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Minun, sinun ja kaverin

Kenen etiikka?

P

jokaisella omanlaisensa. Sisaruksillakin on sa-

oikeaa vastausta. Äideillä on kuitenkin yhteisiä tun-

ma äiti, mutta silti jokaisella eri. Jokainen äiti jät-

nusmerkkejä. Tai oikeastaan vain yksi: suojeluvais-

A

tää jonkinlaisen jäljen.

to. Äidinvaisto pyrkii suojelemaan lasta, jopa niin

väärää kaikille yhteisillä etiikan tunneilla, ei saa hä-

Suurimmalla osalla misseistä äiti on ilmeisen

että antaa hänet pois. Äiti voi myös menettää lap-

neltä kannatusta. Arkkipiispa uskoo, että se veisi

hyvin tyttärensä kanssa toimeentuleva, niin usein

sensa, jopa ennen syntymää. Syli jää tyhjäksi. Vaik-

opetusta uskonnottomaan suuntaan.

hänet on nimetty esikuvaksi televisiokameroiden

ka äidin ja lapsen suhde ei pääse kehittymään, äiti-

edessä. Entä jos oma tytär nimeää esikuvakseen

ys on olemassa.

äihdeäiti, teiniäiti, kasvatusäiti, suurperheen

elämän sääntöjä jälkikasvulleen.

rkkipiispa Jukka Paarma nosti kirkolliskoko-

äiti, meidän äiti. Niitä on moneen lähtöön,

Siihen millainen äidin pitäisi olla, ei voi antaa

jonkun ihan muun? Onko äiti epäonnistunut?

uksen avajaispuheessaan esiin huolen koulujen arvo-opetuksesta. Opetusministeriön

työryhmässä esiin noussut ajatus opettaa oikeaa ja

Hänen mukaansa hyvään elämään tarvitaan ihmisen kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta. Näin var-

On paljon äitejä, joita ei suitsuteta sen kum-

masti on, sillä ilman näitä arvoja yhteisö taantuu

Äitiys on rooli, johon sisältyy paineita. Kaikilla on

memmin. Presidentin kunniamerkkejä ei riitä kai-

käsityksensä siitä, millainen äidin pitäisi olla. ”Minä

kille tasavallan äideille, eivätkä kaikkien jälkeläiset

Lähimmäisen kunnioitus ja oikeudenmukaisuu-

olen vaan tämmöinen, en mikään pullantuoksui-

halua kehua äitiään paikallisradion onnittelutunnil-

den arvostus eivät kuitenkaan ole meidän kristitty-

nen, kaiken osaava ja hyvätapainen”, kertoi yksi

la. Silti jälkikasvu usein muistaa äitiään lämmöllä.

jen yksityisomaisuutta. Kaikkien oppilaiden yhteiset

äiti. Hänellä oli mielikuva siitä, että äidin tulee lei-

Äitiyttä ei mitata kunniamerkeillä, maineella, las-

etiikantunnit voisivat tarjota lapsille ja nuorille erin-

poa vähintään kerran viikossa, hänen pakastimes-

ten määrällä tai heidän onnistumisellaan elämässä.

omaisen paikan oppia ymmärtämään toisten arvoja

taan löytyy aina pöytään laitettavaa yllätysvierail-

Se äitienkin tulisi muistaa.

ja miettimään, millaisten arvojen mukaan itse halu-

le, ja hän elää nuhteettomasti opettaen hyveellisen

tilaan, jossa jokainen on toiselle susi.

aa elää. Me opimme toinen toisiltamme.

Muut lehdet

Aatoksia
Yhteisöllisyydestä

Tarpeeton tunti

Minä en välitä yhteisöllisyydestä. Vaikka sanaa viljellään nykyään
usein kirkollisissa piireissä ja on hyvin muodikasta todeta, miten yhteisöllisyyden puute on aikakautemme
vitsaus, olen tässä suhteessa kerettiläinen. En haluaisi elää yhteisöllisessä ympäristössä, enkä toivoisi sitä
pahimmalle vihollisellenikaan.
Yhteisöllisyys tuo mieleen pakottamista, kunniaväkivaltaa, erilaisuuden syrjimistä, häpeäkulttuuria
ja patriarkaalisuutta. Perheen, suvun, kylän tai uskonnollisen ryhmän
edut aina ohittavat tässä loistavana
pidetyssä mallissa yksilön tarpeet ja
toiveet. Niin kauan, kun yksilö toimii ryhmän ehdoilla, häntä tuetaan,
mutta poikkeavuudet karsitaan nopeasti pois, ettei vain yhteisölle aiheutuisi harmia.
Pahinta on, että harmi, jonka välttämiseksi on kautta aikojen alistettu,
lyöty ja murhattu on usein abstrakti,
etten sanoisi täysin fiktiivinen käsite, kuten esimerkiksi suvun kunnia
ja häpeä.
Joku tietysti voi vastata, ettei noin
vanhanaikainen, kunnia- tai häpeäkeskeinen yhteisöllisyys ole se, mitä nykyään kaivataan. Pikemminkin
sellainen, jossa silmällä pidetään yksilön parasta.
Pötyä, sanon minä. Vaikka ilmoitettu tavoite on yksilön hyvinvointi, mutta päätökset tehdään suurissa ryhmissä asioita loputtomasti vatvoen, kun sedät, tädit, sukulaiset ja
naapurit kokoontuvat ”koko kylä
kasvattaa” -periaatteen mukaisesti,
lopputulos on ahdistava. Joukossahan tyhmyys tiivistyy.
Olen kaiken kaikkiaan hyvin
epäileväinen sen suhteen, onko ylipäänsä mahdollista rakentaa yhtei-

Kirjailija Mari Mörö kertoo olevansa
puutarhahullu.
”Puutarhanhoito on opettanut Mari Mörölle ennen kaikkea kärsivällisyyttä ja nöyryyttä. Siksi television puutarhaohjelmat, joissa piha stailataan viikonlopun aikana edustuskuntoon, suorastaan
puistattavat Maria.
Hänen mielestään puutarhan pitää
saada kypsyä ja kehittyä hiljalleen.
Puutarhaa voi hoitaa mutta ei hallita, mikä on tavallaan hyvin lohdullista.
Puutarhan hoidossa myös aikajänne on
erilainen kuin muussa arjessa, yksi tunti
ei merkitse mitään. Puutarhan kanssa on
elettävä vuodenaika kerrallaan.”

söllisyyden muotoa, jossa poikkeavuudet sallitaan ja yksilö tuntee itsensä vapaaksi. Pidän yksilön vapauksia ja ihmisoikeuksia tärkeimpinä
sivistyksen saavutuksina, enkä olisi valmis ottamaan tässä suhteessa
askeltakaan taaksepäin. Yksilön on
voitava tehdä omia ratkaisuja, vaikka jotkut ratkaisut olisivat huonoja.
Sen sijan, että haikailisimme jonkun epämääräisen yhteisöllisyyden
perässä, voisimme korostaa yksilön
vapautta ja vastuuta. Ei koko kylän
tarvitse kasvattaa, koulu tekee sen,
jos turvataan riittävästi resursseja. Koko suvun ei tarvitse sotkeutua
päätöksentekoon, ydinperhe kykenee
hoitamaan omat asiansa. Menisin jopa niin pitkälle, että kehottaisin jokaista 18 vuotta täyttänyttä suomalaista tai maahanmuuttajanuorta
hankkimaan oman asunnon.
Postmoderni individualistikin
osaa välittää lähimmäisestään, ehkä
jopa paremmin kuin yhteisöllinen
ihminen. Yhteisössä autetaan usein
vain saman joukon jäseniä. Yksilö
taas on vapaa auttamaan kaikkia.
ÁRPÁD KOVACS

Kirjoittaja on Oulun seurakuntien
kansainvälisen työn pastori.

Vantaan Lauri 29.4.

Työnteko hidastuu
informaatiotulvassa

nompaa jälkeä kuin ne, jotka mieluummin tekevät yhden asian kerrallaan. Jos
vaikkapa kuuntelee musiikkia, lähettää
viestejä, vilkaisee sähköpostit ja seuraa
uutisia netistä samalla kun tekee muita
töitä, luulee olevansa tehokas, mutta on
väärässä.”
Valitut Palat 4/2010

Uskon eikä kulttuurin
juurruttamista
Radiolähetystyön Lähde-lehdessä pohdittiin, tuhoaako kristinusko kulttuureja.
”Viime kädessä lähetystyön tehtävä ei
ole juurruttaa mihinkään ympäristöön
tai kansaan kristillistä kulttuuria tai elämäntapaa sinänsä vaan uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Hän on koko maailman Luoja, Lunastaja ja Pyhittäjä. Hänen tahdostaan ovat syntyneet eri kulttuurit, joilla on elämää rikastuttava ja rakentava voima.”

”Ne ihmiset, jotka seuraavat useaa mediaa samanaikaisesti, saavat aikaan huo-

Vastarannan Kiiski

Lähde 4/2010
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Päihdeäitien hoitorahat
uhkaavat kadota kuntakassaan

R

w w w. s x c . h u / R o l i S e e g e r

aha-automaattiyhdistyksen tuella kehitetty päihdeongelmiin erikoistuneiden ensikotien ja avopalveluyksiköiden toiminta on
siirtymässä valtion rahoittamaksi. Rahat ohjataan jatkossa
kunnille yleisenä valtionosuutena.
Ensi- ja turvakotien liiton mukaan suunnitelma lopettaisi päihdeongelmaisten äitien vapaaehtoisuuteen perustuvan kuntoutuksen kokonaan Suomessa.
Liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää päihdeongelmien
hoitoon erikoistunutta ensikotia
ja avopalveluyksikköä, joissa on
ollut kuntoutettavana yli 1 000
äitiä ja vauvaa viimeisen kymmenen vuoden aikana.
– Tulokset ovat olleet hyviä,
sillä keskimäärin kaksi kolmasosaa ensikodeissa ja kolme neljäsosaa ensikotien avopalveluyksiköissä olevista äideistä kuntoutuu niin hyvin, että lapsen huostaanottoa ei tarvita. Ilman äitien
kuntouttamista vauvat ovat vaarassa vammautua loppuiäksi, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton
puheenjohtaja Virpa Puisto.

Liitto pettyi valtion
rahoitusjärjestelyyn
Päihdeongelmaisten äitien hoitoon erikoistuneiden ensikotien
kokonaiskustannukset ovat 7,5
miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus on ollut noin
puolet.
Sosiaali- ja terveysministeriö on varannut kehysbudjettiin
päihdeäitien kuntoutukseen tarvittavat varat eli noin kolme miljoonaa euroa. Rahat jaettaisiin
yleisenä valtionosuutena kunnille, jolloin niitä ei "korvamerkitä"
päihdeäitien kuntoutukseen.
Ensi- ja turvakotien liitto
muistuttaa, että äitien ja vauvojen on ollut tähänkin asti hankala saada hoitomaksuja vaikeassa
taloudellisessa tilanteessa olevilta kunnilta.
Liittokokouksen mukaan tämä rahoitusmalli lopettaa pitkään kehitetyn ja tuloksellisen
kuntoutusjärjestelmän, jonka rakentamiseen on käytetty 30 miljoonaa euroa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämiä varoja.
– Nyt ainoa tie rahoituksen
saamiseen on valtioneuvoston
erillinen päätös, että toimintaa
rahoitettaisiin toistaiseksi Rahaautomaattiyhdistyksen kautta.
Esimerkiksi lääkintähelikoptereita ja veteraanitoimintaa rahoitetaan sitä kautta, Puisto toteaa.
Jos rahoitusta ei tule ensi vuodelle, edessä ovat yt-neuvottelut
hoitokotien pitkäaikaisille työntekijöille. Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneet ensikodit

ja avopalveluyksiköt sijaitsevat
Helsingissä, Espoossa, Turussa,
Jyväskylässä, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Kokkolassa.
Rovaniemen ja Kokkolan yksiköt ovat todennäköisesti ensimmäisten lakkautettavien joukossa.

Oululaiset ovat saaneet
hoitoa Rovaniemellä
Oulun ensi- ja turvakodissa on
viisi paikkaa vauvanhoitoa harjoitteleville äideille. Turvakodin
sosiaalityöntekijän Kari Matelan
mukaan yksistään Oulun seudulla on huomattava määrä päihdeäitejä.
Oulusta ja ympäryskunnista
on viime vuosina lähetetty joitakin asiakkaita kokonaisvaltaiseen hoitoon Rovaniemelle. Matelan mukaan harvoissa paikoissa
saa yhtä hyvää hoitoa kuin Rahaautomaattiyhdistyksen tukemissa ensikodeissa.

Vapaaehtoisuuteen
perustuvaa hoitoa
Ensi- ja turvakotien liitto pitää
ensisijaisen tärkeänä, että äideillä
on mahdollisuus saada vapaaehtoista hoitoa. Päihteitä käyttävän
äidin pakkohoito voi olla vaihtoehto vasta sen jälkeen, kun äiti ei
pysty vastaanottamaan tarjottua
vapaaehtoishoitoa.
– Pakkohoito ei kuitenkaan
ole tällä hetkellä toimiva ratkaisu, sillä hoitopaikkoja ei ole eikä nykyinen lainsäädäntö mahdollista raskaana olevan äidin
pakkohoitoa päihteiden käytön

vuoksi, Virpa Puisto sanoo.
Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa äidin
kuntoutus pyritään aloittamaan
jo odotusaikana, koska näin las-

ta voidaan suojata päihdevaikutuksilta mahdollisimman varhaisesta asti. Raskauden aikana alkanut kuntoutus on lisääntynyt
viime vuosina. Noin puolet äi-

deistä tulee kuntoutukseen raskausaikana.
tekstit: Tytti Pääkkönen

Viinasta vapautuminen
lähtee omasta tahdosta

O

ulun seurakuntien diakoniatyö
tarjoaa päihderiippuvaisille ryhmiä, leirejä ja retkiä.
Päihdetyön diakoniatyöntekijä Tellervo Kianto
kohtaa työssään jatkuvasti päihdeongelmaisia naisia.
– Paraneminen lähtee ihmisestä itsestään. Päihderiippuvaisen täytyy tajuta tarvitsevansa apua, ja sitä seuraa usein
vuosien kuntoutuminen, Kianto kertoo.
Kianto pitää ryhmää päihderiippuvaisille
naisille. Moni heistä hakee apua useammalta
taholta, kuten A-killasta, AA:sta ja Kiviharjun kuntoutusklinikalta. Kahdenkeskisissä keskusteluissa Kianto kohtaa asiakkaansa tasaveroisina.
– Kuuntelen ihmisten hätää ja voin tulla mukaan vaikka sosiaalitoimistovierailulle.
Yhä lisääntyvät huostaanotot surettavat
Kiantoa. Äidit rakastavat syvästi lapsiaan,

mutta eivät
pääse eroon
alkoholista.
– Joskus olen
neuvoton. Rukoilen
asiakkaiden puolesta ja
jätän heidät Jumalan käsiin, Kianto kertoo.
– Diakoniatyöntekijänä en
jaksaisi tehdä työtäni lainkaan ilman uskoa. Uskonasioista puhuminen
lähtee aina ihmisestä itsestään. Moni päihderiippuvainen kiinnostuu pikku hiljaa seurakunnan toiminnasta ja hengellisistä asioista.
Joillakin raitistuminen onnistuu, vaikka joskus tulee retkahduksia. Seurakuntaan
kaikki ovat aina tervetulleita, vaikka eivät
vapautuisikaan riippuvuudestaan.
– Jostain syystä Jumala haluaa käyttää
meitä ihmisiä tässä työssä, vaikka hän olisi
voimallinen vapauttamaan ihmiset nopeastikin ongelmistaan.
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Postia

Rauhan Tervehdys

Maailma
on erilainen
vakioveikkaajan
silmin?

pia kirkossa on tutkittava ja
arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” (KJ 1§).
Pappislupauksessa sitoudutaan ensisijaisesti ”Jumalan pyhään sanaan ja siihen
perustuvaan evankelis-luterilaiseen tunnustukseen”. Sitoudutaan ”oikein julistamaan Jumalan sanaa ja jakamaan pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaisesti” ja vielä niin, että siitä
voi ”vastata Jumalan ja ihmisten edessä”. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että ainoa nykyään velvoittava kohta on ”lupaan noudattaa kirkon lakia ja
järjestystä”, ja tämäkin ilman
KJ§1 ymmärrettynä.
Raamattu ja tunnustus jäsentävät kirkkolakia, -järjestystä ja pappisvirkaa, ei toisin
päin. Tämä on se linssi, jonka kautta me Luther-säätiössä
olemme halunneet kirkon elämää tarkastella, ja jonka katsomme myös takaavan meille kotipaikkaoikeuden kirkossamme. Valtapelit jääkööt
niistä kiinnostuneiden pelattaviksi.
Janne Koskela

pastori, Suomen Luther-säätiö

Postipalstalla julkaistaan lukijoiden
mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa
joko sähköpostilla (toimitus@
rauhantervehdys.fi), postitse (PL
102, 90101 OULU). Kirjoittajan
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen
tekstiin. Toimituksella on oikeus
lyhentää tekstejä tarvittaessa ja
tehdä niihin otsikot.

Palautetta toimitukselle
Napakympin pääkirjoitus ”Air Ecclesia” 29.4. ilmestyneessä
Rauhan Tervehdyksessä! Kun kirkon talous vain tiukkenee
ja jäsenistö ikävä kyllä vähenee, on nostettava esille asioita
juuri tällä tavalla. Tabuja ei saa olla. Toivottavasti kirjoitus
noteerataan koko Suomessa.
Pastori

Olen siinä iässä, että kykenen sanomaan 29.4. lehdessä olleesta Tahdon itseni näköiset häät -jutusta seuraavaa: Jumala
laittaa teidät pistämään lehteen tällaisia kauhistuttavia hääpareja ja sitten Jumala laittaa teidät koulunpenkille ja antaa
sapiskaa. Ei tällaisia pitäisi olla seurakunnan lehdessä.
Eläkkeellä oleva sairaanhoitaja
Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä saapunutta,
lehteä koskevaa palautetta.

Julkaisija:

Rauhan Tervehdys ry.
ISSN 0356-2840
Perustettu 1907

Kustantaja:
Levikki:
n. 93 000, 13 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
kesällä joka toinen viikko.

Matkailu työllistää
seurakuntia

90101 Oulu

K u v a t : w w w. s x c . h u , k u v a n k ä s i t t e l y M a r i L ä h t e e n m a a

Televisiossa on pyörinyt Veikkauksen mainoksia, joissa innokkaat pelaajat näkevät maailmansa hieman eri tavalla
kuin muut – hevosurheilun tai
jalkapallon tulosveikkauksen
värittämien linssien läpi ainaisena kilpailuna ja pelinä.
Nämä mainokset tulivat jotenkin mieleen lukiessa kirkkoneuvos Matti Halttusen ja
lakimiesasessori Leevi Häikiön kommentteja Suomen Luther-säätiöstä 29.4. ilmestyneessä Rauhan Tervehdyksessä. Halttunen ja Häikiö näkevät Luther-säätiön toiminnan
lähinnä vallankäyttöön liittyvänä pelinä ja kiusantekona. Onko niin, että itse paljon
kirkollisia valtapelejä pelannut näkee kaiken kirkollisen
toiminnan – varsinkin opilliset erimielisyydet – pelkkinä
valtapeleinä?
Sekä Halttunen että Häikiö vetoavat kirkon periaatteisiin ja sääntöihin. Häikiön
puolesta ”[piispa Matti] Väisänen saa uskoa mitä haluaa
kirkon asioista”, kunhan pappien toiminta on kirkon ohjeiden ja kirkkojärjestyksen
mukaista. Kirkkojärjestyksen
mukaan ei kuitenkaan ole yhdentekevää, mitä papit uskovat ja miten opettavat: ”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen
periaatetta, että kaikkea op-
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Vs. päätoimittaja:
Ulkoasu:
Toimittaja:
Toimittaja:
Toimittaja:
Toimittaja:

S

eurakunnat eivät ole jääneet osattomiksi matkailijoista ja heidän tarvitsemistaan palveluista. Esimerkiksi Kuusamon seurakunnassa jo kolmannes toimituksista kohdistuu muihin kuin oman
seurakunnan jäseniin.
Kirkkoherra Veli-Matti Koivurannan mukaan vihkimisiä
ja avioliiton siunaamisia on vielä enemmän. Esimerkiksi vuonna 2007 kaikkiaan 112 vihkimisestä puolet oli muille kuin Kuusamon seurakuntalaisille.
Matkailu näkyy kirkkoherran
mukaan seurakunnan työntekijöiden työajassa.
– Velvollisuutemme on kirkkolain mukaan suorittaa tehtäviä
ulkopuolisten seurakuntien jäsenille, mutta emme voi siitä laskuttaa, vaan kustannamme ne
itse.
Nämä vievät aika paljon seurakunnan työntekijöiden työajasta. Paikallisten ihmisten palvelemisessa mennään välillä äärirajoille.
Koivuranta pitää yhteistyötä

Elsi Salovaara
044 5626 447
Mari Lähteenmaa 044 5626 448
Pekka Helin
044 5626 451
Satu Lapinlampi 044 5626 449
Tytti Pääkkönen
044 5626 452
Rauhan Tervehdys ja Kotimaa
Riitta Hirvonen
040 5297 558

seurakunnan ja matkailuyrittäjien kanssa kuitenkin tärkeänä,
sillä kirkon tehtävä suuntautuu
kaikkialle.
Asia nousi esille viime viikolla Kuusamossa pidetyssä Kirkon
maaseutuseminaarissa. Kirkon
maaseututoimikunta ja Oulun
hiippakunta olivat yhteistyössä
Kuusamon seurakunnan kanssa
kutsuneet maaseudun elämästä
ja kehittämisestä kiinnostuneita
tahoja pohtimaan matkailuyrittäjyyden kysymyksiä sekä niiden
yhteyksiä seurakuntien toimintaan.
Diakoni Terttu Pajulan mukaan kirkon sanoma maaseudulle on, että se haluaa elää maaseudun ihmisten elämässä, heidän
iloissaan ja suruissaan, arjessa ja
pyhässä.
– Tavoitteena on, että maaseutu on hyvä ja elinvoimainen
paikka asua, että palvelut ja jokamiehen oikeuden säilyvät ja että
maaseutua kehitetään pitkäjänteisesti.
– Kirkon maaseututyö nousee maaseudun arjesta ja kirkon

Osoite: PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: (08) 5626 400
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi
Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333
Hinnat: Seurakuntatilaus 10,93 € yksityistilaus 30,00 €

uskosta, rakkaudesta ja toivosta.
Kaiken taustalla ovat kirkon arvot, jotka nousevat pyhän kunnioittamisesta. Luomakunnalla on
luovuttamaton arvo ja sitä tulee
viljellä ja varjella.
Anne Murto Rukapalvelusta
kertoi yrityksen ja seurakunnan
yhteistyön olevan hyvää. He ovat
järjestäneet vihkitilaisuuksia esimerkiksi Kiutakönkäällä ja eräleirillä kuusen juurella.
– Ulkomaiset matkailijat ovat
olleet ihastuksissaan, kun heitä on viety joulukirkkoon tai he
ovat hiljentyneet tulilla ulkona,
Murto kertoi.
Seminaarin tarkoitus oli synnyttää uudenlaista yhteistyötä.
Matkailuyrittäjällä olikin yhteistyöhön selkeä näkemys.
– Tällaisia tapahtumia pitäisi
tuoda paremmin esille, tuotteistaa niitä. Silloin ne olisivat saatavilla, eikä niitä tarvitsisi miettiä.

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:
Kustannus-Oy Kotimaa / Janne-Antti Latvala
PL 279, 00181 Helsinki
p. 020 754 2296,
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

MIKKO HÄME

Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa / Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi
Painopaikka: Rovaniemi– Lapin Kansa
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000
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Senioriopettajat
konsertoivat

kiertelemässä

Meänkieli halutaan Ruotsin kirkkoon

R

uotsin kirkko on kääntänyt kirkollisia tekstejä suomeksi ja saameksi, mutta meänkieli on unohdettu. Nyt meänkieliset ovat nousseet taisteluun muutoksen puolesta. Näin kertoo Ruotsin kirkon Kyrkans Tidning -lehti. Yksi meänkielen puolesta kamppailevista on Luulajassa asuva AnnChristine Ojanlatva, joka on ollut kirkkoaktiivi jo 30 vuotta.
Meänkieli eli tornionlaaksonsuomi on nimitys, jota käytetään
Tornionjoen länsipuolisilla alueilla Ruotsissa puhutuista suomen kielen murteista. Ruotsissa meänkielellä on virallisen vähemmistökielen asema ja se on
tasa-arvoinen suomen kirjakielen kanssa.
Ruotsin kirkko ei ole kuitenkaan viranomainen lukuun ottamatta hautaustointa. Laki ei
siis velvoita kirkkoa, mutta silti
kirkkotyönantaja vaatii, että kirkon pitää huolehtia niistä, jotka
puhuvat vähemmistökieliä.
Ojanlatva rukoili jokin aika
sitten ensimmäistä kertaa Isä mei-

dän -rukouksen meänkielellä.
– Tunnekokemus oli uskomattoman voimakas. Sanat menivät
suoraan sisimpääni ja saivat minut kyynelehtimään.

Meänkielisten tietoisuus
on kasvanut
Luulajan hiippakunnan apulaispappi Ritvaelsa Seppälä työskentelee meänkielisten parissa. Hän
huolehti henkilökohtaisesti, että
Isä meidän -rukous käännettiin
meänkielelle. Käännöstyö ei ole
kuitenkaan Ruotsin kirkon virallisen linjan mukaista.
Tuomo Valjus on Ruotsin kirkon kielivähemmistöasioiden
johtaja. Hänen mukaansa kirkko
ei ole kansallisella tasolla saanut
selviä viestejä, jossa vaadittaisiin
kirkollisten tekstien kääntämistä
meänkielelle.
– Tämä on uusi vaatimus.
Luulen, että se johtuu meänkielisten kasvaneesta tietoisuudesta.
– Käännöstyötä toivottiin
1980-luvun puolivälissä, mutta ei meänkielelle vaan suomeksi. Kieliopillisesti meänkieli on

suomen kielen muunnos. Koska kaikki tarvittavat kirjat ovat
suomeksi, Ruotsin kirkko katsoo, että meänkielisiä käännöksiä ei tarvita, Valjus toteaa.
Valjuksen mukaan meänkielelle on vaikea kääntää, koska se
on ennen kaikkea puhuttu kieli.
Meänkielisiä sanakirjoja on kuitenkin olemassa.

Kirkon kanta
on veruke
Ann-Christine Ojanlatva reagoi voimakkaasti kirkon näkemykseen äidinkielestään. Hänen
mukaansa asiassa on paljon muutakin kuin kielitekniset syyt. Ihmisten kulttuurinen identiteetti ja itsetunto painavat paljon
enemmän.
Kirkon näkökannat ovat Ojalatvan mukaan pelkkiä verukkeita ja tiedonpuutetta
– Meänkieliset on usein yhdistetty Suomeen, mutta me emme
ole suomalaisia vaan ruotsalaisia,
jotka haluavat kehittää kieltään.
Suomenkieliset käännökset ovat
vain huono korvike. Kirkolla on

nyt vastuu siitä, että se ei jatka
meänkielisten sortoa.
– Emme ole aikaisemmin ilmaisseet tarpeitamme. Se johtuu
siitä, että painostus on lannistanut meitä. Emme ole edes uskaltaneet pyytää, että saisimme
käyttää omaa kieltämme.
Rukousten ja virsien kääntäminen merkitsisi meänkielisille ja Ojanlatvalle olemassa olon
tunnustusta.
Kirkon käännostyö merkitsee
Ojanlatvan mukaan enemmän
kuin esimerkiksi se, että kunnan
asiakirjat saa meänkielellä. Usko
on syvällä ihmisen sisimmässä ja
vaikuttaa häneen voimakkaasti..
Tuomo Valjuksen mukaan
kirkko ei käännä kirkollisia tekstejä meänkielelle.
– Kirkon pitää keskustella
asiasta Luulajan hiippakunnan
kanssa. Olemme kuitenkin saaneet viestejä siitä, että hiippakunta ottaa itse asian hoitaakseen.
PEKKA HELIN
Juttu perustuu Kyrkans Tidning
-lehden artikkeliin.

Seurakuntaliitoksia
turha valmistella vielä

O

ulun, Oulunsalon, Kiimingin, Yli-Iin ja Haukiputaan kunnanvaltuustot päättivät perustaa viime viikolla uuden suurkaupungin. Monikuntaliitoksen
mukana myös seurakunnat kokevat mullistuksen. Yhden kunnan alueella saa nimittäin olla
vain yksi seurakunta tai seurakuntayhtymä. Entiset seurakunnat lakkaavat olemasta, kun ne
liittyvät Ouluun. Toinen vaihtoehto on, että seurakunnat liittyvät Oulun seurakuntayhtymään
jokseenkin itsenäisinä.
Oulun seurakuntayhtymän
yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen,
ovatko käytännön toimenpiteet
seurakuntien yhdistämiseksi jo
alkaneet?
Käytännön toimenpiteet eivät ole vielä alkaneet. Prosessi on kuntapuolellakin vielä kesken. Koska prosessi on vielä kesken, ei seurakunnissakaan kannata lähteä asiaa valmistelemaan
ennen kuin prosessi etenee kunnissa seuraavaan vaiheeseen kesäkuun lopussa.
Luvassa ovat uusi selvityskierros, sen esittely joka kun-

nassa ja jälleen uudet hallitusten ja valtuustojen päätökset
kesäkuussa. Ryhdytäänkö kesäkuun lopussa seurakuntien
yhdistämistyöhön?
Yli-Ii
Heinäkuu taitaa olla monin
paikoin lomakuukausi. Työhön
ryhdyttäneen elo-syyskuussa.
Jos kuntaliitos toteutuu vuoden
2013 alusta, meillä on puolitoista vuotta aikaa valmistella seurakuntaliitosta eli oikein hyvin
kerkeää.
Haukipudas
Onko aikatauluja asetettu?
Aikatauluja ei ole vielä hahKiiminki
moteltu. Ne hahmotellaan sitten,
kun tiedetään keitä on mukana.
Onko pelättävissä sitä, että joku seurakunnista putoaisikin pois siinä tapauksesOulu
Oulunsalo
sa, että jokin kunta päättäisikin olla liittymättä suurOuluun. Silloinhan kunnassa toimiva seurakuntakin voisi jatkaa entisellään?
En osaa sanoa. Se nähdään kesäkuussa.
– Me nyt odotamme rauhal- tään kun ollaan viisaampia. Ihan
Toivovatko kirkkoherrat, että heidän johtamansa seura- lisina mitä kesäkuun loppu tuo kaikessa rauhassa nukutaan siikunnat liittyisivät seurakun- tullessaan. Ei tässä kannata polt- hen asti.
tayhtymään, jolloin ne säilyisi- taa pelihousuja ja ennakoida turhia eikä liikaa. Sitten me tiedePEKKA HELIN
vät jokseenkin itsenäisinä?

Senioriopettajien kuoro pitää konsertin 45-vuotisen
toimintansa kunniaksi.
Konsertti on lauantaina 8. toukokuuta kello 14
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa osoitteessa
Isokatu 17. Konsertti taltioidaan. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lohjasta
Reilun kaupan
kaupunki
Lohjasta tulee Suomen viides
Reilun kaupan kaupunki.
Arvonimi
tarkoittaa muun muassa sitä, että kaupunki alkaa tarjoilla Reilun kaupan kahvia
ja banaaneja omissa virallisissa tilaisuuksissaan.
Myös kaupungin toimilaitoksissa sekä alueen kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa on tarjolla Reilun
kaupan tuotteita.
Tampere, Pori, Joensuu
ja Espoo ovat myös Reilun
kaupan kaupunkeja. Utajärvi on Suomen ainoa Reilun kaupan kunta.

Sakasti
tukee kirkon
työntekijöitä
Kirkon keskushallinto on
julkaissut verkkopalvelu Sakastin. Se toimii osoitteessa
sakasti.evl.fi.
Sakasti on Kirkkohallituksen ylläpitämä seurakuntatyön ja hallinnon julkinen verkkopalvelu, joka on suunnattu erityisesti
kirkon työntekijöille ja päätöksentekijöille. Sakastin
tavoitteena on tulla kirkon
sisäisen viestinnän keskeiseksi kanavaksi.
Sakastin aihepiirejä ovat
kirkon toiminta, talous,
hallinto, päätöksenteko ja
hankkeet. Verkkopalvelu
tukee yhteistyön syntymistä. Se tarjoaa uutisia, materiaalia työntekijöiden työn
tueksi sekä tietoa yhteisistä pelisäännöistä, päätöksenteosta ja hyvistä käytännöistä.
Kirkkohallituksen työntekijät vastaavat palvelun sisällöstä omien aihepiiriensä mukaan. Sakastin kehittämisestä ja teknisestä ylläpidosta vastaa Kirkon tiedotuskeskuksessa toimiva
verkkoviestintäyksikkö.
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Kukkalahja Äidille
◆ äitienpäiväruusut
◆ upeat hortensiat
◆ atsaleat
◆ pelargoniat ja ruusu-

begoniat

◆ ruukkuliljat
◆ uudenguineanliisat
◆ sidotut kimput ja asetel-

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

mat ym.ym.

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN

Tervetuloa!

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

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

• testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot ym.
• kaikki riita-asiat.

6.–12.5.2010

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS
- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

Panttilainakonttori Oy
KULTAKORUJA HALVALLA JA
REHELLISESTI PAINON MUKAAN
- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€
- korjataan koruja, tilaustöitä
- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
hintaan, rahat heti puhtaana käteen

OULUN KULTA
Tapahtumat

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Perinteiset

SEPÄN SEURAT
Yli-Iissä helatorstaina 13.5.2010

Klo 10.00 Messu Yli-Iin kirkossa, saarnaa rovasti Ulla Säilä, liturgia khra
Toivo Hyyryläinen, Oulun seudun virsikuoro. Lounas seurakuntakodissa Heränneen kansan lähetysrahaston hyväksi.
Klo 12.30 Kirkossa esitelmä ”Rakkauden Liitto-Kirjeitä” 150 vuoden
takaa, FT Tuula Hökkä, seurapuheita, Oulun seudun virsikuoro.
Klo 14.30 Kahvi ja seurat seppä Jaakko Högmanin muistomerkkipirtillä
Tervetuloa Yli-Iihin seuraretkelle

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

P. 08-530 1165 SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU www.haverinen.fi

Yli-Iin seurakunta ja Herättäjä-Yhdistys

AVOIMET OVET OULUN
KRIISIKESKUKSESSA
ma 10.5.2010 klo 14 –18, Tuirantie 1, 90500 Oulu
Tervetuloa kahvikupilliselle/teelle ja keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista.
Paikalla kriisikeskuksen henkilökuntaa ja Oulun
seudun Mielenterveysseuran edustajia.
Tervetuloa!

KAAPONTUPA

TERVEYDEKSI

Kodinomaista asumista
mielenterveys- ja
päihdekuntoutusasiakkaille.
Nyt myös avokuntoutuspalvelut
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalousvähennykseen 60%. Ota yhteyttä!
Takkurannantie 307, 90820 KELLO.
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi

Myllyojan

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

p. 5302 144
Maikkulan

av. ark. 9.30 - 17.30 Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5572 170

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja. Tervetuloa!

PARTURI-K AMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171
Kotikäynnit lähialueille.
Käteismaksu.

Yhdistykset
Timoteuksen jumalanpalvelusyhteisö

Kirkonrakentajien Foorumin seminaari

HEIDÄN KIRKOSTA MEIDÄN KIRKKO
Spiritualiteetti ja karismaattisuus
uudistuvan kirkon lähteinä
Perjantaina 21. toukokuuta 2010 klo 9–17 Kokkokankaan
seurakuntakeskuksessa, Kissaojantie 12, 90450 Kempele
Seminaarin sisältö: Tarkastellaan kirkon uhkia, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä sekä tavoittavuutta, vaikuttavuutta, merkittävyyttä ja yhteyttä uudistuvan
seurakuntatyön painopisteinä.
Tehdään ehdotuksia seurakuntalaisten mahdollisuuksista toimia vastuunkantajina ja
vapaaehtoistyöntekijöinä seurakunnassa.
Mukana yliopisto-opettaja Kirsi Fiskaali, teologian tohtori Juhani Forsberg,
teologian tohtori Päivi Jussila, kappalainen Saija Kronqvist, kappalainen Lauri
Kujala, piispa emeritus Jorma Laulaja, DI Juha Maalismaa, Oulun hiippakunnan
hiippakuntadekaani Niilo Pesonen, opetusneuvos Veikko Pöyhönen, Kempeleen
seurakunnan kirkkoherra Pekka Rehumäki, Suomen Kuvalehden päätoimittaja
Tapani Ruokanen, Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi, Hengen uudistus
kirkossamme ry hallituksen puheenjohtaja, talousneuvos Reijo Telaranta, vs.
hiippakuntasihteeri Kari Tiirola.
Seminaari on tarkoitettu seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen työntekijöille
erityisesti Oulun hiippakunnassa sekä kaikille muille kirkkomme rakentamisesta
kiinnostuneille.
Maksut ja ilmoittautuminen: Osallistumismaksu 40 euroa (sis. ohjelman, lounaan
ja kahvit), Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenille 30 euroa. Ilmoittautumiset
14.5.2010 mennessä Kempeleen seurakunnan virastoon, puh. 08 561 4511 tai
netissä www.hengenuudistus.fi.
Tiedustelut: Reijo Telaranta, puh. 0400 412 628 ja Veikko Pöyhönen (Hengen
uudistus kirkossamme ry), Niilo Pesonen (Oulun hiippakunta, puh. 045 755 5556) ja
Pekka Rehumäki (Kempeleen seurakunta, puh. 040 779 0301)

Tervetuloa rakentamaan kirkkoamme!
Kirkonrakentajien Foorumi/
Hengen uudistus kirkossamme ry

Kempeleen
seurakunta

Oulun
hiippakunta

Ohjelma www.hengenuudistus.fi

Paikkoja avoinna
Kempeleen seurakunnassa on haettavana
20.5.2010 klo 15 mennessä

Herättäjän kirkkopyhä: to 13.5. klo 10.00 messu Piippolan kirkossa,
seurat seurakuntatalolla. Sepän seurat: to 13.5. klo 10.00 messu Yli-Iin
kirkossa, seurat seurakuntatalossa ja Hökän rannassa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ma 10.5. Tavastkengän kylätalolla Tavastkengäntie 33 Pyhäntä, ti 11.5. Raili ja Tapani Kankaalla Pietiläntie 7
Utajärvi.

Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!
Kuuntele saarna:
www.luthersaatio.fi/ timoteus

ISRAEL- ilta

to 13.5. klo 19 Vapaakirkossa, Kirkkok. 34.
Messiaaninen rabbi Jevgeni Blinov Nizhni Novgorodista kertoo
ja laulaa. Mukana myös toiminnanj. Ilkka Vakkuri.
Tervetuloa!
järj. Oulun seudun Israelin ystävät
OULUN SEUDUN
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Seurat su 9.5. klo 15. Jukka
Marjakangas.
Tänää Opiskelija- ja NA ilta
klo 19. Elina ja Pertti Lindelä
”Seurustelun sakramentti”.
Tervetuloa!

OULUN PIPLIASEURAN
VUOSIKOKOUS SU 23.5.
klo 12 jp:n, kirkkokahvien,
ja lähetystilaisuuden jälkeen
Tyrnävän seurakuntatalossa.
Tervetuloa jäsenet ja raamattulähetyksestä kiinnostuneet!
Hallitus

Pe 7.5. Nuorten matka Rautioon. Su
9.5. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat
Heino Kouva, Esko Leinonen. Su 16.5.
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat
Matti Rahja. Tervetuloa!

Ev.lut. Kansanlähetys
Nuortenleiri Pyhäjoen
veteraanimajalla 21.–23.5.
Hinta 15 e. Ilm. 10.5. mennessä
Heidille 050 468 0040 tai heidi.
harkonen@student.diak.fi.

Muut seurakunnat
To 6.5. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God’s
Bell, rukouspalvelu, tarjoilu, aihe: Kohtaamisia
Jeesuksen kanssa. Pe 7.5. klo 18.30 Varkki-ilta. Su
9.5. klo 11 Äitienpäivän perhekirkko, Sini Niemelä, Petri Mettovaara, nuorten näytelmä, kahvitarjoilu. Ma 10.5. klo 18 Nuorten aikuisten ilta kodeissa. Ti 11.5. klo 13
Päiväpiiri. Ke 12.5. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 13.5. klo 19 ISRAEL-ilta,
Pekka tuominen, Ilkka Vakkuri, Jevgeni Blinov. 13.–16.5. Nuortenleiri Sanginjoella,
lisätietoja Siniltä. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Pe 7.5. klo 19 LIFT-ilta. Su 9.5. klo 16 PERHEKIRKKO. Ma 10.5. klo 19 Rukous- ja
herätyskokous Kiimingin Sykkeen auditoriossa
(Kirjastotalo), Pirkko Vesavaara, Suoma Levy. Ke
12.5. klo 19 Yhdistyksen ylimääräinen kokous.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

www.ohsrk.fi

LASTENOHJAAJAN TOIMI ja
LASTENOHJAAJAN SIJAISUUS
Tarkemmat tiedot seurakunnan nettisivulta www.evl.fi/srk/kempele.
Tiedusteluihin vastaa lapsityönohjaaja Saija Kivelä p. 040 7790 375.

Luterilainen messu joka sunnuntai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.

Su 9.5. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Jumalanpalveluksessa
vierailevat Gideonit. Ma 10.5. Veljesliitto klo 18.00. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 9.5. klo 19.00 EVANKELIUMI-ILTA
Äitienpäiväkahvit
Ke 12.5. klo 19.00 SANAN JA
RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

Lue ja
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi
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Kuvat: Kaisa Anttila

Koko kaupungin
mummo

O

ululainen Marjatta Sainio on 86-vuotisen elämänsä aikana saanut
oppia paljon äitiydestä.
Hänelle on ehtinyt siunaantua
kolme poikaa, neljä lastenlasta ja
jo kaksi lastenlastenlastakin.
– Äitiys on suurin elämänkoulu, Marjatta pohtii.
Hän onkin käynyt läpi rankan koulun. Marjatta jäi leskeksi

38-vuotiaana, ja joutui kasvattamaan lapsensa yksin. Sittemmin
hän on joutunut saattamaan kolmesta lapsestansa kaksi haudan
lepoon.
– Lapset ja lapsenlapset ovat
minulle kaikki kaikessa, hän kuvaa.
Marjatta on hyödyntänyt elämässä saatuja oppeja lähimmäistensä hyväksi. Hän on vuosikym-

menien varrella toiminut vapaaehtoisena lukuisilla erilaisilla tavoilla. Marjatta saikin hiljattain
kultaisen ansiomerkin diakoniatyöstä. Vapaaehtoistyön kautta
hän on saanut olla äiti ja isoäiti
suurelle joukolle lapsia ja nuoria.
Erityisesti Marjatalle on jäänyt mieleen eräs nuori, jonka
hän tapasi ollessaan kaupungilla
tukihenkilönä. Opettajien häm-

Monen sortin äiti

O

ulunsalolainen Saara
Karjalainen on vasta
30-vuotias, mutta hän
on ehtinyt jo kokea monia erilaisia äidin rooleja.
– Olin kuusi vuotta ydinperheen äitinä, sen jälkeen kolme
vuotta yksinhuoltajana. Nyt kesällä meistä tulee uusperhe, kun
muutamme yhteen mieheni ja
hänen 12-vuotiaan poikansa
kanssa, Saara kertoo.
Saaran vanhin tytär on 9-vuotias. Tytöllä on kaksi sisarusta,
6-vuotias veli ja 4-vuotias sisko.
– Minulle on aina ollut luonnollista, että lapset saadaan nuorena, Saara kertoo.
– Nuorena jaksaa paremmin
pienen vauvan kanssa. Toisaalta nyt tuntuu todella mukavalta, kun saa vähän omaakin aikaa.
Vaikka Saara on aina halunnut
lapsia, tuli moni äitiyteen liittyvä
asia yllätyksenä.
– Vauva-aika on sellaista vaaleanpunaista ja ihanaa. Vasta lap-

sen kasvaessa tajuaa, kuinka paljon vanhemmuus vaatii.
Myös Saara kuvaa vanhemmuutta elämänkouluksi.
– Lapsen kanssa on pakko riisua kaikki kuoret, jotka muussa
elämässä pistää päälle, hän selittää.
– Lapseni ovat kasvattaneet
minua paljon enemmän kuin minä olen kasvattanut heitä.
Äitienpäivän aamuna Saara on
usein saanut aamiaisen sänkyyn
ja tarjottimen täynnä lasten tekemiä kortteja ja lahjoja. Malli äitienpäivän vietosta tulee hänen
omasta lapsuudenkodistaan, jossa äitienpäivä oli suuri juhla. Lasten isovanhemmat ovat edelleen
läheisiä koko perheelle.
– Oma äitini on aina ollut varma ja vakaa tuki, Saara kertoo.
– Se onkin äidin tärkein tehtävä. Tapahtui elämässä mitä tahansa, äiti on ja pysyy.
Tekstit: Kaisa Anttila

Äitiys on suurin
elämänkoulu.
mästykseksi hän onnistui rohkaisemaan nuoren miehen takaisin koulunpenkille.
– Rehtori ihmetteli, millä voimalla minä sain pojan takaisin

kouluun. Minä vastasin, että ei
siihen tarvittu muuta kuin elämänkoulua, Marjatta kertoo.
Marjatta korostaa painokkaasti vanhemmuuden tärkeyttä.
– Toivon Suomen äideille, että he jaksaisivat tehdä töitä eivätkä unohtaisi lapsia,
hän selittää.
– Lasten kasvattaminen on
elämän tärkein tehtävä.
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Seminaarissa pohditaan kirkon
tulevaisuudennäkymiä

K

un nuorilta aikuisilta
on kysytty syitä kirkosta eroamiseen, esille on
usein noussut, ettei kirkkoa ja seurakuntaa koeta merkitykselliseksi. Monien mielestä
kyse on ”heidän kirkosta”, jolla
ei ole kosketuspintaa omaan elämään.
Kempeleen seurakunnassa 21.
toukokuuta järjestettävässä seminaarissa pohditaan, miten heidän kirkosta voisi tulla yhä useamman kohdalla meidän kirkko.
Kirkon uhkia, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä tarkastelevan seminaarin puheenjohtajana toimii piispa emeritus
Jorma Laulaja ja sihteerinä Kirkonrakentajien Foorumin sihteeri talousneuvos Reijo Telaranta.
Mukana ovat myös Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi,
asessori, Kempeleen kirkkoherra
Pekka Rehumäki, päätoimittaja
Tapani Ruokanen, teologian tohtori Juhani Forsberg ja opetusneuvos Veikko Pöyhönen.

Reagoinnista tavoitteelliseen
uudistamiseen
– Kirkko on viime aikoina pääty-

nyt tuon tuosta tilanteisiin, joissa se on joutunut reagoimaan eri
taholta tulleisiin haasteisiin. Tämän seminaarin tavoitteena on
ottaa nyt käsiteltävissä asioissa
aloite omiin käsiin, sanoo Kempeleen seurakunnan kirkkoherra
Pekka Rehumäki.
– Meidän on arvioitava avoimesti seurakuntien tämän hetken tilannetta. Kirkon perustehtävään sitoutuen, nykyhetki
realistisesti nähden ja eteenpäin
avoimesti katsoen me voimme
rakentaa kirkkoa, joka luo yhteyttä ja tarjoaa merkitystä elämään.

Tehokasta
työpajatyöskentelyä
Alustusten ja niitä seuraavien
yleiskeskustelujen lisäksi seminaari työskentelee useissa työpajoissa, joissa paneudutaan kirkon
tämän hetken keskeisimpiin kysymyksiin.
Teologian tohtori Päivi Jussila ja kappalainen Lauri Kujala
Tuiran seurakunnasta luotsaavat
työpajaa, jossa tarkastellaan seurakunnan työaloja tavoittavan ja
vaikuttavan työn näkökulmasta.

Seurakuntalaisten jäsentietoisuutta ja maallikkovastuun vahvistamista pohditaan työpajassa,
jonka vetäjänä on yliopisto-opettaja Kirsi Fiskaali ja asiantuntijana diplomi-insinööri Juha Maalismaa.
Haasteen messun kävijämäärien nostamiseen on saanut työpaja, jonka isäntinä ovat vs. hiippakuntasihteeri Kari Tiirola ja
Kiimingin kappalainen Saija
Kronqvist.
Otsikolla Meidän kirkko työskentelevässä pajassa haetaan
hiippakuntadekaani Niilo Pesosen johdolla eväitä seurakuntien strategiselle suunnittelulle ja
yli perinteisten työalojen rajojen
tehtävälle monipuoliselle yhteistyölle.
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa perjantaina 21. toukokuuta kello 9 alkava seminaari
on tarkoitettu sekä työntekijöille että maallikkovastuunkantajille. Seminaarin järjestää Kirkonrakentajien Foorumi / Hengen
uudistus kirkossamme ry yhteistyössä Oulun hiippakunnan ja
Kempeleen seurakunnan kanssa. Ilmoittautua voi soittamalla

Päätoimittaja Tapani Ruokanen

Kempeleen seurakunnan viras- 40 euroa. Tarkempi ohjelma löytoon numeroon 08 561 4511. Päi- tyy toisaalla tässä lehdessä.
vän mittaisen seminaarin hinta
Rauhan Tervehdys
lounaineen ja kahvituksineen on

Kattoremontit, Ulkovuoriremontit, Kattojen maalaukset,
Ulkomaalaukset, Vesikourut ja Kattoturvatuotteet

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

Heikki Paakki
0400 407041

katso lisää:
www.ekoremontti.ﬁ

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa
ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.
Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri
puh. 050-308 0657
w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

Palveluja tarjotaan

ilmoitetaan
asiakaspalveluun,

p. 0200 71 000

tai sähköpostitse:
www.posti.fi/palaute

Ynninkulman historiallisessa miljöössä sijaitsevat lämminhenkiset
juhlatilamme tarjoavat sinulle ja läheisillesi ainutlaatuiset puitteet
tunnelmallisen tilaisuuden järjestämiseen.
Yksilöllisen palvelukokonaisuuden toteutamme asiakkaittemme
toiveita kuunnellen ja tilaisuuden henkeä kunnioittaen.

Rauhan Tervehdys
-lehden

jakeluhäiriöt

”Yhteisiä hetkiä muistaen,
arvokkaita muistoja vaalien”

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023
Remontit, asennukset, huonekalujen kasaus, taulun ja lampun
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muutot ym. työt sisällä ja ulkona
www.aviomiespalvelu.

Ikimuistoinen tilaisuus on kaunein kiitos.

VARAUKSET:
Holiday Inn Oulu - Kirkkokatu 3 - puh. (08) 883 9111
oulu.holidayinn@restel.fi - www.finland.holidayinn.com
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Messuilla tarjottiin
vaalitietoa ja hiljaisuutta
Elsi Salovaara

Terveisiä tuleville päättäjille:
"Tehkää viisaita päätöksiä nuorten hyväksi" - Elisa
"Antakoon Jeesus teille voimaa" - Tia
"Nuorille töitä!" - Petra
"Onnea" - Kaisa ja moni muu
"Tehkää päätöksiä, jotka kirkolle sopii" - Anna
"Muistakaa olla reiluja ja tasa-arvoisia – olkaa viisaita" - Juuso
"Nuorille vapaa-ajanviettopaikkoja" - Riitta
"Kuunnelkaa nuoria ja lapsia" - Päivikki
"Pysykää sanojenne takana!" - Iida
"Välittäkää oikeasti lähimmäisestä!" - Minna
"Jumala mielessä ja housut jalassa" - Pekka
"Ajakaa yhteistä etua, ei omaanne!" - Hanna
"Olkaa reippaita ja muistakaa meitä pieniä (myös äitiä)" - Mira
"Kirkon tulisi näyttää siltä, miltä seurakuntakin -)
Onko vanhoillisuus enää in?" - Siri
"Kuunnelkaa oma sydäntä" - Kaisa
"Nuoret mukaan päätöksentekoon" - Kati
"Puolustakaa nuoria" - Taru
S a l l a Tu o m i n e n

Maire ”Mono” Kuoppala ja Tiina Parkkinen kasasivat messutelttaa torstaina.

V

iime viikolla pidetyillä
kolmipäiväisillä Taitaja
2010 -messuilla Ouluhallissa kävi 51 000 ihmistä.
Messuvilinä ja jatkuva melu
väsyttää kokeneemmankin kävijän fyysisesti ja henkisesti. Ouluhallin sisuksista löytyi erityinen
hiljainen huone, johon saattoi
tulla lepäämään ja nauttimaan
hiljaisuudesta.
– Täällä on käyty potemassa
pääkipua, ottamassa päiväunia
ja syömässä eväitä. Tai ihan vaan
olemassa, kertoo kirkkomuusik-

ko Taina Voutilainen.
– Ovathan nämä hieman erilaisia työpäiviä itsellekin, täällä
kanttori viikkaa verhoja, nauroi
torstaina pakkauspuuhissa ollut
Voutilainen.
Joka viides viime viikolla Ouluhallissa kisatuissa Taitaja 2010
-kisoissa vieraillut sai messumatkalta mukaansa ensi syksyn seurakuntavaalien mainospinssin.
Pinssejä jaettiin hallin ulkopuolelle pystytetyssä Oulun seurakuntayhtymän teltassa.
– Meillä oli 10 000 pinssiä, ja

Rauhan Tervehdys
yli-iiläisille

O

ulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että
seurakuntayhtymä tilaisi Rauhan Tervehdyksen yliiiläisille. Ensimmäinen Yli-Iissä jaettava lehti ilmestyy juhannuksena.
Oulujoen ja Yli-Iin seurakunnat yhdistyvät vuodenvaihteessa.
Liittymistä ennakoidaan noudattamalla syksyn seurakuntavaaleissa tulevaa seurakuntajakoa,
eli yli-iiläiset asettuvat ehdolle ja
äänestävät vaaleissa ikään kuin
olisivat jo Oulujoen seurakunnan jäseniä.

ne loppuivat jo toisena messupäivänä. Suurimmat suosikit olivat
Olen odottanut sinua 2010 vuotta
ja Aikuistu -teksteillä varustetut
merkit, kertoo nuorisotyöntekijä
Maire ”Mono” Kuoppala.
Tiedon ja pinssien lisäksi tarjolla oli mehua ja arvontaa. Arvontaan osallistui jättämällä terveisiä tuleville päättäjille päätöksentekoon. Terveisiä jätti 1 256
henkilöä. Palkintona olleen iPodin voitti Oona Granlund Pudasjärveltä.
ELSI SALOVAARA

Väliseinillä, läpikuultavilla verhoilla, istuimilla ja viherkasveilla viihtyisäksi tehtyyn
hiljaiseen tilaan oli hankala löytää, mutta se palkitsi nimensä mukaisesti.

www.bible.fi - markkinoiden laajin raamattuvalikoima - Suomen Pipliaseura - www.pipliakauppa.fi

Oulun seurakuntayhtymä on
päättänyt julkaista vaalien kuulutukset ja ehdokaslistat ainoastaan Rauhan Tervehdyksessä.
Lehti jaetaan tilaajaseurakunnissa kaikkiin talouksiin mainoskieltotalouksia lukuunottamatta.
Laajentamalla tilauksen koskemaan myös Yli-Iitä seurakuntayhtymä varmistaa vaali-informaation tasapuolisen välittymisen yli-iiläisille.
Lehti toimii samalla tervetuliaislahjana tuleville Oulujoen
seurakunnan jäsenille.
SATU LAPINLAMPI

Juhlan kunniaksi
NAHKAKANTISET RAAMATUT
JA VIRSIKIRJAT

Uudet hehkuvat kansivärit
lime ja keltaoranssi.
Tilaa nimipainatus ajoissa!

uusia
upeita
värejä

THE BOOK - UUSI TESTAMENTTI
Moderni, puhuttelevat kuvat.
Vaihtoehtoinen lahjaidea!
RAAMATTU APOKRYFIKIRJOIN
Juhlava, edullinen Raamattu,
mukana deuterokanoniset kirjat.

Suomen Pipliaseura

dddOVOYRSV

| PL 54 | 00241 HELSINKI | puh 010 838 6520 | saatavana myös kirjakaupoista
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Eetterissä
Radio Dei 106,9 MHz,
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys sunnuntaina 9.5.
klo 9.55–12.00. Kello 10 messu Tuiran kirkosta. Toimittaa Nanna Helaakoski, avustaa Anssi Putila ja kanttorina
on Lauri-Kalle Kallunki. Kello
11.30 Radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu äitienpäivästä. Kello 11.45 Kurkistus kirkkoon
-ohjelmassa on aiheena äitienpäivä.
Aluelähetys helatorstaina
13.5. Kello 10 messu Oulun
tuomiokirkosta. Toimittaa
Jyrki Vaaramo ja avustaa Anna-Mari Heikkinen. Musiikista vastaavat kanttori Henna-Mari Sivula, urkuri Maija
Tynkkynen ja Tuomiokirkkokuoro.
Radio Dei Toivon päivä,
juontajana mediapastori
Mikko Salmi.
Ma-ke kello 16.20 Kysy mitä haluat – Mikko vastaa mitä haluaa. Mikolle voi lähettää
kysymyksiä osoitteessa www.
toivonpaiva.fi.
Ke 12.5. kello 15.40 Naisen allakassa opettaja Saila Kukkohovi-Jämsän kolumni.
To 13.5. kello 15.40 Kasvun
paikka. Saako mies olla heikko? Aiheesta keskustelevat
parisuhdetyön vapaaehtoinen Ari Huovinen ja Marja
Blomster.

Kaksi äitiä iloiseksi
yhdellä lahjalla

N

aisten pankin Oulun
konttori tarjoaa isille ja
lapsille mahdollisuutta ilahduttaa kahta äitiä
yhdellä lahjalla.
Perinteisen äitienpäivälahjan
sijaan äidille, isoäidille tai vaikka anopille voi ostaa lahjaksi ammatin. Ammatti on Naisten Pankin toisenlainen lahja. Sen ostaja
rahoittaa ammatin kehitysmaan
naiselle ja saa sitä vastaavan kortin, jonka hän voi antaa äitienpäivänä lahjansaajalle. Näin sekä lahjan saava äiti että kehitysmaassa elävä äiti ilahtuvat.
Ammatteja voi ostaa Kaakkurin Citymarketista ja Limingantullin Prismasta perjantaina
7. toukokuuta kello 14–20. Naisten Pankin vapaaehtoiset kertovat samalla toiminnastaan.
Naisten Pankki on toukokuussa 2007 perustettu Kirkon

www.virtuaalikirkko.fi
Su 9.5. kello 10 messu Oulun tuomiokirkosta. Toimittaa Tiina Kinnunen ja avustaa
Anna-Mari Heikkinen. Kanttorina on Henna-Mari Sivula
ja urkurina Maija Tynkkynen.
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Ulkomaanavun hallinnoima rahasto, jonka tavoitteena on tukea
kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.

Toiminnan esittely
toukokuussa
Naisten Pankin Oulun konttori
järjestää toiminnastaan kiinnostuneille avoimen infotilaisuuden. Tilaisuus pidetään tiistaina
11. toukokuuta kello 17.30 Vanhassa pappilassa osoitteessa Asemakatu 6, Oulu.
Tilaisuudessa Oulun konttorin vapaaehtoinen Leena Ilvesluoto kertoo, mistä Naisten Pankissa on kyse. Lisäksi naistenpankkilaiset kertovat, kuinka
Naisten Pankki toimii Oulussa ja
lähiseuduilla, ja kuinka toimintaa voi tukea.
Infotilaisuudessa on kahvitar-

joilu. Mikäli mahdollista, toivotaan ihmisten ilmoittautuvan tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen naistenpankki.oulu@

gmail.com. Otsikkokenttään kirjoitetaan sana ”infoilta”.
SATU LAPINLAMPI

Liisa Ihmemaassa myös näytelmänä

Y

hdysvaltalaisen Tim Burtonin ohjaaman Liisa Ihmemaassa -elokuvan lisäksi Liisan seikkailuihin pääsee tutustumaan myös
oululaisena näytelmänä. Näytelmän esittää Oulu-opiston Runoteatteri.
Runoteatteri valmistaa sadun
näytelmäksi yhteistyössä tanssijoiden, muusikoiden ja animaationtekijöiden kanssa. Musiikin teokseen on säveltänyt Piilevät piilevät -yhtye. Näytelmän
on ohjannut Sanna-Maija Karjalainen. Näytelmä on Oulu-Opis-

Radio Pooki 88,0 MHz,
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 9.5. kello 9.45 Radiopyhäkoulussa lapsityönohjaaja Aila Valtavaara puhuu äitienpäivästä.
Su 9.5. kello 10 jumalanpalvelus Nivalan kirkosta. Jumalanpalveluksen jälkeen alkaa uusintana viime maanantain Etappi-ohjelma, jossa
keskustellaan äitiydestä. Oululainen pastori Anna-Leena
Häkkinen joutui hautaamaan
2-vuotiaan lapsensa 15 vuotta
sitten, millaisen jäljen se äidin
sydämeen jätti? Marja Blomster haastattelee.
Helatorstaina 13.5. kello 10
jumalanpalvelus Ylivieskan
kirkosta.
Ma 10.5. kello 17.05 Etappiohjelmassa puhutaan Oulun
tuomiokirkkoseurakunnan
järjestämistä Vihkihetkistä,
joihin hääparit voivat tulla vihittäviksi saapumisjärjestyksessä ilman ennakkoilmoittautumista. Ohjelman toimittaa Marja Blomster.
Ke 12.5. kello 17.05 Perhevartti.

6.–12.5.2010

Isä Salovaaran
äitienpäiväohjelma
konserttina

E

desmenneen radiotoimittajan Martti Salovaaran
toimittama äitienpäiväohjelma vuodelta 1990 herätetään eloon Suuressa äitienpäiväkonsertissa.
Konsertti kuullaan Oulun
tuomiokirkossa sunnuntaina 9.
toukokuuta kello 18. Konsertin tähtisolisteina ovat Johanna Kurkela ja Petrus Schroderus, orkesterina Oulunsalo Ensemble ja kuorona Oulun Katedraalikuoro. Johtajana toimii Raimo Paaso. Illan juontavat Martti
Salovaaran pojat Lauri ja Pertti.

Ajatus konsertista syntyi, kun
Lauri Salovaara sai lahjaksi kasetin, jolle oli tallennettu Martti Salovaaran 20 vuoden takainen radio-ohjelman. Koska ohjelma oli hyvä, halusivat Lauri ja
Pertti Salovaara toteuttaa se oikeana konserttina.
Äitienpäiväkonsertin ohjelmaa voi ostaa ennakkoon Café
Saarasta tai ovelta tuntia ennen
esitystä. Ohjelman hinta on 20
euroa.
RAUHAN TERVEHDYS

ton tuottama ja se on tehty yhteistyössä Kiiminkijoen Opiston
ja Taide- ja mediapaja Wankkurin kanssa.
Englantilaisen Lewis Carrollin vuonna 1865 kirjoittamassa klassikkosatu alkaa, kun nuori Liisa-tyttö lähtee seuraamaan
kania, joka kaivaa liivintaskustaan kellon ja hokee olevansa
myöhässä. Liisa putoaa kaninkoloon ja päätyy kummalliseen,
unenomaiseen ihmemaahan, jota hallitsevat korttipakan Herttakuningas ja Kuningatar.
Runoteatterin satunäytelmä

on tarkoitettu kaikille yli 6-vuotiaille lapsille ja aikuisille, jotka
haluavat kokea seikkailun Liisan
kanssa.
Satu Lapinlampi

Näytelmän ensi-ilta on lauantaina
8. toukokuuta kello 17 Oulu-opiston juhlasalissa, Suvantokatu 1.
Muut esitykset ovat sunnuntaina
9.5. kello 15 ja 18 sekä keskiviikkona 12.5. kello 10 ja 12. Liput ovelta 5 / 7 euroa.

Seniorikortilla
liikkumaan
rajoituksetta
Seniorikortti 70+ oikeuttaa
kuntoilemaan rajoituksetta
Oulun kaupungin liikuntalaitosten yleisövuoroilla tänäkin vuonna kesän aikana. Kesätarjous seniorikorttilaisille
toteutetaan nyt toista kertaa.
Seniorikortin omistajille
tarjotaan mahdollisuus käydä
rajoituksetta kuntosaleilla, uimassa ja vesijumpissa yleisövuoroaikoina kaupungin liikuntalaitoksissa 17.5.–6.8.
Mahdollisuudet kuntoiluun lisääntyvät kesätarjouksen myötä huomattavasti, sillä

talviaikana seniorikortin käyttöajat ovat rajoittuneet pääosin
päiväaikoihin maanantaista
perjantaihin.
Seniorikortti 70+ on tarkoitettu oululaisille 70 vuotta
täyttäville ja iäkkäimmille itsenäiseen harjoitteluun kykeneville senioreille. Lisätietoja seniorikortista saa Oulu10 -palvelupisteestä, liikuntalaitosten
palvelupisteistä ja liikuntaviraston internetsivuilta.
Rauhan Tervehdys
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Aina sentään joku ilo
Hymyilen paljon. On ihana nousta uuteen aamuun, uuteen armon päivään. Toisinaan kun olen vakava ja surullisen tuntuinen, vaikutus on aikamoinen, läheiset ja
työkaverit soittavat ja kysyvät ”Mitä ihmettä on tapahtunut? Et ollut tänään ollenkaan oma itsesi!" Kiitos, rakkaat kanssavaeltajat, kiitos kun välitätte, tänään on ollut
huono päivä, ei mitään hätää, vastaan.
Olen selviytyjien sukua, yksinhuoltajaäidin kasvattama ja tukema, ”kyllä me pärjätään”. Leonardo da Vinci totesi erässä motossaan osuvasti ”vastoinkäymiset eivät
saa minua taipumaan”.
Vaikka vastoinkäymiset, sairaudet, pettymykset, surut yrittävät painaa minut siltaan ja selätykseen, niin tiedän ja uskon, tunnen ja koen etten ole yksin, vaan minusta
pidetään huolta. Kuten psalmissa 91 todetaan: ”Herra sanoo: Minä pelastan hänet,
koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun
hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan
hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä,
että minä autan häntä.”
Hyvä olo, hymy, nousee hyväksytyksi tulemisen tunteesta, Jumalan rakkaudesta
kaikkia meitä ihmisiä kohtaan. Vaikka olenkin surkia syntisen heikko armon kerjäläinen, Jumala näkee minutkin rakkaan Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.
Jumalan rakkaus on puhdasta lahjaa, armoa, ansaitsematonta rakkautta meidän
osaksemme. Miten joku voi rakastaa minua näin paljon? Armo ei ravitse kylläisiä tai
ravittuja, vaan nälkäisiä. Armoa ei evätä keneltäkään. Jumalan rakkaus ei katoa ristille eikä hautaan, ei mihinkään pahaan tai pimeään. Usko siihen, että minusta pidetään huolta, en ole yksin, että Jumala rakastaa myös minua antaa rauhan sydämeen.
Pääsiäisvirressä 102 todetaan: ”Moni arka kulkee tiellä hiljaisessa murheessaan,
niin kuin Jeesus yhä vielä olisikin haudassaan.” Enkelin huudahdus ”Älkää pelätkö!”
tyhjän haudan edessä kertoo ilouutisesta Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta.
Lutherin sanoin: ”Kun Saatana nyt oli saanut Kristuksen hengiltä, hän luuli, että
Kristus ikuisiksi ajoiksi olisi joutunut kuoleman valtaan. Mutta mitä tapahtuukaan?
Kristus nousee odottamatta kuolleista ja polkee Saatanan synnin, kuoleman ja helvetin kera jalkoihinsa, ja hänestä tulee näin Saatanan, synnin ja kuoleman Herra.
Meille on tehtävä annettu, viekää viestiä kaikkialle maailmaan: Jeesus elää! Hän on
totisesti ylösnoussut.” Kuten virressä 102 veisataan: ”Moni kulkee yksinänsä huokaa
epäilyksissänsä, kunnes täyttää sydämen läsnäolo Jeesuksen”.
Juha Vähäkangas

Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori

Rukoilkaamme
Kristus, Herramme.
Usko sinuun on matka ja tie, jota kulkiessa eteen
avautuu yhä uusia näköaloja.
Kiitos, että tämän matkan aikana opimme
tuntemaan yhä paremmin sinua.
Kiitos salaisuudesta, joka säilyy, kunnes kerran
näemme sinut taivaan kodissa.
Me emme vielä voi aavistaa, mitä kaikkea sinä olet
meitä varten valmistanut.
Pidä meidät tällä tiellä ja vie meidät kaikki perille
taivaaseen. Ylistys sinulle ikuisesti.
Aamen.

5.

Päivän psalmi Ps. 40:2–6
Ensimmäinen lukukappale
Jer. 29:11–14
Toinen lukukappale Ef. 3:14–21
Evankeliumi Joh. 16:23–33

sunnuntai pääsiäisestä on myös rukoussunnuntai (lat. 'Rogate' = anokaa, rukoilkaa). Aiheena on Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Sitähän rukous todella on.
Päivän nimi ei tällä kertaa tule psalmeista, vaan rukouskulkueista. Niitä Roomassa järjestettiin 300-luvulta alkaen. Ne korvasivat pakanalliset viljapelloille suuntautuneet
kevätkulkueet. Näin kristinuskoon omittiin pakanallisia traditioita valjastaen ne palvelemaan uutta uskoa.
Evankeliumikirjassa todetaan vielä päivän historiasta seuraavasti: ”400-luvun lopulta
lähtien kirkolliset rukouskulkueet sijoittuivat rukoussunnuntain ja helatorstain välisiin arkipäiviin, mistä johtuu niiden myöhempi nimi käyntipäivät (ruotsin gångdagar). Rukoussunnuntain tekstit puhuvat siitä, mitä rukoileminen on ja mitä lupauksia siihen sisältyy.
Teksteissä kerrotaan myös Kristuksesta suurena esirukoilijana ja rukoilemisen opettajana.”
Evankeliumitekstinä Jeesus sanoi opetuslapsilleen jäähyväispuheen sanoin muun muassa seuraavan koskettavan puheenkatkelman evankeliumin lopusta: ”Tulee aika - ja se on jo
nyt - jolloin te joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä Isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.”
UT:n tekstinä on Efesolaiskirjeen katkelma. Alku siitä menee näin: ”Minä polvistun Isän
eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja
rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja.”
Efesolaiskirje on osoitettu uusille pakanakristityille. Heidän puolestaan oli rukoiltava,
etteivät he uudelleen lankeaisi pakanallisuuden synteihin, jotka jatkuvasti olivat vetämässä heitä takaisin ”maailmaan” ulos Jumala-yhteydestä. Sama koskee tämän ajan uskovia.
Pekka Tuomikoski
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Esittelyssä kolme ehdokasta Tyrnävän kirkkoherraksi

K

irkkoherranvaali alkaa Tyrnävän kirkossa sunnuntaina
16. toukokuuta kello 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy kello 20. Vaalin tulos julistetaan kirkossa aikaisintaan kello 21. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja
on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.5.-16.6.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Ennakkoäänestys alkaa maanantaina 10. toukokuuta ja päättyy perjantaina 14. toukokuuta- Äänestysaikaa on joka päivä kello 9–18.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiää-nestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon
perjantaihin 7. toukokuuta kello 16 mennessä.
Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16. toukokuuta 18 vuotta
täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää.
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2. vaalisija
Anni Kinnunen

MARKKU KANNIAINEN
Jämsän seurakunnan
kappalainen

1. vaalisija

1. Kuka olet?
Olen Markku Kanniainen, Jämsän seurakunnan
kappalainen ja iältäni 41 vuotta. Perheeseen kuuluvat vaimo Mirjami (KM, kotitalousopettaja) sekä kolme tyttöä ja kaksi poikaa.

KIMMO HELOMAA

2. Miksi haet Tyrnävän kirkkoherraksi?
Tyrnävän seurakunta ja kunta ovat kasvavaa elinvoimaista aluetta lapsuuden kotiseutuni Oulun
kupeessa. Kirkkoherran työ pienen ja dynaaminen työyhteisön esimiehenä tarjoa mielenkiintoista uutta haastetta. Olen tehnyt työtä myös uskonnonopettajana, sotilaspappina ja vankilapappina,
minkä näen rikkautena ja laajempia kokonaisuuksia avaavana myös kirkkoherran työssä.

Utajärven seurakunnan
vs. kirkkoherra
1. Kuka olet?
Nimeni on Kimmo Helomaa, olen
39-vuotias perheenisä ja Utajärven
vs. kirkkoherra. Vakituinen papinvirka minulla on Limingassa. Itse kuvaisin itseäni jämeräksi, määrätietoiseksi sekä lempeäksi
sananpalvelijaksi. Enemmän minusta löytyy
netistä osoitteesta: kimmohelomaa.ehdolla.fi
2. Miksi haet Tyrnävän kirkkoherraksi?
Tyrnävä on ihmisen kokoinen seurakunta,
kirkkoherra saa tehdä monipuolisesti töitä:
työ ei ole pelkkää hallinnon pyörittämistä
vaan kirkkoherra saa tehdä myös paljon töitä
seurakuntalaisten keskellä. Seurakunta on lisäksi hyvin hoidettu ja hyvämaineinen.
3. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen?
En. Kotoani olen saanut herännäishenkisen
kasvatuksen.
4. Mitkä ovat mielestäsi Tyrnävän seurakunnan vahvuudet ja heikkoudet?
Vahvuuksia ovat vahva kristillisyys, toimeliaat kyläyhdistykset esimerkkinä vaikkapa
Temmes, monipuoliset yhteistyöverkostot ja
sitoutunut työyhteisö. Uusien urkujen pauhina on myös vahvuus! Parantamisen varaa
on maallikkoaktiivisuuden kehittämisessä ja
seurakuntalaisten tavoittamisessa.
5. Miten toisit vahvuuksia esille ja parantaisit heikkouksia?
Jumalanpalvelus on asetettava kaiken toi-

minnan keskukseksi, vahvuus tulee Jumalan
sanan ja siunauksen turvin. Heikkoudet kulkevat oikeastaan käsi kädessä: kun maallikoita saadaan enemmän mukaan ja heille annetaan enemmän vastuuta, samalla seurakuntalaisia tavoitetaan paremmin.
6. Mistä leikataan, jos seurakunnan talous
sitä vaatii?
Tyrnävän seurakunta on tällä hetkellä velaton, se on mielestäni saavutus sinänsä. Mitään akuuttia tarvetta leikkauksiin ei siis ole.
Jos myöhemmin säästötarvetta ilmenee, se ei
saa kohdistua ihmisiin.
7. Keneen Raamatun henkilöön samaistut
ja miksi?
Daavidiin. Kun onnistuu selättämään oman
elämän "Goljatteja", on hyvä muistaa, ettei se
ole omin voimin saatu aikaan.
8. Mikä on lempimusiikkiasi?
Kaikki hyvä musiikki Siionin virsistä Bachiin ja kitaravirtuooseihin.

3. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen?
Lapsuudenkodistani saakka olen saanut kasvaa
vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä. Lapsuuden kotiseurakunnassani Oulujoella sain kasvaa myös läheiseen seurakuntayhteyteen jumalanpalveluksista aina hautausmaan kesätyöhön ja
kanttorin sijaisuuksiin. Näen kasvualustani hyvänä pohjana tarkastella monia kirkkoa ja seurakuntaelämää koskettavia ajan kysymyksiä ja haasteita.
4. Mitkä ovat mielestäsi Tyrnävän seurakunnan
vahvuudet ja heikkoudet?
Kovin hyvin en seurakuntaa vielä tunne, mutta
nyt näen Tyrnävän seurakunnan vahvuutena hyvässä kunnossa olevat tilat ja talouden, työhön sitoutuneen henkilöstön ja maallikkoaktiviteetin
sekä suotuisat tulevaisuuden näkymät muuttovoittoisena alueena. Heikkouksia enemmänkin
näen haasteena henkilöstöresurssien riittävyyden
tulevaisuudessa ja sen kohdentamisen oikealla tavalla vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita sekä seurakunnan verkkotoimintojen kehittämisen.
5. Miten toisit vahvuuksia esille ja parantaisit
heikkouksia?
Toisin vahvuuksia esiin työntekijöitä kannustaen ja heidän ammattitaitoaan koulutusmahdollisuuksilla tukien, tiloista ja taloudesta huolehtien
ja maallikkoutta seurakuntaelämässä edelleen tu-
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3. vaalisija

TIMO LIIKANEN
Tyrnävän seurakunnan
vs. kappalainen
1. Kuka olet?
Olen 28-vuotias tyrnäväläinen pappi. Minut on vihitty papiksi vuonna 2005. Perheeseeni kuuluu vaimo ja reilun vuoden
ikäinen tytär.
2. Miksi haet Tyrnävän kirkkoherraksi?
Olen palvellut Tyrnävän seurakuntaa vs.
kappalaisena marraskuusta 2008 lähtien. Tyrnävällä on ollut hyvä tehdä papin työtä. Useat kohtaamani seurakuntalaiset ovat kannustaneet, rohkaisseet
ja pyytäneet hakeutumaan seurakuntamme
kirkkoherran virkaan.
kien ja kehittäen. Ajankohtaisiin haasteisiin vastaamisessa auttaa hyvä seurakuntatyön strategia
ja sen ylläpitäminen.
6. Mistä leikataan, jos seurakunnan talous sitä vaatii?
Tarkastelisin tilojen hyötykäyttöä ja ylipäätään kaikkien kiinteistöjen tarvetta. Myös tarkka harkinta ja suunnittelu erilaisten hankintojen ja investointien osalta auttaisi talouden tasapainotusta.
7. Keneen Raamatun henkilöön samaistut ja
miksi?
Jos joku pitää keksiä, niin olkoon vaikka Daavid.
Hän oli musikaalinen, hänellä oli uskon luottamusta Goljatin edessä, hänen ”työhistoriansa”
kulki paimenpojasta kansan johtajuuteen ja hän
oli syntiin eksyvä ihminen. Kaiken keskellä hän
sai elää Jumalan armosta.
8. Mikä on lempimusiikkiasi?
Klassinen musiikki. Harrastan laulua ja laulumusiikin lisäksi kuuntelen mieluusti urku- ja pianomusiikkia – vaikkapa Bachia Glenn Gouldinin tulkitsemana. Hyvä hengellinen musiikki
virkistää mieltä ja tukee vahvasti uskonelämää.

3. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen?
Kuulun vanhoillislestadiolaiseen kristillisyyteen.
4. Mitkä ovat Tyrnävän seurakunnan vahvuudet ja heikkoudet?
Tyrnävä on perinteinen maaseutupitäjä, jossa
arvostetaan seurakunnan toimintaa ja kirkkoa. Siitä osoituksena on vahva sitoutuminen
(lähes 95 % kunnan asukkaista) kirkon jäsenyyteen. Lisäksi koen seurakunnan erityisiksi vahvuuksiksi vastuuntuntoiset luottamushenkilöt sekä motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät.
Heikkouksia: Seurakunnan väkiluvun kasvaessa henkilöstöresurssien lisääminen on
haasteellista. Toiminnassa, esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyössä on jouduttu miettimään,
mihin tarpeisiin nykyinen työntekijämäärä
riittää.
5. Miten toisit esille vahvuuksia ja parantaisit heikkouksia?
Haluaisin pitää yllä ja vahvistaa kirkolliseen
elämään liittyviä paikallisia perinteitä sekä
rohkaista aktiiviseen ja osallistuvaan toimin-

takulttuuriin. Yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa haluan olla
huolehtimassa siitä, että seurakunnalla olisi
myös tulevaisuudessa mahdollisimman hyvät
lähtökohdat ihmisten palvelemiseksi.
6. Mistä leikataan, jos talous sitä vaatii?
Seurakunnan taloutta on hoidettu vastuullisesti ja taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa. Säästöjä tulee kohdentaa niin, etteivät ne vaikeuta seurakunnan perustehtävän
toteuttamista. Leikkauspäätökset vaativat aina laajaa yhteistä tahtoa ja sitoutumista niin
luottamushenkilöiltä kuin työntekijöiltäkin.
7. Keneen Raamatun henkilöön samaistut
ja miksi?
Olen huomannut samaistuvani apostoli Paavalin työtoveriin Timoteukseen, koska hänet
kutsuttiin nuorena palvelemaan seurakuntaa.
8. Mikä on lempimusiikkiasi?
Vanha musiikki, erityisesti Bachin kantaatit
ja urkumusiikki. Jälkimmäisiä myös soittelen
uruilla omaksi ilokseni.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Messu su 9.5. klo 10 Oulun tuomiokirkossa. Toimittaa Tiina Kinnunen ja avustaa Anna-Mari Heikkinen.
Kanttori Henna-Mari Sivula
ja urkuri Maija Tynkkynen.
Äitienpäiväkahvit Keskustan seurakuntatalossa. Lähetys myös www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 9.5. klo 12 Heinätorin seurakuntatalossa.
Toimittaa Tiina Kinnunen ja
kanttori Maija Tynkkynen.
Äitienpäiväkahvit.
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 12 Intiön seurakuntakodissa. Toimittaa AnnaMari Heikkinen ja kanttori
Henna-Mari Sivula. Äitienpäiväkahvit.
Messu to 13.5. klo 10 Oulun tuomiokirkossa. Toimittaa Jyrki Vaaramo ja avustaa
Anna-Mari Heikkinen. Kanttori Henna-Mari Sivula ja urkuri Maija Tynkkynen. Tuomiokirkkokuoro. Radiointi
radio Dei.

Karjasillan
seurakunta
Viikkomessu to 6.5. klo 18
Karjasillan kirkossa. Toimittaa Heikki Karppinen, kanttorina Ilkka Järviö. Yhteisvastuukiitos. Kahden vartin
kirkkohetki.
Messu su 9.5. klo 10 Karjasillan kirkossa. Toimittaa Liisa Karkulehto, avustaa Kimmo Kieksi, kanttorina Juha
Soranta. Kakkukahvit ja äideille ruusut. Mahdollisuus
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 9.5. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa Juha
Vähäkangas, avustaa Jaakko Tuisku, kanttorina Ilkka
Järviö. Timo Pikkarainen,
laulu. Kakkukahvit ja äideille ruusut.
Messu su 9.5. klo 12 Maikkulan kappelissa. Toimittaa
Erja Järvi, avustaa Kimmo
Kieksi, kanttorina Juha Soranta. Kakkukahvit ja äideille ruusut.
Äitienpäivän perhemessu
su 9.5. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa. Toimittaa Petri Satomaa, avustavat Kati Naisniemi ja teol.yo Anna
Tausta, kanttorina Sari Wallin, laulu Jenni Harju. Kakkukahvit ja äideille ruusut.
Äitienpäivän perhemessu
su 9.5. klo 15 Kaukovainion
kappelissa. Toimittaa Jaakko Tuisku, avustaa Kimmo
Kieksi, kanttorina Sari Wallin. Kakkukahvit ja äideille
ruusut.
Arabiankielinen jumalanpalvelus su 9.5. klo 17 Kaukovainion kappelissa.
Messu to 13.5. klo 10 Karjasillan kirkossa. Toimittaa
Kimmo Kieksi, avustaa Marjukka Hamari, kanttorina
Samuli Kokko. Kahvikeskustelu.
Messu to 13.5. klo 10 Kastellin kirkossa. Toimittaa
Petri Satomaa, saarna
teol. yo Anna Tausta,
avustaa teol. yo Nuusa
Parkkinen, kanttorina
Katja Nauha.
Messu to 13.5. klo

10 Pyhän Andreaan kirkossa. Toimittaa Olavi Mäkelä, avustaa Asta Leinonen,
kanttorina Riitta Piippo.
80-vuotiaiden juhla. Juhlassa esiintyy laulaja MinnaMaria Pihlajaniemi, säestää
Riikka Piippo.
Viikkomessu to 13.5. klo
17.30 Pyhän Andreaan kirkossa. Toimittaa Olavi Mäkelä, avustavat Marjukka
Hamari ja Sirpa Kemppainen, kanttorina Riitta Piippo. 70-vuotiaiden juhla.

Tuiran seurakunta
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 12 Pateniemen kirkossa. Toimittaa Riitta Louhelainen, avustaa Merja
Oksman, kanttorina Katri
Sippola. Pateniemi 1- ja Pateniemi 2 -rippikouluryhmät
osallistuvat.
Messu su 9.5. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Lauri Kujala, avustaa Sanna Tervo, kanttorina
Tommi Hekkala. Äitienpäivän kakkukahvit. Kuivasjärvi
1- ja Kuivasjärvi 2 -rippikouluryhmät osallistuvat.
Hiljaisuuden messu ti 11.5.
klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa. Toimittaa Ulla Säilä.
Resonanssi-lauluryhmä.
Viikkomessu ke 12.5. klo 20
Pyhän Luukkaan kappelissa.
Toimittaa Veijo Koivula.
Messu to 13.5. klo 10 Pyhän
Luukkaan kappelissa. Toimittaa Petteri Tuulos, avustaa Päivi Jussila, kanttorina
Marjo Irjala.
Messu su 9.5. klo 12 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Toimittaa Harri Fagerholm, avustaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu to 13.5. klo 12 Pyhän
Tuomaan kirkossa. Toimittaa
Pasi Kurikka, avustaa AnnaLeena Häkkinen, kanttorina
Heikki Jämsä.
Messu to 13.5. klo 12 Rajakylän seurakuntakodissa.
Toimittaa Juha Tahkokorpi,
avustaa Juha Valppu, kanttorina Marjo Irjala.
Messu su 9.5. klo 10 Tuiran
kirkossa. Toimittaa Nanna
Helaakoski, avustaa Anssi
Putila, kanttorina Lauri-Kalle
Kallunki. Koskela 1- ja Koskela 2 -rippikouluryhmät osallistuvat. Radiointi radio Dei.
Iltamessu su 9.5. klo 18 Tuiran kirkossa. Toimittaa Stiven Naatus, avustaa Päivi Jussila, kanttorina Heikki
Jämsä.
Messu to 13.5. klo 10 Tuiran
kirkossa. Toimittaa Hannu
Ojalehto, avustaa Harri Fagerholm, kanttorina Katri
Sippola. Sotaveteraanikuoro. Veteraanien kirkkopyhä.

Oulujoen seurakunta

Hailuoto

Messu su 9.5. klo 10 Oulujoen kirkossa. Toimittaa Ilkka
Mäkinen, saarnaa Riitta Kentala, kanttorina Sanna Leppäniemi.
Messu su 9.5. klo 12 Hintan
seurakuntatalossa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttorina Sanna Leppäniemi. Äitienpäiväjuhla.
Messu to 13.5. klo 10 Oulujoen kirkossa. Toimittaa Pentti
Kortesluoma, saarnaa Martti Arkkila, kanttorina Lauri
Nurkkala.
Gospelmessu to 13.5. klo
15 Hintan seurakuntatalossa. Toimittaa Ilkka Mäkinen,
saarnaa Jouni Riipinen. Esa
Rättyä ja House Band.

Rukouslaulumessu su 9.5.
klo 18 kirkossa. Toimittaa
Matti Keskinen, kanttorina
Kaisamarja Stöckell, kirkkokuoro. Äitienpäivän iltateetarjoilu.

Ylikiiminki
Messu su 9.5. klo 10 Ylikiimingin kirkossa. Toimittaa
Olavi Isokoski, kanttorina
Jenni Rautakoski.
Motoristikirkko to 13.5. klo
12 Ylikiimingin kirkossa. Toimittaa Jouni Riipinen. Ylikiimingin gospelryhmä. Paraatiajo seurakuntatalolle kirkkokahveille.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 10 kirkossa. Toimittaa Jari Flink, saarna Jaakko Kaltakari, kanttorina Else
Piilonen, seurakunnan lapsikuoro. Seurakunta tarjoaa
kirkkokyydin, kyytitilaukset
diakoniatoimistoon pe klo
9–11 p. 5472 636. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja äitien kukitus.
Gospelmessu pe 7.5. klo
18 kirkossa. Toimittaa Sami
Puolitaival.
Iltamessu la 8.5. klo 18 kirkossa. Toimittaa Eeva Mertaniemi, Helena Ylimaula, musiikista vastaa Meleko-trio ja
Anna Holma sekä kanttorina
Else Piilonen.
Messu helatorstaina 13.5.
klo 10 kirkossa, toimittaa
Jaakko Kaltakari, saarna Eeva Mertaniemi, kanttori-

Äitienpäiväruno
Kun kevätpäivä säteitänsä heittää,
sua äiti muistan täällä lempien.
Mä voinko tänään kyyneleeni peittää
– Sinua armas äiti aatellen
Oot ensi lempeni sä äiti mulle
vain sulle sykkii tänään syömmein
se vankinas on äiti aina sulle
ja siksi iloita mä tahdon sydämessäin
Elomme jos käytäisi vieretyksin
jos saattais onnen päivät
yhdes omistaa
Taas istuisimme äiti sylityksin
sun kukkasin voisin nyt koristaa
Vaik luotas kauas vienyt on mun tieni
sua muistan äiti
sun nostan kunniaan
Ei petturin lie poikas käsi pieni
käyn rakas kyyneleesi kuivaamaan
Sua kiitän Luoja –
sua kiitän äiti armas
kun vaati kodin onni, synnyinmaa
Sun puolestasi kohotimme kalpaa
sua oma veres ryhtyi puoltamaan
Se, että poskes kastua
voi poikas suudelmasta
sä äiti – rukoilija – sankari oot vasta
E.J. Sainio kirjoitti tämän runon rintamalla vuonna 1942 omalle äidilleen.
Hänen vaimonsa Marjatta Sainion
haastattelu on luettavissa sivulla 7.

na Hannu Niemelä, Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro. Lastenohjaaja Pirjo Laitilan ja emäntä Marjatta Paavolan tehtäviin siunaaminen.
Kirkkokahvit srk-keskuksessa
messun jälkeen.

Kempele
Tyhjän sylin messu la 8.5.
klo 18 kirkossa. Toimittaa
Leena Brockman, avustaa
Arto Pisilä. Kirkkohetki kaikille lapsettomuudesta kärsiville ja lapsensa menettäneille. Kirkkohetken jälkeen
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry sekä Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys ry esittäytyvät. Iltateeja -kahvi, jonka yhteydessä
on mahdollisuus keskustella
yhdistysten ja seurakunnan
edustajien kanssa.
Äitienpäivän messu su 9.5. klo
10 kirkossa. Toimittaa Timo
Riihimäki, avustaa Timo Juntunen ja Arvo Yrjölä, saarna Sakari Turunen, kanttorina Marja-Liisa Jääskeläinen.
Mukana Rantaveikot ja Rantavuokot. Pyhäkoulu saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalvelukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu äitienpäivänä su 9.5.
klo 10 kirkossa. Toimittaa
Anna-Maari Ruotanen, avustaa Aino Pieskä, kanttorina
Mika Kotkaranta. Mukana
Tähdet-kuoro.
Messu helatorstaina 13.5.
klo 10 kirkossa. Toimittaa
Aino Pieskä, avustaa Ilkka
Tornberg, kanttorina Mika
Kotkaranta. Mukana Kirkkolaulajat.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli, kanttorina
Maili Muuttola-Junkkonen,
sakastissa pyhäkoulu saarnan aikana.
Sanajumalanpalvelus helatorstaina 13.5. klo 10 kirkossa. Toimittaa Markku Tölli,
kanttorina Maili MuuttolaJunkkonen.

Muhos
Äitienpäivän virsimessu
su 9.5. klo 18 kirkossa. Toimittaa Simo Pekka Pekkala,
kanttorina Ossi Kajava.
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 14 Rokualla. Toimittaa Simo Pekka Pekkala,

kanttorina Ossi Kajava.
Helatorstain messu to
13.5. klo 10 kirkossa. Toimittaa Pekka Kyllönen,
saarnaa Jouni Heikkinen,
kanttorina Taneli Setälä.

Oulunsalo
Messu su 9.5. klo 10 kirkossa. Toimittaa Mari Flink,
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
kestilä
Messu su 9.5. klo 12 Kestilän kirkossa. Toimittaa Reijo Tuomola, kanttorina Unto Määttä.
Messu helatorstaina 13.5.
klo 12 Kestilän kirkossa. Toimittaa Reijo Tuomola, kanttorina Unto Määttä.
piippola
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 10 Piippolan kirkossa. Toimittaa Erkki Piri,
kanttorina Ulla Koskelo. Äitienpäiväkahvit seurakuntakodissa.
Messu helatorstaina 13.5.
klo 10 Piippolan kirkossa. Herättäjäpyhä. Toimittaa Juhani Kajava ja Kaarlo
Hirvilammi, kanttorina Unto Määttä. Ruokailu ja herättäjäseurat seurakuntakodissa. Piippolan kirkossa
vuonna 1960 ripille päässeet osallistuvat messuun.
Pulkkila
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 12 Pulkkilan kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Arja Leinonen.
Messu helatorstaina 13.5.
klo 12 Pulkkilan kirkossa.
Toimittaa Merja Jyrkkä,
kanttorina Veijo Kinnunen.
pyhäntä
Perhekirkko su 9.5. klo 10
Pyhännän kirkossa. Toimittaa Perttu Kyllönen, kanttorina Unto Määttä. Äitienpäiväkahvit seurakuntatalossa.
Messu helatorstaina 13.5.
klo 10 Pyhännän kirkossa.
Toimittaa Erkki Piri, kanttorina Veijo Kinnunen.
Rantsila
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 10 Rantsilan kirkossa. Toimittaa Reijo Tuomola, kanttorina Arja Leinonen.
Messu helatorstaina 13.5.
klo 10 Rantsilan kirkossa.
Toimittaa Merja Jyrkkä,
kanttorina Arja Leinonen.
Lähetystilaisuus seurakuntatalossa. Mukana lähetti
Regina Hantikainen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su
9.5. klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Timo
Liikanen, kanttorina Heikki Lumiaho.Sanajumalanpalvelus helatorstaina 13.5.
klo 10 Tyrnävän
kirkossa. Toimittaa
Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski.
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enot Oulussa 29.4.–6.5.2010
Hartauselämä
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Torstain raamattupiiri to
6.5. klo 14, Keskustan seurakuntatalo. Ruokala. 1. Moos.
27. Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus to 6.5. klo 14, Keskustan palvelukeskus. Jyrki
Vaaramo.
Raamattupiiri to 6.5. klo 16,
Intiön seurakuntakoti. Jyrki
Vaaramo.
Hartaus to 6.5. klo 18.30,
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Sana elää pe 7.5. klo 18, Keskustan seurakuntatalo.
Aamupiiri la 8.5. klo 10, Vanha pappila.
Opettajien raamattupiiri
ma 10.5. klo 16, Vanha pappila, Jössensali.
Rauhanyhdistyksen seurat
ti 11.5. klo 19, Oulun tuomiokirkko. Petri Satomaa ja Matti Määttä.
Raamattupiiri ke 12.5. klo
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaaramo.
Miesten piiri ke 12.5. klo 18,
Heinätorin seurakuntatalo.
Hiljaisuuden rukoushetki
ke 12.5. klo 19, Oulun tuomiokirkon krypta.
Seurat to 13.5. klo 17, Oulun
tuomiokirkko. Jouni Hintikka ja Olavi Voittonen.
Hartaus to 13.5. klo 18.30,
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Torstai-illan raamattupiiri to
6.5. klo 18, Kastellin kirkko.
Hengellisen syventymisen
piiri ti 11.5. klo 18.30, Maikkulan kappeli.
Pappilan raamattupiiri ke
12.5. klo 11, Kastellin kirkko.
Jesajan kirjan läpikäymistä.
Raamattupiiri to 6.5. klo 18,
Maikkulan kappeli.
Miesten raamattupiiri ke
12.5. klo 18, Karjasillan kirkko.
Rauhanyhdistyksen seurat
su 9.5. klo 18, Pyhän Andreaan kirkko.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 6.5. ja
13.5. klo 12.30, Tuiran kirkko. Sumppu.
Rauhanyhdistyksen kirkkoseurat to 6.5. klo 19, Pyhän
Luukkaan kappeli.
Raamattupiiri ti 11.5. klo 18,
Niittyaron seurakuntakoti.
Pateniemen raamattupiiri
ke 12.5. klo 18, Pateniemen
kirkko.

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat
su 9.5. klo 17, Hintan seurakuntatalo. Ilari Kinnunen ja
Viljo Juntunen.

Musiikki ja kulttuuri
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Häämusiikkia pe 7.5. klo 19,
Oulun tuomiokirkko. Ks. juttu s.16.

Karjasillan seurakunta
Kohta puhkeaa su 9.5. klo
18, Kastellin kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
Kirjavirtaa pappilassa -kirjallisuuspiiri ke 12.5. klo 18,

Kastellin kirkko. Kevään viimeisinä kirjoina Joanna Harrisin Pieni Suklaapuoti ja Linda Olssonin Laulaisin sinulle
lempeitä lauluja. Uusi kirjalista kesäkuun alussa netissä.
Helatorstain perinteinen kevätkonsertti to 13.5. klo 15,
Kaukovainion kappeli. Ks.
erillinen ilmoitus.

Tuiran seurakunta
Kevätrallatus – kaikkien
yhteinen lastenlauluilta to
20.5. klo 17.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Ks. yhteisvastuuilmoitus.

Diakonia
Työttömien ateria ke 12.5.
klo 11–13, Öbergin talo.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161
405 keskustelua, kotikäyntiä
tai taloudellisen tuen hakemista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313
219 tai Karjasillan diakoniatoimistolta, Nokelantie 39.
Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla to 6.5. klo 18, Karjasillan kirkko. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Diakoniapiiri ma 10.5. klo
12, Kaukovainion kappeli.
Palvelupiiri Auttavat kädet
ma 10.5. klo 12, Karjasillan
kirkko.
Ystävänkamari ti 11.5. klo
13, Kaukovainion kappeli.

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 6.5.
klo 12, Rajakylän seurakuntakoti.
Juttutupa ma 10.5. klo 10,
Pyhän Luukkaan kappeli.
Pateniemen diakoniapiiri
ke 12.5. klo 13, Pateniemen
kirkko.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus taloudellisen tuen hakemista varten maanantaisin klo
9–11 p. 08 5313 519 tai käymällä Myllyojan seurakuntatalossa.

Yhteiset
seurakuntapalvelut
kehitysvammaiset
Keskustelukerho ti 11.5. klo
17, Heinätorin seurakuntatalo.
kuulovammaiset
Hyvä tietää – mukava osallistua -luento pe 7.5. klo
9.30, Keskustan seurakuntatalo.
Lähetyspiiri ma 10.5. klo 14,
Kuurojen yhdistys.
Kuurojen ja kuulovammaisten leiri 24.–27.5. Rokuan leirikeskus. Hinta 52 € sis. matkat ja täysihoidon. Vetäjinä
Urpo Luokkala, Anne Kellokumpu ja Anne-Mari Kyllönen. Ilm. Anne-Marille viim.
7.5. vastaanotolla ti ja to klo
9–11, anne-mari.kyllonen@
evl.fi tai p. 040 591 2657.

näkövammaiset
Näkövammaisten leiripäivä
ke 26.5. klo 9–15, Hietasaaren leirikeskus. Näköpiirin ja
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry:n Porinakahvilan yhteinen ohjelmallinen
kevätkauden päätöspäivä.
Hinta 7 € sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvit.
Ilmoittautumiset viimeistään
18.5. p. 08 3161 340.
päihdetyö
Naistenryhmä pe 7.5. klo 13,
Öbergin talo.
Päihdetyön järjestämä matka Roomaan ma 10.5. klo 10,
Öbergin talo. Pohditaan varainhankintamahdollisuuksia kesällä 2012 tehtävälle
matkalle. Tiedustelut Tellervo Kianto p. 040 7564 022.
Tavoiteryhmä ma 10.5. klo
14.30, Öbergin talo.
Miesten saunailta ke 12.5.
klo 16, Öbergin talo.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja
paja ma-ke ja pe klo 10–14.
Puodista käytettyjä astioita,
liinavaatteita, koruja, kirjoja
sekä pajan tuotteita, tarjolla myös kahvia yms. Pajassa
tehdään käsitöitä.
Lähetystovi pe 7.5. klo 12,
Siipi, lähetyksen puoti ja paja. Raamattua: Lyydia, purppuranmyyjä, mukana Pentti
Kortesluoma.
Matka Lähetysjuhlille 11.–
13.6. Suomen Lähetysseuran
valtakunnalliset juhlat Varkaudessa. Hotellimajoitus 2
hh. Hinta 100 €. Juhlien ohjelmaan voi tutustua www.
lahetysjuhlat.fi. Ilm. viim.
7.5. www.oulunseurakunnat/ilmo tai p. 08 3161 340.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Lähetyspiiri to 6.5. klo 14,
Vanha pappila, Sipiläsali.
Retki.

Arkisto / Satu Lapinlampi

Motoristikirkko avaa ajokauden

H

elatorstaina 13. toukokuuta
kello 12 vietetään perinteeksi
muodostunutta motoristien
omaa jumalanpalvelusta Ylikiimingin kirkossa.
Motoristikirkko on gospeljumalanpalvelus ja sen toimittaa Oulujoen
seurakunnan kirkkoherra Jouni Riipinen.
Jumalanpalveluksen jälkeen motoristit siirtyvät paraatiajossa seurakuntatalolle, jossa seurakunta tarjoaa
pullakahvit. Lisäksi paikalta voi ostaa
makkaroita lähetystyön hyväksi.
Viime vuonna motoristikirkkoon
saapui noin 150 moottoripyörää. Kävijämäärät ovat olleet vuosi vuodelta tasaisessa nousussa. Ylikiimingissä
motoristikirkkoja on ollut yli kymmenen vuoden ajan ja pyöräilijöitä ajelee
paikalle aina Keski-Suomesta ja Lapista saakka.
Suomen vanhinta motoristikirkkoa vietetään Liedossa 8. toukokuuta. Jumalanpalvelus pidetään ulkoil-

massa ja osallistujat istuvat moottoripyöriensä selässä. Kirkkona toimii
lava, joka on pystytetty Liedon harmaakivikirkon viereen. Ensimmäinen motoristikirkko järjestettiin Liedossa 1981.
Helatorstai on tasan 40 päivää pääsiäisestä. Silloin muistetaan Jeesuksen taivaaseenastumista. Raamatun
mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40
päivän ajan, minkä jälkeen hän siirtyi tuonpuoleiseen. Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka Jeesus ”otettiin
ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään”.
Sana helatorstai on saatu muinaisruotsin sanasta helghathorsdagh, joka merkitsee pyhää torstaita. Helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien. Vuosina 1973–1991 sitä kutsuttiin Kristuksen taivaaseenastumisen
päiväksi.
RAUHAN TERVEHDYS

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti
11.5. klo 17.30, Kaukovainion
kappeli.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri
ma 10.5. klo 18, Myllyojan
seurakuntatalo.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ma 10.5. klo 18.30, Oulujoen pappila.

Lapset ja lapsiperheet
Ekaluokkalaisten kouluunsiunaaminen. Ensimmäiselle
luokalle menevät siunataan
koulutielle. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Pyhäkoulu su 9.5. klo 12,
Makasiininkatu 6. Pyhäkoulu on lasten oma kirkko.
Pyhäkoulu su 9.5. klo 16.30,
Koulukatu 10.
Perhekerho to 6.5. klo 10, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Taidepyhis ma 10.5. klo
14.30, Metsokankaan koulu.

Pyhäkoulu su 9.5. klo 10,
Kastellin kirkko. Jumalanpalveluksen aikana.
Pyhäkoulu su 9.5. klo 10,
Karjasillan kirkko. Jumalanpalveluksen aikana.
Perhekerho ma 10.5. klo 10,
Sarasuon päiväkoti.
Perhekerho ti 11.5. klo 12,
Pyhän Andreaan kirkko.
Perhekerho ke 12.5. klo
9.30, Kastellin kirkko.
Perhekerho ke 12.5. klo
9.30, Maikkulan kappeli.
Perhekerho ke 12.5. klo
9.30, Karjasillan kirkko.
Perhekerho ke 12.5. klo
9.30, Kaukovainion kappeli.
Perhekerho ke 12.5. klo 10,
Pyhän Andreaan kirkko.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 8.5. klo 11.30,
Kuivasjärven seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 9.5. klo 10, Pyhän Luukkaan kappeli. Jumalanpalveluksen yhteydessä.
Pyhäkoulu su 9.5. klo 12,
Niittyaron seurakuntakoti.
Kansainvälinen pyhäkoulu
su 9.5. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Pyhäkoulu

suomen kielellä.
Luukkaan perhekerho to
6.5. klo 9.30, Pyhän Luukkaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 9.5. klo 12,
Huonesuon seurakuntakoti.
Pyhäkoulu su 9.5. klo 12,
Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerho ke 12.5. klo
9.30, Hintan seurakuntatalo.
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30,
Huonesuon seurakuntakoti.
Perhekerho ke 12.5. klo
9.30, Heikkilänkankaan seurakuntakoti.
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30,
Saarelan seurakuntakoti.
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30,
Myllyojan seurakuntatalo.
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30,
Sanginsuun seurakuntakoti.
Ylikiiminki
Perhekerho ke 12.5. klo 10,
Ylikiimingin seurakuntatalo.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten
kerhoista osoitteessa www.

oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.
Kakarakööri
kesäkuussa
Myllyojan seurakuntatalossa. Ks. erillinen ilmoitus.
Lastenpäivät 7.6.–29.7. klo
10–15, Lämsänjärven ja Hietasaaren kaupunkileirikeskukset. Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret
Nuoren seurakunnan veisukirjan läpilaulanta to 6.5.
klo 18, Keskustan seurakuntatalo. Vuoden 2010 painos
lauletaan läpi ja illan aikana
äänestetään paras laulu.
Isospäivä to 13.5. klo 13,
Hintan seurakuntatalo. Oululaisten isosten touhupäivässä mielenkiintoisia juttuja, esim. gospellattaria, Raamatun tuunausta ja pientä purtavaa pihagrillistä sekä Isosten siunaus messussa.
Ohjelman jälkeen mahdollisuus jäädä viettämään iltaa.

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe
7.5. klo 20–23.
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Nuorten yökahvila Pöllö pe
7.5. klo 20–23.
Nuortenilta ke 12.5. klo
18.30, Koskelan seurakuntakoti.

Nuoret aikuiset

Häämusiikkia häitä
suunnitteleville

T

oukokuussa järjestetään kaksi häämusiikki-iltaa häitään suunnitteleville pareille. Illat järjestetään Oulun suosituimmissa vihkikirkoissa: Oulun tuomiokirkossa perjantaina 7. toukokuuta kello 19 ja Oulujoen kirkossa
torstaina 27. toukokuuta kello 19.
Iltojen tarkoituksena on esitellä eri vaihtoehtoja
vihkitilaisuuden musiikiksi. Häämusiikin kirjo on
laaja. Vanhat tutut häämarssitkaan eivät silti kokenutta kanttoria kyllästytä.
– Perinteisetkin teokset ovat hienoja. On kuitenkin paljon pareja, jotka haluavat häämusiikiksi jotain muuta. Vihkimusiikista kannattaa aina neuvotella kanttorin kanssa, valmiiksi ei voi sanoa, ettei joku sovi kirkkoon. Tilaisuuden luonne tulee
kuitenkin ottaa huomioon, sanoo ensimmäisen tilaisuuden juontava kanttori Raimo Paaso.
Perjantaina Oulun tuomiokirkon häämusiikkiillassa kuullaan häämarsseja urkuri Maija Tynkkysen esittämänä sekä vihkilauluja kanttoreiden Katri Sippolan ja Ilkka Järviön laulamana.
RAUHAN TERVEHDYS

opiskelijajärjestöt
Körttiopiskelijoiden seurat
to 6.5. klo 19 Annaleena Peltoniemellä, Torikatu 57 A 2.
Evankelinen nuorten aikuisten ilta pe 7.5. klo 18, Heinätorin seurakuntatalo. Emmauksen tiellä, Harri Joensuu.
OPKOn opiskelijailta la 8.5.
klo 19, Öbergin talo, Kirkkokatu 5. Kristittynä koulumaailmassa. Ilkka Pöyry.
Kansanlähetyksen Kolme
kohtaamista -ilta ma 10.5.
klo 18.30, Torikatu 9 A 32.
Samuel Korhonen, Yleinen
ja erityinen pappeus.
Evankelisten opiskelijoiden
opiskelijailta ke 12.5. klo
18.30, Pyhän Luukkaan kappeli. Tie, totuus ja elämä, Aulis Anttila.

Seniorit
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Raksilan kerho to 6.5. klo
10.30, Hautajaishuoneisto.
Vieraile toiminta- ja keskustelukerhossa Heinätorin seurakuntakodissa.
Toiminta- ja keskustelukerho to 6.5. klo 10.30, Heinätorin seurakuntatalo. Marjaleena Pirkola Martoista sekä Raksilan kerholaiset vierailevat.
Senioripäivä ma 10.5. klo
11, Heinätorin seurakuntatalo. Verenpaineen mittaus
klo 11–12. Mahdollisuus ruokailuun 4 € . Hopealankakerho klo 12.30.
Hopealankakerho ma 10.5.
klo 12.30, Heinätorin seurakuntatalo.
Tarinatupa ke 12.5. klo 13,
Intiön seurakuntakoti.

Seurakuntakerhojen kevätretki Pihkalan kaartanoon
to 27.5. klo 9. Lähtö linja-autoaseman tilausajojen laiturilta klo 9 ja Heinätorin seurakuntakodilta klo 9.15. Paluu samaan paikkaan noin
klo 15.30. Hinta 15 € sis. matkan, lounaan sekä päiväkahvin. Ilm. Sirkku Nivalalle 040
7304 117 tai Elisa Metsänheimolle 040 5747 181 viim. 20.5.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 6.5.
klo 12, Pyhän Andreaan
kirkko.
Eläkeläisten kerho to 6.5.
klo 13, Kastellin kirkko.
Eläkeläisten kerho ma 10.5.
klo 12.30, Maikkulan kappeli.

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviikkoisin klo 9–11 numerossa 08
5314 616. Numeroon voi soittaa, kun on yksin tai kaipaa
kuuntelijaa, kun haluaa puhua tärkeistä asioista ja kun
haluaa pyytää kotikäyntiä
tai jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 6.5. klo
13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 6.5.
klo 13, Tuiran kirkko.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 6.5.
klo 13, Myllyojan seurakuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 6.5.
klo 14, Hoikantien palvelutilat.
Porinapiiri ma 10.5. klo 11,
Sanginsuun seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho ma 10.5.
klo 12, Hintan seurakuntatalo.
Ylikiiminki
Laulukerho to 6.5. klo 10,
Ylikiimingin seurakuntatalo.
Porinakerho ma 10.5. klo
10, Vanhustentalon kerhohuone.

Leirit ja retket
Hiljaisuuden retriitti 28.–
30.5., Rokuan kurssikeskus.
Ks. erillinen ilmoitus.
Seikkailuleiri 7.–10.6. Siirajärven leirikeskus.

Tuiran seurakunta

Vanhan Valamon retki ma
30.8.–2.9. Ks. erillinen ilmoitus.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin
ja keskiviikkoisin klo 9, Intiön hautausmaan kasvihuoneen kellari. Puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti
11.5. klo 10, Pyhän Tuomaan
kirkko. Kerho kokoontuu kirkon kellarissa.

ven kaupunkileirikeskus. Ks.
erillinen ilmoitus.
Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla su 16.5. klo 10, Tuiran kirkko. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Kaikenikäisten kevätjuhla
su 23.5. klo 15, Heinätorin
seurakuntatalo.
Kaikenikäisten kevätjuhla
su 23.5. klo 15, Intiön seurakuntakoti.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalanpalvelus su 9.5. klo 17, Kaukovainion kappeli.
Kansainvälinen pyhäkoulu
su 9.5. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Pyhäkoulu
suomen kielellä. Lisätietoja Aila Valtavaaralta p. 040
5747 109.
International Family Club
on Wednesday 12th May at
9.30–11 am in Hietasaaren
kaupunkileirikeskus.

Muut menot
Pappi tavattavissa. Ks. erillinen ilmoitus.
Eläkeläisten kerho to 6.5.
klo 10, Huonesuon seurakuntakoti.
Seurakuntailta to 6.5. klo
19, Soinne Palokangas. Seurakuntailtaan kevätlaulujen
merkeissä.
Rauhanyhdistyksen kevätjuhla pe 7.5. klo 18.30, Pyhän Andreaan kirkko.
Hintan äitienpäiväjuhla su
9.5. klo 13, Hintan seurakuntatalo. Ks. erillinen ilmoitus.
Äitienpäivän jumalanpalvelus su 9.5. klo 13, Oulun kaupunginsairaala. Ks. erillinen
ilmoitus.
Naisten ilta ma 10.5. klo 18–
20, Öbergin talo, Kirkkokatu
5. Yhdessäoloa, keskustelua
ja iltahartaus. Mahdollisuus
saunomiseen.
Lämsänjärven ympäriajot
to 13.5. klo 14, Lämsänjär-

Ei viikkomessua
keskiviikkona 12.5.
Tuiran kirkossa.

Vanhustyön
pastori Markku
Palosaari
päivystää
numerossa
044 316 1420.
Palosaaren kanssa voi
sopia kotikäynnistä,
jos vanhus kaipaa keskustelua, rukousta,
ehtoollista.

Kerhot alkavat Tuiran ja Karjasillan seurakunnissa 12.–13.8., Oulujoen seurakunnassa 16.–17.8.
ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 19.8.2010. Päiväkerhoon voivat ilmoittautua
2005–2006 syntyneet lapset ja kolmivuotiaiden kerhoon kolme vuotta täyttäneet.
Vanhat kerholaiset ilmoittautuvat kerhoaikana omissa kerhoissaan.
Uudet kerholaiset ilmoittautuvat 31.5. mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.
Kerholaiset saavat elokuun alussa omasta ryhmästä postia.
Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta.
Lisätietoa voit kysyä lapsityönohjaajilta:
• Karjasillan seurakunta, 040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi
• Tuiran seurakunta, 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi
• Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 050 5213 380, outi.metsikko@evl.fi
• Oulujoen seurakunta, 040 5755 353, saara.hietava@evl.fi
- Ylikiimingin alue, 044 3161 721, riikka.backman@evl.fi

Vanhan Valamon retki
30.8.–2.9.
Tuiran seurakunnan kaikkien vapaaehtoisten retki Vanhaan Valamoon. Matka kulkee Oulusta Joensuun kautta Sortavalaan. Majoitus mennessä ja palatessa Joensuussa ja Sortavalassa hotelli Seurahuoneella. Matkaan sisältyy laivaliput, tutustuminen luostariin ja punaiseen Skiittaan, kirkkomusiikkikonsertti, ryhmäviisumit ja ruokailut. Matkan hinta on noin 250 €. Matkanjärjestäjänä Pohjolan matkatoimisto.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 2.7.
Saila Luukkoselle p. 040 5747 092.

Kerhopaikat:

OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Heinätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Sarasuon monitoimitalo, Sarasuontie 5
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
3-vuotiaiden kerhot
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8

TUIRAN SEURAKUNTA
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
OULUJOEN SEURAKUNTA
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5

www.oulunseurakunnat.fi
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Tuiran seurakunnan
vanhustyön
linja
vastaa keskiviikkoisin
klo 9–11 puhelinnumerossa
08 5314 616.
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Pappi tavattavissa tuomiokirkossa
Oulun tuomiokirkko on avoinna ja pappi tavattavissa
sunnuntaisin klo 12–14 kastetoimituksia, avioliittoon
vihkimisiä, sielunhoitoa ja kirkkoon liittymisiä varten.
Tällöin on mahdollista myös varata aikoja kirkollisiin
toimituksiin.

Kakarakööri
kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 12–13.30
Myllyojan seurakuntatalossa
Kuoroon otetaan 7–12-vuotiaita lapsia. Pääsyvaatimuksena lauluinto, mukaan mahtuu 30 laulajaa ilmottautumisjärjestyksessä. Kakaraköörin kausi päättyy konserttiin 23.6. klo 18 Oulujoen kirkossa.

Lämsänjärven
ympäriajot

Kesäkuoron osallistumismaksu 20 €.

helatorstaina 13.5. klo 14
Lämsänjärven leirikeskuksessa Hiihtomajalla

Ilm. kuoronjohtaja Anna Haanpää-Vesenterälle
anna.haanpaa@kolumbus.fi tai p. 040 583 2368.

7.6.–29.7. Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
ja
8.6.–29.7. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Tytöille ja pojille omat sarjat:
2004 syntyneet: matka 200 m
2003 syntyneet: matka 200 m
2002 syntyneet: matka 500 m
2001 syntyneet: matka 500 m
2000 syntyneet: matka 500 m
1999 syntyneet: Ympäri
1998 syntyneet: Ympäri
Kaikki osallistujat palkitaan – ensimmäiselle kultamitali, toiselle hopeamitali ja lopuille pronssimitali.

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotiaille oululaisille
(syntyneet 1998–2003) joka arkipäivä klo 10–15, lukuun
ottamatta juhannusaattoa. Lasten kesäpäivät kuluvat rattoisasti
seurakunnan lastenohjaajien suunnitteleman toiminnan parissa.
Ohjelmassa on hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista ja
retkeilyä. Toiminta on ilmaista, lapset saavat päivittäin aterian.
Ilmoittautuminen lastenpäiville:
Osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 3.6. mennessä,
minkä jälkeen voi ilmoittautua kesän aikana paikan päällä lapsen
ensimmäisenä leiripäivänä.

Myytävänä kahvia ja pullaa, mehua, makkaraa sekä
muurinpohjalättyjä.

Lisätietoa lapsityönohjaajilta:
Lämsänjärvi: Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi
Hietasaari: Kirsi Merenheimo-Mäenpää,
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Ilmoittautuminen klo 13 alkaen.
Lisätietoa Pekka Hartikka, p. 040 3530 101.

Lasten kesäkerho

Tapahtuman järjestävät myös Maikkula-Iinatti asukasyhdistys, Kastellin asukasyhdistys, Honkala-Lämsänjärvi asukastoimikunta, Oulu Triathlon & Cycling

31.5.–25.6. Ylikiimingin seurakuntatalossa
Kesäkerho on tarkoitettu 3–6-vuotiaille. Kerhossa ulkoillaan,
leikitään ja syödään omat eväät. Kerhoaika ja -kertojen määrä
riippuu osallistujien määrästä.
Ilmoittautuminen viimeistään 30.4.
Lisätietoja lastenohjaajalta p.044 3161 721.

Ensi syksyn ekaluokkalaiset
siunataan koulutielle
Oulun tuomiokirkkoseurakunnssa
keskiviikkona 2.6. klo 18 Oulun tuomiokirkossa
Siunauksen jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu tuomiokirkon kryptassa.
Karjasillan seurakunnnassa
Lapsia kutsutaan erityisesti oman alueensa kirkkoon
tai kappeliin. Siunaustilaisuuden päätyttyä kouluun
lähtevät kukitetaan.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla

Kaatuneitten muistopäivän
kansalaisjuhla
sunnuntaina 16.5. klo 16
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa
Ohjelmassa
Tervehdyssanat, Tuiran seurakunnan kirkkoherra Hannu Ojalehto
Nuorten ohjelmaa
Juhlapuhe, ministeri Suvi Linden
Oulun kaupungin, Puolustusvoimien ja veteraanijärjestöjen tervehdykset
Musiikki
Pohjan sotilassoittokunta, Oulun Sotaveteraanikuoro
ja Tuiran koulun 4. musiikkiluokka, yksinlaulu LauriKalle Kallunki, säestää Heikki Jämsä
Kahvitarjoilu alasalissa		

Kunniamerkit

torstaina 6.5. klo 18
Karjasillan kirkossa
On kiitoksen aika. Viikkomessun jälkeen juhlahetki seurakuntasalissa. Tarjolla salaattia ja täytekakkukahvit.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla
sunnuntaina 16.5. klo 10
Tuiran kirkossa
Juhla alkaa klo 10 messulla ja jatkuu sen jälkeen seurakuntasalissa.

Kevätrallatus – kaikkien yhteinen
lastenlauluilta
torstaina 20.5. klo 17.30–19.30
Pyhän Luukkaan kappelissa
Ohjelmassa yhteislaulua ja laululeikkejä. Välillä mehuja keksitarjoilu, josta vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. Vapaa pääsy.

torstaina 20.5. klo 18 Kastellin kirkossa
tiistaina 25.5. klo 18 Karjasillan kirkossa (Mäntylän
koulu)
keskiviikkona 26.5. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa
torstaina 27.5. klo 18 Maikkulan kappelissa
torstaina 27.5. klo 18 Karjasillan kirkossa (Höyhtyän ja
Kaukovainion alueen päiväkodit)
torstaina 27.5. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa
maanantaina 31.5. klo 18 Kastellin kirkossa
Tuiran seurakunnassa
Tuiran seurakunnassa kouluun lähtevät saavat päiväkotien kautta henkilökohtaisen kutsun kouluun lähtevien siunaamiseen.
Mikäli kutsussa ilmoitettu aika ei sovi tai kutsu on jäänyt saamatta, kouluun lähteviä siunataan keskiviikkona 19.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. Koulutielle
siunattavat kukitetaan ja joka tilaisuuden päätteeksi on jäätelötarjoilu.
Oulujoen seurakunnassa
sunnuntaina 30.5. klo 14 Oulujoen kirkossa
Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pienille koululaisille turvallista koulutietä ja rauhallista mieltä kouluun. Siunaustilaisuuteen voi tulla mukaan koko perheellä. Tilaisuus on rakennettu pikkukirkon tapaan,
joten se on lapsille entuudestaan tuttu. Tilaisuuden
kesto on noin puoli tuntia.
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Helatorstain
perinteinen kevätkonsertti
torstaina 13.5. klo 15
Kaukovainion kappelissa
Ohjelmassa Mozartia, Schumannia, Germania, Webberiä ja Readea. Esiintyjät Ritva Lehtiniemi-Anundi laulu, Mikko Salo huilu, Mika Ryhtä klarinetti, Osmo Leponiemi viulu, Samuli Seppänen piano, Hannu Hirvelä
piano. Esiintyjät ovat Oulun Konservatorion opettajia.
Konsertin jälkeen kahvit.
Vapaaehtoinen kahvikolehti Pirjo Lehtiniemen työn tukemiseksi Etiopiassa Suomen Lähetysseuran kautta.

Äitienpäivän jumalanpalvelus

Tuiran seurakunnan

Nuorten retki
Tampereelle
21.–23.5.
Rippikoulun käyneille Tuiran seurakunnan nuorille villinhauskaa viikonloppu Tampereella nääs. Luvassa yhdessä oleilua, hyvää seuraa, kiljahduksia Särkänniemen huvipuistossa, vakoiluoppeja yms...
Retken hinta 65 € sisältää vakuutuksen, majoituksen
aamu- ja iltapaloilla sekä osan ruokailuista, kuljetuksen linja-autolla sekä särkänniemen rannekkeen ja liput Tampereen vakoilumuseoon.
Lisätietoja matkasta Anssi Putilalta
050 340 8982 tai anssi.putila@evl.fi.

sunnuntaina 9.5. klo 13
Oulun kaupunginsairaalan ala-aulassa

Toimittaa Hannele Lusikka ja saarnaa Pasi Kurikka.
Kanttorina Taina Voutilainen.
Potilaille, omaisille ja henkilökunnalle

Hintan äitienpäiväjuhla
sunnuntaina 9.5. klo 13–15
Hintan seurakuntatalossa

Elämän polku
Kastetut

Vihityt

Tuomiokirkko: Emma Minea
Pauliina Palsola, Anni Peppi
Alina Pietola.
Karjasilta: Ruut Marikki Hauru, Nico Elias Hongisto, Vivia
Ellen Aurora Huovinen, Eeva Johanna Emilia Härkönen,
Viivi Lotta Katariina Härkönen, Venla Aino Katariina Jyrinki, Inka Enni Maria Kantojärvi, Milla Kristiina Karihtala, Camilla Lilianna Koistinen,
Karla Ellen Elisabeth Kokko,
Joona Elmeri Laine, LenniMatias Eemeli Mahlakaarto,
Rosa Matilda Palosaari, Johanna Aurora Toropainen.
Tuira: Kimi Topias Hoikkala,
Oliver Aimo Onni Kerman,
Unna Ilona Ketola, Jenny Maria Käyhkö, Ville-Valtteri Lakkala, Viktor Damien Liukko,
Hilma Aino Anneli Peteri, Niilo Oliver Suronen.
Oulujoki: Antoni Davi Junnikkala, Liina Sisko Kinnunen, Pihla Kaisa Emilia Kärppä, Jiri Valtteri Mettovaara, Peppi Matilda Puolitaival,
Taika Maria Timonen.

Messu klo 12, toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttori Sanna
Leppäniemi. Messun jälkeen äitienpäiväjuhla yhdessä HinttaParkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistyksen kanssa. Kahvi- ja
kakkutarjoilu. Puhe Martti Pennanen, Leena Rautio esittää
sikermän Kantelettaren runoja, Typen lauluveikot johtajanaan
Heikki Jämsä laulavat.

Kohta puhkeaa

Kohta puhkeaa
Runotapahtuma Anna-Maija Raittilan lyriikasta
Runotapahtuma
Raittilankirkossa
lyriikasta
sunnuntaina Anna-Maija
9.5. klo 18 Kastellin
Kastellin kirkossa sunnuntaina 9.5. klo 18

Runoja tulkitsevat Hilja Alasuvanto, Eeva Holma, Maija
Karppinen, Sirkka Kokko, Terttu Välikangas, Juha Vähäkangas
ja Pirkko Böhm-Sallamo. Säestykset kanttori Ilkka Järviö.
Vapaa pääsy.

Karjasilta: Tommi Sakari Toiviainen ja Jenni Maria Pauliina Jokela, Kim Kalevi Heikkilä
ja Marika Johanna Mustakangas, Paulus Petteri Hekkala ja
Maria-Helena Niskakangas.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kalle Martti
Matias Helistö 91, Sirkka Tellervo Kuusela s. Kiiskilä 79.
Karjasilta: Kerttu Maria
Heikkinen s. Lumijärvi 73,
Iikka Olavi Honka 87, Ilkka
Tapio Kanniainen 64, Paavo
Henrik Martti 61, Onni Valdemar Räisänen 86, Hilma Sofia
Saapunki s. Kallio 84.
Tuira: Erkki Olavi Järvenpää
81, Lauri Matias Lauttamus
96, Aili Lyydia Nyman s. Timonen 88, Juhani Tapio Pitkänen 50, Olga Amanda Rimpinen s. Miettunen 91, Paavo Juhani Räisänen 58, Mirja
Aini Siltavirta s. Koskenkorva 82, Matti Takkinen 82, Pasi Olavi Törölä 42.
Oulujoki: Antti Huovinen
87, Paavo Henrikki Pälsynaho
57, Eine Anita Rantakokko s.
Nurisalo 75.

Hiljaisuuden retriitti
28.–30.5. Rokuan leirikeskuksessa
Retriitin aiheena Yksi on kaikki. Ohjaajat Ulla Säilä ja
Marjukka Hamari. Hinta 65 €. Matka tehdään omin
kyydein. Etusijalla ensikertalaiset oululaiset.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.5. joko sähköisesti www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai puhelimitse 08 3161 340.
Tiedustelut Marjukka Hamari 040 575 2710.

Kirkot
Karjasillan kirkko 		
Nokelantie 39

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Oulun tuomiokirkko
Kirkkokatu

Pateniemen kirkko
Taskisentie

Pyhän Luukkaan kappeli
Yliopistokatu 7

Tuiran kirkko 		
Myllytie 5

Kastellin kirkko 		
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 		
Kangaskontiontie 9

Oulujoen kirkko 		
Oulujoentie 69

Pyhän Andreaan kirkko
Kaakkurinraitti

Pyhän Tuomaan kirkko
Mielikintie 3

Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven 		
seurakuntakoti 		
Karppalantie 6
Lämsänjärven 		
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2

Oulujoen pappila		
Oulujoentie 72

Sarasuon päiväkoti
Sarasuontie 5

Vanha pappila 		
Isokatu 17

Rajankylän 		
seurakuntakoti		
Tervakukkatie 2

Siipi – lähetyksen 		
puoti ja paja		
Nokelantie 48

Vanha pappila,		
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Rokuan leirikeskus		
Salmisentie 300, Rokua

Siiranjärven 		
eräleirikeskus		
Vaarakyläntie 208, 		
Taivalkoski

Toimipaikat
Elohuone,		
Isokatu11

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Heikkilänkankaan 		
seurakuntakoti		
Kyytipojantie 2

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Heinätorin 		
seurakuntatalo 		
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren 		
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19

Intiön seurakuntakoti
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus		
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo
Isokatu 17

Myllyojan seurakuntatalo
Koivumaantie 2
Niittyaron 		
seurakuntakoti		
Purjehtijantie 4

Saarelan seurakuntakoti
Poolakuja 1
Sanginsuun 		
seurakuntakoti		
Sanginsuuntie 59

Toppilan 			
monipalvelukeskus
Paalikatu 19

Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, 		
Ylikiiminki
Ylikiimingin 		
seurakuntatalo		
Harjutie 5, Ylikiiminki
Öbergin talo		
Kirkkokatu 5

Kirkolliset toimitukset

Virkatodistukset

Päivystävä sairaalapastori

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410,
pappi.oulu@evl.fi

Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

24h/vrk p. 040 570 7033

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9 - 16.
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Kakku ja rukouslaulu
kruunaavat äitienpäivän
Moni seurakunta tarjoaa
ensi sunnuntaina
kakkua äitienpäivän
kunniaksi. Tarjolla on
myös isompia kekkereitä,
runonlausuntaa ja
musiikkia.

P

yhännän seurakuntatalossa pidetään äitienpäiväkakkukurssi lauantaina
kello 14.
– Kurssilla tehdään sellaista
kakkua, jota ei varmaan Pyhännällä ole aiemmin maisteltukaan,
nuorisotyönohjaaja Sirkku Palola hehkuttaa.
– Saksalaisesta lehdestä löydetty resepti on yllätys, mutta sen
verran voin sanoa, että marsipaanilla koristellaan. Se on meillä aivan aliarvostettu herkku, sehän
on kuin muovailuvahaa.
Palola odottaa paikalle lapsia
ja nuoria vaikka isän tai kummin
kanssa. Kurssilla valmistetaan
neljän munan täytekakku 9 euron hintaan. Saman perheen jäsenille toinen kakku maksaa 7 euroa, kolmas 5 euroa. Kurssille on
ilmoittauduttava ennakkoon viimeistään 6.5. numeroon 0207 109
877. Pyhännän kirkossa vietetään
myös perhekirkkoa sunnuntaina
kello 10, jonka jälkeen nautitaan
äitienpäiväkahvit.
Äidit ja kaikki muutkin pääsevät kuulemaan Sirkeitä Sirkuttajia Hailuodon Saarenkartanossa
sunnuntaina kello 14. Hailuodon
kirkossa vietetään rukouslaulumessua samana iltana kello 18.
– Rukouslaulumessun laulut
sopivat moneen eri elämäntilanteeseen. Lauluihin voi yhtyä sydämessään rukoillen, kanttori
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Vaahdota munat ja sokeri. Lisää leivinjauhe-vehnäjauiho-perunajauhoseos vaahtoon ja sekoita kevyesti. Kaada taikina voideltuun,
jauhotettuun tasapohjaiseen vuokaan. Paista 175-asteisessa uunissa noin 30 minuuttia.
Leikkaa jäähtynyt kakku kahteen osaan ja kostuta sokerivedellä tai vissy-ananasmehuseoksella.
Vaahdota kerma ja mausta sokerilla. Levitä hilloa pohjan päälle. Levitä kermavaahtoa hillon päälle.
Nosta päälle toinen kakkulevy ja kostuta vain vähän. Levitä marmeladia kakun päälle ja lopuksi halkaistut, osittain jäiset mansikat. Tee hyytelösokerikuorrutus pakkauksessa olevan ohjeen mukaan ja
sivele mansikat liemellä huolellisesti, mieluimmin runsaasti, ettei mansikoiden sulamisneste värjää kermaa punaiseksi. Pursota kermaa
kakun reunoille tai vedä kerma lastalla sileäksi.

Vaihtoehtoja :
Mansikoiden tilalle voi laittaa mustikoita, puolukoita tai vaikka viinimarjoja. Myös lakat, hillot ja hedelmät sopivat täytekakun valmistukseen.
Ohjeen antoi Oulunsalon seurakunnan
emäntä Birgitta Timonen.

Kaisamarja Stöckell kertoo.
Rukouslaulumessua on vietetty Hailuodon kirkossa vasta
muutaman kerran. Äitienpäivänä messussa rukoillaan erityisesti äitien puolesta. Lisäksi seurakuntalaiset voivat kirjoittaa omia
esirukouspyyntöjään ennen messua. Messun jälkeen tarjoillaan
iltateetä.
Oulunsalon seurakuntatalossa voi nauttia äitienpäivälounas-

ta kello 11–14. 6–12 euroa maksavan uunilohiaterian tuotto menee lähetystyölle.
Muhoksen seurakunnassa
vietetään äitienpäiväjuhlaa lauantaina kello 13 Kylmälänkylän kappelissa. Muhoksen Rauhanyhdistyksellä vietetään niin
ikään äitienpäiväjuhlaa sunnuntaina kello 13.
Pulkkilan Rauhanyhdistyksellä pidetään äitienpäivämyy-

jäiset lauantaina kello 12–13.
Haukiputaan seurakuntakeskuksen äitienpäiväkonsertissa
esiintyvät Reijo Alatalo ja Antti
Räty sunnuntaina kello 18.
Oulussa potilaat, omaiset ja
henkilökunta pääsevät viettämään äitienpäivän jumalanpalvelusta Oulun kaupunginsairaalan ala-aulassa sunnuntaina kello 13.
Hintan seurakuntatalossa vie-

tetään sunnuntaina äitienpäiväjuhlaa yhdessä Hintta-Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistyksen kanssa alkaen messulla kello
12. Typen lauluveikot laulavat ja
Leena Rautio esittää Kantelettaren runoja.
Muut äitienpäivän jumalanpalvelukset kahvitteluineen löytyvät seurakuntien ilmoituksista.
Tytti Pääkkönen
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Hailuoto

www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Luovontie 52
Virastopäivystys maanantaisin kello 9.30–12.
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen kautta
numerosta 08 8100 565.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

Kirkkokuoro to 6.5. klo
18.30 srk-salissa.
Liikuntasalin perhevuoro
pe 7.5. klo 10–11.
Pyhäkoulu su 9.5. klo 12.
Eläkeliitto ti 11.5. klo 11 srksalissa.
Päiväpiiri ke 12.5. klo 10 Saarenkartanossa.
Kuollut: Osmo Antero Valppu 76.

Työntekijät
Kirkkoherra
040 7430 371
Kanttori
040 7430 381
Diakonissa
040 7430 382
Suntio
040 5858 010
w w w. s x c . h u / S a r a h B r u c ke r

Rukouslaulumessu
äitienpäivän iltana 9.5.
klo 18 kirkossa
Rukouslaulumessun
jälkeen nautimme
yhdessä äitienpäivän
iltateen.

Lumijoki

lumijoki.seurakunta.net

Päiväkerhot:
Päiväkerho
3-vuotiaille maanantaisin klo
10 ja kokkikerho klo 12.30
kerhohuoneella. Päiväkerho 4-v. A tiistaisin klo 10 ja
päiväkerho sisarusryhmä A
klo 13 kerhohuoneella. Päiväkerho 4-v. B keskiviikkoisin klo 12.30 kerhohuoneella. Päiväkerho sisarusryhmä B
torstaisin klo 10 ja perhekerho klo 10 srk-talolla. Päiväkerho 5-vuotiaille perjantaisin klo 10 ja klo 12.30 kokkikerho kerhohuoneella. Helatorstaina 13.5. ei ole kerhoja!
Kirkkokuoro ke 12.5. klo
18.30.
Naistenretki Vuokattiin la
14.8. Uintia tai keilausta, ulkoilua, hyvää ruokaa ja mukavaa seuraa eli virkistävä
retki tiedossa! Retken hinta 10 euroa, sisältää matkan
ja ruokailun. Muut maksut
kukin huolehtii itse paikan
päällä (uinti/keilaus, kahvi).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot jo ennen kesää eli viim.

Äitienpäivän
laulutervehdys

gren ja raamattuluokka Ari
Viinikalla. Äitienpäiväseurat
su 9.5. klo 13 ry:llä.
Avioliittoon kuulutettu:
Pekka Johannes Ranta ja
Saara Kaisa Kähkönen.
Kuollut: Bertta Inkeri Prokkola s. Lithovius 92, Aili Katariina Sallinen s. Tuovila 89.

Töitä tarjolla nuorille
Hei sinä lumijokinen nuori!
Jos olet täyttänyt 16 vuotta toukokuun loppuun
mennessä, voit hakea kesätöitä seurakunnasta.

ke 12.5. alkaen klo 9
Ruokaa ja kahvia
talkoolaisille
seurakuntatalolla.
Haravat mukaan!

su 9.5. klo 14
Saarenkartanossa.
Sirkeät Sirkuttajat
laulavat.
Kahvitarjoilu.

Haukipudas
Naistenpäivä la 8.5. srk-keskuksessa. Vieraana evankelista Eliina Heinonen. Aamukahvit musiikin kera klo
10, päivätilaisuudet klo 11,
13.15, 15, sielunhoito- ja rukouspalvelu klo 17 kirkossa,
iltakirkko klo 18.
Äitienpäiväkonsertti su 9.5.
klo 18 srk-keskuksessa. Reijo Alatalo laulu, Antti Räty
piano. Järjestää Kiiminkijoen
opisto, liput 8 / 5 €.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma
10.5. klo 14.30 Kellon srk-kodissa.
Lähetyspiirin vierailu ma
10.5. Tiistaiseuran luona
Koljon majalla. Lähtö Vakkuriloiden väliseltä pihalta klo 13.30 henkilöautoilla.
Ota mukaan oma virsikirja ja
saunapyyhe.
Mielenterveyskuntoutujien
omaisten vertaistukiryhmä
päättyy ke 12.5. Käymme tutustumassa Hyvän Mielen Talon omaisten ryhmään Oulussa. Lähtö klo 16.45 Kirkkotie 10 C. Tiedustelut p. 040
5898 362 / diakonissa Heli
Puuperä.
Rovastikunnallinen lastenjuhla helatorstaina 13.5. alkaen klo 12 Kiimingissä. Ohjelmassa kirkkohetki, ruokailu ja Taika-Petterin esitys. Ilmoittautumiset 6.5. mennessä p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi. Seurakunta järjestää linja-autokuljetuksen, mikäli lähtijöitä on vähintään 20 henkilöä.
Myös omalla autolla mene-

ma 24.5. Marjolle p. 045 6381
973 tai Siljalle p. 387 512.
Isovanhempi-lapsenlapsi
leiripäivä la 29.5. Tyrnävän
kesäkodilla. Tarkemmin seuraavassa lehdessä. Tiedustelut Marjo p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Nuortenilta pe 7.5. klo 19 Altti Aspe-

Virasto
avoinna
Virasto
maanantaisin,
avoinna
keskiviikkoisin
maanantaisin,
ja perjantaisin
keskiviikkoisin
kloperjantaisin
9–14
ja
klo 9–14

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.5. mennessä
seurakunnan sähköpostiin tai kirjeitse kirkkoherranvirastoon.

Hautausmaan
ja kirkkopuiston
siivoustalkoot



Yhteystiedot
Virasto 387 172
Srk-talo 387 396
Kirkkoherra 045 2369 094
Diakonissa 045 638 1973
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 045 630 6082
Kerhohuone 387 512

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi
vien pitää ilmoittautua ruokailun vuoksi.
Haukiputaan
seurakunnan ja Kellon Nuorisoseuran Perjantaikuoron sävelhartaus helatorstaina 13.5.
klo 19 srk-keskuksessa, Perjantaikuoro johtaa Pentti Tiri, säestys Else Piilonen, solistit Juhani Jämsä, Juha Kivari
ja Maija Punkeri, puhe Jaakko Kaltakari. Ohjelma 5 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Nuorten kesätyökampanja: Haukiputaan seurakunta ottaa hautausmaa- ja
puistotyöhön kahden viikon
työjaksoihin vuosina 1991–
1994 syntyneitä nuoria. Ehdot Haukiputaan kunnan ja
Haukiputaan Yrittäjät ry:n
kesätyökampanjan mukaiset. Palkka 300 € /2 viikkoa.
Työaika 30 h / vk. Paikat täytetään arpomalla. Työnhakijan on ilmoittauduttava
myös työvoimatoimistoon.
Työpaikkoja haetaan hakulomakkeella, joita saa seurakunnan taloustoimistosta
sekä internetistä www.haukiputaanseurakunta.fi. Hakemus on toimitettava pe
14.5.2010 klo 14 mennessä
osoitteeseen: Haukiputaan
seurakunta, taloustoimisto,
Kirkkotie 10, 90830 Haukipudas. Lisätietoja antaa seurakuntapuutarhuri Erkki Mikkonen p. 040 5601 961.
Liikuntavammaisten aikuisten liikunnallinen leiripäivä ke 2.6. klo 10–18 Isollaniemellä. Liikuntavammai-

nen, joka asut kotona: tule
mukaan päivään, jossa saat
tietoa mm. apuvälineistä ja
harrastusmahdollisuuksista, pääset keskustelemaan
ja kokeilemaan esim. puhallustikkaa, bocciaa ym. vertaisryhmän kanssa. Lepoa
varten on huoneita käytettävissä. Oma henkilökohtainen avustaja on suotavaa olla mukana. Päivään kuuluu
myös kahdet kahvit ja ruokailu. Mukana Risto Lappalainen Aivohalvaus-dysfasialiitosta sekä diakoniapappi
Jari Flink sekä diakonissat Johanna Kerola ja Heli Puuperä
Haukiputaan seurakunnasta.
Ilmoittautumiset ja mahdollinen avustajan tarve sekä
ruokavaliot diakoniatoimistoon pe klo 9–11 p. 5472 636
viim. 21.5.
Rauhanyhdistys: Haukipudas: raamattuluokka pe 7.5.
klo 18.30 Jokelan mökillä.
Äitienpäiväseurat su 9.5. klo
17 ry:llä. Eläkepiiri ti 11.5. klo
13 srk-keskuksen monitoimisalissa. Kevätjuhla to 13.5.
klo 15 ry:llä. Kello: Päiväkerho pe 7.5. klo 17 Kellon
srk-kodissa. Raamattuluokka (pienet ja isot) pe 7.5. klo
17.30 Siiralla. Äitienpäiväseurat su 9.5 klo 15 ry:llä. Jokikylä: Sisarpiiri to 6.5. klo
18.30 ry:llä. Raamattuluokat pe 7.5. klo 17.30 ry:llä.
Miesten järjestämä ruokailu la 8.5. klo 18 ry:llä. Yhteispäiväkerho ti 11.5. klo 17.30
ry:llä. Raamattuluokkalais-

Alakouluikäisten lasten perheiden retki
Alahärmän PowerParkkiin 15.–16.6.
Lähtö kirkon pihalta ti 15.6. klo 14, paluu
ke 16.6. myöhään yöllä. Lähdemme kotimatkalle, kun huvipuisto sulkeutuu klo
19. Matkan hinta 40 € / osallistuja.
Hinta sisältää matkat, yhden ruokailun
menomatkalla, majoituksen hotellissa,
hotelliaamupalan, saunan illalla Rio Grande -alueella ja vakuutuksen.
Jokainen kustantaa itse muut ruokailut,
välipalat matkan aikana, sisäänpääsyn huvipuistoon tai rannekkeen.

Retki on tarkoitettu perheille, joissa on
alakouluikäisiä lapsia. Retkelle voi lähteä
koko perhe kaikenikäisten lasten ja aikuisten kanssa, mummu, kummi tai kummin kaima, mutta yksinään emme voi ketään lasta mukaan ottaa.
Ilmoittautumiset retkelle ti 11.5. klo 12–14
Ulla Nyyssöselle, p. 0400 766 603. Ilmoittautuminen on sitova. 25.5. jälkeen tulleista peruutuksista peritään siitä aiheutuneet todelliset kulut osallistujalta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
ten kevätretki pe 14.5. ja kevätjuhla su 16.5. ry:llä.
Kastettu: Alma Matilda Kanniainen, Oula Mikael Kanste,

Pyry Jooseppi Korpela, Miska Valentin Kallioranta, Tuomas Akseli Kurttila, Mirella
Annikki Karvonen, Topias

Valtteri Korpi.
Kuollut: Juha Antti Henrik
Lohvansuu 30, Teemu Ilmari Päkkilä 30.
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Kempele
Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma-ti ja pe klo 9–15,
ke klo 9–14, to klo 9–17
Papin päivystys perjantaisin
klo 13–16 Zeppeliinin kappelissa.
Aamurukous keskiviikkoisin
klo 6 kirkossa.
Naisten piiri to 6.5. klo 18.30
Kirkonkylän srk-kodissa. Mukana Timo Riihimäki.
Miesten piiri to 6.5. klo
18.30 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Työikäisten miesten piiri la
8.5. klo 16 Kokkokankaan
srk-keskuksessa.
Työikäisten naisten raamattupiiri ti 11.5. klo 19 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Perhekerhot: Kokkokankaan srk-keskuksessa ti ja ke
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11
perhepäivähoitajille ja heidän hoitolapsilleen. Vanhassa pappilassa ke ja to klo
9.30–11, Kirkonkylän srk-kodilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän
Kolminaisuuden kirkossa ti ja
pe klo 9.30–11.
Perhekerhojen retki Virpiniemeen to 27.5. Retki maksaa 2 € / hlö iästä riippumatta, maksu kerätään linja-autossa. Ohjelmassa makkaranpaistoa, leikkejä, hartaus. Lähtö 9.30, paluu klo 13
mennessä. Ilmoittautumiset
viimeistään ke 12.5. kerhopisteisiin lastenohjaajille.
Ilmoittautuminen seura-

www.evl.fi/srk/kempele
kunnan
päiväkerhoihin
2010–2011 pe 21.5. mennessä kerhopisteisiin tai kirkkoherranvirastoon. Ilmoittautumislomake www.evl.fi/srk/
kempele/lapsit_paasivu.htm.
Varhaisnuorten
kuorot
8–14-vuotiaille to klo 16.15
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe
klo 15 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Kuoroa ei ole 6.5.,
yhteiset harjoitukset 7.5. klo
15 Kokkokankaalla. Helatorstaina 13.5. ei kuoroa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri ke 12.5. klo 12 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Aiheena jalkojen hoito, josta kertomassa jalkahoitaja Sinikka
Kanniainen. Seurakuntapiiriä ei ole helatorstaina 13.5.
Kirkkokuoro ke 12.5. klo 18
Kirkonkylän srk-kodissa.
Liikuta minua -kampanja
ke 12.5. klo 13. Seurakunnan diakonian palveluryhmä osallistuu kampanjan toteuttamiseen ulkoilemalla
palvelutalo Hovilan asukkaiden kanssa. Liikuta minuatapahtuma järjestetään Pirilän pihalla tai sateen sattuessa Pirilän sisätiloissa. Lisätietoja tapahtumasta Leena Hintsala 040 7790 365,
tai kunnasta Helena Lehtosaari 050 5700 980 tai Kristiina Hänninen 050 4636 493.
Terveyskeskussairaalan kevätjuhla pe 14.5. klo 13. Mukana diakonian palveluryhmä.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to klo 14–17, la klo

Perhelentopallo la klo 9–11
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdistys: Raamattuluokat pe 7.5.
klo 18. Nuoremmat: Limma,
Pappilanniitty 10. Isommat:
Kälkäinen, Horsmatie 19 (iltakylä). Alueellinen nuortenilta pe 7.5. klo 19 ry:llä.
Aikuistenilta la 8.5. klo 19
ry:llä.

Tyhjän sylin -messu
lauantai-iltana 8.5. klo 18

Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, Piriläntie 190
Kirkkohetki kaikille lapsettomuudesta kärsiville ja
lapsensa menettäneille
Kirkkohetken jälkeen esittelevät toimintaansa
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n sekä Kätkyt- ja
lapsikuolemaperheiden yhdistys ry:n edustajat.
Tarjoamme myös iltateetä ja -kahvia, jonka yhteydessä
on mahdollisuus keskustella yhdistysten tai
seurakunnan edustajien kanssa.
Tilaisuuden järjestää Kempeleen seurakunta, Lapsettomien yhdistys
Simpukka ry sekä Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistys Käpy ry
Lisätietoja Brockmanin Leenalta p. 040 5004 196

10–13.
Veikon valinta arkisin klo
9–14 Ollakantie 14. Päihdeongelmaisten ja yksinäisten
päivätoiminta.
Aamukahvila maanantaisin
klo 10–12 Kirkonkylän srkkodissa. Työttömille, eläkeläisille ja kaikille, joilla on
päivisin aikaa.
Varhaisnuorten kerhot:
Vanha pappila: Maanantaikerho ma klo 17–18, kokkikerho ke klo 16–17.30 ja

17.30–19, draama- ja leikkikerho to klo 17–18. Kokkokankaan seurakuntakeskus: Monitoimikerho to klo
17.30–19. Nuorisoseura: Poikien pelikerho ti klo 16–
17.30.
Nuoret: Nuorten ilta to
klo 19 Vanhassa pappilassa. Nuorten pelivuoro ti klo
16.30 Kempelehallilla. Päivystys Zeppelinissä pe klo
16–19. Yöpappila pe 7.5. klo
20 Vanhassa pappilassa.

Liminka
Kirkkoherranvirasto ja
muut toimistot
avoinna ke 12.5. klo 11
saakka.
Kuorot: Tähdet to 6.5. klo
16–17 srk-talolla. Kirkkolaulajat ke 12.5. klo 18 srk-talolla. Kevään viimeinen.
Tupoksen Olohuonetoimintaa ei ole ke 12.5. Vanamossa.
Raamattu-ja rukouspiiri ke
12.5. klo 18.30 Lähetysvintillä.
Seurakuntakerhoa ei ole ke
12.5. Kaikkien ikäihmisten
toivotaan osallistuvan Liikuta minua -tapahtumaan klo
13–15 keskuskentällä tai sateen sattuessa liikuntahallilla. Ota kaveri mukaan. Läheiset ja naapurit, tarjotkaa
kuljetusapua.
Omaishoitajien ja ystävärenkaan retki ma 17.5. Luontokeskukseen. Ruokailu ja
yhteinen hetki. Lähtö seurakuntatalolta klo 12. Ilmoittautumiset Maisalle 12.5.
mennessä, p. 044 7521 227.

Suuret
kiitokset
kaikille eri tavoin
Yhteisvastuukeräyksessä
mukana olleille!
Yhteisvastuutyöryhmän
puolesta
Sinikka Ilmonen.

Murron rauhanyhdistys: Äitienpäiväseurat su 9.5. klo 16
ry:llä.
Kastetut: Lassi Pekka Pietari Kinnunen, Anton Elmeri Uusi-Vähälä, Oliver Sakari
Risto, Leevi Esko Olavi Lahtinen, Milja Kaarina Josefiina
Haapalainen, Jessica Matilda
Andersen, Aku Matias Antero Nättinen.

Äitienpäivän
messu
su 9.5. klo 10 kirkossa
Toimittaa Timo Riihimäki,
avustaa Timo Juntunen ja Arvo
Yrjölä, saarna Sakari Turunen,
kanttorina Marja-Liisa Jääskeläinen.
Mukana Rantaveikot ja Rantavuokot.
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalvelukset
suorana netistä:
www.evl.fi/srk/kempele.

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi
Tulossa: Isovanhempi-lapsenlapsileiripäivä Tyrnävän
Kesäkodilla ka 29.5.
Nuorisotyö: Nuortenilta la
8.5. klo 18–20 Nuorisonurkassa jatkuen yökahvilana
klo 23 asti. Mukana Kesä 3
-riparilaiset.
Varhaisnuoret: Kaikki varhaisnuorten kerhot ovat
jääneet lomalle. Uusi kerhokausi alkaa jälleen syyskuussa. Kesän toimintaa järjestetään yhteistyössä Limingan
kunnan ja 4H-yhdistyksen
kanssa seuraavasti: Liikuntapainotteiset päiväleirit klo
10–14. Osallistumismaksu 10
€ / vko. 7.–11.6. kirkonkylän
nuorisotalolla 4.–6.-luokkalaisille, 14.–18.6. Tupoksessa
Vanamossa 1.–3.-luokkalaisille. Ilmoittautumiset 31.5.
mennessä Helille p. 0400
803 837.
Koko perheen retki Juku
Parkkiin Kalajoelle 23.6.
Osallistumismaksu 26 €, alle 4-vuotiaat 6€ ja eläkeläiset 24 €. Yhteislippu kylpylään ja vesipuistoon 34 €, alle 4-vuotiaat 6 €.
Koko perheen retki Power
Parkkiin Ala-Härmään 1.7.
Päiväranneke yli 130 cm 29
€ ja alle 130 cm 19 €. Pelkkä sisäänpääsy aikuisilta 5
€, alle 15-vuotiailta ja eläkeläisiltä 3 €, alle 2-vuotiaaat maksutta. Kyyti maksaa
8 €. Ilmoittautumiset retkille 31.5. mennessä Raijalle p.
0500 688 848.
Seurakunnan oma luonto-

Limingan rovastikunta
järjestää matkan

Liikuta minuaUlkoilupäivä
Ikäihmisille

KESKIVIIKKONA
12.5. klo 13-15
URHEILUKENTÄLLÄ.
SATEEN SATTUESSA LIIKUNTAHALLILLA
Matkan hinta on 90€ sisältää kuljetukset, hotelliyöpymiset
(2hlö/huone) sekä aamupalan hotellissa.
Käy tutustumassa juhlien monipuoliseen ohjelmaan
osoitteessa www.lahetysjuhlat.fi ja ilmoittaudu mukaan
viimeistään ti 25.5.
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa oman
seurakuntasi lähetyssihteeri.
Limingassa Kirsi 044-7521225/kirsi.junnonaho@evl.fi

aiheinen leiri 3.–6.-luokkalaisille 29.–30.6. Limingan
luontokeskuksessa. Luvassa
monenlaista kivaa puuhaa ja
tutustumista luonnon ihmeisiin. Leirin päätteeksi koko
perheen yhteinen iltanuotio. Hinta 10 €. Ilmoittautumiset 11.6. mennessä Kirsille
p. 044 7521 225.
Perhekerhot: Ti 11.5. klo
9.30–11 Kotikololla. Yhdessäoloa. Ke 12.5. klo 9.30–11
Vanamossa. Yhdessäoloa.
Partio: Markku Korhonen
vapailla ja vuosilomalla 1.–
30.5. Jotos 10 Tarpojien, samoajien ja vaeltajien märkäleiri 7.–9.5. Partiokämpän

maastossa. Katso leirikirje
netissä. Märkämerkin ja käsityömerkin suoritusta. Ilmoittautuminen Heikille.
Hautojen hoidot: Palveluvalikoima sisältää: Pitkäaikaiset hoidot viisi (5) tai 10
vuotta vuotta ja kesähoito. Kesähoidot ilmoitettava
kirkkoherranvirastoon kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen
kesähoitosopimuksia ei enää kyseiselle kesälle tehdä. Sisältö molemmissa
sama: Haudan peruskunnostusmaksu, haudan pinnan
nurmi / hiekkahoito, kukat
ja kukkien hoito. Kukkia yk-

OHJELMASSA:
Leikkimielisiä kilpailuja
Paloautoesittely
Kahvitarjoilu ja makkaran
myyntiä
ym. mukavaa
Naapurit ja ystävät
ikäihmisen avuksi
järjestämään kuljetuksen
tapahtumaan
ja avuksi paikanpäällä.

si/hautasija, kuitenkin enintään kolme / hautakivi, kastelu, havutus syksyllä, jouluna kynttilä. Kynttilöitä yksi
/ hautasija, kuitenkin enintään kolme / hautakivi. Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäaikaissopimukset hoidetaan
tehtyjen sopimusten mukaisesti.
Rauhanyhdistys: Raamattuluokka pe 14.5. klo 18.30
(7–8) ry:llä. Pyhäkoulut su
16.5. klo 11.30 ry:llä. Seu-

Lisätietoja:
Sari Rautio
puh. 08 5142400
Sinikka Ilmonen
puh. 044 7521226

TERVETULOA !!
Järjestää:
Limingan kunta
ja seurakunta

rat su 16.5. klo 14 Niittypirtin palvelutalolla sekä klo 17
ja 18.30 ry:llä. Varttuneiden
kerho ti 18.5. klo 12 ry:llä.
Kastettu: Miika Kristian
Hannila, Pyry Jaakko Petteri Jokela, Helmi Aino Elina
Junttila, Iikka Urho Matias
Kekkonen, Ella Maria Meriläinen.
Vihitty: Ilpo Risto Raimond
Malm ja Mari Tuulikki Seppälä; Hannu Tapani Palola ja
Mirja Leena Karppinen.
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eurakunnissa tapahtuu 6.–12.5.2010
Muhos
Hartaushetket to 6.5. klo 13
alkaen Mikevan palvelukodeissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to
6.5. klo 14 Vire-kodissa, Jouni Heikkinen.
Miesten ilta pe 7.5. klo 18
Koortilassa, Matti Savolainen.
Äitienpäiväjuhla la 8.5. klo
13 Kylmälänkylän kappelissa,
Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 11.5. klo 13 Muhoksen palvelukodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 12.5. klo 13 päiväkeskuksessa, Jouni Heikkinen.
Rukouspiiri ke 12.5. klo
17.45 srk-talon kappelihuoneessa, Marja Leena Savolainen.

www.evl.fi/srk/muhos
Matkaterveisiä
Haitista ma 10.5. klo
18 seurakuntatalossa.
Muhoslainen
sairaanhoitaja Pirkko
Mattila kertoo
kokemuksiaan
avustustyöstä
Haitissa.
Lisäksi kuulumiset
SPR:n Muhoksen
osastosta ja
yhteisvastuukeräyksen
toteutumisesta keväällä
2010. Myynnissä
yhteisvastuutuotteita.

Kristittyjen yhteinen rukousilta ke 12.5. klo 19 Muhoksen helluntaiseurakun-

nassa, Veturitie 1.
Myytävänä hautausmaan
huoltorakennuksen vanha nosto-ovi. Tiedustelut
Jari Kukkohovi p. 044 5733
123.
Lähetystyö: Valtakunnalliset lähetysjuhlat Puusta pitkälle 11.–13.6. Varkaudessa.
Ohjelmaa aikuisille, lapsille
ja nuorille. Limingan rovastikunnasta järjestetään juhlille yhteiskuljetus. Tied. ja
ilmoittautumiset viim. 10.5.
lähetyssihteeri Anja Hämä-

Oulunsalo
Ilmoittautuminen

Pyhäkouluja ei ole äitienpäivänä.
Hartaus ke 12.5. klo 13.30
Salonkartanossa, Riitta Markus-Wikstedt.
Seurakuntakerhoa ei ole
13.5.
Hartaus to 13.5. klo 11.30
Teppolassa, Tapio Kortesluoma.

7.5. klo 19: kirkonkylä ja
Anttila Ulla ja Antti Jokitalo, Korivaara Ulla ja Risto
Mehtälä, Suokylä Marjo ja
Janne Karhumaa, Pälli Kaisu ja Esa Oikarinen. Raamattuluokka la 8.5. klo 19 7–8lk ja nuortenilta Koortilassa. Äitienpäiväjuhla su 9.5.
klo 13 ry:llä. Päiväkerhot ma
10.5. klo 17.30 ja 18.30 ry:llä.
Laitasaaren rauhanyhdistys: Raamattuluokka ja
ompeluseurat pe 7.5. klo 19

ry:llä. Päiväkerho la 8.5. klo
11 ry:llä.Raamattuluokka ja
iltakylä 7–8-lk klo 19 Tahvolassa. Nuortenilta klo 19
Koortilassa. Sisarilta to 13.5.
klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Noora-Mirjam
Tervonen, Paavo Hermanni
Alfred Oinas.
Kuollut: Raimo Eino Aukusti Kukkohovi 63, Teuvo Martti Leskelä 78.

www.oulunsalonseurakunta.fi

vuosina 2005 ja 2006 syntyneiden päiväkerhoihin kaudelle 2010–2011 on käynnissä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa www.oulunsalonseurakunta.fi tai
puhelimitse 17.5. klo 8-14 p. 044-7453 850

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13
ke 14–17
pe 10–13

läiselle p. 040 5629 131.
Kuorot: Ke 12.5. ei kuoroharjoituksia.
Lapset ja perheet: Perhekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärinteen seurakuntasalissa sekä
torstaisin klo 10–12 Laitasaaren rukoushuoneella. Laitasaaren rukoushuone: Aamurukous maanantaisin klo
6.30. Perhekerho torstaisin
klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdistys: Kotiompeluseurat pe

Varhaisnuorten kerhot
ovat jääneet kesälomalle.
Kerhot alkavat taas syyskuun alussa. Myös varkkari
on kiinni ja jatkuu taas syyskuun alusta.
Kesä ykkösen rippikoululauantai 8.5. klo 9–19 Umpimähkässä. Kutsut lähetetään
viikolla 17.
Varhaisnuorten retki la
15.5. klo 8–18 Ranuan eläinpuistoon. Hinta 20 € sis. matkan, pääsymaksun ja lämpimän ruuan. Ilmoittautuminen Oulunsalon seurakunnan nettisivulla. Lisätietoja
Kirsiltä, p. 040 7720 373.

Reppu on auki perjantaina
klo 18–23 nuorille.
Lähetysilta ke 19.5. klo 18
toimitalolla. Kevätkauden
päätös.
Salonpään ry: Myyjäiset pe
7.5. klo 18 ry:llä alkaen ruokailulla, ruokailussa edullinen perhelippu. Tervetuloa.
Seurat su 15.5. klo 16 ry:llä,
Toivo Määttä, Lauri Karhumaa.
Kirkonkylän ry: Myyjäistavaroiden vastaanotto ja
ruokailu pe 7.5. klo 17 ry:llä,
myyjäiset klo 18.30 ry:llä,
klo 20 nuortenilta ry:llä. Seurat la 8.5. klo 19 ry:llä, Jorma Vuorma. Äitienpäiväjuhla su 9.5. klo 13, Pertti Lahtinen. Seurat to 13.5. klo 16
ry:llä, Matti Lääkkö. Raamattuluokka I su 16.5. klo
12 ry:llä, raamattuluokka II
Kylänpuolessa ja Keskikylällä, ry Karhuoja, Tuomo Kangas, seurat klo 16 ry:llä, Erkki Alasaarela.
Kastettu: Lenne Eemeli
Ruokamo, Emilia Ainu Anneli Salla, Leo Tapio Lehtinen.
Petrus Akseli Koskelo.
Kuollut: Eila Inkeri Sivonen 83.
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Siikalatva
Lähetyssihteeri Enna Junno
tavattavissa ti klo 9–13 kirkkoherranvirastossa Piippolassa, p. 0207109 874.
Kirkkovaltuusto to 6.5. klo
18 Pulkkilan srk-talossa.
kestilä
Yhteisvastuutapahtumien tuotto Salessa 260 € ja KMarketissa 309 €. Kiitokset
talkoolaisille ja ostajille!
Hautausmaan siivoustalkoot pe 7.5. klo 9 alkaen.
Voileipäkahvit srk-kodissa.
Rippikoululaisten palvelupäivä la 8.5., lisätietoja
diakonissa Rauni Tuomaala
p. 0207 109 856.
Ry:n kevätmyyjäiset la 8.5.
klo 10–12 vanhassa srk-talossa.
Kirkkokuoro ti 11.5. klo 19
srk-kodissa.
Kerhot: Perhekerho to 6.5.
klo 11, varhaisnuortenkerho
to klo 15.15 ja päiväkerho ke
12.5. klo 10 kerhokodissa.
Kuollut: Väinö Tuomas Alasalmi 96.

www.siikalatvanseurakunta.fi
Ruokailu ja herättäjäseurat helatorstaina 13.5. klo 10
messun jälkeen srk-kodissa,
Juhani Kajava ja Kaarlo Hirvilammi.
Varhaisnuorten kerho ti
klo 16 srk-kodissa.
Kuollut: Pekka Eemeli Anttila 80, Heimo Gabriel Haataja 82.
Pulkkila
Kiitos piipposet ja pulkkiset, talkoolaiset ja ostajat! Yhteisvastuun hyväksi saimme 28.4. seurakuntakerhossa 232,10 euroa.
Hautausmaiden siivous-

talkoot to 6.5. alkaen klo 9.
Voileipäkahvi srk-talossa.
Äitienpäivämyyjäiset la
8.5. klo 12–13 ry:llä. Myytävänä täytekakkuja, kotileivonnaisia. Arvontaa. Kahvitarjoilu.
Kirkkokuoro ke 12.5. klo
13.30 srk-talossa.
Kerhot: Perhekerho ma klo
10, varhaisnuorten kerho to
klo 16, päiväkerho pe klo 10
kerhohuoneessa.
Avioliitoon kuulutettu:
Joona Aleksi Keto ja Selja
Auroora Sakaranaho
Kuollut: Aarno Erik Niemelä 71.

Pyhäntä
Hautausmaan siivoustalkoot to 6.5. alkaen klo 12.
Voileipäkahvit srk-kodissa.
Säävaraus. Omat haravat
mukaan.
Nuortenilta to 6.5. klo 18
kerhotilassa gospel-musiikkiin tutustuen. Aloitamme
klo 18 yhteisellä teehetkellä.
Rippikoulua la 8.5. klo 9–14
srk-talossa.
Äitienpäiväkakkukurssi la 8.5. klo 14 srk-talossa.
Valmistamme neljän munan
täytekakun äitienpäiväksi.
Kakun hinta 9 €, saman perheen jäsenille toinen kakku

Piippolan ja Pyhännän
seurakuntakerhojen retki ti 11.5. Haapavedelle.
Lähtö Pyhännän seurakuntatalon edestä klo 10
ja Piippolan kirkon parkkipaikalta klo 10.20.
Päivä- ja perhekerhojen
kevätretki pe 21.5. Ouluun. Ilmoittautumiset
10.5. mennessä kerhojen
vetäjille.

Piippola
Hautausmaan siivoustalkoot to 6.5. alkaen klo 9. Talkoolaisille voileipää ja kahvia. Säävaraus. Varapäivä 7.5.
Äitienpäiväkahvit su 9.5.
klo 10 jumalapalveluksen jälkeen srk-kodissa.
Ry:n seurat su 9.5. klo 15
srk-kodissa.
Ehtoollishartaus to 12.5.
klo 14 Vaarintalossa ja klo
14.30 Ainolassa.

7 € ja kolmas kakku 5 €. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 6.5. Sirkku Palolalle p. 0207 109 877.
Nuorten keskusteluilta la
8.5. klo 19 ry:llä. Aiheena Ehtoollinen.
Äitienpäiväkahvit su 9.5.
klo 10 jumalapalveluksen jälkeen srk-kodissa.
Seurat su 9.5. klo 16 ry:llä.
Siioninvirsiseurat ma 10.5.
klo 19 Tavastkengän kylätalossa, Eeva Eerola.
Kuorot: Veteraanikuoro
to klo 12, lapsikuoro to klo
16.30, kirkkokuoro to klo 18
ja nuorisokuoro pe klo 17.30
srk-talossa.
Kerhot: Päiväkerho ma klo
10 sekä varhaisnuoret ma klo
15 kerhotilassa ja ke klo 13
Tavastkengässä.
Kastettu: Elna Liisa Inkeri Tahkola, Johannes Mikko
Antero Tahkola.

Vuonna 1950 rippikoulun Siikalatvan alueella
käyneiden kirkkopyhä.
Jumalanpalvelus sunnuntaina 27.6. klo
12 Pulkkilan kirkossa. Ruokailu ja yhteistä ohjelmaa Pulkkilan seurakuntatalossa. Ota rippikoulukuvia ja muisteloita mukaan. Ruokailua varten ilmoittautumiset
erityisruokavaliotoiveineen 1.6. mennessä
kirkkoherranvirastoon
p. 0207 109 860 tai rippikouluikäluokan yhdyshenkilölle Elsa Pohjolalle p. 040 766 8543.

rantsila
Hautausmaan siivoustalkoot to 6.5. alkaen klo 9.
Hernekeitto- ja kahvitarjoilu srk-talossa.
Ompeluseurat pe 7.5. klo
19 ry:llä.
Hartaus ke 12.5. klo 14.30
vuodeosastolla.
Lähetystilaisuus helatorstaina 13.5. klo 10 messun jälkeen srk-talossa. Mukana lähetti Regina Hantikainen.
Kevätjuhlat helatorstaina
13.5. klo 13 ry:llä.
Kuorot: Lapsikuoro klo 15
srk-talossa.

Kerhot: Pikku nuput to klo
12, Isot nuput ti klo 10 ja Hovin nuput ke klo 10. Perhekerho ma klo 10 Nuppulassa. Tyttökerho ma klo 15.30
Nuppulassa. Mankilan varhaisnuoret ti klo 14.30, Hovin varhaisnuoret ke ryhmä I klo 12.15 ja ryhmä II klo
14.15.
Kastettu: Liisa Carita Eveliina Lahtimaa, Helmi-Ella Tyni.
Kuollut: Alma Katri Reinikka s. Rukkinen 91, Johan
Henrik Päätalo 74.

Rippikoulumuistelu

1950

Tyrnävä
Hartaus to 6.5. klo 14 Alatemmeksen vanhainkodissa.
Seurakuntakerho ma 10.5.
klo 12 Tyrnävän srk-talossa,
vieraita Kuivaniemeltä. Pieni arvottava mukaan seurakuntakerhoon.
Liikuta minua -tapahtuma ke 12.5. klo 13–15 Tyrnävän torilla.
Yhteisvastuu-kuntotempaus ma 17.5. klo 18 Tyrnävän srk-talossa.
Aamukammari keskiviikkoisin klo 9–10.30 Tyrnävän
seurakuntatalon takkahuoneessa.
Rippikouluryhmä II: Vanhempainilta ma 10.5. klo

Seurakunnan
kesäretki
23.–25.7. Joensuuhun.
Retki on tarkoitettu kaikenikäisille.
Majoitus Joensuussa
Vaivion kurssikeskuksessa 2 hengen huoneissa.
Osallistumismaksu
150 € / aikuinen ja 75
€ / lapsi alle 14 v. sisältää
linja-autokyydin, majoituksen, ruokailut ja ohjelman. Tarkemmat tiedot retken tutustumiskohteista myöhemmin
Rauhan Tervehdys -lehdessä. Ilmoittautumiset
3.6. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 5640
600.

www.evl.fi/srk/tyrnava
18.30 Tyrnävän srk-talossa.
Rippileiri Kesäkodilla alkaa
ke 12.5. klo 18 ja päättyy su
16.5. klo 18 mennessä.
Nuoret: Nuortenilta pe 7.5.
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Yhteisvastuulistat palautettava mahdollisimman pian pankkiin tai kirkkoherranvirastoon.
Tyrnävän rauhanyhdistys:
Lauluseurat to 6.5. klo 19 Alpo Ojalalla, Nestorintie 9.
Myyjäiset la 8.5. klo 12 ry:llä,
ruokailu klo 11. Seurakuntapäivä to 13.5. klo 13 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys:
Äitienpäiväseurat su 9.5.
klo 16 ry:llä.
Kastettu: Pekka Aukusti Lohi, Ville Eemeli Määttä, Hannes Tapani Näsänen, Sulo
Aaprami Syri.
Maakirkko helatorstaina 13.5. klo 13 Röön Rustingissa Suutarinkylässä
Kylmäläntie 135. Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Vapaaehtoiset
Vares-keskus järjestää
Oulun seudun vapaaehtoisille Kesäkauden avajaiset Kuusisaaren paviljongissa Oulussa ma 24.5.
klo 18-21. Ilmoittautumiset 12.5. mennessä Vareskeskukseen Marja Heikkiselle, p. 044 786 8882.

Tyrnävän seurakunnassa
toimitetaan sunnuntaina 16.5.2010
kirkkoherranvaali.
Kirkkoherranvaali alkaa Tyrnävän kirkossa klo 10.00 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 20.00.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina
10.5.2010 ja päättyen perjantaina 14.5.2010, joka päivä klo 9.00–18.00.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiää-nestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 7.5.2010 klo
16.00 mennessä.
Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina 16.5. aikaisintaan klo 21.00. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.5.-16.6.
Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16.5.2010 18
vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen
ensimmäistä vaalipäivää.

Tyrnävällä
leivottiin
yhteisvastuun
hyväksi
Seurakunta
järjesti leivontapäivän
perheille Tyrnävän seurakuntatalolla yhteistyössä Marttojen kanssa. Päivästä tullut tuotto lahjoitettiin yhteisvastuukeräykselle.

Yhteisvastuutapahtuma
la 8.5. Murron koulun alueella. Tapahtumaan vapaa
pääsy. Aloitamme klo 11,
ohjelmaa on kaikenikäisille. Myytävänä vohveleita,
mehua, makkaraa, pullaa ja
nokipannukahvia. Tapahtuma päättyy noin klo 15. Tilaisuuden järjestävät seurakunta, kunta, järjestöt ja vapaaehtoiset.

Tervetuloa
luontokerhoon 2010
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesäkuussa
luontokerhon. Kerho on tarkoitettu vuosina 2003–2005
syntyneille lapsille. Kirkonkylällä kerhopaikka on Tyrnävän srk-talolla, kerhohuoneessa sekä seurakunnan leikkikentällä ja lähimaastossa. Murrossa kerhopaikka on
seurakunnan kerhotilassa Kauttaranta 12 A 2 sekä läheisyydessä olevassa Pronssikauden leikkipuistossa. Temmeksellä kerhopaikka on Temmeksen koululla.
Kerhoajat ovat seuraavat:
Kirkonkylä 31.5.–4.6.
1. aamuryhmä Kirkonkylä 9.00–11.30.
2. iltapäiväryhmä Kirkonkylä 12.30–15.00.
Murto 7.6.–11.6.
3. aamuryhmä Murto 9.00–11.30.
4. iltapäiväryhmä Murto 12.30–15.00.
Kirkonkylä/Murto 14.6.–18.6.
5. aamuryhmä Kirkonkylä 9.00–11.30.
6. iltapäiväryhmä Murto 12.30–15.00.
Temmes 21.6.–24.6.
7. aamuryhmä Temmes 9.30–12.00
Luontokerhossa leikitään,
lauletaan ja opitaan kiinnostavia asioita luonnosta. Joka päivä lapsille mukaan pienet eväät. Sateen
sattuessa kerhoillaan sisällä, kirkonkylällä srk-talossa ja Murrossa kerhotiloissa. Luontokerhossa teemme myös pieniä retkiä lähiympäristöön.
Ilmoittautumiset kirkkoherrranvirastoon p. 5640
600 torstaina 20.5. ja perjantaina 21.5. klo 9.–14.
Luontokerhoihin ei oteta ilmoittautumisia muualla
kuin kirkkoherrranvirastossa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Kristilliset koulut saavat vähemmän
tukea kuin kunnalliset koulut
Europarlamentaarikko Hannu Takkula:
epäkohta vietävä hallitusneuvotteluihin

K

ristilliset koulut ovat fundamentalismin kasvualustoja. Näin uskovat
monet suomalaiset kirkkovaikuttajat.
Keskustan europarlamentaarikko Hannu Takkula on eri
mieltä fundamentalismiväitteestä. Suomalaisten herätysliikkeiden jäsenissä ei Takkulan mukaan ole fundamentalisteja.
– Ne jotka väittävät, että Suomen kristillisissä kouluissa kasvaa sellaisia, eivät tunne koulu-

Hannu Takkula vieraili Oulun kristillisellä
koululla viime viikolla.

jen todellisuutta.
Takkula on työssään perehtynyt kristillisiin kouluihin Euroopassa. Hän puhui Euroopan kristillisistä kouluista viime viikolla
Oulun kristillisen koulun tilaisuudessa.
Uskonnolliset koulut vaikkapa Lähi-idässä tai Yhdysvalloissa ovat Takkulan mukaan toinen juttu. Niissä saattaa hyvinkin kasvaa tiukan linjan fundamentalisteja.
– Päätöksentekijät, tutustukaa
Suomen kristillisiin kirkkoihin,
Takkula kehottaa.
Kehotukseen on syytä, sillä
kristillisten koulujen hyvinvointi on päätöksentekijöiden varassa.
Takkulan mukaan vanhemmilla on oikeus laittaa lapsensa
kristillisiin kouluihin. He saavat
itse päättää lapsensa kasvatuksen
suunnasta, vaikka olisivat kuinka
vanhakantaisia tahansa. Takkula
ei ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka väittävät, että lapselle ei
tulisi tyrkyttää mitään uskontoa,
jotta hän aikuisena voisi valita
elämänkatsomuksensa vapaasti
puhtaalta pöydältä.
– Tuollainen johtaa juurettomuuteen, Takkula sanoo.

Yksityiskouluja
pidetään uhkana
Takkulan mukaan Suomen kristillisten koulujen opettajakunta
ja opetussuunnitelmat ovat osoittautuneet mallikkaiksi. Koulujen
menestymisen tiellä on kuitenkin
yhä esteitä.
Kristilliset koulut ovat yksityiskouluja. Ne saavat, kuten
muutkin yksityiskoulut, valtionavustusta vain 90 prosenttia siitä
rahasta, jonka kunnalliset koulut
saavat. Takkulan mukaan tämä
johtuu siitä, että yksityiskoulujen
perustamista on haluttu hillitä.
Rahaa on annettu vähemmän, jotta yksityiskouluja ei perustettaisi liian löyhin perustein. On pelätty, että koulutoiminta saattaa lopahtaa ennen aikojaan. Toinen syy niukkaan linjaan on Takkulan mukaan se, että yksityiskoulujen ei haluta rapauttavan kunnallista koulujärjestelmää.
Takkulan mukaan yksityiskoulujen tilanne pitäisi tuoda
tarpeeksi varhain yleiseen keskusteltuun, jotta sen voisi nostaa
teemaksi seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Jo yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että kaikkia

Oulun kristillinen koulu sijaitsee Tuirassa.

kouluja kohdellaan samalla tavalla.
Hallitusneuvottelut käydään
ensi vuonna eduskuntavaalien
jälkeen.
Euroopassa kristilliset koulut
ovat lyöneet läpi paremmin kuin
Suomessa. Suurin koulujen ylläpitäjä Euroopassa on katolinen
kirkko. Adventistit, anglikaanit
ja kalvinistit ovat muita merkittäviä koulutoiminnan pyörittäjiä.

Oulun kristillinen
koulu laajentuu
Rehtori Petri Ojala kertoo, että Oulun kristillinen koulu etsii
noin 600–700 neliömetrin tiloja
ydinkeskustasta. Syksyllä on tarkoitus aloittaa päiväkotitoimin-

ta ja perustaa seitsemäs luokka.
Koulu ei enää mahdu tiloihinsa
Tuirassa.
Koulu on neuvotellut eri ratkaisuista vuokranantajien kanssa, mutta neuvotteluissa ei olla
vielä päästy lopulliseen ratkaisuun. Vuonna 2011 kouluun perustetaan kahdeksas ja vuonna
2012 yhdeksän luokka.
Ojala pahoittelee, että koulu
saa valtiolta pienemmän avustuksen kuin kunnalliset koulut.
Niukkuudessa on kuitenkin voitu
elää, kun kustannukset on saatu
painettua alas. Esimerkiksi koulun kalusteet on saatu lahjoituksina.
PEKKA HELIN

Lukunurkka

Te minun kameliani!
”Nimeni on Renée. Olen viisikymmentä vuotta vanha. Olen toiminut 27 vuotta ovenvartijana rue de
Grenellen numerossa 7, komeassa kivitalossa, jossa on sisäpiha istutuksineen ja kahdeksan valtavaa
loistohuoneistoa, kaikissa asukkaat. Minä olen leski ja lyhyt, ruma ja pyylevä, ja minulla on liikavarpaita ja muutaman itsekriittisen aamun perusteella
hönkäisy kuin mammutilla.” Näin esittelee itsensä
Renée Michel ranskalaisen kirjailijan Muriel Barberyn esikoisromaanissa Siilin eleganssi.
Kukapa tietää tai ketä kiinnostaa, mitä hienon
pariisilaisen kerrostalon ovenvartijarouva harrastaa
tai mitä hän ajattelee elämästään, työstään ja maailmankaikkeudesta. Kukapa näkee pinnan alle, kukapa osaa edes aavistaa. Kerrostalon asukkaat ja ennen
kaikkea rouva Michel joutuvat uuteen outoon tilanteeseen kun taloon muuttaa uusi asukas.
”Uusi asukas on kuusissakymmenissä, erittäin
salonkikelpoinen ja erittäin japanilainen herra. Hän
on hoikka ja melko lyhyt, kasvot ovat uurteiset ja
piirteet terävät. Hänen koko olemuksensa huokuu
hyväntahtoisuutta, mutta vaistosin myös, että leppoisuudestaan huolimatta hän on päättäväinen ja
tietää, mitä tahtoo”. Uusi asukas, Kakuro Ozu, huomaa millainen persoona kätkeytyy talonsa ovenvar-

tijarouvan olemukseen. Hän houkuttelee Renéetä
avautumaan, murtautumaan tiukasta suojauksestaan, olemaan todellinen oma itsensä, ilmaisemaan
mielipiteitään rakkaista harrastuksistaan, (venäläisestä) kirjallisuudesta, taiteesta, musiikista.
Kolmas talon asukas, nuori 12-vuotias tyttö Paloma Josse suunnittelee tappavansa itsensä ennen
kuin täyttää 13 vuotta. Hän kirjoittaa muistiin syvällisiä ajatuksia ja merkintöjä maailman liikkeestä, hän ei näe mitään hyvää, elämällä ei ole mitään
tarkoitusta tai sisältöä. Hänkin huomaa Renéen ja
ystävystyy.
Hän kirjoittaa :”Rouva Michelissä on siilin eleganssia: ulospäin hänestä törröttää oikea piikkien
suojamuuri, mutta minusta tuntuu että sen alla hän
on samalla tavalla salaa hienostunut kuin siili, näennäisen penseä ja omissa oloissaan viihtyvä pieni
eläin – mutta suunnattoman elegantti”. 54-vuotiaan Renéen, 60-vuotiaan Kakuron ja 12-vuotiaan
Paloman välille syntyy ystävyyssuhde kerrostalon
asukkaiden ja myös heidän omaksi yllätyksekseen.
Muriel Barberyn romaani on riemullisen hauska,
traagisen haikea, filosofinen, elämäniloinen ja upean vangitseva lukukokemus. Kirja rakentuu Renéen
ajatuksiin, mielipiteisiin,kokemuksiin, tunteisiin

Muriel Barbery: Siilin eleganssi.
Suomentanut Anna-Maija Viitanen. Gummerus 2010.

sekä Paloman muistiinpanoihin. Barbery onnistuu
luomaan ikimuistoisen ja ajattoman kokonaisuuden
monen päähenkilönsä sisäisistä maailmoista ja niiden tunnuskuvista. Hän vyöryttää lukijan tietoon
filosofista termistöä, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen pohdintaa. Hän pakottaa ottamaan kantaa ja paljastaa sen tosiasian ettei kaikki ei ole sitä,
miltä päältäpäin näyttäisi olevan. Kirja avautuu uusien lukukertojen myötä yhä rikkaampana ja entistä
nautinnollisempana.
JUHA VÄHÄKANGAS

