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Päihdeäiti, teiniäiti, kasvatusäiti, suurperheen 

äiti, meidän äiti. Niitä on moneen lähtöön, 

jokaisella omanlaisensa. Sisaruksillakin on sa-

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

tää jonkinlaisen jäljen. 

Suurimmalla osalla misseistä äiti on ilmeisen 

hyvin tyttärensä kanssa toimeentuleva, niin usein 

hänet on nimetty esikuvaksi televisiokameroiden 

edessä. Entä jos oma tytär nimeää esikuvakseen 

jonkun ihan muun? Onko äiti epäonnistunut? 

Äitiys on rooli, johon sisältyy paineita. Kaikilla on 

käsityksensä siitä, millainen äidin pitäisi olla. ”Minä 

olen vaan tämmöinen, en mikään pullantuoksui-

nen, kaiken osaava ja hyvätapainen”, kertoi yksi 

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

poa vähintään kerran viikossa, hänen pakastimes-

taan löytyy aina pöytään laitettavaa yllätysvierail-

le, ja hän elää nuhteettomasti opettaen hyveellisen 

elämän sääntöjä jälkikasvulleen.

Siihen millainen äidin pitäisi olla, ei voi antaa 

oikeaa vastausta. Äideillä on kuitenkin yhteisiä tun-

nusmerkkejä. Tai oikeastaan vain yksi: suojeluvais-

to. Äidinvaisto pyrkii suojelemaan lasta, jopa niin 

että antaa hänet pois. Äiti voi myös menettää lap-

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

ka äidin ja lapsen suhde ei pääse kehittymään, äiti-

ys on olemassa. 

On paljon äitejä, joita ei suitsuteta sen kum-

memmin. Presidentin kunniamerkkejä ei riitä kai-

kille tasavallan äideille, eivätkä kaikkien jälkeläiset 

halua kehua äitiään paikallisradion onnittelutunnil-

la. Silti jälkikasvu usein muistaa äitiään lämmöllä. 

Äitiyttä ei mitata kunniamerkeillä, maineella, las-

ten määrällä tai heidän onnistumisellaan elämässä. 

Se äitienkin tulisi muistaa.  

Aatoksia

Minun, sinun ja kaverin

Yhteisöllisyydestä

Minä en välitä yhteisöllisyydes-
tä. Vaikka sanaa viljellään nykyään 
usein kirkollisissa piireissä ja on hy-
vin muodikasta todeta, miten yhtei-
söllisyyden puute on aikakautemme 
vitsaus, olen tässä suhteessa keret-
tiläinen. En haluaisi elää yhteisölli-
sessä ympäristössä, enkä toivoisi sitä 
pahimmalle vihollisellenikaan. 

Yhteisöllisyys tuo mieleen pakot-
tamista, kunniaväkivaltaa, erilai-
suuden syrjimistä, häpeäkulttuuria 
ja patriarkaalisuutta. Perheen, su-
vun, kylän tai uskonnollisen ryhmän 
edut aina ohittavat tässä loistavana 
pidetyssä mallissa yksilön tarpeet ja 
toiveet. Niin kauan, kun yksilö toi-
mii ryhmän ehdoilla, häntä tuetaan, 
mutta poikkeavuudet karsitaan no-
peasti pois, ettei vain yhteisölle ai-
heutuisi harmia. 

Pahinta on, että harmi, jonka vält-
tämiseksi on kautta aikojen alistettu, 
lyöty ja murhattu on usein abstrakti, 
etten sanoisi täysin fiktiivinen käsi-
te, kuten esimerkiksi suvun kunnia 
ja häpeä. 

Joku tietysti voi vastata, ettei noin 
vanhanaikainen, kunnia- tai häpeä-
keskeinen yhteisöllisyys ole se, mi-
tä nykyään kaivataan. Pikemminkin 
sellainen, jossa silmällä pidetään yk-
silön parasta. 

Pötyä, sanon minä. Vaikka ilmoi-
tettu tavoite on yksilön hyvinvoin-
ti, mutta päätökset tehdään suuris-
sa ryhmissä asioita loputtomasti vat-
voen, kun sedät, tädit, sukulaiset ja 
naapurit kokoontuvat ”koko kylä 
kasvattaa” -periaatteen mukaisesti, 
lopputulos on ahdistava. Joukossa-
han tyhmyys tiivistyy.

Olen kaiken kaikkiaan hyvin 
epäileväinen sen suhteen, onko yli-
päänsä mahdollista rakentaa yhtei-

Tarpeeton tunti
Kirjailija Mari Mörö kertoo olevansa 
puutarhahullu.

”Puutarhanhoito on opettanut Ma-
ri Mörölle ennen kaikkea kärsivällisyyt-
tä ja nöyryyttä. Siksi television puutarha-
ohjelmat, joissa piha stailataan viikonlo-
pun aikana edustuskuntoon, suorastaan 
puistattavat Maria.

Hänen mielestään puutarhan pitää 
saada kypsyä ja kehittyä hiljalleen.

Puutarhaa voi hoitaa mutta ei halli-
ta, 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.”

Vantaan Lauri 29.4.

Työnteko hidastuu 
informaatiotulvassa
”Ne ihmiset, jotka seuraavat useaa me-
diaa samanaikaisesti, saavat aikaan huo-

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

6.5.2010

nompaa jälkeä kuin ne, jotka mieluum-
min 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 poh-
dittiin, tuhoaako kristinusko kulttuureja.

”Viime kädessä lähetystyön tehtävä ei 
ole juurruttaa mihinkään ympäristöön 
tai kansaan kristillistä kulttuuria tai elä-
mäntapaa sinänsä vaan uskoa kolmiyh-
teiseen Jumalaan. Hän on koko maail-
man Luoja, Lunastaja ja Pyhittäjä. Hä-
nen tahdostaan ovat syntyneet eri kult-
tuurit, joilla on elämää rikastuttava ja ra-
kentava voima.”

Lähde 4/2010

söllisyyden muotoa, jossa poikkea-
vuudet sallitaan ja yksilö tuntee it-
sensä vapaaksi. Pidän yksilön vapa-
uksia ja ihmisoikeuksia tärkeimpinä 
sivistyksen saavutuksina, enkä oli-
si valmis ottamaan tässä suhteessa 
askeltakaan taaksepäin. Yksilön on 
voitava tehdä omia ratkaisuja, vaik-
ka jotkut ratkaisut olisivat huonoja. 

Sen sijan, että haikailisimme jon-
kun epämääräisen yhteisöllisyyden 
perässä, voisimme korostaa yksilön 
vapautta ja vastuuta. Ei koko kylän 
tarvitse kasvattaa, koulu tekee sen, 
jos turvataan riittävästi resursse-
ja. Koko suvun ei tarvitse sotkeutua 
päätöksentekoon, ydinperhe kykenee 
hoitamaan omat asiansa. Menisin jo-
pa niin pitkälle, että kehottaisin jo-
kaista 18 vuotta täyttänyttä suoma-
laista 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.

Kenen etiikka?

Arkkipiispa Jukka Paarma nosti kirkolliskoko-

uksen avajaispuheessaan esiin huolen kou-

lujen arvo-opetuksesta. Opetusministeriön 

työryhmässä esiin noussut ajatus opettaa oikeaa ja 

väärää kaikille yhteisillä etiikan tunneilla, ei saa hä-

neltä kannatusta. Arkkipiispa uskoo, että se veisi 

opetusta uskonnottomaan suuntaan. 

Hänen mukaansa hyvään elämään tarvitaan ihmi-

sen kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta. Näin var-

masti on, sillä ilman näitä arvoja yhteisö taantuu 

tilaan, jossa jokainen on toiselle susi. 

Lähimmäisen kunnioitus ja oikeudenmukaisuu-

den arvostus eivät kuitenkaan ole meidän kristitty-

jen yksityisomaisuutta. Kaikkien oppilaiden yhteiset 

etiikantunnit voisivat tarjota lapsille ja nuorille erin-

omaisen paikan oppia ymmärtämään toisten arvoja 

ja miettimään, millaisten arvojen mukaan itse halu-

aa elää. Me opimme toinen toisiltamme.
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Päihdeäitien hoitorahat 
uhkaavat kadota kuntakassaan 

Raha-automaattiyhdistyk-
sen tuella kehitetty päih-
deongelmiin erikoistu-
neiden ensikotien ja avo-

palveluyksiköiden toiminta on 
siirtymässä valtion rahoitta-
maksi. Rahat ohjataan jatkossa 
kunnille yleisenä valtionosuu-
tena. 

Ensi- ja turvakotien liiton mu-
kaan suunnitelma lopettaisi päih-
deongelmaisten äitien vapaaeh-
toisuuteen perustuvan kuntou-
tuksen kokonaan Suomessa. 

Liiton jäsenyhdistykset ylläpi-
tävät seitsemää päihdeongelmien 
hoitoon erikoistunutta ensikotia 
ja avopalveluyksikköä, joissa on 
ollut kuntoutettavana yli 1 000 
äitiä ja vauvaa viimeisen kym-
menen vuoden aikana.

– Tulokset ovat olleet hyviä, 
sillä keskimäärin kaksi kolmas-
osaa ensikodeissa ja kolme nel-
jäsosaa ensikotien avopalveluyk-
siköissä olevista äideistä kuntou-
tuu niin hyvin, että lapsen huos-
taanottoa ei tarvita. Ilman äitien 
kuntouttamista vauvat ovat vaa-
rassa vammautua loppuiäksi, sa-
noo Ensi- ja turvakotien liiton 
puheenjohtaja Virpa Puisto. 

Liitto pettyi valtion 
rahoitusjärjestelyyn 
Päihdeongelmaisten äitien hoi-
toon erikoistuneiden ensikotien 
kokonaiskustannukset ovat 7,5 
miljoonaa euroa vuodessa, jos-
ta kuntien osuus on ollut noin 
puolet. 

Sosiaali- ja terveysministe-
riö on varannut kehysbudjettiin 
päihdeäitien kuntoutukseen tar-
vittavat varat eli noin kolme mil-
joonaa euroa. Rahat jaettaisiin 
yleisenä valtionosuutena kunnil-
le, jolloin niitä ei "korvamerkitä" 
päihdeäitien kuntoutukseen. 

Ensi- ja turvakotien liitto 
muistuttaa, että äitien ja vauvo-
jen on ollut tähänkin asti hanka-
la saada hoitomaksuja vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa olevil-
ta kunnilta. 

Liittokokouksen mukaan tä-
mä rahoitusmalli lopettaa pit-
kään kehitetyn ja tuloksellisen 
kuntoutusjärjestelmän, jonka ra-
kentamiseen on käytetty 30 mil-
joonaa euroa Raha-automaatti-
yhdistyksen myöntämiä varoja. 

– Nyt ainoa tie rahoituksen 
saamiseen on valtioneuvoston 
erillinen päätös, että toimintaa 
rahoitettaisiin toistaiseksi Raha-
automaattiyhdistyksen kautta. 
Esimerkiksi lääkintähelikopte-
reita ja veteraanitoimintaa rahoi-
tetaan sitä kautta, Puisto toteaa. 

Jos rahoitusta ei tule ensi vuo-
delle, edessä ovat yt-neuvottelut 
hoitokotien pitkäaikaisille työn-
tekijöille. Päihdeongelmien hoi-
toon erikoistuneet ensikodit 

ja avopalveluyksiköt sijaitsevat 
Helsingissä, Espoossa, Turussa, 
Jyväskylässä, Kuopiossa, Rova-
niemellä ja Kokkolassa.

Rovaniemen ja Kokkolan yk-
siköt ovat todennäköisesti en-
simmäisten lakkautettavien jou-
kossa.

Oululaiset ovat saaneet 
hoitoa Rovaniemellä
Oulun ensi- ja turvakodissa on 
viisi paikkaa vauvanhoitoa har-
joitteleville äideille. Turvakodin 
sosiaalityöntekijän Kari Matelan 
mukaan yksistään Oulun seudul-
la on huomattava määrä päih-
deäitejä. 

Oulusta ja ympäryskunnista 
on viime vuosina lähetetty joi-
takin asiakkaita kokonaisvaltai-
seen hoitoon Rovaniemelle. Ma-
telan mukaan harvoissa paikoissa 
saa yhtä hyvää hoitoa kuin Raha-
automaattiyhdistyksen tukemis-
sa ensikodeissa. 

Vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa hoitoa 
Ensi- ja turvakotien liitto pitää 
ensisijaisen tärkeänä, että äideillä 
on mahdollisuus saada vapaaeh-
toista hoitoa. Päihteitä käyttävän 
äidin pakkohoito voi olla vaihto-
ehto vasta sen jälkeen, kun äiti ei 
pysty vastaanottamaan tarjottua 
vapaaehtoishoitoa.

– Pakkohoito ei kuitenkaan 
ole tällä hetkellä toimiva ratkai-
su, sillä hoitopaikkoja ei ole ei-
kä nykyinen lainsäädäntö mah-
dollista raskaana olevan äidin 
pakkohoitoa päihteiden käytön 

vuoksi, Virpa Puisto sanoo.
Päihdeongelmien hoitoon eri-

koistuneissa ensikodeissa äidin 
kuntoutus pyritään aloittamaan 
jo odotusaikana, koska näin las-

Oulun seurakuntien diakoniatyö 
tarjoaa päihderiippu-
vaisille ryhmiä, lei-
rejä ja retkiä.

Päihdetyön diakonia-
työntekijä Tellervo Kianto 
kohtaa työssään jatkuvas-
ti päihdeongelmaisia naisia. 

– Paraneminen lähtee ih-
misestä itsestään. Päihderiip-
puvaisen täytyy tajuta tarvit-
sevansa 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 Kivihar-
jun kuntoutusklinikalta. Kahdenkeskisis-
sä keskusteluissa Kianto kohtaa asiakkaan-
sa tasaveroisina. 

– Kuuntelen ihmisten hätää ja voin tul-
la mukaan vaikka sosiaalitoimistovierailulle.

Yhä lisääntyvät huostaanotot surettavat 
Kiantoa. Äidit rakastavat syvästi lapsiaan, 

Viinasta vapautuminen 
lähtee omasta tahdosta

ta voidaan suojata päihdevaiku-
tuksilta mahdollisimman varhai-
sesta asti. Raskauden aikana al-
kanut kuntoutus on lisääntynyt 
viime vuosina. Noin puolet äi-

deistä tulee kuntoutukseen ras-
kausaikana. 

teKStit: tytti PääKKöNeN

w w w.sxc . hu /  Ro l i  S e e g e r

mutta eivät 
pääse eroon 

alkoholista.
– Joskus olen 

neuvoton. Rukoilen 
asiakkaiden puolesta ja 

jätän heidät Jumalan kä-
siin, Kianto kertoo.
– Diakoniatyöntekijänä en 

jaksaisi tehdä työtäni lainkaan il-
man uskoa. Uskonasioista puhuminen 

lähtee aina ihmisestä itsestään. Moni päihde-
riippuvainen kiinnostuu pikku hiljaa seura-
kunnan toiminnasta ja hengellisistä asioista.

Joillakin raitistuminen onnistuu, vaik-
ka 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 nopeas-
tikin ongelmistaan.
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Maailma 
on erilainen 
vakioveikkaajan 
silmin?
Televisiossa on pyörinyt Veik-
kauksen mainoksia, joissa in-
nokkaat pelaajat näkevät maa-
ilmansa hieman eri tavalla 
kuin muut – hevosurheilun tai 
jalkapallon tulosveikkauksen 
värittämien linssien läpi ai-
naisena kilpailuna ja pelinä. 

Nämä mainokset tulivat jo-
tenkin mieleen lukiessa kirk-
koneuvos Matti Halttusen ja 
lakimiesasessori Leevi Häiki-
ön kommentteja Suomen Lut-
her-säätiöstä 29.4. ilmesty-
neessä Rauhan Tervehdykses-
sä. Halttunen ja Häikiö näke-
vät Luther-säätiön toiminnan 
lähinnä vallankäyttöön liit-
tyvänä pelinä ja kiusanteko-
na. Onko niin, että itse paljon 
kirkollisia valtapelejä pelan-
nut näkee kaiken kirkollisen 
toiminnan – varsinkin opilli-
set erimielisyydet – pelkkinä 
valtapeleinä? 

Sekä Halttunen että Häi-
kiö vetoavat kirkon periaat-
teisiin ja sääntöihin. Häikiön 
puolesta ”[piispa Matti] Väi-
sänen saa uskoa mitä haluaa 
kirkon asioista”, kunhan pap-
pien toiminta on kirkon oh-
jeiden ja kirkkojärjestyksen 
mukaista. Kirkkojärjestyksen 
mukaan ei kuitenkaan ole yh-
dentekevää, mitä papit usko-
vat ja miten opettavat: ”Kirk-
ko pitää korkeimpana ohjee-
naan sitä tunnustuskirjojen 
periaatetta, että kaikkea op-

pia kirkossa on tutkittava ja 
arvioitava Jumalan pyhän sa-
nan mukaan.” (KJ 1§). 

Pappislupauksessa sitou-
dutaan ensisijaisesti ”Juma-
lan pyhään sanaan ja siihen 
perustuvaan evankelis-lute-
rilaiseen tunnustukseen”. Si-
toudutaan ”oikein julista-
maan Jumalan sanaa ja ja-
kamaan pyhiä sakramentte-
ja Kristuksen asetuksen mu-
kaisesti” ja vielä niin, että siitä 
voi ”vastata Jumalan ja ihmis-
ten edessä”. Valitettavasti vai-
kuttaa siltä, että ainoa nyky-
ään velvoittava kohta on ”lu-
paan noudattaa kirkon lakia ja 
järjestystä”, ja tämäkin ilman 
KJ§1 ymmärrettynä. 

Raamattu ja tunnustus jä-
sentävät kirkkolakia, -järjes-
tystä ja pappisvirkaa, ei toisin 
päin. Tämä on se linssi, jon-
ka kautta me Luther-säätiössä 
olemme halunneet kirkon elä-
mää tarkastella, ja jonka kat-
somme myös takaavan meil-
le kotipaikkaoikeuden kir-
kossamme. Valtapelit jääkööt 
niistä kiinnostuneiden pelat-
taviksi. 

JANNe KOSKeLA
pastori, Suomen Luther-säätiö 

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Seurakunnat eivät ole jää-
neet osattomiksi matkai-
lijoista ja heidän tarvitse-
mistaan palveluista. Esi-

merkiksi Kuusamon seurakun-
nassa jo kolmannes toimituksis-
ta kohdistuu muihin kuin oman 
seurakunnan jäseniin. 

Kirkkoherra Veli-Matti Koi-
vurannan mukaan vihkimisiä 
ja avioliiton siunaamisia on vie-
lä enemmän. Esimerkiksi vuon-
na 2007 kaikkiaan 112 vihkimi-
sestä puolet oli muille kuin Kuu-
samon seurakuntalaisille. 

Matkailu näkyy kirkkoherran 
mukaan seurakunnan työnteki-
jöiden työajassa.

– Velvollisuutemme on kirk-
kolain mukaan suorittaa tehtäviä 
ulkopuolisten seurakuntien jäse-
nille, mutta emme voi siitä las-
kuttaa, vaan kustannamme ne 
itse. 

Nämä vievät aika paljon seu-
rakunnan työntekijöiden työ-
ajasta. Paikallisten ihmisten pal-
velemisessa mennään välillä ää-
rirajoille. 

Koivuranta pitää yhteistyötä 

seurakunnan ja matkailuyrittä-
jien kanssa kuitenkin tärkeänä, 
sillä kirkon tehtävä suuntautuu 
kaikkialle. 

Asia nousi esille viime viikol-
la Kuusamossa pidetyssä Kirkon 
maaseutuseminaarissa. Kirkon 
maaseututoimikunta ja Oulun 
hiippakunta olivat yhteistyössä 
Kuusamon seurakunnan kanssa 
kutsuneet maaseudun elämästä 
ja kehittämisestä kiinnostuneita 
tahoja pohtimaan matkailuyrit-
täjyyden kysymyksiä sekä niiden 
yhteyksiä seurakuntien toimin-
taan. 

Diakoni Terttu Pajulan mu-
kaan kirkon sanoma maaseudul-
le on, että se haluaa elää maaseu-
dun ihmisten elämässä, heidän 
iloissaan ja suruissaan, arjessa ja 
pyhässä. 

– Tavoitteena on, että maa-
seutu on hyvä ja elinvoimainen 
paikka asua, että palvelut ja joka-
miehen oikeuden säilyvät ja että 
maaseutua kehitetään pitkäjän-
teisesti. 

– Kirkon maaseututyö nou-
see maaseudun arjesta ja kirkon 

uskosta, rakkaudesta ja toivosta. 
Kaiken taustalla ovat kirkon ar-
vot, jotka nousevat pyhän kunni-
oittamisesta. Luomakunnalla on 
luovuttamaton arvo ja sitä tulee 
viljellä ja varjella. 

Anne Murto Rukapalvelusta 
kertoi yrityksen ja seurakunnan 
yhteistyön olevan hyvää. He ovat 
järjestäneet vihkitilaisuuksia esi-
merkiksi Kiutakönkäällä ja erä-
leirillä kuusen juurella. 

– Ulkomaiset matkailijat ovat 
olleet ihastuksissaan, kun hei-
tä on viety joulukirkkoon tai he 
ovat hiljentyneet tulilla ulkona, 
Murto kertoi. 

Seminaarin tarkoitus oli syn-
nyttää uudenlaista yhteistyötä. 
Matkailuyrittäjällä olikin yhteis-
työhön selkeä näkemys.

– Tällaisia tapahtumia pitäisi 
tuoda paremmin esille, tuotteis-
taa niitä. Silloin ne olisivat saata-
villa, eikä niitä tarvitsisi miettiä. 

MiKKO HäMe

Matkailu työllistää 
seurakuntia

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 ol-
leesta Tahdon itseni näköiset häät -jutusta seuraavaa: Jumala 
laittaa teidät pistämään lehteen tällaisia kauhistuttavia hää-
pareja ja sitten Jumala laittaa teidät koulunpenkille ja antaa 
sapiskaa. Ei tällaisia pitäisi olla seurakunnan lehdessä.

eLäKKeeLLä OLeVA SAiRAANHOitAJA

Palautetta toimitukselle

Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömänä saapunutta, 
lehteä koskevaa palautetta.
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Ruotsin kirkko on kääntä-
nyt kirkollisia tekstejä suo-
meksi ja saameksi, mut-
ta meänkieli on unohdet-

tu. Nyt meänkieliset ovat nous-
seet taisteluun muutoksen puo-
lesta. Näin kertoo Ruotsin kir-
kon Kyrkans Tidning -lehti. Yk-
si meänkielen puolesta kamppai-
levista on Luulajassa asuva Ann-
Christine Ojanlatva, joka on ol-
lut kirkkoaktiivi jo 30 vuotta.

Meänkieli eli tornionlaakson-
suomi on nimitys, jota käytetään 
Tornionjoen länsipuolisilla alu-
eilla Ruotsissa puhutuista suo-
men kielen murteista. Ruotsis-
sa meänkielellä on virallisen vä-
hemmistökielen asema ja se on 
tasa-arvoinen suomen kirjakie-
len kanssa.

Ruotsin kirkko ei ole kuiten-
kaan viranomainen lukuun ot-
tamatta hautaustointa. Laki ei 
siis velvoita kirkkoa, mutta silti 
kirkkotyönantaja vaatii, että kir-
kon pitää huolehtia niistä, jotka 
puhuvat vähemmistökieliä.

Ojanlatva rukoili jokin aika 
sitten ensimmäistä kertaa Isä mei-

dän -rukouksen meänkielellä.
– Tunnekokemus oli uskomat-

toman voimakas. Sanat menivät 
suoraan sisimpääni ja saivat mi-
nut kyynelehtimään.

Meänkielisten tietoisuus 
on kasvanut
Luulajan hiippakunnan apulais-
pappi Ritvaelsa Seppälä työsken-
telee meänkielisten parissa. Hän 
huolehti henkilökohtaisesti, että 
Isä meidän -rukous käännettiin 
meänkielelle. Käännöstyö ei ole  
kuitenkaan Ruotsin kirkon viral-
lisen linjan mukaista.

Tuomo Valjus on Ruotsin kir-
kon 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 meänkie-
listen kasvaneesta tietoisuudesta.

– Käännöstyötä toivottiin 
1980-luvun puolivälissä,  mut-
ta ei meänkielelle vaan suomek-
si. Kieliopillisesti meänkieli on 

suomen kielen muunnos. Kos-
ka kaikki tarvittavat kirjat ovat 
suomeksi, Ruotsin kirkko kat-
soo, että meänkielisiä käännök-
siä ei tarvita, Valjus toteaa.

Valjuksen mukaan meänkie-
lelle on vaikea kääntää, koska se 
on ennen kaikkea puhuttu kieli. 
Meänkielisiä sanakirjoja on kui-
tenkin olemassa.

Kirkon kanta 
on veruke
Ann-Christine Ojanlatva rea-
goi voimakkaasti kirkon näke-
mykseen äidinkielestään. Hänen 
mukaansa asiassa on paljon muu-
takin kuin kielitekniset syyt. Ih-
misten kulttuurinen identiteet-
ti ja itsetunto painavat paljon 
enemmän.

Kirkon näkökannat ovat Oja-
latvan mukaan pelkkiä verukkei-
ta ja tiedonpuutetta

– Meänkieliset on usein yhdis-
tetty 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 il-
maisseet tarpeitamme. Se johtuu 
siitä, että painostus on lannis-
tanut meitä. Emme ole edes us-
kaltaneet pyytää, että saisimme 
käyttää omaa kieltämme.

Rukousten ja virsien kääntä-
minen merkitsisi meänkielisil-
le 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 teks-
tejä meänkielelle.

– Kirkon pitää keskustella 
asiasta Luulajan hiippakunnan 
kanssa. Olemme kuitenkin saa-
neet viestejä siitä, että hiippakun-
ta ottaa itse asian hoitaakseen.

PeKKA HeLiN
Juttu perustuu Kyrkans Tidning 

-lehden artikkeliin.

Maata  kiertelemässä

Meänkieli halutaan Ruotsin kirkkoon

Seniori-
opettajat 
konsertoivat
Senioriopettajien kuoro pi-
tää konsertin 45-vuotisen 
toimintansa kunniaksi. 

Konsertti on lauantai-
na 8. toukokuuta kello 14 
Keskustan seurakuntata-
lon juhlasalissa osoitteessa 
Isokatu 17. Konsertti talti-
oidaan. Tilaisuuteen on va-
paa pääsy.

Lohjasta 
Reilun kaupan 
kaupunki
Lohjasta tulee Suomen viides 
Reilun kaupan kaupunki. 

Arvonimi tarkoit-
taa muun muassa sitä, et-
tä kaupunki alkaa tarjoil-
la Reilun kaupan kahvia 
ja banaaneja omissa vi-
rallisissa tilaisuuksissaan. 
Myös kaupungin toimilai-
toksissa sekä alueen kahvi-
loissa, ravintoloissa ja ho-
telleissa on tarjolla Reilun 
kaupan tuotteita. 

Tampere, Pori, Joensuu 
ja Espoo ovat myös Reilun 
kaupan kaupunkeja. Uta-
järvi on Suomen ainoa Rei-
lun kaupan kunta.

Sakasti 
tukee kirkon 
työntekijöitä
Kirkon keskushallinto on 
julkaissut verkkopalvelu Sa-
kastin. Se toimii osoitteessa 
sakasti.evl.fi. 

Sakasti on Kirkkohal-
lituksen ylläpitämä seura-
kuntatyön ja hallinnon jul-
kinen verkkopalvelu, jo-
ka on suunnattu erityisesti 
kirkon työntekijöille ja pää-
töksentekijöille. Sakastin 
tavoitteena on tulla kirkon 
sisäisen viestinnän keskei-
seksi kanavaksi. 

Sakastin aihepiirejä ovat 
kirkon toiminta, talous, 
hallinto, päätöksenteko ja 
hankkeet. Verkkopalvelu 
tukee yhteistyön syntymis-
tä. Se tarjoaa uutisia, mate-
riaalia työntekijöiden työn 
tueksi sekä tietoa yhteisis-
tä pelisäännöistä, päätök-
senteosta ja hyvistä käytän-
nöistä.

Kirkkohallituksen työn-
tekijät vastaavat palvelun si-
sällöstä omien aihepiirien-
sä mukaan. Sakastin kehit-
tämisestä ja teknisestä yllä-
pidosta vastaa Kirkon tie-
dotuskeskuksessa toimiva 
verkkoviestintäyksikkö.

Oulun, Oulunsalon, Kii-
mingin, Yli-Iin ja Hau-
kiputaan kunnanval-
tuustot päättivät perus-

taa viime viikolla uuden suur-
kaupungin. Monikuntaliitoksen 
mukana myös seurakunnat ko-
kevat mullistuksen. Yhden kun-
nan alueella saa nimittäin olla 
vain yksi seurakunta tai seura-
kuntayhtymä. Entiset seurakun-
nat lakkaavat olemasta, kun ne 
liittyvät Ouluun. Toinen vaihto-
ehto on, että seurakunnat liitty-
vät Oulun seurakuntayhtymään 
jokseenkin itsenäisinä.

Oulun seurakuntayhtymän 
yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen, 
ovatko käytännön toimenpiteet 
seurakuntien yhdistämiseksi jo 
alkaneet?

Käytännön toimenpiteet ei-
vät ole vielä alkaneet. Proses-
si on kuntapuolellakin vielä kes-
ken. Koska prosessi on vielä kes-
ken, ei seurakunnissakaan kan-
nata lähteä asiaa valmistelemaan 
ennen kuin prosessi etenee kun-
nissa seuraavaan vaiheeseen ke-
säkuun lopussa.

Luvassa ovat uusi selvitys-
kierros, sen esittely joka kun-

Seurakuntaliitoksia
turha valmistella vielä

nassa ja jälleen uudet hallitus-
ten ja valtuustojen päätökset 
kesäkuussa. Ryhdytäänkö ke-
säkuun lopussa seurakuntien 
yhdistämistyöhön?

Heinäkuu taitaa olla monin 
paikoin lomakuukausi. Työhön 
ryhdyttäneen elo-syyskuussa. 
Jos kuntaliitos toteutuu vuoden 
2013 alusta, meillä on puolitois-
ta vuotta aikaa valmistella seu-
rakuntaliitosta eli oikein hyvin 
kerkeää.

Onko aikatauluja asetettu?
Aikatauluja ei ole vielä hah-

moteltu. Ne hahmotellaan sitten, 
kun tiedetään keitä on mukana.

Onko pelättävissä sitä, et-
tä joku seurakunnista puto-
aisikin pois siinä tapaukses-
sa, että jokin kunta päättäi-
sikin olla liittymättä suur-
Ouluun. Silloinhan kunnas-
sa toimiva seurakuntakin voi-
si jatkaa entisellään?

En osaa sanoa. Se nähdään ke-
säkuussa.

Toivovatko kirkkoherrat, et-
tä heidän johtamansa seura-
kunnat liittyisivät seurakun-
tayhtymään, jolloin ne säilyisi-
vät jokseenkin itsenäisinä?

– Me nyt odotamme rauhal-
lisina mitä kesäkuun loppu tuo 
tullessaan. Ei tässä kannata polt-
taa pelihousuja ja ennakoida tur-
hia eikä liikaa. Sitten me tiede-

tään kun ollaan viisaampia. Ihan 
kaikessa rauhassa nukutaan sii-
hen asti. 

PeKKA HeLiN

yLi-ii

OuLuOuLuNSALO

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

OULUN  KULTA

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

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

Panttilainakonttori Oy

Paikkoja avoinna

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

Seminaarin sisältö:  Tarkastellaan kirkon uhkia, mahdollisuuksia ja tulevaisuuden-
näkymiä 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.

 Ohjelma www.hengenuudistus.fi

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/             Kempeleen  Oulun
Hengen uudistus kirkossamme ry    seurakunta  hiippakunta

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

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 Tavast-
kengäntie 33 Pyhäntä, ti 11.5. Raili ja Tapani Kankaalla Pietiläntie 7 
Utajärvi.

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 .

- MUUTOT JA KULJETUKSET
- PAKKAUSTARVIKKEET
- MUUTTOLAATIKOT
- VARASTOINTI

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

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

www.ohsrk.fi 

Pe 7.5. klo 19 LIFT-ilta. Su 9.5. klo 16 PER-
HEKIRKKO. 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. TERVETU-
LOA!

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!

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

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

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

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 näy-
telmä, 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!

 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 seura-
 kuntakodissa 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

Yli-Iin seurakunta ja Herättäjä-Yhdistys

Kempeleen seurakunnassa on haettavana 
20.5.2010 klo 15 mennessä

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

Tapahtumat

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.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

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

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!

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

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

◆ ruukkuliljat
◆ uudenguineanliisat
◆ sidotut kimput ja asetel-
 mat ym.ym.

Kukkalahja Äidille 

Tervetuloa!

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

vähennykseen 60%. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Oululainen Marjatta Sai-
nio on 86-vuotisen elä-
mänsä aikana saanut 
oppia paljon äitiydestä. 

Hänelle on ehtinyt siunaantua 
kolme poikaa, neljä lastenlasta ja 
jo kaksi lastenlastenlastakin. 

– Äitiys on suurin elämänkou-
lu, Marjatta pohtii. 

Hän onkin käynyt läpi ran-
kan koulun. Marjatta jäi leskeksi 

38-vuotiaana, ja joutui kasvatta-
maan lapsensa yksin. Sittemmin 
hän on joutunut saattamaan kol-
mesta lapsestansa kaksi haudan 
lepoon. 

– Lapset ja lapsenlapset ovat 
minulle kaikki kaikessa, hän ku-
vaa. 

Marjatta on hyödyntänyt elä-
mässä saatuja oppeja lähimmäis-
tensä hyväksi. Hän on vuosikym-

menien varrella toiminut vapaa-
ehtoisena lukuisilla erilaisilla ta-
voilla. Marjatta saikin hiljattain 
kultaisen ansiomerkin diakonia-
työstä. Vapaaehtoistyön kautta 
hän on saanut olla äiti ja isoäiti 
suurelle joukolle lapsia ja nuoria. 

Erityisesti Marjatalle on jää-
nyt mieleen eräs nuori, jonka 
hän tapasi ollessaan kaupungilla 
tukihenkilönä. Opettajien häm-

mästykseksi hän onnistui roh-
kaisemaan nuoren miehen takai-
sin koulunpenkille. 

– Rehtori ihmetteli, millä voi-
malla minä sain pojan takaisin 

kouluun. Minä vastasin, että ei 
siihen tarvittu muuta kuin elä-
mänkoulua, Marjatta kertoo. 

Marjatta korostaa painok-
kaasti vanhemmuuden tärkeyttä. 

– Toivon Suomen äideil-
le, että he jaksaisivat tehdä töi-
tä eivätkä unohtaisi lapsia, 
hän selittää. 

– Lasten kasvattaminen on 
elämän tärkein tehtävä.

Oulunsalolainen Saara 
Karjalainen on vasta 
30-vuotias, mutta hän 
on ehtinyt jo kokea mo-

nia erilaisia äidin rooleja. 
– Olin kuusi vuotta ydinper-

heen äitinä, sen jälkeen kolme 
vuotta yksinhuoltajana. Nyt ke-
sällä meistä tulee uusperhe, kun 
muutamme yhteen mieheni ja 
hänen 12-vuotiaan poikansa 
kanssa, Saara kertoo.

 Saaran vanhin tytär on 9-vuo-
tias. Tytöllä on kaksi sisarusta, 
6-vuotias veli ja 4-vuotias sisko. 

– Minulle on aina ollut luon-
nollista, että lapset saadaan nuo-
rena, Saara kertoo. 

– Nuorena jaksaa paremmin 
pienen vauvan kanssa. Toisaal-
ta nyt tuntuu todella mukaval-
ta, kun saa vähän omaakin aikaa.

Vaikka Saara on aina halunnut 
lapsia, tuli moni äitiyteen liittyvä 
asia yllätyksenä.  

– Vauva-aika on sellaista vaa-
leanpunaista ja ihanaa. Vasta lap-

sen kasvaessa tajuaa, kuinka pal-
jon vanhemmuus vaatii. 

Myös Saara kuvaa vanhem-
muutta elämänkouluksi. 

– Lapsen kanssa on pakko rii-
sua kaikki kuoret, jotka muussa 
elämässä pistää päälle, hän selit-
tää. 

– Lapseni ovat kasvattaneet 
minua paljon enemmän kuin mi-
nä olen kasvattanut heitä.

Äitienpäivän aamuna Saara on 
usein saanut aamiaisen sänkyyn 
ja tarjottimen täynnä lasten teke-
miä kortteja ja lahjoja. Malli äi-
tienpäivän vietosta tulee hänen 
omasta lapsuudenkodistaan, jos-
sa äitienpäivä oli suuri juhla. Las-
ten isovanhemmat ovat edelleen 
läheisiä koko perheelle. 

– Oma äitini on aina ollut var-
ma ja vakaa tuki, Saara kertoo. 

– Se onkin äidin tärkein teh-
tävä. Tapahtui elämässä mitä ta-
hansa, äiti on ja pysyy.

teKStit: KAiSA ANttiLA

Koko kaupungin 
mummo

Monen sortin äiti

Ku va t :  K a i s a  A n t t i l a

Äitiys on suurin 
elämänkoulu.
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”Yhteisiä hetkiä muistaen, 
arvokkaita muistoja vaalien”

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.

Ikimuistoinen tilaisuus on kaunein kiitos.

VARAUKSET:
Holiday Inn Oulu - Kirkkokatu 3 - puh. (08) 883 9111
oulu.holidayinn@restel.fi - www.finland.holidayinn.com

Kun nuorilta aikuisilta 
on kysytty syitä kirkos-
ta eroamiseen, esille on 
usein noussut, ettei kirk-

koa ja seurakuntaa koeta mer-
kitykselliseksi. Monien mielestä 
kyse on ”heidän kirkosta”, jolla 
ei ole kosketuspintaa omaan elä-
mään. 

Kempeleen seurakunnassa 21. 
toukokuuta järjestettävässä semi-
naarissa pohditaan, miten hei-
dän kirkosta voisi tulla yhä use-
amman kohdalla meidän kirkko.

Kirkon uhkia, mahdollisuuk-
sia ja tulevaisuudennäkymiä tar-
kastelevan seminaarin puheen-
johtajana toimii piispa emeritus 
Jorma Laulaja ja sihteerinä Kir-
konrakentajien Foorumin sihtee-
ri talousneuvos Reijo Telaranta. 
Mukana ovat myös Oulun hiip-
pakunnan piispa Samuel Salmi, 
asessori, Kempeleen kirkkoherra 
Pekka Rehumäki, päätoimittaja 
Tapani Ruokanen, teologian toh-
tori Juhani Forsberg ja opetus-
neuvos Veikko Pöyhönen. 

Reagoinnista tavoitteelliseen 
uudistamiseen
– Kirkko on viime aikoina pääty-

Seminaarissa pohditaan kirkon 
tulevaisuudennäkymiä

nyt tuon tuosta tilanteisiin, jois-
sa se on joutunut reagoimaan eri 
taholta tulleisiin haasteisiin. Tä-
män seminaarin tavoitteena on 
ottaa nyt käsiteltävissä asioissa 
aloite omiin käsiin, sanoo Kem-
peleen seurakunnan kirkkoherra 
Pekka Rehumäki. 

– Meidän on arvioitava avoi-
mesti seurakuntien tämän het-
ken tilannetta. Kirkon perus-
tehtävään sitoutuen, nykyhetki 
realistisesti nähden ja eteenpäin 
avoimesti katsoen me voimme 
rakentaa kirkkoa, joka luo yh-
teyttä ja tarjoaa merkitystä elä-
mään.

tehokasta 
työpajatyöskentelyä 
Alustusten ja niitä seuraavien 
yleiskeskustelujen lisäksi semi-
naari työskentelee useissa työpa-
joissa, joissa paneudutaan kirkon 
tämän hetken keskeisimpiin ky-
symyksiin. 

Teologian tohtori Päivi Jus-
sila ja kappalainen Lauri Kujala 
Tuiran seurakunnasta luotsaavat 
työpajaa, jossa tarkastellaan seu-
rakunnan työaloja tavoittavan ja 
vaikuttavan työn näkökulmasta. 

Seurakuntalaisten jäsentietoi-
suutta ja maallikkovastuun vah-
vistamista pohditaan työpajassa, 
jonka vetäjänä on yliopisto-opet-
taja Kirsi Fiskaali ja asiantuntija-
na diplomi-insinööri Juha Maa-
lismaa. 

Haasteen messun kävijämää-
rien nostamiseen on saanut työ-
paja, jonka isäntinä ovat vs. hiip-
pakuntasihteeri Kari Tiirola ja 
Kiimingin kappalainen Saija 
Kronqvist. 

Otsikolla Meidän kirkko työs-
kentelevässä pajassa haetaan 
hiippakuntadekaani Niilo Pe-
sosen johdolla eväitä seurakun-
tien strategiselle suunnittelulle ja 
yli perinteisten työalojen rajojen 
tehtävälle monipuoliselle yhteis-
työlle.

Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa perjantaina 21. tou-
kokuuta kello 9 alkava seminaari 
on tarkoitettu sekä työntekijöil-
le että maallikkovastuunkantajil-
le. Seminaarin järjestää Kirkon-
rakentajien Foorumi / Hengen 
uudistus kirkossamme ry yhteis-
työssä Oulun hiippakunnan ja 
Kempeleen seurakunnan kans-
sa. Ilmoittautua voi soittamalla 

Kempeleen seurakunnan viras-
toon numeroon 08 561 4511. Päi-
vän mittaisen seminaarin hinta 
lounaineen ja kahvituksineen on 

40 euroa. Tarkempi ohjelma löy-
tyy toisaalla tässä lehdessä. 

RAuHAN teRVeHDyS

Päätoimittaja Tapani Ruokanen

Palveluja tarjotaan

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Heikki Paakki 
0400 407041

katso lisää: 
www.ekoremontti.fi 

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

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri
puh. 050-308 0657

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

Rauhan tervehdys 
-lehden 

JAKeLu-
HäiRiöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute
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     |    PL 54    |    00241  HELSINKI   |   puh 010 838 6520   |   saatavana myös kirjakaupoista  

Suomen Pipliaseura   

NAHKAKANTISET RAAMATUT
JA VIRSIKIRJAT
Uudet hehkuvat kansivärit 
lime ja keltaoranssi. 
Tilaa nimipainatus ajoissa!

THE BOOK - UUSI TESTAMENTTI
Moderni, puhuttelevat kuvat. 
Vaihtoehtoinen lahjaidea!

RAAMATTU APOKRYFIKIRJOIN
Juhlava, edullinen Raamattu, 
mukana deuterokanoniset kirjat.  

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

Juhlan kunniaksi

uusia 
upeita
värejä 

Oulun seurakuntayhty-
män yhteinen kirkko-
neuvosto päätti, että 
seurakuntayhtymä ti-

laisi Rauhan Tervehdyksen yli-
iiläisille. Ensimmäinen Yli-Iis-
sä jaettava lehti ilmestyy juhan-
nuksena. 

Oulujoen ja Yli-Iin seurakun-
nat yhdistyvät vuodenvaihteessa. 
Liittymistä ennakoidaan noudat-
tamalla syksyn seurakuntavaa-
leissa tulevaa seurakuntajakoa, 
eli yli-iiläiset asettuvat ehdolle ja 
äänestävät vaaleissa ikään kuin 
olisivat jo Oulujoen seurakun-
nan jäseniä.

Oulun seurakuntayhtymä on 
päättänyt julkaista vaalien kuu-
lutukset ja ehdokaslistat aino-
astaan Rauhan Tervehdyksessä. 
Lehti jaetaan tilaajaseurakunnis-
sa kaikkiin talouksiin mainos-
kieltotalouksia lukuunottamatta. 

Laajentamalla tilauksen kos-
kemaan myös Yli-Iitä seurakun-
tayhtymä varmistaa vaali-infor-
maation tasapuolisen välittymi-
sen yli-iiläisille. 

Lehti toimii samalla tervetu-
liaislahjana tuleville Oulujoen 
seurakunnan jäsenille.

SAtu LAPiNLAMPi

Messuilla tarjottiin 
vaalitietoa ja hiljaisuutta

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 

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

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

Rauhan Tervehdys 
yli-iiläisille

Viime viikolla pidetyillä 
kolmipäiväisillä Taitaja 
2010 -messuilla Ouluhal-
lissa kävi 51 000 ihmistä. 

Messuvilinä ja jatkuva melu 
väsyttää kokeneemmankin kävi-
jän fyysisesti ja henkisesti. Oulu-
hallin 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 eri-

laisia työpäiviä itsellekin, täällä 
kanttori viikkaa verhoja, nauroi 
torstaina pakkauspuuhissa ollut 
Voutilainen.

Joka viides viime viikolla Ou-
luhallissa kisatuissa Taitaja 2010 
-kisoissa vieraillut sai messumat-
kalta mukaansa ensi syksyn seu-
rakuntavaalien mainospinssin. 
Pinssejä jaettiin hallin ulkopuo-
lelle pystytetyssä Oulun seura-
kuntayhtymän teltassa. 

– Meillä oli 10 000 pinssiä, ja 

ne loppuivat jo toisena messupäi-
vänä. Suurimmat suosikit olivat 
Olen odottanut sinua 2010 vuotta 
ja Aikuistu -teksteillä varustetut 
merkit, kertoo nuorisotyöntekijä 
Maire ”Mono” Kuoppala.

Tiedon ja pinssien lisäksi tar-
jolla oli mehua ja arvontaa. Ar-
vontaan osallistui jättämällä ter-
veisiä tuleville päättäjille päätök-
sentekoon. Terveisiä jätti 1 256 
henkilöä. Palkintona olleen iPo-
din voitti Oona Granlund Pu-
dasjärveltä. 

eLSi SALOVAARA

E l s i  S a l ovaa ra

S a l l a  Tu o min e n
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys sunnuntaina 9.5. 
klo 9.55–12.00. Kello 10 mes-
su Tuiran kirkosta. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Anssi Putila ja kanttorina 
on Lauri-Kalle Kallunki. Kello 
11.30 Radiopyhäkoulussa lap-
sityönohjaaja Aila Valtavaa-
ra puhuu äitienpäivästä. Kel-
lo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa on aiheena äi-
tienpäivä. 
Aluelähetys helatorstaina 
13.5. Kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo ja avustaa An-
na-Mari Heikkinen. Musii-
kista vastaavat kanttori Hen-
na-Mari Sivula, urkuri Maija 
Tynkkynen ja Tuomiokirkko-
kuoro. 
Radio Dei Toivon päivä, 
juontajana mediapastori 
Mikko Salmi.
Ma-ke kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mikolle voi lähettää 
kysymyksiä osoitteessa www.
toivonpaiva.fi.
Ke 12.5. kello 15.40 Naisen al-
lakassa opettaja Saila Kukko-
hovi-Jämsän kolumni. 
To 13.5. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Saako mies olla heik-
ko? Aiheesta keskustelevat 
parisuhdetyön vapaaehtoi-
nen Ari Huovinen ja Marja 
Blomster. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 9.5. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa lapsityönohjaaja Ai-
la Valtavaara puhuu äitienpäi-
västä. 
Su 9.5. kello 10 jumalanpal-
velus Nivalan kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen al-
kaa uusintana viime maa-
nantain Etappi-ohjelma, jossa 
keskustellaan äitiydestä. Ou-
lulainen pastori Anna-Leena 
Häkkinen joutui hautaamaan 
2-vuotiaan lapsensa 15 vuotta 
sitten, millaisen jäljen se äidin 
sydämeen jätti? Marja Bloms-
ter haastattelee. 
Helatorstaina 13.5. kello 10 
jumalanpalvelus Ylivieskan 
kirkosta. 
Ma 10.5. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa puhutaan Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan 
järjestämistä Vihkihetkistä, 
joihin hääparit voivat tulla vi-
hittäviksi saapumisjärjestyk-
sessä ilman ennakkoilmoit-
tautumista. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster. 
Ke 12.5. kello 17.05 Perhevartti. 

www.virtuaalikirkko.fi 
Su 9.5. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torina on Henna-Mari Sivula 
ja urkurina Maija Tynkkynen.

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Edesmenneen radiotoimit-
tajan Martti Salovaaran 
toimittama äitienpäiväoh-
jelma vuodelta 1990 herä-

tetään eloon Suuressa äitienpäi-
väkonsertissa. 

Konsertti kuullaan Oulun 
tuomiokirkossa sunnuntaina 9. 
toukokuuta kello 18. Konser-
tin tähtisolisteina ovat Johan-
na Kurkela ja Petrus Schrode-
rus, orkesterina Oulunsalo En-
semble ja kuorona Oulun Kated-
raalikuoro. Johtajana toimii Rai-
mo Paaso. Illan juontavat Martti 
Salovaaran pojat Lauri ja Pertti. 

Isä Salovaaran 
äitienpäiväohjelma 
konserttina

Yhdysvaltalaisen Tim Bur-
tonin ohjaaman Liisa Ih-
memaassa -elokuvan li-
säksi Liisan seikkailui-

hin pääsee tutustumaan myös 
oululaisena näytelmänä. Näytel-
män esittää Oulu-opiston Runo-
teatteri.

Runoteatteri valmistaa sadun 
näytelmäksi yhteistyössä tanssi-
joiden, muusikoiden ja animaa-
tiontekijöiden kanssa. Musii-
kin teokseen on säveltänyt Pii-
levät piilevät -yhtye. Näytelmän 
on ohjannut Sanna-Maija Karja-
lainen. Näytelmä on Oulu-Opis-

Naisten pankin Oulun 
konttori tarjoaa isille ja 
lapsille mahdollisuut-
ta ilahduttaa kahta äitiä 

yhdellä lahjalla.
Perinteisen äitienpäivälahjan 

sijaan äidille, isoäidille tai vaik-
ka anopille voi ostaa lahjaksi am-
matin. Ammatti on Naisten Pan-
kin toisenlainen lahja. Sen ostaja 
rahoittaa ammatin kehitysmaan 
naiselle ja saa sitä vastaavan kor-
tin, jonka hän voi antaa äitien-
päivänä lahjansaajalle. Näin se-
kä lahjan saava äiti että kehitys-
maassa elävä äiti ilahtuvat.

Ammatteja voi ostaa Kaak-
kurin Citymarketista ja Limin-
gantullin Prismasta perjantaina 
7. toukokuuta kello 14–20. Nais-
ten Pankin vapaaehtoiset kerto-
vat samalla toiminnastaan. 

Naisten Pankki on touko-
kuussa 2007 perustettu Kirkon 

Seniorikortti 70+ oikeuttaa 
kuntoilemaan rajoituksetta 
Oulun kaupungin liikunta-
laitosten yleisövuoroilla tänä-
kin vuonna kesän aikana. Ke-
sätarjous seniorikorttilaisille 
toteutetaan nyt toista kertaa. 

Seniorikortin omistajille 
tarjotaan mahdollisuus käydä 
rajoituksetta kuntosaleilla, ui-
massa ja vesijumpissa yleisö-
vuoroaikoina kaupungin lii-
kuntalaitoksissa 17.5.–6.8.

Mahdollisuudet kuntoi-
luun lisääntyvät kesätarjouk-
sen myötä huomattavasti, sillä 

talviaikana seniorikortin käyt-
töajat ovat rajoittuneet pääosin 
päiväaikoihin maanantaista 
perjantaihin.

Seniorikortti 70+ on tar-
koitettu oululaisille 70 vuotta 
täyttäville ja iäkkäimmille itse-
näiseen harjoitteluun kykene-
ville senioreille. Lisätietoja se-
niorikortista saa Oulu10 -pal-
velupisteestä, liikuntalaitosten 
palvelupisteistä ja liikuntavi-
raston internetsivuilta.

RAuHAN teRVeHDyS

Seniorikortilla 
liikkumaan 
rajoituksetta

Ajatus konsertista syntyi, kun 
Lauri Salovaara sai lahjaksi ka-
setin, jolle oli tallennettu Mart-
ti Salovaaran 20 vuoden takai-
nen radio-ohjelman. Koska oh-
jelma oli hyvä, halusivat Lauri ja 
Pertti Salovaara toteuttaa se oi-
keana konserttina.

Äitienpäiväkonsertin ohjel-
maa voi ostaa ennakkoon Café 
Saarasta tai ovelta tuntia ennen 
esitystä. Ohjelman hinta on 20 
euroa.

RAuHAN teRVeHDyS

Kaksi äitiä iloiseksi 
yhdellä lahjalla

Ulkomaanavun hallinnoima ra-
hasto, jonka tavoitteena on tukea 
kehitysmaiden naisten yrittäjyyt-
tä ja toimeentuloa kestävän kehi-
tyksen periaattein. 

toiminnan esittely 
toukokuussa
Naisten Pankin Oulun konttori 
järjestää toiminnastaan kiinnos-
tuneille avoimen infotilaisuu-
den. Tilaisuus pidetään tiistaina 
11. toukokuuta kello 17.30 Van-
hassa pappilassa osoitteessa Ase-
makatu 6, Oulu.

Tilaisuudessa Oulun kontto-
rin vapaaehtoinen Leena Ilves-
luoto kertoo, mistä Naisten Pan-
kissa on kyse. Lisäksi naisten-
pankkilaiset kertovat, kuinka 
Naisten Pankki toimii Oulussa ja 
lähiseuduilla, ja kuinka toimin-
taa voi tukea. 

Infotilaisuudessa on kahvitar-

Liisa Ihmemaassa myös näytelmänä
ton tuottama ja se on tehty yh-
teistyössä Kiiminkijoen Opiston 
ja Taide- ja mediapaja Wankku-
rin kanssa.

Englantilaisen Lewis Carrol-
lin vuonna 1865 kirjoittamas-
sa klassikkosatu alkaa, kun nuo-
ri Liisa-tyttö lähtee seuraamaan 
kania, joka kaivaa liivintaskus-
taan kellon ja hokee olevansa 
myöhässä. Liisa putoaa kanin-
koloon ja päätyy kummalliseen, 
unenomaiseen ihmemaahan, jo-
ta hallitsevat korttipakan Hertta-
kuningas ja Kuningatar. 

Runoteatterin satunäytelmä 

on tarkoitettu kaikille yli 6-vuo-
tiaille lapsille ja aikuisille, jotka 
haluavat kokea seikkailun Liisan 
kanssa. 

SAtu LAPiNLAMPi

Näytelmän ensi-ilta on lauantaina 
8. toukokuuta kello 17 Oulu-opis-
ton juhlasalissa, Suvantokatu 1. 
Muut esitykset ovat sunnuntaina 
9.5. kello 15 ja 18 sekä keskiviikko-
na 12.5. kello 10 ja 12. Liput ovel-
ta 5 / 7 euroa. 

joilu. Mikäli mahdollista, toivo-
taan ihmisten ilmoittautuvan ti-
laisuuteen sähköpostitse osoit-
teeseen naistenpankki.oulu@

gmail.com. Otsikkokenttään kir-
joitetaan sana ”infoilta”.

SAtu LAPiNLAMPi
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5. sunnuntai pääsiäisestä on myös rukoussunnuntai (lat. 'Rogate' = anokaa, rukoil-
kaa). Aiheena on Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Sitähän rukous todella on. 
Päivän nimi ei tällä kertaa tule psalmeista, vaan rukouskulkueista. Niitä Roomas-

sa järjestettiin 300-luvulta alkaen. Ne korvasivat pakanalliset viljapelloille suuntautuneet 
kevätkulkueet. Näin kristinuskoon omittiin pakanallisia traditioita valjastaen ne palvele-
maan uutta uskoa.

Evankeliumikirjassa todetaan vielä päivän historiasta seuraavasti: ”400-luvun lopulta 
lähtien kirkolliset rukouskulkueet sijoittuivat rukoussunnuntain ja helatorstain välisiin ar-
kipäiviin, mistä johtuu niiden myöhempi nimi käyntipäivät (ruotsin gångdagar). Rukous-
sunnuntain 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 muas-
sa 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, sil-
lä Isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maa-
ilmassa 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 kuvas-
taa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimis-
taisi 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 vetämäs-
sä heitä takaisin ”maailmaan” ulos Jumala-yhteydestä. Sama koskee tämän ajan uskovia.

PeKKA tuOMiKOSKi

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

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.

w w w.sxc . hu 

Aina sentään joku ilo
Hymyilen paljon. On ihana nousta uuteen aamuun, uuteen armon päivään. Toisi-
naan kun olen vakava ja surullisen tuntuinen, vaikutus on aikamoinen, läheiset ja 
työkaverit soittavat ja kysyvät ”Mitä ihmettä on tapahtunut? Et ollut tänään ollen-
kaan 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 pär-
jätään”. Leonardo da Vinci totesi erässä motossaan osuvasti ”vastoinkäymiset eivät 
saa minua taipumaan”. 

Vaikka vastoinkäymiset, sairaudet, pettymykset, surut yrittävät painaa minut sil-
taan 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 ker-
jäläinen, 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 ris-
tille eikä hautaan, ei mihinkään pahaan tai pimeään. Usko siihen, että minusta pide-
tään 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 hel-
vetin 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
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KiMMO HeLOMAA
utajärven seurakunnan 
vs. kirkkoherra

1. Kuka olet? 
Nimeni on Kimmo Helomaa, olen 
39-vuotias perheenisä ja Utajärven 
vs. kirkkoherra. Vakituinen pa-
pinvirka minulla on Limingas-
sa. Itse kuvaisin itseäni jämeräk-
si, 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 li-
säksi hyvin hoidettu ja hyvämaineinen. 

3. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen? 
En. Kotoani olen saanut herännäishenkisen 
kasvatuksen. 

4. Mitkä ovat mielestäsi Tyrnävän seura-
kunnan vahvuudet ja heikkoudet? 
Vahvuuksia ovat vahva kristillisyys, toime-
liaat kyläyhdistykset esimerkkinä vaikkapa 
Temmes, monipuoliset yhteistyöverkostot ja 
sitoutunut työyhteisö. Uusien urkujen pau-
hina on myös vahvuus! Parantamisen varaa 
on maallikkoaktiivisuuden kehittämisessä ja 
seurakuntalaisten tavoittamisessa. 

5. Miten toisit vahvuuksia esille ja parantai-
sit heikkouksia? 
Jumalanpalvelus on asetettava kaiken toi-

minnan keskukseksi, vahvuus tulee Jumalan 
sanan ja siunauksen turvin. Heikkoudet kul-
kevat oikeastaan käsi kädessä: kun maallikoi-
ta saadaan enemmän mukaan ja heille anne-
taan enemmän vastuuta, samalla seurakun-
talaisia tavoitetaan paremmin. 

6. Mistä leikataan, jos seurakunnan talous 
sitä vaatii? 
Tyrnävän seurakunta on tällä hetkellä vela-
ton, se on mielestäni saavutus sinänsä. Mi-
tään 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 Bach-
iin ja kitaravirtuooseihin.

Esittelyssä kolme ehdokasta Tyrnävän kirkkoherraksi

Kirkkoherranvaali alkaa Tyrnävän kirkossa sunnuntaina 
16. toukokuuta kello 10 alkavan jumalanpalveluksen jäl-
keen ja päättyy kello 20.  Vaalin tulos julistetaan kirkos-
sa aikaisintaan kello 21. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja 

on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.5.-16.6.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakun-

nan kirkkoherranvirastossa. Ennakkoäänestys alkaa maanan-
taina 10. toukokuuta ja päättyy perjantaina 14. toukokuuta- Ää-
nestysaikaa on joka päivä kello 9–18.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää-
rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes-
tyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edel-
lytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitse-
mansa henkilön on ilmoitettava kotiää-nestyspyyntö vaalilau-
takunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 
perjantaihin 7. toukokuuta kello 16 mennessä.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki vii-
meistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16. toukokuuta 18 vuotta 
täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakunnan läsnä ole-
viksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaa-
lipäivää.

MARKKu KANNiAiNeN
Jämsän seurakunnan 
kappalainen

1. Kuka olet?
Olen Markku Kanniainen, Jämsän seurakunnan 
kappalainen ja iältäni 41 vuotta. Perheeseen kuu-
luvat vaimo Mirjami (KM, kotitalousopettaja) se-
kä kolme tyttöä ja kaksi poikaa.

2. Miksi haet Tyrnävän kirkkoherraksi?
Tyrnävän seurakunta ja kunta ovat kasvavaa elin-
voimaista aluetta lapsuuden kotiseutuni Oulun 
kupeessa. Kirkkoherran työ pienen ja dynaami-
nen työyhteisön esimiehenä tarjoa mielenkiintois-
ta uutta haastetta. Olen tehnyt työtä myös uskon-
nonopettajana, sotilaspappina ja vankilapappina, 
minkä näen rikkautena ja laajempia kokonaisuuk-
sia avaavana myös kirkkoherran työssä. 

3. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen?
Lapsuudenkodistani saakka olen saanut kasvaa 
vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä. Lap-
suuden kotiseurakunnassani Oulujoella sain kas-
vaa myös läheiseen seurakuntayhteyteen juma-
lanpalveluksista aina hautausmaan kesätyöhön ja 
kanttorin sijaisuuksiin. Näen kasvualustani hyvä-
nä pohjana tarkastella monia kirkkoa ja seurakun-
taelämää 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 hy-
vässä kunnossa olevat tilat ja talouden, työhön si-
toutuneen henkilöstön ja maallikkoaktiviteetin 
sekä suotuisat tulevaisuuden näkymät muutto-
voittoisena alueena. Heikkouksia enemmänkin 
näen haasteena henkilöstöresurssien riittävyyden 
tulevaisuudessa ja sen kohdentamisen oikealla ta-
valla vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita se-
kä seurakunnan verkkotoimintojen kehittämisen.  

5. Miten toisit vahvuuksia esille ja parantaisit 
heikkouksia?
Toisin vahvuuksia esiin työntekijöitä kannusta-
en ja heidän ammattitaitoaan koulutusmahdolli-
suuksilla tukien, tiloista ja taloudesta huolehtien 
ja maallikkoutta seurakuntaelämässä edelleen tu-

Kaksi Daavidia ja Timoteus

A nn i  K innu n e n

2. vaalisija

1. vaalisija
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tiMO LiiKANeN 
tyrnävän seurakunnan 
vs. kappalainen

1. Kuka olet?
Olen 28-vuotias tyrnäväläinen pappi. Mi-
nut on vihitty papiksi vuonna 2005. Per-
heeseeni kuuluu vaimo ja reilun vuoden 
ikäinen tytär. 

2. Miksi haet Tyrnävän kirkkoherraksi?
Olen palvellut Tyrnävän seurakuntaa vs. 
kappalaisena marraskuusta 2008 lähti-
en. Tyrnävällä on ollut hyvä tehdä pa-
pin työtä. Useat kohtaamani seurakun-
talaiset ovat kannustaneet, rohkaisseet 
ja pyytäneet hakeutumaan seurakuntamme 
kirkkoherran virkaan. 

3. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen?
Kuulun vanhoillislestadiolaiseen kristillisyy-
teen. 

4. Mitkä ovat Tyrnävän seurakunnan vah-
vuudet ja heikkoudet?
Tyrnävä on perinteinen maaseutupitäjä, jossa 
arvostetaan seurakunnan toimintaa ja kirk-
koa. Siitä osoituksena on vahva sitoutuminen 
(lähes 95 % kunnan asukkaista) kirkon jäse-
nyyteen. Lisäksi koen seurakunnan erityisik-
si vahvuuksiksi vastuuntuntoiset luottamus-
henkilöt sekä motivoituneet ja ammattitai-
toiset työntekijät. 
Heikkouksia: Seurakunnan väkiluvun kas-
vaessa henkilöstöresurssien lisääminen on 
haasteellista. Toiminnassa, esimerkiksi lap-
si- ja nuorisotyössä on jouduttu miettimään, 
mihin tarpeisiin nykyinen työntekijämäärä 
riittää.

5. Miten toisit esille vahvuuksia ja parantai-
sit heikkouksia?
Haluaisin pitää yllä ja vahvistaa kirkolliseen 
elämään liittyviä paikallisia perinteitä sekä 
rohkaista aktiiviseen ja osallistuvaan toimin-

takulttuuriin. Yhteistyössä luottamushenki-
löiden 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 vastuulli-
sesti ja taloudellinen tilanne on tällä hetkel-
lä vakaa. Säästöjä tulee kohdentaa niin, ettei-
vät ne vaikeuta seurakunnan perustehtävän 
toteuttamista. Leikkauspäätökset vaativat ai-
na laajaa yhteistä tahtoa ja sitoutumista niin 
luottamushenkilöiltä kuin työntekijöiltäkin. 

7. Keneen Raamatun henkilöön samaistut 
ja miksi?
Olen huomannut samaistuvani apostoli Paa-
valin 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.

Kaksi Daavidia ja Timoteus

S ami  K a i k ko n e n St u d io  Ve r s o

kien ja kehittäen. Ajankohtaisiin haasteisiin vas-
taamisessa auttaa hyvä seurakuntatyön strategia 
ja sen ylläpitäminen. 

6. Mistä leikataan, jos seurakunnan talous si-
tä vaatii?
Tarkastelisin tilojen hyötykäyttöä ja ylipää-
tään kaikkien kiinteistöjen tarvetta. Myös tark-
ka harkinta ja suunnittelu erilaisten hankinto-
jen ja investointien osalta auttaisi talouden ta-
sapainotusta.  

7. Keneen Raamatun henkilöön samaistut ja 
miksi?
Jos joku pitää keksiä, niin olkoon vaikka Daavid. 
Hän oli musikaalinen, hänellä oli uskon luotta-
musta 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 laulu-
musiikin lisäksi kuuntelen mieluusti urku- ja pi-
anomusiikkia – vaikkapa Bachia Glenn Gouldi-
nin tulkitsemana. Hyvä hengellinen musiikki 
virkistää mieltä ja tukee vahvasti uskonelämää.  

J aan i  F ö h r

3. vaalisija
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 9.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja avus-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Kanttori Henna-Mari Sivula 
ja urkuri Maija Tynkkynen. 
Äitienpäiväkahvit Keskus-
tan seurakuntatalossa. Lä-
hetys myös www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 9.5. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
kanttori Maija Tynkkynen. 
Äitienpäiväkahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 12 Intiön seurakun-
takodissa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttori 
Henna-Mari Sivula. Äitien-
päiväkahvit.
Messu to 13.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
tori Henna-Mari Sivula ja ur-
kuri Maija Tynkkynen. Tuo-
miokirkkokuoro. Radiointi 
radio Dei.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 6.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Ilkka Järviö. Yhteis-
vastuukiitos. Kahden vartin 
kirkkohetki.
Messu su 9.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Juha 
Soranta. Kakkukahvit ja äi-
deille ruusut. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 9.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Ilkka 
Järviö. Timo Pikkarainen, 
laulu. Kakkukahvit ja äideil-
le ruusut.
Messu su 9.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Juha So-
ranta. Kakkukahvit ja äideil-
le ruusut.
Äitienpäivän perhemessu 
su 9.5. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri  Satomaa, avustavat Ka-
ti Naisniemi ja teol.yo Anna 
Tausta, kanttorina Sari Wal-
lin, laulu Jenni Harju. Kakku-
kahvit ja äideille ruusut. 
Äitienpäivän perhemessu 
su 9.5. klo 15 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Sari Wal-
lin. Kakkukahvit ja äideille 
ruusut.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu to 13.5. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Samuli Kokko. Kahvikes-
kustelu. 
Messu to 13.5. klo 10 Kas-
tellin 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 kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Mäke-
lä, avustaa Asta Leinonen, 
kanttorina Riitta Piippo. 
80-vuotiaiden juhla. Juhlas-
sa esiintyy laulaja Minna-
Maria Pihlajaniemi, säestää 
Riikka Piippo. 
Viikkomessu to 13.5. klo 
17.30 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustavat Marjukka 
Hamari ja Sirpa Kemppai-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. 70-vuotiaiden juhla.

Tuiran seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Merja 
Oksman, kanttorina Katri 
Sippola. Pateniemi 1- ja Pa-
teniemi 2 -rippikouluryhmät 
osallistuvat. 
Messu su 9.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avus-
taa Sanna Tervo, kanttorina 
Tommi Hekkala. Äitienpäi-
vän kakkukahvit. Kuivasjärvi 
1- ja Kuivasjärvi 2 -rippikou-
luryhmät osallistuvat. 
Hiljaisuuden messu ti 11.5. 
klo 19 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. 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. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Messu su 9.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Juha Tahkokorpi, kant-
torina Heikki Jämsä. 
Messu to 13.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu to 13.5. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Juha Valppu, kant-
torina Marjo Irjala. 
Messu su 9.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Anssi 
Putila, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Koskela 1- ja Koske-
la 2 -rippikouluryhmät osal-
listuvat. Radiointi radio Dei.
Iltamessu su 9.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu to 13.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Katri 
Sippola. Sotaveteraanikuo-
ro. Veteraanien kirkkopyhä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 9.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 9.5. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Äi-
tienpäiväjuhla. 
Messu to 13.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Mart-
ti Arkkila, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
Gospelmessu to 13.5. klo 
15 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
saarnaa Jouni Riipinen. Esa 
Rättyä ja House Band.

YlIkIIMInkI
Messu su 9.5. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski.
Motoristikirkko to 13.5. klo 
12 Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen. Ylikii-
mingin gospelryhmä. Paraa-
tiajo seurakuntatalolle kirk-
kokahveille. 

Hailuoto
Rukouslaulumessu su 9.5. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell, kirkko-
kuoro. Äitienpäivän iltatee-
tarjoilu.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, saarna Jaak-
ko Kaltakari, kanttorina Else 
Piilonen, seurakunnan lap-
sikuoro. Seurakunta tarjoaa 
kirkkokyydin, kyytitilaukset 
diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 5472 636. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja äitien kukitus.
Gospelmessu pe 7.5. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival.
Iltamessu la 8.5. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Eeva Merta-
niemi, Helena Ylimaula, mu-
siikista vastaa Meleko-trio ja 
Anna Holma sekä kanttorina 
Else Piilonen.
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Ee-
va Mertaniemi, kanttori-

na Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuo-
ro. Lastenohjaaja Pirjo Laiti-
lan ja emäntä Marjatta Paa-
volan tehtäviin siunaaminen. 
Kirkkokahvit srk-keskuksessa 
messun jälkeen.

Kempele
Tyhjän sylin messu la 8.5. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Arto Pisilä. Kirkkohetki kai-
kille lapsettomuudesta kär-
siville ja lapsensa menettä-
neille. Kirkkohetken jälkeen 
Lapsettomien yhdistys Sim-
pukka ry sekä Kätkyt- ja lap-
sikuolemaperheiden yhdis-
tys ry esittäytyvät. Iltatee-
ja -kahvi, jonka yhteydessä 
on mahdollisuus keskustella 
yhdistysten ja seurakunnan 
edustajien kanssa. 
äitienpäivän messu su 9.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Timo 
Riihimäki, avustaa Timo Jun-
tunen ja Arvo Yrjölä, saar-
na Sakari Turunen, kanttori-
na Marja-Liisa Jääskeläinen. 
Mukana Rantaveikot ja Ran-
tavuokot. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu äitienpäivänä su 9.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Anna-Maari Ruotanen, avus-
taa 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 Kirkko-
laulajat.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
sakastissa pyhäkoulu saar-
nan aikana.
Sanajumalanpalvelus hela-
torstaina 13.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

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

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

Oulunsalo
Messu su 9.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
keSTIlÄ
Messu su 9.5. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Un-
to Määttä.
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Unto Määttä.

pIIppolA
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Ulla Koskelo. Äi-
tienpäiväkahvit seurakun-
takodissa.
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Herättäjäpyhä. Toimit-
taa Juhani Kajava ja Kaarlo 
Hirvilammi, kanttorina Un-
to Määttä. Ruokailu ja he-
rättäjäseurat seurakunta-
kodissa. Piippolan kirkossa 
vuonna 1960 ripille pääs-
seet osallistuvat messuun. 

pulkkIlA
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 12 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

pYHÄnTÄ
perhekirkko su 9.5. klo 10 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kant-
torina Unto Määttä. Äi-
tienpäiväkahvit seurakun-
tatalossa. 
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Veijo Kinnunen.

RAnTSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Arja Leino-
nen.
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen. 
Lähetystilaisuus seurakun-
tatalossa. Mukana lähetti 
Regina Hantikainen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
9.5. klo 10 Tyrnävän kirkos-

sa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kantto-
rina Heikki Lumi-
aho.Sanajuma-
lanpalvelus he-
latorstaina 13.5. 
klo 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, kant-
torina Pentti Kor-
kiakoski.

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 rin-
tamalla vuonna 1942 omalle äidilleen. 

Hänen vaimonsa Marjatta Sainion 
haastattelu on luettavissa sivulla 7.
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Motoristikirkko avaa ajokauden

Helatorstaina 13. toukokuuta 
kello 12 vietetään perinteeksi 
muodostunutta motoristien 
omaa jumalanpalvelusta Yli-

kiimingin kirkossa.
Motoristikirkko on gospeljuma-

lanpalvelus ja sen toimittaa Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra Jouni Rii-
pinen. 

Jumalanpalveluksen jälkeen mo-
toristit siirtyvät paraatiajossa seura-
kuntatalolle, jossa seurakunta tarjoaa 
pullakahvit. Lisäksi paikalta voi ostaa 
makkaroita lähetystyön hyväksi. 

Viime vuonna motoristikirkkoon 
saapui noin 150 moottoripyörää. Kä-
vijämäärät ovat olleet vuosi vuodel-
ta tasaisessa nousussa. Ylikiimingissä 
motoristikirkkoja on ollut yli kymme-
nen vuoden ajan ja pyöräilijöitä ajelee 
paikalle aina Keski-Suomesta ja La-
pista saakka.

Suomen vanhinta motoristikirk-
koa vietetään Liedossa 8. toukokuu-
ta. Jumalanpalvelus pidetään ulkoil-

massa ja osallistujat istuvat mootto-
ripyöriensä selässä. Kirkkona toimii 
lava, joka on pystytetty Liedon har-
maakivikirkon viereen. Ensimmäi-
nen motoristikirkko järjestettiin Lie-
dossa 1981.

Helatorstai on tasan 40 päivää pää-
siäisestä. Silloin muistetaan Jeesuk-
sen taivaaseenastumista. Raamatun 
mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnou-
semuksensa jälkeen maan päällä 40 
päivän ajan, minkä jälkeen hän siir-
tyi tuonpuoleiseen. Apostolien teois-
sa kerrotaan, kuinka Jeesus ”otettiin 
ylös, ja pilvi vei hänet heidän näky-
vistään”.

Sana helatorstai on saatu muinais-
ruotsin sanasta helghathorsdagh, jo-
ka merkitsee pyhää torstaita. Hela-
torstaita on vietetty 300-luvulta läh-
tien. Vuosina 1973–1991 sitä kutsut-
tiin Kristuksen taivaaseenastumisen 
päiväksi. 

RAuHAN teRVeHDyS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
6.5. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Ruokala. 1. Moos. 
27. Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus to 6.5. klo 14, Kes-
kustan 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, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 8.5. klo 10, Van-
ha pappila. 
opettajien raamattupiiri 
ma 10.5. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 11.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkko. Petri Satomaa ja Mat-
ti Määttä.
Raamattupiiri ke 12.5. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Miesten piiri ke 12.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 12.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Seurat to 13.5. klo 17, Oulun 
tuomiokirkko. Jouni Hintik-
ka 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, Maik-
kulan 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 Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 6.5. ja 
13.5. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Sumppu.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat 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 seura-
kuntatalo. Ilari Kinnunen ja 
Viljo Juntunen.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Häämusiikkia pe 7.5. klo 19, 
Oulun tuomiokirkko. Ks. jut-
tu s.16. 

Karjasillan seurakunta
kohta puhkeaa su 9.5. klo 
18, Kastellin kirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.
kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 12.5. klo 18, 

Kastellin kirkko. Kevään vii-
meisinä kirjoina Joanna Har-
risin Pieni Suklaapuoti ja Lin-
da Olssonin Laulaisin sinulle 
lempeitä lauluja. Uusi kirja-
lista kesäkuun alussa netissä. 
Helatorstain perinteinen ke-
vätkonsertti to 13.5. klo 15, 
Kaukovainion kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus. 

Tuiran seurakunta
kevätrallatus – kaikkien 
yhteinen lastenlauluilta to 
20.5. klo 17.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla to 6.5. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
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 seurakun-
takoti. 
Juttutupa ma 10.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
pateniemen diakoniapiiri 
ke 12.5. klo 13, Pateniemen 
kirkko.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHITYSVAMMAISeT
keskustelukerho ti 11.5. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 

kuuloVAMMAISeT
Hyvä tietää – mukava osal-
listua -luento pe 7.5. klo 
9.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
lähetyspiiri ma 10.5. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 
kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 24.–27.5. Rokuan lei-
rikeskus. Hinta 52 € sis. mat-
kat ja täysihoidon. Vetäjinä 
Urpo Luokkala, Anne Kello-
kumpu ja Anne-Mari Kyllö-
nen. 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, Hietasaa-
ren leirikeskus. Näköpiirin ja 
Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n Porinakah-
vilan yhteinen ohjelmallinen 
kevätkauden päätöspäivä. 
Hinta 7 € sisältää aamupa-
lan, lounaan ja päiväkahvit. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
18.5. p. 08 3161 340. 

pÄIHDeTYö
naistenryhmä pe 7.5. klo 13, 
Öbergin talo.
päihdetyön järjestämä mat-
ka Roomaan ma 10.5. klo 10, 
Öbergin talo. Pohditaan va-
rainhankintamahdollisuuk-
sia kesällä 2012 tehtävälle 
matkalle. Tiedustelut Teller-
vo 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, tarjol-
la myös kahvia yms. Pajassa 
tehdään käsitöitä. 
lähetystovi pe 7.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Lyydia, purp-
puranmyyjä, mukana Pentti 
Kortesluoma.
Matka lähetysjuhlille 11.–
13.6. Suomen Lähetysseuran 
valtakunnalliset juhlat Var-
kaudessa. Hotellimajoitus 2 
hh. Hinta 100 €. Juhlien oh-
jelmaan voi tutustua www.
lahetysjuhlat.fi. Ilm. viim. 
7.5. www.oulunseurakun-
nat/ilmo tai p. 08 3161 340.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 6.5. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsali. 
Retki.

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, Oulujo-
en pappila.

Lapset ja lapsiperheet
ekaluokkalaisten kouluun-
siunaaminen. Ensimmäiselle 
luokalle menevät siunataan 
koulutielle. Ks. erillinen il-
moitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
pyhäkoulu su 9.5. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
pyhäkoulu su 9.5. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
perhekerho to 6.5. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 

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

pyhäkoulu su 9.5. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
pyhäkoulu su 9.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen 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, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma-
lanpalveluksen yhteydessä. 
pyhäkoulu su 9.5. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 9.5. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 

suomen kielellä. 
luukkaan perhekerho to 
6.5. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan 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 seu-
rakuntakoti. 
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/tapah-
tumakalenteri. 
kakarakööri kesäkuussa  
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Ks. erillinen ilmoitus.
lastenpäivät 7.6.–29.7. klo 
10–15, Lämsänjärven ja Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kukset. Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret
nuoren seurakunnan vei-
sukirjan läpilaulanta to 6.5. 
klo 18, Keskustan seurakun-
tatalo. Vuoden 2010 painos 
lauletaan läpi ja illan aikana 
äänestetään paras laulu. 
Isospäivä to 13.5. klo 13, 
Hintan seurakuntatalo. Ou-
lulaisten isosten touhupäi-
vässä mielenkiintoisia juttu-
ja, esim. gospellattaria, Raa-
matun tuunausta ja pien-
tä purtavaa pihagrillistä se-
kä Isosten siunaus messussa. 
Ohjelman jälkeen mahdolli-
suus jäädä viettämään iltaa.

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe 
7.5. klo 20–23. 

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i
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nuorten yökahvila pöllö pe 
7.5. klo 20–23. 
nuortenilta ke 12.5. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 

Nuoret aikuiset 
opISkelIJAJÄRJeSTöT
körttiopiskelijoiden seurat 
to 6.5. klo 19 Annaleena Pel-
toniemellä, Torikatu 57 A 2.
evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 7.5. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalo. Emma-
uksen tiellä, Harri Joensuu.
opkon opiskelijailta la 8.5. 
klo 19, Öbergin talo, Kirk-
kokatu 5. Kristittynä koulu-
maailmassa. 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 kap-
peli. Tie, totuus ja elämä, Au-
lis Anttila.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raksilan kerho to 6.5. klo 
10.30, Hautajaishuoneisto. 
Vieraile toiminta- ja keskus-
telukerhossa Heinätorin seu-
rakuntakodissa. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 6.5. klo 10.30, Heinä-
torin seurakuntatalo. Marja-
leena Pirkola Martoista se-
kä Raksilan kerholaiset vie-
railevat.
Senioripäivä ma 10.5. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 € . Hopealankaker-
ho klo 12.30.
Hopealankakerho ma 10.5. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 12.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Seurakuntakerhojen kevät-
retki pihkalan kaartanoon 
to 27.5. klo 9. Lähtö linja-au-
toaseman tilausajojen laitu-
rilta klo 9 ja Heinätorin seu-
rakuntakodilta klo 9.15. Pa-
luu samaan paikkaan noin 
klo 15.30. Hinta 15 € sis. mat-
kan, lounaan sekä päiväkah-
vin. Ilm. Sirkku Nivalalle 040 
7304 117 tai Elisa Metsänhei-
molle 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 keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 08 
5314 616. Numeroon voi soit-
taa, kun on yksin tai kaipaa 
kuuntelijaa, kun haluaa pu-
hua 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 seurakun-
tatalo. 
eläkeläisten kerho to 6.5. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
porinapiiri ma 10.5. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
eläkeläisten kerho ma 10.5. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo.

YlIkIIMInkI
laulukerho to 6.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
porinakerho ma 10.5. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

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

Tuiran seurakunta
Vanhan Valamon retki ma 
30.8.–2.9. Ks. erillinen il-
moitus.

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

Tuiran seurakunta
puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
kivi- ja tiffanylasikerho ti 
11.5. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa.

Muut menot
pappi tavattavissa. Ks. eril-
linen ilmoitus.
eläkeläisten kerho to 6.5. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
Seurakuntailta to 6.5. klo 
19, Soinne Palokangas. Seu-
rakuntailtaan kevätlaulujen 
merkeissä.
Rauhanyhdistyksen kevät-
juhla pe 7.5. klo 18.30, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Hintan äitienpäiväjuhla su 
9.5. klo 13, Hintan seurakun-
tatalo. Ks. erillinen ilmoitus.
Äitienpäivän jumalanpalve-
lus su 9.5. klo 13, Oulun kau-
punginsairaala. 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-

ven kaupunkileirikeskus. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla su 16.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
kaikenikäisten kevätjuhla 
su 23.5. klo 15, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
kaikenikäisten kevätjuhla 
su 23.5. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. 

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
kansainvälinen pyhäkoulu 
su 9.5. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. Lisätieto-
ja Aila Valtavaaralta p. 040 
5747 109.
International Family Club 
on Wednesday 12th May at 
9.30–11 am in Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus.

6.–12.5.2010enot Oulussa 

Häämusiikkia häitä 
suunnitteleville 

Toukokuussa järjestetään kaksi häämusiik-
ki-iltaa häitään suunnitteleville pareille. Il-
lat järjestetään Oulun suosituimmissa vih-
kikirkoissa: Oulun tuomiokirkossa perjan-

taina 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 koke-
nutta kanttoria kyllästytä. 

– Perinteisetkin teokset ovat hienoja. On kuiten-
kin paljon pareja, jotka haluavat häämusiikiksi jo-
tain muuta. Vihkimusiikista kannattaa aina neu-
votella kanttorin kanssa, valmiiksi ei voi sanoa, et-
tei joku sovi kirkkoon. Tilaisuuden luonne tulee 
kuitenkin ottaa huomioon, sanoo ensimmäisen ti-
laisuuden juontava kanttori Raimo Paaso.

Perjantaina Oulun tuomiokirkon häämusiikki-
illassa kuullaan häämarsseja urkuri Maija Tynkky-
sen esittämänä sekä vihkilauluja kanttoreiden Kat-
ri Sippolan ja Ilkka Järviön laulamana. 

RAuHAN teRVeHDyS

A r k i s to  /  J u s s i  J ääske lä in e n

Vanhan Valamon retki 

30.8.–2.9. 

Tuiran seurakunnan kaikkien vapaaehtoisten retki Van-
haan Valamoon. Matka kulkee Oulusta Joensuun kaut-
ta Sortavalaan. Majoitus mennessä ja palatessa Joen-
suussa ja Sortavalassa hotelli Seurahuoneella. Mat-
kaan sisältyy laivaliput, tutustuminen luostariin ja pu-
naiseen Skiittaan, kirkkomusiikkikonsertti, ryhmäviisu-
mit ja ruokailut. Matkan hinta on noin 250 €. Matkan-
järjestäjänä Pohjolan matkatoimisto.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 2.7. 
Saila Luukkoselle p. 040 5747 092. 

ei viikkomessua

keskiviikkona 12.5. 
Tuiran kirkossa.

Vanhustyön 
pastori Markku 

palosaari
päivystää

numerossa
044 316 1420.

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

 

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

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
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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
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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.

Tuiran seurakunnan 
vanhustyön 

linja 
vastaa keskiviikkoisin

klo 9–11 puhelinnumerossa 
08 5314 616.

7.6.–29.7. Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
ja

8.6.–29.7. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

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.

Lisätietoa lapsityönohjaajilta:
Lämsänjärvi: Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi

Hietasaari: Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

lasten kesäkerho
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 tuomiokir-
kon kryptassa.

karjasillan seurakunnnassa
Lapsia kutsutaan erityisesti oman alueensa kirkkoon 
tai kappeliin. Siunaustilaisuuden päätyttyä kouluun 
lähtevät kukitetaan.

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 päivä-
kotien kautta henkilökohtaisen kutsun kouluun läh-
tevien siunaamiseen. 

Mikäli kutsussa ilmoitettu aika ei sovi tai kutsu on jää-
nyt saamatta, kouluun lähteviä siunataan keskiviikko-
na 19.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. Koulutielle 
siunattavat kukitetaan ja joka tilaisuuden päätteek-
si on jäätelötarjoilu.

oulujoen seurakunnassa
sunnuntaina 30.5. klo 14 Oulujoen kirkossa

Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pienille koulu-
laisille turvallista koulutietä ja rauhallista mieltä kou-
luun. Siunaustilaisuuteen voi tulla mukaan koko per-
heellä. Tilaisuus on rakennettu pikkukirkon tapaan, 
joten se on lapsille entuudestaan tuttu. Tilaisuuden 
kesto on noin puoli tuntia.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla 

torstaina 6.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa 

On kiitoksen aika. Viikkomessun jälkeen juhlahet-
ki seurakuntasalissa. Tarjolla salaattia ja täytekakku-

kahvit.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla 

sunnuntaina 16.5. klo 10 
Tuiran kirkossa 

Juhla alkaa klo 10 messulla ja jatkuu sen jälkeen seu-
rakuntasalissa. 

kevätrallatus – kaikkien yhteinen 
lastenlauluilta 

torstaina 20.5. klo 17.30–19.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Ohjelmassa yhteislaulua ja laululeikkejä. Välillä mehu- 
ja keksitarjoilu, josta vapaaehtoinen maksu Yhteisvas-
tuukeräykselle. Vapaa pääsy.

Kakarakööri 
kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 12–13.30 

Myllyojan seurakuntatalossa

Kuoroon otetaan 7–12-vuotiaita lapsia. Pääsyvaatimuk-
sena lauluinto, mukaan mahtuu 30 laulajaa ilmottautu-
misjärjestyksessä. Kakaraköörin kausi päättyy konsert-
tiin 23.6. klo 18 Oulujoen kirkossa. 

Kesäkuoron osallistumismaksu  20 €.

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

Kaatuneitten muistopäivän 
kansalaisjuhla 
sunnuntaina 16.5. klo 16 

Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa 

ohjelmassa
Tervehdyssanat, Tuiran seurakunnan kirkkoherra Han-
nu Ojalehto
Nuorten ohjelmaa
Juhlapuhe, ministeri Suvi Linden
Oulun kaupungin, Puolustusvoimien ja veteraanijärjes-
töjen tervehdykset

Musiikki 
Pohjan sotilassoittokunta, Oulun Sotaveteraanikuoro 
ja Tuiran koulun 4. musiikkiluokka, yksinlaulu Lauri-
Kalle Kallunki, säestää Heikki Jämsä

Kahvitarjoilu alasalissa  Kunniamerkit

Lämsänjärven 
ympäriajot

helatorstaina 13.5. klo 14
Lämsänjärven leirikeskuksessa Hiihtomajalla

Kaikki osallistujat palkitaan – ensimmäiselle kulta-
mitali, toiselle hopeamitali ja lopuille pronssimitali. 

Myytävänä kahvia ja pullaa, mehua, makkaraa sekä 
muurinpohjalättyjä. 

Ilmoittautuminen klo 13 alkaen.

Lisätietoa Pekka Hartikka, p. 040 3530 101.

Tapahtuman järjestävät myös Maikkula-Iinatti asu-
kasyhdistys, Kastellin asukasyhdistys, Honkala-Läm-
sänjärvi asukastoimikunta, Oulu Triathlon & Cycling

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
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6.–12.5.2010enot Oulussa 

elämän polku

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9 - 16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon 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

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

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

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila,  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kastetut
Tuomiokirkko: Emma Minea 
Pauliina Palsola, Anni Peppi 
Alina Pietola.
karjasilta: Ruut Marikki Hau-
ru, Nico Elias Hongisto, Vivia 
Ellen Aurora Huovinen, Ee-
va Johanna Emilia Härkönen, 
Viivi Lotta Katariina Härkö-
nen, Venla Aino Katariina Jy-
rinki, Inka Enni Maria Kanto-
järvi, Milla Kristiina Karihta-
la, Camilla Lilianna Koistinen, 
Karla Ellen Elisabeth Kokko, 
Joona Elmeri Laine, Lenni-
Matias Eemeli Mahlakaarto, 
Rosa Matilda Palosaari, Jo-
hanna Aurora Toropainen.
Tuira: Kimi Topias Hoikkala, 
Oliver Aimo Onni Kerman, 
Unna Ilona Ketola, Jenny Ma-
ria Käyhkö, Ville-Valtteri Lak-
kala, Viktor Damien Liukko, 
Hilma Aino Anneli Peteri, Nii-
lo Oliver Suronen.
oulujoki: Antoni Davi Jun-
nikkala, Liina Sisko Kinnu-
nen, Pihla Kaisa Emilia Kärp-
pä, Jiri Valtteri Mettovaa-
ra, Peppi Matilda Puolitaival, 
Taika Maria Timonen.

Vihityt
karjasilta: Tommi Sakari Toi-
viainen ja Jenni Maria Paulii-
na Jokela, Kim Kalevi Heikkilä 
ja Marika Johanna Mustakan-
gas, Paulus Petteri Hekkala ja 
Maria-Helena Niskakangas.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Kalle Martti 
Matias Helistö 91, Sirkka Tel-
lervo Kuusela s. Kiiskilä 79.
karjasilta: Kerttu Maria 
Heikkinen s. Lumijärvi 73, 
Iikka Olavi Honka 87, Ilkka 
Tapio Kanniainen 64, Paavo 
Henrik Martti 61, Onni Valde-
mar Räisänen 86, Hilma Sofia 
Saapunki s. Kallio 84.
Tuira: Erkki Olavi Järvenpää 
81, Lauri Matias Lauttamus 
96, Aili Lyydia Nyman s. Ti-
monen 88, Juhani Tapio Pit-
känen 50, Olga Amanda Rim-
pinen s. Miettunen 91, Paa-
vo Juhani Räisänen 58, Mirja 
Aini Siltavirta s. Koskenkor-
va 82, Matti Takkinen 82, Pa-
si Olavi Törölä 42.
oulujoki:  Antti Huovinen 
87, Paavo Henrikki Pälsynaho 
57, Eine Anita Rantakokko s. 
Nurisalo 75. 

Toimittaa Hannele Lusikka ja saarnaa Pasi Kurikka. 
Kanttorina Taina Voutilainen.

Potilaille, omaisille ja henkilökunnalle

Äitienpäivän jumalanpalvelus 
sunnuntaina 9.5. klo 13

Oulun kaupunginsairaalan ala-aulassa 

Hintan äitienpäiväjuhla
sunnuntaina 9.5. klo 13–15
Hintan seurakuntatalossa

Messu klo 12, toimittaa Ilkka Mäkinen, kanttori Sanna 
Leppäniemi. Messun jälkeen äitienpäiväjuhla yhdessä Hintta-
Parkkisenkankaan pienkiinteistöyhdistyksen kanssa. Kahvi- ja 

kakkutarjoilu. Puhe Martti Pennanen, Leena Rautio esittää 
sikermän Kantelettaren runoja, Typen lauluveikot johtajanaan 

Heikki Jämsä laulavat. 

Kohta puhkeaa
Runotapahtuma Anna-Maija Raittilan lyriikasta

Kastellin kirkossa sunnuntaina 9.5. klo 18

Kohta puhkeaa
Runotapahtuma Anna-Maija Raittilan lyriikasta

sunnuntaina 9.5. klo 18 Kastellin kirkossa 

Runoja tulkitsevat Hilja Alasuvanto, Eeva Holma, Maija 
Karppinen, Sirkka Kokko, Terttu Välikangas, Juha Vähäkangas 

ja Pirkko Böhm-Sallamo. Säestykset kanttori Ilkka Järviö. 

Vapaa pääsy.

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.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai puhelimitse 08 3161 340. 

Tiedustelut Marjukka Hamari 040 575 2710.

Tuiran seurakunnan

 Nuorten retki 
Tampereelle 

21.–23.5. 

Rippikoulun käyneille Tuiran seurakunnan nuorille vil-
linhauskaa viikonloppu Tampereella nääs. Luvassa yh-
dessä oleilua, hyvää seuraa, kiljahduksia Särkännie-
men huvipuistossa, vakoiluoppeja yms... 

Retken hinta 65 €  sisältää vakuutuksen, majoituksen 
aamu- ja iltapaloilla sekä osan ruokailuista, kuljetuk-
sen linja-autolla sekä särkänniemen rannekkeen ja li-
put Tampereen vakoilumuseoon. 

Lisätietoja matkasta Anssi Putilalta 
050 340 8982 tai anssi.putila@evl.fi.

Helatorstain 
perinteinen kevätkonsertti 

torstaina 13.5. klo 15 
Kaukovainion kappelissa 

Ohjelmassa Mozartia, Schumannia, Germania, Webbe-
riä ja Readea. Esiintyjät Ritva Lehtiniemi-Anundi lau-
lu, Mikko Salo huilu, Mika Ryhtä klarinetti, Osmo Le-
poniemi viulu, Samuli Seppänen piano, Hannu Hirvelä 
piano. Esiintyjät ovat Oulun Konservatorion opettajia.

Konsertin jälkeen kahvit. 
Vapaaehtoinen kahvikolehti Pirjo Lehtiniemen työn tu-
kemiseksi Etiopiassa Suomen Lähetysseuran kautta. 
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Mansikkakakku 

3 munaa

1 ½ dl sokeria

½ dl perunajauhoja

1 ½ dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta 

Kostutus : 

2 dl sokerivettä tai vissy-ananasmehulientä 

Täyte: 

400 g mansikkahilloa

2 dl vatkattua kermavaahtoa 

Koristelu : 

1 l pakastemansikoita

1 pieni rasia mansikkamarmeladia

hyytelösokeria 

Kakku ja rukouslaulu 
kruunaavat äitienpäivän
Moni seurakunta tarjoaa 
ensi sunnuntaina 
kakkua äitienpäivän 
kunniaksi. Tarjolla on 
myös isompia kekkereitä, 
runonlausuntaa ja 
musiikkia.

Pyhännän seurakuntata-
lossa pidetään äitienpäi-
väkakkukurssi lauantaina 
kello 14. 

– Kurssilla tehdään sellaista 
kakkua, jota ei varmaan Pyhän-
nällä ole aiemmin maisteltukaan, 
nuorisotyönohjaaja Sirkku Palo-
la hehkuttaa.

– Saksalaisesta lehdestä löy-
detty resepti on yllätys, mutta sen 
verran voin sanoa, että marsipaa-
nilla koristellaan. Se on meillä ai-
van aliarvostettu herkku, sehän 
on kuin muovailuvahaa.

Palola odottaa paikalle lapsia 
ja nuoria vaikka isän tai kummin 
kanssa. Kurssilla valmistetaan 
neljän munan täytekakku 9 eu-
ron hintaan. Saman perheen jäse-
nille toinen kakku maksaa 7 eu-
roa, kolmas 5 euroa. Kurssille on 
ilmoittauduttava ennakkoon vii-
meistään 6.5. numeroon 0207 109 
877. Pyhännän kirkossa vietetään 
myös perhekirkkoa sunnuntaina 
kello 10, jonka jälkeen nautitaan 
äitienpäiväkahvit.

Äidit ja kaikki muutkin pääse-
vät kuulemaan Sirkeitä Sirkutta-
jia Hailuodon Saarenkartanossa 
sunnuntaina kello 14. Hailuodon 
kirkossa vietetään rukouslaulu-
messua samana iltana kello 18. 

– Rukouslaulumessun laulut 
sopivat moneen eri elämäntilan-
teeseen. Lauluihin voi yhtyä sy-
dämessään rukoillen, kanttori 

Vaahdota munat ja sokeri. Lisää leivinjauhe-vehnäjauiho-peruna-
jauhoseos vaahtoon ja sekoita kevyesti. Kaada taikina voideltuun, 

jauhotettuun tasapohjaiseen vuokaan. Paista 175-asteisessa uu-
nissa noin 30 minuuttia.

Leikkaa jäähtynyt kakku kahteen osaan ja kostuta sokeri-
vedellä tai vissy-ananasmehuseoksella.

Vaahdota kerma ja mausta sokerilla. Levitä hilloa poh-
jan päälle. Levitä kermavaahtoa hillon päälle.

Nosta päälle toinen kakkulevy ja kostuta vain vä-
hän. Levitä marmeladia kakun päälle ja lopuksi hal-

kaistut, osittain jäiset mansikat. Tee hyytelösokeri-
kuorrutus pakkauksessa olevan ohjeen mukaan ja 

sivele mansikat liemellä huolellisesti, mieluim-
min runsaasti, ettei mansikoiden sulamisnes-

te värjää kermaa punaiseksi. Pursota kermaa 
kakun reunoille tai vedä kerma lastalla si-

leäksi. 

Vaihtoehtoja : 
Mansikoiden tilalle voi laittaa musti-
koita, puolukoita tai vaikka viinimar-
joja. Myös lakat, hillot ja hedelmät so-
pivat täytekakun valmistukseen.  

Ohjeen antoi Oulunsalon seurakunnan 
emäntä Birgitta Timonen.

Kaisamarja Stöckell kertoo. 
Rukouslaulumessua on vie-

tetty Hailuodon kirkossa vasta 
muutaman kerran. Äitienpäivä-
nä messussa rukoillaan erityises-
ti äitien puolesta. Lisäksi seura-
kuntalaiset voivat kirjoittaa omia 
esirukouspyyntöjään ennen mes-
sua. Messun jälkeen tarjoillaan 
iltateetä. 

Oulunsalon seurakuntatalos-
sa voi nauttia äitienpäivälounas-

ku
vat: w

w
w

.sxc.h
u

ta kello 11–14. 6–12 euroa mak-
savan uunilohiaterian tuotto me-
nee lähetystyölle.

Muhoksen seurakunnassa 
vietetään äitienpäiväjuhlaa lau-
antaina kello 13 Kylmälänky-
län kappelissa. Muhoksen Rau-
hanyhdistyksellä vietetään niin 
ikään äitienpäiväjuhlaa sunnun-
taina kello 13. 

Pulkkilan Rauhanyhdistyk-
sellä pidetään äitienpäivämyy-

jäiset lauantaina kello 12–13.
Haukiputaan seurakuntakes-

kuksen äitienpäiväkonsertissa 
esiintyvät Reijo Alatalo ja Antti 
Räty sunnuntaina kello 18. 

Oulussa potilaat, omaiset ja 
henkilökunta pääsevät viettä-
mään äitienpäivän jumalanpal-
velusta Oulun kaupunginsairaa-
lan ala-aulassa sunnuntaina kel-
lo 13.  

Hintan seurakuntatalossa vie-

tetään sunnuntaina äitienpäivä-
juhlaa yhdessä Hintta-Parkkisen-
kankaan pienkiinteistöyhdistyk-
sen kanssa alkaen messulla kello 
12.  Typen lauluveikot laulavat ja 
Leena Rautio esittää Kanteletta-
ren runoja. 

Muut äitienpäivän jumalan-
palvelukset kahvitteluineen löy-
tyvät seurakuntien ilmoituksista. 

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

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

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.

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

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

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 srk-
salissa.
päiväpiiri ke 12.5. klo 10 Saa-
renkartanossa.
kuollut: Osmo Antero Valp-
pu 76.

päiväkerhot: Päiväkerho 
3-vuotiaille maanantaisin klo 
10 ja kokkikerho klo 12.30 
kerhohuoneella. Päiväker-
ho 4-v. A tiistaisin klo 10 ja 
päiväkerho sisarusryhmä A 
klo 13 kerhohuoneella. Päi-
väkerho 4-v. B keskiviikkoi-
sin klo 12.30 kerhohuoneel-
la. Päiväkerho sisarusryhmä B 
torstaisin klo 10 ja perheker-
ho klo 10 srk-talolla. Päivä-
kerho 5-vuotiaille perjantai-
sin klo 10 ja klo 12.30 kokki-
kerho kerhohuoneella. Hela-
torstaina 13.5. ei ole kerhoja!
kirkkokuoro ke 12.5. klo 
18.30.
naistenretki Vuokattiin la 
14.8. Uintia tai keilausta, ul-
koilua, hyvää ruokaa ja mu-
kavaa seuraa eli virkistävä 
retki tiedossa! Retken hin-
ta 10 euroa, sisältää matkan 
ja ruokailun. Muut maksut 
kukin huolehtii itse paikan 
päällä (uinti/keilaus, kahvi). 
Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot jo ennen kesää eli viim. 

Töitä tarjolla nuorille

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

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 15.5. mennessä 
seurakunnan sähköpostiin tai kirjeitse kirkkoher-
ranvirastoon.

Hautausmaan 
ja kirkkopuiston 
siivoustalkoot 
ke 12.5. alkaen klo 9

Ruokaa ja kahvia 
talkoolaisille 

seurakuntatalolla. 
Haravat mukaan! 

ma 24.5. Marjolle p. 045 6381 
973 tai Siljalle p. 387 512.
Isovanhempi-lapsenlapsi 
leiripäivä la 29.5. Tyrnävän 
kesäkodilla. Tarkemmin seu-
raavassa lehdessä. Tieduste-
lut Marjo p. 045 6381 973.
Rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 7.5. klo 19 Altti Aspe-

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 Prok-
kola s. Lithovius 92, Aili Ka-
tariina Sallinen s. Tuovila 89.

RukouSlAuluMeSSu 

äitienpäivän iltana 9.5. 
klo 18 kirkossa

Rukouslaulumessun 
jälkeen nautimme 

yhdessä äitienpäivän 
iltateen. 

ÄITIenpÄIVÄn 
lAuluTeRVeHDYS 

su 9.5. klo 14 
Saarenkartanossa. 
Sirkeät Sirkuttajat 

laulavat. 
Kahvitarjoilu.

naistenpäivä la 8.5. srk-kes-
kuksessa. Vieraana evanke-
lista Eliina Heinonen. Aa-
mukahvit musiikin kera klo 
10, päivätilaisuudet klo 11, 
13.15, 15, sielunhoito- ja ru-
kouspalvelu klo 17 kirkossa, 
iltakirkko klo 18.
Äitienpäiväkonsertti su 9.5. 
klo 18 srk-keskuksessa. Rei-
jo Alatalo laulu, Antti Räty 
piano. Järjestää Kiiminkijoen 
opisto, liput 8 / 5 €.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
10.5. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa. 
lähetyspiirin vierailu ma 
10.5. Tiistaiseuran luona 
Koljon majalla. Lähtö Vak-
kuriloiden väliseltä pihal-
ta klo 13.30 henkilöautoilla. 
Ota mukaan oma virsikirja ja 
saunapyyhe.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisten vertaistukiryhmä 
päättyy ke 12.5. Käymme tu-
tustumassa Hyvän Mielen Ta-
lon omaisten ryhmään Ou-
lussa. Lähtö klo 16.45 Kirk-
kotie 10 C. Tiedustelut p. 040 
5898 362 / diakonissa Heli 
Puuperä.
Rovastikunnallinen lasten-
juhla helatorstaina 13.5. al-
kaen klo 12 Kiimingissä. Oh-
jelmassa kirkkohetki, ruokai-
lu ja Taika-Petterin esitys. Il-
moittautumiset 6.5. mennes-
sä p. 040 5471 472 tai outi.
palokangas@evl.fi. Seura-
kunta järjestää linja-auto-
kuljetuksen, mikäli lähtijöi-
tä on vähintään 20 henkilöä. 
Myös omalla autolla mene-

vien pitää ilmoittautua ruo-
kailun vuoksi.
Haukiputaan seurakun-
nan ja kellon nuorisoseu-
ran perjantaikuoron sävel-
hartaus helatorstaina 13.5. 
klo 19 srk-keskuksessa, Per-
jantaikuoro johtaa Pentti Ti-
ri, säestys Else Piilonen, solis-
tit Juhani Jämsä, Juha Kivari 
ja Maija Punkeri, puhe Jaak-
ko Kaltakari. Ohjelma 5 € Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
nuorten kesätyökampan-
ja: Haukiputaan seurakun-
ta ottaa hautausmaa- ja 
puistotyöhön kahden viikon 
työjaksoihin vuosina 1991–
1994 syntyneitä nuoria. Eh-
dot Haukiputaan kunnan ja 
Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
kesätyökampanjan mukai-
set. Palkka 300 € /2 viikkoa. 
Työaika 30 h / vk. Paikat täy-
tetään arpomalla. Työnha-
kijan on ilmoittauduttava 
myös työvoimatoimistoon. 
Työpaikkoja haetaan haku-
lomakkeella, joita saa seu-
rakunnan taloustoimistosta 
sekä internetistä www.hau-
kiputaanseurakunta.fi. Ha-
kemus on toimitettava pe 
14.5.2010 klo 14 mennessä 
osoitteeseen: Haukiputaan 
seurakunta, taloustoimisto, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipu-
das. Lisätietoja antaa seura-
kuntapuutarhuri Erkki Mik-
konen p. 040 5601 961.
liikuntavammaisten ai-
kuisten liikunnallinen leiri-
päivä ke 2.6. klo 10–18 Isol-
laniemellä. Liikuntavammai-

nen, joka asut kotona: tule 
mukaan päivään, jossa saat 
tietoa mm. apuvälineistä ja 
harrastusmahdollisuuksis-
ta, pääset keskustelemaan 
ja kokeilemaan esim. puhal-
lustikkaa, bocciaa ym. ver-
taisryhmän kanssa. Lepoa 
varten on huoneita käytet-
tävissä. Oma henkilökohtai-
nen avustaja on suotavaa ol-
la mukana. Päivään kuuluu 
myös kahdet kahvit ja ruo-
kailu. Mukana Risto Lappa-
lainen Aivohalvaus-dysfasia-
liitosta sekä diakoniapappi 
Jari Flink sekä diakonissat Jo-
hanna Kerola ja Heli Puuperä 
Haukiputaan seurakunnasta. 
Ilmoittautumiset ja mahdol-
linen avustajan tarve sekä 
ruokavaliot diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 5472 636 
viim. 21.5.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: 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 monitoimi-
salissa. Kevätjuhla to 13.5. 
klo 15 ry:llä. kello: Päivä-
kerho pe 7.5. klo 17 Kellon 
srk-kodissa. Raamattuluok-
ka (pienet ja isot) pe 7.5. klo 
17.30 Siiralla. Äitienpäivä-
seurat su 9.5 klo 15 ry:llä. Jo-
kikylä: Sisarpiiri to 6.5. klo 
18.30 ry:llä. Raamattuluo-
kat pe 7.5. klo 17.30 ry:llä. 
Miesten järjestämä ruokai-
lu la 8.5. klo 18 ry:llä. Yhteis-
päiväkerho ti 11.5. klo 17.30 
ry:llä. Raamattuluokkalais-

ten kevätretki pe 14.5. ja ke-
vätjuhla su 16.5. ry:llä.
kastettu: Alma Matilda Kan-
niainen, Oula Mikael Kanste, 

Pyry Jooseppi Korpela, Mis-
ka Valentin Kallioranta, Tuo-
mas Akseli Kurttila, Mirella 
Annikki Karvonen, Topias 

Alakouluikäisten lasten perheiden retki 
Alahärmän powerparkkiin 15.–16.6.

Valtteri Korpi.
kuollut: Juha Antti Henrik 
Lohvansuu 30, Teemu Ilma-
ri Päkkilä 30.

Lähtö kirkon pihalta ti 15.6. klo 14, paluu 
ke 16.6. myöhään yöllä. Lähdemme koti-
matkalle, kun huvipuisto sulkeutuu klo 
19. Matkan hinta 40 € / osallistuja. 

Hinta sisältää matkat, yhden ruokailun 
menomatkalla, majoituksen hotellissa, 
hotelliaamupalan, saunan illalla Rio Gran-
de -alueella ja vakuutuksen. 

Jokainen kustantaa itse muut ruokailut, 
välipalat matkan aikana, sisäänpääsyn hu-
vipuistoon tai rannekkeen. 

Retki on tarkoitettu perheille, joissa on 
alakouluikäisiä lapsia. Retkelle voi lähteä 
koko perhe kaikenikäisten lasten ja ai-
kuisten kanssa, mummu, kummi tai kum-
min kaima, mutta yksinään emme voi ke-
tään lasta mukaan ottaa. 

Ilmoittautumiset retkelle ti 11.5. klo 12–14 
Ulla Nyyssöselle, p. 0400 766 603. Ilmoit-
tautuminen on sitova. 25.5. jälkeen tul-
leista peruutuksista peritään siitä aiheu-
tuneet todelliset kulut osallistujalta. 

lämpimästi tervetuloa mukaan!



w w w.sxc . hu /  S a ra h B r uc ke r
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

papin päivystys perjantaisin 
klo 13–16 Zeppeliinin kappe-
lissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
naisten piiri to 6.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa. Mu-
kana Timo Riihimäki.
Miesten piiri to 6.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Työikäisten miesten piiri la 
8.5. klo 16 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Työikäisten naisten raamat-
tupiiri ti 11.5. klo 19 kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa ke ja to klo 
9.30–11, Kirkonkylän srk-ko-
dilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa ti ja 
pe klo 9.30–11. 
perhekerhojen retki Virpi-
niemeen to 27.5. Retki mak-
saa 2 € / hlö iästä riippumat-
ta, maksu kerätään linja-au-
tossa. Ohjelmassa makka-
ranpaistoa, leikkejä, harta-
us. Lähtö 9.30, paluu klo 13 
mennessä. Ilmoittautumiset 
viimeistään ke 12.5. kerho-
pisteisiin lastenohjaajille.
Ilmoittautuminen seura-

kirkkoherranvirasto 
avoinna 

ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17

kunnan päiväkerhoihin 
2010–2011 pe 21.5. mennes-
sä kerhopisteisiin tai kirkko-
herranvirastoon. Ilmoittau-
tumislomake 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-kes-
kuksessa. Kuoroa ei ole 6.5., 
yhteiset harjoitukset 7.5. klo 
15 Kokkokankaalla. Helators-
taina 13.5. ei kuoroa.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 12.5. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Aihee-
na jalkojen hoito, josta ker-
tomassa jalkahoitaja Sinikka 
Kanniainen. Seurakuntapii-
riä ei ole helatorstaina 13.5. 
kirkkokuoro ke 12.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
liikuta minua -kampanja 
ke 12.5. klo 13. Seurakun-
nan diakonian palveluryh-
mä osallistuu kampanjan to-
teuttamiseen ulkoilemalla 
palvelutalo Hovilan asukkai-
den kanssa. Liikuta minua-
tapahtuma järjestetään Pi-
rilän pihalla tai sateen sat-
tuessa Pirilän sisätiloissa. Li-
sätietoja tapahtumasta Lee-
na Hintsala 040 7790 365, 
tai kunnasta Helena Lehto-
saari 050 5700 980 tai Kris-
tiina Hänninen 050 4636 493.
Terveyskeskussairaalan ke-
vätjuhla pe 14.5. klo 13. Mu-
kana diakonian palveluryh-
mä.
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 

10–13. 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Ollakantie 14. Päihde-
ongelmaisten ja yksinäisten 
päivätoiminta.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joilla on 
päivisin aikaa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, kok-
kikerho ke klo 16–17.30 ja 

17.30–19, draama- ja leik-
kikerho to klo 17–18. Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kus: Monitoimikerho to klo 
17.30–19. Nuorisoseura: Poi-
kien pelikerho ti klo 16–
17.30. 
nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kempelehallilla. Päi-
vystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. Yöpappila pe 7.5. klo 
20 Vanhassa pappilassa. 

perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 7.5. 
klo 18. Nuoremmat: Limma, 
Pappilanniitty 10. Isommat: 
Kälkäinen, Horsmatie 19 (il-
takylä). Alueellinen nuor-
tenilta pe 7.5. klo 19 ry:llä. 
Aikuistenilta la 8.5. klo 19 
ry:llä.

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.

kuorot: Tähdet to 6.5. klo 
16–17 srk-talolla. Kirkkolau-
lajat ke 12.5. klo 18 srk-talol-
la. Kevään viimeinen.
Tupoksen olohuonetoimin-
taa ei ole ke 12.5. Vanamossa.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
12.5. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
12.5. Kaikkien ikäihmisten 
toivotaan osallistuvan Liiku-
ta minua -tapahtumaan klo 
13–15 keskuskentällä tai sa-
teen sattuessa liikuntahal-
lilla. Ota kaveri mukaan. Lä-
heiset ja naapurit, tarjotkaa 
kuljetusapua.
omaishoitajien ja ystävä-
renkaan retki ma 17.5. Luon-
tokeskukseen. Ruokailu ja 
yhteinen hetki. Lähtö seura-
kuntatalolta klo 12. Ilmoit-
tautumiset Maisalle 12.5. 
mennessä, p. 044 7521 227.

Tulossa: Isovanhempi-lap-
senlapsileiripäivä Tyrnävän 
Kesäkodilla ka 29.5. 
nuorisotyö: Nuortenilta la 
8.5. klo 18–20 Nuorisonur-
kassa jatkuen yökahvilana 
klo 23 asti. Mukana Kesä 3 
-riparilaiset.
Varhaisnuoret: Kaikki var-
haisnuorten kerhot ovat 
jääneet lomalle. Uusi kerho-
kausi alkaa jälleen syyskuus-
sa. Kesän toimintaa järjeste-
tään yhteistyössä Limingan 
kunnan ja 4H-yhdistyksen 
kanssa seuraavasti:  Liikun-
tapainotteiset päiväleirit klo 
10–14. Osallistumismaksu 10 
€ / vko. 7.–11.6. kirkonkylän 
nuorisotalolla 4.–6.-luokka-
laisille, 14.–18.6. Tupoksessa 
Vanamossa 1.–3.-luokkalai-
sille. Ilmoittautumiset 31.5. 
mennessä Helille p. 0400 
803 837. 
koko perheen retki Juku 
parkkiin kalajoelle 23.6. 
Osallistumismaksu 26 €, al-
le 4-vuotiaat 6€ ja eläkeläi-
set 24 €. Yhteislippu kylpy-
lään ja vesipuistoon 34 €, al-
le 4-vuotiaat 6 €.
koko perheen retki power 
parkkiin Ala-Härmään 1.7. 
Päiväranneke yli 130 cm 29 
€ ja alle 130 cm 19 €. Pelk-
kä sisäänpääsy aikuisilta 5 
€, alle 15-vuotiailta ja elä-
keläisiltä 3 €, alle 2-vuotiaa-
at maksutta. Kyyti maksaa 
8 €. Ilmoittautumiset retkil-
le 31.5. mennessä Raijalle p. 
0500 688 848.
Seurakunnan oma luonto-

aiheinen leiri 3.–6.-luokka-
laisille 29.–30.6. Limingan 
luontokeskuksessa. Luvassa 
monenlaista kivaa puuhaa ja 
tutustumista luonnon ihmei-
siin. Leirin päätteeksi koko 
perheen yhteinen iltanuo-
tio. Hinta 10 €. Ilmoittautu-
miset 11.6. mennessä Kirsille 
p. 044 7521 225. 
perhekerhot: Ti 11.5. klo 
9.30–11 Kotikololla. Yhdes-
säoloa. Ke 12.5. klo 9.30–11 
Vanamossa. Yhdessäoloa.
partio: Markku Korhonen 
vapailla ja vuosilomalla 1.–
30.5. Jotos 10 Tarpojien, sa-
moajien ja vaeltajien mär-
käleiri 7.–9.5. Partiokämpän 

maastossa. Katso leirikirje 
netissä. Märkämerkin ja käsi-
työmerkin suoritusta. Ilmoit-
tautuminen Heikille. 
Hautojen hoidot: Palvelu-
valikoima sisältää: Pitkäai-
kaiset hoidot viisi (5) tai 10 
vuotta vuotta ja kesähoi-
to. Kesähoidot ilmoitettava 
kirkkoherranvirastoon kun-
kin vuoden toukokuun lop-
puun mennessä, jonka jäl-
keen kesähoitosopimuk-
sia ei enää kyseiselle kesäl-
le tehdä. Sisältö molemmissa 
sama: Haudan peruskunnos-
tusmaksu, haudan pinnan 
nurmi / hiekkahoito, kukat 
ja kukkien hoito. Kukkia yk-

si/hautasija, kuitenkin enin-
tään kolme / hautakivi, kas-
telu, havutus syksyllä, joulu-
na kynttilä. Kynttilöitä yksi 
/ hautasija, kuitenkin enin-
tään kolme / hautakivi. En-
nen 1.1.2006 solmitut pitkä-
aikaissopimukset hoidetaan 
tehtyjen sopimusten mukai-
sesti.
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka pe 14.5. klo 18.30 
(7–8) ry:llä. Pyhäkoulut su 
16.5. klo 11.30 ry:llä. Seu-

rat su 16.5. klo 14 Niittypir-
tin palvelutalolla sekä klo 17 
ja 18.30 ry:llä. Varttuneiden 
kerho ti 18.5. klo 12 ry:llä.
kastettu: Miika Kristian 
Hannila, Pyry Jaakko Pette-
ri Jokela, Helmi Aino Elina 
Junttila, Iikka Urho Matias 
Kekkonen, Ella Maria Meri-
läinen.
Vihitty: Ilpo Risto Raimond 
Malm ja Mari Tuulikki Sep-
pälä; Hannu Tapani Palola ja 
Mirja Leena Karppinen.

kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot 

avoinna ke 12.5. klo 11 
saakka.

Suuret 
kiitokset 

kaikille eri tavoin 
Yhteisvastuukeräyksessä 
mukana olleille!

Yhteisvastuutyöryhmän 
puolesta 
Sinikka Ilmonen.

Limingan rovastikunta 
järjestää matkan 

 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 

OHJELMASSA: 
Leikkimielisiä kilpailuja
Paloautoesittely
Kahvitarjoilu ja makkaran 
myyntiä
ym. mukavaa

Naapurit ja ystävät 
ikäihmisen avuksi 
järjestämään kuljetuksen 
tapahtumaan
ja avuksi paikanpäällä.

KESKIVIIKKONA 
12.5. klo 13-15 
URHEILUKENTÄLLÄ.
SATEEN SATTUESSA LIIKUNTAHALLILLA

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

TeRVeTuloA !!
Järjestää: 
Limingan kunta 
ja seurakunta

liikuta minua-
ulkoilupäivä     
Ikäihmisille

Murron rauhanyhdistys: Äi-
tienpäiväseurat su 9.5. klo 16 
ry:llä.
kastetut: Lassi Pekka Pie-
tari Kinnunen, Anton Elme-
ri Uusi-Vähälä, Oliver Sakari 
Risto, Leevi Esko Olavi Lahti-
nen, Milja Kaarina Josefiina 
Haapalainen, Jessica Matilda 
Andersen, Aku Matias Ante-
ro Nättinen.
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oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 6.–12.5.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

www.oulunsalonseurakunta.fi

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

pyhäkouluja ei ole äitien-
päivänä.
Hartaus ke 12.5. klo 13.30 
Salonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Seurakuntakerhoa ei ole 
13.5.
Hartaus to 13.5. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortesluo-
ma.

Varhaisnuorten kerhot 
ovat jääneet kesälomalle. 
Kerhot alkavat taas syys-
kuun alussa. Myös varkkari 
on kiinni ja jatkuu taas syys-
kuun alusta.
kesä ykkösen rippikoulu-
lauantai 8.5. klo 9–19 Umpi-
mähkässä. Kutsut lähetetään 
viikolla 17.
Varhaisnuorten retki la 
15.5. klo 8–18 Ranuan eläin-
puistoon. Hinta 20 € sis. mat-
kan, pääsymaksun ja lämpi-
män ruuan. Ilmoittautumi-
nen Oulunsalon seurakun-
nan nettisivulla. Lisätietoja 
Kirsiltä, p. 040 7720 373.

Ilmoittautuminen 

vuosina 2005 ja 2006 syntyneiden päiväkerhoihin kau-
delle 2010–2011 on käynnissä. Lisätietoja  ja ilmoittau-
tuminen osoitteessa www.oulunsalonseurakunta.fi  tai 

puhelimitse 17.5. klo 8-14 p. 044-7453 850

Hartaushetket to 6.5. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
6.5. klo 14 Vire-kodissa, Jou-
ni Heikkinen. 
Miesten ilta pe 7.5. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
Äitienpäiväjuhla la 8.5. klo 
13 Kylmälänkylän kappelissa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 11.5. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Jou-
ni Heikkinen.
Hartaus ke 12.5. klo 13 päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen. 
Rukouspiiri ke 12.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.

kristittyjen yhteinen ru-
kousilta ke 12.5. klo 19 Mu-
hoksen helluntaiseurakun-

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. 

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 ruo-
kailulla, ruokailussa edulli-
nen perhelippu. Tervetuloa. 
Seurat su 15.5. klo 16 ry:llä, 
Toivo Määttä, Lauri Karhu-
maa.
kirkonkylän ry: Myyjäis-
tavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu pe 7.5. klo 17 ry:llä, 
myyjäiset klo 18.30 ry:llä,  
klo 20 nuortenilta ry:llä. Seu-
rat la 8.5. klo 19 ry:llä, Jor-
ma Vuorma.  Äitienpäiväjuh-
la su 9.5. klo 13, Pertti Lahti-
nen. Seurat  to 13.5. klo 16 
ry:llä, Matti Lääkkö. Raa-
mattuluokka I su 16.5. klo 
12 ry:llä, raamattuluokka II 
Kylänpuolessa ja Keskikyläl-
lä, ry Karhuoja,  Tuomo Kan-
gas, seurat klo 16 ry:llä, Erk-
ki Alasaarela.
kastettu: Lenne Eemeli 
Ruokamo, Emilia Ainu Anne-
li Salla, Leo Tapio Lehtinen. 
Petrus Akseli Koskelo. 
kuollut:  Eila Inkeri Sivo-
nen  83.

nassa, Veturitie 1. 
Myytävänä hautausmaan 
huoltorakennuksen van-
ha nosto-ovi. Tiedustelut 
Jari Kukkohovi p. 044 5733 
123.
lähetystyö: Valtakunnalli-
set lähetysjuhlat Puusta pit-
källe 11.–13.6. Varkaudessa. 
Ohjelmaa aikuisille, lapsille 
ja nuorille. Limingan rovas-
tikunnasta järjestetään juh-
lille yhteiskuljetus. Tied. ja 
ilmoittautumiset viim. 10.5. 
lähetyssihteeri Anja Hämä-

läiselle p. 040 5629 131. 
kuorot: Ke 12.5. ei kuoro-
harjoituksia. 
lapset  ja perheet: Per-
hekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneella. laita-
saaren rukoushuone: Aa-
murukous maanantaisin klo 
6.30. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Kotiompeluseurat pe 

7.5. klo 19: kirkonkylä ja  
Anttila Ulla ja Antti Jokita-
lo, Korivaara Ulla ja Risto 
Mehtälä, Suokylä Marjo ja 
Janne Karhumaa, Pälli Kai-
su ja Esa Oikarinen. Raamat-
tuluokka la 8.5. klo 19 7–8-
lk ja nuortenilta Koortilas-
sa. Äitienpäiväjuhla su 9.5. 
klo 13 ry:llä. Päiväkerhot ma 
10.5. klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyh-
distys: 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 Tah-
volassa. Nuortenilta klo 19 
Koortilassa. Sisarilta to 13.5. 
klo 18.30 ry:llä. 
kastettu: Noora-Mirjam 
Tervonen, Paavo Hermanni 
Alfred Oinas. 
kuollut: Raimo Eino Aukus-
ti Kukkohovi 63, Teuvo Mart-
ti Leskelä 78.  
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Tervetuloa 
luontokerhoon 2010
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesäkuussa 
luontokerhon. Kerho on tarkoitettu vuosina 2003–2005 
syntyneille lapsille. Kirkonkylällä kerhopaikka on Tyrnä-
vän srk-talolla, kerhohuoneessa sekä seurakunnan leik-
kikentällä ja lähimaastossa. Murrossa kerhopaikka on 
seurakunnan kerhotilassa Kauttaranta 12 A 2 sekä lähei-
syydessä olevassa Pronssikauden leikkipuistossa. Tem-
meksellä 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 kiin-
nostavia asioita luonnos-
ta. Joka päivä lapsille mu-
kaan pienet eväät. Sateen 
sattuessa kerhoillaan sisäl-
lä, kirkonkylällä srk-talos-
sa ja Murrossa kerhotilois-
sa. Luontokerhossa teem-
me myös pieniä retkiä lähi-
ympäristöön.

Ilmoittautumiset kirkko-
herrranvirastoon p. 5640 
600 torstaina 20.5. ja per-
jantaina 21.5. klo 9.–14.

Luontokerhoihin ei oteta ilmoittautumisia muualla 
kuin kirkkoherrranvirastossa. Ryhmät täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Rippikoulumuistelu 

1950
Vuonna 1950 rippikou-
lun Siikalatvan alueella 
käyneiden kirkkopyhä.
Jumalanpalvelus sun-
nuntaina 27.6. klo 
12 Pulkkilan kirkos-
sa. Ruokailu ja yhteis-
tä ohjelmaa Pulkki-
lan seurakuntatalos-
sa. Ota rippikouluku-
via ja muisteloita mu-
kaan. Ruokailua var-
ten ilmoittautumiset 
erityisruokavaliotoi-
veineen 1.6. mennessä 
kirkkoherranvirastoon 
p. 0207 109 860 tai rip-
pikouluikäluokan yh-
dyshenkilölle Elsa Poh-
jolalle p. 040 766 8543.

lähetyssihteeri enna Junno 
tavattavissa ti klo 9–13 kirk-
koherranvirastossa Piippo-
lassa, p. 0207109 874. 
kirkkovaltuusto to 6.5. klo 
18 Pulkkilan srk-talossa. 

keSTIlÄ
Yhteisvastuutapahtumi-
en tuotto Salessa 260 € ja K-
Marketissa 309 €. Kiitokset 
talkoolaisille ja ostajille! 
Hautausmaan siivoustal-
koot pe 7.5. klo 9 alkaen. 
Voileipäkahvit srk-kodissa.
Rippikoululaisten palve-
lupäivä la 8.5., lisätietoja 
diakonissa Rauni Tuomaala 
p. 0207 109 856.
Ry:n kevätmyyjäiset la 8.5. 
klo 10–12 vanhassa srk-talos-
sa.
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 Ala-
salmi 96.

pIIppolA
Hautausmaan siivoustal-
koot to 6.5. alkaen klo 9. Tal-
koolaisille voileipää ja kah-
via. Säävaraus. Varapäivä 7.5.
Äitienpäiväkahvit su 9.5. 
klo 10 jumalapalveluksen jäl-
keen srk-kodissa. 
Ry:n seurat su 9.5. klo 15 
srk-kodissa. 
ehtoollishartaus to 12.5. 
klo 14 Vaarintalossa ja klo 
14.30 Ainolassa. 

Ruokailu ja herättäjäseu-
rat helatorstaina 13.5. klo 10 
messun jälkeen srk-kodissa, 
Juhani Kajava ja Kaarlo Hir-
vilammi. 
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
kuollut: Pekka Eemeli Ant-
tila 80, Heimo Gabriel Haa-
taja 82.

pulkkIlA
kiitos piipposet ja pulk-
kiset, talkoolaiset ja os-
tajat! Yhteisvastuun hyväk-
si saimme 28.4. seurakunta-
kerhossa 232,10 euroa.
Hautausmaiden siivous-

talkoot to 6.5. alkaen klo 9. 
Voileipäkahvi srk-talossa. 
Äitienpäivämyyjäiset la 
8.5. klo 12–13 ry:llä.  Myytä-
vänä täytekakkuja, kotilei-
vonnaisia. Arvontaa. Kahvi-
tarjoilu.
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 Nieme-
lä 71.

pYHÄnTÄ
Hautausmaan siivoustal-
koot to 6.5. alkaen klo 12. 
Voileipäkahvit srk-kodissa. 
Säävaraus. Omat haravat 
mukaan. 
nuortenilta to 6.5. klo 18 
kerhotilassa gospel-musiik-
kiin tutustuen. Aloitamme 
klo 18 yhteisellä teehetkellä.
Rippikoulua la 8.5. klo 9–14 
srk-talossa.
Äitienpäiväkakkukurs-
si la 8.5. klo 14 srk-talossa. 
Valmistamme neljän munan 
täytekakun äitienpäiväksi. 
Kakun hinta 9 €, saman per-
heen jäsenille toinen kakku 

7 € ja kolmas kakku 5 €. En-
nakkoilmoittautumiset vii-
meistään 6.5. Sirkku Palolal-
le p. 0207 109 877.
nuorten keskusteluilta la 
8.5. klo 19 ry:llä. Aiheena Eh-
toollinen. 
Äitienpäiväkahvit su 9.5. 
klo 10 jumalapalveluksen jäl-
keen srk-kodissa. 
Seurat su 9.5. klo 16 ry:llä.
Siioninvirsiseurat ma 10.5. 
klo 19 Tavastkengän kyläta-
lossa, 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 Inke-
ri Tahkola, Johannes Mikko 
Antero Tahkola.

RAnTSIlA
Hautausmaan siivoustal-
koot to 6.5. alkaen klo 9. 
Hernekeitto- ja kahvitarjoi-
lu srk-talossa. 
ompeluseurat pe 7.5. klo 
19 ry:llä.
Hartaus ke 12.5. klo 14.30 
vuodeosastolla.
lähetystilaisuus helators-
taina 13.5. klo 10 messun jäl-
keen srk-talossa. Mukana lä-
hetti Regina Hantikainen.
kevätjuhlat helatorstaina 
13.5. klo 13 ry:llä.
kuorot: Lapsikuoro klo 15 
srk-talossa. 

Hartaus to 6.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Seurakuntakerho ma 10.5. 
klo 12 Tyrnävän srk-talossa, 
vieraita Kuivaniemeltä. Pie-
ni arvottava mukaan seura-
kuntakerhoon.
liikuta minua -tapahtu-
ma ke 12.5. klo 13–15 Tyrnä-
vän torilla.
Yhteisvastuu-kuntotem-
paus ma 17.5. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talossa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
seurakuntatalon  takkahuo-
neessa.
Rippikouluryhmä II: Van-
hempainilta ma 10.5. klo 

Tyrnävän seurakunnassa 
toimitetaan sunnuntaina 16.5.2010 
kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Tyrnävän kirkossa klo 10.00 al-
kavan jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 20.00.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seura-
kunnan kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina 
10.5.2010 ja päättyen perjantaina 14.5.2010, joka päi-
vä klo 9.00–18.00.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä en-
nakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuk-
sia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta koto-
naan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoi-
tettava kotiää-nestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjalli-
sesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 7.5.2010 klo 
16.00 mennessä.

Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina 16.5. ai-
kaisintaan klo 21.00. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on 
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.5.-16.6.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaik-
ki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16.5.2010 18 
vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen 
ensimmäistä vaalipäivää.

Yhteisvastuutapahtuma 
la 8.5. Murron koulun alu-
eella. Tapahtumaan vapaa 
pääsy. Aloitamme klo 11, 
ohjelmaa on kaikenikäisil-
le. Myytävänä vohveleita, 
mehua, makkaraa, pullaa ja 
nokipannukahvia. Tapahtu-
ma päättyy noin klo 15. Ti-
laisuuden järjestävät seura-
kunta, kunta, järjestöt ja va-
paaehtoiset.

Maakirkko helatorstai-
na 13.5. klo 13 Röön Rus-
tingissa Suutarinkylässä 
Kylmäläntie 135. Toimit-
taa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.

Seurakunnan 
kesäretki 
23.–25.7. Joensuuhun. 
Retki on tarkoitettu kai-
kenikäisille.

Majoitus Joensuussa 
Vaivion kurssikeskukses-
sa 2 hengen huoneissa. 
Osallistumismaksu 

150 € / aikuinen ja 75 
€ / lapsi alle 14 v. sisältää 
linja-autokyydin, majoi-
tuksen, ruokailut ja oh-
jelman. Tarkemmat tie-
dot retken tutustumis-
kohteista myöhemmin 
Rauhan Tervehdys -leh-
dessä. Ilmoittautumiset 
3.6. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 5640 
600.

Tyrnävällä 
leivottiin 
yhteisvastuun 
hyväksi
Seurakunta 
järjesti leivontapäivän 
perheille Tyrnävän seu-
rakuntatalolla yhteis-
työssä Marttojen kans-
sa. Päivästä tullut tuot-
to lahjoitettiin yhteis-
vastuukeräykselle. 

kerhot: Pikku nuput to klo 
12, Isot nuput ti klo 10 ja Ho-
vin nuput ke klo 10. Perhe-
kerho ma klo 10 Nuppulas-
sa. Tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa. Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30, Ho-
vin varhaisnuoret ke ryh-
mä I klo 12.15 ja ryhmä II klo 
14.15. 
kastettu: Liisa Carita Evelii-
na Lahtimaa, Helmi-Ella Tyni.
kuollut: Alma Katri Reinik-
ka s. Rukkinen 91, Johan 
Henrik Päätalo 74.

piippolan ja pyhännän 
seurakuntakerhojen ret-
ki ti 11.5. Haapavedelle. 
Lähtö Pyhännän seura-
kuntatalon edestä klo 10 
ja Piippolan kirkon park-
kipaikalta klo 10.20.
päivä- ja perhekerhojen 
kevätretki pe 21.5. Ou-
luun. Ilmoittautumiset 
10.5. mennessä kerhojen 
vetäjille.

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 palau-
tettava mahdollisimman pi-
an pankkiin tai kirkkoher-
ranvirastoon.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat to 6.5. klo 19 Al-
po Ojalalla, Nestorintie 9. 
Myyjäiset la 8.5. klo 12 ry:llä, 
ruokailu klo 11. Seurakunta-
päivä to 13.5. klo 13 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Äitienpäiväseurat su 9.5. 
klo 16 ry:llä.
kastettu: Pekka Aukusti Lo-
hi, Ville Eemeli Määttä, Han-
nes Tapani Näsänen, Sulo 
Aaprami Syri.

Vapaaehtoiset 
Vares-keskus järjestää 
Oulun seudun vapaaeh-
toisille Kesäkauden ava-
jaiset Kuusisaaren pavil-
jongissa Oulussa ma 24.5. 
klo 18-21. Ilmoittautumi-
set 12.5. mennessä Vares-
keskukseen Marja Heikki-
selle, p. 044 786 8882.
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”Nimeni on Renée. Olen viisikymmentä vuotta van-
ha. Olen toiminut 27 vuotta ovenvartijana rue de 
Grenellen numerossa 7, komeassa kivitalossa, jos-
sa on sisäpiha istutuksineen ja kahdeksan valtavaa 
loistohuoneistoa, kaikissa asukkaat. Minä olen les-
ki ja lyhyt, ruma ja pyylevä, ja minulla on liikavar-
paita ja muutaman itsekriittisen aamun perusteella 
hönkäisy kuin mammutilla.” Näin esittelee itsensä  
Renée Michel ranskalaisen kirjailijan Muriel Barbe-
ryn esikoisromaanissa Siilin eleganssi.

Kukapa tietää tai ketä kiinnostaa, mitä hienon 
pariisilaisen kerrostalon ovenvartijarouva harrastaa 
tai mitä hän ajattelee elämästään, työstään ja maail-
mankaikkeudesta. Kukapa näkee pinnan alle, kuka-
pa osaa edes aavistaa. Kerrostalon asukkaat ja ennen 
kaikkea rouva Michel joutuvat uuteen outoon tilan-
teeseen 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 lep-
poisuudestaan huolimatta hän on päättäväinen ja 
tietää, mitä tahtoo”. Uusi asukas, Kakuro Ozu, huo-
maa millainen persoona kätkeytyy talonsa ovenvar-

Te minun kameliani!
tijarouvan olemukseen. Hän houkuttelee Renéetä 
avautumaan, murtautumaan tiukasta suojaukses-
taan, olemaan todellinen oma itsensä, ilmaisemaan 
mielipiteitään rakkaista harrastuksistaan, (venäläi-
sestä) kirjallisuudesta, taiteesta, musiikista. 

Kolmas talon asukas, nuori 12-vuotias tyttö Pa-
loma Josse suunnittelee tappavansa itsensä ennen 
kuin täyttää 13 vuotta. Hän kirjoittaa muistiin sy-
vällisiä ajatuksia ja merkintöjä maailman liikkees-
tä, hän ei näe mitään hyvää, elämällä ei ole mitään 
tarkoitusta tai sisältöä. Hänkin huomaa Renéen ja 
ystävystyy.

 Hän kirjoittaa :”Rouva Michelissä on siilin ele-
ganssia: ulospäin hänestä törröttää oikea piikkien 
suojamuuri, mutta minusta tuntuu että sen alla hän 
on samalla tavalla salaa hienostunut kuin siili, nä-
ennäisen penseä ja omissa oloissaan viihtyvä pieni 
eläin – mutta suunnattoman elegantti”. 54-vuoti-
aan 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 upe-
an vangitseva  lukukokemus. Kirja rakentuu Renéen 
ajatuksiin, mielipiteisiin,kokemuksiin, tunteisiin 

Lukunurkka

sekä Paloman muistiinpanoihin. Barbery onnistuu 
luomaan ikimuistoisen ja ajattoman kokonaisuuden 
monen päähenkilönsä sisäisistä maailmoista ja nii-
den tunnuskuvista. Hän vyöryttää lukijan tietoon 
filosofista termistöä, maailmankuvan ja elämänkat-
somuksen pohdintaa. Hän pakottaa ottamaan kan-
taa ja paljastaa sen tosiasian ettei kaikki ei ole sitä, 
miltä päältäpäin näyttäisi olevan. Kirja avautuu uu-
sien lukukertojen myötä yhä rikkaampana ja entistä 
nautinnollisempana.

JuHA VäHäKANgAS

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

Kristilliset koulut ovat fun-
damentalismin kasvu-
alustoja. Näin uskovat 
monet suomalaiset kirk-

kovaikuttajat. 
Keskustan europarlamentaa-

rikko Hannu Takkula on eri 
mieltä fundamentalismiväittees-
tä. Suomalaisten herätysliikkei-
den jäsenissä ei Takkulan mu-
kaan ole fundamentalisteja. 

– Ne jotka väittävät, että Suo-
men kristillisissä kouluissa kas-
vaa sellaisia, eivät tunne koulu-

Kristilliset koulut saavat vähemmän 
tukea kuin kunnalliset koulut
Europarlamentaarikko Hannu Takkula: 
epäkohta vietävä hallitusneuvotteluihin

jen todellisuutta. 
Takkula on työssään perehty-

nyt kristillisiin kouluihin Euroo-
passa. Hän puhui Euroopan kris-
tillisistä kouluista viime viikolla 
Oulun kristillisen koulun tilai-
suudessa.

Uskonnolliset koulut vaikka-
pa Lähi-idässä tai Yhdysvallois-
sa ovat Takkulan mukaan toi-
nen juttu. Niissä saattaa hyvin-
kin kasvaa tiukan linjan funda-
mentalisteja.

– Päätöksentekijät, tutustukaa 
Suomen kristillisiin kirkkoihin, 
Takkula kehottaa. 

Kehotukseen on syytä, sillä 
kristillisten koulujen hyvinvoin-
ti on päätöksentekijöiden varassa.

Takkulan mukaan vanhem-
milla on oikeus laittaa lapsensa 
kristillisiin kouluihin. He saavat 
itse päättää lapsensa kasvatuksen 
suunnasta, vaikka olisivat kuinka 
vanhakantaisia tahansa. Takkula 
ei ole samaa mieltä niiden kans-
sa, jotka väittävät, että lapselle ei 
tulisi tyrkyttää mitään uskontoa, 
jotta hän aikuisena voisi valita 
elämänkatsomuksensa vapaasti 
puhtaalta pöydältä.

– Tuollainen johtaa juuretto-
muuteen, Takkula sanoo.

yksityiskouluja 
pidetään uhkana
Takkulan mukaan Suomen kris-
tillisten koulujen opettajakunta 
ja opetussuunnitelmat ovat osoit-
tautuneet mallikkaiksi. Koulujen 
menestymisen tiellä on kuitenkin 
yhä esteitä. 

Kristilliset koulut ovat yk-
sityiskouluja. Ne saavat, kuten 
muutkin yksityiskoulut, valtion-
avustusta vain 90 prosenttia siitä 
rahasta, jonka kunnalliset koulut 
saavat. Takkulan mukaan tämä 
johtuu siitä, että yksityiskoulujen 
perustamista on haluttu hillitä. 

Rahaa on annettu vähem-
män, jotta yksityiskouluja ei pe-
rustettaisi  liian löyhin perus-
tein. On pelätty, että koulutoi-
minta saattaa lopahtaa ennen ai-
kojaan. Toinen syy niukkaan lin-
jaan on Takkulan mukaan se, et-
tä yksityiskoulujen ei haluta ra-
pauttavan kunnallista koulujär-
jestelmää.

Takkulan mukaan yksityis-
koulujen tilanne pitäisi tuoda 
tarpeeksi varhain yleiseen kes-
kusteltuun, jotta sen voisi nostaa 
teemaksi seuraaviin hallitusneu-
votteluihin. Jo yhdenvertaisuus-
periaate edellyttää, että kaikkia 

kouluja kohdellaan samalla ta-
valla.

Hallitusneuvottelut käydään 
ensi vuonna eduskuntavaalien 
jälkeen.

Euroopassa kristilliset koulut 
ovat lyöneet läpi paremmin kuin 
Suomessa. Suurin koulujen yllä-
pitäjä Euroopassa on katolinen 
kirkko. Adventistit, anglikaanit 
ja kalvinistit ovat muita merkit-
täviä koulutoiminnan pyörittäjiä.

Oulun kristillinen 
koulu laajentuu
Rehtori Petri Ojala kertoo, et-
tä Oulun kristillinen koulu etsii 
noin 600–700 neliömetrin tiloja 
ydinkeskustasta. Syksyllä on tar-
koitus aloittaa päiväkotitoimin-

ta ja perustaa seitsemäs luokka.  
Koulu ei enää mahdu tiloihinsa 
Tuirassa. 

Koulu on neuvotellut eri rat-
kaisuista vuokranantajien kans-
sa, mutta neuvotteluissa ei olla 
vielä päästy lopulliseen ratkai-
suun. Vuonna 2011 kouluun pe-
rustetaan kahdeksas ja vuonna 
2012 yhdeksän luokka.

Ojala pahoittelee, että koulu 
saa valtiolta pienemmän avus-
tuksen kuin kunnalliset koulut. 
Niukkuudessa on kuitenkin voitu 
elää, kun kustannukset on saatu 
painettua alas. Esimerkiksi kou-
lun kalusteet on saatu lahjoituk-
sina.

PeKKA HeLiN

Oulun kristillinen koulu sijaitsee Tuirassa.

Hannu Takkula vieraili Oulun kristillisellä 
koululla viime viikolla.


