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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Lähetystyössä evankeliumi on perinteisesti vie-

ty ihmisille, jotka eivät ole vielä kuulleet sano-

maa Kristuksesta. Keskellämme on kuitenkin 

nykyisin yhä enemmän niitä, jotka eivät enää ha-

lua kuulla Kristuksesta mitään. He kokevat evan-

keliumin, puheen Jumalasta ja Jeesuksesta, pikem-

minkin pahana uutisena. 

Mikä meidän ajassamme ruokkii epäluuloja kris-

tillistä uskoa kohtaan?

Suomen Lähetysseuran teologisten aineiden sih-

teerin, dosentti Risto Ahosen suora kysymys herättää.

Ahosen piti tulla perjantaiksi Ouluun kirkon 

tavoittavan työn eli evankelioimistyön hiippakun-

nallisille neuvottelupäiville. Osanottajien vähyyden 

vuoksi päivä on peruttu.

Harmillista, sillä jo yksin Ahosen puheenvuoro 

antaa aihetta tärkeille pohdinnoille.

Viimeaikaiset kiistat Suomen kirkon sisällä ovat 

tuoneet esille kysymyksen totuudesta: kuka tai ket-

kä julistavat ainoaa oikeaa totuutta, mikä on oikea 

tapa tulkita Raamattua?

Ahosen mukaan postmodernissa nyky-yhteiskun-

nassa itse kullakin on oma subjektiivinen näkemyksen-

sä totuudesta. Mikään näkemys ei ole ylitse muiden. 

”Tällainen ajattelu on niin laajalle levinnyt, että jos-

kus tuntuu siltä kuin kaikkea muuta voitaisiin suvaita 

paitsi uskoa ehdottomaan totuuteen”, Ahonen pohtii.

Hän väittää, että länsimaissa on yhä enemmän 

kirkon työntekijöitä, jotka katsovat oikeudekseen 

tulkita uskoa mielivaltaisesti. Ihminen itse päättää, 

mitä hän voi hyväksyä kristillisestä uskosta, mitä ei.

Ahosen mukaan vaarana on, ja näin on jo käynyt-

kin, että Jeesukselle annetaan milloin minkäkinlai-

sia roolihahmoja. Uskonnosta tulee ihmiskeskeistä. 

Ihmisjärjen kuvitelmat eivät kuitenkaan usein 

auta elämän ja kuoleman suurissa kysymyksissä.

Kun moderni ihminen arvioi kirkkoa, hän miettii, 

mitä hyötyä siitä on hänelle, kuluttajalle.

Ahosta kauhistuttaa se, että tällaiseen kulutta-

jamentaliteettiin on maailmalla vastattu megakir-

koilla, joiden jumalanpalveluksiin osallistuu kerral-

la vähintään 2 000–3 000 ihmistä. Megakirkot ovat 

suuria monitoimikeskuksia kauppoineen, kuntosa-

leineen ja muine harrastustiloineen.

Megakirkoissa vastataan täsmällisesti ihmisten 

tarpeisiin.

Megakirkkoihin on Suomessa vielä pitkä matka, 

mutta Ahosen mukaan osa papeista tuntuu innos-

tuvan siitä, että heitä kiitetään rohkeiksi ja epä-

sovinnaisiksi. Ahosen mielestä kyse on pelleksi heit-

täytymisestä.

Kirkossa tarvitaan räväköitä puheenvuoroja. 

Ahonen tarjoaa sellaisen. Hänen kanssaan on lupa 

olla myös eri mieltä.

Tuleeko papeista pellejä?

Ihmiset ovat  
menneet sekaisin
Uusi Suomi -lehden blogisti Helena Eronen 
on huolestunut.

”Olen huolestunut sekä Timo Soinin et-
tä Jussi Halla-ahon turvallisuuden puoles-
ta, mutta olen myöskin erittäin huolestu-
nut sen vuoksi, että jopa ihan tavalliset ja 
fiksut ihmiset ovat menneet ihan sekaisin 
ja menettäneet todellisuudentajunsa täysin.  

Millaista suvaitsevaisuutta edustavat ne 
ihmiset, jotka syyttävät natsismista ihmi-
siä, jotka edustavat poliittisesti jotain tiet-
tyä puoluetta (jolla ei edes ole mitään teke-
mistä natsien kanssa) tai millaiset suvait-
sevaiset jakavat tappouhkauksia ihmisille, 
jotka eivät ole samaa mieltä kuin itse? 

Millainen suvaitsevaisto ottaa silmäti-
kukseen poliittisen vähemmistön, jota sit-
ten leimataan, haukutaan ja joille toivotaan 
kuolemaa? Anteeksi nyt vaan, mutta mi-
nulle itselleni näistä ”suvaitsevaisista” tulee 
lähinnä mieleen joku Lapuan liike ja hei-
dän toimintansa.”
 

Uusi Suomi 29. huhtikuuta

Kahden kerroksen 
koululaisia
Sana-lehden mukaan viime vuosina myös 
Suomessa on havahduttu muista maista 
tuttuun kehityskulkuun.

” – Vanhemmat ovat alkaneet karttaa 
kouluja, joissa on paljon maahanmuutta-
jataustaisia lapsia, myös opettajien on ha-
vaittu välttävän köyhien alueiden koulua. 
Koulut jakaantuvat niihin, joihin päästään, 
ja niihin, joihin joudutaan, sanoo dosent-
ti Mirja-Tytti Talib Helsingin yliopistosta.

Monet nuoret opettajat hakeutuvat 
muutaman rankan kouluvuoden jälkeen 
töihin helpompiin kouluihin, joissa ei ole 
syrjäytymisvaarassa olevia tai maahan-
muuttajataustaisia oppilaita – tai jopa jät-
tävät kokonaan opetusalan.

– Yhteiskunnan kannalta tämä on ly-
hytnäköistä. Kunnissa maahanmuutto-
opetukseen osoitetut rahat eivät ole korva-
merkittyjä, joten käytännössä niitä ei vält-
tämättä kohdenneta tarkoitetulla tavalla. 
Koulutukseen käyttämättömät rahan ku-
luvat myöhemmin paljon vakavampien on-
gelmien hoitoon.”

Sana 17/2011

Otsikko

Aatoksia

Erityinen

Maailmaan syntyy joka se-
kunti useita lapsia. Suomes-
sakin uusi ihminen putkah-
taa maailmaan noin yhdek-

sän minuutin välein. Meidän lapsem-
me vuoro pitäisi olla seuraavan viiden 
viikon sisällä.

Vaikka tiedän, että olen vain yk-
si tuhansista lasta odottavista suoma-
laisnaisista, en koe olevani pelkkä nu-
mero tilastoissa. Minun raskauteni on 
erityinen. Meidän pienokaisemme on 
ainoa laatuaan kuuden miljardin ihmi-
sen keskellä.

Myös minun ja lapsen isän ilot ja 
huolet ovat tyypillisiä, mutta kuitenkin 
ainutlaatuisia. Pohdimme 
niitä omista lähtökohdis-
tamme, verraten tulevaa 
kasvatustyötä omien van-
hempiemme antamaan 
esimerkkiin. Kuten tule-
va lapsemme on yhdistel-
mä meidän geenejämme, 
hänen kotinsakin on yh-
distelmä niistä tavoista ja 
arvoista, joita olemme it-
se lapsena oppineet. 

Se pistää miettimään. Osaammeko 
antaa lapsellemme hyvät eväät elämään? 
Millaiset eväät itse olemme saaneet?

Kun raskaustesti näytti plussaa, ha-
lusin pian päästä kertomaan äidilleni 
ilouutisen. Olin hermostunut odotta-
essani, että äiti vastaisi puhelimeen. 
Vaikka tämä lapsi on meidän esikoi-
semme, kyseessä ei ole äitini ensim-
mäinen lapsenlapsi. Ehkä hän vain hy-
mähtää, että sepäs kiva, eikä koe uutis-
ta sen kummemmin sykähdyttävänä.

Huoleni oli turha. Äitini oli innois-
saan uutisesta, ja on kysellyt kasvavan 
masuasukin kuulumisia säännöllises-
ti. Hän on jakanut ilojani ja murheita-
ni, lohduttanut ja rohkaissut, kun olen 
ollut peloissani. Äiti on luvannut tu-
kensa myös sitten, kun lapsi on synty-

nyt. Hän on tehnyt hyvin selväksi sen, 
että tämä lapsenlapsi on hänelle tärkeä 
ja erityinen.

Olen itse äitini kolmas ja samalla 
nuorin lapsi. Joskus olen ollut hieman 
loukkaantunut, kun olen katsonut lap-
suusmuistokirjaa, jossa on minun koh-

dallani vain muuta-
ma merkintä. Kahden 
isosiskoni kasvusta on 
kirjattu ylös paljon tar-
kemmat tiedot. 

Enkö minä olekaan 
yhtä tärkeä? Meninkö 
minä vain siinä sivus-
sa, vanhalla rutiinilla?

Todellisuudessa äi-
tini on aina jaksanut 

huomioida minutkin arjen kiireiden 
keskellä. Hän oli huolissaan minus-
ta, kun unohduin koulutiellä haavei-
lemaan omiani eikä minua kuulunut 
kotiin. Hän keräsi talteen jokaisen leh-
tileikkeen, jossa minut mainittiin, ja 
laittoi ne kansioon talteen. Nyt, kun 
kirjoitan lehtijuttuja työkseni, hän ha-
luaa lukea jokaisen kirjoitukseni.

Siinä on perintö, jonka toivon välit-
täväni mahassani potkiskelevalle pie-
nokaiselle. Haluan, että hän saa tietää, 
kuinka kovasti häntä rakastamme, ja 
sen että hänen tunteensa ja ajatuksen-
sa kiinnostavat meitä aidosti. 

Uskon, että olemme onnistuneet an-
tamaan hänelle hyvät eväät elämään, 
kun hän tietää olevansa meille aivan 
erityinen.

KAISA ANTTILA

Meidän 
pienokaisemme 
on ainoa 
laatuaan 
kuuden miljardin 
ihmisen keskellä.
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Lähetystyöhön 
ei lähdetä 
muuttamaan 
koko maailmaa, 
vaan ihmiset 
ajattelevat 
realistisesti 
voivansa tuoda 
työllään edes 
joidenkin 
elämään toivoa 
paremmasta.

Lähetystyö houkuttelee 
ulkomaille tekemään hyvää
Tarkat ikärajat eivät enää 
estä kolmi-nelikymppisiä 
lähtemästä lähetystyöhön. 
Uudet lähtijät sitoutuvat 
aiempaa varovaisemmin 
työhönsä.

Monien mielikuvissa 
välkkyy yhä kuva suo-
malaisesta lähetystyön-
tekijästä, joka myy ta-

lonsa ja tavaransa omistautuak-
seen loppuelämänsä yksinomaan 
lähetystyölle. Tällainen käsitys on 
syytä päivittää.

Lähetystyössä viivytään aiem-
paa lyhyempiä aikoja. Vaikka osa 
lähetystyöntekijöistä työskentelee 
ulkomailla edelleen useita vuosia, 
yhä useammalle uudelle lähtijäl-
le kutsumus lähetystyöhön ei ole 
”loppuiän” kestävä teema, Suo-
men Lähetysseuran kansainväli-
sen työn koulutuspäällikkö Mari 
Pöntinen sanoo.

Suomen Lähetysseura on teh-
nyt jo parin vuoden ajan uusien 
lähetystyöntekijöiden kanssa en-
simmäiseksi työkaudeksi määrä-
aikaisen, noin kaksi vuotta kestä-
vän työsopimuksen.

Määräaikaisuus ei merkitse 
huonosti tehtyä työtä
Lähetysseuran ulkomaantyön 
rekrytointia hoitava hr-koordi-
naattori Raila Mantere selvittää 
asiaa lisää.

– Ihmiset ovat varovaisia sitou-
tumaan ajallisesti useiksi vuosik-
si eteenpäin. Määräaikainen työ-
sopimus tehdään osittain lähtijöi-
den, mutta myös sikäläisten yh-
teistyökumppanei-
den toivomukses-
ta, jos esimerkiksi 
tehtävä on projekti-
luonteinen.

– Meille ei ole 
tappio, jos suoma-
laisen korvaakin 
paikallinen työn-
tekijä. Tärkeintä ei 
ole, että Suomes-
ta lähdetään, vaan 
meidän tehtäväm-
me on tukea pai-
kallisia kristittyjä 
heidän omassa kir-
kollisessa työssään, 
Mantere muistut-
taa.

– Vaikka lähetystyössä ei vii-
vytä enää yhtä pitkiä aikoja kuin 
esimerkiksi 30 vuotta sitten, se ei 
tarkoita, etteivät ihmiset tekisi 
työtänsä sitoutuneesti, painottaa 
Mari Pöntinen.

Jos strategiatyöskentely on ol-
lut arkea pitkään monilla suoma-
laisilla työpaikoilla, myös lähetys-
työtä tehdään entistä päämäärä-
tietoisemmin.

Kun tehtävä ulkomailla on sel-
keästi tietyn mittainen, työ tulee 

tehtyä kenties jopa tehokkaam-
min, Lähetysseurassa uskotaan.

Yhä iäkkäämpiä 
kiinnostaa lähteminen
Kevään haussa Suomen Lähetys-
seuran kansainvälisen työn erikois-
tumiskurssille tuli 93 hakemusta. 

Monet hakijat ovat korkeas-
ti koulutettuja, ja osalla heistä on 
useampi ammattitutkinto. Jou-
kossa on muun muassa eri alojen 
tohtoreita.

Lähetysseuralla oli aiemmin 
tiukka ikäraja lähetystyöhön läh-
teville, mutta enää 35 vuoden ikä-
rajaa ei ole. Lähetysseurassa onkin 
voitu viime vuosina iloita siitä, että 
hakijoiden joukossa on hyvin eri-
ikäisiä. 

Mantereen mukaan yhä use-
ampi hakee kirkon kansainväli-
siin tehtäviin ”kypsemmässä iäs-
sä”. Heidän määränsä hakijoissa 
on selvästi kasvanut.

Mantere sanoo, että ilmiön ta-
kana on ihmisten halu kokea teke-
vänsä merkityksellistä työtä. Lä-
hetystyö nähdään ihmisten pal-
velemisena.

– Lähetystyöhön ei lähdetä 
muuttamaan koko maailmaa, vaan 
ihmiset ajattelevat realistisesti voi-
vansa tuoda työllään edes joidenkin 
elämään toivoa paremmasta.   

Kiinnostus kirkolliseen 
koulutukseen on lissäntynyt 
Lähetystyö ja kehitysyhteistyö on 
perinteisesti haluttu erottaa suo-
malaisessa yhteiskunnassa toisis-
taan – ja jopa asettaa ne joskus 
vastakkain. 

Työskennellessään koulutet-
taviensa kanssa Ma-
ri Pöntinen on kuiten-
kin huomannut, ettei-
vät kehitysyhteistyöstä 
kiinnostuneet ihmiset 
pidä enää tarpeellisena 
tehdä tarkkaa pesäeroa 
kirkon lähetystyöhön.

– Kehitysyhteistyö-
hön lähtevät ovat kiin-
nostuneet kirkollisesta 
koulutuksesta, he ei-
vät kavahda uskontoa 
ja kristillisyyttä, hän 
sanoo.

– Tarve vetää rajaa 
lähetys- ja kehitysyh-
teistyön välille on ollut 
länsimaisen ihmisen 

problematiikasta nousevaa. Siel-
lä, missä kehitysyhteistyötä ja lä-
hetystyötä tehdään, tällainen jaot-
telu on teennäinen ja perin outo. 

– Meidän kumppaneillemme 
kehitysmaissa on luontevaa ”näyt-
tää värinsä”. Uskonnottomuus ja 
tai jonkinlainen aatteettomuus on 
heille vierasta, kokenut kouluttaja 
ja Botswanassa lähetystyötä teh-
nyt Pöntinen sanoo.

TEKSTIT: RIITTA HIRVONEN

Oululaislähtöinen, Sei-
näjoella asustava eri-
tyisluokanopettaja, 
viittomakielen tulk-

ki Mika Tikkanen lähtee lähe-
tystyöhön 43-vuotiaana. Uu-
si työpaikka on seuraavan kah-
den vuoden ajan Tansaniassa 
Njomben kuurojen koululla yh-
dessä Elina-vaimon, 29, kanssa. 

Valtaosa Tikkasen kurssika-
vereista Suomen Lähetysseuran 
kansainvälisen työn erikoistu-
miskurssilla on yli kolmikymp-
pisiä eri alojen ammattilaisia. 

Mika uskoo, että ikävuosista 
on vain etua lähetystyössä. 

– Työkulttuuri Afrikassa on 
erilainen länsimaiseen verrat-

tuna. Siellä asiat eivät tapahdu 
välttämättä niin nopeasti ja or-
ganisoidusti kuin Suomessa on 
ehkä totuttu.

– Afrikassa arvostetaan ikää 
ja kokemusta enemmän kuin 
meillä. Kokemus sekä tulkin 
että erityisopettajan työstä an-
tavat malttia asioiden hoidos-
sa. Olen nyt innostuneempi ja 
rohkeampi kokeilemaan uusia 
asioita.

Mikalle ja Elinalle sopii mai-
niosti kahdeksi vuodeksi teh-
ty työsopimus Lähetysseuran 
kanssa. Mika ei näe määräai-
kaisuudessa huonoja puolia.

– Kahdessa vuodessa ehtii 
tutustua maahan, ihmisiin ja 

kulttuuriin sekä päästä käsik-
si työhön. Ja työtähän on mah-
dollisuus myöhemmin jatkaa 
pitempäänkin.

Mika ja Elina opiskelevat 
parhaillaan tansanialaisia viit-
tomia. Heinäkuussa alkaa kis-
wahilin kielen opiskelu Moro-
goron kielikoulussa Tansani-
assa.

– Meille etsitään myös tan-
sanialaista viittomakielen opet-
tajaa. Tarkoitus on, että meil-
lä olisi hyvä kielellinen poh-
ja aloittaessamme varsinaiset 
työt kuurojen koululla, Mika 
kertoo.

”Ikä antaa malttia työhön”

H eik k i  A lku la

Kuurojen koulun opettajiksi Tansaniassa ryhtyvät Elina ja Mika Tikkanen lähtevät lähetystyöhön ensi kesänä. Afrikan kartta on 
tullut heille tutuksi viime aikoina.
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Missä talossa on vilkasta 
kerhotoimintaa?

Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 
Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantaina 9. 
toukokuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.fi. 
Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tarina, liitä 
se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat 
tarinat julkaistaan seuraa-
vassa numerossa. Osallistu-
minen kannattaa, sillä oikein 
vastanneiden kesken arvo-
taan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Haukiputaan kirkko
Kiitos kaikille osallistujille ja onnea arvonnan voittajalle, hau-
kiputaalaiselle Sirkka Alakiutulle. 

Lauri Kotimäessä kuva herätti mieleen ikimuistoisen päi-
vän. Hän muistelee omaa vihkikirkkoaan seuraavasti: ”Hieman 
yli kaksi kuukautta sitten tuosta ovesta kulkiessani oli mieli niin 
onnea ja kiitollisuutta täynnä.”

Haukiputaan kirkko onkin suosittu vihkipaikka. Se on ra-
kennettu vuonna 1762. Kymmenisen vuotta valmistumisen jäl-
keen oululainen Mikael Toppelius kutsuttiin koristamaan kirk-
koa. Maalauksia syntyi enemmän kuin missään muussa Suo-
men kirkoista. Kuvaryhmiä on noin 40 ja vierekkäin aseteltuna 
ne muodostaisivat yli 150 metrin jonon.

MARJO HÄKKINEN

Julkaisija: Rauhan Tervehdys ry.
     ISSN 0356-2840
     Perustettu 1907
Kustantaja: 
Levikki: n. 98 000, 14 seurakuntaa
Aikataulu: Ilmestyy torstaisin,
     kesällä joka toinen viikko.

Päätoimittaja Janne Kankaala 044 5626 446
Toimitussihteeri: Elsi Salovaara 044 5626 447
Toimittaja: Pekka Helin 044 5626 451
Toimittaja: Riitta Hirvonen 040 5297 558
Ulkoasu: Mari Lähteenmaa 044 5626 448

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi

Osoite: PL 102, 90101 Oulu, Isokatu 9, 5. krs
Puhelin: (08) 5626 400 / 044 5626 450
Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi

Tilaukset: Kustannus-Oy Kotimaa / 020 754 2333 
Tilaushinnat: Seurakuntatilaus 10,93 €, yksityistilaukset 
30,00 € /vuosi, 20,00 € / 6 kk ja 15,00 € / 3 kk

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

Ilmoitusmarkkinointi:
Kustannus-Oy Kotimaa  / Marita Lyyra
p. 040 729 2119, marita.lyyra@kotimaa.fi
Painopaikka: Kajaani – 
Suomalainen Lehtipaino Oy
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Arvaa! Postia
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Vastine Johanna 
Korhoselle
Kirjoitit kolumnissasi Vakau-
mus ja palkka (RT 13/2011, il-
mestyi 7.4.) ”luopujapapeista”, 
jotka nostavat palkkaa evanke-
lis-luterilaiselta kirkolta, vaikka 
eivät kunnioita piispojen eli kir-
kon johdon arvovaltaa. Vertasit 
pappien työpaikkaa Kalevan toi-
mitukseen sekä Nokiaan. 

Vertauksesi ontuu tärkeim-
mässä kohdassa: piispat eivät 
suinkaan ole kirkon ”markku-
mantiloita” tai ”stephenelopeja”. 
Kristillisen kirkon ylin johtaja ja 
auktoriteetti on itse Jumala, jo-
ka on ilmoittanut tahtonsa Raa-
matussa. ”Luopujapapit” ovat 
luopuneet piispoista, mutta ei-
vät kristillisen kirkon ylimmäs-
tä johtajasta ja Hänen sanastaan. 

Se ”itseohjautuva pellossa elämi-
nen” on oikeasti Raamatun sa-
nomantutkimista ja Jumalan 
tahdon noudattamista. Mutta 
sehän se juuri ei nykyihmistä-
miellytä. (Nettipalaute 18.4.)

Kiitokset 
pääkirjoituksesta
Ihana pääkirjoitus 14.4. ilmes-
tyneessä lehdessä! Olette ainoa 

lehti, joka ymmärtää, etteivät 
kaikki lestadiolaiset ole tällaisia 
hirveitä ihmisiä. Linnaan ja oi-
keuden eteen ne on saatava!
 Olemme uhrien puolesta 
suunnattoman vihaisia. Tun-
tuu, että meitä kaikkia kuiten-
kin vainotaan, vaikka olemme 
yhtä syyttömiä kuin nämä lap-
set. Naapurinikin häpeilevät 
seurassani. 

 Olemme keskustelleet ystävie-
ni kanssa paljastuneista asioista 
paljon, ja tiedämme, että tällais-
ten tekojen tekijät eivät ole us-
kovia, vaan he ovat susia, jotka 
esiintyvät ulkokultaisesti uskon 
varjolla. Koskaan ei ole kuiten-
kaan annettu lupaa synninte-
koon, vaan on ohjattu oikeaan. 
(Puhelinpalaute 21.4.)

Palautetta

Vierailimme mieheni kanssa 
Hiirosen vanhainkodin hoi-
vaosastolla. Menimme vähän 
huonolla omallatunnolla, kos-
ka edellisestä vierailusta oli ku-
lunut luvattoman pitkä aika. 

Omaisemme oli siirretty toi-
selle osastolle, joten harhailim-
me käytävillä, kunnes eräs hen-
kilökunnasta lähti opastamaan 
meitä. 

Perillä meidän vastaanot-
ti hoitaja. Hieman meitä tum-
maihoisempi henkilö, joka hy-
myssä suin toivotti meidät ter-
vetulleeksi. Hän pyysi meidät 
istumaan aulaan sillä aikaa kun 
hän vähän ”viimeistelee”.

Kohta tämä ”empaattinen” 
työnsi rakkaamme pyörätuo-
lissa luoksemme. Kiinnitin he-
ti huomioni kauniiseen hui-
viin, joka oli solmittu hänen 
rinnalleen. Sanoinkin hoita-

jalle, että oletpa sinä kauniisti 
”viimeistellyt”, johon hän sa-
noi, että naisilla tuleekin aina 
olla jotain kaunista yllä.

Kohta hän poistui työtehtä-
viinsä, huomasin hänen kanta-
van jonkin toisen hoidettavan 
alusastiaa hymyillen edelleen 
ohi kulkiessaan. Ihailin hä-
nen suhtautumistaan työhön-
sä vaativaan ja uhrautuvaan, 
ja sitä rakkaudellisuutta, jota 
hän osoitti hoidettavalle ja vie-
lä omaisillekin. 

Huomasi selvästi, että hän 
todella välitti. Lisäksi hän 
osoitti kiitollisuutensa meille 
suomalaisille, kun voim-
me tarjota mahdolli-
suuden työn tekoon 
täällä Suomessa.

Tällaisella vie-
rellä kulkijalla on 
meille paljon an-

nettavaa, jos kuljemme silmät 
ja korvat avoimina. Sinä kylvät 
onnellisuutta ympärillesi. Sinä 
olet esimerkkinä meille hiljai-
sille ja itseemme käpertyneille 
suomalaisille. Tämä ”empatia-
pakkaus” on mies!

Vielä tänäänkin tunnen, 
kuinka hyvä mieli jäi viipy-
mään minussa. ”Toivon, että 
se ilo, jonka toisille suot, palai-
si takaisin antajansa luo.”

LAILA VÄISÄNEN
Oulu

Hoivaosastolla koettua iloa

Jokainen pedofiliatapaus on 
liikaa. Onneksi lakia ollaan 
muuttamassa niin, että kaikki 
tapaukset ovat törkeitä.

Rauhanyhdistysten keskus-
yhdistys julki toi liikkeen pii-
rissä tapahtuneen 20–30 vuo-
den aikana 80–100 tapausta, eli 
3–5 tapausta vuodessa. Oikeus-
laitoksessa tapauksia on Suo-
messa noin 1 200 vuodessa.

Keskusrikospoliisi tutkii 
näitä tapauksia ja lisäksi liik-
keeseen ennen kuulunut nais-
henkilö on tehnyt tutkinta-
pyynnön Olavi Voittosen ja Ai-
mo Hautamäen sekä johtokun-
nan jäsenten toimista. Ovatko 
he tienneet ja ovatko he jättä-
neet viemättä tietoa poliisille, 

eli syyllistyneet rikokseen 
tietoisesti tai tietämättä. Hyvä 
että tutkitaan. Poliisi saa heiltä 
totuuden mukaiset vastaukset.

Tässä pedofiliakeskustelussa 
mielenkiintoinen piirre on se, 
että tämä 3–5 tapausta on juttu, 
mutta nämä 1195–1197 tapaus-
ta ei ole juttu. Lisäksi jos näiden 
1195–1197 tapauksen ympäril-
lä olevien henkilöiden tietämys 
tutkittaisiin samalla lailla, kä-
räjäoikeus olisi tukossa, eikä se 
olisi juttu. Sehän olisi Iso Juttu 
jos rauhanyhdistysläisistä täl-
lainen rikkomus löytyisi.

Tämä sama ilmiö esiintyi 
Oulu radion vaalitulospalve-
lussa. Sen mukaan Oulun vaa-
lipiiristä valittiin kolmenlaisia 

henkilöitä eduskuntaan: kan-
sanedustajia, lestadiolaisia ja 
miljonääri. Jännää, eikö totta.

Toki kirkko ja seurakunnat 
voivat lopettaa taloudellisen 
tuen ja ilmoitustilan antami-
sen rauhanyhdistyksille, mutta 
tasavertaisuuden ja oikeuden-
mukaisuuden nimissä tuki olisi 
lopetettava kaikilta niiltä herä-
tysliikkeiltä, yhdistyksiltä, ker-
hoilta yms. joiden toiminnas-
sa on mukana syntiä tehnyt ih-
minen.

Ystävällisesti tervehtien,

KARI TIIROLA 
Muhos

Hyvä Seppo Salo

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.
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Saatana heittää breivillä

Maata kiertelemässä

Kristilliset elokuvat on yksi 
filmimaailman nykyisistä 
trendeistä.  Jotkut eloku-
vista ovat myös menesty-

neet hyvin. Esimerkiksi brittiläi-
sen C.S. Lewisin Narnia-sarjasta 
tehdyt kolme elokuvaa ovat tuot-
taneet maailmanlaajuisesti yli 
miljardi euroa.

Vuonna 1963 kuollut Lewis oli 
kirjailija, keskiajan ja renessans-
sin kirjallisuuden tutkija ja tun-
nettu kristinuskon puolustaja. Ja 
nykyisin myös melkoinen raha-
sampo.

Kuolleen miehen avulla aio-
taan tahkota lisää rahaa. Kehit-
teillä on kaksikin elokuvaa sa-
mannimisistä kirjoista: Paholai-
sen kirjeopisto ja Suuri avioero.

X-miesten tuottaja Ralph Win-
ter tuottaa Paholaisen kirjeopis-
ton yhteistyössä Foxin ja Walden 
Median kanssa. Viimeksi mainit-

tu studio tuotti menestyksekkäät 
Narnia-elokuvat.

Elokuvajätti Fox on omista-
nut Paholaisen kirjeopiston elo-
kuvaoikeudet 1950-luvulta lähti-
en. Vuonna 1942 julkaistu kirja 
koostuu kirjeistä, joissa veteraa-
nidemoni Pora neuvoo junioripi-
ru Koiruohoa. Koiruohon tehtävä 
on tuhota hengellisesti eräs nuo-
ri mies ja syöstä hänet helvettiin. 
Miehestä käytetään nimeä Poti-
las.

Paholaisen kiusaama romaa-
nihenkilö menee toisen maail-
mansodan aikaisiin Englannin 
kodinturvajoukkoihin ja pommi-
tusten raivaajaksi. Tuonaikaisten 
lukijoiden oli helppo samastua 
häneen ja pelkuruuteen, joka on 
yksi teoksen avaimia moraalisen 
maailman löytämiseen

C.S. Lewis ahdistui äärimmil-
leen teoksensa kirjoitusvaiheessa 

Poran ja Koiruohon maailmasta ja 
ajatuksista. Hän kuitenkin kirjoit-
ti vuonna 1959 teokselleen jatko-
osan Screwtape Proposes a Toast. 
Teosta ei ole suomennettu.

Paholaisen kirjeopistosta on 
ilmeisesti tulossa kohtuullisen 
rankka filmi. Ralph Winter ker-
toi viime vuonna yhdysvaltalai-
sen Christian Post -lehden haas-
tattelussa, että filmin tuotta-
jat toivoivat saavansa Paholai-
sen kirjeopiston ohjaajaksi Scott 
Derricksonin. Hän ohjasi vuon-
na 2005 valmistuneen elokuvan 
Emily Rosen riivaaja.

Derricksonin teos perustuu 
osittain tositapahtumiin: Vuon-
na 1976 Länsi-Saksassa kaksi ka-
tolista pappia toimitti manausta 
Anneliese Michel -nimiselle ty-
tölle, joka manausten aikana kuo-
li nälkään ja ruumiilliseen uupu-
mukseen. Hänen uskotaan olleen 

mielisairas eikä riivattu.
Paholaisen kirjeopisto saa en-

si-iltansa todennäköisesti vasta 
ensi vuonna. Winter ei halua teh-
dä kiireessä huonoa työtä.

– En halua tulla tunnetuksi 
miehenä, joka pilasi Paholaisen 
kirjeopiston. Elokuva julkaistaan, 
kun on oikea aika.

Paholaisen kirjeopiston näyt-
telijöistä on jo syntynyt speku-
laatioita. Ketkä näyttelevät piru-
jen roolit? Winter haluaisi Poran 
rooliin jonkun ”arkkityyppihah-
mon” kuten John Goodmanin 
kaltaisen näyttelijän. Koiruohon 
näyttelijä voisi olla täysin odot-
tamaton valinta: kuten Osca-
rin voittanut hento naisnäytteli-
jä Reese Witherspoon.

RELIGION NEWS SERVICE, 
WIKIPEDIA SUOMI

Elämänhallintansa 
menettäneet eivät 
ole esikuvia
Mielenterveyden keskuslii-
ton puheenjohtaja Pekka Sau-
ri syyttää tiedotusvälineitä sii-
tä, että ne ovat toistuvasti anta-
neet julkisuutta ihmisille, jotka 
ovat menettäneet elämänhal-
lintansa jopa siinä määrin, et-
tä ovat saaneet edesottamuksis-
taan vapausrangaistuksia.

Saurin mukaan ilmiöön 
kuuluu, että kohteena oleva ih-
minen on kiinnostava ainoas-
taan niin kauan, kuin hänen 
elämänsä ei ole hallinnassa.

– Jos hän saa elämänsä jär-
jestykseen, hän lakkaa nouse-
masta otsikoihin. Elämänhal-
linta ei myy.

– Tällainen toiminta on kah-
della tasolla kyseenalaista. Toi-
saalta mediajulkisuus palkit-
see kohteidensa hallitsema-
tonta käyttäytymistä, saa hei-
dät häpäisemään itseään ja vai-
keuttaa saamasta otetta elämäs-
tä, toisaalta taas elämänhallin-
tansa menettäneiden ihmisten 
nostaminen julkkiksiksi antaa 
huonon toimintamallin eten-
kin lapsille ja nuorille.

Sauri perää tiedotusvälineil-
tä enemmän itsekritiikkiä.

– Elämänhallinnan menet-
tämisestä on romantiikka kau-
kana eikä sitä pidä  ihannoida.

Arkkipiispa 
perää 
aikuisempaa 
keskustelua
Arkkipiispa Kari Mäkinen tote-
si kirkolliskokouksen avauspu-
heessaan kirkollisen keskustelun 
moniäänisyyden edellyttävän 
aikuisuutta, nöyryyttä ja roh-
keutta. Aikuiseen keskusteluun 
osatekijöitä ovat hänestä luotta-
mus Pyhän Hengen työhön kir-
kossa, suhteellisuudentaju ja jo-
pa kykyä nauraa itselleen.

Arkkipiispa arvioi kirkon 
läsnäololle julkisessa keskuste-
lussa olevan nyt sekä tilaa et-
tä odotusta. Kirkon odotetaan 
Mäkisen mielestä tuovan yh-
teisen keskustelun kentälle ar-
mon, oikeudenmukaisuuden ja 
pyhyyden sanomansa.

– Kirkon tehtävä on antaa – 
myös julkisuudessa – ääni niil-
le, jotka ovat äänettömiä, sille 
hiljaiselle todellisuudelle, joka 
ei ylitä uutiskynnystä.

Kirkolliskokous 
pohtii, kuka valitsee 
kirkkoherrat 

Viisivuotias oululainen Sohvi-Iita täydensi piirroskuvan siitä, keitä Jeesuksen 
haudalle meni pääsiäisaamuna.

Kirkolliskokous keskusteli 
maanantaina kirkkoher-
ran vaalien vaalitavasta. 

Kirkkohallituksen esi-
tyksen mukaan vaalia muutet-
taisiin siten, että kirkkoherra va-
littaisiin ensisijaisesti niin sano-
tulla välillisellä vaalilla. Tämä 
tarkoittaisi sitä, että kirkkoher-
ra valittaisiin kirkkovaltuuston 
tai seurakuntayhtymään kuulu-
vassa seurakunnassa seurakun-
taneuvoston kokouksessa äänes-
tämällä. 

Seurakunnan pyynnöstä tuo-
miokapituli voisi kuitenkin päät-
tää, että kirkkoherra valitaan vä-
littömällä vaalilla. Tämä tarkoit-
taa nykyistä vaalitapaa, eli sitä että 
kaikilla seurakuntalaisilla on ää-
nioikeus kirkkoherranvaalissa. 

Kirkkoherrojen  
erilaiset roolit
Kirkolliskokousedustaja, Kiimin-
gin kirkkoherra Pauli Niemelän 
mukaan välillinen vaali -vaihto-
ehto on liian hallitsevassa ase-
massa esityksessä. Hän näki-
si mieluummin vaihtoehdot ta-
savertaisina, niin että seurakun-
nat voisivat aina valita vaihtoeh-
tojen väliltä.

Suurissa seurakunnissa välil-
liset vaalit ovat Niemelän mu-
kaan parempi vaihtoehto, koska 
kirkkoherran kyvyt henkilöstön 
johtamisen, hallinnon ja talou-
den hoidossa ovat keskeisemmäs-
sä asemassa kuin pienessä tai kes-
kisuurissa seurakunnissa. 

Pienissä seurakunnissa kirk-
koherran paimenenrooliin koh-

distuvat odotukset ovat suuret. 
Siksi seurakuntalaisten pitäi-
si voida valita hänet välittömissä 
vaaleissa.

Hengelliseen työhön  
uusia työtehtäviä
Kirkolliskokous keskusteli myös 
esityksestä, joka antaisi kirkon 
hengellisten työalojen työnteki-
jöille mahdollisuuden tulla kut-
sutuiksi ja vihityiksi julistus-, 
kasvatus- ja palvelutehtäviin 
pappien tapaan.

Tällaiseen diakonaatin palve-
lusvirkaan voitaisiin vihkiä hen-
kilö, jolla on koulutus lehtorin, 
kanttorin, diakoniatyöntekijän, 
nuorisotyönohjaajan, lähetyssih-
teerin, lapsityönohjaajan tai -joh-
tajan virkaan. 

Työntekijällä olisi kirkkoher-
ran luvalla oikeus saarnata juma-
lanpalveluksessa sekä hoitaa sa-
nanjumalanpalveluksia ja muu-
ta jumalanpalveluselämää omal-
la työalallaan. 

Niemelän mukaan uudistusta 
kaavaillaan pääasiassa työntekijöi-
den hengellisen identiteetin vahvis-
tamiseksi. 

Uudistus ei toisi Niemelän mu-
kaan työntekijöille liikaa töitä. He 
hoitaisivat esimerkiksi vain sellai-
sia sanajumalanpalveluksia, jotka 
kuuluvat heidän työalaansa. Uu-
distuksella ei hänen mukaansa 
myöskään hoideta pappispulaa.

Niemelä arvelee, että kirkollis-
kokous päättää diakonaattiuudis-
tuksesta syksyn istunnossaan. 

PEKKA HELIN

Jänö-Jussi arvattiin 
munavarkaaksi

Rauhan Tervehdyksen 
pääsiäisenumeron taka-
kansi oli omistettu lap-
sille. Sivulla oli monen-

laista puuhaa lapsille, muun 
muassa tarina-arvoitus Kuka 
söi pääsiäismunan?

Pyysimme vastauksia arvoi-
tukseen maanantaihin 2. tou-
kokuuta mennessä. 

Kaikki vastaajat osasivat pää-
tellä syyllisen neljän mahdolli-
suuden: Kaarle-kukon, Tiina Ti-
pusen, Jänö-Jussin ja Kaisa-ka-
ritsan joukosta. 

Oikea vastaus on, että pääsi-
äismuna katosi mitä ilmeisem-
min Jänö-Jussin suuhun. Ihan 
varmoja emme voi olla.

Päätelmää voi perustella esi-
merkiksi sillä, ettei Jänö-Jussi 
ollut viettänyt aikaa kenenkään 

muun kanssa, eikä kukaan voi-
nut siten antaa hänelle alibia. 
Ja kertoihan Jänö-Jussi itsekin 
nauttineensa "herkullisen ruo-
hoaterian". Ehkä hän vain jätti 
mainitsematta syöneensä myös 
suklaamunan, koska juuri se oli 
erityisesti kielletty.

Toimitus arpoi oikein vas-
tanneiden joukosta voittajaksi ja 
palkinnon saajaksi oulunsalo-
laisen 8-vuotiaan Erik Ojalan.

Kiitämme kaikkia osallistu-
jia vastauksista ja piirroskuvien 
lähettämisestä. 

ELSI SALOVAARA

Pääsiäislehti löytyy Rauhan Ter-
vehdyksen kotisivujen arkistosta, 
osoitteesta www.rauhanterveh-
dys.fi.

S o hv i - I i t a  S ä k k in e n
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Yhdistykset

Ilmoitustilaus Rauhan tervehdykseen 5.5.2011 
Yhdistysten tapahtumailmoituspalstalle 
mv 1 palsta x 60 mm. 
 
Tilaaja/maksaja: 
Oulun seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 
Luokotie 4 
90530 Oulu 
 
ilmoittaja: Tapio Pokka 
 
 
 
 

 
 

Lastentarhanopettaja: 
Työtä tarjolla! 

Oulun kristillinen koulu ja sen 
päiväkoti Verso laajenevat. 
Haemme lastentarhanopetta-
jaa päiväkotimme 3-5 –vuotiai-
den ryhmään. Kelpoisuusvaati-
mukset täyttävät hakemukset 
12.5. mennessä os. Luokotie 4, 
90530 Oulu tai sähköpostiin: 
kanslia@oulunkristillinenkoulu.fi 
Tiedusteluihin vastaa päiväkodin 
joht. Iiris Mwai (044 0402063).  
www.oulunkristillinenkoulu.fi 

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

TERVETULOA!

Myymme: Äitienpäiväksi täytekakkuja, voileipäkakkuja ja monenlaisia
leivonnaisia. Kesäisiä käsitöitä.
Juhlalounaalla: Porsaan ulkofile lisukkeineen. Kotiin vietäväksi lohikeittoa
ja kaalilaatikkoa. Konditoriapöytä herkkuineen.
Toimintaa: mm. auton sisäpuhdistusta, hierontaa, golfausta, ilmainen lapsi-
parkki, narutusta, arvontaa (mm. Jurgen-sähköpyörä)

OULUN RAUHANyHdIsTys, PROFEssORINTIE 7

ILLALLA klo 18 lauluhetki ”Nyt on aika kiitokseen”, laulujen esittelyä Niilo Rauhala. 
Maukas iltapala ja seurat.

OULUN RAUHANyHdIsTyKsELLÄ LAUANTAINA 7.5. KLO 11

Kaikkien kävijöiden 

kesken arvonta!

s U U R E T  T U PA A N T U L I A I s

MyyJA IsET
Herättäjän kirkkopyhä: su 8.5. klo 10.00 messu Kiimingin kirkossa ja seu-
rat n. klo 12.30 Montin-salissa.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: pe 6.5. klo 19.00 Sirkka ja Pekka Hon-
kasella, Puolangantie 2289, Pudasjärvi, ma 9.5. klo 19.00 Tavastkengän 
kylätalolla, Tavastkengäntie 33, Pyhäntä, ti 10.5. 
klo 19.00 Laitasaaren rukoushuoneella, Muhos.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 12.5. Metsäseurat Koitelinkoskella.

 
 kaikille teille, jotka osallistuitte monin 
 eri tavoin merkkipäiväni muistamiseen.

 Pääsiäisen ilossa kanssanne,

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.

CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Ev.lut. Kansanlähetys
Oulu Pe 6.5. ja 20.5. 
klo 18.30 Aarre-ilta 11–14 

vuotiaille Öbergin talo. Su 8.5. 
klo 12 *Varikkomessu* P. Andreaan 
kirkossa.

To 5.5. klo 18 Lähetyspiiri ja katekis-
musvartti. Su 8.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Seurat su 8.5. klo 15 Maija Aitto-
la, Jorma Räisänen. Raamattu-
piiri ma 9.5. klo 14. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Muut seurakunnat

Paikkoja avoinna

Palveluja tarjotaan

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymän  
hautauspalveluissa on haettavana

puistopuutarhurin
ja

erityisammattimiehen
määräaikaiset työsuhteet, jotka kestävät 31.12.2012 saakka.

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Hakuaika päättyy 19.5.2011 klo 15.

Paikkoja avoinna

•	 La	7.5.	klo	10.00	Siivous- ja piha-
 talkoot
•	 Su	8.5.	Ei tilaisuutta
•	 Ti	10.5.	klo	18.00	Rukouskokous
 Matias	Posio
•	 Su	15.5.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
 Irma	Kontu
•	 Ti	17.5.	klo	18.00	Rukouskokous
 Sirkka-Liisa	Salmenkangas

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
To	5.5.	klo	18.30	PIRKKO	VESA-
VAARA,	la	7.5.	klo	18.00	MARIE	
LICCIARDO.	TERVETULOA!

2. Kor. 7:10. Jumalan mielen mukainen 
murhe saa aikaan parannuksen, jota ei 
tarvitse katua, sillä se johtaa pelastuk-
seen. Maallinen murhe sen sijaan tuot- 
taa kuoleman. La sapattina 7.5.2011 
ehtoollisjumalanpalvelus klo 11. Raa-

mattutunnin aiheena: Elian ja Elisan viitta, puhujana pastori Juha Mikkonen sekä 
lastenkirkko. Kesäjuhlat 13.–14.5.2011 pe klo 18 puhujina Atte Helminen ja Paavo 
Hautala. La sapattina klo 10–16 puhujina Mika Forsman, Paavo Hautala, Juha Mikko-
nen ja Kari Nikkarinen sekä lastenkirkko. Ma– pe klo 10–11 Aamurukouspiiri, keskus-
telunaiheena Jumalan armo. Ke klo 18 Rukousta ja ylistystä. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
	Tuulimyllynkatu	18	
	http://oulu.adventist.fi	
	08	530	3953

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Jeesus - Elämän Lähde!
Pe 6.5. klo 18 ja ke 11.5. klo 18 Marie 
Licciardo. Su 8.5. klo 16 Parantumis-
kokous Hartti Lindgren. Su 15.5. 
klo 16, ti 17.5. klo 19 ja su 22.5. klo 16 
Anni Koivukangas. Säännölliset ko- 
koontumisajat: Ti klo 19 evankeliu-
min ilta. Ke klo 18 raamattutunti. 
To klo 19 rukousilta. Pe klo 19 nuor-
ten ilta. Su klo 16 sana, ylistys ja ru-
kous. Olet sydämellisesti tervetullut!

Pe 6.5. klo 18.00 Kansainvälinen Game Night. Su 8.5. klo 11.00 Jumalan-
palvelus + pyhäkoulu. Ma 9.5. klo 13.00 Kotiliitto ja Veljesliitto klo 18.00. 

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

To 5.5. klo 19 Lähde-ilta, Kyllikki Mettovaara, God’s 
Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. Pe 6.5. klo 18 Varkki-
ilta. La 7.5. klo 14 Kids’ Action Day, Koskelan kou-

lulla, toimintailta 6–12-vuotiaille täynnä ohjelmaa, jättinyyttärit. Su 8.5. klo 11 Äitien-
päivän perhekirkko, Sini Niemelä, Risto Wotschke, kahvitarjoilu. Ti 10.5. klo 18 ALFA-
kurssin jatkoryhmä. Ke 11.5. klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 12.5. klo 19 
Rukousilta. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

To 5.5. klo 18 Raamattupiiri. Pe 
6.5. klo 18 Hannat, naisten yh-
teiskristillinen rukouspiiri. La 7.5. 
klo 9.30–14 Kirpputori Vapaaseu-
rakunnassa. Su 8.5. klo 18, Marie 
Licciardo vierailee. To 12.5. klo 18 
Miestenilta. Su 15.5. klo 15 Kristus 
yhdistää -iltapäivä Kempeleen 
kirkossa. Tervetuloa! www.kem-
pele.svk.fi

Su 8.5. klo 11.00 ÄITIENPÄIVÄ- 
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

   Kellonkartano  






















Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 5.5.2011 

1 palsta x noin 55 mm, mv ilmoitus. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
Laskutusosoite entinen: 

Kellonkartanon ystävät ry/ Liisa Kaipioja 

Katajatie 50 

90820 Kello 

 

 

 

 

 

www.ohsrk.fi

Pe 6.5. klo 18 Liftjr. Pe 6.5. klo 20 LIFT, Miika 
Savola, Alight. Su 8.5. klo 11 Jumalanpalvelus, 
Markku Tossavainen, Ritva Himanka, Timo & Mar-
kus & Leena. Su 8.5. klo 17 Church@78, Mother’s 
Day Celebration. Ma 9.5. – Su 15.5. EVÄÄT 
ELÄMÄÄN – kampanja. Ke 11.5. klo 19 Sana ja 

rukous, Miika Savola, Pasi Markkanen. To 12.5. klo 12 Päiväpiiri. Päivärukous 
ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

Palveluja tarjotaan

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

OULUN PIPLIASEURAN
VUOSIKOKOUS SU 22.5.
noin klo 11.30 jp:n ja kirkko-
kahvien jälkeen Kempeleen 
Pyhän kolminaisuuden kirkos- 
sa. Tervetuloa jäsenet ja raa-
mattulähetyksestä kiinnostu-
neet!
Hallitus
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Hyvä poliitikko on 
aina aallon harjalla

Muistatteko 1980-luvun rauhanmarssit lännes-
sä? Niissä vastustettiin Naton ydinaseita, joi-
den väitettiin uhkaavan maailmanrauhaa. 

Marsseihin osallistui satoja tuhansia rauhanaatteen 
elähdyttämiä ihmisiä. Nyttemmin tiedämme, että 
heitä huijattiin.

Neuvostoliitto oli tuonut Keski-Eurooppaan ydinoh-
juksia, jotka uhkasivat länsiliittoutuneita. Nämä vastasi-
vat uhkaan tuomalla asemiin vastaavat ydinaseet.

Rauhanliike ei kuitenkaan kritisoinut Neuvosto-
liittoa vaan länttä. Tämä olikin Neuvostoliiton pää-
määrä. Idän imperiumi masinoimalla masinoi rau-
hanmarssit saadakseen länsiliittoutuneet hankalaan 
asemaan.

Neuvostoliiton höynäyttämät rauhanmarssijat kut-
suivat Neuvostoliiton aseita rauhan aseiksi. He siis 
vastustivat keskimäärin joka toista ydinasetta maa-
ilmassa.

Useat suomalaiset poliitikot retkahtivat neukkujen 
ansaan. He eivät nähneet ja kuulleet ilmiselviä tosiasi-
oita, vaikka jotkut niistä huomauttivatkin. Huomaut-
telijat leimattiin hulluiksi, vaikka he itse asiassa olivat 
normaalia selväjärkisempiä.

Poliitikot ovat poliitikkoja. He ratsastavat aina aal-
lon harjalla, vaikka sen olisi saanut aikaan itsensä tap-
pajahai. Vaikka vedet velloisivat miten tahansa, hyvän 
poliitikon pää nousee aina pinnalle kuin ongenkorkki.

Otetaanpa esimerkiksi Suomen Pankin pääjohtaja 
Erkki Liikanen. Hän oli nuori poliitikko 1970-luvul-
la ja ymmärsi toimia ajan hengen mukaisesti. Hän eh-
dotti monien muiden joukossa Neuvostoliiton arvos-
telun kriminalisointia. Ehdotus ei mennyt läpi edes 
Kekkosen Suomessa.

Liikanen toki muutti ajatuksiaan Neuvostoliitosta, 
kun ne eivät olleet enää muodikkaita. Hän menestyi 
hyvin päästen jopa EU:n komissaariksi asti. 

Liikanen soveltui tehtävään hyvin. Miehellä kun 
olivat oikeat mielipiteet. Oikeassa hän on nytkin.

Toinen sankarimme on tasavallan presidentti Tar-
ja Halonen. Aamulehti kertoi muutama vuosi sitten, 
että hänen toimintansa entisen Itä-Saksan hyväksi 
DDR:n tunnustamiskomiteassa oli tiedettyä aktiivi-
sempaa. DDR oli fasistinen diktatuuri, joka murhasi 
oman maansa kansalaisia. Se myös pani itäsaksalaiset 
vakoilemaan toinen toistaan.

DDR:n tunnustamiskomitea vastusti Aamulehden 
mukaan Suomen virallista ulkopoliittista linjaa ja le-
vitti itäsaksalaista propagandamateriaalia. Huppaluu-
rat suomalaiset nielivät kaiken.

Halosta ei pidä liikaa moittia, sillä lähes kaikki po-
liitikkomme olivat 1970-luvulla hassusti harhateillä,  
Holkeria  myöten.  Älykäskin ihminen uskoo mitä ta-
hansa, jos on hyväuskoinen. Uskoa vahvistaa, kun hy-
vää sanomaa toistellaan kerta toisensa jälkeen.

Muutama viisas toki ei mennyt ajanhenkeen mu-
kaan, mutta heidät lehdistö häpäisi. 

PEKKA HELIN

Lastenohjaajaksi voi 
kouluttautua myös Oulussa
Seurakunnissa 
työskentelevät 
lastenohjaajat ovat 
hyvin koulutettuja 
ammattilaisia, Kalajoen 
kristillisen opiston 
opettaja Sirkka Mattila 
sanoo. 
Myös työnantajat ovat 
oppineet arvostamaan 
laajaa lapsi- ja perhetyön 
tutkintoa.

Kalajoen kristillisellä opis-
tolla on koulutettu las-
tenohjaajia jo useiden vuo-
sien ajan, mutta vuodesta 

2009 saakka lapsi- ja perhetyön 
kolmivuotisen tutkinnon on voi-
nut suorittaa myös opiston Oulun 
toimipisteessä. 

Tällä hetkellä opistolla on las-
tenohjaajaopiskelijoita noin 110, 
joista 30 on oppisopimusopiske-
lijoita. Oulussa opiskelijoita on 
nelisenkymmentä.

Lastenohjaajan perustutkin-
to antaa pätevyyden työskennel-
lä varhaiskasvatuksessa ja perhe-
työssä sekä kunnissa että seura-
kunnissa ja myös järjestöissä. 

– On hienoa todeta, että las-
tenohjaajat ovat monipuolisesti 
koulutettua väkeä, opiston Ou-
lun toimipisteen vastaava opetta-

ja Sirkka Mattila toteaa. 
Kirkon työhön opiskelija voi 

suuntautua suorittamalla kristil-
lisen kasvatuksen opinnot.

Laaja koulutus 
on nyt huomioitu
Lapsi- ja perhetyön tutkinto on 
tasavertainen lähihoitajan tut-
kinnon kanssa haettaessa esimer-
kiksi päiväkoteihin lastenhoitajan 
tehtäviin. 

Kalajoen opiston rehtori Ni-
ko Rantanen on huomannut, et-
tä työnantajapuolella on vasta vä-
hitellen huomattu lapsi- ja perhe-
työn laaja perustutkinto työpaik-
kojen pätevyyskriteereissä. 

– Olen viime aikoina ilokseni 
huomannut useissa työpaikkail-
moituksissa pätevyysvaatimukse-
na juuri tämän tutkinnon, rehto-
ri iloitsee.

Luovuus 
hyötykäyttöön
Lastenohjaajaopiskelijat Erja Ant-
tila ja Hannele Haataja ovat olleet 
tyytyväisiä koulutuksessa. Antti-
la on suorittanut tutkintoa työn 
ohella monimuoto-opiskelijana, 
Haataja on kouluttautunut oppi-
sopimuksella. 

Hannele Haataja innostui alas-
ta ollessaan lastenohjaajan sijaise-
na. 

– Koin työn niin merkityksel-
lisenä, että päätin lähteä opiskele-
maan alaa. Tunnen, että minulla 

on kutsumus seurakuntatyöhön. 
Erja Anttila on työskennellyt 

aiemminkin lasten kanssa. 
– Toimin aiemmin musiikki-

oppilaitoksen opettajana, mutta 
iltapainotteisena työ oli perheen 
kannalta vaikeaa. Halusin kuiten-
kin työhön, jossa saan olla teke-
misissä lasten ja musiikin kanssa.

– Lastenohjaajan ammatissa 
ihanaa on vapaus käyttää omaa 
luovuutta toiminnan suunnitte-
lussa ja toteutuksessa, Anttila sa-
noo.

Opiskelu 
joustaa 
Molemmat naiset kokevat, että 
opiskelu on ollut aikuisopiskeli-
joille joustavaa. Koulutuksen ai-
kana on voinut myös hyödyntää 
jo saavutettuja taitoja. 

– Olen työskennellyt opiskelun 
ohessa Kempeleen seurakunnas-
sa lastenohjaajana. Henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman an-
siosta olen voinut itse vaikuttaa ja 
tarvittaessa muuttaa opiskeluryt-
miä. Tästä olen kiitollinen. 

– Toisaalta olen huomannut, 
että joustava opiskelu vaatii opis-
kelijalta erityistä vastuuta omas-
ta edistymisestään, Anttila pohtii. 

– Koen, että opinnot ovat avan-
neet uudella tavalla lastenohjaajan 
työtä. Tärkeää on myös se, että 
koulutuksen myötä tiedän, mis-
tä voin tarvittaessa hakea asiois-
ta lisätietoa, Haataja kertoo vuo-
rostaan.

Jatkuva 
sisäänotto
Opiston lastenohjaajakoulutuk-
seen otetaan uusia opiskelijoita 
sitä mukaa kuin paikkoja vapau-
tuu valmistuneilta. 

– Meillä on kiintiö 80 opiske-
lijalle, jonka lisäksi voimme ottaa 
oppisopimusopiskelijoita. 

– Koulutukseen otamme uu-
sia opiskelijoita soveltuvuustestin 
ja haastattelun perusteella, Sirkka 
Mattila kertoo. 

HANNA KALLUNKI

• antaa pätevyyden toimia lastenohjaajana varhaiskasvatuksessa 

ja perhetyössä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä aamu- ja 

iltapäivätoiminnassa

• sopii lasten ja perheiden parissa työskenteleville, joilla ei ole 

alan ammattitutkintoa tai henkilöille, jotka haluavat siirtyä alalle 

töihin

• monimuotokoulutus sisältää lähiopetusta noin kolme päivää 

kuukaudessa, oppimistehtäviä ja työssäoppimista

• tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuuksilla työpaikoilla

• koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen

• oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti milloin vain

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 

Sirkka Mattila opettaa tulevia 
ammattilaisia.

Erja Anttila ja Hannele Haataja toteuttavat haaveitaan ja opiskelevat lastenohjaajiksi.

Hanna K a l l u nk i
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PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA
 Laaja valikoima eri malleja ja värejä. 
Anna henkilökohtainen lahja ja tilaa 

ajoissa kultainen nimipainatus kanteen.

Suomen Pipliaseura       • saatavana kirjakaupoista • 

Lahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA
Koko perheen Raamattu sisältää yli 200  raama-
tunkertomusta. Lukijana Markus Bäckman. 
9 CD:n pakkaus.

Tuija Pelto-Aho
nuorisotyönohjaaja
Oulujoen seurakunta, Yli-
kiimingin seurakuntapiiri

Tärkeintä elämässäni ovat 
perhe ja ystävät. Tärkeää on 
myös se, että on mahdollisuus 
rakentaa omaa elämäänsä ha-
luamaansa suuntaan.
Rakkain raamatunkohtani 
on Psalmi 23 on kulkenut mu-
kana läpi elämän. Ilm. 21: 1–4 
muistuttaa, mitä kohti kul-
jemme.
Olen halunnut nykyiseen 
työhöni, koska haluan olla vaikuttamassa siihen, että seura-
kunnasta löytyisi mielekäs paikka lapsille ja nuorille. On hyvin 
palkitsevaa, jos tämä toteutuu oman työni kautta jonkun nuo-
ren kohdalla. Seurakunta on työympäristönä myös paikka, jos-
sa on mahdollisuus käyttää omia lahjoja ja luovuutta hyväksi.
Esikuvia minulla on monta, sekä työssä että henkilökohtaises-
sa elämässä. Monista voi ja pitää ottaa mallia, mutta tärkeintä on 
luoda oma tiensä ja pysyä rehellisesti omana itsenään.
Harrastan musiikkia, joka on ollut rakkain harrastus läpi elä-
män sen monissa muodoissaan. Juoksu ja bodycombat kuulu-
vat myös perusviikkooni. Lukemista haluaisin harrastaa enem-
män, kärsivällisyys ei vain tahdo riittää opusten pariin uppou-
tumiseen.
Terveiseni lukijoille: Pysytään rehtinä ja reiluina kaikessa mi-
tä teemme – toisiamme ja itseämme kohtaan. Aurinkoista kevät-
tä kaikille!

KAISA ANTTILA

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

p. 040 729 2119, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA
Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt

Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

����������������������������
�������������������


	������������������
������������������

������������������
���������������������
���������
����������
�����������������������
�������������

���������������������������
���������������������
�������������������������

����������
���������

����
������		����	������������
����������������������

���������
�������

�� � ���	������

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Palveluja tarjotaan

Rauhan Tervehdyksen 
toimitus osallistui 
Yhteisvastuukeräyksen 
7 vapautumisen viikkoa 
-paastoon. Siinä pyrittiin 
tulemaan paremmaksi 
lähimmäiseksi. Paasto 
loppui pääsiäisenä. Mitä 
paastosta jäi käteen?

Kaisa Anttila: 
Paasto oli mukavan erilainen ver-
rattuna aikaisempiin paastoamis-
yrityksiini. Se antoi joka viikolle 
ajattelemisen aihetta, vaikka mo-
nena viikkona varsinainen kil-
voittelu jäikin vähälle. Olisiko-
han adventtipaastolle samanlais-
ta kalenteria tarjolla?

Pekka Helin: 
Lupasin soittaa Eki-sedälle Niva-
laan, mutten soittanutkaan. Tiet-
tävästi Eki-setä sai jostain tietää 
aikeestani. Nyt hän on lyöty ja 
pettynyt ihminen. Sain miehen 
kyyneliin. Se helppoa on. Itkee 
hän. Voi voi.

Riitta Hirvonen: 
Lupasin paaston alkaessa keskit-
tyä paremmin ihmisiin. Julkises-

ti tehty lupaus pysyi yllättävän hy-
vin mielessä. Lankeemuksia tuli, 
mutta innostuin pohtimaan ja 
pinnistelemään Yhteisvastuuke-
räyksen paastohaasteiden paris-
sa. Tarvitsin paastooni selkeitä 
tsemppejä, niitä kalenteri tarjosi. 
Vaikka ihminen ei tule koskaan 
hyväksi, lienee silti hyvä yrittää 
elää enemmän ihmisiksi.

Reetta Järvenpää: 
Päätökseni paastota alkoholis-
ta herätti kaveripiirissä melkoi-
sesti hämmennystä. Mutta lop-
pujen lopuksi se oli paaston hel-
poin osuus, huomattavasti vaike-
ampaa oli olla arvostelematta toi-
sia tai ajatella positiivisesti.

Veri on edelleen luovuttamat-
ta, allergian vuoksi iho on vielä-
kin niin rikki, ettei mua päästetä 
luovuttamaan. Se harmittaa.

Elsi Salovaara: 
Innostuin alkuun kovasti paas-
tosta. Toteutus ei kuitenkaan ol-
lut niin aktiivista kuin olisin toi-
vonut. Vaikeaakin se oli välillä: en 
pystynyt tekemään mitään konk-
reettista kiusaamiseen puuttumi-
seksi, koska en törmännyt sellai-
seen. Mutta positiivisessa ajatte-
lussa tulin entistäkin vahvem-
maksi.

Paaston 
jälkeen

Paaston ensimmäinen tehtävä oli laittaa hyvä kiertämään. Kuvassa ylärivissä Kaisa 
Anttila, Riitta Hirvonen ja Reetta Järvenpää. Alarivissä Pekka Helin ja Elsi Salovaara.

A r k i s to  /  Ma r i  L ä h te e nmaa
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Noin 50 
metriä 
pitkässä 
veneessä 
asuu 130 
lasta.

Kambodža on 
nousemassa Aasian 
uudeksi turistiparatiisiksi. 
Tällä paratiisilla on 
myös toiset kasvot – 
ne ovat kodittomien 
lasten kasvot. 

Kambodža kuuluu Aasian 
köyhimpiin maihin, jossa 
monelle jokainen päivä on  
taistelua ruuan saamiseksi. 

33 prosenttia väestöstä kärsii 
aliravitsemuksesta. Puolet viisi-
vuotiaista lapsista on alipainoisia. 
Tuhannesta syntyneestä lapsesta 
116 lasta kuolee ennen 
ensimmäistä elinvuot-
taan. Kuolinsyitä ovat 
aliravitsemus, malaria 
ja likainen juomavesi. 

Kambodžan histo-
ria on verinen ja jul-
ma. Monet sodat ja vii-
meksi Pol Potin joh-
tama diktatuurihalli-
tus 1975–1979 tekivät 
maasta yhden maailman suurim-
mista miinakentistä. Miinat niit-
tävät tuhojaan maassa kuukausit-
tain. Ne ovat tehneet monesta lap-
sesta orvon.

Järvessä kelluva 
lastenkoti
Kambodžan suurin turistikoh-
de on Siem Reapissa sijaitseva liki 
tuhat vuotta vanha temppelikau-
punki Angkor Wat. Unesco on va-
linnut sen yhdeksi maailman seit-

Paratiisin toinen puoli
semästä ihmeestä. 

Temppelikaupunki on histori-
aa, mutta alueella kerjäävät lapset 
eivät ole menneisyyttä. Tätä päi-
vää ovat myös aikuiset joilta rä-
jähtäneiden miinojen seuraukse-
na puuttuvat kädet tai jalat. 

Siem Repin ydinkeskustasta 
pääsee turistiveneillä Tonle Sap 
-järvellä sijaitsevaan venekaupun-
kiin, jossa vietnamilaiset kalasta-
jat asuvat ahtaissa veneissä. Täältä 
löytyy myös järvessä kelluva las-
tenkoti.  

Noin 50 metriä pitkässä ve-
neessä asuu 130 lasta. Henkilö-
kunta tietää, mitä orvot lapset 
käyvät lävitse, sillä he itsekin ovat 

kasvaneet ilman van-
hempia. 

Venekodin nuorim-
mat lapset ovat kolme-
vuotiaita, vanhimmat 
yhdentoista ikäisiä. 

Veneen kansitiloissa 
on yksi luokkahuone, 
ruokailuhuone, keit-
tiö, pieni henkilökun-
tatila sekä lapsille leik-

ki- ja oleskelutila. Tilat ovat niin 
pienet, että oppitunteja ei voida 
pitää eri ikäryhmille erikseen. 

Lasten opetuksesta vastaava 
Pheel Tonle yrittää antaa kaikil-
le lapsille heidän tarpeitaan vas-
taavaa opetusta. Tehtävä ei ole 
helppo. 

– Yritän opettaa kaikkia hei-
dän tasonsa mukaan. Puutteita 
on paljon, koska meillä ei ole tar-
peeksi opetusmateriaalia. 

Välillä on pulaa kynistä ja pa-

perista. Kirjojakaan ei ole kaikil-
le, mutta sovun on annettava tilaa 
ja raivattava esteitä.

Avustusten 
varassa
Kiertokäynti veneen tiloissa ei vie 
paljon aikaa. Kannen alla ovat las-
ten nukkumatilat. Lapset joutu-
vat viettämään suurimman osan 
ajastaan veneessä, koska venet-
tä ei voida pitää matalikolla. Syy-
nä ovat veneen malli sekä jatku-
va pelko ryöstetyksi tulemisesta. 

Veden päällä eläminen tuo 
mukanaan vaaroja. Järven vesi ei 
ole puhdasta. Epäpuhtauden li-
säksi vedessä ui usein myrkyllisiä 
käärmeitä. Monet lapset ovat ui-
mataidottomia. Vesi onkin koitu-
nut monen lapsen kohtaloksi.

– Kaikkiaan meillä on ollut 200 
lasta, mutta osa on menehtynyt li-
kaiseen veteen. Myös käärmeen-
pistot ovat surmanneet lapsia. 

– Meitä on vain kuusi aikuista 
paikalla ja aina eivät silmät riitä 
seuraamaan kaikkea, Pheel Tonle 
sanoo surullisesti.  

Lastenkoti on ollut toiminnas-
sa neljä vuotta. Aloite kodin pe-
rustamisesta tuli veneen kuudel-
ta aikuiselta. 

– Valtaosa lapsista on orpo-
ja katujen kasvatteja. Pienimmät 
lapset ovat tulleet sukulaisten 
tuomina sen jälkeen, kun lapsen 
vanhemmat ovat kuolleet miinoi-
hin tai aliravitsemukseen. 

Vene on saatu lahjoituksena 
eräältä kiinalaiselta liikemieheltä. 

– Elämme avustusten ja ihmis-

ten hyväntekeväisyyden varassa. 
Kambodžan valtiolta emme saa 
tukea, Pheel Tonle kertoo. 

Vähiä varojakin pahemmaksi 
asiaksi Pheel kokee lasten elämi-
sen eristyksissä. 

– Me vanhemmat vuorottelem-
me täällä siten, että meitä on ai-
na kaksi viikon ajan yövuorossa 
ja kolme päivävuorossa.

Maata 
jalkojen alle
Aikuiset ovat mantereella silloin 
kun eivät ole töissä. Lapset pääse-
vät maihin harvoin. He tuntevat 
maata jalkojensa alla kaksi kertaa 
vuodessa.

– Käytössämme ei ole niin isoa 
venettä, jolla voisimme ottaa ker-
ralla kaikki lapset mukaan. Isom-

mat lapset voisivat käydä koulu-
akin mantereella, mutta siihen ei 
ole varoja, sanoo Pheel Tonle. 

Kaikesta huolimatta ahdas ve-
nekotikin on lapsille parempi 
paikka, kuin läheisen kaupungin 
kadut. 

Henkilökunta saa pientä palk-
kaa avustusten turvin, mutta ai-
na ennen palkkapäivää katsotaan, 
että lapsilla on varmasti ruokaa ja 
vettä. 

Lapset lähtevät lastenkodista 
työelämään viidentoista ikäisenä.

MARIA PALO

Kirjoittaja on suomalainen toimittaja, 
joka asuu nykyisin Ruotsissa. Hän 
matkaili Kambodžassa viime talvena.

Ku va t :  Ma r ia  Pa lo

Tällä pienellä kambodžalaislapsella äiti ja isä ovat elossa.

Tonle Sap -järvellä on suuressa veneessä lastenkoti, jossa asuu 130 lasta. Aluksessa on vain yksi luokkahuone.
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Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Sunnuntaina 8.5. kello 9.55–
12 Oulun seurakuntien alue-
lähetys. Klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Tiina Kinnunen, 
ja häntä avustaa Jyrki Vaa-
ramo. Musiikista vastaavat 
kanttori Henna-Mari Sivu-
la ja Ynnin Pojat. Klo 11.30 
äitienpäivän radiopyhäkou-
lussa puhuu pastori Heikki 
Karppinen. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon ohjelmas-
sa tunnelmoidaan äitienpäi-
värunojen parissa. Kastellin 
kirkossa järjestetään äitien-
päivän iltana kello 18 runo- 
ja laulutapahtuma Tahtoisin 
toivoa sinulle, jossa kuullaan 
Anna-Mari Kaskisen lyriik-
kaa. Runoista ja äideistä kes-
kustelevat Juha Vähäkangas 
ja Marja Blomster.
Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 11.5. klo 15.40 Uskoma-
ton Mies. Pastori Jukka Kol-
mosen ajatuksia.
To 12.5. klo 15.40 Viisi teesiä 
kirkosta. Oululainen erityis-
luokanopettaja Marjut Väih-
könen kertoo, millainen on 
hänen unelmiensa kirkko.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 8.5. klo 9.45 äitienpäivän 
radiopyhäkoulussa puhuu 
pastori Heikki Karppinen.
Su 8.5. klo 10 radiojumalan-
palvelus Nivalan kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 8.5. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Tiina Kinnunen, ja 
häntä avustaa Jyrki Vaaramo. 
Musiikista vastaavat kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja Yn-
nin Pojat.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/
radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio 
www.evl.fi/srk/kempele
Su 8.5. klo 10 äitienpäivän 
perhemessu Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarainen, 
avustaa Pekka Rehumäki ja 
Saija Kivelä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Muka-
na Mukulakuoro. 

Radio Deissä alkoi viime perjan-
taina kanavan ensimmäinen Top 
10 -listaohjelma, Voimalista! Oh-
jelma esittelee Radio Dein soite-
tuimmat kappaleet perjantaisin 
kello 10.30–11. 

Voimalista tarjoaa katsauksen 
uutuusmusiikkiin sekä taustatie-
toa kanavan soitetuimmista kap-
paleista. Oman mielenkiintonsa 
listalle tuo myös musiikkityylien 
monipuolisuus. 

– Kyseessä on perinteinen mu-
siikkiradioiden ohjelmaformaat-
ti, joka esittelee, mikä musiikki on 
juuri nyt kyseisen radiokanavan 

Gospelmusiikille oma 
listaohjelma Radio Deillä

kohderyhmälle kuumaa ja kiin-
nostavaa, kertoo musiikkipääl-
likkö Antti Suonio. 

Voimalistalla näkyvyyttä saa 
uunituore musiikki, sillä kana-
van tehosoittoon valikoituvat lä-
hinnä uudet julkaisut ja vain par-
haimmat laulut. 

– Selvitämme mahdollisuut-
ta sisällyttää jatkossa Voimalista-
ohjelmaan myös levymyyntimää-
riin pohjautuvaa Top10-katsausta, 
jatkaa Suonio.

Voimalistaa juontavat vuo-
roviikoin Marjaana Keränen ja 
Anu Lehtipuu.(RT)

Lauantaina 14. toukokuuta 
Limingan kaduilla juoksee 
ja kävelee joukoittain naisia 
jo toisena vuonna peräkkäin. 

Kolmen liminkalaisen Lions Clu-
bin ja Limingan kunnan järjes-
tämästä Leidit lentoon -tapahtu-
masta on tulossa perinne. 

Yhteislähtö noin 7,5 kilometrin 
mittaiselle reitille tapahtuu kello 
13 liikuntahallilta. Liikuntarajoit-
teisille on oma, noin 2,3 kilomet-
rin mittainen reitti. 

Monenlaista  
oheisohjelmaa
Tapahtumatori aukeaa jo kel-
lo 11 ja kello 12 alkaa ohjelmal-
linen osuus, joka pitää sisällään 
musiikkia, kahvakuulajumppaa 
ja sään salliessa laskuvarjohyppy-
näytöksen. Lapsille on myös tar-
jolla omaa ohjelmaa.

Juoksemaan voi ilmoittautua 
sähköpostitse osoitteeseen leidit-
lentoon@gmail.com. Tapahtu-

Leidit lentoon kerää rahaa syöpäsairaiden tuelle

maan osallistuminen maksaa 20 
euroa henkilöltä, neljältä hengel-
tä osallistumismaksu on 60 euroa.

Osallistumismaksu maksetaan 
tilille LC Liminka-Kultasirkut Li-
mingan OP 523308-260778 (IBAN 
FI96 5233 0820 0607 78). Viitenu-
mero 20404. Maksu sisältää osallis-
tumisrannekkeen, t-paidan, eväs-

paketin sekä pieniä tuotelahjoja.
Osallistumismaksuista saa-

tava tuotto lahjoitetaan Pohjois-
Suomen Syöpäyhdistykselle tu-
kihenkilöiden koulutus- ja vir-
kistystoimintaan. Yhdistyksellä 
on noin 160 tukihenkilöä, joista 
suurin osa on itse sairastanut syö-
vän, eli he ovat vertaistukihenki-

löitä. Suurin tukihenkilöryhmä 
ovat rintasyöpään sairastuneiden 
tukihenkilöt.

Lahjoittaa voi  
juoksemattakin
Hyväntekeväisyyskohteeseen voi 
tehdä lahjoituksen myös osallis-
tumatta varsinaiseen juoksuun. 
Oman harkinnan mukaisen sum-
man voi maksaa käyttämällä sa-
maa tilinumeroa ja viitenumeroa.

Tänä vuonna tapahtuman yh-
teydessä järjestetään myös siipi-
kilpailu. Ohjeistus kuuluu: "Os-
ta, askartele tai lainaa näyttävät, 
hienot tai hauskat siivet, jotka py-
syvät selässäsi ainakin lenkin en-
simmäiset minuutit" . Siipikilpai-
luun osallistujien tulee ilmoittau-
tua liikuntahallin infopisteessä 
ennen lenkille lähtöä.

Lisätietoja tapahtumasta osoit-
teesta leiditlentoon.nettisivu.org. 

ELSI SALOVAARA

Äitienpäivänä 8. toukokuuta 
kaikilla äideillä on vapaa pää-
sy Pohjois-Pohjanmaan mu-
seoon. Museolla voi tutustua 
muun muassa pienoisnäyt-
telyyn Äideistä parhain – äi-
tienpäiväkortteja ja -lahjoja. 

Näyttely esittelee nimen-
sä mukaisia korttien ja lahjo-
jen lisäksi myös äitienpäivän 
vieton historiaa ja sitä, miten 
juhlaa ryhdyttiin viettämään 
Suomessa. Näyttely on esillä 
15. toukokuuta saakka. Mu-
seo on avoinna tiistaista sun-
nuntaihin kello 10–17.

Jo muinaisessa Kreikassa 
vietettiin keväistä äitien juh-
laa. Nykypäivistä tutun äi-
tienpäivän vietto alkoi Yh-

dysvalloissa 1900-luvun alus-
sa yksityishenkilöiden aloit-
teesta ja levisi pian ympäri 
maailman. 

Suomessa äitienpäivää on 
vietetty vuodesta 1918 lähti-
en; alussa hyvin isänmaallis-
uskonnollisessa hengessä. Ta-
paa teki tunnetuksi Kotikas-
vatusyhdistyksen kautta sen 
toiminnanjohtaja, opettaja 
Vilho Reima. 

Kortit ja muut näyttelyn 
esineet ovat museon omis-
ta kokoelmista. Ne edustavat 
niitä esineryhmiä, joita eri 
vuosikymmenillä on mainos-
tettu lehdissä äideille sopivik-
si lahjoiksi. (RT)

Äidit ilmaiseksi 
maakuntamuseolle

Oulun NMKY:n nuorisokuoro 
Oulun Fröökynät pitää ensim-
mäisen äitienpäiväkonserttin-
sa sunnuntaina 8. toukokuuta 
kello 15 Oulun Suomalaisen 
Yhteiskoulun lukiolla. 

Konsertissa kuullaan ke-
väisten sävelien lisäksi leikka-
us talven mittaan harjoitelluis-
ta lauluista.  

Ohjelmisto koostuu useista 

tyylilajeista: mukana on hen-
gellisiä lauluja, klassisia kap-
paleita, kansanlauluja, eri kan-
sojen musiikkia ja nuorisomu-
siikkia.

Konsertissa esiintyvät Fröö-
kynöiden lisäksi lapsikuo-
ro Lauluflikat ja lauluryhmä 
Friidut. 

Liput konserttiin maksavat 
6 ja 4 euroa. (RT)

Fröökynät laulavat äideille

w w w.sxc . hu /  G ra ham K in g s l e y

S o f ia  L e in o n e n
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Sanan 
aika

Olen äidinpoika. Valehtelisin, jos väittäisin toisin. Olemme eläneet kaksistaan sen jäl-
keen kun isäni päätti lähteä elämään omaa elämäänsä. Äitini on minut kasvattanut sellai-
seksi kuin olen nyt, äitini on pitänyt pääni pinnalla ja paidan puhtaana. Pelkkä sana kii-
tos ei riitä koskaan kuvaamaan mitä ajattelen hänestä, kielelläni ei ole niin isoa ja riittä-
vää sanaa. Mitä muutakaan voi toisaalta sanoa, kuin kiitos huolenpidostasi, kärsivällisyy-
destä, ymmärtäväisyydestä, rakkaudesta, olkapäästä, neuvoista, ohjeista, kiitos kun väli-
tät. Aina mielessä kaihertaa ajatus, toivottavasti en ole pettänyt odotuksia, toiveita liikaa. 
Runoilija Ulla-Maija Pyykkönen kuvaa osuvasti: ”Äiti tekee mahdottoman mahdolliseksi”.

Sana äiti löytyy Raamatusta 301 kertaa. Sananlaskujen kirjassa kerrotaan: ”Poikani, 
pidä mielessäsi isäsi käskyt, älä väheksy äitisi opetusta. Ripusta ne kaulaasi, pidä aina 
niitä sydäntäsi vasten. Kun kuljet, ne ovat oppaanasi, kun nukut, ne pitävät vartiota, ja 
kun heräät, ne puhuvat sinulle. Käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja kasvatus on elä-
män tie”. Hagar ja Ismael, Saara ja Iisak, Hanna ja Samuel, Rebekka ja Jaakob, Herodias ja 
Salome, Elisabet ja Johannes Kastaja sekä Maria ja Jeesus. Raamatussa kerrotaan äideistä, 
jotka rakastavat ja vihaavat, käyttävät valtaa ja nöyrtyvät, uhraavat itsensä ja taistelevat 
lastensa puolesta, kärsivät ja toivovat.

Martti Luther opetti kahdesta rakkaudesta, hänen mukaansa on kahdenlaista rak-
kautta: rakkautta, jolla Jumala rakastaa ja rakkautta, jolla ihminen rakastaa. Luther lau-
suu niiden eron seuraavasti: Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo rakastettavansa; ihmisen 
rakkaus syntyy rakastettavastaan. Usko Jumalan huolenpitoon ja äidin pyyteettömään 
rakkauteen tiivistyy Anni Rättyän säkeissä: ”Isän siunaamina tänäänkin matkalle läh-
detään. Ja vain äidin eväin tie perille jaksetaan”.

JUHA VÄHÄKANGAS
Karjasillan seurakunnan pastori

Mutsi

SUNNUNTAI 8.5.
Päivän psalmi 

Ps. 23
1. lukukappale 

Jer. 23:1–4 
2. lukukappale 

1. Piet. 5:1–4 
Evankeliumi 
Joh. 21:15–19 

”Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat minun 
laitumeni lampaat!” sanoo Herra. Sen tähden Herra, 
Israelin Jumala, sanoo minun kansani paimenille: 

Te olette hajottaneet laumani, päästäneet 
lampaani omille teilleen ettekä ole pitäneet niistä 
huolta! Mutta minä kyllä pidän huolen teistä: minä 
vaadin teidät tilille pahoista teoistanne. 

Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista 
maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä 
tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat 
hedelmälliset ja lisääntyvät. Minä annan niille 
paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät 
pelkää eivätkä säiky eikä yksikään niistä joudu 
hukkaan, sanoo Herra.

Jer. 23:1–4

Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka 
teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa 
– minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen 
kärsimysten todistaja sekä myös osallinen 
siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: Kaitkaa 
sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, 
älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan 
tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta 
voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. Älkää 
herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne 
ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. 
Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte 
kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.

1. Piet. 5:1–4

Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon 
Pietarille: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä 
toiset?” ”Rakastan, Herra”, Pietari vastasi, ”sinä 
tiedät, että olet minulle rakas.” Jeesus sanoi: 
”Ruoki minun karitsoitani.” Sitten hän kysyi 
toistamiseen: ”Simon, Johanneksen poika, 
rakastatko minua?” ”Rakastan, Herra”, Pietari 
vastasi, ”sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 
Jeesus sanoi: ”Kaitse minun lampaitani.” 
Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: ”Simon, 
Johanneksen poika, olenko minä sinulle 
rakas?” Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus 
kolmannen kerran kysyi häneltä: ”Olenko minä 
sinulle rakas?”, ja hän vastasi: ”Herra, sinä tiedät 
kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 
Jeesus sanoi: ”Ruoki minun lampaitani. Totisesti, 
totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja 
menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, 
sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka 
vie sinut minne et tahdo.”

Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla 
Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: 
”Seuraa minua.”

Joh. 21:15–19 
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Hillitöntä vertaisvoimaa
Häveliäisyyden rajan 
olemme ylittäneet 
yhdessä, sanovat 
suurperheiden äidit 
keskusteluistaan 
5+äitiverkossa. 

Nämä äidit saavat toimitta-
jan sanattomaksi. Oulun 
Myllyojan seurakuntata-
lon pienessä ystävänka-

marissa on koolla kahdeksan äi-
tiä, jotka kertovat, että heillä on 
yhteensä 64 lasta. Lapsenlapsiakin 
osalla äideistä jo on: Lea Karju-
lalla peräti kahdeksan ja Kristii-
na Ketola-Oravalla kuusi. 

Oikeastaan naiset eivät saa vie-
rastaan hiljaiseksi lapsilukumää-
rillään – onhan pohjoisessa totut-
tu suuriin perheisiin – vaan sillä, 
että Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton (MLL) suurperheiden äi-

deille tarkoitetussa 5+äitiverkos-
sa on niin hillittömän hyvä tun-
nelma.

Kun kahdeksan lapsen äiti, 
uusperheessä elävä Ketola-Orava 
tulee tapaamiseen hieman myö-
hässä, hän vilkaisee ovelta nope-
asti äitiverkkolaisia ja huokaisee: 
”Tekisi niin mieli pussata teitä 
kaikkia”.

Toiminta alkoi 
kansalaisaktiivisuudesta
MLL:n äitiverkon tapaamiset al-
koivat nelisen vuotta sitten. Kun 
äidit eivät saa heti mieleensä tark-
kaa alkamisen ajankohtaa, he ryh-
tyvät laskemaan aikaa ”vauvois-
sa”: Kenenkäs lapsi olikaan silloin 
juuri syntynyt?

Äidit päätyvät nopeasti Lea 
Karjulan Piia-vauvaan. Niinhän 
se oli, reilu neljä vuotta sitten, he 
nyökyttelevät.

Koko äitiverkon toiminta al-

koi kansalaisaktiivisuudesta. Eräs 
Etelä-Suomesta pohjoiseen muut-
tanut suurperheen äiti kaipasi uu-
della kotipaikkakunnallaan toisia 
äitejä vertaistuekseen. Hän kävi 
MLL:n ohjaajakoulutuksen ja pe-
rusti 5+ryhmän.

Alun perin äitiverkossa oli mu-
kana 12 äitiä. Heillä kaikilla oli 
vähintään viisi lasta, josta – luon-
nollisesti – myös ryhmän nimi 
juontuu. 

Vuosien varrella muutama äiti 
on jättäytynyt toiminnasta pois, 
mutta muutoin joukko on pysy-
nyt täysin samana.

”Olemme uskoutuneet 
niin paljon toisillemme”
Äitiverkkoon olisi tulossa koko 
ajan uusia suurperheiden äite-
jä, mutta ryhmässä on yhteises-
ti päätetty, että joukon kokoa ei 
enää kasvateta. Aiheesta käydään 
välillä keskustelua.

– Olemme vuosien aikana hi-
outuneet niin hyvin yhteen, että 
uusien jäsenien mukaan tulemi-
nen ei olisi yksinkertaista. 

– Tässä ryhmässä on puhuttu 
ja uskouduttu paljon, porukan ve-
täjänä kolmisen vuotta ollut Eeva 
Hämäläinen toteaa.

Ketola-Orava puolustaa reilus-
ti päätöstä sanomalla, ettei ratkai-
sulle tarvitse olla erityisiä perus-
teita.

– Minä haluan hengähtää ja le-
vätä juuri näiden ihmisten seuras-
sa, hän sanoo.

Eräs äideistä miettii kouluttau-
tumista vastaavanlaisen vertais-
ryhmän ohjaajaksi. MLL:n Poh-
jois-Pohjanmaan piiri tarjoaisi 
kiinnostuneille koulutusta.

Ryhmäläisillä 
vaitiolovelvollisuus
Äitiverkon äidit ovat eri-ikäisiä: 
nuorin on noin kolmikymppi-

Suurperheiden äidit Maarit AlAmir (vas.), Kristiina Ketola-Orava, Lea Karjula, Tarja Linnanmäki, Jaana Myllylä, Ulla-Maija Pyykkönen, Marjo Käsmä ja Eeva Hämäläinen kokoontuvat kolmen viikon välein tuulettumaan toistensa seurassa. 
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Hillitöntä vertaisvoimaa
nen, vanhin on jo viettänyt viisi-
kymppisiään.

Osalla heistä on ”vaaditut” vii-
si lasta, toisilla kaksikertainen 
määrä ja enemmänkin.

Äidit ovat sopineet keskenään, 
että ryhmässä esille tulleista asi-
oista ei puhuta muualla eikä muil-
le. Luottamuksellisuus on ehdot-
toman tärkeää, sillä naiset ovat 
keskustelleet ”rajuistakin asiois-
ta”, kuten he itse sanovat. Häve-
liäisyyden rajat on uskallettu ylit-
tää yhdessä. 

Naiset ovat puhuneet rohkeasti 
esimerkiksi lapsuuden kokemuk-
sistaan ja suhteistaan omiin van-
hempiinsa.

Äidit tietävät, että suurperheis-
tä riittää keskusteltavaa ihmisten 
– esimerkiksi naapureiden ja työ-
tovereiden – parissa. Heidän elä-
mäntapaansa ja valintojaan her-
kästi kummastellaan. 

5+ ryhmässä iso perhe on luon-

nollinen asia. Naiset ymmärtävät 
toisiaan usein jo puolikkaasta sa-
nasta. Iso lapsilauma ei tässä jou-
kossa vaadi perusteluja.

Vähemmän 
moderneja äitejä
Eeva Hämäläisen mukaan ryh-
män erityisteemana on tänä 
vuonna naiseus. 

– Se tarkoittaa, että olemme 
keskustelleet naisellisuudesta, 
kauneudesta ja itsensä hoitami-
sesta, Hämäläinen selvittää.

– Aiemmin olemme puhuneet 
muun muassa vanhemmuudesta.

– Meillä on ollut käymässä 
vierailevia asiantuntijoita, mutta 
olemme myös vuoronperään alus-
taneet eri aiheista.

Se, että ryhmässä uskalletaan 
puhua kipeistäkin asioista, ei tar-
koita, että äitiverkkolaiset olisi-
vat kaikista asioista samaa miel-
tä. Välillä ilmaa halkovat tyystin 

eri näkemykset käsiteltävästä ai-
heesta. Ääni nousee, mutta äidit 
jäävät miettimään: Voisiko toisen 
sanomisessa olla sittenkin jotain 
perää?

Kasvatukseen liittyvistä poh-
dinnoissa naiset ovat yksimielisiä. 
He kannattavat perinteisiä sään-
töjä kodeissa. Isossa perheessä on 
esimerkiksi oltava selvät ruoka-
ajat tai muutoin ruokaa pitää tar-
joilla pitkin päivää.

– Kovin moderneja äitejä me 
emme ole, naiset tunnustavat.

Eri uskonnollisia 
taustoja
Ryhmässä on tapana käyttää ai-
kaa siihen, että jokainen saa ker-
toa kuulumisensa. Käytäntönä on 
ollut kertoa myös vuorotellen, mi-
tä elämä on opettanut itse kulle-
kin viime aikoina.

Vaikka äitejä yhdistävät isot 
perheet, he tulevat hyvin erilaisis-
ta taustoista. Joukossa on muun 
muassa yksi muslimiäiti, Maarit 
AlAmir. 

Pohjoisessa kun ollaan, osa äi-
deistä kuuluu vanhoillislestadio-
laiseen liikkeeseen.

Naiset selvittävät, ettei uskon-
to juurikaan nouse esille heidän 
keskusteluissaan. Mikään tabuai-
he se ei ole, mutta jostakin syys-
tä uskonnosta ei vain ole synty-
nyt puhetta.  

– Jokaisella on vapaus elää niin 
kuin itse haluaa. Kun Maarit viet-

ti muslimien ramadanin paasto-
kuukautta, kannustimme häntä 
emmekä päivitelleet hänen syö-
mättömyyttään, Ketola-Orava 
sanoo. 

Raha ja tittelit eivät 
ole puheissa
Naiset huomaavat, että uskonnon 
lisäksi on toinenkin aihe, mistä he 
eivät ole paljoa puhuneet: Se on 
raha.

– Suurperhe lienee aika anti-
materialistinen elämäntapa, Eeva 
Hämäläinen miettii.

Joku arvelee, että ryhmässä aja-
tellaan kenties vanhan kansan sa-
nonnan mukaisesti, että lapsi tuo 
leivän tullessaan.

Naiset hämmästelevät hetken 
toimittajan kysymystä heidän 
ammateistaan. Titteleitä joukos-
ta kyllä löytyy, mutta nekään eivät 
sisälly yleisiin puheenaiheisiin.

Ei mitään 
superäitejä
Äitiverkkolaiset eivät halua, että 
heitä kuvaillaan jonkinlaisiksi su-
peräideiksi. 

Kristiina Ketola-Orava sanoo 
painokkaasti, että myös isojen 
perheiden äidit saavat olla uupu-
neita ja hakea rohkeasti apua vä-
sähtämiseensä. 

Kenenkään ei pidä kuitata hei-
dän uupumistaan toteamalla, et-
tä ”itsepähän olet noin ison per-
heen hankkinut. Valinta on oma”.

– Väsymyksen ääneen sanomi-
nen on todellista rohkeutta. Minä 
haluan olla murtamassa sellais-
ta myyttiä, että äitien pitäisi aina 
jaksaa ja jaksaa. 

– Pahimpia itsensä orjuuttajia 
tässä asiassa ovat naiset itse, vaik-
ka olisi helpompi syyttää muita, 
Ketola-Orava puhuu.

Äitienpäivän kynnyksellä 
yhdessä Helsinkiin
Juuri näin päivinä äitiverkkolai-
set matkaavat Helsinkiin kevät-
retkelle. 

– Onneksi edes nyt ymmär-
simme lähteä. Retki on meidän 
ensimmäinen yhteinen matkam-
me, Ulla-Maija Pyykkönen ja 
Kristiina Ketola-Orava vastaavat 
kysymykseen, ovatko retket hei-
dän perinnettään.

Pääkaupungissa on tarkoi-
tus kulkea koko porukka yhdes-
sä, mutta jokainen saa ottaa aikaa 
myös omille tekemisilleen, ostok-
sille ja näyttelyissä käymiselle.

Kristiina suunnittelee viettä-
vänsä useita tunteja Hietalahden 
kirpputorilla. Kaikessa rauhassa. 

Niin radikaaleja äidit eivät ole, 
että viettäisivät äitienpäivän pois 
kotoaan. 

Perheet ehtivät vielä muista-
maan heitä, elämän marinoimia 
äitejä. Sellaiseksi joukko itseän-
sä kuvaa.

RIITTA HIRVONEN

Ku va t :  J aan i  F ö h r

Kristiina Ketola-Orava toteaa, etteivät äidit ole korvaamattomia. Suurperheidenkin 
äideillä saa olla omia menoja eikä vain kotitöitä.

Äitiryhmän henkeä kuvaa vanha talvisodan periaate: kaveria ei jätetä. Äidit pysyvät toistensa rinnalla erityisesti, kun jollakulla on 
vaikea elämäntilanne.

Suurperheiden äidit Maarit AlAmir (vas.), Kristiina Ketola-Orava, Lea Karjula, Tarja Linnanmäki, Jaana Myllylä, Ulla-Maija Pyykkönen, Marjo Käsmä ja Eeva Hämäläinen kokoontuvat kolmen viikon välein tuulettumaan toistensa seurassa. 

Minä haluan 
hengähtää ja 
levätä juuri 
näiden ihmisten 
seurassa.

Kristiina Ketola-Orava
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 8.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen, avustaa 
Jyrki Vaaramo ja kanttorei-
na Henna-Mari Sivula ja Eli-
as Niemelä. Ynnin Pojat, ra-
diointi radio Dei. Äitienpäi-
väkahvit Vanhassa pappilas-
sa. Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 8.5. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso, 
kanttorina Elias Niemelä. Äi-
tienpäiväkahvit.
Messu su 8.5. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja kant-
torina Henna-Mari Sivula. Äi-
tienpäiväkahvit.
Messu su 8.5. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Veijo Koivula. Pyhä-
koulu.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 5.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Yhteisvastuun 
kiitosjuhla.
Messu su 8.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Ju-
ha Soranta, Oulujoen laulu. 
Messun jälkeen kakkukahvit 
ja äideille ruusut. Mahdolli-
suus keskusteluun ja rukouk-
seen. 
Messu su 8.5. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Erja Järvi, 
avustaa teol. yo Marja-Liisa 

Hautamäki, kanttorina Ilkka 
Järviö, Kastellin kirkkokuoro. 
Messun jälkeen kakkukahvit 
ja äideille ruusut. 
Varikkomessu su 8.5. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avustaa 
Heikki Karppinen. Äitienpäi-
välounas klo 11. Aikuiset 8 €, 
lapset 5 €, alle 3-v. ilmaisek-
si. Messun jälkeen kakkukah-
vit ja äideille ruusut. 
Messu su 8.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Mari Flink, kanttorina Ilkka 
Järviö. Messun jälkeen kak-
kukahvit ja äideille ruusut. 
Messu su 8.5. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Messun jäl-
keen kakkukahvit ja äideille 
ruusut. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 8.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 12.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Satu Saarinen, avusta-
vat Auli Kipinä, Eveliina Kor-
kea-aho, kanttorina Riitta 
Piippo, Kappelin laulu. Tee-
hetki. Viikkomessun jälkeen 
klo 18.30 lähdemme lenkil-
le, sauvakävelylle, kulttuu-
rikävelylle tai kirkonrotan ja 
siilin vetämälle tutkimusret-
kelle. Palaamme kirkolle, jos-
sa klo 19 lähtien on katettu-
na salaatti-iltapala. 

Tuiran seurakunta
Ekumeeninen jumalanpal-
velus to 5.5  klo 19 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Veijo Koi-
vula. 

Messu su 8.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Anssi Putila, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Tuira 1 ja 2 Rokua -rippikou-
lulaiset mukana messussa. 
Messu su 8.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jaakko Syynimaa, avus-
taa Merja Oksman, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Pyhä 
Tuomas 1 ja 2 -ryhmien rippi-
koululaiset mukana.
Messu su 8.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa An-
na-Leena Ylänne, kanttori-
na Heikki Jämsä. Pyhä Luu-
kas 3 -päivärippikoululaisia 
mukana.
Sanajumalanpalvelus su 8.5. 
klo 12 Rajakylän seurakunta-
kodissa. Toimittaa Sanna Juk-
kola, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki.
Iltamessu su 8.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Lau-
ra Kumpula.
Viikkomessu ke 11.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, puhe teol. yo 
Terttu Laaksonen, kanttori-
na Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 11.5. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 8.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 

Perhesanajumalanpalvelus 
su 8.5. klo 12 Hintan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Musiikissa avus-
tavat Ilona Sekigughi, piano 
ja Iida Lehtonen, viulu. Äi-
tienpäiväjuhla.

YlI-II
Perhekirkko su 8.5. klo 10 
Yli-Iin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Anna-Kaisa Pitkänen. Äitien-
päiväjuhla.

YlIKIIMINKI
Messu su 8.5. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Ylikiimingin lap-
sikuoro.
 
Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 8.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 8.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, saarna Jari Flink, kantto-
rina Else Piilonen. Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkko-
kahvit ja äitien kukitus seu-
rakuntakeskuksessa. Kirkko-
kyytiin ilmoittautumiset dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11 
p. 08 5472 636. 
Gospelmessu pe 6.5. klo 18 
kirkossa.

Rukous
Jumalamme,

sinä olet herättänyt kuolleista

Herran Jeesuksen,

hyvän paimenemme.

Lahjoita meille Pyhä Henkesi,

että seuraamme hänen kutsuvaa ääntään.

Opeta meitä hänen esikuvansa mukaan

pitämään huolta toinen toisestamme.

Anna kaikkien kuulla hänen äänensä,

jotta olisi yksi lauma ja yksi paimen.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Kempele
Äitienpäivän perhemessu su 
8.5. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Paulus Pikkarainen, avustaa 
Saija Kivelä, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Muka-
na Mukulakuoro. 
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 8.5 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
saarnaa Matti Nuorala, kant-
torina Marja Ainali. 
Messu su 8.5 klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, saar-
naa teol. yo Terhi-Liisa Suti-
nen, kanttorina Marja Ainali.

Liminka
Messu su 8.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, kant-
torina Mika kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 8.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Äitienpäivän messu su 8.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, kanttorina 
Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 8.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 8.5. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Unto Määttä.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus äitien-
päivänä 8.5. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
jaetaan äideille ruusut. 

PuLKKiLa
Sanajumalanpalvelus su 8.5. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Veijo Kinnunen.

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
8.5. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen jaetaan äideille ruusut.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 8.5. 
klo 13 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Unto Määttä.

Tyrnävä
Messu su 8.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
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enot Oulussa 5.–12.5.2011

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
5.5. klo 14, Vanhan pappilan 
Rovastisali. Luemme heprea-
laiskirjettä. Anna-Mari Heik-
kinen. 
Hartaus to 5.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Ompeluseurat to 5.5. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 7.5. klo 10, Van-
ha Pappila, Sipiläsali. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 7.5. klo 18, Vanha pappi-
la, Sipiläsali. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ti 10.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkko. Olavi Voittonen 
ja Matti Niemelä.
Raamattupiiri ke 11.5. klo 
15, Aurinkokoti. Piirin vetäjä 
Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 11.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
11.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Hartaus to 12.5. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Matti 
Pikkarainen.
Torstain raamattupiiri to 
12.5. klo 14, Vanhan pappi-
lan Rovastisali. Luemme hep-
realaiskirjettä. Anna-Mari 
Heikkinen.
Raamattupiiri to 12.5. klo 
15, Intiön seurakuntakoti. Pii-
rin vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 12.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.

Karjasillan seurakunta
Ilosanomapiiri torstaisin klo 
18.30, Karjasillan kirkko. Ko-
koonnumme viikkomessun 
jälkeen. 
Raamattupiiri to 5.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Pappilan Raamattupiiri ke 
11.5. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
11.5. klo 18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 12.5. klo 
17.30, Pyhän Andreaan kirkko. 
Torstai-illan raamattupiiri to 
12.5. klo 18, Kastellin kirkko. 
Raamattupiiri to 12.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri torstaisin klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 5.5. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Raamattupiiri ti 10.5. klo 13, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattu- ja rukousilta to 
12.5. klo 18, Tuiran kirkko. 
Pateniemi-Herukka suuralu-
een ja Rajakylän yhteinen 
raamattupiiri ke 25.5. klo 
18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja Heli Mattila p. 040 
5747 145.

Musiikki ja kulttuuri
Puhallinorkesteri Viventin äi-
tienpäivän konsertti su 8.5. 
klo 18, Limingan kirkko. Ks. 
äitienpäiväilmoitus s. 17.

Karjasillan seurakunta
"Tahtoisin toivoa sinulle" – 
Runotapahtuma Anna-Mari 
Kaskisen lyriikasta su 8.5. klo 
18–19.30, Kastellin kirkko. Äi-
tienpäivää juhlistetaan Anna-

Mari Kaskisen lyriikalla. Terve-
tuloa runonkuulolle!
RunoQvarkki, vartti Risto 
Kormilaisen runoutta Siiven 
suojissa ti 10.5. klo 12–12.15, 
Siipi. Viimeisessä runovartissa 
kuullaan Risto Kormilaisen ru-
noutta. Runoja lukee pastori 
Juha Vähäkangas.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille ke 
11.5. klo 18, Kastellin kirkko. 
Kevään viimeisessä kokoon-
tumisessa valokeilassa ovat 
Muriel Barberyn Siilin ele-
ganssi ja Cecilia Samartin 
Senor Peregrino.
Konsertti su 22.5. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Ks. ilmoitus s. 
18.

Tuiran seurakunta
Tilkkutyönäyttely to 30.6. 
saakka, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Oululaisen Helena Li-
mingojan näyttelyyn voi tu-
tustua kappelissa järjestettä-
vien tapahtumien aikana. 
Kevätrallatus – kaikkien yh-
teinen lastenlauluilta to 
12.5. klo 18, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Lue juttu s. 16. 
Pertti Haipolan 50v-taiteili-
jajuhlakonsertti ke 18.5. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. ilmoitus s. 18.
Tuiran Kirkon Naiskuoron 
kevätkonsertti pe 20.5. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko.  
Ks. ilmoitus s. 18.

Diakonia
Työttömien ruokailu keski-
viikkoisin klo 11–13, Öber-
gin talo. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappeli. 
Maksuton puuroaamiainen, 
joka sisältää puuroa, leipää, 
kahvia ja teetä. 
Ystävän kammari ti 10.5. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
10.5. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
19.5. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.5. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Lisätietoja Heli 
Mattila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

w w w.sxc . hu /  S a ra h B r uc ke r
yhteiset  
seurakuntapalvelut
KuulOVAMMAISET
Hyvä tietää-luento pe 6.5. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Kuurojenpappi 
Urpo Luokkalan johdolla kä-
sittelemme 10 käskyä.
Raamattupiiri ma 9.5. klo 13, 
Palvelukeskus Runola. 

NÄKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamattu-
ja keskustelupiiri to 12.5. klo 
13–14.30, Caritas-kodilla, Ca-
ritas-sali. Opasystävä on vas-
tassa pihalla pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.
leiripäivä ke 18.5. klo 9–15, 
Hietasaaren leirikeskus. Nä-
köpiirin ja PPN ry:n pori-
nakahvilan yhteinen ohjel-
mallinen kevään päätöspäi-
vä. Hinta 7 € sisältäen aamu-
kahvin, lounaan ja päiväkah-
vin. Ilmoittaudu 9.5. mennes-
sä p. (08) 3161 340. 

PÄIHDETYö
Naistenryhmä pe 6.5. klo 13–
15.30, Diakoniakeskus, Taka-
Lyötyn katu 4, 2.kerros.
Tavoiteryhmä ma 9.5. klo 
14.30–16, Diakoniakeskus,  
Taka-Lyötyn katu 4, 2.kerros.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14, poikkeuksellises-
ti myös la 7.5. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja, polkupyö-
riä, tarjolla myös kahvia yms. 
Lahjoituksia otetaan vas-
taan, p. 044 316 1720. Terve-
tuloa vapaaehtoistoimintaan 
ja ostoksille! 
lähetystovi pe 6.5. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Pyhä arjessa, Tarja Oja-
Viirret.
Sytykkeitä – askartelutal-
koot lähetyksen hyväksi la 
7.5. klo 12–15, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Ks. ilmoi-
tus s. 17.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
lähetyspiiri to 5.5. klo 14, 
Vanha pappila. Niilo Pesonen.
lähetyspiiri to 12.5. klo 14, 
Vanha pappila. 

Karjasillan seurakunta
lähetyspiiri ti 10.5. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli.

Oulujoen seurakunta
yLiKiiMinKi
lähetyksen kirpputorikah-
vila pe 6.5. klo 11, Piispan-
kamari, entisellä kunnanta-
lolla. Kupponen kahvia ja jo-
tain pientä ostettavaa kirp-
putorilta. Lähetyksen hyväk-
si voi myös valmistaa ja lah-
joittaa myyntiin eri artikke-
leita. Parsintapalvelua puh-
taille villavaatteille.

Lapset ja  lapsiperheet
Isä-lapsi-parkki maanantai-
sin 30.5. saakka klo 17–19, 
Avoin Päiväkoti Vihreä Talo, 
Uusikatu 27.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Perhekerho to 5.5. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 8.5. klo 12, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 8.5. klo 16.30, 
Koulukatu 10. 
Perhekerho ti 10.5. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Perhekerho to 12.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 8.5. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 9.5. klo 10, 
Sarasuon monitoimitalo/ päi-
väkoti. 
Taidepyhis ma 9.5. klo 14.30, 
Metsokankaan koulu. Ryh-
mään otetaan kymmenen 
1.–3.-luokkalaista.
Perhekerho ma 9.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 

Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 11.5. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
"Kevättä rinnassa" -perhe-
kerhoilta ke 11.5. klo 18, Py-
hän Andreaan kirkko. Lue 
juttu s. 16.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 7.5. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 8.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli.
Pyhäkoulu su 8.5. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Pyhän luukkaan perheker-
ho to 5.5. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Purjehtijantien perhekerho 
ti 10.5. klo 9.30, Niittyaron 

seurakuntakoti. 
Koskelan perhekerho ke 
11.5. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 11.5. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
11.5. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Pyhän Tuomaan perhekerho 
ke 11.5. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
11.5. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti.

Oulujoen seurakunta
Perhekerho to 5.5. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 8.5. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 8.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-

Äitienpäivään kuuluu
kukkia ja kakkua

Äitienpäivänä, sunnuntaina 8. 
toukokuuta, äitejä juhlitaan 
seurakunnissa jumalanpal-
velusten yhteydessä, useissa 

äitienpäiväjuhlissa kakkukahvien ja 
kukkien kera, sekä illan tullen runo-
jen ja musiikin voimalla.

Sunnuntaina jumalanpalvelukset 
alkavat normaalisti kello 10 tai 12. 

Oulun tuomiokirkossa messu al-
kaa kello 10 ja se lähetetään suorana 
osoitteessa virtuaalikirkko.fi. Äitien-
päiväkahvit juodaan Vanhassa pappi-
lassa messun jälkeen.

Pyhän Andreaan kirkossa äitien-
päivälounas nautitaan kello 11 ja juh-
lapäivä jatkuu kello 12 alkavalla Va-
rikkomessulla. Messun jälkeen kak-
kukahvit ja äideille annetaan ruusut. 
Kolehti kerätään seurakuntien tyttö- 
ja poikatyön tukemiseen Suomen Poi-
kien ja Tyttöjen Keskus ry:n kautta.

Oulun kaupunginsairaalassa äi-
tienpäivän sanajumalanpalvelus alkaa 
kello 13. Mukana on Sarastus-kuoro ja 
jumalanpalveluksen jälkeen juodaan 
kakkukahvit.

Hintan seurakuntatalolla äitien-
päiväjuhla alkaa kello 12. Ohjelmas-
sa on täytekakkukahvien lisäki äitien 

kukittaminen, heti kello 10 alkaneen 
jumalanpalveluksen jälkeen. Musiikis-
ta vastaa Typen Lauluveikot, puheesta 
Antti Leskelä. Juhlan järjestää Oulu-
joen seurakunta ja Hintta-Parkkisen-
kankaan pienkiinteistöyhdistys.

Koskelan seurakuntakodissa äi-
tejä juhlistetaan kello 13 alkaen kak-
kukahveilla ja kukilla. Puheen äideil-
le pitää pastori Harri Fagerholm. Juh-
laohjelmaan kuuluu myös yhteislau-
lua. Juhlan järjestävät Ouka-Koske-
lan suuralueen yhteistyöryhmä, Top-
pilan Omakotiyhdistys ja Tuiran seu-
rakunta.

Illalla luvassa on runoutta Anna-
Mari Kaskisen lyriikan kautta Tahtoi-
sin toivoa sinulle -runotapahtumassa 
kello 18 alkaen Kastellin kirkossa. Ly-
riikkaa lukevat Maija Karppinen, Pirjo 
Kauppinen, Eeva-Kaarina Sarastamo, 
Terttu Välikangas, Hilja Alasuvanto, 
Virve Vikamaa ja Juha Vähäkangas. 
Lauluja säestää Sirpa Ilvesluoto. 

Äitienpäivän musiikkia puolestaan 
kuullaan Limingassa puhallinorkesteri 
Viventin konsertissa Limingan kirkos-
sa kello 18–21.

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy.
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takoti. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 11.5. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho to 12.5. klo 13, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 

yLiKiiMinKi
Perhekerho ke 11.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kokkikerho ma 9.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo.
Omat ryhmät 1.–3.-luokkalai-
sille ja 4.–6.-luokkalaisille. Uu-
det osallistujat ilmoittautu-
kaa Marille, p. 050 5249 779. 
Askartelukerho ti 10.5. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. 1.–4.-luokkalaisille.

Tuiran seurakunta
Avarit 1.-6.-luokkalaisille 
torstaisin klo 14–16, Tuiran 
kirkon nuorisotila. Nauttaan 
välipalaa, pelaillaan lautape-
lejä, tehdään läksyt  ja kuun-
nellaan musiikkia tai vain 
oleskellaan. Lisätietoja nuo-
risotyönohjaaja Anna-Leena 
Ylänteeltä p. 040 745 1469.

nuoret
Nuorten livechat Church 
su 8.5. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on isosena.

Karjasillan seurakunta
Wanhojen Isosten Olohuone 
to 12.5. klo 18–20.30, Kastel-
lin kirkko. Kutsumme kaikkia 
Karjasillan seurakunnan van-
hoja isosia omaan Olohuo-
neeseen kaksi kertaa kuu-
kaudessa. Lisätietoja saat 
Jenniltä p. 044 3161 452. 

Tuiran seurakunta
Yökahvila Kaijo pe 6.5. klo 
20–23, Kaijonharjun nuori-
sotila. Lisätietoja Anssi Puti-
la p. 050 3408 982.
laula! Huuda! Auta! -yh-
teisvastuuilta la 7.5. klo 18, 
Tuiran kirkko, Suvantosali. 
Nuoriso- ja diakoniatyön yh-
teinen tapahtuma kutsuu si-
nut laulamaan legendaarisia 
punaisen veisukirjan lauluja 
vuosikymmenten varrelta 
yhdessä Housebändin kans-
sa, napostelemaan pientä 
purtavaa ja huutamaan net-
tihuutokauppaan sekä pai-
kan päälle lahjoituksia Yh-
teisvastuun hyväksi. Tapah-
tuma linkitetään nähtäväk-
si suorana Tuiran seurakun-
nan Facebook-sivun kautta. 
Tapahtuman linkkeihin tu-
lossa lähiaikoina myös netti-
huutokaupan sivut. Lisätie-

toa tapahtumasta diakonia-
työntekijä Sami Riipiseltä p. 
040 5747 149, sami.riipinen@
evl.fi.
Päikkärit ke 11.5. klo 14–17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja Ter-
hi-Liisa Sutinen p. 040 7245 
446.
Tuiran seurakunnan nuor-
ten retki Tampereelle 27.–
29.5. Hei sinä yläkouluikäi-
nen rippikoulun käynyt nuo-
ri, lähde nuorten elämysmat-
kalle Tampereelle. Reissun 
hinta on 60 €, sisältäen ma-
joituksen, ruokailut, Särkän-
niemen elämysavaimen sekä  
matkan linja-autolla Oulu-
Tampere-Oulu. Majoittautu-
minen tapahtuu Tampereen 
seurakunnan leirikeskukses-
sa Torpassa. Yhden ruokai-
lun Särkänniemessä joutu-
nee jokainen kustantamaan 
itse. Muut ruokailut kuulu-
vat reissun hintaan. Kaikki 
Oulun ev.-lut seurakuntien 
jäsenet ovat vakuutettuja 
matkan ajan. Jos et pääse 
mukaan vaikka olet ilmoit-
tautunut, niin muista perua 
oma osallistumisesi tai sinul-
ta peritään järjestelymaksu 
jonka hinta on 60 €. Osallis-
tujille tulee retkikirje. Lisä-
tietoja antaa Anssi Putila p. 
050 340 8982 tai anssi.puti-
la@evl.fi. 

Oulujoen seurakunta
Yökahvila pe 6.5. klo 19, 
Hintan seurakuntatalo. 
Yökahvila pe 6.5. klo 20, 
Myllyojan nuorisotila. 

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 6.5. klo 19–
0.30, Elohuone. TaivasKlu-
bi-illa lavalle nousee klo 21 
Gospel Covertajat. Ks. ilmoi-
tus s. 17. 
Tanssia ja rukousta improvi-
soiden la 7.5. klo 17–20, Elo-
huone. "Pelkkä pellavakasuk-
ka yllään hän (Daavid) tans-
si rajusti Herran edessä." (2. 
Sam. 6:14) Jumala on luonut 
myös ihmisestä kolmiyhtei-
sen: ruumiillisen, sielullisen 
ja hengellisen. Tanssiessa nä-
mä kaikki puolet ovat läsnä 
ja koko ihminen voi kuunnel-
la ja ylistää Jumalaa. Yhdes-
sä rukoillen tanssiminen voi 
vapauttaa ihmistä syvästi ja 
kokonaisvaltaisesti – tai aina-
kin olla hervottoman haus-
kaa. Tanssi-improvisaatiota 
ja rukousta yhdistävään ryh-
mään ovat tervetulleita mu-
kaan kaikki ikään, kokoon 
tai sukupuoleen katsomatta. 
Aiempaa kokemusta tanssis-
ta tai rukouksestakaan ei tar-
vitse olla, ainoastaan halua 
oppia ja etsiä. Improvisaati-
otekniikoita opettaa oululai-
nen tanssija-koreografi Vaa-
tu Kalajoki. Rukousta opet-
taa Jeesus. Pukeudu vaat-
teisiin, joissa hyvä liikkua ja 
pehmeisiin tossuihin tai ole 
paljain jaloin. 
Alfa-kurssi – tutki elämän 
tarkoitusta ti 10.5. klo 18–
20.30, Elohuone. 

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 6.5. klo 18, Heinä-
torin seurakuntatalon alasa-
li. Pasi Palmu: Karjankasvat-
tajan opissa (Aamos).

OPKOn ilta la 7.5. klo 19, 
Öbergin talo. Kuinka kirkko 
rakennetaan Etu-Aasiaan? 
Hanna-Maria ja Ville Typpö.
3-K ilta ma 9.5. klo 18.30. Ta-
pio Pokka: Sakramentit.
Oulun körttiopiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten seurat 
to 12.5. klo 19. Metsäseurat 
Koitelinkoskella. Lisätieto-
ja myöhemmin Oulun kört-
tiopiskelijoiden sähköposti-
listalla.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 12, Kajaanintie 1.
Senioripäivä ma 9.5. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Mahdollisuus verenpaineen 
mittaukseen ja 4 euron hin-
taiseen lounaaseen.
Eläkeläisten kerho ma 9.5. 
klo 12.15, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 11.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 12, Kajaanintie1. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
Seurakuntakerho ma 9.5. 
klo 13.30, Caritas-Kodin juh-
lasali. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja vastaa keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 
(08) 5314 616. Soita, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelija, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na myös pastori Anna-Leena 
Häkkinen.
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Seniorien laulupiiri to 12.5. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Yh-
teislaulua, musiikkia, hiljen-
tymistä ja yhdessäoloa kah-
vittelun lomassa. Mukana 
kanttori Lauri-Kalle Kallun-
ki ja diakoni Paula Kyllönen.
Tuiran seurakunnan eläke-
läisten kevätretki ke 25.5. 
Ohjelmassa Kalajoen kirkko-
vierailu, SaniFanissa ruokailu, 
Meriluontokeskukseen tutus-
tuminen ja ulkoilua, päivä-
kahvit Tyngän Myllyllä. Läh-
tö klo 8, paluu n. klo 17.50. 
Retki maksaa 30 euroa (sis. 
matkat, ruokailun ja kahvit). 
Maksu kerätään linja-autos-
sa. Mukana diakoniatyönte-
kijät Päivi Moilanen p. 040 
574 7064 ja Paula Kyllönen p. 
040 723 5880. Ilmoittautumi-
set kerhoissa diakoniatyönte-
kijöille tai ke 11.5. ja 18.5. klo 
9–11. p. (08) 531 4616. Linja-

auton reitti: klo 8.00 Pate-
niemen kirkko, klo 8.05 Hau-
kiputaantie (ottaa pysäkeil-
tä), klo 8.15 Rajakylän seura-
kuntakoti, klo 8.20 Koskelan 
seurakuntakodin pysäkki, klo 
8.25 Pyhän Tuomaan kirkko, 
klo 8.30 Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 5.5. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 
Eläkeläisten kerho ma 9.5. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Porinapiiri ma 9.5. klo 12, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Eläkeläisten kerho to 12.5. 
klo 14, Metsolanhovi. 

yLi-ii
Yli-Iin torstaikerho to 12.5. 
klo 11, Yli-Iin seurakuntatalo.

Leirit ja retket
Matka valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille Poriin 10.–12.6. 
Ks. ilmoitus sivulla 17.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan Juttu-
tupien ja työttömien kevät-
retki Kuusamoon pe 20.5. 
klo 8.30–19. Päivä alkaa kir-
kon esittelyllä, hartaudella ja 
ruokailulla. Jatkamme Suur-
petokeskukseen Vyöti-kar-
hua katsomaan. Paluumat-
kalla tutustumme Kalle Pää-
talon syntymäkotiin. Retken 
hinta on 15 €. Ilmoittautumi-
set 13.5. mennessä Juttutu-
vassa tai Saila Luukkoselle p. 
040 5747 092.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löy-
dät lisätietoa osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
kalenteri.

Muut menot
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12–13, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Aterian hinta 2 € 
Lisätietoja diakoni Sami Riipi-
nen, p. 040 5747 149.
Rauhanyhdistyksen alueen 
kevätjuhla pe 6.5. klo 18, Py-
hän Andreaan kirkko. 
Äitienpäivän sanajumalan-
palvelus Oulun kaupungin-
sairaalassa su 8.5. klo 13–14. 
Lue juttu s. 15.
lauluilta ke 11.5. klo 18, Ou-
lun Diakonissalaitoksen kirk-
kosali. Laulamme tuttuja lau-
luja eri vuosikymmeniltä. Il-
lan teemana on kodin laulut. 
Vapaa pääsy.
liikuntavammaisten leiri 
13.–16.6. Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittautuminen pe 27.5. 
mennessä p. (08) 3161 340 tai 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Leirin hinta on 62 €. Ve-
täjinä toimivat Sirpa Kemp-
painen, Anna-Maija Sälkiö ja 
Päivi Moilanen. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje. 

A r k i s to

Yhteisvastuun 
lastentapahtumissa 

kevään henkeä

Kevään viettoon voi keskittyä seurakuntien 
koko perheen kevättapahtumissa. 

Perhekerhoilta Kevättä rinnassa tarjoilee 
keskiviikkona 11. toukokuuta kello 18–19.30 

Pyhän Andreaan kirkossa hartauden lisäksi muuta-
kin erilaista kevätkivaa, kuten musiikkituokion, as-
kartelua, onnenpyörää (0,50 euroa), arvontaa (eu-
ron) ja iltapalan (vapaaehtoinen maksu). Tapahtu-
maan on vapaa pääsy ja illan tuotot menevät Yhteis-
vastuukeräykseen.

Kaikkien yhteinen lastenlauluilta Kevätrallatus 
kuullaan torstaina 12. toukokuuta kello 18–20 Py-
hän Luukkaan kappelissa. Mukana rallattavat Tui-
ran seurakunnasta Pyhän Tuomaan lapsikuoro, 
Musiikkileikkikoulu Trilli ja Rytmitassut. Ohjel-
massa on lisäksi yhteislaulua ja laululeikkejä.

Lopuksi nautiskellaan mehu- ja keksitarjoilusta, 
josta menee vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuuke-
räykseen.

Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Tervetuloa hölkkäkirkkoon 
Karjasillalle 

torstaina 12.5. klo 18 viikkomessun jälkeen, noin klo 
18.30 lähdemme lenkille, sauvakävelylle, kulttuuri-
kävelylle tai kirkonrotan ja siilin vetämälle tutkimus-
retkelle. Palaamme kirkolle, jossa klo 19 lähtien on 
katettuna salaatti-iltapala.

Musiikkileikkikoulu Trilli 
Ryhmissä on vielä vapaita paikkoja. Ryhmät 
kokoontuvat maanantaiaamuisin ja torstai-
iltaisin. 

Kakarakööri-kuoro
tiistaisin ja torstaisin 7.–23.6. Myllyojan 
seurakuntatalossa. Torstaina 23.6. klo 
19 konsertti Oulujoen kirkossa. Kuoro 
on ilmainen. Mukaan otetaan 30 
ilmottautumisjärjestyksessä. Kuoro harjoittelee 
ja esittää oululaisen säveltäjän Maria 
Portaankorvan musiikkia. 

Ilmoittautumiset molempiin p. 040 583 2368 tai 
sähköpostitse anna.haanpaa@kolumbus.fi.

Lasten  
musiikkia
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8.6.–28.7.2011 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa ja 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotiaille oululaisille 
(syntyneet 1999–2004) 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. Sään salliessa myös uintia. Toiminta on ilmaista, lapset 

saavat päivittäin aterian.

 Ilmoittautuminen lastenpäiville:
Osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 2.5.–31.5., minkä 

jälkeen voi ilmoittautua kesän aikana paikan päällä lapsen 
ensimmäisenä leiripäivänä. Lastenpäiville ilmoittautuminen ei 

edellytä joka päivä paikallaoloa.

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

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

Syksyn päiväkerhot
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
Ylikiiminki
Yli-Ii

3-vuotiaiden kerhot
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
Kastellin kirkko, Töllintie 38
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Kerhopaikat:
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
Sarasuon monitoimitalo, Sarasuontie 5
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39

TUIRAN SEURAKUNTA
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2

Ilmoittautuminen
Kerhot alkavat Tuirassa ja Karjasillalla 11. ja 12.8.2011, sekä Oulujoella 15. ja 16.8.2011. Päiväkerhoon voivat 
ilmoittautua 2006–2007 syntyneet lapset sekä Karjasillan seurakunnan kolmivuotiaidenkerhoon heinäkuun 
loppuun mennessä kolme vuotta täyttäneet. Vanhat kerholaiset ilmoittautuvat kerhoaikana omissa kerhois-
saan. Uudet kerholaiset ilmoittautuvat 31.5. mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Syksyn 
päiväkerholaisille lähetetään elokuun alussa postia. Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu 
vähintään kahdeksan lasta. 

Lisätietoa voit kysyä lapsityönohjaajilta:
• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi
• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi 
• Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353, saara.hietava@evl.fi.  
  - Ylikiimingin alue, Mervi Holmi 044 3161 721, mervi.holmi@evl.fi
  - Yli-Iin alue, Elisa Klasila 044 3161 456, elisa.klasila@evl.fi

Sytykkeitä -askartelutalkoot 
lähetyksen hyväksi 

lauantaina 7.5. klo 12–15 
lähetyksen puoti ja paja Siivessä 

Askartelemme munakoteloista ja steariinista ruusu-
ja, joita voi käyttää grillin, saunanpesän tms. sytyt-
tämiseen. Ne ovat erinomaisia tuliasia kesäaikaan. 
Tuo vanhoja munakennoja ja kynttilänpätkiä tulles-
sasi, mikäli mahdollista. 

Matka valtakunnallisille 
lähetysjuhlille Poriin 

10.–12.6. 

Arki @ Pyhä, Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat. Läh-
tö pe 10.6. klo 9.30 linja-autoaseman tilausajolaitu-
rista, paluu sunnuntai-iltana 12.6. n. klo 22. Yöpymi-
nen 2 hh:ssa 150 € tai 1 hh:ssa 190 € hotelli Scandicis-
sa. Hinta sisältää matkan, majoituksen sekä vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Osallistujil-
le lähetetään retkikirje. Lisätietoja ohjelmasta www.
lahetysjuhlat.fi tai matkanjohtajilta: Raija Nissinen, 
040 574 7105, ja Ulla Mäkinen, 040 506 5511. Ilmoit-
tautuminen viimeistään ke 25.5. Yhteisiin seurakun-
tapalveluihin, p. (08) 316 1340 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo.

Mennään metsään! 
6.–7.6. Oulun lähiseudulla

Hei sinä rippikoulun käynyt nuori, lähde kanssamme 
metsään! Yöpyminen tapahtuu valintasi mukaan jo-
ko teltassa tai autiokämpässä. Ruoat teemme ruoka-
ryhmittäin retkikeittimillä. Ohjelmassa on leppoisaa 
eräilyä ja oleilua hyvässä seurassa. Retken hinta 15 €. 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautuvaa. Il-
moittaudu mukaan 20.5. mennessä. Lisätietoja saa ja 
toiveita voi esittää Atte Kääriäiselle, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi tai Jenni Koskenkorvalle, p. 044 
3161 452, jenni.koskenkorva@evl.fi.

Yhteisvastuukeräyksen kiitosilta 
torstaina 5.5. klo 18–20 

Karjasillan kirkossa

Ohjelmassa ennakkotietoja keräystuloksesta, muka-
na Kappelin laulu, pientä purtavaa ja kakkukahvit.

Talkoolaisia kaivataan 
herättäjäjuhlille 8.–10.7.

Tarvitsemme vielä noin 1 500 talkoolaista. Tarjolla on 
monenlaista tehtävää juhla-alueen rakentamisesta 
pöytien siistimiseen ja liikenteenvalvontaan. Ilmoit-
tautuminen joko nettisivujen kautta www.oulunhe-
rattajajuhlat.fi/ilmoittaudu_talkoisiin tai puhelimit-
se Heikki Kaikkoselle, p. 040 5025 010.

TaivasKlubi -illat
6.5. Gospel Covertajat

13.5. +++
20.5. Körttikuoro 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.  
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.

Äitienpäivänä 
sanajumalanpalvelus 

su 8.5. klo 13 Oulun kaupunginsairaalan
ala-aulassa. Mukana Sarastus-kuoro. 

Kirkkokahvit.

Äitienpäiväjuhla 
su 8.5. klo 13 Koskelan seurakuntakodissa. 

Tervetuloa kaikki äidit! 
Puhe äideille pastori Harri Fagerholm. 

Juhlaohjelmaa ja yhteislaulua. 
Äitienpäiväkakukahvit ja äitien kukitus. Järjestää

Ouka/Koskelan suuralueen yhteistyöryhmä, 
Toppilan Omakotiyhdistys ja Tuiran

seurakunta.

Tahtoisin toivoa sinulle 
-runotapahtuma 

su 8.5. klo 18–19.30 Kastellin
kirkossa. Tänä vuonna julistetaan äitienpäivää 

Anna-Mari Kaskisen lyriikalla. 
Tervetuloa runonkuulolle!

Puhallinorkesteri Viventin 
äitienpäivän konsertti

su 8.5. klo 18 Limingan
kirkossa. Johtaa Jukka Myllys ja Markku 

Korhonen, solistina Yuriko Aihara,
baritonitorvi.
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enot Oulussa 5.–12.5.2011M

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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 4600
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

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.

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Kastetut 
Tuomiokirkko: Ella Veera 
Linnea Rusanen, Ele Mati-
as Ahola, Linda Aliisa Lind-
roos, Pioni Helmi Auroo-
ra Salo, Musa Aamos Oli-
ver Uurtamo, Saana Tuulia 
Vuoti.
Karjasilta: Aada Elina Adler, 
Miisa Vivian Haataja, Moona 
Veronica Haataja, Mila Ma-
rike Hyvärinen, Anton Oli-
ver Häkkinen, Joakim Jaakko 
Matias Kokko, Mariel Adelii-

na Pasanen, Elea Helmi Sofia 
Poropudas, Touko Johannes 
Takkinen, Oliver Aaron Vil-
jamaa, Seela Olivia Vähäsöy-
rinki, Ele Matias Ahola, Mart-
ta Silvia Ahvenvaara, Leo 
Olavi Eerikkilä, Nella Laurel-
le Ani Hayes, Viljo Elias Juha-
ni Heikkinen, Eevi Ilona Jo-
kitalo, Eetu Viljami Kankaa-
la, Stiina Matilda Kaunisto, 
Miika Lenni Sakari Lahti, Ee-
lis Nooa Henrikki Lantto, Py-
ry Markus Mikael Peltonen, 
Helinä Noomi Maija Putila, 

Elämän polku

Sekakuoro Tuiken kevätkonsertti 
to 12.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.
Ohjelmassa lasten hengellisiä lauluja ja -virsiä.
Kuoroa johtaa Elisa Silver.

Pertti Haipolan
50v-taiteilijajuhlakonsertti 
ke 18.5. klo 18.30  Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Pertti Haipola haitari ja urut, Lassi Makkonen 
laulu ja kitara, Ylikiimingin kvartetti, johtaa Leo 
Rahko. Vapaa pääsy, ohjelma 10 / 5 euroa.

Tuiran Kirkon Naiskuoron kevätkonsertti 
pe 20.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa.  
Kuoroa johtaa Tommi Hekkala, säestyksissä 
pianolla, uruilla ja huilulla avustaa Riitta Ojala. 
Konserttiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 5 euroa.

Konsertti 
su 22.5. klo 15 Karjasillan kirkossa. 
Musiikkia pianolla, viululla ja saksofonilla. 
Musisoijina Olga Sidorova, viulu, Perttu Pannula, 
saksofoni ja Annica Nyberg, piano. Vapaa pääsy.

Konsertti 
ke 25.5. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Karjasillan seurakunnan kuorojen kevätkonsertti. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Musiikkia

Edvin Daniel Takkinen, Kaar-
lo Mikael Timlin, Ida-Maria 
Vepsäläinen.
Tuira: Elias Juhani Ilmari 
Heikura, Linda Silvia Lep-
pänen, Kimi Veikko Mat-
ti Ruotsalainen, Silvia Ali-
sa Eklund, Leevi Eemeli Hi-
manka, Aino Katariina Hut-
tunen, Tuukka Kasperi Kor-
vala, Veikka Matias Kurki-
nen, Peetu Henrik Liuska, 
Ria Enni Emilia Rautio, Sa-
mu Lauri Antero Ruotti-
nen, Adele Sade Cecilia Ta-
ka-Eilola, Elmeri Kaarlo Eli-
as Vanninen.
Oulujoki: Emilia Iida Su-
sanna Eronen, Niila Tapani 
Haapakangas, Sampsa Pek-
ka Tapio Herrala, Noel Se-
bastian Kaikkonen, Henni 
Julia Kankaala, Iiris Elli Ilo-
na Kemppainen, Fanni Mir-
jam Lehtoaho, Sauli Ilmari 
Toppila, Janina Jasmin Jo-
hanna Tuominen, Aada So-
fia Ahonen, Aada Minea 
Elisabet Kemppainen, Ele-
na Linnea Koivukangas, 
Halti Kari Kaspian Lassila, 
Olivia Mirjami Lukka, Alek-
si Olavi Liang Petäjäkangas, 
Eemil Jeremia Teppola, Essi 
Oona Ilona Toivanen, Anni 
Esteri Viramo, Sampo Juha-
ni Vuorma.

Vihityt
Karjasilta: Mikko Tapani 

Kankaala ja Soile Airi An-
nikki Rajala, Hannu Antero 
Mannermaa ja Tatiana Ta-
lonpoika, Tuomas Iisak Ala-
puranen ja Katja Kristiina 
Heiskari.
Tuira: Esa Tapio Kyllönen ja 
Marjo Hannele Väisänen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Osmo Ante-
ro Hanhineva 83, Sari Päi-
vikki Kangas-Pehkonen s. 
Kangas 53, Väinö Petteri 
Aalto 82.
Karjasilta: Meimi Linnea 
Iljina s. Hiltunen 83, Pie-
ta Helena Mäkelä s. Hent-
tunen 94, Yrjö Jaakola 82, 
Seppo Kalevi Kinnunen 64, 
Aune Maria Mäki s. Siekki-
nen 89, Saimi Eliisa Savo-
lainen s. Moilanen 96, Jari 
Pekka Veijola 50.
Tuira: Eila Sirkka Haapalah-
ti s. Paasimaa 76, Anna Eeva 
Pitzen s. Oja 81, Mikko Hie-
ta 94, Pentti Jalmari Junk-
kari 65, Kustaa Matias Kan-
gas 85, Aino Kynkäänniemi 
s. Kotaniemi 80, Elsa Maria 
Meripaasi s. Kukkonen 77, 
Lyydi Maria Ollikainen 89, 
Urho Matias Pöyskö 64.
Oulujoki: Hilja Katariina Si-
vonen 8, Lempi Juliaana 
Laine s. Numminen 93, Sep-
po Aarre Antti Luoma-aho 
68, Kirsti Annikki Pelkonen 
s. Santavuori 79.

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 5.5. klo 19 

Tuiran kirkon 
seurakuntasalissa. 

Toimittaa Veijo Koivula ja 
ekumeeninen työryhmä.

Assyrialainen iltapäivä 
lauantaina 7.5. klo 14 

Oulun ortodoksisessa seurakunnassa, 
Torikatu 74. 

Teol. tri Svante Lundgren kertoo Irakin matkastaan 
ja kristittyjen vaikeasta tilanteesta Irakissa. Assyria-
laista ohjelmaa ja kahvit. Järjestäjinä Suomi-Assyria-
yhdistys, Oulun ort. srk ja Oulun seurakuntayhtymä.
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Siikalatvan seurakunnas-
sa kansallista veteraanipäi-
vä 27. huhtikuuta vietettiin 
kaikissa viidessä kappeli-
seurakunnassa. Kuvassa 
ovat Rantsilan tilaisuuteen 

osallistuneet veteraanit Ol-
li Pajander ja Pauli Pelko-
nen. Rantsilan sankarihau-
doilla järjestetyssä tilaisuu-
dessa kuultiin veteraani-
kuoron laulua ja rovasti 

Hannu Laurialan puhe. 
Tilaisuuden järjestäneet 

Siikalatvan kunta ja seura-
kunta sekä veteraanijärjes-
töt huolehtivat seppeleen-
laskusta.
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

Kirkkokuoro to 5.5. klo 
18.30.
Eläkeliitto ti 10.5. klo 11 srk-
salissa. Äitienpäiväasiaa ja 
kevätretkisuunnitelmia.

Päiväkerhot normaalisti, 
paitsi pe 6.5. ei ole sisarus-
kerhoa.
Perhekerho torstaisin klo 10 
srk-talolla.
Kokkikerho to 5.5. klo 14, 
ryhmä A.
Seurakuntailta to 5.5. klo 
18.30 srk-talolla aiheesta: Onko 
elämällä tarkoitusta?, mukana 
Irma Hemmilä. Tervetuloa lep-
poisaan seurakuntailtaan. 
Perinteiset laasutalkoot 
hautausmaalla ja kirkko-
puistossa pe 6.5. alkaen hau-
tausmaalta klo 9. Ruokaa ja 
kahvia talkoolaisille srk-talos-
sa. Omat haravat mukaan!
lähetysilta rukouksen mer-
keissä ti 10.5. klo 18.30 srk-
talolla.
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talolla.
Ystävyyden talo pe 13.5. klo 
10 srk-talolla. 
Nuortenilta Nuortenilta srk-
talolla – musiikkia ja sanaa 
pe 13.5 klo 18 srk-talolla, mu-
kana Samuel Lindell. Tarjolla 
pitsaa ja teetä.
Rippikoulu: Omalle leiril-

le tulevat osallistuvat nuor-
teniltaan pe 13.5. srk-talol-
la klo 18.
Diakonia: Jos olet kiinnostu-
nut isovanhempi-lapsenlap-
si-leiripäivästä, ota pikaisesti 
yhteyttä Marjoon p. 045 638 
1973. Leiri pidetään Utajär-
vellä Luurinmutkassa la 28.5. 
Hinta 15 €  / isovanhempi ja 5 
€ / lapsenlapsi (sis. kuljetuk-
sen, ruuan ja ohjelman). Lei-
ripäivä on yhteinen Kempe-
leen, Tyrnävän, Limingan ja 
Lumijoen seurakuntien kans-
sa ja siksi paikkoja rajoitettu 
määrä.
Rauhanyhdistys: Äitienpäi-
väjuhla su 8.5. klo 13 ry:llä. 
Miestenilta ti 10.5. klo 19 su-
viseura-alueella.
Kastettu: Roosa Inkeri Tervo 
ja Eino Aukusti Hirvasniemi.

lukijoita kaivataan! 
Haluaisitko lähteä mukaan 
jumalanpalveluksen 
lukijarinkiin? 
Ole yhteydessä Markkuun 
p. 045 236 9094.

laasutalkoot 
pe 6.5. klo 9 
alkaen 
hautausmaalla 
ja kirkkopuistossa. 
Ruokaa ja kahvia 
talkoolaisille 
seurakuntatalossa. 
Tuo oma 
haravasi!

Kirkkovaltuusto on hy-
väksynyt Kiimingin seura-
kunnalle uuden strategian. 
Seurakunnan visio on tii-
vistetty sanoihin ”Usko ar-
jessa, toivo tulevassa, rak-
kaus sydämessä”. 

Tavoitteiksi määritel-
lään muun muassa paikal-
lisuuden ja omaleimaisuu-
den edistäminen yhtymän 

laajentumisessakin, yhtei-
söllisyyden rakentaminen 
ja vahvistaminen, nuoril-
le aikuisille suunnatun toi-
minnan kehittäminen ja 
laadukkaan perhetyön yl-
läpitäminen.

Kirkkovaltuusto vahvis-
ti myös tilinpäätöksen, to-
tesi tilinpäätöskertomuk-
sen ja myönsi vastuuvapau-

den vuoden 2010 tileistä.
Samassa kokouksessa 

kirkkovaltuusto hyväksyi 
kirkkoneuvoston esityksen 
vuoden 2012 ylimääräisten 
seurakuntavaalien toimit-
tamisesta niin sanottui-
na paperivaaleina. Vaalien 
toteutustavasta päättää lo-
pullisesti Kirkkohallitus. 

Kiimingissä hyväksyttiin uusi strategia

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

Päiväpiiri ke 11.5. klo 10 Saa-
renkartanossa.
Kaverikerho to 12.5. klo 10 
srk-salissa.
Kirkkokuoro to 12.5. klo 
18.30.

Kuopiolainen käsikello-
kuoro Dolce saapuu kon-
sertoimaan Piippolan kirk-
koon perjantaina 13. tou-
kokuuta. Kello 19 alkavaan 
konserttiin on vapaa pääsy.

Instrumenttina vä-
hemmän tunnettujen kä-
sikellojen historia juontaa 
1600-luvun Englantiin ja 
tapaan soittaa kirkonkello-
ja. Soittaminen vaati tapu-
lissa harjoituksia, joita ky-
läläiset joutuivat tahtomat-
taan kuuntelemaan. Käsi-

kellot mahdollistivat har-
joittelun sisätiloissa. 

Ensimmäiset englanti-
laiset käsikellot valmistet-
tiin 1690-luvulla ja niistä 
tuli suosittuja instrument-
teja. Nykyisin käsikelloja 
soitetaan laajemmalti Eng-
lannin lisäksi myös Yhdys-
valloissa sekä Japanissa. 
Suomessa toimii neljä kä-
sikellokuoroa. 

Käsikellokuoro Dol-
ce on perustettu vuonna 
1999. Tällä hetkellä kuo-

rossa on mukana 16 iältään 
13–20-vuotiasta soittajaa. 

Dolce on esiintynyt eri 
puolilla Suomea sekä teh-
nyt esiintymismatkoja 
Ruotsiin, Tanskaan, Itali-
aan, Yhdysvaltoihin, Vi-
roon ja Venäjälle. 

Rauhan Tervehdyksen 
tilaaja-alueella kuoro kä-
vi viimeksi tämän vuo-
den tammikuussa. Tuol-
loin kuoro konsertoi Ou-
lun tuomiokirkossa. (RT)

Käsikellot soivat Piippolassa

Veteraaneja muistettiin Siikalatvalla

A r k i s to
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Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm. 
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat pe 6.5. 
klo 18, pienemmät: Hintsala, 

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.5.2011S

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kirkkoherranvirasto kiinni 
ti 10.5.
Nuttukerho toukokuun ajan 
ma klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot: ti, ke klo 9.30–
11 Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ja pe klo 9.30–11 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa 
perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Ke ja to 
klo 9.30–11 Vanhassa pap-
pilassa, ke klo 9.30–11 Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti klo 
9.30–11 perhepäivähoitajille 
ja heidän hoitolapsilleen Kir-
konkylän srk-kodilla. Ti ja pe 
klo 9.30–11 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
Äitienpäiväkonsertti su 8.5. 
klo 15 Kokkokankaan srk-

keskuksessa. Alttoviulu Heli 
Kettunen, piano Annaleena 
Penttinen. Ohjelma 5 € oman 
seurakunnan diakoniatyön 
hyväksi.
Seurakuntapiirin ohjelma-
toimikunnan suunnittelu-
palaveri ma 9.5. klo 12
Kirkonkylän srk-kodin salissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 11.5. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Vieraana lä-
hetyssihteeri Minna Sorvala. 
Seurakuntapiiri to 12.5. klo 
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Aiheena on rukouksen mer-
kitys elämässämme.
Kirkkokuoro ke 11.5 klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille normaalisti.
Naisten piiri to 12.5. klo 18.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.

Rukouspiiri to 5.5. ja to 12.5. 
klo 18 Puttaan Tuvassa.
Nuorten ilta gospel-messun 
jälkeen pe 6.5. Wirkkulassa. 
Sään salliessa olemme myös 
ulkona.
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
9.5. klo 14.30 Kellon srk-ko-
dissa.
lähetystyön käsityöpiiri ti 
10.5. klo 13 Puttaan Tuvassa.
Raamattupiiri ke 11.5. klo 18 
Puttaan Tuvassa (Apt 8).
Eläkeläisten musiikkipiiri to 

12.5. klo 13 srk-keskuksessa.
Häämusiikki-ilta pe 13.5. 
klo 19 kirkossa. Tilaisuudes-
sa esitellään perintei-
set häämarssit ja 
myös muuta ur-
kumusiikkia, jo-
ta kirkkohäis-
sä yleisesti käy-
tetään. Laulam-
me yhdessä vih-
kimisessä käytet-
täviä virsiä ja esitäm-
me yksinlauluja, jotka so-
pivat kirkolliseen vihkitoimi-
tukseen. Musiikista vastaavat 
kanttorit Hannu Niemelä, El-
se Piilonen ja Kaisa Säkkinen. 
Häämusiikki-iltaan on vapaa 
pääsy ja sinne ovat tervetul-
leita kaikki asiasta kiinnostu-
neet. Tilaisuudessa mukana 
myös pappi ja suntio.
Diakonian ja lähetyksen va-
paaehtoisväen kevätretki 
la 21.5. Liminkaan ja Lumi-
joelle. Ilm. viim. 12.5. Helena 
Ylimaulalle p. 040 5014 764 
tai Johanna Kerolalle p. 045 
1393 993.
Rantapohjan alueen mielen-
terveysleiri 16.–18.5. Isonie-
men leirikeskuksessa. Hau-
kiputaalta mukaan mahtuu 
6 ensimmäistä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Leiri mak-

saa 25 e / hlö. Ilm. diakonia-
toimistoon perjantaisin klo 
9–11 p. 08-5472 636.

lähetyspiirin ja Hau-
kiputaan tiistai-

seuran yhteinen 
kevätkauden 
päätös ti 17.5. 
Isoniemen lei-
rikeskuksen ko-

takirkossa. Läh-
tö henkilöautoil-

la kirkkopihasta klo 
12.30. Tarjoilu nyyttikestinä. 
Kahvit on valmiina. Hiillos 
kuumana makkaroille tms.
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 17.5. klo 18–20. Ilta-
hartaus ja kahvitarjoilu.
Varhaisnuorten leirit kesäl-
lä Isonniemen leirikeskuk-
sessa: poikaleiri alle 10-v. po-
jat 20.–21.6., poikaleiri yli 10-
v. pojat 6.–8.6., tyttöleiri al-
le 10-v. tytöt 9.–10.6., tyttö-
leiri 10–11-v. tytöt 21.–23.6., 
tyttöleiri 12–14-v. tytöt 1.–
3.8. ja ekaluokkalaisten leiri 
13.–14.8. Ilm. tapahtuu www.
alakkonäämua.fi  => leireille 
ilmoittautuminen sivuston 
kautta 2.–13.5. välisenä aika-
na. Leiriä kohti otetaan max. 
25 lasta. Osallistujille lähete-
tään leirikirje ja osallistuja-
kortti. Tarkemmat tiedot lei-

Häämusiikki-
ilta 

pe 13.5. klo 19 
Haukiputaan 

kirkossa. 

reistä löytyvät www.alakko-
näämua.fi-sivuilta.
Varhaisnuorten kerhojen 
kevätkausi on päättynyt.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Raamattuluokka pe 6.5. 
klo 18.30 Tomminnie-
messä,
äitienpäiväseu-
rat su 8.5. klo 
17 ry:llä, sisaril-
ta ma 9.5. klo 
18.30 ry:llä. Kel-
lo: Alustus ko-
din hyvinvoinnista 
la 7.5. klo 18 ry:llä, äi-
tienpäiväseurat su 8.5. klo 15 
ry:llä, päiväkerho ma 9.5. klo 
17.30 ry:llä. Jokikylä: kevät-
myyjäiset la 7.5. ry:llä, ruokai-
lu klo 12, myyjäiset klo 12.30, 

yhteispäiväkerho ti 10.5. klo 
17.30 ry:llä, miestenilta to 
12.5.
Kastettu: Sanni Ella Annika 
Oikarinen, Matias Onni Ju-

hani Karppinen, Laura Eli-
sa Turunen, Lotta Ee-

va Lovisa Lappa-
lainen, Jade Ida 
Erica Alaniku-
la, Senni Eveliina 
Räinä, Maisa Ilo-
na Pernu, Hilma 

Aino Aliina Ruot-
salainen.

Avioliittoon kuulutet-
tu: Jussi Antero Hämäläinen 
ja Merja Kaarina Paaso.
Kuolleet: Aini Hilda Esteri 
Routola 88, Mikko Iikka Ak-
seli Ulander 61.

Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Aamukahvilan ret-
kipäivä Luurinmutkaan ma 
16.5. Ilmoittautumiset 9.5. 
mennessä Arvo Yrjölälle p. 
040 7707 431.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 

Savitie 5 ja isommat: Jokelai-
nen, Savitie 11. Oulun seu-
dun nuortenilta pe 6.5. klo 
19 ry:llä. Aikuisten ilta la 7.5. 
klo 19 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 8.5. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Ellen Olivia Nie-
minen, Minea Johanna Juu-
tinen, Joonas Mikael Koivu-
ranta, Väinö Juhani Piippo-
nen, Elis Iivar Tapio Härö, Da-
niel Matias Mikkola, Noora 
Aura Anneli Lehtinen.

Pyhäkoulu- ja perheleiri 
10.–12.6. Isoniemen leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen 
viimeistään 27.5. p. 040 5471 472 tai outi.palokangas@
evl.fi. Leirille voi tulla koko perheellä tai vaikka isovan-
hempien tai kummin kanssa. 

Haukiputaan seurakunnan 
varhaisnuorten leirit kesällä 2011 

Haukiputaan seurakunta järjestää alakouluikäisille 
lapsille leirejä Isoniemen leirikeskuksessa kesällä 2011 
seuraavasti:
Poikaleiri alle 10-v. pojat 20.–21.6.
Poikaleiri yli 10-v. pojat 6.–8.6.
Tyttöleiri alle 10-v. tytöt 9.–10.6.
Tyttöleiri 10–11-v. tytöt 21.–23.6.
Tyttöleiri 12–14-v. tytöt 1.–3.8.
Ekaluokkalaisten leiri 13.–14.8.
Ilmoittautuminen tapahtuu www.alakkonäämua.fi => 
leireille ilmoittautuminen sivuston kautta 2.–13.5. väli-
senä aikana. Leiriä kohti otetaan max. 25 lasta. Osallis-
tujille lähetetään leirikirje ja osallistujakortti. Tarkem-
mat tiedot leireistä löytyvät 
www.alakkonäämua.fi-sivuilta.
Haukiputaan seurakunnan varhaisnuorisotyö

Musiikki-
tilaisuuksia
Joel Hallikaisen konsertti 
Rakkauden jano 
pe 20.5. klo 18 
seurakuntakeskuksessa.
Puhe Helena Ylimaula. 
Lopuksi kahvit 
lähetystyön hyväksi ja Joel 
Hallikainen myy levyjään 
nimikirjoituksella. 

Haukiputaan 
Kirkon Kamarikuoron 
kevätkonsertti 
su 22.5. klo 18 
Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa.

"Soi kunniaksi luojan!" 
Kesäillan sävelhartaudet 
20 vuotta. 
Kesäillan sävelhartaudet 
Haukiputaan kirkossa ja 
seurakuntakeskuksessa 
kesällä 2011 torstaisin klo 
20 juhannuksesta elokuun 
loppuun.

Kirkkoherranvirasto 
ja taloustoimisto 

suljettu to 5.5.

Taloustoimisto 
suljettu to 12.5. 

Omais-
hoitajien 
retkipäivä 

to 19.5. klo 11–15 
Virpiniemessä.
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Hartaus to 5.5. ja 12.5. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Kuorot: Tähdet to 5.5. ja 
12.5. klo 16–17 srk-talolla.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
11.5. klo 17 Emilialla, Leilitie 
4 B 8.
Puhallinorkesteri Viventin 
kirkkokonsertti su 8.5. klo 
18 kirkossa. Ohjelma 5 euroa.
Seurakuntakerhoa ei ole 
11.5. Osallistumme Liikuta 
minua -tapahtumaan 13.5.
Rippikoulu: Muualla rippi-
koulunsa käyvät ke 11.5. klo 
17 seurakuntatalolla. Kesä 3 
-ryhmän opetus la 7.5. klo 
12–17 pappilan salissa. Muis-
tiinpanovälineet ja eväät. 
Huom! Korvaustunti, jos 
muilla ryhmillä poissaoloja 
(Kesä-1 9.4. tai Kesä-2 16.4.).
Varhaisnuoret: Seurakun-
nan, kunnan ja 4H:n yhteis-
työkerhot ovat päättyneet. 
Varkka-vintti viimeistä ker-
taa 11.5. nyyttäreiden mer-
keissä. Kesällä järjestetään: 
1) Päiväleirit 6–9-v. 6.–10.6. 
Tupoksen Vanamolla Hinta 
10 € / vk (4H:n jäsenet 8 €). 
Ilmoittautumiset 27.5. men-
nessä Helille p. 0400 803 837. 
2) Toiminnallinen kesäleiri 
9–13-v. 27.–29.6. Rantakylän 
koululla. Hinta 15 € (4H:n jä-
senet 12 €). Ilmoittaudu 17.6. 
mennessä Helille.
Nuoret: Nuortenilta to 5.5. 
klo 18–20 NuorisoNurkassa. 
Isosleiri 13.–15.5. Tyrnävän 
kesäkodilla. Ilmoittaudu oh-
juksille 5.5. mennessä. Nuor-

tenilta to 12.5. klo 18–20 Tu-
poksen nuokkarilla. Nuorte-
nilta pe 13.5. klo 18 Lumijoen
kirkossa. Mukana Samuel Lin-
dell.
Perhekerhot: Koti-Pietilässä 
ti 10.5. klo 9.30–11, Vanamos-
sa ke 11.5. klo 9.30–11.
Perhemuskari Trumpeli 
Pum! su 15.5. klo 13 seura-
kuntatalolla. 
leikkipuistopyhäkoulu: ma 
9.5. klo 10 Tuiskun leikkipuis-
tossa (Tupos) ja to 12.5. klo 10 
Linnukan leikkipuistossa (Kir-
konkylä). Ohjelmassa Raama-
tun kertomus ja leikkilauluja.
Partio: Make lomalla 8.5. 
saakka. Perhepartio to 5.5. 
klo 17.30–19 päiväkoti Va-
namossa Tupoksessa. Partio-
taitojen kevätkilpailut 7.5. 
Oulaisissa. Päivystys Partio-
toimistossa ke 11.5. klo 15–
17. Perhepartio to 12.5. klo 
17.30–19.30 Partiokämpäl-
lä. Jotos 11 (Märkäretki) 13.–

15.5. Partiokämpällä TA, SA 
ja VA. Partiopiirin supe- ja 
seikkailijakisat 14.5. Lisätie-
toa akeloilta. Partioleiri Pök-
kelö -city 11, villinlännenleiri, 
22.–27.7. Hossassa. Ilmoittau-
tuminen Makelle 13.5. men-
nessä, lisätiedot netissä. Van-
hempi, jos terveys-, turva- tai 
muonitustehtävät kiinnosta-
vat, ota yhteys (markku.kor-
honen@evl.fi). Lisää tietoa 
www.niittykarpat.fi.
Kastettu: Elsa Maria Heiska-
ri, Aada Aino Inkeri Jokita-
lo, Ella Karoliina Kortenie-
mi, Konsta Eemila Korva, As-
ta Helena Kämäräinen, Jas-
peri Jimi Johannes Lahden-
perä, Ada Inga Olivia Piste-
maa, Otto Juhani Palola, Ot-
to Andreas Romppainen, In-
ka Olivia Sippola, Emilia Sini 
Selina Taavettila, Eevert Mi-
kael Vuorma, Seela Josefiina 
Ylikulju ja Nooa Oliver Yli-
mäinen.

ISOVANHEMPI-lAPSENlAPSI-lEIRIPÄIVÄ
lauantaina 28.5. klo 10–16 
Luurinmutkan leirikeskuksessa Utajärvellä

Mukavaa yhdessäoloa askartelun, leikkien, ruokailu-
jen ym. merkeissä. 
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä p. 044 7521 230.
Hinta: isovanhemmat 15 € ja lapsenlapsi 5 €
Linja-autokuljetus lähtee klo 8.50 taksiasemalta

Rovastikunnallinen retki 
LÄHETYSJUHLILLE PORIIN 

10.-12.6. 
Lähtö pe 10.6. aamulla,  
paluu su 12.6. illalla. 
 

Hinta: 100e, sis. Bussikuljetukset, majoi-
tus ja aamiaiset Hotelli Amadossa 2hh. 
Lähetysjuhlien ohjelma on pääosin ilmai-
nen. Ruokailut omakustanteisesti. 
 

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä  
lähetyssihteerille p. 040 7797705 tai  
minna.sorvala@evl.fi 

Haudanhoitosopimuksista
Vaihtoehtoina pitkäaikaiset viiden (5) tai kymmenen (10) 
vuoden sopimukset sekä kesähoito. Kesähoito on tilat-
tava kirkkoherranvirastosta kunkin vuoden toukokuun 
loppuun mennessä, jonka jälkeen kesähoitosopimuksia 
ei enää kyseiselle kesälle tehdä.
 Hoitosopimuksen sisältö (kaikissa sama): haudan pe-
ruskunnostus, haudan pinnan nurmi/hiekkahoito, kukat, 
kukkien hoito ja kastelu, syksyllä havutus, jouluna kynt-
tilät. Kukkia/kynttilöitä yksi / hautasija, kuitenkin enin-
tään kolme / hautakivi.
 Ennen 1.1.2006 solmitut pitkäaikaissopimukset hoide-
taan tehtyjen sopimusten mukaisesti.
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www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      08 562 1200
         044 752 1220
fax.   08 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
puh. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Perhekerhoja ei ole to 5.5. 
Rukoushetki Jäälin puolesta 
to 5.5. klo 17 Jäälin seurakun-
takodin neuvotteluhuone. 
Messu su 8.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Miia Seppänen, 
saarnaa Matti Nuorala, kant-
torina Marja Ainali. 
Messu su 8.5. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Harri Isopahkala, saar-
naa teol. yo Terhi-Liisa Suti-
nen, kanttorina Marja Ainali.
Herättäjänpäivän seurat su 
8.5. n. klo 12 Montin-salissa. 
Puhujina Miia Seppänen, Ju-
hani Laurila ja Matti Nuorala.
Pyhäkoulua ei ole äitienpäi-
vänä. Seuraava pyhäkoulu su 
15.5. klo 12 Kirkkopirtillä. 
Yhteislaulutilaisuus äitien-
päivänä 8.5. klo 19 Jäälin seu-
rakuntatalolla. Tuomo Nikko-
la laulattaa äitienpäivä- ja ke-
vätlauluja. Vapaa pääsy!
Juttunurkka ma 9.5. klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodil-
la. Kaikenikäisille tarkoitettu 
juttupaikka.
Työttömien ja pienituloisten 
eläkeläisten ruokailu ma 9.5. 
klo 11–12 Jäälin seurakunta-
kodilla.  Aterian hinta 2 €.  
Esikkoryhmä ti 10.5. klo 10–
12 Montin-salissa. Ryhmä en-
simmäisen lapsensa saaneille 
vanhemmille kahvikupposen 
äärellä. 
Eläkeläisten seurakuntaker-
ho ti 10.5. klo 11–12.30 Mon-
tin-salissa. Kuljetuspyynnöt 
ma klo 12 mennessä Seijalle 
040 579 3247.
lähetyspiiri ti 10.5. klo 12.30 

Montin-salissa. 
Raamattupiiri ti 10.5. klo 
18.30 Jäälin seurakuntakodin 
neuvotteluhuone.
Naisten kasvuryhmä ke 11.5. 
klo 14–15.30. Teemme kevät-
retken Koitelinkoskille. Kulje-
tus kimppakyydein. Tieduste-
lut ja ilmoittautuminen Seijal-
le 040 579 3247.
Miesten saunailta to 12.5. klo 
19. Suvelassa. Lentopalloa ja 
saunomista. Löylynheittäjänä 
Eino Alila.
Rovastikunnallinen sävel-
juhla su 15.5. klo 14 Kiimin-
gin seurakuntakeskuksessa. 
Mukana kuoroja mm. Kuu-
samosta, Pudasjärveltä ja Kii-
mingistä.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio (Jää-
li) 040 579 3248.  
Perhekahvilat perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodilla.
lasten parkki tiistaisin klo 
12–15 Jäälin seurakuntakodil-

Kastetut: Veikko Toivo 
Tapani Laurila. Onni-Ee-
meli Korpi. Felicia Mil-
ka Vannas. Rasmus Teo-
dor Kristian Kämäräinen. 
Kerttu Eveliina Keränen. 
Moona Amanda Olivia 
Lassila. Emil Aleksanteri 
Tolonen. Saana Matilda 
Jussila. Emma Katarina 
Aaltonen. Veikka Petteri 
Käsmä. Klaus Aleksanteri 
Antila. Alina Olivia Pernu.

la. Ilmoittautumiset parkkiin 
maanantaisin klo 15 mennes-
sä p. 0400 835 374 / lasten- 
ohjaajat.
Syksyn 2011 päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen: vii-
kolla 20 puh. 040 7008 151. 
Ma 16.5. klo 9–12, ti 17.5. klo 
9–12, ke 18.5. klo 9–12 ja 17–
18, to 19.5. klo 9–12, pe 20.5. 
klo 9–12 ja 17–18. Päiväker-
hot järjestetään 3–5-v. lapsille 
(2006–2008 syntyneille) Kirk-
kopirtillä, Jäälin seurakunta-
kodilla, Alakylän koululla se-
kä Huttukylän koululla.

Seurakunta 
tarjoaa kahvit 

torstaina 12.5. klo 12–18 
kirkonkylällä 

K-kaupan edessä ja 
Jäälin ostoskeskuksessa.

Perinteinen 

äitienpäivälounas 

seurakuntakeskuksessa
sunnuntaina 8.5. klo 10 messun jälkeen 

Lounaan hinta aikuisilta 10 €, 
alle 12-v. 4 € ja alle 5-v. ilmainen. 

Tuoto lähetyksen hyväksi. 

Menu: 
Kasvissosekeitto. 

Naudan suikalepaisti, perunat, gratinoidut 
aurinkokasvikset. 

Silakkarullat, kananmuna. 
Feta-salaatti. Kevät-salaatti. Sienisalaatti. 

Parsakaali- punasipulisalaatti. 
Porkkanaraastetta, tomaattia, kurkkua. 

Kahvi, tee + leivos. Leipä, voi. 
Maito, kotikalja ja vesi.

Tervetuloa!

w w w.sxc . hu
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Pyhäkouluja ei ole äitienpäi-
vänä 8.5.
Kevään viimeiset tavalliset 
perhekerhot ja parkkikerho 
ke 11.5. Seuraavan kerran Re-
pe Ropelli -esityksessä ke 18.5. 
klo 9.30 srk-talolla.
Hartaus ke 11.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Tapio Kortes-
luoma.
Seurakuntakerho to 19.5. klo 
11 Seurakuntatalolla, ensi ke-
sän srk:n suviseurat Lumijoela, 
seurajärjestelyistä kertoo Aar-
no Sassi. Arkilounas 6.
Hartaus to 12.5. klo 11.30 Tep-
polassa, Minna Salmi.
Kirkonkylän ry: Myyjäista-
varoiden vastaanotto ja ruo-
kailu pe 6.5. klo 17, myyjäi-
set klo 18.30 ja nuortenilta 
klo 20, ”Hyvä paimen”, Toivo 
Määttä ry:llä. Oulun seudun 

SEuRAKuNTA-
RETKI

26.–27.5.2011
uuTEEN 

VAlAMOON
Ilmoittautuminen 

18.5. mennessä 
kirkkoheranvirastoon 

p. 08 5142 700.
Matkaohjelma 

lähetetään 
ilmoittautuneille.

Omavastuu 
retkestä 50 €.

Retkellä mukana 
diakonissat Päivi ja 

Riitta, sekä kappalai-
nen Vesa Äärelä.

Tervetuloa mukaan!

€ITIENP€IV€LOUNAS 
su 8.5. klo 11-14 Oulunsalon 

seurakuntatalolla
Menu:

Paahdettua porsaanfilettŠ 
pippurikermakastikkeella 

(kasvisvaihtoehto saatavilla) 
kevŠinen salaattipšytŠ

tŠytekakkukahvit
Hinta: 14e

7e 7-10v., alle kouluikŠiset ilmaiseksi
Tuotto lŠhetystyšhšn

Rovastikunnallinen retki 
LÄHETYSJUHLILLE PORIIN 

10.-12.6. 
Lähtö pe 10.6. aamulla,  
paluu su 12.6. illalla. 
 

Hinta: 100e, sis. Bussikuljetukset, majoi-
tus ja aamiaiset Hotelli Amadossa 2hh. 
Lähetysjuhlien ohjelma on pääosin ilmai-
nen. Ruokailut omakustanteisesti. 
 

Ilmoittautumiset 13.5. mennessä  
lähetyssihteerille p. 040 7797705 tai  
minna.sorvala@evl.fi 

eurakunnissa tapahtuu 5.–12.5.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

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

Virkatodistus 
pyynnöt
sähköposti-
osoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai 
numerosta 
(08) 5142 700

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 533 1174, 
fax 08 533 1174

Hartaus ja ehtoollinen to 
5.5. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Pekka Kyllönen.
Hartaushetket to 5.5. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heik-
kinen.
Pyhäkoulu su 
8.5. klo 11.30–
12.30 seura-
kuntatalon 
alakerrassa.
Aikuisten raa-
mattupiiri ti 
10.5. klo 16.30 
srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Herättäjän seurat ti 10.5. 
klo 19 Laitasaaren rukous-
huoneella, Kerttu Inkala, 
Matti Nuorala, Jouni Heik-
kinen.
Kaikkien ikäihmisten ker-
hojen yhteinen kevätjuhla 
ke 11.5. klo 11.30 seurakun-
tatalossa.
Hartaus ke 11.5. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus ke 11.5. klo 15 Ran-
takodissa, Pekka Kyllönen. 
Rukouspiiri ke 11.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 12.5. klo 13 seurakun-
tatalossa huhti-kesäkuun ai-
kana ”pyöreitä” vuosia täyt-
täville. Kutsun saaneet, ter-
vetuloa yksin tai perheen-
jäsenen tai ystävän kanssa. 
Omaishoitajien ryhmä to 

12.5. klo 13 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa.
Hartaus to 12.5. klo 14 Vire 
kodissa, Pekka Kyllönen. 
limingan rovastikunnan 

retki lähetysjuhlil-
le Poriin 10.–12.6. 

Matkan hinta 100 
euroa. Hintaan 
sisältyy majoitus 
(2hh), aamiai-
set ja matka. Il-
moittautuminen 

13.5. mennessä 
lähetyssihteeri An-

ja Hämäläiselle, p. 040 
5629 131. 
Kuorot: Ke 11.5. klo 10.30 
päiväkuoro, klo 17 lapsikuo-
ro ja klo 18.30 kirkkokuoro 
seurakuntatalossa. 
lapset ja perheet: Pyhäkou-
lu su 8.5. klo 11.30–12.30 srk-
talon alakerrassa. Perheker-
hoja ei ti 10.5. (koulutuspäi-
vä). Perhekerho to 12.5. klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
Nuoret: Koulupastoripäivys-
tys yläkoululla ja lukiolla to 
5.5. klo 11–12.15. Isosilmoit-
tautuminen kesän leireille 
6.5. saakka kirkkoherranvi-
rastossa oleville listoille.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho torstai-
sin klo 10–12. Seurakuntapii-
ri osallistuu 11.5. klo 11.30 ke-
vätjuhlaan seurakuntatalossa.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 5.5. klo 19 ompeluseu-
rat ry:llä. Pe 6.5. klo 19 Ou-
lun seudun nuortenilta Kem-

peleen ry:llä. Ma 9.5. päivä-
kerhojen retki. Ti 10.5. klo 
13 lauluseurakerho Kyllösel-
lä. To 12.5. klo 19 ompelu-
seurat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 6.5. klo 19 raamattu-
luokka Louhisalmella. La 7.5. 

KEV€TKONSERTTI
SU 15.5.2011 KLO 15 SRK-TALOLLA

UUSI €€NI, JOHT. TARU PISTO
OWLA SALA -KVARTETTI

Sanna Smolander, piano ✿ Johanna Kiviharju, huilu

KONSERTIN J€LKEEN PULLAKAHVIT (2 €)
YHTEISVASTUUKER€YKSEN HYV€KSI.

Ilmoittautuminen 
päiväkerhoihin 
Päiväkerhoihin kaudelle 
2011–2012 voi ilmoittau-
tua osoitteessa www.ou-
lunsalonseurakunta.fi, 
kohdassa sähköinen il-
moittautuminen. Ilmoit-
tautua voi myös soitta-
malla numeroon 044 
7453 850 / Hannele. Ker-
hoihin ilmoittautuvat 
vuonna 2006 (5-v. ryh-
miin) ja 2007 (4-v. ryh-
miin) syntyneet lapset. 
Kerhopaikkoina ovat 
Reppu, Salonpää ja Vat-
tukuja.

Limingan 
rovastikunta

OMAISHOITAJIEN 
lEIRI

9.–11.5.2011
Rokuan 

kuntokeskus, 
Utajärvi

Omavastuu 
retkestä 50 €.

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja 

ilmoittautumiset
p. 044 7453 848 / 

Riitta

Kirkkoherran- 
virasto ja kaikki 

toimistot suljettu 
tiistaina 10.5. 

koulutuspäivän 
vuoksi.

klo 11 kevätmyyjäiset ry:llä. 
Ke 11.5. klo 18–20 raamattu-
luokka ry:llä. 
Kastettu: Jeremi Jaak-
ko Tapani Lammi, Miika Iik-
ka Aleksi Hauru, Viliina Julia 
Junkkonen.
Vihitty: Jesse Juho Anttoni 

Lehtola ja Adele Helmi Lu-
mia Toppinen.
Kuolleet: Erkki Jaakko Kan-
kaanpää 44, Taimi Aliisa Sipi-
lä s. Kaski 83, Vilho Aleksan-
teri Siira 86.

nuortenilta klo 19 Kempeleen 
ry:llä, äitienpäiväjuhla su 8.5. 
klo 13, Erkki Alasaarela ry:llä. 
Salonpään ry: Aikuistenilta 
la 14.5. klo 18 ry:llä. Seurat 
su 15.5. klo 16 ry, Erkki Moi-
lanen, Aarno Sassi.
Kastetut: Jooa Elias Romp-
painen, Minea Janette Juliana 
Reponen, Vivian Serafia Kuha,  
Aino Emilia Karttunen, Aada 
Elena Henriikka Jaakkola.
Kuolut: Jukka Oskari Joen-
suu 46.
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www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

limingan 
musiikkiopiston 
kevätkonsertti

tiistaina 10.5. klo 19 
Rantsilan 

srk-talossa.

Hartaus ma 9.5. klo 14 Koto-
lassa.
Seurakuntakerho ti 10.5. klo 
12.30 Tyrnävän seurakunta-
talolla.
Nuttuja neulotaan taas ah-
kerasti to 12.5. klo 17–19 Tyr-
nävän seurakuntatalon tak-
kahuoneessa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän seu-
rakuntatalon takkahuonees-
sa.
Nuortenilta pe 6.5. klo 18 
Tyrnävän seurakuntatalol-
la, ti 10.5. klo 18 Temmeksen 
seurakuntatalolla ja to 12.5. 
klo 18 Murron kerhotilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset la 7.5. klo 12 ry:llä, 
ruokailu klo 11.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 8.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Siiri Mirella Bäck-
man, Petrus Väinö Valentin 
Jokitalo, Luukas Viljami Lau-
rila, Vivian Anneli Lydman, 
Adelia Elisabet Pudas, Onni 
Ville Antero Tammela, Pau-
lus Aatos Vavuli, Vilppu Han-
nu Hjalmar Vähä.
Kuollut: Niilo Juhani Pekka-
la 76.

KESTIlÄ
Seurakunnan ohjelmaa pe 
6.5. klo 13 Pihlajistossa. 
Kevätmyyjäiset la 7.5. klo 
10–12 vanhassa srk-kodissa.
Perhekerho ke 11.5. klo 10 
kerhokodissa.
Kirkkokuoro to 12.5. klo 19 
srk-kodissa. 
Seurakuntakerho pe 13.5. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ehtoollishartaus pe 13.5. klo 
13 Pihlajistossa.
Ompeluseurat pe 13.5. klo 
19 ry:llä. 
Kerhot: Varkkarikerho ti klo 
15 ja päiväkerho to klo 11 

kerhokodissa.  
Avioliittoon kuulutettu: Ol-
li Arvi Antero Pöytäkangas ja 
Jaana Susanna Nikula
Kuollut: Iida Eevi Inkeri Mä-
läskä s. Juntunen 82.

PIIPPOlA
lähetysmyyjäisten tuotto 
oli 585,40 euroa. Kiitokset 
leipojille, lahjoittajille ja os-
tajille!
Nuortenilta to 5.5. klo 17 srk-
kodissa.
Veteraanikuoro to 12.5. klo 
11 srk-kodissa.
Varhaisnuoret ti klo 16 srk-
kodissa.
Kuollut: Vieno Lyyli Ritola s. 
Taipaleenmäki 98 ja Juha Ola-
vi Nissinen 50. 

PulKKIlA
Hartaus pe 6.5. klo 13 Koivu-
lehdossa.
Myyjäiset la 7.5. klo 12–13 
ry:llä. 
Seurakuntakerho to 12.5. klo 
12 srk-talossa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16 ja päiväkerho pe klo 10 
kerhotilassa. 

PYHÄNTÄ
Päiväkerhon kevätjuhla pe 
6.5. klo 18.30 ry:llä. 
Seurakuntailta pe 6.5. klo 18 
Tavastkengällä Anna Reeta ja 
Yrjö Rahikkalalla. Matt. 4:12–
17, psalmi 84:6–10, virsi 268. 
Nuorten keskusteluilta la 
7.5. klo 19 ry:llä. Aiheena us-
kovaisena ulkomailla. 
Seurat su 8.5. klo 16 ry:llä. 
Herättäjäyhdistyksen sii-
oninvirsiseurat ma 9.5. klo 

19 Tavastkengän kylätalolla, 
Matti Nuorala.
Perhekerho ti 10.5. 
klo 10 kerhoti-
lassa. 
Nuorten 
oloilta ti 
10.5. klo 
18–20 srk-
kodin ker-
hotilassa. 
Seurakun-
taretki ke 
11.5. Alavies-
kaan. Ilmoittau-
tumiset erityisruo-
kavaliotoiveineen 9.5. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 020 7109 860. Lähtö 
klo 10 srk-talolta.  
Perheiden "suomalainen 
vaellus" to 12.5. klo 17 srk-
kodin lähettyvillä. Järjestä-
vät kunnan vapaa-aikatoimi, 
MLL, 4H ja seurakunta. 
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 

kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa.

Päiväkerho pe klo 
10 kerhotilassa, 

pe 13.5. kir-
konkylän ja 
Tavastken-
gän yhtei-
nen ker-
ho isovan-
hempien 
kanssa.

Puuhakerho 
to klo 12.15 

koululla ja var-
haisnuoret to klo 

14.30 (ei 12.5.) kerhotilassa. 

RANTSIlA
Ompeluseurat pe 6.5. klo 19 
ry:llä.
Pallerokerho ma 9.5. klo 10 
Nuppulassa. Ryhmäkuvan ot-
to klo 10. 
Syöpäkerho ke 11.5. klo 
12.30 srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 12.5. 
klo 13 Rauhalassa.
Ompeluseurat pe 13.5. klo 
19 ry:llä.
Stellat ke klo 17 srk-talossa. 
Päiväkerhot: Isot Nuput ti 
klo 10, Pikku Nuput to klo 10 
ja klo 13 Nuppulassa. Hovin 
Nuput pe klo 10 Hovin kou-
lulla. 
Varhaisnuoret ti klo 14.30 
Mankilan koululla ja to klo 
15.30 Hovin koululla. Tyttö-
kerhot ma klo 13.15 ja klo 
15.15 Nuppulassa.
Kastettu: Onni Ilari Määttä.
Kuollut: Aili Annikki Hätä-
lä 88.  

Messu
sunnuntaina 15.5. klo 12 

Temmeksen kirkossa 

Lumijoen kirkkokuoro ja Temmeksen 
korsukuoro. Messun jälkeen 

kirkkokahvi ja päivätilaisuus seurakun-
tatalolla.

lämmin kiitos 
yhteisvastuukerääjille! 

Listat rahoineen tulee palauttaa mah-
dollisimman pian Tyrnävän Osuus-
pankkiin tai kirkkoherranvirastoon. 
Yhteisvastuu-kuntotempaus tiistaina 
17.5. Tarkemmin 12.5. lehdessä.

Toimistot 
ovat kiinni 
perjantaina 6.5.

Limingan rovastikunta

OMAISHOITAJIEN LEIRI
9.– 11.5.2011

Rokuan kuntokeskus, Utajärvi
Omavastuu retkestä 50 €.

Ilmoittautuminen 27.4. 
mennessä.

Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset

p. 044 7372 630

Kesätyötä tarjolla

Siikalatvan seurakunta hakee 16 vuotta täyttänei-
tä nuoria puistotyöhön ja tiekirkkotoimintaan ajal-
le 27.6.–7.8.2011. Työ suoritetaan kahden viikon jak-
soissa, kolme nuorta / kappeliseurakunta. 

Hakemukset viimeistään 13.5. osoitteeseen Siika-
latvan seurakunta, Taloustoimisto, Pappilankuja 6, 
92620 Piippola tai sähköpostilla tarmo.myllykoski@
evl.fi. Tiedustelut talouspäällikkö Tarmo Myllykos-
ki, p. 020 7109 852.

Hautausmaiden 
siivoustalkoot

pe 6.5. alkaen klo 9 
Kestilän, Piippolan, 
Pulkkilan, Pyhännän 
ja Rantsilan hautaus-

mailla.

Hernekeitto- ja voilei-
pätarjoilu talkoolaisille.

Äitienpäivän 
musiikkimatinea

sunnuntaina 8.5. klo 19 
Pyhännän seurakuntatalossa.

Musiikkiherkkuja runojen kera.
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen maksu 

lapsi- ja nuorisokuoron cd-levyn hyväksi.

Käsikello-
musiikkia

pe 13.5. klo 19 
Piippolan kirkossa

Käsikellokuoro Dolce, 
johtaa dipl. urk. Sep-

po Kirkinen.
Lue juttu tämän leh-

den sivulta 19.
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Vanhaa testamenttia jokaiseen päivään

Lukunurkka

Antti Laato: Vanhan 
testamentin 
viikkohartauskirja. 
Perussanoma 2010, 708 s.

Vanhan testamentin (VT) arvostus on nousus-
sa. Kirkkomme Evankeliumikirjan uudistu-
essa vuonna 2000 otettiin käyttöön jumalan-
palveluksissa VT:n lukukappaleet. Myös uu-

distetussa jumalanpalvelusoppaassa (2009) pappeja 
rohkaistaan saarnaamaan Vanhasta testamentista ja 
käyttämään sitä muuallakin. 

Tämä on hyvä ja oikea kehitys. VT:lla on paljon 
annettavaa kristilliselle julistukselle. Mutta tämä 
suotuisa kehitys kaipaa myös apuvälineitä. Tarpee-
seen vastaa osaltaan myös arvioitava kirja.

Professori Antti Laato on kirjoittanut laajan, tii-
liskivenpaksuisen hartauskirjan. Åbo Akademissa 
virkaansa hoitava Laato on VT:n tutkija ja tulkitsija. 
Hän avaa kirjoituksia kirjan nimenkin mukaan har-
tauden näkökulmasta. Hän haluaa ”välittää Vanhan 

testamentin rikasta ja monipuolista hengellistä sa-
nomaa kristityille sisarille ja veljille”, kuten hän esi-
puheessa ilmaisee. Tutkimuksellinen anti jää yllättä-
vänkin ohueksi. Odotin, että hän olisi antanut enem-
män tutkimuksellisia eväitä tulkita vaikeasti avautu-
vaa kirjaa.

Kirja sisältää 399 lyhyttä hartautta, johon jokai-
seen on valittu lyhyt VT:n teksti. Tekstien valinta ei 
nouse suoraan Evankeliumikirjasta, vaan päivän sa-
na -tyyppisestä kokoelmasta. Tämä tapa on vanha ja 
koeteltu. Sen varjopuoli on kuitenkin, että se ohjaa 
tahtomattaan sirpalemaiseen lukemiseen ja tulkin-
taan. Kokonaisuuden näkeminen ja yhteyksien hah-
mottaminen vaikeutuu.

Laato liikkuu kirjassa sujuvasti Vanhan ja Uuden 
testamentin maastossa. Hänen tulkintansa rakentaa 

myönteistä yhteyttä testamenttien välille. Tekstien tul-
kinta nousee pelastushistoriallisesta jatkumosta. Pro-
fessori osoittautuu samalla väkeväksi saarnamieheksi 
tutuntuntoisine painotuksineen.  Kirja on tarkoitettu 
yhden vuoden lukupaketiksi. Arvelen, että sen parissa 
voi viipyä pitempäänkin.

PAULI NIEMELÄ

Donna – yksinäinen nainen
Pääosassa: Tuula Väänänen

Ohjaus: Ahti Ahonen
Oulun kaupunginteatterin 

vinttikamari
Ohjelmistossa 

kevätkauden 2011

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Laura Heikkinen katsoi näytelmän Donna – yksinäinen nainen.

Oulun kaupunginteatterin 
vinttikamarin ovensuus-
sa seisoo nainen punai-
sessa takissa ja villasu-

kissa. Hän toivottaa katsojan ter-
vetulleeksi.

Kahden tunnin ja kahden mo-
nologin ajan tuo nainen, konka-
rinäyttelijä Tuula Väänänen,  luo 
vintille tilan, jossa katsoja kokee 
aimo annoksen naiseutta, äitiyttä 
ja tasa-arvon kysymyksiä.

Donna – yksinäinen nainen on 
kaupunginteatterin johtajan Ah-
ti Ahosen jäähyväisohjaus. Italia-
laisen nobelistin Dario Fon ja hä-
nen vaimonsa Franca Ramen kir-
joittamissa teksteissä naisen arki 
on tasapainottelua omien halujen, 
äitinä olemisen ja miesten himo-

jen välillä. Välillä tilanteita paisu-
tellaan komediallisiin maailman-
kaikkeuksiin.

Roolituksen uusjako
Näytelmää katsomaan tulleen 
Laura Heikkisen näkökulmas-
ta näytelmän naisen paikka tun-
tuu liian ahtaalta. Hänen mielestä 
tekstejä on vaikea tulkita tämän 
päivän tarinana, oululaisen nai-
sen näkökulmasta.

– Ainakin itse olen elänyt niin 
vahvojen naisten parissa, että se 
tuntui kummalliselta. Jos ajatte-
len omaa elämääni, on vaikea ku-
vitella, että olisin päätynyt esi-
merkiksi Marian asemaan.

– Nykynaisen ongelmana on 
yksinäisyyden sijaan monesti uu-

pumus ja riittämättömyys. Enää 
ei tarvitse olla pikkukotirouva, 
vaan hyvä ja ahkera äiti, vaimo 
ja työntekijä. Yhteiskunta asettaa 
naiselle moninaisia rooleja. Jos 
antaa ulkoisten paineiden vaikut-
taa, voi olla hyvin tiukoilla.

Heikkinen huomauttaa, että 
eri sukupolven naiset voivat ko-
kea näytelmän eri tavalla. Kolmi-
kymppisen naisen kokemusmaa-
ilmasta katsottuna naisen räikeä 
esineellistäminen miesten tahol-
ta tuntuu vieraalta.

– Nykyään ei tavoitella vain 
miesten katseita. Naiset vertaa-
vat itseään ja viehätysvoimaansa 
toisiin naisiin ja kilpailevat kes-
kenään.

Näytelmän ohjaaja, Ahti Aho-

nen on tulkinnut tekstien kuvaa-
van oikeudenmukaisuutta ja ta-
sa-arvoa laajemmassa inhimilli-
sessä mielessä kuin sukupuoliky-
symyksenä, mutta sitä on Heik-
kisen mukaan vaikeaa tavoittaa 
näytelmästä.

Tulkinta saa kiitosta
Donnan lavastus on minimalis-
tinen. Heikkisen mielestä yhden 
naisen show’ssa se riittää, koska 
Väänänen tekee roolinsa eläväs-
ti ja onnistuu myös komiikan te-
ossa. 

– Tykkäsin Väänäsen suorituk-
sesta. Hän taipui moneen. Silloin 
kun piti mennä lujaa, niin se me-
ni lujaa.

Näytelmässä kuullaan kolme 

Väänäsen sanoittamaa laulua, jot-
ka sitovat monologeja tähän päi-
vään.

– Laulut oli koskettavia, rii-
paisevia paloja. Ne jäivät kuiten-
kin hieman irralliseksi, Heikki-
nen pohtii.

Kenen olisi syytä mennä katso-
maan Donna?

– Naiset saavat siitä todennä-
köisesti enemmän irti. Samais-
tuin joihinkin Marian ajatuksiin, 
mutta samalla mietin, että pääse-
vätkö miehet naisen mielentilaan. 
Jos eivät, niin vahvistaako näy-
telmä siten stereotyyppistä kuvaa 
ylihysteerisestä naisesta?

MARJO HÄKKINEN

Vieras tarina naiseudesta


