan 

seurakuntien ja yritysten väli-
sen yhteistyön tiivistämistä tar-
vitaan. 

Onnistuneesta työpaikkatyös-
tä on saatu kokemusta Oulussa 
toimineen Kemiran tutkimusyk-
sikön lakkautuksen yhteydessä.

– Seurakunnan tukea voi suo-
sitella muillekin yrityksille. Ky-
se ei ole uskonnon tuputtamises-
ta vaan ammattikuuntelijoista. 
Eikä ihmisellä tarvitse olla pääs-
sä vikaa, jotta voi puhua papille 
tai diakonille, muistuttaa yksi-
kön johtajana toiminut Vice Pre-
sident Kaj Jansson.

Tuiran 
seurakun-
nan ja Kemi-
ran lakkau-
tetun tut-
kimusyksi-
kön välinen 
yhteistyö 
sai alkunsa, 
kun Jansson 
otti yhteyttä 
seurakun-
taan yksikön 
yt-neuvotte-
lujen aikaan. 

Hän sopi 
seurakun-
nan kappa-
laisen Juha Valpun (kuvassa) ja 
nykyisin seurakuntayhtymässä 
päihdetyöntekijänä työskentele-
vän diakoni Riku-Matti Järven 
kanssa säännöllisten työpaikka-
käyntien aloittamisesta.

Kemiran Vaasan yksikössä oli 
jo aiemmin käyty yt-neuvottelu-
kierros ja siellä yhteistyö seura-
kunnan kanssa oli havaittu hy-
väksi.

Yleensä irtisanomisten yhtey-
dessä on tarjottu ihmisille mah-
dollisuutta hakeutua psykologin 
puheille, mutta monet kaipasivat 
Janssonin mukaan mieluummin 
kuuntelijaa. Koska Jansson halusi 
hakea ihmisille kaiken mahdolli-
sen avun, kääntyi hän seurakun-
nan puoleen.

– Seurakunnissa on ammatti-
kuuntelijoita, jotka osaavat olla 
neutraaleja. Heillä on vaitiolovel-
vollisuus, ja he ovat nähneet eri-
laisia tilanteita, hän perustelee.

uskonnon  
tyrkyttäminen epäilytti
Järvi ja Valppu vierailivat tutki-
musyksikössä säännöllisesti. Kaj 
Janssonin kanssa sovittiin, että 
miehet kiertelevät eri osastoilla 
kahvitaukojen aikaan ja juttele-
vat ihmisten kanssa.

Aluksi ihmiset eivät Jansso-
nin mukaan ymmärtäneet, mik-
si heidän pitäisi jutella seurakun-
nan työntekijän kanssa. Ilmassa 
oli pelkoa siitä, että pappi ja dia-
koniatyöntekijä tyrkyttävät ih-

misille uskontoa. Työpaikka-
käynneistä jälkikäteen saatu pa-
laute oli kuitenkin hyvin myön-
teistä. 

Kun yt-neuvottelut ovat me-
neillään ja ihmisiltä viedään usko 
ja luottamus tulevaan, ei työnte-
ko ole Janssonin kokemuksen mu-
kaan ole muutenkaan sataprosent-
tista. Siksi ei haittaa, vaikka työai-
kaa kuluisikin seurakunnan väen 
kanssa keskustelemiseen. 

Niitä näitä ja 
syvällisiä keskusteluja
Työntekijöille oli tärkeää, et-
tä kuuntelijat tulivat talon ulko-
puolelta.

Sekä Valppu että Järvi koros-
tavat toimintansa neutraaliut-

ta. Käydessään 
työpaikoilla he 
eivät ole kenen-
kään puolella 
eivätkä ketään 
vastaan. Kemi-
ralla he kierteli-
vät kaikissa ker-
roksissa ja jut-
telivat kaikki-
en halukkaiden 
kanssa. Juttu-
kumppaneiden 
joukossa oli se-
kä johtajia että 
duunareita.

– Keskuste-
lut menivät sen 

mukaan, mistä ihmiset halusi-
vat puhua. Osan kanssa juteltiin 
aivan arkisia asioita, osan kans-
sa käytiin läpi arkojakin asioita. 
Se on ihan ihmisestä kiinni, mis-
tä jutellaan, Valppu ja Järvi koros-
tavat. 

– Eikä firman tarvitse olla 
haudan partaalla hyötyäkseen 
seurakunnan työntekijän käyn-
nistä työpaikalla.

Heidän haaveenaan on, että 
Oulussa panostettaisiin työpaik-
katyöhön kunnolla. Olisi tärke-
ää, että esimerkiksi papin ja dia-
konin muodostama työpari voisi 
keskittyä yritysyhteistyön kehit-
tämiseen.

Matti Pikkarainen ei pidä uu-
sien virkojen perustamista to-
dennäköisenä. Sen sijaan tulisi 
miettiä, miten nykyisissä virois-
sa työn sisältöä saadaan kohden-
nettua niin, että työtä voidaan 
kehittää ihmisiä paremmin ta-
voittavaan suuntaan.

Yhtenä osana työpaikkatyötä 
Tuiran seurakunta on tarjonnut 
kemiralaisten käyttöön tilan, jo-
hon entiset ja nykyiset työntekijät 
kerran kuukaudessa kokoontuvat 
tapaamaan toisiaan.

Satu LapiNLampi

Sitaatit Kemiran entisten 
työntekijöiden haastatteluista. 

Rauhan Tervehdyksen toimittaja 
pääsi mukaan Valpun ja Järven 
viimeiselle työpaikkakäynnille.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
ry:n toimitusjohtaja Marjo Ko-
lehmainen pitää ajatusta seura-
kuntien tekemästä työpaikka-
työstä erinomaisena. Hänen ar-
vionsa mukaan seurakunnan tar-
joama tuki on varmasti tarpeen 
yrityksissä.

Etelä-Suomen seurakunnis-
sa on jo pitkään tehty yhteistyö-
tä yritysten kanssa. Pohjois-Suo-
messa seurakunnan jalkautumi-
nen työpaikoille ei vielä ole yh-
tä yleistä. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien toive on, että yrittäjät ha-
kisivat tukea niin seurakunnas-
ta kuin yrittäjäjärjestöistä. Apua 
kannattaa hakea jo silloin, kun 
näyttää, että vaikeuksia voi ol-
la tulossa. Vaikeudet voivat olla 
yhtä lailla taloudellisia tai henki-
siä, esimerkiksi paineiden kasau-
tumista.

Siikalatvan seurakunnasta 

Yrittäjäjärjestö suosittelee yhteistyötä
kerrotaan, että pienillä paikka-
kunnilla yhteistyö niin yrittäjien 
kuin yritysten työntekijöidenkin 
kanssa on luontevaa ja yleistä. 

Yrityksissä vieraillaan usein 
jutellen sekä johtajien että työn-
tekijöiden kanssa.

pudasjärvi 
positiivinen esimerkki
Pudasjärvellä ollaan perustamas-
sa yhteiskunnallisen työn teki-
jän virka. Päätöksen taustalla on 
kirkkoherra Oskari Holmströ-
min mukaan huoli eri ammatti-
ryhmien pärjäämisestä. 

Työpaikkatyötä on kehitet-
ty seurakunnassa pikku hiljaa, 
mutta nykyisellään resurssit ei-
vät riitä täysipainoiseen toimin-
taan. Siksi työtä tekemään tarvi-
taan uusi työntekijä.

Pudasjärveläiset ovat antaneet 
kirkkoherralle myönteistä palau-
tetta aikeesta lisätä resursseja yh-

teiskunnalliseen työhön. Tehtävä 
koetaan Holmströmin mukaan 
tarpeelliseksi, koska nykyaikana 
ihmiset jäävät ongelmineen hel-
posti yksin.

Kirkon yhteiskunnallisen työn 
sihteeri Ilkka Sipiläinen harmit-
telee ”seurakuntien turhan pientä 
aktiivisuutta” työpaikkatyön te-
kemiseen. Sipiläisen kokemus on, 
että siellä missä sitä on tehty, seu-
rakunnan osallistuminen on saa-
nut työntekijöiltä arvostusta.

Sipiläinen perustelee työpaik-
katyön tärkeyttä kirkolle itselleen 
sillä, että työpaikoilla työntekijät 
kohtaavat työikäistä väkeä, jota se 
muutoin kaipaa usein tilaisuuk-
siinsa.

– Työikäiset ihmiset ovat kii-
reisiä. He yrittävät sovittaa yh-
teen työn ja perhe-elämän tar-
peet. Työpaikoilla seurakunnat 
tavoittaisivat tämän ihmisryh-
män luontevasti. 

S a t u L a p in lam p i

Riku-Matti ja Juha olivat 
puolueettomia, eivät työnantajan 
eivätkä työntekijöiden puolella. 
Oli hyvä, että heille sai vapaasti 
purkaa mieltään. Meillä oli tosi 
mukavia juttuhetkiä, sivuttiin 
paljon muutakin kuin työtä. Myös 
kotiasioita käytiin läpi. 

Kaksi naista Kemiralta

Tuli sähköpostia, että 
pappi on tulossa. Tuli 
mieleen, että onko minun 
pakko mennä johonkin 
koppiin puhumaan papin 
kanssa. Ajattelin, että 
minä en ainakaan mene, 
mutta norttihuoneessa 
on juteltu kaikenlaisista 
asioista.

Mies tupakkahuoneesta 
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Muhoksen seurakunnan 
pitkäaikainen 
talouspäällikkö Riitta 
Kukkohovi-Colpaert ei ole 
ollut koskaan työssään 
niin kiireinen kuin nyt. 
Hän huolehtii, saako 
kirkko tulevaisuudessa 
työntekijöitä, jos työtahti 
ei helpotu.

Yli 20 vuotta Muhoksella 
työskennellyt talouspääl-
likkö Riitta Kukkohovi-
Colpaert kuvaa työtah-

din kiihtyneen seurakuntien ta-
loustoimistoissa viime vuosina 
niin, että henkilöstön työpäivän 
pituus on jatkunut kuin huomaa-
matta. Myös työtahti on entistä 
kiivaampaa. 

– Tuntuu kuin kaikkiin kysy-
myksiin pitäisi löytää vastaus jo 
kysyttäessä. Ennen oli sentään ai-
kaa odottaa muutama päivä. 

Kukkohovi-Colpaert arvioi, 
että ajankierron nopeutumisella 
on jo seurauksensa. Esimerkik-
si Oulun ympäristöseurakuntien 
taloustoimistoissa väki on vaih-
tunut.

– Kun nuo-
ri työntekijä 
huomaa leivän 
lähtevän muu-
alta helpom-
malla, hän 
vaihtaa työtä. 
Me vanhem-
mat jäämme.  

Kirkon isot uudistukset 
huolestuttavat
– Kirjanpitouudistus, hankinta-
laki, hautaustoimilaki, palkka-
uudistus, Kukkohovi-Colpaert 
luettelee esimerkkejä, mitkä uu-
distukset ovat kiristäneet talous-
toimiston työntekijöiden työtah-
tia. Erityisesti hankintalaki työl-
listää, koska se pakottaa seura-
kunnat kilpailuttamaan kaikki 
yli 15 000 euroa maksavat han-
kinnat.

Kukkohovi-Colpaert huo-
mauttaa, että myös luottamus-
henkilöt odottavat nykyisin asi-
oiden olevan erityisen hyvin val-

misteltuja niiden tullessa neuvos-
toon ja kirkkovaltuuston.

Kukkohovi-Colpaert ja toi-
mistosihteeri Päivi Jaara toivo-
vat työkiireiden helpottuvan hie-
man, jos kirkon henkilöstö- ja 
taloushallinnon kehittämishan-
ke HeTa toteutuu. HeTan tavoit-
teena on keskittää seurakuntien 
kirjanpito ja palkanlaskenta eril-
liseen Kirkkohallituksen alaiseen 
palvelukeskukseen vuoden 2011 
alusta.

Vaikka Muhoksella toivotaan 
HeTan vähentävän rutiineja, to-
teavat molemmat naiset hieman 
kauhuissaan, että tällä hetkellä 
kehitystyö näyttää tuovan vain 
lisää tehtäviä taloustoimistoille. 
Kukkohovi-Colpaert perää, että 
Kirkkohallituksessa kuunnellaan 
tarkasti paikallisseurakuntien ta-
loustoimistojen henkilöstöä, jot-
ta uudistus onnistuisi. 

Erilainen sukupolvi  
työntekijöitä kasvamassa
Kukkohovi-Colpaert sanoo suo-
raan, ettei tiedä, jaksaisiko hän 
nykyistä työtahtia, jos työnanta-
ja, seurakunta, ei olisi hänelle yh-
teisönä niin merkityksellinen.

– Ei meitä näe 
joka sunnuntai 
kirkossa, mut-
ta kirkon edus-
tamat arvot ovat 
tärkeitä. Kirkko 
on hyvä työnan-
taja. 

Kirkon hal-
lintovirkamiehet 
ry:n puheenjoh-
taja, Kirkkohalli-

tuksen vt. hallintopäällikkö Sari 
Anetjärvi jakaa Kukkohovi-Col-
paertin huolen siitä, mistä kirk-
ko saa tulevaisuudessa työhön-
sä sitoutuneita osaajia taloustoi-
mistoihin.

– Uusi työntekijäsukupolvi on 
vaihtelunhaluisempaa kuin van-
hemmat työntekijät. Nuoret kul-
kevat enemmän omien toiveiden-
sa perässä. Kirkonkin on sopeu-
duttava tähän. Kun ajankierto ly-
henee työpaikoilla, myös työurat 
yhdessä työpaikassa lyhenevät.

riitta hirvoNEN 

Työstä katosivat 
hengähdystauot

Oulujoen kirkkoherranvaalin en-
nakkoäänestys alkaa ensi maa-
nantaina 11.5. ja jatkuu perjan-
taihin 15.5. saakka. Päivittäinen 
äänestysaika on kello 9–18.

Ennakkoon voi äänestää Ou-
lujoen seurakunnan kirkkoher-
ranvirastossa ja Ylikiimingin 
seurakuntapiirin toimistossa. 
Ennakkoon voi äänestää myös 
kiertävässä äänestysautossa. 

Äänestysauton kulkureitti ai-
katauluineen löytyy osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/vaa-
lit2009.

Liikunta- ja toimintakyky-
rajoitteiset henkilöt voivat pyy-
tää mahdollisuutta äänestää ko-
tonaan. Kotiäänestystä voi pyy-
tää soittamalla viimeistään 8.5. 
kello 9–16 kirkkoherranviraston 
puhelinnumeroon 08 531 3500.

Äänestäjien tulee varautua to-
distamaan henkilöllisyytensä ää-
nestyspaikalla virallisella henki-
löllisyystodistuksella.

Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli on asettanut hakijois-
ta ensimmäiselle vaalisijalle Ou-
lun seurakuntayhtymän yhteis-

Oulujoen kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys alkaa
ten seurakuntapalvelujen johta-
jan Jouni Riipisen. 

Toisella vaalisijalla on Oulu-
joen seurakunnan kappalainen 
Pertti Lahtinen ja kolmannella 
vaalisijalla Oulun tuomiokirk-
koseurakunnan kappalainen Ari-
Pekka Metso.

Äänioikeutettuja ovat Oulujo-
en seurakunnan 18 vuotta täyttä-
neet henkilöt, jotka on merkitty 
seurakunnan läsnä oleviksi jäse-
niksi viimeistään 8. maaliskuuta 
kuluvaa vuotta. (RT)

Tuntuu kuin kaikkiin 
kysymyksiin pitäisi 
löytää vastaus jo 
kysyttäessä. Ennen oli 
sentään aikaa odottaa 
muutama päivä. 

Työkiireet kaatuvat päälle, toteavat Päivi Jaara ja  
Riitta Kukkohovui-Colpaert.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Maata  kiertelemässä

Koulutukset  sisältävät lähiopetusta, etäopiskelua, työssä oppimista 
ja työelämässä järjestettäviä tutkintotilaisuuksia ja ne järjestetään 
välillä 1.9.2009 - 31.5.2011.

Opiskelu on sivutoimista ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa omaehtoisesti,
oppisopimuksena tai henkilöstökoulutuksena.  Tutkintotilaisuuksiin on mahdollista 
osallistua myös suoraan koulutuksen ulkopuolelta.

Haku syksyn aloitukseen netissä www.rko.fi toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja ammattitutkinnoista
suntio: jani.isokaanta@rko.fi p. 050 3602 223
lanu: anitta.anunti@rko.fi p. 050 4691 891

Kysy myös tammikuussa 2010 alkavaa 
Päihdetyön ammattitutkinnon koulutusta.

Raudaskylän Kristillinen Opisto
Opistontie 4-6, 84880 Ylivieska, info@rko.fi,  (08) 4276 200

Juuret ja siivet. Opistossa.
kestävän kehityksen malliopisto

visio 2012
rko.fi

Kirkonpalvelijaksi

Suntio 
Syvennä kasvatusalan osaamistasi

Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Energiapaneeli 
haastaa 
arvottamaan
Miten ja missä voidaan ener-
gia tuottaa, ja missä kulkee 
energiankäytön kohtuuden 
raja? 

Näitä kysymyksiä tarkastel-
laan yleisölle avoimessa Ener-
gia ja ilmastonmuutos -panee-
lissa torstaina 14. toukokuuta 
klo 13.30–15 Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin osaston Apa-
ja-salissa, Aleksanterinkatu 6. 
Paneelin avaa tuomiorovasti 
Matti Pikkarainen.

Paneelin puheenjohtajana 
toimii Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksen johta-
ja Heikki Aronpää. Tapahtu-
man järjestävät Oulun hiippa-
kunta ja Pohjois-Pohjanmaan 
energiatoimisto.

Kirjallisuuspiiri 
esittelee Leena 
Lehmuspuuta
Pohjois-Pohjanmaan Kirjoit-
tajat ry:n kirjallisuuspiiri esit-
telee Leena Lehmuspuun kir-
jan Etelänristin alla tiistaina 
12. toukokuuta kello 18 Kem-
peleen kirjastossa kauppakes-
kus Zeppeliinissä. 

Oululainen Lehmuspuu on 
toiminut lähetystyöntekijänä 
vuosina 1964–1980 Namibi-
assa. Kirja perustuu yksityis-
kirjeisiin, kiertokirjeisiin sekä 
päiväkirjamerkintöihin.

Huhtikuussa aloitettu kir-
jallisuuspiiritoiminta ko-
koontuu kerran kuussa esitte-
lemään jonkun jäsenensä kir-
joittaman kirjan.

Kriisityön 
seminaari 
Pudasjärvellä

Alueellinen kriisityön semi-
naari järjestetään keskiviik-
kona 20. toukokuuta kello 13 
Pudasjärven seurakuntatalol-
la, Varsitie 12.

Seminaarissa kuullaan 
ajankohtaiset katsaukset niin 
poliisin, palo- ja pelastustoi-
men, seurakunnan kuin kau-
pungin toimijoilta. 

Paikalle toivotaan kaikkia 
kriisityön parissa toimivia eri 
organisaatioista. Toivomukset 
päivän sisällön suhteen ovat 
tervetulleita. 

Kahvitarjoilun vuoksi il-
moittautuminen ja lisätiedot 
sähköpostilla Leena Pesälä 
leena.pesala@pudasjarvi.fi tai 
Henna Savilampi henna.savi-
lampi@evl.fi tai oman työyk-
sikön kriisivastaavalle 18.5. 
mennessä.

Jeanine Deckers peittosi Beatle-
sin listaykkösenä vuonna 1963. 
Toisin kuin Liverpoolin juurevat 
muusikot, Deckers oli hengellis-
tä säätyä. Hän oli belgialainen 
dominikaaninunna, joka kohosi 
maailmanmaineeseen laulullaan 
Dominique. 

Deckersiä kutsuttiin laula-
vaksi nunnaksi tai Sisar Hymyk-
si. Laulavan nunnan loppu ei hy-
myilytä. Hän lähti luostarista, eli 
lesbosuhteessa ja tappoi itsensä.

Deckersin elämästä on teh-
ty Belgiassa elokuva, jonka ensi-
ilta oli jokin aika sitten. Eloku-
va kertoo tarinan nuoresta nai-
sesta, joka pakeni äitinsä sydä-
mettömyyttä dominikaaniluos-
tariin. Luostari antoi Deckersin 
levyttää, jotta se voisi kerätä ra-
haa itselleen.

Laulavasta nunnasta elokuva
Dominique möi miljoonia 

kappaleita, mutta jäi Deckersin 
ainoaksi menestykseksi. Laulava 
nunna oli lopultakin vain yhden 
hitin ihme. Dominique on kui-
tenkin ainoa belgialaisen laula-
jan listaykkönen Yhdysvalloissa.

Deckers yritti yhdistää me-
nestyksen luostarielämään, mut-
ta epäonnistui. Hän jätti sään-
tökuntansa ja jatkoi musiik-
kiuraansa. 

Deckers shokeerasi kirkon ja 
katoliset ihailijansa julkaisemal-
la laulun, jossa hän ylisti ehkäi-
syä. Urasta ei kuitenkaan tullut 
mitään. Deckers perusti rakas-
tettunsa Annie Pécherin kanssa 
koulun autistisille lapsille. 

Entistä hittilaulajaa syytettiin 
1980-luvun alussa veropetokses-
ta. Deckers oli lahjoittanut mu-

Kirkolliskokouksessa 4.–8. tou-
kokuuta käsiteltiin aloitetta, jon-
ka mukaan arkkipiispan asemaa 
pitäisi vahvistaa. Arkkipiispa olisi 
näissä kaavailuissa selkeästi Suo-
men evankelisluterilaisen kirkon 
päämies ja johtaja ilman omaa 
hiippakuntaa. Hänet valitsisivat 
Suomen kaikista hiippakunnis-
ta tasapuolisesti valitut valitsija-
miehet. 

Nykyään arkkipiispan valin-
nassa näkyy hänen asemansa 
oman hiippakuntansa kaitsijana, 
sillä valitsijoista yli kaksikolmas-
osaa on arkkihiippakunnasta ja 
loput edustavat kirkkoa.

Oulun hiippakunnan hiippa-
kuntavaltuuston puheenjohta-
ja Esko Hautamäki on samoil-
la linjoilla kuin aloitteentekijät. 
Arkkipiispan tulisi olla selkeäm-
min kirkon johtaja ja ääni. Piis-
poilta ei kuitenkaan Hautamäen 
mukaan saisi viedä valtaa näiden 
hiippakunnissa. 

– Arkkipiispa voisi rohkeam-
min tuoda esiin kirkon äänen, 
jos hänen asemaansa vahvistet-
taisiin. Se vaatisi lainmuutoksen, 
Hautamäki sanoo. 

Nyt kirkko ei vie arvokes-
kustelua eteenpäin vaan laahaa 
muun yhteiskunnallisen keskus-
telun perässä.

Hautamäen mielestä arkki-
piispan johtajuus olisi nimen-
maan mielipidejohtajuutta, vaik-
ka hän sanookin hieman ristirii-
taisesti, että arkkipiispa olisi ta-
vallaan kirkon toimitusjohtaja.

Aloitteentekijöiden mukaan 
arkkipiispa on nykyisin nimelli-
sesti piispa muiden piispojen jou-
kossa, primus inter pares, ensim-
mäinen vertaistensa joukossa. 
Käytännössä tilanne on kuiten-
kin toinen. Arkkipiispa on mo-
nien tehtäviensä vuoksi selkeästi 
muita ylempänä.

Kirkon jäsenet toivovat aloit-

Arkkipiispasta halutaan 
kirkon todellinen johtaja

teentekijöiden mukaan johtajuut-
ta, jota arkkipiispa voisi edustaa. 
Arkkipiispalle olisi annettava se 
rooli, joka hänelle kuuluukin. Täl-
lä hetkellä kirkon arvoja esittävät 
poikkeavasti eri henkilöt ja useat 
eri tahot.

Yksiselitteisen johtajan puuttu-
minen aiheuttaa epäselvyyttä, mi-
kä on kirkon linja ja kenellä on oi-
keus se esittää. Käytäntö johtaa sii-
hen, että seurakuntalaiset etään-
tyvät kirkosta ja jopa eroavat siitä, 
aloitteessa selostetaan.

Aloitteen takana ovat kirkollis-
kokousedustajat Aulis Mölsä, Liisa 
Pura, Jari Kolehmainen ja Taisto 
Konttinen.

pEKKa hELiN

siikista tulleet tulonsa luostaril-
leen, mutta kuitteja ei ollut ole-
massa. Hänen epäiltiin panneen 
tienestit omaan taskuunsa mak-
samatta veroja.

Deckersin epätoivoksi paluu 
viihdemaailmaan epäonnistui. 
Deckers ja Pécher surmasivat it-
sensä vuonna 1985. Elämänsä lo-

pulla Deckersistä oli tullut ma-
sentunut ja köyhä alkoholisti.

Belgialainen näyttelijä Céci-
le de France esittää elokuvassa 
Deckersiä. Hän kuvailee rooli-
hahmoaan kapinalliseksi ongel-
manaiheuttajaksi ja punkkarik-
si ennen punkkia. Francen mu-
kaan Deckers oli hauras egoisti, 
joka oli täynnä tukahdettua vi-
haa ja raakalaismaista brutaali-
suutta.

Elokuvan ohjaaja Stinj Co-
ninx halusi vetää nuoren yleisön 
mielenkiinnon työlleen painotta-
malla päähenkilön epätoivoista 
hyväksynnän- ja ihailuntarvetta.

– Deckersissä oli mielenkiin-
toisinta hänen rakkaudennälkän-
sä, ohjaaja sanoo.

pEKKa hELiN

Oulun seurakuntayhtymään 

kuuluu neljä seurakuntaa, 

yhtymän johto ja kuusi 

palveluyksikköä. 

Jäsenmäärä on noin 

111 000. Päätoimisia 

työntekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi 

Tuiran seurakunnassa on haettavana

KANTTORIN VIRKA
Virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. 
Tiedustelut: kanttori, tiimiesimies Lauri-Kalle 
Kallunki, p. 040 845 7309.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 
www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet 
työpaikat. 
Hakuaika virkaan päättyy 25.5.2009 klo 16.

Oulujoen seurakunnassa on haettavana

KAPPALAISEN VIRKA 

(Ylikiimingin seurakuntapiiri)

Tiedustelut: kirkkoherra Paavo Moilanen, 
p. 040 510 2837 ja kappalainen Pentti Kortes-
luoma, p. 040 575 2716.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla 
www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet 
työpaikat. 
Hakuaika virkaan päättyy 25.5.2009 klo 16.
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Keski-iässä saatu poika 
ilahdutti mutta kysyi 
myös paljon voimia.
Kempeleläinen Raili 
Raittinen kertoo 
elämästään pienen pojan 
äitinä ja uusperheen 
äitipuolena.

Ei se silloin naurattanut, ei vaik-
ka moni kempeleläisen Raili 
Raittisen tunteva voisi ojentaa-
kin hänelle positiivisen ajattelun 
pokaalin. 

Naisen kärsivällisyyttä koetel-
tiin todenteolla, kun kymmeni-
sen vuotta sitten yöt pikku Valt-
terin kanssa olivat usein pelk-
kää vauvan itkua, suolakäärei-
den vaihtamista lapsen märkiviin 
haavoihin ja yksinäisiä ajomatko-
ja, jotta lapsi vihdoin nukahtaisi 
moottorin pehmeään hyrinään. 

Ystävä lohkaisi Railille, että 
onneksi tämä yövalvottaja syn-
tyi juuri sinulle, kun muutenkin 
olet yökyöpeli! Äiti jaksoi, koska 
yhteinen lapsi oli kauan kaivattu, 
ja tulla tupsahti maailmaan kuin 
taivaan lahjana. Rankat lapsetto-
muushoidot olivat takana, ja toi-
veesta saada yhteinen lapsi oli jo 
luovuttu. 

villit vekarat  
ja viikonloppuisä
Ennen haikaran vierailua Rai-
lin elämään astui mies, joka toi 
mukanaan kaksi pojanvesseliä. 

Veijolla oli edellisestä liitostaan 
kaksi leikki-ikäistä poikaa, kuten 
Railin oma poika Villekin. 

Vaikka Raililla on aina riittä-
nyt uskallusta astua uusiin seik-
kailuihin ja muuttaa suuntaa elä-
mässään, tavallista suurempaa si-
viilirohkeutta kysyttiin, kun kak-
si eronnutta pienten lasten van-
hempaa löi hynttyynsä yhteen. 

Raili tiesi Veijolle lupautues-
saan, että viikonloppuäitipuolen 
paikka olisi auki, ja vielä senkin, 
että Veijo tulisi työnsä puolesta 
olemaan reissun päällä suurim-
man osan viikosta. 

Muutaman vuoden seuruste-
lun jälkeen kesähäitä vietettiin 
isolla juhlaväellä Tyrnävän puu-
kirkossa. Samassa tilaisuudessa 
kastettiin parin yhteinen lapsi, 
joka sai kasteessa nimekseen Sa-
mu Valtteri Veijonpoika. 

– Olihan se alussa totuttelua, 
kun olimme poikani Villen kans-
sa tottuneet hiljaisuuteen ja elele-
mään kahdestaan! 

Elämä kukoisti, mutta ei ollut 
kokonaan ruusunpunaista, sil-
lä kahden perheen eri tapojen ja 
tottumusten yhdistäminen ei ol-
lut kovin simppeli juttu. Aikai-

sempien puolisoiden kanssa tu-
li hankausta kasvatuksesta, las-
ten tapaamisoikeuksista ja kesä-
loman viettotavoista. 

– Oli ikävää, kun Veijo jou-
tui taistelemaan oikeudesta ta-
vata poikia. Lapset ovat tärkeitä 
isällekin. 

Eron kokeneita tuntevana 
Raittinen ihmetteleekin, kuinka 
usein isän oikeudet erotilanteis-
sa sivuutetaan. 

– Isiäkin pitäisi kuunnella ja 
arvostaa kasvattajana.

Yksinäisiä öitä  
lapsen kanssa
Valtteri sairasti varhaisvuosi-
naan vaikeaa atooppista ihottu-
maa. Reilun kolmen vuoden iässä 
oireet vihdoin helpottivat. 

Ennen sitä apua etsittiin mo-
nenmoisista konsteista ja hoito-
keinoista. Kun apua ei perintei-
sen lääketieteen neuvoista ja lää-
kityksestä löytynyt, Raili kokei-
li pojalle vitamiini- ja hivenaine-
hoitoja. Näillä sairauteen saatiin-
kin toivottua helpotusta. 

– Myös aika teki tehtävänsä, 
usein ihottuma helpottuu lapsen 
kasvaessa. Kun Villekin sairasti 
pienenä, tiesin, että jossain vai-
heessa käänne parempaan tapah-
tuu, Raili toteaa. 

– Valtterin sairastamisaika oli 
rankkaa. Viikot olin käytännös-
sä katsoen yksinhuoltajana. Kun 
Veijo sitten palasi viikonlopuksi 
kotiin, toiveemme yhteisen ajan 
vietosta eivät suinkaan olleet sa-

mankaltaisia. Mies halusi levätä 
kotona ja saada aikaani ja huo-
miotani, ja minä taas toivoin pää-
seväni vihdoin huilaamaan ja vä-
hän tuulettumaan! 

Arjen ruljanssi Raittisten per-
heessä helpotti kuitenkin ajal-
laan, ja vaikeassa tilanteessa ih-
misellä on kyky venyä.

– Eivätkös pienten lasten äidit 
käykin tästä mainiona esimerk-
kinä?

vihdoin aikaa  
parisuhteelle
Nyt Valtteri on ennättänyt jo 11 
vuoden ikään, on terve ja muka-
va vesseli, käy koulua ja touhuilee 
ikäistensä kanssa. Kun vanhim-
mat lapset ovat nousseet omille 
siivilleen, Railille ja Veijolle jää 
enemmän aikaa toisilleen. Per-
heen iskä on myös jättänyt reis-
suhommat. 

Muutama vuosi sitten paris-
kunta innostui kristilliseen ar-
vomaailmaan pohjautuvasta ME-
toiminnasta. 

– Mukaan lähdettiin, kun 
kuultiin siitä niin paljon hyvää.

Ja kovasti olemme tykänneet! Ta-
paamme vieläkin samaa poruk-
kaa. Kokoonnumme muutaman 
viikon välein jonkin mielenkiin-
toisen aiheen ympärille. 

Raili ei vierasta toiminnan 
hengellistä taustaa, hän käy mie-
lellään myös kirkossa ja erilaisis-
sa seurakunnan tilaisuuksissa. 

–  Kun sain Valtterin reilus-
ti yli nelikymppisenä, jotkut ih-
mettelivät, miten minä jaksan 
vielä tässä iässä! 

Railia ikäkysymys naurat-
taa, häntä kun luullaan tavan ta-
kaa ikäistään nuoremmaksi. Rai-
li onkin sitkeää ja juurevaa kai-
nuulaista sukua. 

– Omat vanhempani ovat jo yli 
kahdeksankymppisiä, ja asuvat 
yhä kotona maalla. Vanhempien 
jalka nousee vielä kevyesti vaik-
kapa kesän lavatansseissa! He 
jaksavat hoitaa puutarhaa, pap-
pa vie poikia kesäisin kalaan ja 
mummo leipoo lämmintä leipää.

– He myös reissaavat yhdessä 
paljon ja ovat muutenkin aktiivi-
sia, Raili iastelee. 

Kukkainen ja lämpöinen äi-
tienpäiväntoivotus hymyn kera 
lähtee Salme-äidille Vuottolah-
teen.

marJa BLomStEr

Mitä olemme saaneet ME-toimin-
nasta? Kuuntele Raili Raittisen 
haastattelu Radio Deissä torstai-
na 7.5. kello 15.40 tai www. radio-
dei.fi/toivonpaiva.

Valtteri vei  
ja antoi 
voimaa

Valtteri sairausaika oli 
rankkaa. Viikot olin 
käytännössä katsoen 
yksinhuoltajana. 

Kun sain Valtterin 
reilusti yli 
nelikymppisenä, jotkut 
ihmettelivät, miten 
minä jaksan vielä 
tässä iässä! 

S anna K r o o k
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Jokainen äiti on omanlaisensa 
ja toteuttaa äitiyttään luontonsa 
mukaan, niin myös Raamatussa 
kuvatut äidit.  

– Vanhan testamentin kirjoi-
tukset eivät useinkaan suoraan 
kerro naisen ja äidin tunteista, 
mutta rivien välistä asiat ovat lu-
ettavissa, Oulunsalon seurakun-
tapastori Minna Salmi pohtii. 

Raamattu on miesten kirjoit-
tama ja patriarkaalisen maail-
man sävyttämä. Silti kertomuk-
set näyttävät, miten sama on lap-
sen saamisen tuska ja riemu, sa-
ma lapsettomuuden musta mur-
he jo Raamatun äitien elämässä.

Synnyttäjä ja hoivaaja
– Vanhassa testamentissa naisen 
tärkein päämäärä on synnyttää 
lapsi, sillä raskaaksi tuleminen ja 
lapsen synnyttäminen oli merk-
ki Jumalan siunauksesta, Salmi 
toteaa. 

Naisille oli tärkeää tulla äi-
deiksi, mutta erityisesti poikalas-
ten äidiksi. Neljännessä käskys-
sä kehotetaan lapsia kunnioitta-
maan sekä äitiään että isäänsä. 

– Nainen ei ollut vain synnyt-
täjä, vaan myös hoivaaja ja kas-
vattaja, joka ansaitsi kunnioi-
tuksen ja arvostuksen siinä mis-
sä isäkin.

Raamatussa kerrotaan vau-
vaikäisten lasten imettämises-
tä ja hoivaamisesta. Eeva imetti, 
tuuditti, pesi ja paimensi veljek-
siä Kainia ja Aabelia ja Saara helli 
Iisakia, kauan kaivattua lastaan. 
Mooses ei olisi koskaan päässyt 
johdattamaan Israelin kansaa 
pois orjuudesta, elleivät äiti ja si-
sar olisivat huolehtineet ja juoni-
telleet lapsen piiloon kaislikkoon 
faaraon tyttären löydettäväksi.

Kun lapsi kasvoi isommaksi, 
Raamatun tekstin mukaan kas-
vattajan vastuu pojista siirtyi 
isälle. 

– Äidin syli ja huolenpito oli 
tärkeää, sillä siihen verrataan 
myös Jumalan huolenpitoa ihmi-
sestä. Jesajan sanoin: Unohtaa-
ko äiti rintalapsensa, unohtaako 
hoivata kohtunsa hedelmää?

Saaran piina
Vanhan testamentin äideis-
tä mielenkiintoisimpia on Saa-
ra, patriarkka Aabrahamin vai-
mo, jonka kauneutta ylistetään, 
mutta joka ei suloudestaan huo-
limatta synnyttänyt lasta ennen 

Raamatussa 

äiti kääntää Jeesuksenkin  

kuin mummoiässä. Omatoimi-
nen Saara antoi orjattarensa Ha-
garin Aabrahamille vuoteenläm-
mittäjäksi, jotta perillinen saatai-
siin. Hagar alkoikin odottaa lasta 
ja siitä ylpistyi. 

– Ensimmäistä kertaa egypti-
läisellä orjattarella Hagarilla oli 
jotakin aivan omaa. Lapsi kasvoi 
hänessä, vaikkei hän omistanut 
edes itseään, Salmi pohtii. 

Lapsettomuus oli piinannut 
Saaraa kauan ja varmasti hän ko-
ki epäonnistuneensa vaimona ja 
naisena. Kun Saara oli jo menet-
tänyt toivonsa, syntyi Iisak. Ha-
garin hän karkotti poikineen au-
tiomaahan. 

Hagarin kohtalo on julma, 
mutta siihen sisältyy Jumalan ih-
me. Kun leilistä loppui vesi, äiti 
jätti poikansa kauemmaksi, kos-
ka ei kestänyt nähdä tämän kuo-
levan. Jumalan enkeli ilmestyi, ja 
lähde puhkesi erämaahan. 

– Hagar oli ensimmäinen ih-
minen, jolle Jumalan enkeli il-
mestyi. Jumala kuuli äidin hä-
dän ja valituksen. 

Eevan murhe
Eevan pojista Kain tappaa veljen-
sä Aabelin. Elämisen tummat sä-
vyt alkoivat näyttäytyä karuim-
malla tavalla paratiisista karkot-
tamisen jälkeen. 

– Raamattu ei kerro äidin tun-
noista, kun veljesmurha tapahtuu 
ja murhaaja joutuu maanpakoon, 
Salmi muistuttaa.

Aatamille ja Eevalle kuole-
man tuska ja eron ikävä kävivät 
tutuksi. Jumala antoi perheeseen 
uuden pojan, Setin, ja sen jäl-
keen vielä lisää tyttäriä ja poikia. 
Mutta jotain oli perusteellisesti 
muuttunut. 

– Niihin aikoihin alettiin ni-
meltä kutsuen rukoilla avuksi Ju-
malaa. Näin lakoninen on lause, 
jonka perusteella voi vain arvata, 
minkälaisen myllerryksen Eeva 
ja Aatami kävivät läpi.

Äidin usko
Raamatun julmimmat tari-
nat liittyvät lapsiuhreihin, mut-
ta niissä kertomuksissa äitejä ei 
yleensä mainita lainkaan. 

Naisen ja äidin tuntoja kerrotaan Raamatussa harvoin suoraan, Oulunsalon 
seurakuntapastori Minna Salmi huomauttaa. 

Raamatun äidit  
rakastavat, uskovat,  
toivovat ja toimivat.

Kun Jefta antaa tyttärensä Ju-
malalle uhriksi, äiti ei ole las-
taan puolustamassa. Iisakin pe-
lastaa uhraamiselta Herran en-
keli, Saaran läsnäoloa tai tunto-
ja ei kerrota. 

– Uuden testamentin puolel-

la on kertomus lapsensa puolesta 
taistelevasta äidistä, joka lopulta 
sinnikkyydellään saa käännettyä 
Jeesuksen pään, Salmi kertoo.

Kanaanilaisen naisen ty-
tär oli sairaana, sillä paha henki 
oli mennyt häneen. Jeesus kielsi  
apunsa, koska hänen mielestään 
israelilaiset olivat etusijalle aut-
tamislistalla. 

– Saavathan koiratkin syö-
dä isäntänsä pöydältä putoilevia 
palasia, oli äidin nokkela vastaus 
Jeesuksen penseyteen. Koska nai-
sen usko oli suuri, Jeesus paran-
si tyttären. 

voi, hänen rakkauttaan!
Jeesuksen äiti, Maria, teki varsin 
vaikuttavan äidin uran. Raska-
us alkoi kummallisesti, eikä syn-
tynyt poikakaan ollut maailman 
helpoin lapsi. 

Salmi muistuttaa, että lapsen 
syntymä on vanhemmille suuri 
mullistus. Parisuhde on lapsen 
koti, mutta usein nainen tarvit-
see myös toista naista tuekseen. 
Kun Maria saa tietää raskaudes-
taan, hän lähtee vanhemman ja 
viisaamman Elisabetin, Johannes 
Kastajan äidin, luo. 

– Myöhemminkin Marialla ja 
Elisabetilla oli paljon yhteistä asi-
oita jaettavanaan ikäerosta huo-
limatta. Kumpikin oli saattanut 
maailmaan varsin erikoisen lap-
sen, Salmi toteaa.

Kummankin äidin rakkauden 
rajoja koeteltiin, mutta side lap-
seen ei katkennut.

hiLKKa Lahti

Hagar ja Ismail-poika erämaassa. Jumalan enkeli pelastaa äidin ja lapsen puhkaisemalla maahan lähteen.
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KIITOKSEN AIKAAN

Sisältöä elämään.
Lisää kirjoja: www.kirjapaja.fi

ANNA-MARI KASKINEN –  
MINNA L. IMMONEN 

Kiitoksen aika
Lahjaksi kiitoksen sanoja. 
Teoksen runot kertovat kauniisti 
toisen ihmisen merkityksestä ja 
muistuttavat hetken tärkeydestä. 
Kuvituksessa kukoistavat kevät ja 
kesä. Ovh. 25,90 

LEENA REHULA – KAJ CHYDENIUS

Lentävien terälehtien 
lumessa
Sävellyksiä sykähdyttäviin runoihin, 
joissa rakkaus ja muistot puhkeavat 
elämään. Kirjaan on koottu runojen 
oheen kymmenen laulua nuotteineen 
soittajien ja laulajien iloksi. 
Ovh. 32,90

MAIJA PAAVILAINEN

Mummobalettia
Maija P:n suositut piirrosaforismit 
kuljettavat tanssin hurmaan. 
Mummobaletissa elopainolla ei 
ole väliä, ei edes notkeudella, sillä 
tärkeintä on ajatuksen lento. Kun 
ajatus lentää, silloin askelkin on 
keveä. Ovh. 16,90 

TOMMY HELLSTEN

Odota, kuuntele
Sanoja elämän keskeltä
Tommy Hellstenin lyhyet ajatelmat 
muistuttavat heikkouden voimasta 
ja pysähtymisen tärkeydestä. Arjen 
keskellä kaikuu elämän ihme – kun 
vain maltamme sitä kuunnella. 
Ovh. 23,90

TUOMO SALOVUORI

Vihreyden keskellä
Levon ja virkistyksen 
puutarhat  
Puutarha tarjoaa kauneutta ja 
elämyksiä. Viherympäristöt ovat 
myös osa kulttuuriperintöämme. 
Puutarhat, kasvu ja luonto elvyttävät 
meitä monin tavoin. Ovh. 32,90 

RIIKKA JUVONEN

Sydänomena
Eevan jälkikirjoitus
Juvonen tarkastelee ihmisyyden 
teemoja: rakkautta, eroa, naiseutta 
ja vanhenemista ajatuksia 
herättävällä tavalla. Naisen 
rohkaisukirjan kiteytykset antavat 
voimaa ja energiaa. Ovh 25,90

ANNELI VAINIO

Kotini on linnani
Elämää Etelä-Ranskassa
Joskus kohtaaminen junassa voi 
muuttaa elämän kertaheitolla. 
Elämänmeno Ranskalaisessa kylässä 
kylässä on täyteläistä ja värikästä, 
se maistuu, tuntuu ja tuoksuu. 
Ovh. 28,90

EIRA HERNBERG

Kauneuden voimaa 
etsimässä 
Irinja Nikkasen elämä ja työ 
Omaääninen elämäkerta 
tarmokkaasta vaikuttajasta.  
Kiehtova henkilökuva on samalla 
Karjalan ja vanhan ortodoksisuvun 
historiaa. Ovh. 33,90

POHJOIS-SUOMEN 
KOTIAPU JA HOITO-

PALVELUT 
Tarjoamme laadukasta 
koti- ja hoitopalvelua.
• Viikkosiivoukset, ikkunan-
 pesu
• Asiointipalvelut
• Lääkehuolto, haavan-
 hoidot
• Sairaan lapsen kotihoito 

Huomioi kotitalous-
vähennys 60 %
Pyydä ilmainen 
palvelukartoitus 

> GSM 050 501 0055

@

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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

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

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

J a K E L u h Ä i r i ö t 
ilmoitetaan postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
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www.irrtv.fi

VALLANKUMOUKSELLISTA
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Medialähetysjärjestö IRR-TV

Loke Yek Mang, Dreamstime.com / IRR-TV

1  Evankeliumi tavoittaa seurakunnilta piilossa olevat 
ihmiset siellä, missä he ovat – kodeissaan, kadulla...

2  Kukaan ei voi välttyä ilosanomalta, koska se on 
esillä joka päivä kuukauden ajan kaikkialla:

 TV:ssä, radiossa, lehdissä, isoissa ulkomainoksissa...
3 Ihmiset soittavat sielunhoitopuhelimiin ja saavat

yhteyden seurakuntien ihmisiin, jotka auttavat 
heitä. Yhteydenpito jatkuu pitkänä prosessina.

Medialähetysjärjestö IRR-TV ja paikallisseurakunnat 
ovat tavoittaneet kaupunkimissioiden kautta kymmeniä 
miljoonia ihmisiä Venäjällä, Keski-Aasiassa ja Lähi-
idässä. Puheluita on tullut 117 000. Tuhansien ihmisten 
elämä on muuttunut, ja he ovat tulleet seurakuntiin.
Lue lisää ilmaisesta Itäportti-lehdestä. Tilaa se vierei-
sellä kupongilla / puh. 0207 120 240 / www.irrtv.  .

Oulun seurakuntien 
verkkosivuilla luvataan, 
että nuori voi kohdata 
seurakunnassa ihmisen, 
jolla on aikaa. Tämä 
on helppo uskoa, 
kun katselee Anja 
Saukkomaata ja Outi 
Leinosta. 

Anskuna ja Outina tunnetut eri-
tyisnuorisotyönohjaajat ovat hit-
sautuneet yhteen vuosien saa-
tossa – Ansku rantautui Ouluun 
Ruovedeltä, Outi Sotkamosta 
80-luvulla. Kuluvalla viikolla he 
juhlivat yhdessä 50-vuotispäivi-
ään seminaarilla, jossa ei kuul-
tu puheita, vaan puheenvuoroja 
muilta nuorisotyön parissa toi-
mivilta. 

Parinkymmenen vuoden ai-
kana erityisnuorisotyö on kulke-
nut pitkän matkan avoimien ovi-
en illoista, vankilatyöstä ja Saa-
pas-toiminnasta nykyiseen eriy-
tyneeseen pienryhmiin ja yksilöi-
hin keskittyvään työhön. 

Tätä nykyä Leinosen ja Sauk-
komaan työhön kuuluu niin ryh-
mätoimintaa Kajaanintullin ylä-
luokkalaisille, sijoitettujen las-
ten vertaistukiryhmien vetämis-
tä kuin erityisrippikoulujen pi-
tämistä sellaisille nuorille, joilla 
tavallinen rippikoulu on jäänyt 
kesken.

Naiset myöntävät, että työssä 
ei aina ole helppo haistella ajan 
tuulia ja virtauksia. Joskus aiem-
min nuorten paha olo näkyi ra-
justi ulospäin, nykyään henkinen 
pahoinvointi saa nuoren usein 
kääntymään sisäänpäin ja eris-
täytymään. 

Viisikymppiset 
teinien 

joukossa

Ikä on vain mielentila, kuten Kotikadun 
näyttelijän repliikki taannoin kuului. 
Anja Saukkomaan (takana) ja Outi 
Leinosen mielentila näyttäytyy 
positiivisena ja veitikkamaisena: nauru 
raikaa ja blondivitsit sinkoilevat.

– Eikä nykyinen laitteiden ää-
ressä kotona istumisen kulttuu-
ri yhtään auta tilannetta. Kirkko 
voisi olla se toisinajattelija ja vas-
tarannan kiiski, joka jaksaa liput-
taa kasvotusten tapaamisen ja yh-
teisön tuoman voimaantumisen 
puolesta, he toteavat.

rassaamista on siedettävä
Leinonen ja Saukkomaa kehuvat 
kilvan sitä, että heillä on mahdol-
lisuus muokata työstään oman-
näköistä. 

– Viisitoista vuotta sitten omat 
rahkeet eivät olisi riittäneet täl-
laiseen toimenkuvaan, nyt ikä ja 
kokemus ovat pelkkää plussaa. 

Työnohjaus ja huumori ovat ne 
eväät, jotka auttavat jaksamaan, 
tosin työnohjausta on molempien 
mielestä aivan liian vähän. 

Nuorten ohjaajina heidän on 
täytynyt oppia suodattamaan 
nuorten sanomisia ja tekemisiä. 

– Nuoret osaavat olla aika-
moisia ”rassareita”, Outi Leino-
nen muotoilee. 

Ammattitaitoa on se, että ai-
kuinen säilyttää tyyneytensä pi-
temmälle kuin aikuista koettele-
va nuori. Työhön kuuluu erilai-
suuden ja säätämisen sietäminen.

Ei eristäytymiselle
Erityisnuorisotyön haasteena tii-
mipari Outi ja Ansku pitävät si-
tä, miten pysyä kiinni ihmisten 
elämässä ja miten löytää ihmiset 
muualta kuin kadulta. 

– Yksikin eristäytynyt nuori 
on äärimmäisen tärkeä tavoittaa. 
Ehkä se on juuri se ainoa keino 
välttyä Kauhajoen kaltaisilta tra-
gedioilta, he pohtivat.

Erityisnuorisotyön tavoittee-
na on olla koko perheen tukena, 
mutta työntekijät hyväksyvät sen, 
että perheet tekevät omat ratkai-
sunsa. 

– Kappaleen matkaa jos pys-
tyy jakamaan ja kulkemaan rin-
nalla, se riittää, Anja Saukkomaa 
toteaa.
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ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmarkkinointi
Kotimaa-yhtiöt oy   

Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309, jaana.mehtala@kotimaa.fi

Muut seurakunnat ja yhdistykset

Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

p. 044 316 1563 (ma-pe)

radio Dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 
mhz
www.radiodei.fi
Su 10.5. klo 10 kastemes-
su Oulujoen kirkosta. Toi-
mittaa Pentti Kortesluo-
ma, saarnaa Antti Leske-
lä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Su 10.5. klo 11.25 radiopy-
häkoulun pitää Juha Tah-
kokorpi. Aiheena on äitien-
päivä.

Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä 
haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toi-
mittaa Karjasillan seu-
rakunnan pastori Mik-
ko Salmi. Mikolle voi lä-
hettää kysymyksiä osoit-
teessa www.radiodei.fi. 
Ke 13.5. klo 15.40 Naisen 
allakassa kuullaan uusper-
heen äidin Teija Haipola-
Väänäsen kolumni.
To 14.5. klo 15.40 Kasvun 
paikassa puhutaan tuntei-
den ilmaisemisesta pari-
suhteessa. Ohjelman toi-
mittaa Marja Blomster.

radio pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 
mhz
Su 10.5. klo 9.45 radiopy-
häkoulun pitää Juha Tah-
kokorpi. Aiheena on äitien-
päivä.
Su 10.5. klo 10 jumalanpal-
velus Kemin kirkosta.
Jumalanpalveluksen jäl-
keen uusintana viime maa-
nantain Etappi-ohjelma. 
Alavieskalainen Mervi Juti-
la haastattelee keihäänheit-
täjä Jarkko Koski-Vähälää. 
Ma 11.5. klo 17.05 Etappi-
ohjelman toimittaa Jukka 
Harvala Ylivieskasta. 

www.virtuaalikirkko.fi
Su 10.5. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Jyrki Vaara-
mo ja siinä avustaa Tiina 
Kinnunen. Musiikkipuo-
lesta vastaavat tyttökuoro 
Fröökynät, kanttori Hen-
na-Mari Sivula ja urkuri 
Maija Tynkkynen.

Eetterissä

Ilmoitus Rauhan tervehdys 7.5.2009 

1-palstainen mv, kristillisten yhdistysten ja järjestöjen ilmoitussivulle. 

 

Laskutus: 

Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 

PL 188 

01301 Vantaa 

 

Ilmoituksen lähettäjä: Tapio Pokka/Kylväjä 

p. 044 0210 110 

 

 

 











Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Ma 11.5. klo 18 seurat Sirkka ja Pekka 
Honkasella, Puolangantie 2289, Pudasjärvi. Ke 13.5. klo 18 Siioninvirsi-
seurat Kestilän seurakuntakodissa, Siikalatva.

Tulossa: Su 17.5. klo 19 Oulun körttiopiskelijoiden kuoron kevätkonsert-
ti Kastellin kirkossa. Ma 18.5. klo 19 Siionin kevätvirret - on aika kiittää! 
-veisuuilta Kaukovainion kappelissa, Oulun seudun virsikuoro. To 21.5. 
Perinteiset Sepän seurat alkaen klo 10 messulla Yli-Iin kirkossa.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta, 
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
La  9.5. klo 18.00 Vieraana Jean Roos 
 TERVETULOA!

To 7.5. Raamattupiiri. Pe 8.5. 
Hannat, naisten yhteiskristillinen 
rukouspiiri. Su 10.5. Sunnuntain 
kokous, Similä. To 14.5. Miesten 
ilta. Su 17.5. Sunnuntain kokous, 
Juha Pätsi. Ke 20.5. Marie 
Licciardo vierailee. Tervetuloa! 

Tilaisuudet klo 18 
www.kempele.svk.fi  

TILAISUUTEMME:
Su 10.5. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 13.5. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 8.5. klo 19 LIFT – ilta. La 9.5. klo 19 Israel-
ilta. Su 10.5. klo 11 Pyhäpäivän sana (äitien-
päivä). Juha Hilli, Jouko Annala, Seija Suuronen. 
Ke 13.5. klo 19 Sana ja rukous. Ritva Himanka, 
Deevelesko Jank. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Pe 8.4. klo 18 Jean Roos
Ti 19.5. klo 18 Marie Licciardo
To 21.5. klo 18 Anni Koivukangas

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

To 7.5. klo 19 Nuorten- ja opiske-
lijailta. Ef. 2:8, Ari Savuoja. Su 10.5. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seu-
rat Esko Leinonen. Tervetuloa!

10.5. Su Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00, vieraana everstiluut-
nantti Arja Laukkanen. 11.5. Ma Kotiliitto klo 13.00, Veljesliitto klo 18.00. 
12.5. Ti Rukouskokous klo 18.00. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

Seurat su 10.5. klo 15 Jukka 
Marjakangas, Johannes Hyytinen
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 7.5. klo 19 Rukousilta & ehtoollinen, Risto 
Wotschke. Pe 8.5. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 10.5. 
klo 11 Äitienpäivän perhekirkko, Pekka Tuominen, 

Sini Niemelä, kahvitarjoilu. Ti 12.5. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Nuorten aikuisten ilta 
kodeissa. Ke 13.5. klo 18 Nuortenilta. To 14.5. klo 19 Lähde-ilta, Ari Huhtala, Esko 
Taipale, God`s Bell, aihe: Elämän lähteellä. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Terassien teot/ korjaukset 
0400 801 406

Muutot
Kuljetukset

0400 801 406

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 14.5. klo 19 Paavo ja Pirkkoleena 
Räsänen: Rakkaus vastaan välinpitä-
mättömyys. Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Paikkoja avoinna

Opiskelijamenot

Palveluja tarjotaan

Parantava rukous
Rukousilta Oulun tuomiokirkossa 

 sunnuntaina 10.5. klo 17

Pirkko  
Jalovaara

Rukoilemme kanssasi!

Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Rukousystävät ry

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. 8-19, myös la ja su

◆ äitienpäiväruusut
◆ upeat hortensiat
◆ atsaleat 
◆ pelargoniat ja ruusu-
 begoniat

◆ ruukkuliljat
◆ kukkivat amppelit
◆ sidotut kimput ja asetel-
 mat ym.ym.

Kukkalahja Äidille 

Tervetuloa!

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

• 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

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
Virka painottuu yleiseen diakoniatyöhön ja diako-
niseen vanhustyöhön. Kelpoisuusehtona on piis-
painkokouksen hyväksymä virkatutkinto. Viran 
peruspalkka on 2 020,00 euroa. Peruspalkan 

lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu 
viranhaltijan työkokemukseen. Se on enintään 18 % peruspal-
kasta. Virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Viran täyttämiseen sisältyy kuuden kuukau-
den koeaika. 

Lisätietoja antavat kirkkoherra Oskari Holmström puh. 08-882 
3127 tai 0400-225055,  diakoniajohtaja Juha Kukkurainen puh. 
08-882 3128. Nettisivuilta www.pudasjarvenseurakunta.fi löytyy 
tietoa seurakunnasta.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa 5.6.2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
Pudasjärven seurakunta / Kirkkoneuvosto PL 58, 93101 
Pudasjärvi. Ansioluettelon toivomme saavamme sähköpostitse 
osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA haettavana Utajärven 
srk:ssa 1.9.2009 alkaen (PL 501). Tulee osallistua nuoriso-, lapsi- 
ja perhetyöhön. Hakuaika päättyy 25.5.2009. Tiedustelut 
Pekka Kyllönen 044 345 5657, Sirpa Komminaho 0400 692 898.
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Puhe ja teot
“Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa.” 1. Joh. 3: 18.

Mummuni kuoli hieman ennen ensimmäistä koulupäivääni. Aivan liian aikaisin, 
hiukan yli 60-vuotiaana. Olimme eläneet tiiviisti yhdessä siihen asti. Meitä asui kolme 
sukupolvea isoa maalaistaloa. Oli mummunpuoli, jossa asuivat mummu ja taata, sekä 
meidän puoli, jossa asui viisihenkinen perheemme. Lapsen näkökulmastani olimme 
yksi perhe. 

Mummulla oli tapana ottaa päiväunet kanssani. Joka kerta yritin herätä ennen 
mummua uniltani, mutten koskaan onnistunut. Hän oli aina herännyt ennen minua 
ja oli yleensä keittämässä kahvia minun herätessäni. En muista juuri ollenkaan mistä 
puhuimme mummun kanssa, mutta muistan sylin, lämmön ja sen että nauroimme 
yhdessä. 

Mummun hautajaiset olivat juuri ennen koulun alkua. Minun oli vaikea käsittää 
kuolemaa ja sitä etten näe enää mummua. Opettajani muistutti hieman mummuani. 
Äitini kertoi, että tulin usein koulusta itkien ja mummua ikävöiden. Äidin ei ollut var-
masti helppoa kestää lapsen ikävää, kun sydämessä oli oma ikävä äitiä kohtaan. 

Monta asiaa jäi mummun kanssa kesken. Mutta osa hänestä jäi elämään ja siirtyy 
sukupolvelta toiselle. Syli, lämpö ja yhdessä nauraminen jatkuvat. Katson onnellisena, 
kun lapseni kapuaa iloisena mummunsa syliin. Toivon että voin itsekin jatkaa perin-
töä eteenpäin. 

Sanat ja puhe ovat tärkeitä. Mutta niin on myös tekeminen. Molempia tarvitaan. 
Sanat ilman tekoja eivät merkitse mitään ja teot ilman rakkautta ovat turhia. Mutta 
sanat ja teot yhdessä – syli, lämpö ja yhdessä nauraminen – ne kantavat sukupolvelta 
toiselle.

pÄivi SaLmESvuori 
Kirjoittaja toimii tutkijana ja opettajana 

Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksella

Lauantaina on Eurooppa-päivä. Aina ei tarvitse olla niin virallinen. Sen osoittaa ote 
Sami Garamin stadin slangille kääntämästä Schumanin julistuksesta: 

”Ku Eurooppaa lähetää byggaan, ni eka pitää snaijaa, et hommaha ei tapahdu iha 
yhtäkkii tost vaa. Pitää väsää juttui minkä ansiost kaikki hogaa, et vastuu asioist pitää ottaa 
yhes. Jos Euroopan kansat halutaa saada kimppaan ni iha ekaks pitäs heittää rodariin sairaan 
vanha ajatus Saksan ja Ranskan asettamisest vähä sillai klyyvarit vastakkain.” 

Alkuperäisessä kieliasussa ranskaksi vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schu-
man luki ja kommentoi lehdistölle julistuksen, joka muutti Euroopan historian kulun. Täl-
lä julistuksella hiilen ja teräksen omistuksen säännöt saatettiin ylikansalliseksi, ”eurooppa-
laiseksi”.

Sunnuntaina on äitienpäivä ja 4. sunnuntai pääsiäisestä. Kirkollisessa mielessä äi-
tienpäivä ja 4. sunnuntai pääsiäisestä sulautuvat kirkkokansan yhteiseksi juhlaksi, jos-
sa äideillä on merkittävä osa. 

Päivän latinankielinen nimi onkin osuvasti Cantate, laulakaa. Kirkollisena aiheena on 
Taivaan kansalaisena maailmassa. Evankeliumikirjan pyhäpäivän johdannossa sanotaan: 
”Seurakunta kulkee Voittajan jäljissä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaas-
sa. Pyhän Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa.”

Päivän nimikkoraamatunkohtana on Johanneksen evankeliumin mukainen Jeesuksen 
jäähyväispuhe. Hänen opetuslapsensa joutuvat sen tosiasian eteen, että Jeesus nousee ylös 
taivaaseen jättäen omansa tekemään matkaa Pyhän Hengen johdatuksessa. Eräs tekstin 
avainkäsitteitä on palvelijan ja ystävän ero. Jeesus sanoo tekstin mukaan: ”En sano teitä enää 
palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan 
saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.” Kristittyjä onkin sanottu 
”Jumalan työtovereiksi”.

Tiistaina liputetaan ansiokkaana ”suomalaisuuden isänä” tunnetun J.V. Snellmanin 
päivää.

pEKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 98:2–9 
Ensimmäinen lukukappale Jes. 4:2–6 
Toinen lukukappale 1. Joh. 3:18–24 
Evankeliumi Joh. 15:10–17 

Jumala, 

silloin kun vaarat uhkaavat meitä, 

ajattelemme helposti vain itseämme. 

Mietimme, miten itse selviytyisimme 

vaikeasta tilanteesta 

ajattelematta, miten muiden käy. 

Anna meille avara sydän, 

niin että otamme huomioon myös toiset. 

Opeta meitä luopumaan 

omista eduistamme, 

jos niiden mukaan toimiminen 

on vahingoksi toisille ihmisille. 

Auta meitä luottamaan sinun huolenpitoosi. 

Sinä voit muuttaa 

uhkaavankin tilanteen hyväksi. 

Kuule meitä Jeesuksen, auttajamme tähden.

w w w.sxc . hu /  J u l i a  F r e e man - Wo o l p e r t
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AAmu, jolloin Aurinko ei nouse

Maailmanlopun profetioissa toteutuu salainen suunnitelma

Kerran tulee aamu, jolloin aurinko ei nou-
se. Maailmanloppu, josta kertovat monet 
uskonnot. 

Johanneksen ilmestys kuvailee maail-
manloppua. Mutta maailmanlopusta kertovat 
myös monet muut kirjat. Niitä kutsutaan apoka-
lyptiikaksi. 

Apokalyptiikassa kuvataan tulossa olevaa ai-
kojen käännettä. Väärien vallanpitäjien johtama 
jumalaton maailma tuhoutuu. Pahaa rangaistaan 
ja Saatana enkeleineen tuhotaan. Jumala perustaa 
uuden maailman, jossa ei ole pelkoa ja vääryyttä.

Apokalyptiikkaa esiintyy erityisesti juutalai-
suudessa ja kristinuskossa. Juutalainen apokalyp-
tiikka kukoisti Kristuksen syntymän aikoihin.

Apokalyptinen kirjallisuus on monien tiede-
miesten mukaan huijausta. Kirjoittajat uskotte-
livat usein olevansa historian merkkihenkilöitä, 
jotka ennustivat tulevaisuuden kauan sitten. 

Todellisuudessa kirjoittajat kertoivat ”ennus-
tuksissaan” jo tapahtuneistä asioista, eivät suin-
kaan tulevista. Näin saatiin huijattua lukijan luot-
tamus. Sen jälkeen kirjoittajan oli hyvä kertoa 
varsinaisen viestinsä, johon sisältyi joskus uusia 

ennustuksia. Ne menivät lähes aina pieleen. En-
nustaminen ei luonnistunutkaan tositilanteessa.

tulevaisuuden pelko 
synnytti profetian
Juutalaiset elivät ajanlaskumme alussa hellenisti-
sen kulttuurin varjossa. He olivat myös kokeneet 
kovia vieraan vallan alla. Baabelin pakkosiirto-
laisuus ja varsinkin persialaisaika, jolloin juuta-
laisten profeetat vaikenivat, olivat luoneet toivot-
tomuutta.

Apokalyptinen kirjallisuus antoi toivon, että 
Jumala ei ollut hylännyt juutalaisia vaan kyseessä 
olikin Jumalan salainen suunnitelma. Pahuuden 
voimat olivat voitolla vain näennäisesti. Loppu oli 
itse asiassa lähellä ja Jumala olisi voittaja. Oli kes-
tettävä vain vähän aikaa.

Sama koski kristillistä apokalyptiikkaa. Uskoa 
oli vahvistettava vaikka valheellisella kirjallisuu-
della. Useimmat apokalyptiset teokset eivät pääs-
seet Raamattuun, sillä niitä kohtaan tunnettiin 
aiheellisesti epäluuloa. 

Vain kaksi Raamatun kirjaa, Danielin kirja ja 
Johanneksen ilmestys ovat kokonaan apokalypti-

sia. Jotkut Vanhan testamentin profeettakirjat se-
kä evankeliumit ja Paavalin kirjeet sisältävät apo-
kalyptisia jaksoja. Monet muut kirjat ovat jääneet 
sivuun, vaikka ne olivat suosittuja kristikunnassa 
kautta ensimmäisen vuosituhannen.

Näky tuli unessa
Apokalyptisessä kirjallisuudessa näkijä saa nä-
kynsä tavallisesti unessa ja sen tulkitsemiseen tar-
vitaan enkelin apua. Ilmestystä edeltää paasto, as-
keesi ja rukous. Näkijä saatetaan temmata taivas-
matkalle tai unimaailmaan, josta palattuaan nä-
kijä voi paljastaa tietonsa.

Monissa apokalypseissa tieto verhotaan sala-
kieleen, jota vain harvat ja valitut pystyvät ym-
märtämään. Eläimet voivat merkitä ihmisiä tai 
kansakuntia, ihmiset ja tähdet hyviä tai langen-
neita enkeleitä. Oman osaamisensa vaatii luku-
symboliikka.

Apokalyptiikassa hyvä ja paha, valo ja pime-
ys taistelevat. Siinä on myös enkeleitä, pahuu-
den joukkoja ja ylösnousemus. Näkyihin liittyvät 
myös ilmestykset eri taivaista, Jumalan valtais-
tuimesta, taivaallisista vaunuista ja sotajoukoista.

Ku va Hau k i p u t aan k i r ko n 
s e inämaa lau k s e s t a .

Lähteet: 
Martti Nissinen: 
Apokalyptiikka; mitä, miksi ja milloin? 
Vartija 2000:1.
Lennart Koskinen, Torsti Lehtinen, Wille Riekkinen: 
Ilmestyskirja.
David Wilkerson: Näky.
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Monet uskonnot ja kulttuurit ovat en-
nustelleet maailmanloppua. Esimer-
kiksi maya-intiaanien kalenterissa 
maailmanloppu koittaa vuonna 2012. 
Mayat olivat eteviä tähtitieteilijöitä, jot-
ka osasivat laskea taivaankappaleiden 
liikkeitä. Heidän ennustuksensa ovat 
useimmiten osuneet oikeaan, toivotta-
vasti eivät kaikki.

Maailmanloppu ei ole kristinuskon 
keksintö vaan paljon varhaisempi. Su-
merien Gilgames-eepos 4 000 vuoden 
takaa kertoo suuresta tuhotulvasta, jo-
ka on vaikuttanut Vanhan testamentin 
ja muiden vastaavien teosten vedenpai-
sumuskertomuksiin. Vedenpaisumus 
oli maailmanloppu, joka ei kuitenkaan 
tuhonnut kaikkia ihmisiä vaan yhden 
avioparin tai perheen pelastuminen ta-
kasi ihmiskunnan jatkuvuuden. 

Myyteissä kerrotaan, että maail-
manloppu voi tapahtua uudestaan. 
Maailmanloppua ei pidetty totaalise-
na loppuna vaan toistuvana. Myös an-
tiikin filosofiassa uskottiin toistuviin 
maailmanloppuihin.

Esimerkiksi stoalaisten mukaan 
maailmakaikkeus oli jatkuvassa liik-
keessä kiertokulussa, joka koostui syk-
leistä. Syklit  erotti toisistaan kosmi-
nen katastrofi, jossa roihuava tuli hävit-
ti kaiken. Maailmankaikkeus syntyisi 
uudelleen entisen kaltaiseksi ja kukois-
taisi, kunnes tuho taas koittaisi.

Myös Aasian ja Etelä-Amerikan 
kulttuureissa uskottiin sykliseen maa-
ilmankaikkeuteen.

Uusi näkemystapa syntyi Lähi-idäs-
sä juutalaisen kulttuurin piirissä. Juu-
talaiset omaksuivat lineaarisen näke-
myksen ajan luonteesta. Historia olisi 
Jumalan johdattelemaa kulkua maail-
man luomisesta kohti sen loppua.

Maailmanloppu olisi totaalinen ja 
sen lähestymistä ennakoisi messias, 
jonka Jumala lähettäisi hallitsemaan 
rauhan ruhtinaana maailmaa. Koittai-
si onnen aika ja sen jälkeen viimeinen 
tuomio. Varhaiskristityt omaksuivat 
tämän ajattelutavan ja muokkasivat si-
tä omiin tarpeisiinsa.

Amerikkalainen hengenmies David Wilker-
son näki vuonna 1973 näyn, jossa oli maail-
manlopun meininki. Wilkerson väittää, et-

tä näky toistui yö toisensa jälkeen ja oli niin kau-
hea, että sitä oli vaikea uskoa todeksi. Wilkerson 
kuitenkin vakuuttui, että näyn avasi hänelle ju-
malallinen voima. Se kehotti Wilkersonia kerto-
maan ihmisille, mitä oli tuleva.

Wilkersonin näyssä maailmaa uhkaavat talou-
dellinen sekasorto, kristittyjen vaino, saastan tul-
va, nuorison villiintyminen, rajut säänmuutokset 
ja maanjäristykset. 

Taloudellinen sekasorto oli visioista selvin. Nä-
ky kertoi taloudellisen sekasorron iskevän ensin 
Eurooppaan, sen jälkeen Japaniin, Yhdysvaltoi-
hin, Kanadaan ja lopulta koko maailmaan.

Wilkerson ei nähnyt varsinaista lamaa vaan 
niin laajamittaisen taantuman, että se vaikuttaa 
lähes jokaisen palkansaajaan elämään. Taloustie-
teilijät eivät Wilkersonin näyssä osaa selittää, mis-
tä sekasorto johtuu.

Wilkersonin maalailuissa on jotain oudolla ta-
valla tuttua.

– Uskon, että näemme joidenkin amerikka-
laisten suurimpien ja tunnetuimpien yhtiöiden 
joutuvan vararikkoon. Luottolaitokset joutuvat 
suunnattomiin vaikeuksiin. On paljon ihmisiä, 
jotka eivät kykene maksamaan suuria maksusi-
toumuksia suurille luottolaitoksille; tämä aihe-
uttaa lähes kaaoksen.

autoteollisuus 
vaikeuksissa
Kireä rahatilanne aiheuttaa epävarmuuden ajan. 
Ne joilla on rahaa, pitävät sitä varastossa. Auto-
teollisuus joutuu suuriin vaikeuksiin. Melkein 
kaikki, mikä vaikuttaa talouselämään, näyttää 
synkältä.

Wilkersonin näyssä Yhdysvaltojen presidentti 
esiintyy kerran tai kahdesti radiossa ja televisios-
sa vakuuttaakseen uudelleen, että kaikki on hy-
vin ja parhaat taloudelliset ajat ovat aivan edes-
sämme. Se ei auta. 

– Ihmiset eivät luota näihin ilmoituksiin, ja 
heidän pelkonsa johtaa vaaleissa vallankumouk-
seen.

Kenelläkään ei ole varaa olla poissa töistä viik-
koakaan. Työntekijöitä kohdellaan huonosti, kun 
he yrittävät puolustaa itseään. He menevät lak-
koon, mutta se ei tuota tulosta. Ammattiyhdis-
tykset menettävät asemansa.

Kullan hinta nousee, romahtaakseen. Lopulta 
vain maan omistaminen kannattaa. 

Taloudellinen sekasorto johtaa Wilkersonin 
näyssä syytöksiin ympäristönsuojelijoita vastaan, 
koska nämä arvostelevat teollisuutta. Ympäris-
tönsuojelijoita on ihailtu, mutta kun he todella 

DAviD Wilkersonin pAhA uni

alkavat vaikuttaa rahakukkaroihin, he joutuvat 
huonoon maineeseen.

EEC:n johtajat tulevat käyttämään hyväkseen 
syntynyttä amerikanvastaista mielialaa vallatak-
seen maailmankaupan. Maailman taloudellinen 
valta-asema siirtyy Eurooppaan. Taantuma lop-
puu aikanaan, mutta tilanne on sekava aina anti-
kristuksen tuloon asti.

talouskriisin 
ennustaminen ei ole vaikeaa
Wilkersonin näky on yllättävän samankaltainen 
nykyisen talouskriisiin verrattuna. Ei ole kuiten-
kaan vaikea ennustaa talouskriisiä, sillä sellainen 
on aina tulossa, ennemmin tai myöhemmin. Wil-
kerson näkee valuuttojen romahtavan, mutta sii-
nä ei ole mitään uutta. Mitään uutta ei ole siinä-
kään, että ihmiset joutuvat laman tullen maksu-
vaikeuksiin. 

Wilkerson väittää, että hänen näkemäänsä ta-
loudellista sekasortoa ei osata selittää. Nykyisen 
kriisin syy tiedetään tuskallisen hyvin. Se on ah-
neus.

Wilkerson ei nähnyt Neuvostoliiton tuhoa. 
Punainen fasismi sinnittelee Wilkersonin näys-
sä edelleen.

Maailma on täynnä profetioita. Kun niitä teh-
taillaan tuhansittain, aina joku osuu lähelle to-
tuutta. Yhteensattuma on yhteensattuma, vaik-
ka näyttäisikin profetialta. Etelä-Amerikan inti-
aanit odottivat valkoihoisen jumalan saapumista 
idästä, mutta meren yli saapuivatkin espanjalai-
set valloittajat. He eivät todellakaan olleet juma-
lia, vaikka intiaanit onnettomuudekseen niin luu-
livat. Kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Oliko David 
Wilkersonin näky pelkkä paha uni?

Mayat ennustivat: 
loppu vuonna 2012

tEKStit: pEKKa hELiN
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 10.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Tyttö-
kuoro Fröökynät, kanttori 
Henna-Mari Sivula ja urku-
ri Maija Tynkkynen. Äitien-
päiväkahvit Keskustan seu-
rakuntatalossa. www.virtu-
aalikirkko.fi.
Äitienpäivän viittomakie-
linen messu su 10.5. klo 12 
Piispantalon Tallikappelissa.
Jumalanpalvelus su 10.5. 
klo 12 Heinätorin seura-
kuntatalossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja kantto-
ri Maija Tynkkynen. Äitien-
päiväkahvit.
Messu su 10.5. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja kant-
tori Henna-Mari Sivula. Äi-
tienpäiväkahvit.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 7.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, kanttorina 
Juha Soranta. Aikuisrippi-
koulun konfirmaatio. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 10.5. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Liisa  
Karkulehto, kanttorina Juha 
Soranta. Äitienpäiväkahvit. 
Äidit kukitetaan. Mahdolli-
suus keskusteluun ja ruko-
ukseen.
Viikkomessu to 14.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Taina Voutilainen. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 10.5. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Er-
ja Järvi, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Äitienpäiväkahvit. Äidit 
kukitetaan. 
Perhemessu su 10.5. klo 
15 Kaukovainion kappelis-
sa. Toimittaa Sanna Okko-
la, avustaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Pyhän Andreaan lap-
sikuoro.  Äitienpäiväkahvit. 
Äidit kukitetaan. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Perhemessu su 10.5. klo 12 
Maikkulan kappelissa. Toi-
mittaa Esa Nevala, avusta-
vat Erja Järvi ja Maria-Rit-
va Koivukangas, kanttorina 
Ilkka Järviö. Äitienpäiväkah-
vit. Äidit kukitetaan. 
Messu su 10.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kantto-
rina Taina Voutilainen. Äi-
tienpäiväkahvit. Äidit kuki-
tetaan.  

Tuiran seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
10.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Viikkomessu ke 6.5. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 
Messu su 10.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 

Lauri-Kalle Kallunki. Vivian 
Swenn esittelee taidenäyt-
telyään.
Messu su 10.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Juha Valppu, avustaa 
Helena Paalanne, kantto-
rina Ulla Metsänheimo. Äi-
tienpäivän kakkukahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
10.5. klo 12 Rajakylän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttori-
na Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 6.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Ulla Metsänheimo. 
Messu su 10.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Mar-
kus Raspohja, avustaa Nan-
na Helaakoski, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Iltamessu su 10.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Taru Än-
geslevä. Lauluryhmä Riimut. 
Viikkomessu ke 13.5. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Taru Ängeslevä.
 
Oulujoen seurakunta
Kastemessu su 10.5. klo 
10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
saarnaa Antti Leskelä, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Radio Dei.
Messu su 10.5. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 

YlIKIIMInKI
Perhekirkko su 10.5. klo 12 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Leo Rah-
ko. Kirkkokahvit.

Hailuoto
Messu su 10.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell. Äitienpäivän kirk-
kokahvit srk-salissa.

Haukipudas
Perhejumalanpalvelus su 
10.5. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarna Arto Ne-
vala, kanttorina Kaisa Säkki-
nen, seurakunnan Lapsikuo-
ro. Kirkkokahvit ja äitien ku-
kitus Vakkurilassa.

Kempele
Äitienpäivän messu su 
10.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, avus-
taa Leena Brockman, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Kirkkokahvit.

Kiiminki
Messu su 10.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
kanttorina Jarkko Metsän-
heimo, poikakuoro, johtaa 
Ulla Metsänheimo. Äitien-
päivälounas seurakuntakes-
kuksessa 9 €.
Messu su 10.5. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, kantto-
ri Marja Ainali.

Liminka
Messu su 10.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Anna-Maari Ruota-
nen ja Mika Kotkaranta. Mu-
kana Tähdet-kuoro.

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

Muhos
Messu su 10.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 10.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Tuomo 
Kangas. Lounas seurakunta-
talolla lähetystyön hyväksi.

Pudasjärvi
Messu su 10.5. klo 10 seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Oskari Holmström, kanttori 
Keijo Piirainen.

Siikalatva
KESTILÄ
Messu äitienpäivänä 10.5. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkokahvit seurakuntako-
dissa. Äideille ruusut.

PIIPPOLA   
Sanajumalanpalvelus äi-
tienpäivänä 10.5. klo 10 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Un-
to Määttä. Kirkkokahvit seu-
rakuntakodissa. Äideille ruu-
sut.

PULKKILA 
Messu äitienpäivänä 10.5. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kirkkokahvit seura-
kuntakodissa. Äideille ruu-
sut.

PYHÄNTÄ
Perhemessu äitienpäivänä 
10.5. klo 12 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen, Enna Junno, Mar-
ja Remes ja lapsi- ja nuori-
sokuoro avustavat. Kirkko-
kahvit seurakuntakodissa. 
Äideille ruusut.

RANTSILA
Messu äitienpäivänä 10.5. 
klo 19 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Markku Jaakko-
la, kanttorina Pentti Jänt-
ti. Veteraanikuoro avustaa. 
Kirkkokahvit seurakuntata-
lossa. Äideille ruusut.

Tyrnävä
Messu su 10.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Perhekirkko su 10.5. klo 12 
Temmeksen seurakuntata-
lolla,. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Lounas Yhteisvastuun hyväksi.
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7.5.–14.5.2009

Kukkia ja kakkua äideille

enot oulussa 

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 7.5. ja 14.5.  
klo 14, Keskustan seurakun-
tatalo. Luetaan Apostolien 
tekoja, 7.5. Tiina Kinnunen 
ja 14.5. Matti Pikkarainen.
Hartaus to 7.5. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 7.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Hartaus pe 8.5. klo 14, Intiön 
hoivakoti. Äitienpäiväjuhla, 
Tiina Kinnunen.
Sana elää pe 8.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 9.5. klo 10, Van-
ha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 9.5. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Rukousilta su 10.5. klo 17, 
Oulun tuomiokirkko. Paran-
tava rukous, Pirkko Jalovaa-
ra. Järj. myös Rukousystä-
vät ry.
Sanan ja rukouksen ilta su 
10.5. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhujana Mat-
ti Pikkarainen. Rukouspal-
velua.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koilta ti 12.5. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Antti Leskelä 
ja Risto Nivala.
Aurinkokodin raamattupii-
ri ke 13.5. klo 16, Aurinkoko-
ti. Jyrki Vaaramo.
Miesten piiri ke 13.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaus to 14.5. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Ari-Pekka 
Metso.
Raamattupiiri to 14.5. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Yhdessä Jumalan edessä -il-
ta to 7.5. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Illan lähtö-
kohtana on Jumalan rakka-
us. Ylistys- ja muita yhteis-
lauluja, rukousta, sanaa ja 
todistuspuheenvuoroja. Tee-
tarjoilu illan päätteeksi. Las-
tenhoito järjestetty. 
Raamattupiiri to 7.5. ja 14.5. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 7.5. klo 18, 
Kastellin kirkon pappilan ka-
marissa. 
Teemailta to 7.5. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Plu-
ralismi Jeesuksen aikana, 
Tillman Bösinger.
Kastellin raamattupiiri ke 
13.5. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. Jatkamme Jobin kir-
jan käsittelyä. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 13.5. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
13.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 7.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 7.5. klo 18.30, Tuiran 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 7.5. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Raamattupiiri ti 12.5. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri ke 13.5. klo 

10, Rajakylän seurakuntako-
ti. Kevään viimeinen raamat-
tupiiri. Käynti seurakuntata-
lon takaa sakastin puolelta.
Keskustelu- ja raamattu-
piiri to 14.5. klo 18, Tuiran 
kirkko.

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 7.5. ja 14.5. 
klo 18.30, Huonesuon seura-
kuntakoti. Luemme ja jaam-
me hengellisesti rakentavia 
tekstejä. Tuemme lähimmäi-
siä lähellä ja kaukana. 
Akkuna-iltapäivä su 10.5. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. ”Taivaan Isän hommis-
sa ...Opettakaa”. Raamattu-
opetus Tapio Pokka. Pyhä-
koulu lapsille. Raamatun ja 
lähetyksen Akkuna-iltapäi-
vät järjestävät Oulujoen seu-
rakunta sekä Kansanlähetys, 
Kylväjä ja SLEY. 

YlIKIIMInKI
Aamurukous ke 13.5. klo 
8–9, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Häämusiikkia pe 8.5. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Raimo 
Paaso laulu ja Maija Tynkky-
nen urut esittävät vihkitilai-
suuteen sopivaa musiikkia.
Virsimaraton 13.–15.5. Ou-
lun tuomiokirkko. Ks. juttu 
sivulla 16.
Keväinen päivämusiikki su 
17.5. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Sekakuoro Tuike joh-
tajanaan Lauri-Kalle Kallun-
ki. Tilaisuudessa kuullaan 
myös klarinettiduo Maija 
ja Rami Tuomikosken musi-
sointia. Lisäksi kuoronjohta-
ja improvisoi uruilla keväisis-
tä teemoista. Vapaa pääsy.  

Karjasillan seurakunta
Kuorokonsertti la 9.5. klo 
18, Karjasillan kirkko. Bravi, 
Lauluflikat, Oulun Fröökynät 
ja Vologdan poikakuoro. Oh-
jelma 5 €.
Urkutuokio ti 12.5. klo 16, Py-
hän Andreaan kirkko. Oamk:n 
kirkkomusiikinopiskelija Sari 
Wallin. Vapaa pääsy.
Jousiorkesteri Con Brion 
hyväntekeväisyyskonsert-
ti su 17.5. klo 18, Pyhän An-
dreaan kirkko. Ohjelmassa 
Mozartin, Händelin ja Vival-
din sävellyksiä. Ohjelma 5 €, 
tuotto konaisuudessaan hy-
väntekeväisyyteen Khulu-
moya – Ilon ääni ry:n kautta. 
Iloa tämä päivä -runota-
pahtuma Maaria leinosen 
lyriikasta su 10.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Kirjavirtaa pappilassa ame-
rikkaisella tavalla ke 20.5. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ke-
vään viimeisessä kokoontu-
misessa kirjoina Paul Austerin 
romaani Sattumuksia Brook-
lynissa ja Carol Shieldsin ro-
maani Sattumankauppaa. 
Kirja virtaa pappilassa myös 
syksyllä, syksyn kirjalista saa-
tavissa kesäkuun alussa.

Tuiran seurakunta
Keväinen virsilauluilta to 
7.5. klo 18, Koskelan seura-
kuntakoti. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

Diakonia
Työttömien ateria keskiviik-
koisin klo 11–13, Öbergin ta-
lo. Hinta 2 €.
Juttutupien kevätretki Va-
samolle ma 11.5. Koskelan, 
Pyhän Luukkaan ja Kastellin 
Juttutupien yhteinen kevät-
retki. Linja-auto lähtee Kas-
tellin kirkolta klo 9.00, Koske-
lasta klo 9.15 ja Pyhän Luuk-
kaan kappelilta klo 9.25. Mu-
kaan saunomisvälineet ja 
iloista retkimieltä. Ilm. Eeva-
Marjalle p. 040 5157 267.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijöille 
keskustelua, kotikäyntiä tai 
taloudellisen tuen hakemis-
ta varten.

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ke 6.5. klo 15–
16.30, Maikkulan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 11.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 11.5. klo 12, Karjasillan 
kirkko. Vieraanamme Kau-
kovainion diakoniapiiri.

Tuiran seurakunta
Juttutuvat ma 11.5. Ks. 
ylempää.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KeHITYSVAMMAISeT
Perhepiiri to 7.5. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.
Varttuneiden porinapiiri ti 
12.5. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 12.5. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Avotyöntekijöiden keskus-
teluilta ke 13.5. klo 16–17.30, 
Öbergin talo. 
Kehitysvammaisten lapsi-
perheiden kevätpäivä su 
17.5. klo 12–15, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. eril-
linen ilmoitus

KUUloVAMMAISeT
Äitienpäivän viittomakie-
linen messu su 10.5. klo 12, 
Piispantalon Tallikappeli. 
Ystäväilta to 14.5. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
Kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 27.–29.5. Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittautumiset 
Anne-Marille vastaanotolla,  
Kirkkokatu 5, ti klo 9–12 ja 
to klo 13–15 tai kerhoissa ja 
ryhmissä 8.5. mennessä.

nÄKöVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 7.5. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten kerho ke 
13.5. klo 13–14.30, Keskustan 

seurakuntatalo. Vieraana 
sairaalapastori Liisa Suorsa. 
Opasystävät vastassa Isonka-
dun ulko-ovella.
Sokkotreffit ke 13.5. klo 18–
20, Diakoniakeskus, alaker-
ran ryhmätila. Yhdessäoloa 
ja yhteyttä näkövammaisil-
le ja heidän oppailleen pelai-
lun, rupattelun, gospelrytmi-
en ja kahvittelun merkeissä. 
Huom. pihalla opas vastassa.
näkövammaisten leiripäi-
vä ke 27.5. klo 9–15, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Näkövammaisten kerhon ja 
Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n porinakahvi-
lan yhteinen kevään päätös-
päivä ruokailuineen. Ilmoit-
taudu 18.5. mennessä diako-
niakeskukseen p. 08 3161 321.

PÄIHDeTYö
Päihdetyön naistenryhmän 
retki to 7.5. klo 9–16, Vasa-
mon leirikeskus. 
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 8.5. klo 13, Diakoniakes-
kus. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 11.5. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 

Päihdetyön raamattupiiri ti 
12.5. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 
Miesten saunailta ke 13.5. 
klo 16, Öbergin talo. 

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
nimikkotyölle Suomen Lä-
hetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
lähetystovi pe 8.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Yhdeksäs ja kymmenes 
käsky, Juha Vähäkangas.
Kädentaitoja ja askartelua 
la 9.5. klo 12, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Teemana 
äitienpäivä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 7.5. klo 14, 
Vanha pappila. Raamattu-
tunti Sanna Okkola.

Karjasillan seurakunta
Sivistys on kansan pelastus 
– lähetyksen ehtoollishar-
taus ti 12.5. klo 17.30, Kau-
kovainion kappeli. Lähetys-
piirin kevään päätös. Ehtool-
lishartaus Juha Vähäkangas. 
Sudanilaisten musiikkiryhmä. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 11.5. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

YlIKIIMInKI
Piispankamarin kahvila ja 
kirpputori pe 8.5. klo 11–14, 
Ylikiimingin vanha pappila. 
Lähetyksen hyväksi toimiva 
kahvila ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet
lastenpäivät lämsänjärven 
ja Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskuksissa 3.6. –31.7. Arki

Äitejä muistetaan seurakunnissa kuk-
kasin ja kakkukahvein kirkonmenojen 
jälkeen. Tarkemmat tiedot sivun 14 ju-
malanpalvelustiedoista.

Hintan seurakuntatalossa järjeste-
tään äitienpäiväjuhla kello 12 alkaen. 
Tilaisuus alkaa äitien kukittamisella. 
Juhlapuheen pitää Oulujoen seurakun-
nan kirkkoherra Paavo Moilanen.

Äitienpäiväjuhla sisältää messun, 
jonka jälkeen on tarjolla täytekakku-
kahvit. Tilaisuudessa on esiintymässä 
myös Typen lauluveikot. Juhlan järjes-
tävät yhteistyössä Oulujoen seurakunta 
ja Hintta-Parkkisenkankaan pienkiin-
teistöyhdistys.

Viittomakielistä messua vietetään 
piispantalon sisäpihalla olevassa Tal-
likirkossa kello 12. Messun toimittaa 
kuurojen pappi Urpo Luokkala.

Äitienpäiväjuhlaa vietetään Toppi-
lan monipalvelukeskuksessa kello 14–
16. Juhlassa muistetaan äitejä kukin ja 
kakkukahvein. Juhlapuheen pitää Tui-
ran seurakunnan kappalainen Harri 

Fagerholm. Juhlassa nähdään ja kuul-
laan lasten tanssi- ja lauluesityksiä. 

– Juhlan tarkoituksena on saada äidit 
ja perheet viettämään yhdessä äitien-
päivää iloisin merkein, kiteyttää tapah-
tumaa järjestämässä ollut Tuiran seura-
kunnan diakoniatyöntekijä Eeva-Marja 
Laitinen. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 
Oulun kaupungin Koskelan suuralueen 
yhteistyöryhmä, Toppilan omakotiyh-
distys ja Tuiran seurakunta.

Äitienpäivän iltana kello 18 Kastellin 
kirkossa äideille ja muille on tarjolla ru-
nollisia säkeitä. 

Iloa tämä päivä! -runoillassa esite-
tään kuopiolaisen runoilijan Maaria 
Leinosen monipuolista tuotantoa. Ti-
laisuudessa on esillä Leinosen runoja 
muun muassa äitiydestä ja perheestä.

Illassa runoja lausuvat Eeva Holma, 
Aila Valtavaara, Terttu Välikangas, Vir-
ve Vikamaa, Juha Vähäkangas ja Pirkko 
Böhm-Sallamo. Kanttorina toimii Ju-
ha Soranta.

w w w.sxc . hu /  Dan Sh i r l e y
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päivisin klo 10 –15, 7–12-vuo-
tiaille oululaisille eli 1997–
2002 syntyneille. Ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, 
leikkejä, askartelua, pelaa-
mista ja retkeilyä. Toiminta 
on ilmaista, lapset saavat päi-
vittäin aterian. Ilm. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 28.5. 
mennessä, minkä jälkeen voi 
ilmoittautua paikan päällä 
lapsen ensimmäisenä leiri-
päivänä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Makasiinikadun pyhäkoulu 
su 10.5. klo 12, Makasiinin-
katu 6. 
Koulukadun pyhäkoulu su 
10.5. klo 16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho ke 6.5. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 7.5. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 
Perhekerho to 14.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Perhekerho ke 13.5. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 13.5. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Kouluun lähtevien siunaa-
minen Karjasillan seura-
kunnassa 13.– 26.5. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Pyhäkoulu to 7.5. ja 14.5. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 7–9-vuotiaille.
Pyhäkoulu su 10.5. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 10.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 10.5. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 10.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Muskaripyhäkoulu.
Pyhäkoulu su 10.5. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana.
Perhekerho ti 5.5. klo 9.30–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 
Sarasuontien perhekerho 
ma 11.5. klo 10, Sarasuon-
tien päiväkoti. 
Perhekerho ti 12.5. klo 9.30–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 13.5. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Kappalainen Jaakko Tuisku 
on mukana kerhossa.
Perhekerho ke 13.5. klo 
9.30–11, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 13.5. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 7.5. ja 14.5. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. You are 
welcome to come along to 
any of our Thursday sessions.
Pyhäkoulu su 10.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 10.5. klo 11, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 10.5. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 10.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 12.5. klo 9.30, Niittyaron 

seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
13.5. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 13.5. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
13.5. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
13.5. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
13.5. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
luukkaan perhekerho to 
14.5. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 10.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 10.5. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Ak-
kuna-tilaisuuksien aikana. 
Järj. myös Kansanlähetys, 
Kylväjä ja SLEY. 
Heikkilänkankaan, Saare-
lan, Sanginsuun ja Hintan 
perhekerhojen retki Aino-
lan puistoon ke 13.5. klo 
9.30, Ainolan puisto. Omin 
kyydein ja eväin.

YlIKIIMInKI
Perhekerho to 14.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
8.5. klo 19–23, Pyhän Andre-
aan kirkko. Tarjolla oleilua, 
pelailua, hartautta, kahvia, 
teetä ja pientä purtavaa.

Tuiran seurakunta
Yökahvila Meri-Toppila pe 
8.5. klo 20, Meri-Toppilan 
monitoimitalo. Hauskaa yh-
dessäoloa, pelailua ja pien-
tä purtavaa yläasteikäisille. 

Nuoret aikuiset 
Yliopistopastorin kahvit ti 
12.5. klo 14, Snellmanian ka-
binetti, Oulun yliopisto. Yli-
opistopastori Ari Savuoja 
tarjoaa kahvit tai teet.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 12.5. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Cross Cafe – Kristillinen 
nuorten aikuisten kahvila 
pe 15.5. klo 19–00.30, Iso-
katu 11, tuomiokirkon vie-
ressä. Esiintyjänä oululainen 
Insela, joka tunnetaan syviä 
mietteitä herättävistä sanoi-
tuksistaan. Konsertti alkaa 
klo 21. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 2 € Kirkon Ulko-
maanavun työlle. 
3 Kohtaamista Plus -ilta pe 
22.5. klo 19–23, Kaukovaini-
on kappeli. Rentoa ja iloista 
menoa housebandin, vierai-
levien puhujien ja teejatko-
jen merkeissä. Jokainen il-
ta on omalla tavallaan eri-
lainen ja tekijöidensä nä-
köinen, mutta tärkein ta-

voitteemme on aina Kol-
men kohtaaminen. Katso li-
sää www.oulunseurakun-
nat.fi/3kohtaamista. Illan ai-
heena lähetys. Vieraana Pe-
pi Sihvonen.

oPISKelIJAJÄRJeSTöT
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 7.5. klo 19. Matti ja Mar-
jaana Tikanmäellä, Peltolan-
tie 14 as 12, Peltola. Piknik-
seurat.
evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 8.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Johdatus, Ari Savuoja. Las-
tenhoito järjestetty.
oPKon opiskelijailta la 9.5. 
klo 19, Öbergin talo. Hen-
gelliset äidit ja isät, Mailis 
Janatuinen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 11.5. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Raili Kemppainen: Pyhä vai 
paha? Oman pahuuden koh-
taaminen.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 13.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Lauluja Psalmeista, Sa-
kari Heikkilä ja Topi Viitasalo.
Uusheräyksen ilta to 14.5. 
klo 19, Koulukatu 41. Pirkko-
leena ja Paavo Räsänen: Rak-
kaus vastaan välinpitämättö-
myys.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 7.5. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 7.5. klo 12, 
Kajaanintie 1. 
Tarinatupa ke 13.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 7.5. ja 
14.5. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 11.5. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli. 
Seurakuntakerho ma 11.5. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti. 
Ystävänkamari ti 12.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kanttori Ilkka Järviö laulat-
taa toivevirsiä. 
eläkeläisten kerho to 14.5. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
70 vuotta täyttävien synty-
mäpäiväjuhlat to 21.5. klo 
10, Karjasillan kirkko. Ilmoit-
tautumiset 11.5. mennessä p. 
08 5313 200.
80 vuotta täyttävien synty-
mäpäiväjuhlat to 21.5. klo 
10, Kastellin kirkko. Ilmoit-
tautumiset 11.5. mennessä 
p. 08 5313 200.

Tuiran seurakunta
Seurakuntakerho to 14.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11, Tuiran kirkko. Kun 
kaipaat kuuntelijaa ja haluat 
pyytää kotikäyntiä. Vanhus-
linjassa Paula Kyllönen. 
eläkeläisten kerho to 7.5. ja 
14.5. klo 13, Tuiran kirkko. 
Seurakuntakerho to 7.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerho to 7.5. 

klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Kevään viimeinen 
kerho, mukana diakonia-
työntekijä Heli Sytelä.
Seurakuntakerho to 14.5. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
Sanginjoen seurakuntaker-
ho to 7.5. klo 12, Ollilassa, 
Laukkalantie 6. 
Seurakuntakerho to 7.5. klo 
13, Myllyojan seurakuntatalo.
Hoikantien seurakuntaker-
ho to 7.5. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Porinapiiri ma 11.5. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

YlIKIIMInKI
Porinakerho ma 11.5. klo 10. 
Seurakuntakerho ti 12.5. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
liikuntavammaisten leiri 
15.–18.6. Rokuan leirikes-
kus. Leiri on pääsääntöises-
ti tarkoitettu kotona asu-
ville liikuntavammaisille. Il-
moittautumiset 29.5. men-
nessä p. 08 3161 340. Hin-
ta 52 €. Vetäjinä Päivi Moi-
lanen, Mirva Kuikka ja Ka-
ti Riipinen. Leiriä koskevis-
ta asioista voit tiedustel-
la Päivi Moilaselta p. 040 
5747 064.
Seikkailuleiri 1.–4.6. Sii-
ranjärven eräleirikeskus. 
11–14-vuotiaille tytöille ja 
pojille Taivalkoskella. Hin-
ta 40 €. Patikoidaan Pyhi-
tystunturin maastossa ja ol-
laan yksi yö ulkona laavussa. 
Ilmoittautuminen www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Li-
sätiedot veikko.pehkonen@
evl.fi tai esa.rattya@evl.fi. 
Kesäretki 10–14-vuotiaille 
5.–7.6. Piispalaan, Härmään 
ja Kalajoelle. Käydään Po-
wer parkissa, avustetaan 
jumalanpalveluksessa, yö-
vytään luonto-, liikunta- ja 
nuorisomatkailukeskus Piis-
palassa ja Kalajoen Hiekka-
särkillä. Hinta 70 € sis. täy-
sihoidon, sisäänpääsymak-
sut, linja-autokuljetukset ja 
tapaturmavakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. 
Ilm. viim. 8.5. p. 3161 340. 
Retkelle otetaan 20 lasta, 
etusijalla Karjasillan seura-
kunnan alueella asuvat. Li-
sät. Atte Kääriäinen p. 040 
5060 315 tai Katja Ylitalo p. 
040 831 5932.
1.–3.-luokkalaisten tyttöjen 
leiri 8.–10.6. Rokuan leirikes-
kus. Pelataan, askarrellaan, 
touhutaan leiritouhuja, hil-
jennytään ja nautitaan kesäs-
tä. Ilm. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisät. Kaija Sini-
luoto p. 050 5249 779 ja Sirpa 
Karjalainen p. 040 718 6925. 
Hinta 30 € sis. ohjelman, ma-
joituksen, ruuat, matkat se-
kä vakuutuksen Oulun seura-
kuntein jäsenille.
1.–3.-luokkalaisten poikien 
leiri 10.–12.6. Rokuan leiri-
keskus. Nautitaan kesästä, 
touhutaan ja hiljennytään. 
Ilm. www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Lisät. Matti Ketola p. 
040 5747 069 ja Esa Harju 040 

7.5.–14.5.2009enot oulussa 

Oulun tuomiokirkossa alkaa keskiviikkona 13.5. 
kello 18 noin kaksi vuorokautta kestävä virsimara-
ton, jossa virsikirja lauletaan yhtäjaksoisesti kan-
nesta kanteen. Tilaisuuden avaa kappalainen Ari-
Pekka Metso ja virsimaratonin päättää rukouk-
seen tuomiorovasti Matti Pikkarainen.    

Virret lauletaan numerojärjestyksessä, paitsi 
lasten ja nuorten virret, jotka lauletaan torstaina 
kello 10 alkaen. Tällöin toivotaan paikalle erityi-
sesti kaikkia alueen koululaisia. Virsikirjan vii-
meiseen virteen 632 päästään alustavan arvion 
mukaan perjantaina 15.5. noin kello 16.

Virsimaratoniin voi tulla mukaan milloin 
vain ja olla paikalla sen aikaa kuin hyvältä tun-
tuu. Virsimaratonissa voi tehdä uusia virsilöytö-
jä, laulaa vanhoja rakkaita virsiä ja kokea yhteis-
laulun riemua. 

Virsimaraton on yksi 75-vuotista taivaltaan 
juhlivan tuomiokirkkokuoron juhlavuoden ta-
pahtumista. Kuorolaiset järjestävät tilaisuuden 
aikana välipalaa ja muuta tarjottavaa pientä mak-
sua vastaan.

Virsiä  
veisataan maratoniksi

Kehitysvammaisten 
lapsiperheiden kevätpäivä 

Sunnuntaina 17.5. klo 12–15 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Ilmoittautuminen  tarjoilun vuoksi perjantaihin 8.5. 
mennessä ja lisätiedot Kirsti, p. 044 0478324 tai kam-
raatti@dnainternet.net. 

Järjestäjää Kamraatti ja Oulun seurakunnat

Kesäretki 
5.–7. kesäkuuta Piispala, Härmä ja Kalajoki 

10–14-vuotiaiden retkellä vierailemme muun muassa 
Power parkissa, avustamme jumalanpalveluksessa ja yö-
vymme luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piis-
palassa ja Kalajoen hiekkasärkillä. 

Hinta 70 € sis. täysihoidon, sisäänpääsymaksut, linja-au-
tokuljetukset ja tapaturmavakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilm. viim. 8.5. p. (08) 3161 340. Retkelle 
otetaan 20 lasta. Etusijalla Karjasillan seurakunnan alu-
eella asuvat.

Lisätietoja Atte Kääriäinen p. 040 5060 315 
tai Katja Ylitalo p. 040 831 5932.

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a
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Ennakkoäänestys 11.–15.5. 
Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 
Koivumaantie 2, klo 9–18 ja Ylikiimingin seura-
kuntapiirin toimistossa, Harjutie 5, klo 9–18. 

Lisäksi ennakkoon voi äänestää myös äänestys-
autossa. 

Kiertävän äänestysauton aikataulu:
Maanantaina 11.5. 
klo 10–11 Vepsän koulu, Kokontie 26, klo 11.30–
12.30 Ylivuoton kylällä Retkimelonta- ja kalastus-
keskus Vuoton Joutsen, Puolangantie 2415,  
klo 13–14 Alavuoton koulu, Alavuotontie 1151, 
klo 14.30–15.30 Jokikokon koulu Jokikokontie 70 
ja klo 16–17 Nuorittan koulu Kauhakoskentie.
Tiistaina 12.5. 
klo 10–11 Arkalan kylässä Pohjoiskulman koulu, 
Somerovaarantie 22, klo 11.30–12.30 Joloksen 
koulu, Kouluraitti 15, klo 13–14 Mammuttihirsi 
Ouluntie 972 ja klo 14.30–15.30 Vesalan kylässä 
Vesaisen patsaalla, Alavesantie.
Keskiviikkona 13.5.
klo 10–11 Sanginjoen leirikeskus, Kontiokosken-
tie 14, klo 11.30–12.30 Lapinkankaalla Perttunen, 
Rahkontie 4, klo 13–14 Sanginsuun seurakunta-
koti, Sanginsuuntie 59, klo14.30–15.30 Pikkaralan 
koulu, Vasantie 121 ja klo 16–17 Heikkilänkan-
kaan seurakuntakoti, Kyytipojantie 1.
Torstaina 14.5.
klo 10–11 Talvikankaan koulu, Tuiskutie 10, klo 
11.30–12.30 Hönttämäen koulu, Ruotukuja 1, klo 
13–14 Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 
19, klo 14.30–15.30 Metsolanhovi Mäkituvantie ja 
klo 16–17 Hoikantien palvelutalo, Hoikantie 23.

Varsinainen vaalipäivä su 17.5. 
Äänestys alkaa Oulujoen kirkossa jumalanpalveluk-
sen jälkeen noin klo 11.30  ja jatkuu klo 20 saakka.

www.oulunseurakunnat.fi/vaalit2009

Oulujoen seurakunnan  
kirkkoherranvaalin  

ennakkoäänestys

Oulun ev.-lut. seurakunnissa on käynnistynyt 
valtuustoaloitteen johdosta seurakuntarakenneselvitys. 

Tilaisuudessa esitellään selvitystyön tämän hetkisiä 
tuloksia ja aikataulua. Yleisöllä on mahdollisuus tehdä 
kysymyksiä. Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu.

Onko Oulussa tulevaisuudessa yksi vai 
useampia seurakuntia?

Informaatio- ja keskustelutilaisuus 
keskiviikkona 13.5. klo 18 Karjasillan kirkossa

5752 713. Hinta 30 € sisältää 
matkat, majoituksen, ruuat, 
ohjelman sekä vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille.

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 3.–5.7. Rokuan 
leirikeskus. Etusijalla Kar-
jasillan seurakuntalaiset. 
Hinta aikuiset 39 €, lapset 
19,50€, alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Hinta sisältää mat-
kat, täyshoidon ja tapatur-
mavakuutuksen Oulun  seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautuminen 12.6. mennes-
sä p. 08 3161 340. Mukana 
Marjo Heikkinen, Olavi Mä-
kelä, Auli Kipinä ja Maria-
Ritva Koivukangas.

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

Tuiran seurakunta
Kivikerho ti 12.5. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ko-
koonnumme kirkon kellari-
tiloissa.

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 7.5. 
klo 18, Hintan seurakunta-
talo. 
Fransupiiri ti 12.5. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Äitienpäiväjuhla su 10.5. 
klo 12, Hintan seurakuntata-
lo. Ks. juttu sivulla 15.
Äitienpäiväjuhla su 10.5. 
klo 14, Toppilan monipalve-
lukeskus. Ks. juttu sivulla 15.
naisten ilta to 14.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club on 
7.5. and 14.5. at 1 p.m. in Py-
hän Luukkaan kappeli. You 
are welcome to come along to 
any of our Thursday sessions.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 10.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 13.5. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli.  

Siivous- ja haravointiapua

Tuiran seurakunnan 
Missionuoret tarjoavat 
siivous- ja haravointiapua 
17.6. asti. 

Hinta on 
15 € / tunti / 2 nuorta.

Lisätietoja Anna-Leena Ylänne
 040 5747 082 
tai anna-leena.ylanne@evl.fi.

KeVÄInen  
VIRSIlAUlUIlTA 

Torstaina 7.5. klo 18  
Koskelan  

seurakuntakodissa

Laulamme osallistujien 
toivevirsiä Arvo Ågre-
nin säestyksellä. Muka-
na pastori Juha Valppu. 

Kahvitarjoilun järjestää 
Koskelan diakoniatyön 
aluetukiryhmä.

w w w.sxc . hu /  b i r c h

Lastenpäivät
3.6.–31.7. Lämsänjärven ja Hieta-
saaren kaupunkileirikeskuksissa

7–12-vuotiaille oululaisille (syntyneet 1997–2002)
joka arkipäivä klo 10–15 lukuun ottamatta juhannusaat-
toa. Lastenpäivillä on ohjattua toimintaa, hartaushetkiä, 
leikkejä, askartelua, pelaamista, retkeilyä. Toiminta on 

ilmaista, lapsille tarjotaan joka päivä ateria.

Ilmoittautuminen viim. 28.5. www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai paikan päällä lapsen ensimmäisenä leiripäivänä.

Lisätietoja: Lämsänjärvi: Aila Valtavaara aila.valtavaara@evl.fi 
ja Marjaana Lassi marjaana.lassi@evl.fi
Hietasaari: Kirsi Merenheimo-Mäenpää 

kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Vanhustyön 
pastori Markku 

Palosaari
päivystää

Vanhustyön pastorin 
Markku Palosaaren 
päivystysaika on 
perjantaisin klo 9 – 12, 
p.044 316 1420. 

Palosaaren kanssa voi 
sopia kotikäynnistä, 
jos vanhus kaipaa kes-
kustelua, rukousta, 
ehtoollista.

Kop kop, missä kello?
Päiväkerhot ovat 4–6-vuotiaiden lasten omia ker-
hoja. Perhekerhoista poiketen päiväkerhoissa lap-
set ovat itsenäisesti ilman vanhempia.

Viisivuotias Roosa Nousiainen on käynyt Kas-
tellin kirkon päiväkerhossa jo parin vuoden ajan. 
– Parasta on kaikki, tai ehkä sittenkin piirtämi-
nen, punaisiin pukeutunut neiti kertoo. 

Sofia Kaunisto ja Aida Huttu sen sijaan pitävät 
eniten maalaamisesta. 

Kaikki kolme suosittelisivat päiväkerhoa myös 
kavereilleen. Roosa on suositellutkin, ja kaverista 
on myös tullut kerholainen. Sofialla on käytännön 
hankaluuksia suosittelussa. 

– No kun meidän naapurissa ei asu ketään lap-
sia! hän selittää.

Maanantaisin ja torstaisin kokoontuvat ker-
holaiset ovat tutustuneet jo kalenteriin. Yhdessä 
muistellaan, mikä viikonpäivä, mitä kuuta eletään 
ja monesko päivä on menossa. Vilkaisulla ulos va-
litaan kalenteriin myös oikeanlainen säänkuva.

Lastenohjaaja Riitta Yliluoma kertoo, että ka-
lenterihetken jälkeen vuorossa on leikkiä, laulua ja 
hartaushetki, jossa sytytetään kynttilä ja kuullaan 
Jeesukseen liittyvä tarina. Parituntisen kerhon lo-
puksi piirrellään, askarrellaan tai ulkoillaan.

Päiväkerholaiset myös retkeilevät ja osallistuvat 
lastentapahtumiin sekä perhekirkkoihin yhdessä 
vanhempiensa kanssa. 

ELSi huttuNEN

Tarkemmat tiedot kerhoihin ilmoittautumisesta 
seuraavassa lehdessä.

Kastellin päiväkerhossa riitti vipinää ja vilskettä.
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       15.5.  Insela
    22.5.  Soul Connection
29.5.  Pekka Simojoki

Kristillinen nuorten aikuisten kahvila tarjoilee elävää musiikkia, 
evankeliumia ja elämyksiä rennossa seurassa. Kahvilan tuotolla 
tuetaan KUA:n eli Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtävää työtä.

Katso lisätietoa: www.oulunseurakunnat.fi/crosscafe.

7.5.–14.5.2009enot oulussa 

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan  
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma klo 9–17 ja ti–pe klo 9–16

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
toimisto avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–12

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Kastetut
Tuomiokirkko: Mauno Hen-
rik Leipivaara, Veera Maria 
Peppiina Rantonen.
Karjasilta: Nooa Olavi Airak-
sinen, Lidia Bettina Haapsaa-
ri, Ada Helmi Theresia Hii-
vala, Frida Mimmi Katariina 
Keinonen, Sara Maria Korka-
la, Enni Sara Sofia Kyntömaa, 
Lauri Lukas Lampela, Janette 
Linda Maria Leipivaara, Pin-
ja Nia Aurora Leppänen, Vio-
la Elisabeth Nikula, Manuel 
Benjamin Okkonen, Niklas 
Sebastian Palovaara, Vee-
ti Olli Aukusti Pekkala, Toivo 
Oliver Ruuttunen, Adessa Ii-
da Elisabeth Saarinen, Max 
Christian Tepponen, Kerttu 
Vanamo Tyni, Alisa Ella Aal-
to, Topi Veikka Holm. 
Tuira: Elisa Iida Marjatta Hil-
tula, Laura Helene Kela, Eve-
liina Inga Maria Keskinarka-
us, Laura Aliisa Kohonen, 
Matilda Eva Eleonora Kuja-
la, Topias Juuso Emil Lappa-
lainen, Sakari Matias Lehto-
saari, Maija Annikki Lyyti-
käinen, Lauri Johannes Me-
rikivi, Nea Ella Josefiina Nis-
kanen, Enni Maria Aliisa Pa-
losaari, Antti Elias Turunen, 
Veera Marjaana Turunen, 
Suvi Krista Elina Viitanen, 
Kielo Sofia Vilpa.
oulujoki: Aino Linnea Au-
tio, Venla Johanna Ihalainen, 
Sampo Tuomas Jäväjä, Otto 

Matias Kavander, Jenna Lem-
pi Katariina Moilanen, Elias 
Eemeli Riikola, Roni Antero 
Tapio, Lenni Onni Iisakki Tep-
po, Jimi Evert Artturi Tihinen. 

Vihityt
Karjasilta: Ville Erkki Kalevi 
Kukkonen ja Marika Johan-
na Hakala, Paulus Samuli Il-
marinen ja Tamara Anniina 
Terho, Jyrki Mikael Mahla-
kaarto ja Piia Maarit Sorvari.
Tuira: Risto Olavi Tervo ja 
Jenna Irene Räihä
oulujoki: Heikki Tapio He-
liste ja Tuula Marjatta Kurki-
nen-Haukkala.
 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Vilma Vieno 
Karvonen s. Korhonen 83, 
Ritva Inkeri Lehtelä s. Utriai-
nen 69, Terttu Selina Stenius 
s. Stenius 88.
Karjasilta: Pauli Johannes 
Kauppila 72, Hilja Maria 
Marjoniemi s. Takkinen 92, 
Jaakko Viljami Moilanen 79,  
Veikko Räisänen 94, Paavo 
Johannes Salmela 70.
Tuira: Hilkka Kaarina Korpe-
la s. Huotari 74, Helvi Maria 
Lusikka s Helin 84, Arvo Jo-
hannes Mätäsaho 80, Kalle 
Vihtori Syrjälä 87, Pertti An-
tero Vanninen 57, 
oulujoki: Väinö Antero Ho-
lappa 96. 

elämän polku

ensi syksyn ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle

Maikkulan kappelissa 
keskiviikkona 13.5. klo 18

Karjasillan kirkossa 
tiistaina 19.5. klo 18 
tiistaina 26.5. klo 18 (Mäntylän koulu)

Pyhän Andreaan kirkossa 
maanantaina 18.5. klo 18 
(Kuukkelin ja Kaakonpojan eskarit)
tiistaina 19.5. klo 18 (Metsokankaan eskari)
keskiviikkona 20.5. klo 18 
(Sarasuon, Piilikujan ja Oulunlahden eskarit)

Kaukovainion kappelissa 
keskiviikkona 20.5. klo 18

Kastellin kirkossa 
tiistaina 26.5. klo 18

Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pienille koulu-
laisille turvallista koulutietä ja rauhallista mieltä kou-
luun. Siunaustilaisuuteen voi tulla mukaan koko per-
heellä. Tilaisuus on rakennettu pikkukirkon tapaan, 
joten se on lapsille entuudestaan tuttu. Tilaisuuden 
kesto on noin puoli tuntia. Lapsia kutsutaan erityi-
sesti oman alueensa kirkkoon tai kappeliin. Siunaus-
tilaisuuden päätyttyä kouluun lähtevät kukitetaan.

Iloa tämä päivä 
Runotapahtuma 

Maaria Leinosen lyriikasta 

Sunnuntaina 10.5. klo 18 Kastellin kirkossa 

Runoja esittävät Eeva Holma, Aila Valtavaara, Terttu 
Välikangas, Virve Vikamaa, Juha Vähäkangas ja Pirkko 
Böhm-Sallamo. Kanttori Juha Soranta säestää virsiä.

Motoristikirkko 

Torstaina 21.5. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa 

Gospeltyyppinen motoristikauden avajaisjumalanpal-
velus. Toimittaa Jouni Riipinen, saarna yliopistopasto-
ri Ari Savuoja. 

Jumalanpalvelukset jälkeen paraatiajo seurakuntata-
lolle, jossa kahvitarjoilu.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 7.5.–14.5.2009

Kirkkokuoro to 7.5. klo 
18.30.
Martta-ilta pe 8.5. klo 
18.30 srk-salissa.
Raamattu-ja rukousilta ti 
12.5. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Päiväkerho ke 13.5. klo 
9.30.
Saaren Sirkut ke 13.5. klo 
14.30 kirkolla.
Kaverikerhon kevätretki 
maatilalle to 14.5. klo 10 
lähtö kirkon pihalta.

Kirkkoherranvirasto 

Luovontie 52
p. 08 8100 565

Avoinna
ma 9.30–12
ke 12–14.30

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.
 
Työntekijöiden 
numerot:

Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Päiväkerhot: Ryhmä 3A 
3-v. ma klo 10–11.30. 3B ti 
klo 10–11.30. Sisarusryhmä 
A ti klo 12.30–14.45. 5A ke 
klo 10–12. 5B ke klo 12.45–
14.45. Sisarusryhmä B to klo 
10–11.45.
Perhekerho  to 7.5. klo 10 
srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus ke 
13.5. klo 14.
Kuoroharjoitukset ke 
13.5. klo 18.30 srk-talolla.
Kokkikerhoa ei ole 7.5. ja 
14.5.  
Ripari-ilta to 7.5. klo 18 srk-
talolla.
limingan seudun musiik-
kiopiston kevätkonsertti  
ma 11.5. klo 19 srk-talolla. 
Keskipäiväkerho ke 13.5. 
klo 12 srk-talolla, Virsi 125:3.
Kirkkoneuvoston kokous to 
14.5. klo 18 kirkkoherranvi-
rastossa.
”Kesää kohti leijaillen” 
kerhojen keväinen lauluhet-
ki koko perheelle la 16.5. klo 
14 Lumijoen nuorisoseuralla.
Partio: Toukokuu on varattu 
omille retkille. Vartion, lau-
man ja ryhmän retki voi ol-
la iltaretki, päiväretki, yöret-
ki tai vaikka viikonloppuvael-
lus. Kololta voi lainata mm. 
kaminateltan tai laavun. Par-
tiokämpälläkin voi olla vielä 
vapaata. Lahna09-kevätkisa 
Oulussa seikkailijoille ja tar-
pojille. Seikkailijoiden lintu-
retki pe 15.5. klo 18–20.30  
Puhkiavanperälle. JOTOS -09 
on 15.– 16.5. tänä vuonna 

14 täyttäville ja vanhemmil-
le partiokämpällä. Kirje ko-
kouksessa tai kololta. Maa-
ilmanmatkaaja-sudenpentu-
kisa la 16.5. Lisätiedot Akelal-
ta. Kuksan aineiston viimei-
nen jättöpäivä ke 20.5. Päi-
vystys Partiotoimistossa Li-
mingassa klo 15–17. Kokous-
päivät voivat välillä vaihdel-
la. Lisätietoa www.niittykar-
pat.fi. Tiedustelut hannu.luu-
kinen@pohjanmaa.partio.fi, 
puh 044 2128 722.
Rauhanyhdistys: Nuorte-
nilta pe 8.5. klo 19 Niemi-
korvella ja raamattuluokka 
Hekkalalla. Äitienpäivämyy-

jäis.et la 9.5 klo 11 ry:llä. Seu-
rat ja kevätjuhla su 10.5. klo 
13 ry:llä, Esko Oksa. Ompelu-
seura ke 13.5. klo 19 t ry:llä. 
Vvarttuneidenkerho to 14.5. 
klo 13 Koskella.
Yhteystiedot: Virasto 387 
172, vs. kirkkoherra 044 203 
8328, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, ta-
louspäällikkö 045 630 6082, 
kerhohuone 387 512.
lämpimät kiitokset Velho-
diskolaisille yhteisvastuulle 
antamastanne tuesta!
Kastettu: Nella Eveliina 
Ollakka.

laasutalkoot 
hautausmaalla ja kirkkopuistossa
Pe 8.5. alkaen klo 9. Talkoolaisille ruokaa ja kahvia seu-
rakuntatalolla. Ota harava mukaan ja tule talkoilemaan 
mukavassa porukassa. Säävaraus.

Juttukahvila to 7.5. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa, 
vieraana Jokivarren seura-
kuntakerholaiset.
Seurakuntakerho to 7.5. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa.
omaishoitajien vertais-
tukiryhmä to 7.5. klo 13 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Konsertti la 9.5. klo 15 srk-
keskuksessa, Elina Viitasaa-
ri viulu ja Outi Nissi piano. 
Ohjelma 5 €.
Seurakuntatapahtuma 
”Taivaan kansalaisena!” 
su 10.5. Kellon srk-kodissa. 
Mukana Jukka Partala. Raa-
mattuopetus klo 16, kahvit 
ja Sanan ja rukouksen ilta 
klo 18.
Diakonia-lähetyspiiri ma 
11.5. klo 14.30 Kellon srk-
kodissa. Lähetyspiiriä ei ole 
ti 12.5 vaan lähetyspiiriläi-

set kokoontuvat ma 11.5. 
klo 10.30 Wirkkulassa, kun 
Limingan lähetyspiiriläiset 
vierailevat Haukiputaalla 
ja to 14.5 klo 14, kun Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
lähetyspiiriläiset vierailevat 
luonamme. 
Raamattupiiri ke 13.5. klo 
18 srk-keskuksen monitoi-
misalissa.
eläkeläisten musiikkipii-
rin kevään viimeinen ko-
koontuminen to 14.5. klo 
13 srk-keskuksen monitoi-
misalissa.
Hautausmaan siivoustal-
koot to 14.5. klo 18, iltahar-
taus ja kahvit.
Seurakuntaretki Vie-
nan Karjalan Kalevalaan 
5.–7.6. Kalevalassa olem-
me paikallisen seurakun-
nan vieraina ja tutustum-
me myös lasten- ja vanhain-
kotiin. Matkan hinta noin 

125–165 € lähtijämäärästä 
riippuen. Hintaan sis. linja-
automatka, majoitus ja ruo-
kailut Kalevalassa, ryhmävii-
sumi ja matkavakuutus. Ilm. 
pe 8.5. mennessä diakonia-
toimistoon pe klo 9–11 p. 
5472 636. Lisätietoja Hele-
na Seppäseltä p. 040 581 
9316. Ilmoittautuneille pos-
titetaan retkikirje, jossa ret-
kiohjelma.
Seurakunnan vapaaeh-
toisten retki Rovaniemel-
le ma 25.5. Tutustuminen 
Rovaniemen kirkkoon, lou-
nas ja ohjelmahetki Korkalo-
vaaran kappelissa sekä käyn-
ti Napapiirillä. Retken hinta 
15 €. Ilm. 11.5. mennessä Jo-
hanna p. 045 1393 993 tai 
Helena Y. p. 040 5014 764.
lähde Tampereelle lähe-
tysjuhlille 5.–7.6. Iin rovas-
tikunnasta tehdään linja-
autoretki Suomen Lähetys-

Haukiputaan seurakunnan 
tyttöjen ja poikien leirit ja 
perhe- ja pyhäkoululeiri kesällä 2009

tyttöleiri alle 10-vuotiaille 29.–30.6., leirimaksu 7 € 
vastuuhenkilö Ulla Nyyssönen.

tyttöleiri yli 10-vuotiaille 1.–3.6., leirimaksu 10 € 
vastuuhenkilö Katri Haapakorva.

poikaleiri alle 10-vuotiaille 15.–16.6., leirimaksu 7 €, 
vastuuhenkilö Pekka Rintamäki.

poikaleiri yli 10-vuotiaille 3.-5.6., leirimaksu 10 €, 
vastuuhenkilö Pekka Rintamäki.

perhe- ja pyhäkoululeiri 31.7.–2.8., leirimaksu 25 € / per-
he. Väh. 3 hlö, 10 € / hlö, alle 4-v. ilmaiseksi, vastuuhen-
kilö Outi Palokangas. 

Leireille ilmoittautuminen ke 13.5. klo 17–19 paikan-
päällä Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D -rakennus tai puhe-
limella. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tyt-
töleireille puhelinilmoittautuminen ainoastaan Ullalle 
p. 0400 766 603, poikaleireille puhelinilmoittautumi-
nen ainoastaan Pekalle p. 040 5436 960 ja perhe- ja py-
häkoululeirille puhelinilmoittautuminen Outille p. 040 
5471 472. Ilmoittautumisessa saattaa tulla ruuhkaa, toi-
vomme teidän olevan kärsivällisiä. Vapaita paikkoja voi 
tiedustella vastuuhenkilöiltä myöhemmin.

seuran 150-vuotisjuhlille. 
Majoitus Ikaalisten kylpyläs-
sä. Lähtö pe-aamuna 5.6. ja 
paluu su-iltana 7.6. Matka 
majoituksineen (sis. aami-
aisen) lähtijöiden määräs-
tä riippuen noin 200 €. Ilm. 
Helena Ylimaulalle, p. 040 
5014 764 tai helena.ylimau-
la@evl.fi. ke 29.4. mennessä 
majoitusvarauksen vuoksi.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: äitienpäiväseurat 
su 10.5. klo 17 ry:llä, elä-
kepiiri ti 12.5 klo 13 srk-
keskuksessa, lauluseurat 
ke 13.5. klo 18.30 Kokolla, 
Molskitie 13. Kello: raa-
mattuluokka pe 8.5. klo 
17.30 ry:llä, äitienpäivä-
seurat su 10.5. klo 15 ry:llä. 
Jokikylä: päiväkerhot to 
ja ke klo 17.30–19 ry:llä, 
raamattuluokka pienille 
ja isoille pe 8.5. klo 17.30 
ry:llä, kevätmyyjäiset la 
9.5. klo 12 ry:llä, sisarpiiri 
ti 12.5 klo 18.30 ry:llä.
Kastetut: Laura Amanda 
Tenhunen, Jimi Juho Jesper 
Alanikula, Riku Eero Matias 
Pörhö, Salla Anniina Pietilä, 
Lauri Johannes Hataja, Ka-
roliina Aurora Huusko, San-
ni Maria Tenkula, Aapo Jo-
hannes Nurmi, Inka Alek-
sandra Aitto-oja, Onni Ju-
hani Komulainen. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Touko Petteri Halkola ja Tai-
na Hannele Hyry.
Kuollut: Jukka Olavi Pie-
tilä 65.

Kirkko suljettuna 
14.4.–24.10. 
peruskorjauksen 
vuoksi. Jumalanpal-
velukset ja toimituk-
set siirtyvät seura-
kuntakeskukseen.

Haukiputaan kirkon kuva

Kevätlaulajaiset ja nykyisen kirkkomme 
maalauksen julkistamistilaisuus 

Su 17.5. klo 18 kirkossa.
Kevätlaulajaisissa esiintyvät kirkkokuoro ja Saaren 
Sirkut. Laulamme myös yhdessä keväisiä lauluja. 
Tilaisuudessa julkistetaan taiteilija Kari Holman 
maalaus nykykirkosta. Nykykirkosta julkaistaan myös 
adressit ja kortit. Nähtävillä on lisäksi pöytätabletit 
ja painokuvat lähiseutujen kirkoista. Kahvitarjoilu ja 
kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

K a i s amar ja  Sto c ke l l

A a r o  Ku k ko h ov i

Re i j a  Haa p a la in e n
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Kirkkokuljetus Juurussuo-
laisille äitienpäivänä 10.5. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkkoon. Kyytiä tarvit-
sevia pyydämme soittamaan 
diakonissa Sirkku Määtälle 
p. 040 7790 368.
Miesten piirin saunail-
ta to 7.5. klo 18 Lämsänjär-
vellä. Yhteislähtö kimppa-
kyydein klo 17 Kirkonkylän 
srk-kodilta. Lisätietoja Timo 
Juntunen, 040 7054 833.
Askeleet pe 8.5. klo 18 Kir-

konkylän srk-kodissa.
Perhekerhot: ke Kirkon-
kylän srk-kodissa ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa 
klo 9.30–11 sekä ti, ke ja pe 
klo 9.30–11 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja ke ja to 
klo 9.30-11 Vanhassa pappi-
lassa. Perhekerhojen retki-
päivä Virpiniemeen ti 26.5. 
Maksu 7,50 euroa, ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille 
15.5. mennessä.
Palveluryhmän suunnit-

telupalaveri ma 11.5. klo 
12 (kellonaika muuttunut) 
Kirkonkylän srk-kodin ko-
koushuoneessa. Suunnit-
telemme tk-sairaalan ke-
vätjuhlaa ja Liikuta minua 
-kampanjaa.  
Diakonian palveluryhmä 
osallistuu Liikuta minua-
kampanjaan ke 13.5. klo 13-
15 ulkoilemalla yhdessä pal-
velutalo Hovilan asukkai-
den kanssa. 
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro normaalisti.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Yhteisvastuun kiitosilta 
ti 12.5 klo 18 Kirkonkylän 
srk-kodissa
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 13.5. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Seurakuntapiiri to 14.5. 
klo 12 Kirkonkylän srk-ko-

eurakunnissa tapahtuu 7.5.–14.5.2009

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Kirkkoherranviraston 
puhelinnumero 
on 040 584 4406.

Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 13.5. klo 17 
Montin-salissa. Tervetuloa 
suunnittelemaan su 24.5. 
messua. 
Raamattupiiri ti 12.5. klo 
18.30 Jäälin seurakunta-
kodilla. Käsitellään Johan-
neksen evankeliumia Ilo-

sanomapiirin materiaalin 
avulla.
Kuorokonsertti to 14.5. 
klo 19 seurakuntakeskuk-
sessa, Oulujoen seurakun-
nan Gaudiate-kuoro esiin-
tyy, johtajana Lauri Nurkka-
la, urkurina Raakel Pöyhtäri
Pyhäkoulu su 17.5. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
eläkeläisten kerho ti 12.5. 
klo 13–14.30 Jäälin seura-
kuntakodilla.
Kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 7.5., 14.5. 
ja 28.5. klo 14–15.30 Mon-
tin-salissa.
Juttunurkka ma 11.5. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Kahvi-
kupposen äärellä voit lukea 
päivänlehdet, jutella ja viet-
tää aikaa toisten seurassa. 
Diakoniatyön vapaaeh-
toisten ilta to 14.5. klo 18–
19.30 Jäälin seurakuntako-
dilla.
Rantapohjan alueen seu-
rakuntien omaishoita-
jaretki Temmekselle to 
28.5. ilm. Jaanalle 14.5. 
mennessä p. 040 5793 248.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk), Anne Kello-
kumpu 040 579 3247 (Kk) tai 
Jaana Kontio (Jääli) 040 579 
3248.
Kirpputori lähetyspisara: 
Toukokuun ajan vaatekas-

Päiväkerhotyö tiedottaa
Syksyn 2009 päiväkerhoihin ilmoittautumiset lapsi-
työntoimistoon 11.–13.5.,  puhelin 040 7008 151.
Ilmoittautumisajankohdat kaikkina päivinä klo 9–12 
ja klo 16–18.

Kevään viimeiset päiväkerhot kokoontuvat viikolla 21.
Seurakunnan kesäkerhot järjestetään 1.–18.6. joka 

arkipäivä klo 10–15 välisenä aikana Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla.

Toimintaan kutsutaan mukaan, v. 2002–2005 synty-
neitä lapsia.

Perheet voivat valita itselleen sopivan ajankohdan 
päivästä siten, että lapsi on kerhossa enimmillään kol-
me tuntia päivässä. Omat eväät mukaan.

Toiminnasta vastaavat seurakunnan lastenohjaajat 
apunaan seurakunnan nuoria isosia.

Tiedusteluihin vastaavat lastenohjaajat puhelin 040  
7431 902 (Kirkkopirtti) ja 0400 835 374 (Jäälin seura-
kuntakoti).

JUHlAVA KUoRoKonSeRTTI KIIMInGISSÄ

Oulujoen seurakunnan Gaudiate-kuoro saapuu Kii-
mingin seurakuntakeskukseen to 14.5 klo 19 komei-
den kuoroteosten kera. 

Tunnetun englantilaisen säveltäjän Benjamin Brittenin 
juhlakantaatti ”Rejoyce in the lamb” on illan avauste-
os, jonka solistina laulavat Sirkka Rautakoski, sopraa-
no, Anu Kunnari, altto, ja Timo Kinnunen, tenori. Ur-
kusäestykset soittaa Raakel Pöyhtäri. Konsertin puoli-
välissä kuullaan urkusoolo, jonka jälkeen Lauri Nurk-
kalan johtama Gaudiate-kuoro tulkitsee suomalaisten 
säveltäjien musiikkia.

Ohjelmassa on muun muassa Merikannon, Palmgre-
nin ja Hannikaisen kuoromusiikkia sekä Toivo Kuulan 
suurteokset ”Virta venhettä vie” ja ”Rukous”. Vapaa-
ehtoinen ohjelma maksaa 5 €. Vapaa pääsy.

si kolmella eurolla! Avoinna 
ma-pe 9-17 Tuohimaantie 
12. Kirpputori suljettu to-pe 
21.-22.5. pyhien vuoksi.
lapsityö: Lasten parkki Jää-
lin seurakuntakodissa keski-
viikkoisin klo 12-15. Ilmoit-
tautumiset parkkiin tiistai-
hin klo 15 mennessä p. 0400 
835 374 / lastenohjaajat. Ke-
vään päiväkerhot ja parkki-
toiminta viimeisen kerran 
viikolla 21.
nuoret: Gospelmessu pe 
8.5. klo 19 Jäälin seurakun-
takodissa, jonka jälkeen Yö-
kahvila klo 22 saakka.
Perhekerhot ja -kahvilat 
ovat päättyneet tältä ke-
väältä. Jatkamme syksyllä 
viikolla 34. 
Kastettu: Eemil Mattias Jo-
kitalo
Vihityt: Arto Kalevi Kellin-
salmi ja Jaana Anneli Heik-
kilä, Tuomo Matias Runtti ja 
Essi Erika Dorff.

dissa. Vieraita Muhokselta.
Kirkkokuoro ke 13.5. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Terveyskeskuksen vuode-
osaston hartaus to 14.5. 
klo 13.
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13.  Kirpputori Ilon-
pisarassa kassitarjousmyyn-
ti 3 € / kassi 7.5. alkaen sii-
hen asti kunnes kirpputori 
jää kesätauolle.
Veikon valinta ke klo 9–14 
Nordea-talon alakerrassa.
Aamukahvila ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodis-
sa työttömille, eläkeläisil-
le ja kaikille, joilla on päivi-
sin aikaa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkokankaan seurakun-
takeskus: Monitoimikerho 
ma klo 17.30–18.30. Taide-
kerho ti klo 17–18. Kokkiker-

Kirpputori ilonpisarassa 
kassitarjousmyynti 3 € / kassi 7.5. alkaen

siihen asti kunnes kirpputori jää kesätauolle.

ho ke klo 16.30–18. Puuha-
kerho to klo 17–18. Vanha 
pappila: Toimintakerho ke 
klo 17.30–19. Draamakerho 
to klo 16.30–18. nuoriso-
seura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30. Liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30.
nuoret: Nuortenilta to klo 
19 VP. Peli-ilta ke klo 16.30–
18 Kempelehallilla. Zeppeli-
nin päivystys pe klo 16–19. 
Rippikoulu: YK2 vanhem-
painilta to 14.5. klo 18 Van-
hassa pappilassa.

Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän koululla.
Kempeleen ry: Alueelli-
nen nuortenilta pe 8.5. klo 
19 ry:llä. Raamattuluokat 
pe 8.5. klo 18 nuoremmat: 
Hintsala, Voipolku 7. Isom-
mat: Poukkula, Ketolanpe-
räntie 469. Äitien ja isien 
ohjelmallinen ilta la 9.5. klo 
19 ry:llä.
Murron ry: Äitienpäiväseu-
rat su 10.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Oliver Kristian 
Kinnunen.

Pohjois-Suomen Kristuspäivän 
rukoustapahtuma 

Sunnuntaina 17.5.
Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa

Tilaisuudet klo 14, 16 ja 18. 

Mukana Erkki Taivainen, Markku Happonen, Antti Hä-
mäläinen, Hannu Hatanpää, Martti Hannula, Pekka Re-
humäki ja Leena Brockman. Järjestäjinä Kansan Raa-
mattuseura ja Kempeleen seurakunta.

Kiimingin seurakun-
nan kirkkoherranvi-
rasto on suljettu ke 
13.5. henkilökunnan 
virkistyspäivän vuoksi.

Äitienpäivälounas 
10.5. messun jälkeen Kii-
mingin seurakuntakes-
kuksessa. Lounas sisältää 
alkukeiton, suikalepa-
dan, ruokajuomat, leivät 
ja salaatit, jälkiruoan se-
kä kahvit. Hinta 9 €. Lou-
naan järjestävät lähetys-
työn vapaaehtoiset.

Ilmoittautuminen 
seurakunnan 
päiväkerhoihin 

Viikolla 20 maanantais-
ta keskiviikkoon 11.–
13.5. klo 9–12 ja 16–18 
lapsityöntoimistoon nu-
meroon 040 700 8151. 

Kerhoihin otetaan
vuosina 2004–2006 
syntyneitä lapsia.
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Uusi 
kasvo

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   PERHELEIRI  16. – 17.5. 
                 HAILUODOSSA 
          Leirin hinta on 35 € / hlö, 

              alle 4 -v. ilmaiseksi. 
 

 Hintaan sisältyy ohjelma, 
 matkat, ruokailut ja majoitus  

 Wanhalla Luotsiasemalla. 
 

 Lisätietoja leiristä ja 
 ilmoittautumiset 

                              vastaava lastenohjaaja  Sirpa Kukkohovi 
                                       050-309 3565 
                 lastenohjaaja Anne Viinikanoja                                   

                                                   040-579 9263 
 

          Ilmoittautumiset viimeistään 08.05. mennessä. 
                                Kaikille ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 

     

Tervetuloa merelliseen ja  
  raikkaaseen luontoon Luovolle!  

 

MUHOKSEN SEURAKUNNAN 
PERHETYÖ 

 
 
 
 

 

 

Hartaus to 7.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla. 
Tähdet, harjoitukset to 7.5. 
klo 16–17 Kotikololla. To 
14.5. klo 16–17 Kotikololla. 
Kevään viimeinen.
Vapaaehtoistyön tuki-
henkilöilta to 7.5. klo 18.30 
Tupoksen Vanamossa, ylä-
kerta.
Raamattu- ja rukouspii-
ri ke 13.5. klo 19 Lähetysvin-
tillä. 
Hyvän mielen päiväkah-
vit ti 12.5. klo 12 mielenter-
veyskuntoutujille pappilan 
pihapiirin vintillä. Mukana 
Sinikka p. 044 7521 226 ja 
Kirsi-opiskelija.
Seurakuntakerho osallis-
tuu ke 13.5. klo 13 Liikuta mi-
nua-ulkoilutapahtumaan. 
Hartaus to 14.5. klo 13.15 
vuodeosastolla.
Perhekerhot: Ti 12.5. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 13.5. 
klo 9.30–11 Vanamossa.
Rippikoulu: Viikko-opetus-
ta kirkkomusiikista to 14.5. 

klo 18.20 kesä I -ryhmälle 
Kotikolon alakerrassa. Ope-
tusta la 16.5. klo 9–14 ke-
sä III -ryhmälle Vanamossa. 
Mukaan muistiinpanoväli-
neet ja omat eväät. Juma-

lanpalvelus ja opetusta su 
17.5. klo 10–14 samalle ryh-
mälle kirkossa.
lähetystyö: Lähetystyön 
kevätarpajaiset 1.4.–30.6. 
Arpa maksaa vain euron ja 
palkinnot ovat hyvät, mm. 
viikon loma syyskuussa Yl-
läksellä 8 henkilön mökissä, 
Sarlotan lahjakortti sekä lip-
puja Johanna Kurkelan kon-
serttiin ym. mukavaa. Listo-
ja on paikallisissa liikkeissä 
sekä lähetystyön johtokun-
nan jäsenillä. Ostamalla ar-
van tuet oman seurakunta-
si lähetystyötä! Lähetysvin-
tin väki vierailee ma 11.5. 
Haukiputaalla. Lähtö klo 

TRUMPelI PUM! 

Lauluja ja leikkejä 
koko perheelle. Sy-
lileikkejä vauvoille 
ym. torstaina 14.5. 
klo 18 Vanamo-sa-
lissa. Järjestää Li-
mingan seurakun-
ta.

PÄIVÄKeRHoon IlMoITTAUTUMISeT

Kerhon voivat syksyllä aloittaa elokuun loppuun 
mennessä 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset. 
Lapset jaetaan ikäryhmittäin: 

3-vuotiaat 2 tuntia kerran viikossa. 
4-vuotiaat 2,5 tuntia kerran viikossa. 
5-vuotiaat 2,5 tuntia kerran viikossa.

Vain Alatemmeksellä kokoontuu sekaryhmä (3–5 v.)  
2 tuntia kerran viikossa. Varmista lapsesi kerhopaikka ke-
väällä ja ilmoita hänet 31.5. mennessä kerhoon. Vanhat 
kerholaiset voidaan ilmoittaa kerhopaikoissa. Uudet ker-
holaiset ja lisätietoja antaa vastaava lastenohjaaja Hele-
na Hakkarainen p. 044 7521 230.

Syksyllä otamme kerholaisia vain jos kerhoissa on vapai-
ta paikkoja.

10 kimppakyydeillä srk-ta-
lon pihalta. Olethan muis-
tanut ilmoittautua Kirsille! 
Tämän jälkeen maanantain 
lähetysvintti jää tauolle. 
nuoret: Nuorten palvelu-
ryhmä vierailee to 7.5. Ala-
temmeksen vanhainkodilla. 
Lähtö koululta klo 15. Ke-
vätkauden päätös. Nuorte-
nilta la 9.5. klo 18–20 jatku-
en yökahvilana klo 23 asti 
Vanamossa. Avoin lähetys-
vintti ke 13.5. klo 17–18.30 
lähetysvintillä. Mukana ke-
sä II -riparilaiset.
Varhaisnuoret: Kesäiset 
puuhapäivät 99–01-synty-
neille järjestetään 1.–5.6. se-
kä 8.–12.6. klo 10–14 yhdes-
sä kunnan ja 4H-yhdistyksen 
kanssa Tupoksen Vanamossa. 
Hinta 10 € / 5 pv ja 4H:n jäse-
niltä 8 €. Hinta sisältää ma-
teriaalit ja lämpimän ruoan. 
Ilmoittautumiset Heli Hieta-
lalle viimeistään 19.5. p. 0400 
803 837. Tulossa myös kun-
nan, 4H:n ja seurakunnan yh-
teinen, lähetys ja kansainvä-
lisyys-aiheinen varhaisnuor-
ten leiri 3.–6.-luokkalaisille 
Limingassa 15.–16.6. Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot Kir-
siltä 044 7521 225.
Partio: Toukokuu on varat-
tu omille retkille. Vartion, 
lauman ja ryhmän retki voi 
olla iltaretki, päiväretki, yö-
retki tai vaikka viikonloppu-
vaellus. Lippukunnalta voi 
lainata mm. kaminateltan 
tai laavun. Partiokämpällä-

kin voi olla vielä vapaata. 
PaJoSe pe 8.5. partiojohta-
jille ja aikuisille klo 18 alka-
en Partiokämpällä. Suden-
pentujen toimintapäivä la 
9.5. Lahna09-kevätkisa seik-
kailijoille ja tarpojille Oulus-
sa. Kirkkopalvelussa Telkät 
su 10.5. Vaeltajien iltaretki 
Kotkan kodalle ke 13.5. Lisä-
tietoja netissä. Seikkailijoi-
den linturetki pe 15.5. klo 
18–20.30 Puhkiavanperälle. 
JOTOS -09 on 15.–16.5. tä-
nä vuonna 14 täyttäville ja 
vanhemmille Partiokämpäl-
lä. Kirje Kotikololta Maail-
manmatkaaja-sudenpentu-
kisa la 16.5. Lisätiedot Ake-
lalta. Kirkkopalvelussa Hir-

Hartaushetket to 7.5. klo 
13 alkaen Jokirinteen pal-
velukodeissa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus to 7.5. klo 14 Vire 

-kodissa, Pekka Kyllönen. 
Hartaus ma 11.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Diakoniatoimistossa ei 
päivystystä ti 12.5.
Syntymäpäiväjuhlat ti 
12.5. klo 13 seurakuntata-
lossa huhti-kesäkuun ai-
kana 65-, 70-, 75-, 80- ja 
85-vuotta täyttäville. Kut-
sun saaneet, tervetuloa yk-
sin tai omaisen tai ystävän 
kanssa.
Hartaus ti 12.5. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
13.5. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Hartaushetket to 14.5. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 14.5. klo 18 seurakunta-
talossa.
Miesten piiri to 14.5. klo 
18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
Kuorot: ke 13.5. klo 17 lap-
sikuoron ja klo 18.30 kirkko-
kuoron harj. srk-talossa. 
lapset ja perheet: Perhe-
kerhojen yhteisvastuulounas 
ti 12.5. klo 11 seurakuntata-
lossa. Lounaalla tarjotaan 
pizzaa, salaattia ja jälkkärik-
si jäätelöä. Lounaan hinta ai-
kuisilta 5 €, lapsilta 2€, alle 
2 v. ilmaiseksi. Ilmoittautu-
minen Sirpa Kukkohoville, p. 
050 3093 565.
nuoret: Koulupastoripäi-

vystys to 7.5. klo 10.40–
12.15 yläasteella ja lukiolla. 
Isosilmoittautuminen ke-
sän leireille pe 8.5. mennes-
sä kirkkoherranvirastossa 
oleville listoille. Kevään vii-
meinen nuortenilta pe 8.5. 
klo 18–19.30 srk-talon ala-
kerrassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokka 4.–
6.-lk pe 8.5. klo 19 kirkos-
sa. Kevätmyyjäiset la 9.5. 
klo 11 ry:llä ja klo 19 myy-

Suunnittelupäivä 
ke 13.5., kirkkoherranvi-
rasto ja kaikki toimistot 
suljettu klo 9–15, virasto 
auki klo 16–17. 

w w w.sxc . hu

lIIKUTA MInUA-
UlKoIlUPÄIVÄ IKÄIHMISIlle

Ke 13.5. klo 13 
urheilukentällä.
Sateen sattuessa liikuntahallilla

Ohjelmassa: leikkimielisiä kilpailuja, kävelytempaus, 
kahvitarjoilu ja makkaran myyntiä, palkintojenjako 
ym. mukavaa

Naapurit ja ystävät ikäihmisen avuksi järjestämään 
kuljetus tapahtumaan.

Lisätietoja: Miia Nissinaho p. 050 4073 152
Sari Rautio p. 5142 400
Pirjo Uusitalo p.050 3052 087
Sinikka Ilmonen p. 044 7521 226
Tervetuloa 

Järjestää Limingan kunta ja seurakunta

vet su 17.5. Kuksan aineis-
ton viimeinen jättöpäivä ke 
20.5. Lisätietoa www.niit-
tykarpat.fi Tiedustelut 044 
7521 223, markku.korho-
nen@evl.fi ja 044 2128 722, 
hannu.luukinen@pohjan-
maa.partio.fi. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8lk) pe 8.5. klo 
18.30 ry:llä, Nuortenilta pe 
8.5 klo 18.30 Jaana ja Ant-
ti Aholalla. Raamattuluokka 
(5–6 lk) la 9.5. klo 18.30. Äi-
tienpäiväjuhla su 10.5. klo 18 
ry:llä. 
Kastetut: Oliver Albert Ka-
levi Jylänki, Janna Julia Ka-
tarina Kehusmaa, Emmi Ai-
no Elina Loponen. 

Syntymäpäiväjuhlat 

Ti 12.5. klo 13 seurakuntatalossa huhti-kesäkuun ai-
kana 65-, 70-, 75-, 80- ja 85 -vuotta täyttäville. Kut-
sun saaneet, tervetuloa yksin tai omaisen tai ystävän 
kanssa.
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jäisten iltaohjelmaa ry:llä. 
Äitienpäiväjuhla su 10.5. 
klo 13 ry:llä. Päiväkerhot 
ma 11.5. klo 18 ry:llä. Lau-
luseurakerho to 14.5. klo 
13 Hilkka ja Heikki Saare-
lalla, Muhosperäntie 225. 
Veljesilta to 14.5. klo 19.
laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka 
pe 8.5. klo 18.30 ry:llä.Ke-
vätmyyjäiset la 9.5. klo 11 
ry:llä.
Kastetut: Topias Benjamin 
Ylikulju, Tenho Henrik Pik-
karainen.
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Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

KyläKamari: Ma-ke klo 11–
14 pappilassa. Ke 13.5. Ky-
läKamari kiinni, tervetuloa 
Liikuta minua -kampanjaan 
ja virsilaulupiiriin museolle 
klo 13. KyläKamarin tukiryh-
mä to 14.5. klo 14.
omaishoitajaryhmä ma 
11.5. klo 12 pappilassa, Mai-
ja Sivula. 
Virkistyspäivä lähetyk-
sen ja diakonian vapaa-
ehtoisille la 23.5. klo 10−15 
Kempeleen Kokkokankaal-
la. Viikkohartaus ja kirkko-
kahvit. ”Iloa puutarhasta ja 
luonnosta” sosiaalikasvat-
taja Anja Kylen. Ruokailu. 
Lähtö klo 9.30 Oulunsalon 
S-Marketin edestä. Ilmoit-
tautumiset 11.5. mennessä 
khranvirastoon. Päivä on il-
mainen. 
olohuone ti 12.5. klo 18–20 
pappilassa. Vertaistukea yh-
den vanhemman perheille. 
Lastenhoito järjestetty. Lisä-
tietoa. Terttu 050 5610 366 
tai www.yyl.fi.
lähetysilta ke 13.5. klo 18 
toimitalolla. Tuoreita tervei-
siä Kolumbiasta. Kevätkau-
den päätös.
Seurakuntakerho to 14.5. 
klo 11, ruokailu, Maija Sivula.
Herännäisseurat su 17.5. 
klo klo 18.30 Tarja ja Juha 
Maalismaalla, Kokkokaarto 
17, Kempele.
Kuorot: srk-talolla: lapsi-
kuoro ke klo 17, naiskuo-
ro ke klo 18.30, musiikki-

kerho to klo 17, toimitalol-
la: aikuisten lauluryhmä to 
klo 18.
lapset: Syksyllä alkaviin 
päiväkehoihin ilmoittau-
tuminen 2004–2005 synty-
neille 18.–19.5. Tarkemmat 
tiedot ensi viikon lehdessä.
Lapsityön kesäkerhot 
1.−17.6. Tarkemmat tiedot 
ensi viikon lehdessä.
nuoret:  Reppu-ilta pe 8.5. 
klo 18−23.
Salonpään ry: Aikuisten 
kevätjuhla la 16.5. klo 19 
ry:llä. Seurat su 17.5. klo 17 
ry:llä, Samuli Riekki, Pentti 
Kinnunen.
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Myyjäistavaroiden vas-
taanotto ja ruokailu pe 8.5. 
ry:llä, myyjäiset pe 8.5 klo 
18.30 ry:llä, nuortenilta pe 
8.5. klo 20 ry:llä, ”Nuoret ja 
musiikki”. Äitienpäiväjuhla 
su 10.5. ry:llä, Jari Kupsala. 
Radiointiseurat klo 17 ry:llä, 
Erkki Vähäsöyrinki, Mauno 
Linnanmäki.
Kastetut: Ville-Taneli Pu-
das, Ella Olivia Karjalainen, 
Väinö Veli Kustaa Karppi-
nen, Lotta Kaarina Kaila, 
Elias Valtteri Korkiakoski, 
Minea Anna Mikaela Seppä-
nen, Sara Hilla Maria Lauk-
kanen.
Vihityt: Lauri Mikael Kai-
la ja Riikka Katariina Vää-
nänen.

Siionin virsiseurat  ma 
11.5. klo 18. Siivikossa Sirk-
ka ja Pekka Honkasella. 
Urkukonsertti pe 8.5. klo 
19 kirkossa. 
Kinkerit ma 11.5 klo 12.30 
Toivolassa. 
Ystävänkammari ti 12.5. 
klo 11.30–13.30 seurakun-
takodissa.
Kuorot: Vox Margarita ke 
13.5. klo 17 ja Sarakylän 
kuoro to 7.5. ja to 14.5. klo 
18.45, lapsikuoro to 14.5. 
klo 17, eläkeläisten musiik-
kipiiri ke 13.5. klo 13.
Muskari to 14.5. klo 16–17 

Sarakylän koululla. 
ensi syksyn päiväkerhoon 
ja satumuskariin ilmoit-
tautuminen pe 8.5. klo 
9–15 numeroon 8823 144 
tai 040 5714 629. Entiset 
kerholaiset voivat ilmoit-
tautua kerhopaikoissa. Päi-
väkerhoon voivat ilmoittau-
tua lapset, jotka täyttävät 3 
vuotta joulukuun loppuun 
mennessä. Satumuskariin 
otetaan 3–6-vuotiaita. Si-
vukylille perustetaan päivä-
kerho, jos kerhoon ilmoit-
tautuu vähintään 5 lasta.
Rauhanyhdistykset: Kä-

Satuviikko päiväkerhoissa

Päiväkerhoissa vietetään viikolla 20 satuviikkoa seu-
rakunnan 370-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Lapsi-
työntekijät esittävät satunäytelmän sekä keskustan 
että sivukylien kerhopisteissä. 

Esikouluun lähteviä lapsia muistetaan satuviikon yh-
teydessä kesälippiksillä, johon on painettu Pudas-
järven seurakunnan 370-vuotisjuhlavuoden logo. Li-
säksi nautimme yhdessä jotain hyvää naposteltavaa. 

Päiväkerhot päättyvät tämän kevään osalta satu-
viikkoon. Sen jälkeen tapaamme vielä leirillä Lie-
peen pappilan tunnelmallisessa väentuvassa. 

Kevätkausi kokonaisuudessaan päättyy helatorstai-
na seurakuntakodissa pidettävään kevätkirkkoon 
sekä esikouluun ja kouluun lähtevien siunaamistilai-
suuteen.

Urkumaraton  
Pudasjärven  
kirkossa

Perjantaina 8.5. Pudas-
järven kirkossa soi ur-
kumaraton. Oulun seu-
dun ammattikorkea-
koulun kirkkomusiikin 
opiskelijat tulevat soit-
tamaan kirkon uusilla 
uruilla. 

Maraton alkaa kello 19 
ja kestää pari tuntia. 
Urkumaratonin ajatuk-
sena on, että mukaan 
voi tulla myöhemmin-
kin ja urkumusiikista 
voi nauttia haluaman-
sa ajan.  

Vapaa pääsy.

lIIKUTA MInUA -KAMPAnJA 
ke 13.5. klo 13

liiku museon pihalle yksin tai 
ystävän kanssa. Pullakahvit ja pientä 

ohjelmaa. Säävaraus.
oulunsalon kunta ja seurakunta

sityöilta pe 8.5. klo 19 Sa-
rakylässä Anssi Nurmelal-
la. Kevätmyyjäiset ja seurat 
pe 8.5. klo 17. Kurenalan 
ry:llä. Äitienpäiväseurat su 
10.5. klo 14 Kurenalan ry:llä, 
Seppo Leinonen. Äitienpäi-
väjuhlaseurat la 9.5. klo 19 
Hirvaskosken ry:llä, Eero Il-
likainen.
Avioliittoon vihitty: Jaak-
ko Samuli Kurtti ja Eeva Ka-
tariina Luokkanen.
Haudatut:  Mirja Liisa Jo-
hanna Pikkuaho 67, Tauno 
Aukusti Parkkila 72.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Kirkkokuoro ti klo 19 seu-
rakuntakodissa.
Kerhot: Päiväkerho ti klo 
12, perhekerho ke 13.5. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.30 k-kodissa.
Kuollut: Kari Pekka Kaikko-
nen 41, Kalevi Väinö Miikael 
Mäläskä 76.

PIIPPolA
Hautausmaan siivoustal-
koot pe 8.5. klo 9 alkaen. 
Voileipäkahvit.
Äitienpäiväkahvit su 10.5. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntakodissa. 
Siionin Kanteleen laulu-
seurat su 10.5. klo 18 Tuu-
likki Tuovisella, Martti Ark-
kila. 
Hartaus ma 11.5. klo 13.30 
Ponnarissa. 
Seurakuntakerho ti 12.5. 
klo 12 Väinölässä. 
Seurakuntaretki ti 19.5. 
Tyrnävälle. Lähtö kirkon 
parkkipaikalta klo 9.30. 
Kerholaiset 8 euroa, muut 
15 euroa. Ilmoittautumiset 
15.5. mennessä Saila Karp-
piselle p. 0207 109 856.
Kuorot: Veteraanien laulu-
ryhmä ma klo 11 ja kirkko-
kuoro klo 14.30 seurakun-
takodissa.
Kerhot: Varhaisnuorten-
kerho to klo 16.30, perhe- 
ja päiväkerho pe klo 10 seu-
rakuntakodissa.
Kuollut: Toivo Tapani La-
pintaival 77.

PUlKKIlA
Vanhan ja uuden hauta-
usmaan siivoustalkoot 
pe 8.5. klo 9 alkaen. Voilei-
päkahvit seurakuntatalossa.
ehtoollishartaus pe 8.5. klo 
13 Koivulehdossa ja su 10.5. 
klo 14.30 vuodeosastolla. 
Äitienpäivämyyjäiset la 
9.5. klo 12 ry:llä. Täytekak-
kuja, kotileivonnaisia, ar-
vontaa. Kahvitarjoilu!  
Äitienpäiväkahvit su 10.5. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntatalossa. 
Ystävyysseura ti 12.5. klo 
13 vanhustentalossa. 
Seurakuntakerho ke 13.4. 
klo 12 seurakuntatalossa, 
mukana diabeteshoitaja Sa-
tu Rimpeläinen.  
Kirkkokuoro ke klo 13.30 
seurakuntatalossa.
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 seurakuntatalossa. 
Kuollut: Anna-Liisa Halme-
toja s. Kärki 77. 

PYHÄnTÄ
Hautausmaan siivoustal-
koot pe 8.5. alkaen klo 9. 
Voileipäkahvit seurakunta-
talossa.
nuorten keskusteluilta 
la 9.5. klo 19 ry:llä. Aiheena 

”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”. 
Seurat su 10.5. klo 16 ry:llä. 
Äitienpäiväkahvit su 10.5. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntatalossa. 
lukupiiri ma 11.5. klo 9 
seurakuntatalossa ja klo 11 
Ukonojalla. 
Mll:n perhekerho ti 12.5. 
klo 11 kerhotilassa. 
Siivoustalkoot ti 12.5. al-
kavat klo 17 seurakuntata-
lolta ja päättyvät yhteiseen 
makkaranpaistoon ja kah-
vihetkeen klo 20 pappilan 
rannassa. 
Varttuneenväenkerho ke 
13.5. klo 12 seurakuntata-
lossa. 
Hartaus to 14.5. klo 12.30 
Nestorissa. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro klo 16.30 
ja kirkkokuoro klo 18 sekä 
nuorisokuoro pe klo 17.30 
seurakuntatalossa. 
Kerhot: Päiväkerho ma klo 
12 ja varhaisnuortenkerho 
ma klo 15 k-huoneessa. 
Kastettu: Hugo Viljami Le-
pistö. 
Kuollut: Aune Maria Sivo-
nen s. Juntunen 85.

RAnTSIlA
Hautausmaan siivoustal-
koot pe 8.5. alkaen klo 9. 

Ruoka- ja kahvitarjoilu seu-
rakuntatalossa. 
ompeluseurat pe 8.5. ja 
15.5. klo 19 ry:llä. 
Äitienpäiväkahvit su 10.5. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntatalossa. 
Varttuneiden kerho ke 
13.5. klo 13 Aili Hätälällä. 
Seurakuntakerho to 14.5. 
klo 13 Rauhalassa. 
Kuorot: Lapsikuoro pe 8.5. 
klo 13 Hovin koululla ja ke klo 

omaishoitajien retki
To 14.5. Valamon ja Lintulan luostareihin. Kaikki 
omaishoitajat ja omaishoitajina toimineet mukaan. 
Ilmoittautumiset ma 11.5. mennessä diakoniatyön-
tekijöille.

leiripäivä
Yhden vanhemman perheen leiripäivä la 16.5. klo 9 al-
kaen Ristironkkelissa. Lapsille omaa ohjelmaa. Ilmoit-
tautumiset 11.5. mennessä Kirsti Hakkarainen p. 020 
7109 853 ja Eeva-Liisa Kekkonen p. 020 7109 733. 

lasten kesäleiri
Lasten kesäleiri Ristironkkelissa 22.–25.6., avoin kai-
kille vuosina 1997–2002 syntyneille koko Siikalatvan 
alueella. Hinta 25 € / hlö, 4H-jäsenet 24 € / hlö. Il-
moittautuminen Tanja Heleniukselle 3.6. mennes-
sä p. 020 7109 734. Leiristä lähetetään osallistujil-
le ilmoittautumisajan päätyttyä leirikirje, jossa tar-
kemmat tiedot. 

Rantsilan kesäkerhot
Päiväkerhoikäiset (3–6-vuotiaat) ma–to 8.–11.6. klo 
10–12 ja ala-asteikäiset (7–12-vuotiaat) ma–to klo 
13–15. Ilmoittautuminen 20.5. mennessä Tanja Hele-
niukselle p. 020 7109 734 (myös tekstari käy). Muista 
ilmoittaa lapsen nimi, ikä, osoite ja puhelinnumero. 

Kirkkovaltuusto 
to 7.5 klo 18 Rantsilan 
seurakuntatalossa. 

Kirkkoherranvirasto 
suljettu 14.5.

KeSTIlÄ
Hautausmaan siivoustal-
koot pe 8.5. klo 9 alkaen. 
Voileipäkahvit seurakunta-
kodissa.
Myyjäiset pe 8.5. klo 8–10 
vanhalla seurakuntatalolla.
Seurakunnan ohjelmaa 
pe 8.5. ja 15.5. klo 13 Pihla-
jistossa. 
nuortenilta la 9.5. klo 
19.30 ry:llä. 
Äitienpäiväkahvit su 10.5. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntakodissa. 
Virsilaulutilaisuus ke 13.5. 
klo 10 seurakuntakodissa.
Järvikylän diakoniakylä-
toimikunnan vierailu ke 
13.5. klo 13 Pihlajistoon ja 
ryhmäkotiin.
Siioninvirsiseurat ke 13.5. 
klo 18 seurakuntakodis-
sa, Merja Jyrkkä ja Markku 
Jaakkola.

15 seurakuntatalossa ja to klo 
13.30 Mankilan koululla. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nuput 
ke klo 10 Hovin koululla, to 
Pikku Nuput klo 10 ja Isot Nu-
put klo 13 Nuppulassa. Tyttö-
kerho ma klo 15.30 Nuppu-
lassa, Mankilan varhaisnuo-
ret ti klo 14.30 Mankilan kou-
lulla, Hovin varhaisnuoret ke 
ryhmä klo 12.30 ja ryhmä II 
klo 14.30 Hovin koululla. 

Pudasjärven 
seurakunnan nuorisokuoron konsertti 
to 7.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.
Hartaus Perttu Kyllönen.

Perhekirkko 

Su 10.5. klo 12 Temmek-
sen seurakuntatalolla. 
Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkohetken 
jälkeen lounas Yhteisvas-
tuun hyväksi. Lounaan 
hinta 5 euroa aikuinen ja 
2 euroa lapsi, alle 3 -vuo-
tiaat ilmaiseksi.

liikuta minua -tapahtuma 

Ke 13.5. klo 13–15 Tyrnävän torilla. Vapaaehtoiset avus-
tavat ikäihmisiä. Ohjelmassa mm. puhe, musiikkia, al-
kuverryttely ja liikuntaa sekä lopuksi kahvit. Järjestää 
Tyrnävän kunta ja seurakunta sekä Lakeuden Palvelu-
yhdistys.

TeRVeTUloA lUonToKeRHoon 2009

Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesäkuus-
sa luontokerhon vuosina 2003–2005 syntyneille lapsil-
le. Kirkonkylällä kerhopaikka on Tyrnävän seurakunta-
talolla, kerhohuoneessa sekä seurakunnan leikkiken-
tällä ja lähimaastossa. Murrossa kerhopaikka on seura-
kunnan kerhotilassa (Kauttaranta 12 A 2) sekä läheisyy-
dessä olevassa Tuulipurron leikkipuistossa. Luontoker-
hossa leikitään, lauletaan ja opitaan kiinnostavia asioi-
ta luonnosta. Lapsille mukaan pienet eväät joka päivä. 
Sateen sattuessa kerhoillaan sisällä, kirkonkylällä seu-
rakuntatalolla ja Murrossa seurakunnan kerhotilassa. 
Teemme myös pieniä retkiä lähiympäristöön.

Kerhoajat ovat seuraavat: 

1. Kirkonkylän ryhmät 1.6.–5.6.
 Aamuryhmä klo 9–11.30
 Iltapäiväryhmä klo 12.30–15
2. Murron ryhmät 8.6.–12.6.
 Aamuryhmä klo 9–11.30
 Iltapäiväryhmä klo 12.30–15
3. Kirkonkylän / Murron ryhmät 15.6.–18.6.
 Kirkonkylän aamuryhmä klo 9–11.30
 Murron iltapäiväryhmä klo 13–15.30

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon tiistaina 12.5. 
ja keskiviikkona 13.5. klo 9–14, p. 5640 600. 
Luontokerhoihin ei oteta ilmoittautumisia muualla 
kuin kirkkoherranvirastossa. Ryhmät täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Murto-ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 7.5. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Hartaus pe 8.5. klo 13.30 
Lepolassa.
Seurakuntakerhon retki 
ti 12.5. Rokuan kuntokes-

Hautausmaan siivoustalkoot 
Ti 12.5. klo 10 Temmeksellä. Ruokailu.

kukseen. Lähtö klo 9 Tyrnä-
vän seurakuntatalolta ja pa-
luu klo 16.30 mennessä.
Rovastikunnallinen 
omaishoitajien retki Ro-
kualle 13.–15.5. Lähtö Tyr-
nävän seurakuntatalolta ke 
13.5. klo 10.50.
Hartaus to 14.5. klo 10.30 
Mäntyrinteellä ja klo 14 
Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Rovastikunnallinen vir-
kistyspäivä diakonian ja 
lähetyksen vapaaehtoisil-
le la 23.5. klo 10–15 Kok-
kokankaan seurakunta-
keskuksessa Kempelees-
sä. Linja-autokuljetus Tyr-
nävän seurakuntatalolta 
klo 9.25. Ilmoittautumiset 
11.5. mennessä kirkkoher-

ranvirastoon 08 5640 600. 
Päivä on ilmainen. Hox! Ota 
pieni kukkapurkki mukaan.
Haudanhoitosopimuk-
sia otetaan vastaan 30.5. 
saakka taloustoimistossa, 
puh. 5640 620.
nuoret: Nuortenilta pe 8.5. 
klo 18 Tyrnävän seurakunta-
talolla, ti 12.5. klo 18 Tem-
meksen seurakuntatalolla ja 
to 14.5. klo 18 Murron ker-
hotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Äitienpäivämyyjäiset 
la 9.5. klo 12 ry:llä. Sisarpiiri 
ti 12.5. klo 19 Rekisellä.
Murron rauhanyhdistys: 
Äitienpäiväseurat su 10.5. 
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Roosa Adalmiina 
Laurila.

Päiväkerholaisten 
kevätjuhlat

murron ja temmeksen 
päiväkerholaisten kevät-
juhla on tiistaina 12.5. 
kello 18 Tyrnävän seura-
kuntatalolla. 

Kirkonkylän päiväkerho-
laisten kevätjuhla on tors-
taina 14.5. kello 18 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla.
 
Kevätjuhlaan ovat terve-
tulleita päiväkerholaiset 
yhdessä äidin ja / tai isän 
tai jonkun muun läheisen 
aikuisen kanssa.

w w w.sxc . hu /  M ik i  Kucev i c

w w w.sxc . hu
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Eräänlaisia 
rukouksia

Piirtäjä: Ville Ranta
Julkaisija: Huuda Huuda

www.villeranta.com

Piirretyt rukoukset puhuttelevat

Suomen sarjakuvaseuran 
myöntämän Puupäähat-
tu-palkinnon saaja Ville 
Ranta käsittelee kristin-

uskoa uusimmassa sarjakuvate-
oksessaan Eräänlaisia rukouk-
sia. Teoksen sivuilla lukija seu-
raa Rannan minämuotoon piir-
retyn henkilöhahmon ominta-
keisia pohdintoja omasta us-
konnollisuudestaan sekä kris-
tinuskon olemassaolosta. 

Pienestä asti sarjakuvia lu-
keneen Tomi Hurskaisen kä-
teen Eräänlaisia rukouksia tart-
tui helposti.  

– Olen törmännyt Rannan 
töihin säännöllisesti ja pyrin pi-
tämään itseni tietoisena hänen 
uusimmista töistään. Pidän hä-

män verkkosivuilla, jonka jäl-
keen Ranta kokosi sarjakuvat 
samojen kansien väliin sarja-
kuva-albumiksi. Rannan sar-
jakuvat ovat herättäneet paljon 
mielipiteitä. 

– Onnistunut veto kirkol-
ta, jos sarjakuvien tarkoitus on 
avata keskustelua avoimempaan 
suuntaan. Minulle tämä aina-
kin toimii. Pidän siitä, että asi-
oita ravistellaan ja tuodaan julki 
eri näkökulmia eikä pysytä sa-
moissa vanhoissa kaavoissa. 

oman elämän kautta
Tomi löytää sarjakuvateokses-
ta monta kohtaa, jotka herättä-
vät miettimään tärkeitä asioi-
ta niin Raamatusta kuin koko 

nen ronskin silottelemattomas-
ta piirrostyylistään sekä kuvien 
ilmeikkäästä tunnelmasta. On 
hienoa, kuinka yksinkertaisella 
piirretyllä viivalla hän saa paljon 
tarinaa aikaan. 

– Kun luin teoksen ensim-
mäisen kerran, huumori nousi 
vahvasti esiin. Toisella kerralla 
näin jo välähdyksiä syvemmäs-
tä tarkoituksesta. Kirja täyt-
tää uniikin teoksen piirteet, se 
ei jää pinnalliseksi. Siihen on 
helppo palata myöhemmin uu-
destaan. Jos saman asian luki-
si pelkkänä tekstinä, ei se kiin-
nostaisi yhtä paljon, sillä siinä ei 
olisi samaa efektiä. 

Sarjakuvat julkaistiin alun 
perin Oulun seurakuntayhty-

kristinuskosta. 
– Ihan varsinaisesti uusia aja-

tuksia minulle ei uskosta sarja-
kuvien myötä tullut, mutta voin 
kuvitella, että tiukan kristillisen 
kasvatuksen saaneilla tämä teos 
saattaa herättää vahvojakin ky-
symyksiä. 

Tomin mielestä yksi mieleen-
painuvimmista kohdista oli pät-
kä nimeltä ”Jumalayhteyteni”. 
Siinä Rannan hahmo miettii 
omaa yhteyttään uskontoon ja 
koettaa löytää uutta tapaa tuo-
da usko ihmisten tietoisuuteen. 

– Minulla on vaikeuksia ym-
märtää kiihkouskovaisuutta; mi-
ten voi saada niin paljon hyvää 
kirkosta ja uskosta, jos kuitenkin 
samaan aikaan sitoo muita ih-

misiä ja tuomitsee heitä. Ranta 
mietti näitä samoja asioita. Var-
sinkin lopputeksti on herkulli-
nen, ”Jeesus rakastaa! Yritetään 
mekin!”. Samalla Rannan hah-
mo miettii itseironisesti, paljon-
ko hän kehtaisi pyytää kirkolta 
näin hienosta mainoslauseesta. 

– En tiedä, miten paljon lop-
pujen lopuksi Ville Ranta on lait-
tanut todellista elämäänsä sarja-
kuvaan, mutta se uppoaa mi-
nuun täysin. Pystyn luontevas-
ti samaistumaan hänen kuviin-
sa sekä hiukan epäilevään ottee-
seensa kristinuskon merkityk-
sestä elämässä. 

maarit itKoNEN

A nn i  K innu n e n

Lukunurkka

Martti Luther: Luentoja Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. 
Suom. Heikki Koskenniemi. 
Johdanto ja toimitustyö Erkki Koskenniemi. Kustannus Oy 
Arkki 2009, 327 s.

Vähän ja paljon
Martti Luther on käynyt aikamme luterilaisil-
le melko vieraaksi. Hänen asemansa reformaa-
tion isänä tunnustetaan, mutta oppien ja teks-
tien tuntemus on useimmiten ohutta. Parhaim-
millaankin hänet tunnetaan välillisesti – vaik-
kapa katekismuksen modernin taskupainoksen 
pohjalta.

Lutherin tekstejä ja kirjoja on kuitenkin 
edelleen saatavilla – joitakin jopa aivan tuorei-
na käännöksinä ja painoksina. Arkki on tämän 
vuoden puolella julkaissut kaksi Luther-teosta. 
Ilosta ja armosta on kauniissa sidoksessa oleva 
kokoomateos reformaattorin lyhyitä sitaatteja. 
Sitä on helppo ja mukava lukea. Pienet annokset 
sopivatkin monelle kiireiselle lukijalle. Tekstit on 
koottu useista Lutherin teoksista. Valitettavasti 
käännökset ovat vanhoja ja saattavat sen takia 
jäädä etäisiksi kaiuiksi 1500-luvulta.

Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä sen si-
jaan on saatu tuore käännös. Professori Kosken-
niemi on tehnyt huolellista ja arvokasta työtä. 
Tässä kirjassa korostuu Lutherin näkemys ar-
mon ylivoimaisuudesta – teoilla ei ole sijaa ih-
misen pelastumisessa. Tekojen merkitys on tois-
sijainen, ne seuraavat uskoa. Kirjan toinen tär-
keä painopiste on armonvälineissä, kasteen ja 
ehtoollisen oikeassa ymmärtämisessä. Luento-
muistiinpanoista ei taida selvitä sohvalukemi-
sella. On parempi varata rauhallisia jaksoja kes-
kittyneeseen lukemiseen. 

”Kirje on keino ja väline, jonka avulla me 
pääsemme tietoon ja taitoon”, opettaa Luther. 
Siinäpä onkin riittävä syy lähteä tutustumaan ja 
tutkimaan Johanneksen kirjettä ja sen selitystä.
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