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Kirkkojemme ovet ovat kaikille auki, periaatteessa. Jumalanpalvelukseen 

voi tulla istumaan, kuuntelemaan ja laulamaan kuka vain. Ehtoolliselle-

kin pääsee jos vain haluaa, sillä pyhää ateriaa jaettaessa ei kysellä, mi-

hin uskontokuntaan kukin kuuluu.

Vaikka kirkkojemme ovet ovat auki, ei täysimääräiseksi jäseneksi pääsemi-

nen ole yhtä helppoa, ei edes vastasyntyneelle lapselle. Jos vakituista oleskelu-

lupaa vailla olevat haluaisivat kastaa lapsensa evankelisluterilaisen kirkon jäse-

neksi, se ei onnistu. 

Kirkkoon otetaan vain pysyvästi Suomessa asuvia, siis virallisesti ja leimojen 

kanssa osaksi yhteisöä otettuja ihmisiä. Jäseneksi liitytään omaan paikallisseu-

rakuntaan, ei kirkkoon kokonaisuutena. Vain kuntaan rekisteröityneet voivat 

olla kirkkomme jäseniä. 

Järjestelmällisyys on hyve, mutta osoitetiedot eivät saa olla ratkaisemassa 

sitä, kenelle kirkon jäsenyys kuuluu.

Vappu on työn juhla, jolloin meitä muistutetaan työn merkityksestä. Yhä 

useampi on vailla kuukausittain tai kahden viikon välein työnantajalta 

rapsahtavaa palkkaa. Toki sinne rapsahtaa rahaa jostain muualta, kii-

tos hyvinvointivaltion. 

Yhä useammin sen jonkun muun varaan jäävä on nuori, joka ei oikein ole 

työnantajiin tutustunutkaan. Se, mitä joskus isona haluaa tehdä, on hakuses-

sa. Kun on tippunut laivasta, tarvitsee apua siihen, että ui sen kiinni. Yksin se 

on hankalaa. Pelastusliivinä tai moottorina toimii usein perheenjäsen, ystävä, 

opettaja. 

Jos kukaan ei tartu kiinni ja ala katsella yhdessä suuntaa ulapalla, nuori jää 

helposti ajelehtimaan. Itse on kuitenkin tehtävä päätös. Vaatii rohkeutta sei-

lata johonkin suuntaan, mutta se yleensä kannattaa, sillä maata tulee vastaan 

ennen pitkää. Ja kun on maalle päässyt, omat jalat jo kantavat. Meri sen sijaan 

on valtava paikka, johon voi jäädä ajelehtimaan. 

Aatoksia

Kunnan kautta kirkkoon

Lähimmäisyydelle 
on kysyntää
Näin toteavat Heikki ja Kirsi Hiilamo 
(2007) lähimmäisyyttä käsittelevässä 
teoksessaan. Sosioekonomista pärjää-
mistä korostavassa yhteiskunnassa it-
sekkyydestä on vaarassa tulla hyve, ei-
kä oman edun tavoittelulla ja itselle kah-
mimisen määrällä tunnu olevan mitään 
rajaa. Hyvä kasautuu ja kertautuu sa-
moille ihmisille, ja toisille taas tuntuu 
vaikeuksia kasautuvan kohtuuttomasti. 

Lähimmäisyys edellyttää jostain 
itselle kuuluvasta luopumista. Pieniä, 
yksittäisiä palvelutehtäviä on helppo 
tehdä sukulaisille, naapureille, ystä-
ville ja muille läheisille ihmisille. Sen 
sijaan vaikeampaa on osoittaa lähim-
mäisyyttä sellaiselle ihmiselle, jonka 
elämäntilanne on itselle vieras ja sii-
hen samaistuminen on vaikeaa. 

Joskus oman elämän ristiriidat ja 
voitetut vaikeudet antavat elämänko-
kemuksen mukanaan tuomaa rohke-
utta ja valmiutta osoittaa lähimmäi-
syyttä myös sellaisille ihmisille, jotka 
muuten jäisivät sosiaalisten verkostojen 
ulkopuolelle ja ilman apua. Erityises-
ti nykyisessä yhteiskunnallisessa tilan-
teessa tarvitaan altruistista auttamista 
ja välittävää yhteisöllisyyttä. 

Vapaaehtoisuuteen perustuvan lä-
himmäisyyden ohella voidaan puhua 
myös ammatillisesta lähimmäisyydestä 
erityisesti hoito- ja palvelualan ammat-
tien yhteydessä. Diakonia- ja hoitotyös-
sä lähimmäisyys voi liittyä ystävälliseen, 
arvostavaan ja ammattitaitoiseen ihmi-
sen kohtaamiseen ja kohteluun. Tällai-
sessa kohtaamisessa tärkeää on ihmisen 
asian ja elämäntilanteen todesta ottami-
nen ja siihen keskittyminen. 

Lähimmäisyyttä työssään toteut-
tava ihminen tekee näkyväksi omaa 
arvomaailmaansa eikä ainoa tai kes-

keisin motiivi työlle ole rahallinen 
korvaus menetetystä vapaa-ajasta. 
Osittainen tai ylimalkainen paneu-
tuminen työhön ja ihmisen kohtaa-
miseen voi olla apua hakevaa ihmistä 
loukkaavaa ja lopulta vähentää myös 
työntekijän omaa ammattiaan koh-
taan tuntemaa arvostusta. Työn si-
sältö ja sen ominaispiirteet voivat si-
ten olla keskeisin työhön sitoutumis-
ta ja työssä jaksamista vahvistava te-
kijä. Halu auttaa, tukea ja palvella on 
usein paitsi koulutukseen hakeutu-
mista myös työssä pysymistä selittä-
vä tekijä diakoniatyössä. 

Menestymistä, vahvuutta ja pär-
jäämistä korostavassa yhteiskunnas-
sa voi oman avuntarpeen tunnistami-
nen ja avun hakemisen kynnys olla kor-
kea. Kiitollisuuden velkaan jäämisen 
tai epäonnistujan ja b-luokan kansalai-
sen leiman saamisen pelko voivat estää 
avun pyynnöt ja kääntymisen julkisen 
palveluverkoston, muiden auttajataho-
jen tai oman lähiverkoston puoleen. Lä-
himmäisyydessä ei ole kyse vahvemman 
antamasta avusta heikommalle tai avun 
antajan paremmuudesta ihmisenä. Mei-
tä haastetaan lähimmäisyyteen arkisen 
elämän päivittäisissä kohtaamisissa eri-
laisten ihmisten kanssa. Miltä elämä 
näyttää lähimmäisen silmin? 

Lea Rättyä
Kirjoittaja toimii yliopettajana Diakonia-

ammattikorkeakoulun Oulun toimipaikassa 

30.4.2009

Mieluimmin  
kädestä kiinni
”Jos meillä vain on aikaa, saatamme kä-
vellä noin sata kilometriä viikossa. Rau-
hallisessa kävelyssä on mahdollisuus ja-
kaa ajatuksia ja käsitellä erilaisia asioita. 
Välillä pysähdymme ihailemaan kauniita 
maisemia ja käymme kahvilla tilaisuuden 
tullen. Emme tarvitse kävelysauvoja, sil-
lä pidämme mieluimmin toisiamme kä-
destä kiinni. Kävely on meille enemmän 
kuin harrastus, se on elämäntapa.

Hyvinkääläiset Pekka ja Ulla Mäkelä
Suomen Viikkolehdessä 18/2009

Oma etu  
taka-alalle
”Rovasti Kaarlo Hirvilammen huonetoveri 
lähti vapaaehtoiseksi sotaan 15-vuotiaana ja 
palveli tykistössä Syvärillä lähettinä kesän 
ajan. Nuoret tekivät raskaita töitä ja syksyl-
lä kouluun pääsy tuntui lomalta.

– Mitä me opimme? Kasvoimme siihen, 
että oma etu oli aina toissijainen, Hirvilam-
mi sanoi.

Raahen Seutu 28.4. 

Seurakunnan 
lahjakkuudet esille!
”Britain’s Got Talent -ohjelman kautta kan-
sainväliseksi supertähdeksi nousseen Susan 
Boylen tapaus kertoo myös siitä, miten vä-
hän meillä on aikaa pysähtyä toistemme 
kanssa. Ilman Talentti-ohjelmaa, juuri oi-
keaa hetkeä ja tilannetta, emme vieläkään 
tietäisi, kuinka valtavan äänen Susan Bo-
yle on saanut. 

Kuinka monta vastaavaa ihmistä kulkee 
keskellämme, ei vain laulajia, vaan monen 
muun asian taitajia.

Onko olemassa muitakin seurakuntia, 
joiden toiminnassa on mukana lahjakkai-
ta oman alansa osaajia, joista vain emme 
tiedä. Missä ovat seurakuntien Talentti-oh-
jelmat?

Sana-lehden pääkirjoitus 23.4.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Paatista kiinni
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Ensi viikolla (4.–8. toukokuu-
ta) kokoontuva kirkollisko-
kous käsittelee kirkkoher-
ranvaalin muuttamista niin, 

että kirkkoherran valitsisivat tule-
vaisuudessa seurakuntalaisten si-
jasta seurakunnan luottamushen-
kilöt. Uudistuksen tarkoituksena 
on lyhentää ja yksinkertaistaa va-
lintaprosessia.

Jos nykyinen vaalitapa muut-
tuu, jää historiaan myös tuomio-
kapitulin tekemä ehdollepano.

Oulun hiippakunnan tuomio-
kapituli on tehnyt asiasta kirkko-
hallitukselle harvinaislaatuisen eh-
dotuksen: Kun seurakuntaan on 
tulossa kirkkoherran vaalit, hiip-
pakunnan tuomiokapituli ratkai-
sisi seurakunnan päättäjiä kuultu-
aan, käytetäänkö välillisiä vaaleja 
vai valitsevatko seurakuntalaiset 
itselleen uuden paimenen.

Kapitulin ehdotuksen mukaan 
käytössä voisivat siis olla molem-
mat vaalitavat.

Kiehuuko pinnan alla
Tuomiokapitulin lakimiesasesso-
ri Osmo Rahja perustelee valin-
nanmahdollisuutta sillä, että seu-
rakunnat ovat keskenään erilaisia.

– Useissa pohjoissuomalaisis-
sa seurakunnissa äänestyspro-
sentti on kirkkoherranvaalissa 10–
20. Miksi ottaa seurakuntalaisil-
ta pois mahdollisuutta vaikuttaa, 
kun kiinnostus on näinkin aktii-
vista. Jos seurakunnan tilanne on 

Kansanvallasta ei luovuta helposti 
Pohjois-Suomessa

hyvä eli ”pinnan alla ei kiehu mi-
tään”, mielestämme seurakunta-
laiset voivat valita kirkkoherran 
jatkossakin.

   Rahjan mukaan kapituli saat-
taisi päätyä välillisiin vaaleihin esi-
merkiksi silloin, kun seurakunnan 
työyhteisössä on ongelmia. 

– Luottamushenkilöillä on seu-
rakuntalaisia parempi mahdolli-
suus perehtyä hakijoiden esimies-
taitoihin ja muuhun osaamiseen. 
Seurakuntalaisilla ei ole välttämät-
tä tietoa, millaista muutosta seura-
kunnassa kaivattaisiin, hän toteaa.

Nykyinen ehdokasasettelu 
on perusteltu
Helsingin Vartiokylän kirkko-
herranvaalit huhtikuussa he-
rättivät keskustelua tiedotusvä-
lineissä. Vaalit voittanut Juk-
ka Pakarinen keräsi 166 ääntä, 
mutta ylimääräisellä vaalisijalla 
ollut Timo Ryhänen sai kuiten-
kin vaalissa eniten kannatusta eli 
569 ääntä. Hän ei tullut valituk-
sia, koska ylimääräisellä vaalisi-
jalla olevan pitää saada kymme-
nen prosenttia kaikkien vaalissa 
äänioikeutettujen äänistä ja puo-
let kaikista annetuista äänistä. 

Osmo Rahja myöntää, että yli-
määräisellä vaalisijalla olevan pi-
tää saada tuekseen huikea suosio. 
Hän ei silti lähde kuvaamaan pe-
riaatetta kohtuuttomaksi. Rahjan 
pitkällä virkauralla Oulun hiip-
pakunnassa näin on tapahtunut 
”muutamia kertoja”.

Rahjan mielestä nykyinen 
tuomiokapitulin ehdokasasette-
lu – kolmen parhaan ehdokkaan 
suodattaminen hakijoiden jou-
kosta – on onnistunut käytäntö. 

– Tuomiokapituli perehtyy haki-
joiden kykyihin ja taitoihin eli opin-
toihin, työkokemukseen ja työn ”jäl-
keen”. Tällainen kolmen ehdokkaan 
perkaaminen on ollut nimityskult-
tuuria jo pitkään niin valtion hallin-
nossa kuin seurakunnissa.

Oulun hiippa-
kunnan kir-
kolliskokous-
edustaja Pek-
ka Lahdenpe-
rä sanoo hie-
man varovai-
sesti ”kyllä” 
Oulun kapi-

tulin ehdotukselle säilyttää mo-
lemmat vaalitavat kirkkoherran-
vaalissa. 

– Kuulostaa vaihtoehdolta, 
johon kannattaa perehtyä. Kyllä 
kapitulin väen on täytynyt sitä 
tarkasti miettiä, kun he sitä eh-
dottavat.

Lahdenperän mukaan suoma-
laisille on tärkeää kansanvalta.

Oulun tuomiokapitulista kilpaileva esitys kirkkoherranvaalista

R ii t t a  H i r vo n e n
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Seurakuntalaisilla oikeus 
omiin kriteereihinsä
Vaikka kapituli keskittyy arvi-
oimaan kirkkoherraehdokkai-
den koulutusta ja työuraa, seura-
kuntalainen saattaa antaa äänen-
sä tunnepohjaisesti vaikkapa lau-
luäänen tai puhujanlahjojen pe-
rusteella.

– Tähän seurakuntalaisilla on 
kaikki oikeus, Rahja toteaa.

Hän tähdentää vielä, etteivät 
vaalisijat tarkoita sitä, että kol-
mannella vaalisijalla olevan tuli-
si saada enemmän ääniä kuin en-
simmäisellä vaalisijalla oleva tul-
lakseen valituksi.

Mutta paremmuusjärjestyk-
sestä vaalisijoissa on Rahjan mu-
kaan kysymys. 

Riitta HiRvoNeN
Lainoppinut asessori Osmo Rahja korostaa, että seurakunnan johtajalta vaaditaan 
nykypäivänä paljon. 

Oulujokiset valitsevat seurakuntaansa uuden johtajan 17. toukokuuta. Kun nykyinen kirkkoherra Paavo Moilanen valittiin 
tehtäväänsä vuonna 1978, äänestysprosentti oli 17.6.

Varovaista kannatusta
– Siksi seurakuntalaisetkin 

haluavat valita itse johtajansa. 
Tätä mahdollisuutta en olisi ot-
tamassa heiltä pois, vaikka toi-
saalta uskon, että luottamus-
henkilöillä on seurakuntalai-
sia parempi mahdollisuus pe-
rehtyä kirkkoherraehdokkai-
den sopivuuteen seurakunnan 
johtajaksi. 

Lahdenperän mielestä vaalita-
van ratkaisemisen lisäksi on tär-
keää selvittää, miten kirkkoher-
rat voisivat olla nykyistä enem-
män hengellisiä johtajia. 

– Nyt ykköspaimenet ovat las-
tatut hallinnollisilla tehtävillä. 
Muutokseen on raivattava tilaa 
kirkon yhteisillä päätöksillä. 

Oulun tuomiokapitulin 
poikkeuksellinen ehdotus 
on, että tulevaisuudessa 
olisivat käytössä 
molemmat kirkkoherran 
vaalitavat: niin suora 
kansanvaali kuin välilliset 
vaalit eli luottamushenkilöt 
valitsisivat seurakunnalle 
uuden johtajat.
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Hiippakuntasihteeri Timo 
Heleniuksen mukaan 
Oulun hiippakuntaan 
tarvitaan lisää pappeja, 

joilla on niin sanottu PTO-sta-
tus eli anglikaaniset pappisoikeu-
det. Outo lyhennelmä tarkoittaa 
Canterburyn arkkipiispan, Eng-
lannin kirkon tärkeimmän joh-
tajan myöntämää lupaa luterilai-
selle papille, jotta hän voi toimia 
anglikaanisen papin valtuuksilla. 

Heleniuksen mukaan annettu 
oikeus helpottaisi työtä erityisesti 
anglikaanisten maahanmuuttaji-
en ja kansainvälisten opiskelijoi-
den parissa. 

Hän toteaa, että anglikaani-
sia papin palveluja ei tarvita Ou-
lun hiippakunnassa vain Oulus-
sa vaan esimerkiksi myös Kemi-
Tornio -seudulla, Kokkolassa ja 
Rovaniemellä.

Tähän mennessä Oulun hiip-
pakunnan papeista vain kahdel-
la on määräaikainen PTO-status. 
Tarveharkintainen lupa myön-
netään luterilaisen piispan suo-
situksesta.

Luterilaisen kirkon ja angli-
kaanisen kirkon läheiset välit pe-
rustuvat 1990-luvun alussa sol-
mittuun Porvoon sopimukseen. 

Luterilainen kastoi 
anglikaaniseen kirkkoon
Tuiran seurakunnan kappalaisel-
la Päivi Jussilalla on ollut kak-
si vuotta anglikaaniset pappisoi-
keudet. Sille oli ensimmäistä ker-
taa käyttöä muutama viikko sit-
ten, kun hän kastoi Kemissä af-
rikkalaisen lapsen anglikaani-
sen kirkon jäseneksi. Jussila tote-
aa suhtautuvansa luontevasti sii-
hen, että hän luterilaisena pappi-
na kastaa toisen kirkon jäseneksi.

– Suomen anglikaaninen 
kirkko on pieni. Minä mietin, 
mistä pohjoissuomalaiset angli-
kaanit voivat löytää oman kirk-
konsa yhteisön, johon he koki-

Kirkon omat käytännöt vaikeuttavat 
maahanmuuttajien palvelemista
Anglikaanisen kirkon 
pappisoikeuksien 
saaminen olisi Oulun 
seurakuntayhtymän 
kansainvälisen työn 
pastorille Àrpàd Kovàcsille 
kaivattu porsaanreikä 
kiertää luterilaisen kirkon 
lainsäädäntöä. 

sivat kuuluvansa.
Vuonna 2008 Suomen angli-

kaanisessa kirkossa oli noin 90 
jäsentä. 

Jussila sanoo, ettei hänen oi-
keutensa palvella anglikaane-
ja ratkaise kristittyjen maahan-
muuttajien kipeää ongelmaa: mi-
kä kristillinen yhteisö Suomessa 
ottaa heidät vastaan? 

Jussila uskoo, että moni maa-
hanmuuttaja löytää helpoimmin 
paikkansa esimerkiksi helluntai-
seurakunnasta tai Vapaakirkosta 
kuin virkamiesmäisistä luterilai-
sesta ja anglikaanisesta kirkoista.

Pto on 
tervetullut porsaanreikä

Oulun seu-
rakuntayh-
tymän kan-
sainvälisen 
työn pastori 
Àrpàd Ko-
vàcs kertoo 
täyttävän-
sä lähipäivi-
nä anomuk-

sen, jolla hän hakee anglikaani-
sia pappisoikeuksia. Kovàcs pi-

tää oikeuksia kirkkopoliittisesti 
itselleen tärkeinä, vaikka angli-
kaaneja ei olekaan Pohjois-Suo-
messa kovin suurta määrää.

Kovàcs sanoo suoraan, että 
PTO-status olisi hänelle myös 
tervetullut porsaanreikä kiertää 
luterilaisen kirkon niin sanot-
tua parokiaalista periaatetta. Sen  
mukaan henkilö voidaan kastaa 
vain paikallisseurakunnan jäse-
neksi. 

Käytäntö tarkoittaa, että lute-
rilaisen kirkon jäsenenä ei voi ol-
la henkilöä, jolta puuttuu pysy-
vä oleskelulupa Suomessa. Tällai-
sia ovat muun muassa maahan-
muuttajat, jotka odottavat turva-
paikkapäätöstä ja kansainväliset 
opiskelijat, jotka saavat opiskele-
maan tullessaan vain määräai-
kaisen oleskeluluvan.

”anglikaaniselle kirkolle 
uudet jäsenet kelpaavat”
Kovàcsille luterilaisen kirkon me-
nettely on ongelmallinen, kos-
ka periaatteessa hän ei olisi voi-
nut suostua työssään kastamaan, 
jos kastettavalla ei ole Suomessa 
kotipaikkakuntaa. Käytännössä 

Porvoon julistus 
Porvoon yhteinen julkilausuma ja sen sisältämä Porvoon julistus on 

Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen sekä Britannian ja Ir-

lannin anglikaanisten kirkkojen vuonna 1992 valmistunut yhteinen 

teologinen asiakirja. Sillä solmittiin ehtoollisyhteys ja läheiset kir-

kolliset yhteydet julkilausuman allekirjoittaneitten kirkkojen välille. 

Porvoon julistuksen hyväksyneet kirkot tunnustavat toistensa tavan 

julistaa evankeliumia. Julistuksen allekirjoittaneet kirkot tunnustavat 

myös toistensa apostolisen uskon, toistensa virat ja toistensa piispal-

lisen kaitsennan tehtävän sekä näissä kirkoissa apostolisessa sukses-

siossa säilytetyn piispan viran. 
Lähde: www.evl.fi.

hän on kuitenkin tehnyt kaste-
toimituksia. 

”Kodittomia” pyytäjiä on ollut 
viime vuosien aikana kymmen-
kunta, Kovàcs arvioi.

– Kun minulla on PTO-status, 
voin kastaa, koska anglikaanises-
sa kirkossa liitytään kirkkoon ei-
kä paikallisseurakuntaan. Angli-
kaaniselle kirkolle kelpaavat jä-
senet, jos meille ei.

Kovàcs kuvaa parokiaalista 
periaatetta voimakkain sanoin 
vanhentuneeksi, turhaksi ja epä-

kristilliseksi. 
Anglikaaniset pappisoikeu-

det antaisivat Kovàcsille liikku-
mavaraa myös hänen toisessa on-
gelmassaan. Suomen kirkko on 
ehtoollisyhteydessä vain angli-
kaanisen kirkon kanssa. Jos Ko-
vàcs toimittaa PTO-statuksen 
saaneena pappina anglikaanista 
messua, ehtoollispöytä on avoin 
anglikaanisen kirkon tavoin kai-
kille kastetuille kristityille. 

Riitta HiRvoNeN

Mar k ku Ru o t t i n e n

Pakolaisina viime vuosina Ouluun tulleista sudanilaisista osa on anglikaaneja. Viime sunnuntaina arabiankielisessä jumalanpalveluksessa Kaukovainion kappelissa anglikaanisen 
kirkon pappi Amos Manga odotteli seurakuntalaisiaan saapuvaksi.
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SaRi KaRvoNeN, 
KemPeLeeN SeuRaKuNta

”Grillikausi on mukava käynnistää vappuna, 
satoi tai paistoi. Istuskella terassilla ja ihas-
tella ylilentäviä joutsenia, kun ne töräyttävät 
tervehdyksiään pitkän talven jälkeen. 
Munkinpaiston sijaan suosittelen käymään 
seurakuntien vappumyyjäisissä siman ja 
munkkien ostossa, niin jää enemmän aikaa 
perheen kanssa touhuiluun.”

HeLeNa yLiLauRi, 
LumijoeN SeuRaKuNta

”Kaikki lumijokiset vapunaattona seura-
kuntatalolle nauttimaan vappukahvilan 
antimista. Sitten itse vappuna vanhem-
mat ja isovanhemmat ulos retkelle las-
ten ja lastenlasten kanssa katselemaan ja 
kuuntelemaan.”

Uusi 
kasvoOulun seurakuntayhty-

män uusi lakimies Kris-
tiina Rauhala osaa vas-
tata seurakuntalaisel-

le, saako haudatun ruumiin siir-
tää sukuhautaan toiselle paik-
kakunnalle. Lain tuntijan tehtä-
vä on selvittää, onko se säädös-
ten puitteissa mahdollista, ker-
too helmikuussa virkaansa astu-
nut Rauhala.

Lakimiehen työsarka vaikut-
taa monipuoliselta. Kristiina 
Rauhala hoitaa niin sopimusju-
ridiikkaa kuin kilpailuttaa palve-
luita ja seurakuntien suurempia 
hankintoja. Vakuutusasiat, teki-
jänoikeudet ja jopa rikoslaki kuu-
luvat myös hänen työlistalleen. 

Kristiina Rauhala kuvailee seu-
rakuntayhtymän lakimiehen vir-
kaa asiantuntijatehtäväksi. Varsi-
naista asianajoa siihen ei kuulu.

ahkera 
jo koulussa
Kristiina Rauhala valitsi asianaja-
jan ammatin aikoinaan alan mo-
nipuolisuuden vuoksi.

– Olin ahkera koululainen ja 
kova lukemaan. Sain kokeista 
kiitettäviä. Lukion jälkeen yli-
opistoon lähteminen oli itses-
täänselvyys. 

Ahkeruus oli valttia myös Rova-
niemellä oikeustieteellisessä. Rau-
hala valmistui vain neljän vuoden 
opiskelurupeaman jälkeen.

Opiskeluaikana Rauhalaa 
kiinnosti rikoslaki. Hän haaveili 
syyttäjän urasta. Käräjäoikeuksi-
en lakkauttaminen ja kova kilpai-
lu työpaikoista ovat saaneet hä-
net muuttamaan urasuunnitel-
miaan.

– En halunnut lähteä siihen 
ralliin, että matkustaisin mää-
räaikaisuudesta toiseen ympäri 

Lakinainen  
pehmeiden arvojen perässä

Suomea ja sitten ehkä hyvällä on-
nella saisin vuosien kuluttua vi-
ran jostain. Rahan ja hienon uran 
tilalla minulla on toisenlaiset, in-
himillisemmät arvot.

Rauhala muutti Ouluun Raa-
hesta, jossa hän työskenteli yksi-
tyisessä lakiasiaintoimistossa. 

– Se maailma on niin kova. 
Raha ratkaisee ja sen jahtaami-
nen ei ole minun juttuni. Ennak-
ko-oletukseni seurakunnasta 
työnantajana ovat pitäneet hyvin 
paikkansa. Tykkään olla täällä.

Sapattivapaalta 
unelmatyöhön
Viime syksynä Rauhalaa oli vas-
tassa ensimmäinen pätkä työttö-
myyttä. Hän vietti sitä tervetul-
leena sapattivapaana.

Hengähdystauon aikana kyp-
syi ajatus muuttaa yhteen nykyi-
sen avomiehen kanssa. Yhteinen 
koti löytyi Oulusta, samoin kuin  
työpaikkakin.

– Muuttopäivä oli jo lyöty luk-
koon, kun istuin kampaajan tuo-
lissa ja sain puhelinsoiton, jossa 

ilmoitettiin uudesta työpaikasta. 
– Minulle oli juuri laitettu 

kirkasta punaista väriä päähän. 
Kävi siinä mielessä, että mitä-
hän uusi työnantaja sanoo, kun 
haastattelussa käynyt vaalea nai-
nen ei olekaan ottamassa työtä 
vastaan.

Huoli oli turha. Seurakun-
tayhtymä on siksi hieno työnan-
taja, että jokainen työntekijä saa 
olla siellä oma itsensä.

aNNi jyRiNKi

A nn i  J y r i nk i

Oulun 
seurakuntien 
rakenneselvitys 
siirtyi syksyyn
Oulun seurakuntayhtymäs-
sä käynnissä oleva seurakun-
ta-, hallinto- ja toimintaraken-
neselvitys on saanut jatkoaikaa. 

Linjavalinta siitä, kohdistuu-
ko selvitystyö yhden seurakun-
nan vai usean seurakunnan yh-
tymän suuntaan tehdään ensi 
syyskuussa. Selvitystyön on tar-
koitus valmistua maaliskuun 
2010 loppuun mennessä. Mah-
dollinen uudistus astuisi voi-
maan vuoden 2012 alusta.

Selvityksessä pohditaan 
myös, tulisiko yhtymän seura-
kuntien lukumäärää tarkistaa, 
tai kuinka monta aluekoko-
naisuutta yhden seurakunnan 
malliin kuuluisi.

Nuorisokuorot 
konsertoivat 
kirkoissa 
Oulun ensimmäinen kansain-
välinen nuorisokuorofestivaali 
järjestetään 7.–10. toukokuuta. 
Festivaalin ohjelmassa on myös 
viisi kirkkokonserttia. 

Torstaina 7.5. kello 19 Ou-
lun tuomiokirkossa kuullaan 
avajaiskonsertti. Lauantaina 
9.5. kello 18 järjestetään kirk-
kokonsertit neljässä kirkos-
sa samaan aikaan. Karjasillan 
kirkossa esiintyvät Bravi, Lau-
luflikat, Oulun Fröökynät ja 
Vologdan poikakuoro. Oulu-
joen kirkossa Madetojan mu-
siikkilukion kuoro ja Musa-
rit, Oulun tuomiokirkossa Oz-
vena ja Pohjankartanon yläas-
teen kuoro ja Pyhän Tuomaan 
kirkossa Siofokin lapsi- ja nuo-
risokuoro sekä Ynnin Pojat. 
Ohjelmat konsertteihin maksa-
vat viisi euroa.

Keskustelua 
oululaisesta 
työttömyydestä
Millainen on oululainen työt-
tömyys ja mitkä ovat sen vaiku-
tukset? Asiaa käsitellään yleisö-
tilaisuudessa keskiviikkona 6. 
toukokuuta kello 18 Oulun Tet-
ralla, Mäkelininkatu 31. 

Aiheesta käyttävät alustus-
puheenvuorot vastuualueen 
päällikkö Maire Mäki, palvelu-
päällikkö Raimo Ojanlatva se-
kä SAK:n aluejohtaja Vesa Saa-
rinen.

Tavoitteena on saada tietoa 
oululaisesta työttömyydestä ja 
sen vaikutuksista syrjäytymi-
seen sekä työntekijöiden näke-
mys tämän hetkiseen tilantee-
seen työpaikoilla. Alustuspu-
heenvuorojen jälkeen on mah-
dollisuus keskusteluun.

Tilaisuuden järjestää Oulun 
Demarit.

Gallup
Mitä vappuna kannattaisi tehdä?
Rauhan Tervehdys kysyi kolmesta seurakunnasta vinkkejä, mitä vappuna kannattaisi tehdä. Muissakin seurakunnissa tapahtuu 
monenlaista kivaa, tarkemmat tiedot kannattaa tarkistaa sivuilta 14–23.

LiSa FRidmaN, 
KiimiNgiN SeuRaKuNta

”Vappuaattona kannattaa pistäytyä munk-
kia ja simaa ostamassa, niitä myydään Jää-
lissä ja kirkonkylällä Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Vappupäivän voi vaikka le-
päillä ja ulkoilla, jotta jaksaa sunnuntai-
na osallistua Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhlaan Jäälissä.”
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Leikkaa tilauskortti katkoviivaa pitkin ja postita jo tänään!Tilaa helposti 
kuten haluat:

Kyllä kiitos, tilaan (rastita haluamasi vaihtoehto)

lahjaksi itselle
Kotimaa (2 x 35,00 €/10 kk) Kotimaa (2 x 35,00 €/10 kk)

Askel     (2 x 21,00 €/10 kk) Askel     (2 x 21,00 €/10 kk)

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja loppuu automaattisesti tilausjakson loputtua. Voit jatkaa tilausta kätevästi puhelimitse, sähköpostilla tai Internetissä.

Tilaajalahjaksi huivi (arvo 23,00 €)! Huivi toimitetaan (rastita) maksajalle   saajalle

Valitse kahdesta kauniista värivaihtoehdosta: (rastita) Punainen     Lime

SAAJA (jos eri kuin maksaja)TILAAJA/MAKSAJA
NIMI

OSOITE

POSTINUMERO

POSTITOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

ALLEKIRJOITUS (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

NIMI

OSOITE

POSTINUMERO

POSTITOIMIPAIKKA

PUHELINNUMERO

SÄHKÖPOSTIOSOITE

HUI09TILAUSKORTTI

Tarjoukset ovat 
voimassa 31.05.2009
asti ja koskevat vain 
uusia tilaajia Suomessa. 
Alle 18-vuotiaalla tulee 
olla huoltajan lupa 
lehden tilaamiseen. 
Osoitetietoja voidaan 
käyttää ja luovuttaa 
suoramarkkinointi-
tarkoituksiin henkilö-
tietolain mukaisesti.

KOTIMAA-YHTIÖT

Vastauslähetys
Tunnus 5001582

PL 279
00181 HELSINKI

Kotimaa-yhtiöt

maksaa 

postimaksun

Äidille
Helli äitiä toivelahjalla. Tilaa hänelle 
kerran viikossa ilmestyvä Kotimaa-lehti
tai kerran kuukaudessa ilmestyvä Askel-lehti.
Vaikuttavien lukuelämysten lisäksi lähetämme 
lahjaksi upean italialaisen kukkakuvioidun 
huivin (arvo 23,00 €)!

Lukijoiden rakastama 
kristillinen aikakaus-
lehti. Uskosta, toivosta 
ja rakkaudesta.

Suomen tärkein kristillis-
yhteiskunnallinen lehti. 
Arvojen puolesta.

Lahjaksi 
italialainen huivi

valitse kahdesta 
kauniista väristä: 

heleän 
vaaleanpunainen

ja

raikas lime

Hemmottele häntä 
laadukkaalla lahjalla!
Vaimolle, mummille, anopille, 
ystävälle tai iloksi itselle.

LÄHETÄ
SÄHKÖPOSTILLA
tilauskortissa 
mainitut tiedot:
tilauspalvelut@
kotimaa.fi

SOITA! 
puh. 020 754 2333

Lankaverkosta
8,21 senttiä/puhelu 
+ 6,9 senttiä/minuutti 

Matkapuhelimesta
8,21 senttiä/puhelu 
+ 14,9 senttiä/minuutti

POSTITA
tämä tilauskortti

10 kk
2x21 €

yht. 42,00 €

10 kk
2x35 €

yht. 70,00 €



7   Nro 16      30.4.2009

Mikä on pakastin? 
Miten uunin saa päälle? 
Meille vastaukset ovat 
itsestäänselvyyksiä. 
Pakolaisleiriltä tulleelle 
maahanmuuttajalle ne 
ovat kummajaisia, joiden 
käytön opettelussa 
suomalainen kotokaveri 
voi toimia suurena apuna.

Toppavaatteet kahisevat, 
kun 21-vuotias Mi meh Ku 
ja 20-vuotias Hsaw meh 
Ku astuvat sisään Henna 

Välitalon opiskelija-asuntoon 
Rovaniemellä. Kahinan ohella 
eteisestä kuuluu rapinaa. 

– Ostitteko nämä kotiin vai 
ovatko nämä meille, Välitalo ky-
syy ihmetellen.

– Ne on meille. Täällä syö-
dään, Hsaw meh Ku vastaa ja 
ojentaa sipsipussin ja limsapul-
lon Välitalolle. 

Myanmarilainen vieraanva-
raisuus on tullut tutuksi Välita-
lolle viimeisen puolen vuoden 
aikana, kun hän on toiminut va-
paaehtoisena kotokaverina sisa-
ruksille Mi meh, Hsaw meh ja 
Nga meh Ku’lle.

– Kylässä perheen luona on 
tarjottu muun muassa perinteis-
tä, mausteista ruokaa. Olen saa-
nut hedelmiäkin mukaan kotiin 

Kolme tyvärtä ja kotokaveri
vietäväksi, Välitalo muistelee.

Kaveriksi kotopolulle on toi-
mintamalli maahanmuuttajien 
ensivaiheen kotoutumiselle. Ko-
tokaveri on vapaaehtoi-
nen, joka toimii maa-
hanmuuttajan ys-
tävänä, auttaja-
na ja kotouttaja-
na. Kotokaveri 
määrittelee itse, 
kuinka paljon 
hän käyttää ai-
kaa toimintaan. 
Hän myös päättää 
mitä ja minkälaisia 
asioita tekee kotokaveri-
na: yksi haluaa opettaa suomea, 
toinen ohjata liikunnassa.

Kotokaverille valitaan opas-
tettava perhe tai henkilö. Välitalo 
toivoi oman ikäistä tyttöä, mutta 
saikin yhden sijasta kolme.

– Sie voisit ottaa nämä kolme 
tyvärtä, Välitalo muistelee pro-
jektipäällikön sanoja.

Kädet puhuvat 
kun kieli ei riitä
Hsaw meh, Mi meh ja heidän 
18-vuotias sisarensa Nga meh 
saapuivat Suomeen Thaimaan 
pakolaisleiriltä puolitoista vuotta 
sitten. Tytöt opiskelevat suomen 
kieltä, jota he puhuvat Välitalon 
kanssa. Silloin enontekiöläisen 
murtheela puhuminen muuttuu 
yleiskieleksi: saaphaat ja konheet 
suoristuvat saappaiksi ja koneik-

Kotokaveritoiminta
Ensimmäiset kotokaverit aloittivat Rovaniemellä toukokuussa 2007, 

kun 60 myanmarilaista kiintiöpakolaista saapui paikkakunnalle. 

Kaveriksi kotopolulle -hanke syntyi tarpeeseen, sillä samana vuon-

na kaupungin pakolaiskiintiö nousi kolmestakymmenestä kahdek-

saankymmeneen. 

Hanke päättyi vuoden 2008 lopussa, mutta kotokaveritoiminta jat-

kuu viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Malli hankkeeseen otettiin vuosia menestyksekkäästi toimineesta 

kanadalaisesta Host-projektista, jossa kantaväestön edustajat toi-

mivat ohjaajina maahanmuuttajille. 

si. Ruumiinkieli on käytössä, jos 
sanoilla ei pärjää.

– Ei sitä tietoisesti ajattele, 
vaan kyllä se tapahtuu aika itses-

tään. Ainakin eloisampaa 
keskustelua saa aikai-

seksi, Välitalo ku-
vailee.

Iloisia ovat 
tapaamiset, 
kun tytöt ker-
ran viikos-
sa näkevät toi-

siaan. Kyläilyn 
ohella he käyvät 

keskenään kaupun-
gilla tai ulkona kävelyl-

lä. Toisinaan mukana ollut Väli-
talon äidin Sani-koira on tapsu-
tellut itsensä siskosten sydämiin.

Kumma 
kulttuuri
Pakolaisleiriltä tulleelle Ku’n per-
heelle moni asia Suomessa on täy-
sin erilaista kuin heidän entises-
sä elämässään. Välitalo on ollut 
apuna, kun perheen on pitänyt 
hankkia esimerkiksi televisio tai 
digiboxi.

– Kaikki oli uutta, Hsaw meh 
Ku korostaa.

Kotokaveritoiminnassa tar-
koitus on tutustuttaa maahan-
muuttajat suomalaiseen ja lap-
pilaiseen elämänmenoon. Vä-
litalo ei kuitenkaan yritä opet-
taa suomalaisesta kulttuurista 
mitään erityistä. Se aspekti tu-

lee hänen mielestä toiminnas-
sa esille itsestään, toiminnan 
kautta.

Talvella Rovaniemen kirkossa 
esiintyneen suomalaisen naisar-
tistin Jipun konsertti oli tytöistä 
mukava kokemus. Välitalon eh-
dotus uimahalliin menosta ei sen 
sijaan saanut kannatusta.

– Ei, ei, ei, Msaw meh Ku huu-
dahtaa kuvaillen ensireaktiotaan 
Välitalon ehdotukseen. Ajatus 
yleiseen saunaan menosta ujos-
tutti ja kuumuus kammoksut-
ti. Jälkeenpäin tytöt muistelevat 
reissua kuitenkin positiivisena 
kokemuksena.

Näkökulmaa 
elämän kiemuroihin
Maanmittaustekniikkaa ammat-
tikorkeakoulussa opiskeleva Väli-
talo toimii opinahjossaan vaihto-

oppilaiden kansainvälisenä tuu-
torina. Kotokaveruudelle on kui-
tenkin jäänyt aikaa muiden teh-
tävien ohella.

– Olen kokenut, että ylimää-
räisen ajan voin käyttää parem-
minkin kuin television ääressä, 
Emmerdale-faniksi tunnustau-
tuva Välitalo pohtii.

– Ei se koulukaan niin hektis-
tä ole. Niin kiireinen ei saa olla. 

Välitalolle kokemus on ollut 
rikastuttava ja muuttanut häntä 
ihmisenä – vaikkei muutoksista 
täysin tietoinen olisikaan.  

– Kotokaverina toimiminen 
antaa uutta näkökulmaa katsoa 
elämän kiemuroita ja koukeroi-
ta. Ei sitä ajattele vapaaehtoistyö-
nä. He ovat ystäviä siinä missä 
muutkin.

maRjo HäKKiNeN

Mar jo  Hä k k in e n



8    Nro 16      30.4.2009

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!
www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Terveys ja hyvinvointi 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

POHJOIS-SUOMEN 
KOTIAPU JA HOITO-

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

Huomioi kotitalous-
vähennys 60 %
Pyydä ilmainen 
palvelukartoitus 

> GSM 050 501 0055

Merikoskenk. 8, p. 344 731
Auki: ma-pe 9.30-18, la 10-15

Mukavan tilavat kengät 
löytyy meiltä!

palveleva

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

Eduskunnan apulaisoikeus-
asiamies Jukka Lindstedtin 24. 
huhtikuuta tekemän ratkaisun 
mukaan seurakuntalehtien ja-
kelu osoitteellisina seurakun-
nan jäsenille on suositeltavin 
vaihtoehto jakelumalliksi. Ny-
kyisin noin puolet suomalaisis-
ta seurakuntalehdistä jaetaan 
ilmaisjakeluna. 

Myös Rauhan Tervehdys jae-
taan osoitteettomana ilmais-
jakeluna päiväpostin mukana 
kaikkiin kotitalouksiin, joissa 
ei ole erikseen kielletty ilmais-
jakelujen jakamista. Lehden le-
vikkialue kattaa Oulun lisäksi 
11 muuta seurakuntaa.

Apulaisoikeusasiamiehen 
tutkittavana on ollut kahdeksan 
kantelua, jotka koskevat seura-
kuntalehtien osoitteetonta ja-
kelua. Kanteluita ei ollut seura-
kunnista, jotka käyttävät osoit-
teellista jakelua. 

Rauhan Tervehdyksen jakelu 
säilyy entisellään

Lindstedtin ratkaisu jää 
kuitenkin vain suositukseksi. 
Eduskunnan perustuslakivalio-
kunnan vuonna 2007 tekemäs-
sä mietinnössä todetaan, ettei-
vät sanan- ja uskonnonvapaus 
aseta estettä seurakuntalehti-
en lehtien jakamiselle kaikkiin 
kotitalouksiin. Apulaisoikeus-
asiamies toteaa, että hän ei täl-

tä osin voi poiketa perustuslaki-
valiokunnan kannasta. 

Esimerkiksi Rauhan Ter-
vehdyksen jakelusta huolehti-
va Itella sen sijaan poikkeaa pe-
rustuslakivaliokunnan linjauk-
sesta. Seurakuntalehtiä ei jae-
ta niihin talouksiin, jotka ovat 
kieltäneet mainos- tai ilmaisja-
kelun, vaikka yksityishenkilöt 
näin toivoisivatkin.

Apulaisoikeusasiamies Lind-
stedt perustelee suositustaan hal-
lintolaissa säädettävällä palvelupe-
riaatteella ja asiakasnäkökulman 
huomioon ottamisella. Seurakun-
talehtien jakeluun sovellettuna tä-
mä merkitsee hänen mukaansa si-
tä, että seurakunnan tulisi turvata 
mahdollisimman yksinkertaisesti 
ja joustavasti asiakkaan mahdol-
lisuus tehdä valintansa, haluaako 
hän lehden kotiinsa vai ei.

eLSi HuttuNeN

E l s i  H u t t u n e n
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Oululainen Marja-Leena 
Huttunen valittiin Vuoden 
opoksi. Valinta häkellytti 
ensin, mutta nyt nimitys 
tuntuu mukavalta. 
Huttunen haluaa jakaa 
palkinnon kaikkien 
kollegoidensa kanssa.

Vuoden opo nauraa nuori-
en kanssa, ei turhia tär-
keile, ja on vahvasti ja 
lämmöllä läsnä. 

– En ensin halunnut koko ni-
mitystä, en oo mikään julkisuus-
hakuinen ihminen! Mutta kyllä 
olen tykännyt tästä hirveästi! On 
mukavaa, kun kadulla entiset op-
pilaat ja vanhemmat pysäyttävät 
ja onnittelevat! Oulun Myllytul-
lin opinto-ohjaaja Marja-Leena 
Huttunen kertoo.

Vuoden opo valittiin Tampe-
reella valtakunnallisilla opinto-
ohjaajien päivillä jo 18. kertaa. 

Raati kiitteli perusteissaan 
oululaisnaisen pitkää, 32-vuotis-
ta työrupeamaa, hänen rautaista 
ammattitaitoaan sekä kykyään 
kohdata nuoret. Myös työn jat-
kuva kehittäminen ja halu jakaa 
tietämystään muille luonnehti-
vat Huttusen tapaa työskennel-
lä. Onpa hänen käsistään lähte-
nyt alan oppikirjakin. 

– En olisi pystynyt tähän il-

Vuoden 
opo viihtyy 
koulussa

man kollegoiden antamaa tukea! 
Me tavataan usein ja autetaan toi-
siamme. 

Yhteispeli onkin opinto-oh-
jaajille tärkeää, koska opot toimi-
vat kouluilla usein yksin.  Myl-
lytullissakin heitä on vain yksi. 
Nöyrä kiitos lähtee siis kaikille 
Oulun läänin opinto-ohjaajille.

mies 
löytyi koulusta
Huttunen kertoo kasvaneensa 
ihan tavallisessa yrittäjäperhees-
sä Kemissä. Äiti oli uskovainen, 
ja lapset saivat perinteisen suo-
malaisen kasvatuksen. Rehelli-
syyteen ja oikeudenmukaisuu-
teen kannustettiin, ja asioiden 
sanomiseen suoraan, niin kuin 
ne ovat. 

– Isä sanoi aina, että ei saa 
pelätä, rintamakersantin tyttö 
ei pelkää! Isä oli sillä lailla eri-
koinen mies, että kun yleensä 
tytöt laitettiin tyttökouluun, isä 
sanoi, että te menette sitten yh-
teiskouluun! Sen takia, että et-
te mene heti ensimmäisen mie-
hen kanssa naimisiin, joka vas-
taan kävelee. 

Kaikki sisarukset marssivat 
vuorollaan paikalliseen yhteis-
kouluun, vanhimpia sisaruksia 
oli vuoden välein. Marja-Leena 
Huttunen rakastui kuin rakas-
tuikin ensimmäiseen koulussa 
kohtaamaansa mieheen, meni 

naimisiin, ja samaten kävi si-
sarille. Perheeseen syntyi kol-
me lasta, nyt Marja-Leena on 
jo mummo yhdeksälle lasten-
lapselle.

unelma-ammatissa
Huttunen opiskeli nuoruudes-
saan biologiksi. Valmistumi-
sen jälkeisinä vuosina työtilan-
ne oli heikko. Tuttu opettaja ke-
hotti nuorta naista hakeutumaan 
opettajankoulutukseen. 

– Menin pyrkimään ja pää-
sin sisään. Miehen työn perässä 
muutettiin sen jälkeen Sveitsiin. 
Paluun jälkeen menin lääninhal-
litukseen kyselemään töitä. Kou-
lutoimentarkastaja sanoi, että si-
nä menet opinto-ohjaajaksi Kii-
minkiin. Kysyin, että mitäs se 
semmoinen tekee? Sattumusten 
kautta löytyi siis nykyinen työ, 
jossa Huttusen mukaan yhdisty-
vät kaikki unelma-ammatin ai-
nekset. Saa työskennellä oppilai-
den, vanhempien ja toisten opet-
tajien kanssa, on tiedotusta, mah-
dollisuutta verkostoitumiseen se-
kä oman työn jatkuvaan kehittä-
miseen. 

– Oppilaat on minulle hir-
veen tärkeitä. Pääsiäisloman jäl-
keen kysyin tytöiltä, menikö lo-
ma mukavasti. Tytöt sanoivat, et-
tä oli ihana tulla kouluun! Nuo-
retkin viihtyvät koulussa, se on 
heille tärkeä paikka.

Koko kylä 
kasvattamaan
Oman tekemisen ohella Huttu-
nen haluaa heittää kapulaa myös 
koulunkentän ulkopuolelle. 

– Miksei esimerkiksi kangas-
kaupan myyjä kerro nuorille, et-
tä olen koulutukseltani artesaa-
ni, mutta tykkään olla ihmisten 
kanssa tekemisissä, sen takia olen 
täällä töissä, ja voin myyjän työn 
ohella myös suunnitella vaatteita? 

TET-jaksoa, eli oppilaan tu-
tustumisjaksoa työelämään, 
Huttunen linjaisi niin, että sii-
hen lisättäisiin eri oppilaitoksis-
sa käyntejä. Ysiluokkalainen voi-
si siis mennä viikoksi siihen kou-
luun, mihin on pyrkimässä, ja 
päälle päätteeksi työpaikalle tu-
tustumaan. 

Myös isoimpien oppilaiden 
henkilökohtaiset ohjaushetket 
saavat Huttusen innostumaan. 

– Näitä lisäisin, ja kutsuisin 
mukaan myös lasten vanhem-
mat! Yhdessä tuumin voisimme 
miettiä, mikä nuorelle olisi pa-
rasta ja mieluisinta.

Kaikenkirjavat 
harrastukset
Vuoden opo ennättää harrasta-
maan monenmoista. Hän kirjoit-
taa, laulaa ja liikkuu mielellään 
luonnossa. Lastenlasten kanssa 
käydään kuuntelemassa lintujen 
ääniä, joskus poiketaan eläinmu-

seon kautta tunnistamassa luon-
tokirja kädessä lintuja. 

Lomat perhe viettää mieluus-
ti koko perheen voimin yhdessä. 
Myös uskonasioilla on tärkeä sija 
Marja-Leenan Huttusen sydämes-
sä. Keräilyvimma tarttui jossain 
vaiheessa eikä irtoa millään,  lukui-
sat postimerkit, vanhat kortit, käyn-
tikortit ja puhelinkortit ovat löytä-
neet tiensä Huttusen kätköihin. 

– Minä olenkin sellainen jyvä-
jemmari, Huttusta naurattaa.

Huttunen pohtii, lähtisikö taas 
tänä kesänä kiertämään miehensä 
kanssa jotain Suomen järvistä tan-
dem-pyörällä. Huttuset aikovat jo-
ka tapauksessa kiertää jossain vai-
heessa kaikki järvet. Tai kiipeisikö 
sitten eläkepäivillä Kilimandzaro-
vuorelle, vai pakkaisiko kapsäk-
kinsä muuten vaan ja  lähtisi vaik-
kapa lähetystyöhön Tansaniaan? 

– Mutta en minä vielä tätä työ-
tä jätä, minulla kun on ihana etu-
oikeus tehdä tällaista työtä! Voin 
olla siellä oma itseni, ei tarvii olla 
kuin se tavallinen Marja-Leena!

maRja BLomSteR

Mitä sanoa oppilaalle, jota mi-
kään ei kiinnosta, ja joka ei tiedä 
mitä hänestä isona tulee? Kuunte-
le Marja-Leena Huttusen haastat-
telu Radio Deissä to 30.4. klo 15.40 
tai myöhemmin osoitteessa www.
radiodei.fi/toivonpaiva.

Kasvun paikka on Radio Dein ohjelmasarja, 
jossa käsitellään ihmisenä kasvun teemoja, 
tavataan mielenkiintoisia persoonia sekä 
kuullaan koskettavia selviytymistarinoita.  
Se, mitä radiohaastattelussa ei kuulla, 
on luettavissa Rauhan Tervehdyksestä. 

Mar ja  B lo ms te r

Marja-Leena Huttunen haluaisi lisätä oppilaiden henkilökohtaisia ohjaushetkiä ja ottaa myös vanhemmat mukaan pohtimaan 
nuoren tulevaisuuden suunnitelmia.
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Herättäjän kirkkopyhä: Su 3.5. klo 10 Messu Kiimingin kirkossa 
ja seurat seurakuntakeskuksessa.

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 3.5. klo 15 Herännäisseurat Kastel-
lin kirkolla. Ma 4.5. klo 19 Siioninvirsiseurat Tavastkengän kylätalolla, 
os. Tavastkengäntie 33, Pyhäntä. To 7.5. klo 18.30 Siioninvirsiseurat Raili 
ja Tapani Kankaalla, Pietiläntie 7, Utajärvi. 

Opiskelijat ja nuoret aikuiset: To 7.5. klo 19 Piknik-seurat Matti ja Mar-
jaana Tikanmäellä, Peltolantie 14 as. 12, Oulu. 

Su 3.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Heino Kouva. Ke 6.5. klo 18 
Lähetyspiiri ja katekismusvartti. 
To 7.5. klo 19 Nuorten- ja opiske-
lijailta. Ef. 2:8, Ari Savuoja. 
Tervetuloa!

SEUROJA OULUN KIRKOISSA
 toukokuussa alkaen klo 19.00

Ti 5.5. Karjasillan kirkko
 Viljo Juntunen ja Antti Kiuru
To 7.5. Pyhän Luukkaan kappeli 
 Olavi Voittonen ja Kalle Sarajärvi
Ti 12.5. Tuomiokirkko
 Antti Leskelä ja Risto Nivala
Pe 15.5. Kastellin kirkko
 Perttu Kyllönen ja Timo Jurvelin
Ti 26.5. Myllyojan seurakuntatalo
 Jyrki Vaaramo ja Antti Nurkkala
To 28.5. Pyhän Tuomaan kirkko
 Pekka Soronen ja Matti Niemelä
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry. Seurat su 3.5. klo 15 Jukka 

Marjakangas, Ilkka Keränen.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

ILMOITA RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmarkkinointi
Kotimaa-yhtiöt oy   

Minna Zilliacus
puh. 020 754 2361, minna.zilliacus@kotimaa.fi

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

j a K e L u H ä i R i ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

p. 044 316 1563 (ma-pe)

Radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
www.radiodei.fi
 
Su 3.5. klo 10 messu Tuiran 
kirkosta. Messun toimittaa 
Stiven Naatus, saarnan pi-
tää Olli Lohi, avustaa Mar-
kus Raspohja, kanttorina on 
Heikki Jämsä.  
Su 3.5. klo 11.25 radiopyhä-
koulussa opettaa Outi Met-
sikkö. Aiheena on luoma-
kunnan sunnuntai.

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Ohjelman toimit-
taa Karjasillan seurakunnan 
pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä 
osoitteessa www.radiodei.fi.
Ke 6.5. klo 15.40 Naisen al-
lakassa kuullaan Oulunsalon 
lukion rehtorin Tuula Tervo-
sen kolumni. 
To 7.5. klo 15.40 Kasvun pai-
kassa kempeleläinen äiti Raili 
Raittinen muistelee millaista 
oli pienen lapsen sairastaes-
sa. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster. 

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 3.5. klo 9.45 radiopyhä-
koulun pitää Outi Metsikkö. 
Aiheena on luomakunnan 
sunnuntai. 
Su 3.5. klo 10 jumalanpalve-
lus Nivalan kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
uusintana viime maanantain 
Etappi-ohjelma, jonka toi-
mittaa Rauno Kotiaho Kala-
joelta.  
Ma 4.5. Etappi-ohjelma lähe-
tetään Ylivieskasta. Mervi Ju-
tila haastattelee keihäänheit-

täjä Jarkko Koski-Vähälää.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 3.5. klo 10 messu, jon-
ka toimittaa Jyrki Vaaramo, 
saarnan pitää Ilmari Joen-
suu ja messussa avustaa Tiina 
Kinnunen. Musiikkipuolesta 
vastaavat Eläkeliiton kuoro ja 
kanttorit Henna-Mari Sivula 
ja Raimo Paaso.

Eetterissä

www.ohsrk.fi 

Pe 1.5. klo 19 LIFT – ilta. Su 3.5. klo 11 Ehtool-
lisjuhla (perhelounas), Hannu Orava, seurakun-
takuoro. Ke 6.5. klo 19 Sana ja rukous, Mika 
Keisu, Ahti Kurki. To 7.5. klo 12 Päiväpiiri. 
TERVETULOA!

Pe 1.5. VAPPUMYYJÄISET klo 11-14. Tervetuloa tukemaan työtämme. 
Su 3.5. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 4.5. Kotiliitto 13.00 
ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 5.5. Yhteiskristillinen rukouskokous, vieraana 
Pastori Hannu Murhu. Olet sydämellisesti tervetullut!

To 30.4. klo 19 Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti 
Väyrynen, God`s Bell, aihe: ”Jeesuksen tavara-
merkki”. Su 3.5. klo 14 Seurakunnan 125 v. juhla, 

kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala, historiadokumentti ”Elämän lähteellä”, God`s bell, 
tarjoilu. Ti 5.5. klo 13 Päiväpiiri. Ke 6.5. klo 10 Äiti-lapsipiiri, klo 14 Senioripiiri, 
klo 18 Nuortenilta. To 7.5. klo 19 Rukousilta & ehtoollinen, Risto Wotschke. 
Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Muut seurakunnat ja yhdistykset

TURVALLISIA 
KESÄRENKAITA
Suomen Rengas-Heikki Oy

Alasintie 6  (08) 312 0933

Muutot
Kuljetukset

0400 801 406

Terassien teot/ korjaukset 
0400 801 406

Palveluja tarjotaan

”Minä olen sinut nimeltä kutsunut.”
Jes 43:1

YHTEISKRISTILLINEN 
TILAISUUS
Ylikiimingin 

seurakuntatalolla
su 3.5.2009 klo 16.00

Afrikkalainen Maranatha 
–gospelkuoro

Puhe rovasti Jouni Riipinen

Kahvitarjoilu

Kaikki sydämellisesti 
tervetulleita!

Tapahtumat

Oulun tuomiokirkkoseurakun-
nan katedraalikuoro hakee jouk-
koonsa uusia laulajia kaikkiin ää-
nialoihin. Laula-
jalta edellytetään 
nuotinlukutai-
toa, kiinnostus-
ta haasteellisen 
musiikin toteut-
tamiseen sekä si-
toutumista ke-
vääseen 2010 asti. 

Uusien lau-
lajien pääsykoe 
pidetään 7. toukokuuta Keskus-
tan seurakuntatalolla. Tarkem-
pia tietoja kuoron pääsykokeista 
antaa Janne Kolehmainen p. 050 

Katedraalikuoro 
hakee uusia laulajia

480 1316.
Katedraalikuoron ohjelmistos-

sa keskeisiä ovat suuret kirkko-
musiikkiteokset. 
Menneen pääsi-
äisen aikaan me-
nestyksekkäästi 
esitettyä Johan-
nes-passiota seu-
raa toukokuus-
sa alkava projek-
ti Mozartin Re-
quiemin ja J. S. 
Bachin Matteus-

passion parissa. Kuoron johtajana 
toimii Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan kanttori Raimo Paaso.
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Kukkulat kukassa
Kymmenen vuotta sitten Kosovossa taisteltiin ankarasti. Seurasin rauhanturvaajana 
tuota taistelua naapurimaan rajan takaa. Sittemmin olen viettänyt tuossa Euroopan 
kolkassa työni puolesta aikaa useita kertoja.

Viime kuussa Kosovossa käydessäni kirsikka- ja luumupuut kukkivat kukkuloilla. 
Oli kuin lunta olisi satanut viheriöivillä vuorilla kasvavien puiden oksille ja pukenut 
maiseman juhla-asuun. Valkoisten kukkien hauras kauneus pysäytti: miten voikaan 
karmaisevia kokenut kolkka olla niin kaunis, kun kevään kukat valtaavat entiset tais-
telutantereet!

Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon: raunioista on noussut uutta, levot-
tomuuden keskeltä on päästy vähitellen kiinni rauhallisempaan elämään. Muiden 
mukana myös suomalaiset ovat olleet koko kuluneen ajan tuota rauhaa rakentamassa. 
Kasvu on ollut aika ajoin kivuliasta, eikä vaikeuksia sovinnon tieltä suinkaan ole täy-
sin raivattu. Silti kehitys on tuntunut vievät taannoisesta sodasta hyvään suuntaan, 
kohti rauhaa.

Kevät tulee meillä kohisten, ja paras on meillä Suomessa vielä edessä. Kosovossa 
puut eivät enää kuki, se kausi on tältä keväältä ohi. Hauraan kauneuden katoaminen 
vetää nöyräksi moni asia on kovin väliaikaista: kukat kuihtuvat, me itse ikäännymme, 
ihmiskäsin rakentamamme rauha voi järkkyä.

Kosovon kukkuloilla, keväisten kirsikka- ja luumupuiden keskellä tähyilyn samalla 
kertaa ihaillen ympärilleni, muistellen taakse ja arasti toivoen eteenpäin. Jospa vielä jos-
kus näkisimme sen rauhan, joka hurmaa kauneudellaan kuin kukkiva kirsikkapuu ja 
on vuoriakin vakaampi. Jospa se vielä löytäisi sijan sydämestämme. Omastani ja sinun 
nyt ensiksi.

Vaikka vuoret järkkyisivät 
ja kukkulat horjuisivat, 
minun rakkauteni sinuun ei järky 
eikä minun rauhanliittoni horju, 
sanoo Herra, sinun armahtajasi. 
Jes. 54:10 

juKKa HeLiN 
Merivoimien johtava pappi

Huomenna on ”kauan kaivattu” vappu – työläisten, opiskelijoiden ja muidenkin 
kevättä rinnassaan kokevien juhlapäivä. Entisaikaan Valpurinpäivään kuului 
tulien sytyttäminen ja kova melu noitien säikyttämiseksi. 1800-luvulta alka-

en Turun ylioppilaat viettivät vaihtelevasti vapun kaltaista juhlaa – milloin 1.5., milloin 
taas Floran päivänä 13.5. Vasta 1800-luvun lopulla ylioppilaiden kevätjuhlapäiväksi va-
kiintui 1.5.

Ensi pyhänä on 3. sunnuntai pääsiäisestä, Jubilate. Syytä onkin riemuita – kaikki 
pääsiäisen jälkeiset pyhät ovat toivorikkaita ja valoisia sekä teemoiltaan että lisääntyvän 
luonnonvalon vuoksi. Aiheena on Jumalan kansan koti-ikävä. Iloon sekoittuu siis tietoi-
suus tämän maailman väliaikaisuudesta ja kaihoisakin toivo paremmasta, iankaikkises-
ta kodista. Tekstinä on tuttu Jeesuksen rohkaisu / lupaus: ”Älköön sydämenne olko le-
voton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta 
- enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen 
valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta sai-
sitte olla siellä missä minä olen.”

Tämä rohkaisu on sanottava, sillä opetuslapset olivat aidosti järkyttyneitä menettäes-
sään jokapäiväisen kontaktinsa Jeesukseen. Siksi heitä tarvitsi vahvistaa. Tämän lisäksi 
tuli lupaus Pyhästä Hengestä.

Kun Tuomas kehtaa epäillä Jeesuksen lupausta, Jeesus jaksaa olla rohkaisemassa hän-
täkin: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.”

Jeesus näyttäytyy itsessään avaimeksi kaikkeen siihen, joka vielä maan päällä jää va-
jaaksi. Vaikka Jumalan valtakunnan todellisuus on jo nyt läsnä, täydellistyy ilo kerran 
taivaan kirkkaudessa.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 66:3–9 tai Ps. 126
Ensimmäinen lukukappale 
5. Moos. 30:19–20
Toinen lukukappale Hepr.11:2, 13–19 
Evankeliumi Joh. 14: 1–7 

Jumala, taivaallinen Isämme, 

valaise meitä totuutesi valolla, 

kun harhailemme pimeässä. 

Kuljeta meidät tietäsi perille ikuiseen elämään, 

jonka olet luvannut omillesi. 

Täytä meidät ilolla, 

jota maailma ei voi antaa. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  N i c k  L o b e c k
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Jaan i  F ö h r

ISÄ MEIDÄN
Ei armoa vain ankaruutta

vihaa ilman rakkautta
halla vie hyvän sadon

penni on alku perikadon
rakkautesi hihassamme

roikkuu piikkinä lihassamme
on kai Piru merrassa

jossain yläkerrassa
Jumalamme alasti ratsastaa katujamme

etsii patsastaan turhaan!
Isä meidän!

Kuljet pimeässä
kuin häpeilevä kuningas

kansasi hylkäämä
lastesi jättämä

ja kaukana jossakin
maailmasi roihuaa

maailmanpalo sytytetään
uudestaan ja uudestaan

Ei kiveä jää kiven päälle, ja nimeä
Jumalan taas huudetaan turhaan

Isä meidän!
Isä meidän, joka olet taivaissa
pyhitetty olkoon sinun nimesi

tulkoon sinun valtakuntasi
tapahtukoon tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa
Anna meille tänä päivänä

meidän jokapäiväinen leipämme
ja anna meille meidän syntimme anteeksi
niin kuin mekin annamme anteeksi niille

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet
äläkä saata meitä kiusaukseen

vaan päästä meidät pahasta
sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia

iankaikkisesti
Aamen. 
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Lappeenrantalaisen 
Kotiteollisuus-yhtyeen 
laulaja-lauluntekijä 
Jouni Hynysen tekemä 
musiikki puhuu paljon 
Jumalasta ja ihmisestä. 
Hänelle kirjoittaminen on 
rukousta ja pysähtymistä.

– Juice Leskinen sanoi aikoinaan, 
että biisejä tehdään kolmesta ai-
heesta: ihmisen suhteesta toiseen 
ihmiseen, ihmisen suhteesta yh-
teiskuntaan ja ihmisen suhtees-
ta Jumalaan. Olen kymmenisen 
vuotta koettanut jotain kirjoitel-
la ja huomaan, että ehkä se pitää 
paikkaansa. Nuo ovat sellaisia ai-
ka ikuisia juttuja, joita varmaan 
jokainen miettii. Jos ei mieti, niin 
sitten on jotain pielessä, Jouni 
Hynynen naurahtaa.

– Miulla lähtökohdat tekstin 
tekemiseen ovat puhtaan itsek-
käät: minua ei oikeastaan kiin-
nosta, saako kukaan muu teks-
tistä yhtään mitään, kunhan se 
toimii minulle terapeuttisesti. 
Jostain syystä voima, joka saa 
minut kirjoittamaan, on yleen-
sä negatiivinen, ahdistus tai pel-
ko tai vitutus. Mie lähden siltä 
pohjalta askartelemaan. Hoidan 
itseäni. 

ajatus jumalasta 
lohduttaa
– Sellaiseen partatyyppi-juma-
laan mie en usko. En usko, että 
on olemassa henkilö nimeltä Ju-
mala. Mut siihen mie uskon, et-
tä on olemassa henki, Jumala. Tai 
ainakin on hirveän lohdullinen 
ajatus, että sellainen olisi, Hyny-
nen miettii.

– Totta kai tulee sellaisia het-
kiä, joina en todellakaan usko 
mihinkään sellaiseen, mutta sit-
ten taas välillä uskon. Kun läh-
dettiin keikkabussista kävele-
mään hotellille, oli helvetin hie-
no auringonpaiste ja kaikki oli 
kauhean kaunista ja linnut lau-
loivat. Sellaisissa tilanteissa tulee 
fiilis, että ehkä jossain on joku, 
joka pitää meistä huolta.

– Jos Jumala vähän kattoo 
meidän ihmisten päälle? Tai ei se 
kyllä oikeasti edes kato. Siitähän 
mie olen tehnyt monta tekstiä, et-
tei Jumala oikeasti välitä, meidät 
on unohdettu. 

– Miun tärkein suhde Juma-
laan on ehkä siinä, että se on aja-
tuksena niin lohduttavaa. Mel-
kein jokaisessa meidän biisissä 
haetaan ylhäältä voimaa, se on 
juuri sitä ”vittu anna nyt jotain, 
että mie jaksan” -juttua.

Hynynen: Jumala on
– Aika moni meistä kulkee 

niin, ettei näe mitään toivoa mis-
sään. En mie välttämättä itse ajat-
tele niin, mutta paljon siistimpi 
siitä on kirjoittaa kuin ”vitsit kun 
kaikki on hienosti, kiva kun mun 
rukoukset kuullaan”.

– Toivo on olemassa, vaikka vä-
lillä tuntuukin, ettei sitä ole. Sii-
hen on hyvä palata aina uudes-
taan. Miun on helppoa puhua, et-
tä mie uskon johonkin ylempään, 
mutta en mie toteuta mitään Raa-
matun opetuksia. En mie osaa elää 
yhtään sen paremmin kuin kukaan 
muukaan. Itse asiassa vähän huo-
nommin.

Laulujen teko 
on rukousta
Hynynen ei rukoile. Ei ainakaan 
niin, että pistäisi kätensä ristiin 
ja päättäisi rukoilla. Sellainen 
tuo hänelle liiaksi suorittamisen 
maun suuhun. 

– Joskus olen sellaisia heitel-
lyt yläkerran suuntaan, että ”jos 
mie täst tilanteesta selviän, lu-
paan olla parempi ihminen jat-
kossa.” Mutta aika pinnallista ru-
koiluahan tuollainen on. 

– Oikeasti ihmiset rukoilevat 
koko ajan: miettivät miten asioi-
den pitäisi olla, ajattelevat, että 
”voi hitsi kun sillä ihmisellä me-
nisi hyvin” tai ”toivottavasti mie 
pärjään”. Se on minun mielestäni 
rukoilua. Sillä tavalla mie tieten-
kin rukoilen, mutta en niin, että 
tietoisesti ajattelisin käyväni ru-
koukseen. 

Silti Hynynen ymmärtää sitä, 
että jotkut haluavat tehdä niin. 
Hänen mielestään on tärkeää py-
sähtyä sekä analysoida itseään ja 
ympärillä tapahtuvaa. 

– Laulujen teko on miun ta-
pa rukoilla. En mie oikein tark-
kaan tiedä, mitä mie siinä ru-
koilen tai haen, mutta sellainen 
pysähtynyt meininki siinä on. 
Juuri siksi minusta on niin ki-
va tehdä tekstejä, se on sellaista 
laatuaikaa oman itseni kanssa. 
Kaikki muu ulkopuolinen tou-
hotus jää pois. 

Kaste liittää 
lapsen perheeseen
Jouni Hynynen kuuluu kirk-
koon, mutta kirkko instituutio-
na ei kiinnosta häntä. Edes kir-
kon tekemä hyväntekeväisyys, 
diakonia, ei innosta. 

Sen sijaan kirkot rakennuksi-
na miellyttävät, hän pitää niiden 
rauhoittavuudesta ja piipahtaa 
mielellään kirkoissa.

– Periaatteessa voisin myös ol-
la kuulumatta kirkkoon, mutta ei 
siitä ole mitään haittaakaan. Ei-

kö se ole ihan hirveän pieni sum-
ma, mitä kirkollisveroa loppupe-
leissä maksetaan, ainakin miun 
mielestä.

Hynynen kannattaa lämpi-
mästi lasten kastamista ja kirk-
kohäitä. Hän on sitä mieltä, et-
tä kirkollisveron maksajana voi 
käyttää kirkon palveluita, mutta 
toisaalta kaste ja avioliittoon vih-
kiminen ovat itsessäänkin arvok-
kaita toimituksia.

– Oma lapseni on kastettu. 
Minusta kastetilaisuus on hirve-
än pysäyttävä ja koskettava. Pik-
kuveljeni lapsia ei ole kastettu ol-
lenkaan, ja mielestäni se on vä-
hän tylyä. Se on kuin naimisiin-
meno maistraatissa: vähän viile-
ää meininkiä. En mie nyt mikään 
hääihminen ole, mutta kirkossa 
on kiva olla häissä. Kirkossa ta-
pahtuvat asiat ovat aika siistejä. 

– Kasteessa aika konkreettises-
ti ja kivasti pyydetään lapsi mu-
kaan isompaan kokonaisuuteen 
ja seurakuntaan. Toisin kuin jos-
sain nimenantotilaisuudessa, jos-
sa todetaan, että ”tän nimi on nyt 
se ja se”. 

– Tuntuu, että lapsi pitää jol-
lain muullakin tavalla saada mes-
siin tähän meidän iloiseen rin-
kiin kuin antamalla sille nimi. 
En ajattele sitä niinkään, että lap-
si siinä kutsutaan Jumalan yhte-
yteen, vaan enemmänkin perhe-
yhteyteen. Nyt se on yksi meistä, 
ihan kunnolla. 

Fanaattisuus 
pelottaa
Lapsena Hynynen oli pyhäkou-
lussa, jota pidettiin lapsuuden-
kodin alakerrassa. Mummolassa 
vietettyihin kesiin kuului erot-
tamattomana osana Raamatun 
kertomuksia sisältävä Ikuisia ker-
tomuksia -kirjasarja.

– Se oli kiehtova paketti, olin 
ihan koukussa siihen ja näiden kir-
jojen kuvituksiin. Niistä varmaan 
on jäänyt aika paljon mieleen.

Hynynen kävi rippikoulun jäl-
keen isoskoulutuksen ja oli rippi-
leirillä isosena.

– Kelasin, että riparilla oli mu-
kava meininki, siksi menin iso-
seksi. Sitä paitsi rippikoulussa oli 
hyvännäköisiä tyttöjä, joita oli 
mukava puhua pyörryksiin. Oli-
han siellä niitä hurahtaneitakin, 
mutta niitä katsottiin lähinnä, 
että ”elä nyt kehtaa”. Jälkeenpäin 
miettien omakin hurahtaminen 
saattoi olla aika lähellä. 

– En käynyt nuortenilloissa, 
koska tuntui, että se oli osalla ki-
lahtanut vähän liian isosti. Kun 
mentiin kaverin kanssa Mötley 
Crue -paidat päällä ja punkkari-

asenteella sinne, tuntui aika vie-
raannuttavalta. 

– Toisaalta se oli myös ihan 
mielenkiintoista ja hauskaa. Siel-
lä oli paljon hyviä tyyppejä, osan 
kanssa tulee oltua vieläkin yh-
teyksissä. Mutta osa jengistä oli 
niin sekaisin, ettei sinne voinut 
jäädä pyörimään.

Hynystä on lapsesta saakka 
pelottanut kaikenlainen äärim-
mäisyys ja fanaattisuus. 

– Kaikki fanaattinen suhtau-
tuminen asioihin – ihan mihin 
tahansa asiaan – vaikuttaa niin, 
etten halua olla missään teke-
misissä sellaisen ihmisen kans-
sa. Tämä pätee hirveän moniin 
asioihin: uskontoon, feminis-
miin, sovinismiin, ihan kaik-
keen. Käännyttämisen meinin-
ki ja sellainen ”mulla on missio” 
-tyyli herättävät vastareaktion. 
Tekee mieli pieraista tai tehdä jo-
tain hassua. Suututtaa toinen oi-
kein kunnolla.

– On uskomatonta, millaisia 
mittasuhteita sulkeutuneisuus 
ja suvaitsemattomuus voi saada 
joissain kirkkoporukoissa. Mie 
en voi millään ymmärtää sitä, 
että on ihmisiä, jotka ovat nais-
pappeutta vastaan. Minkä helve-
tin takia? Sehän sotii kaikkea sitä 
vastaan, mitä Raamattu opettaa. 

– Voi olla, että Raamatusta 
löytyy kohta, jolla sitä perustel-
laan, mutta silloin kirjan mah-
ti on suurempi kuin järjen mah-
ti. Kuitenkin Raamatun pääjuttu 
on, ettei lähimmäiselle pidä teh-
dä pahaa ja muita pitää kohdella 
niin kuin haluaisi itseään kohdel-
tavan. Oikeastaan siinä on Raa-
mattu referoituna, sen pääopetus. 

– Aivan sama koskee samaa 
sukupuolta olevien parisuhteita. 
Miksi niitä ei saisi siunata? On 
vanhanaikaista kelata jotain ”se 
on syntiä, ihan hirveää, se on saa-
tanasta”. 

gospelmusiikki 
oksettaa
Gospelmusiikki ei Hynystä miel-
lytä. Hän ei pidä siitä, että gos-
pelissa annetaan ymmärtää. että 
kaikki on hyvin ja elämä helppoa.

– Se on ihan hanurista, mulle 
tulee oksettava olo siitä. Tuntuu, 
että se ei ole tervettä eikä todellis-
ta ja että sellaista tekevät ihmiset 
ovat sekaisin.

Vaikka hän vierastaa gospel-
musiikkia, on hän törmännyt 
siihen, että Kotiteollisuuden mu-
siikkia pidetään hengellisenä.

– Kyllä aika moni sanoo mei-
dänkin musiikkia gospeliksi, ja se 
on ihan okei. Se on sitten vähän 
toisenlaista gospelia. 

Pari vuotta sitten Jouni Hy-
nynen oli televisiossa Vaunu-oh-
jelmassa yhdessä Nokia Mission 
Markku Koiviston kanssa. Oh-
jelmaan valmistautuessaan Hy-
nynen kävi Nokia Mission tilai-
suudessa Lappeenrannassa.

– Paikalla oli monta tuhat-
ta ihmistä. Jengi kaatuili ja lau-
leskeli halleluja-juttuja. Mie olin 
kyllä aika liekeissä. Ajattelin, että 
tämä on iso juttu. Oli minulla it-
sellänikin sellainen olo, että koh-
ta lähtee jalat alta. 

– Alun perin ajattelin, että olisin 
käynyt edessä kokeilemassa, käykö 
niin, mutta enhän minä uskalta-
nut. Ajattelin, että pitäkää pippa-
lonne. Se olisi ollut jotain liian isoa, 
en mie halua sellaista. Siinä yhtey-
dessä sellainen ”eikö kaikki olekin 
hyvin ja mahtava meininki me-
neillään” -tyyli toimi. 

isä meidän -rukous 
aloittaa keikat
Hynysen mukaan Isä meidän 
-kappale on hyvin tyypillinen 
Kotiteollisuus-biisi. 

– Teksti kertoo siitä, miten Isä 
on meidät hylännyt tänne ja nau-
reskelee yksinään partaansa, et-
tä kyllä te ootte hölmöjä. Ja sitten 
kappale loppuu Isä meidän -ru-
koukseen. Eli siinä biisin laulaja 
rukoilee että ”muista nyt, että me 
ollaan täällä”.

Laulun sanat kuvaavat hyvin 
Hynysen tapaa rukoilla.

– Ensin vittuillaan Jumalalle, 
että sie oot ärsyttävä tyyppi ja sit-
ten kuitenkin rukoillaan Jumalaa. 

– Kappaleen julkaisu pelotti 
hitosti. Koskaan aiemmin ei bii-
sin julkaisu ole pelottanut, koska 
yleensä tiedän, että se mitä meil-
tä julkaistaan, on riittävän hyvää. 

– Tämän biisin kohdalla oli 
sellainen ajatus, että nyt saattaa 
joku hermostua. Mutta ei siitä ole 
mitään kommenttia tullut.

Tänä keväänä Kotiteollisuu-
den keikat alkavat Isä meidän 
-kappaleen rukousosalla. Yhty-
een jäsenten saavuttua lavalle al-
kaa taustalta kuulua rukous.

– Se luo juhlallista tunnelmaa 
ja toivottaa yleisön tervetulleek-
si. On siinä toisaalta se, että jo-
ku saattaa miettiä, millä lihaksil-
la tällaiset rokkityypit ottavat oi-
keudekseen käyttää tuollaista ru-
kousta tuollaisessa paikassa. Mi-
nun mielestäni meillä on siihen 
ihan yhtä hyvä syy kuin kenellä 
tahansa. Kuitenkin kyse on niin 
isoista asioista, että kukaan ei 
omista oikeutta Isä meidän -ru-
koukseen.

Satu LaPiNLamPi
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissaumalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vappumessu to 30.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Ari Savuoja, saarna 
Virpi Sillanpää-Posio, Saras-
tus-kuoro. Vappujuhla Raa-
tissa klo 19.30.
Messu su 3.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, saarna Ilmari 
Joensuu, avustaa Tiina Kin-
nunen. Eläkeliiton kuoro, 
kanttoreina Henna-Mari Si-
vula ja Raimo Paaso. www.
virtuaalikirkko.fi. 
Messu su 3.5. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Jyrki Vaaramo ja 
kanttori Raimo Paaso.
 
Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 30.4. klo 
18, Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.5. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, saarnaa Viljo Jun-
tunen, avustaa Henrik Keto-
la, kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kahvikeskustelu. Kirk-
kokahvit.
Messu su 3.5. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Liisa Kar-
kulehto, avustaa Anna-Lee-
na Häkkinen, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Ilkka Järviö. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kirkkokahvit. 
Messu su 3.5. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Sanna Ok-
kola, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit Karjasillan 
lähetysryhmä. 
Viikkomessu to 7.5. klo 18, 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, kanttori-
na Juha Soranta. Aikuisrip-
pikoulun konfirmaatio. Kirk-
kokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 3.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, saarna Olli Lo-
hi, avustaa Markus Raspoh-
ja, kanttorina Heikki Jämsä. 
Radiointi Radio Dei. 
Messu su 3.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, kuvasaarna 
Oululaisen Vivian Swennin 
Pyhiinvaellus-taideteoksen 
pohjalta, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kirkkokahvien jäl-
keen Vivian Swennin taide-
näyttelyn avajaiset. 
Sanajumalanpalvelus su 3.5. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Gospeljumalanpalvelus su 
3.5. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Anssi 
Putila, kanttorina Taru Än-
geslevä. Pyhän Tuomaan tyt-
töjen lauluryhmä. Ehtoollisa-
ta ei tarjoilla. Mukana Pyhä 
Tuomas 3- ja Koskela 1 -rippi-
kouluryhmät.
Iltamessu su 3.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Viikkomessu ke 6.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Ulla Metsänheimo. 
Viikkomessu ke 6.5. klo 20, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Toi-
mittaa Veijo Koivula. 
 

Oulujoen seurakunta
Messu su 3.5. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Kirkkoherran-
vaalin 3. vaalinäyte. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Iltamessu su 3.5. klo 16 Hin-
tan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttori Sanna Leppäniemi. 
Nimikkolähetti Kaija Marti-
nin matkaan siunaaminen. 
Tilaisuuden aikana pyhäkou-
lu lapsille. Raamatun ja lähe-
tyksen Akkuna-iltapäivät. 

YlIkIIMInkI
Sanajumalanpalvelus su 3.5. 
klo 14 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Martti  Pennanen, 
kanttorina Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 10 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 3.5. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saar-
na Sami Puolitaival, kant-
torina Hannu Niemelä, Kii-
minkijoen opiston Seniori-
kuoro.

Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, kant-
torina Hannu Niemelä, kirk-
kokahvit.

Kempele
Messu su 3.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Veijo Lauro-
nen, avustaa Kalevi Junnik-
kala, kanttorina Marjo Ir-
jala. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. 70– ja 75-vuotiaiden 
kutsujumalanpalvelus. Syn-
tymäpäiväjuhla kirkonkylän 
seurakuntakodissa.
Gospelmessu to 30.4. klo 
19 kirkossa.

Kiiminki
Messu su 3.5  klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Sa-
lonen, saarna Herättäjäyh-
distyksen aluesihteeri Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo. Herättä-
jän päivä. Herättäjäyhdis-
tyksen seurat ja kirkkokah-
vit seurakuntakeskuksessa 
messun jälkeen. Seuroissa 
puhuvat Anne-Maaria Aho-
nen, Riku-Matti Järvi, Mer-
ja Jyrkkä ja Juhani Laurila.
Messu su klo 13 Jäälin seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Raimo Salonen, avustaa Er-
ja Haho, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. YV-kiitos-
juhla.

Liminka
Sanajumalanpalveluk-
set su 3.5. klo 10 kirkossa ja 
klo 15 Vanamossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, avustaa 
Kimmo Helomaa ja kantto-
rina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 

Muhos
Messu su 3.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Hannele Pu-
hakka.
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 14 Rokualla. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kant-
torina Hannele Puhakka. 
Vauvakirkko ti 5.5. klo 9.30 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava.

Oulunsalo
Messu su 3.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Taru Pisto.
Messu su 10.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, kanttorina Tuomo 
Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 3.5. klo 10 seura-
kuntakodissa, toimittaa Os-
kari Holmström, kanttori 
Jukka Jaakkola
Jumalanpalvelus su 3.5. 
klo 18 Puhoksen koulul-
la. Toimittaa Oskari Holm-
ström. Suomussalmelaisia 
vieraana.

Siikalatva
KESTILÄ
Iltakirkko su 3.5. klo 19 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa Al-
po Pikkarainen, kanttorina 
Unto Määttä. 

PIIPPOLA   
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.

PULKKILA 
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen.  

PYHÄNTÄ
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä. 

RANTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Markku Jaakkola, kantto-
rina Arja Leinonen. Huomi-
oikaa kellonaika.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 10 Tyrnävän kirkossa, 
toimittaa Timo Liikanen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.

w w w.sxc . hu /  Pau la  Nava r r o
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Kirkkoherraehdokkaat esillä 
vaalipaneelissa

enot oulussa 

Oulujoen seurakunnassa pi-
dettävän kirkkoherranvaa-
lin ehdokkaat ovat koolla 
vaalipaneelissa ensi viikon 

tiistaina 5. toukokuuta kello 18 Myl-
lyojan seurakuntatalossa.

Vaalipaneeliin osallistuvat en-
simmäisellä vaalisijalla oleva Ou-
lun seurakuntayhtymän yhteisten 
seurakuntapalvelujen johtaja, ro-
vasti Jouni Riipinen, toisella vaali-
sijalla oleva Oulujoen seurakunnan 
kappalainen Pertti Lahtinen ja kol-
mannella vaalisijalla oleva Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kappa-
lainen Ari-Pekka Metso.

Tilaisuuden juontavat vaalilauta-
kunnan puheenjohtaja Reijo Sallinen 
sekä sihteeri Pentti Kortesluoma.

Vaalipaneelin aikana yleisö voi 
halutessaan esittää kysymyksiä eh-
dokkaille. Kysymyksiä voi lähettää 
myös etukäteen osoitteeseen pentti.
kortesluoma@evl.fi tai kirjoittaa la-
pulle ennen tilaisuuden alkua.

Vaalipaneelin lisäksi ehdokkai-

siin voi tutustua osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/vaalit2009. 
Verkkosivuilta löytyvät ehdokkai-
den kotialbumikuvia, blogit ja vas-
tauksia henkilökohtaisiin ja amma-
tillisiin kysymyksiin. 

Ehdokkaat paljastavat muun mu-
assa sen, miksi heidät pitäisi vali-
ta kirkkoherraksi ja millaisena he 
näkevät kirkon tulevaisuuden. Eh-
dokkaiden näkemyksiin voi tutus-
tua myös 8. huhtikuuta ilmestyneen 
Rauhan Tervehdyksen keskiaukea-
malla. Lehti on luettavissa osoittees-
sa www.rauhantervehdys.fi. 

Kirkkoherra valitaan vaalilla 17. 
toukokuuta Oulujoen kirkossa mes-
sun jälkeen alkaen noin kello 11.30–
20. Ennakkoäänestys suoritetaan 
11.–15. toukokuuta kello 9–18 kirk-
koherranvirastossa ja Ylikiimingin 
seurakuntapiirin toimistossa. Lisäk-
si kiertää äänestysauto, jonka reitti 
löytyy vaalien internetsivuilta www.
oulunseurakunnat.fi/vaalit2009/ai-
kataulu.

Ku va t :  J aan i  F ö h rHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 30.4. klo 
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Luetaan Apostolien teko-
ja, Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo. 
Sana elää pe 1.5. klo 18, Kes-
kustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 2.5. klo 10, Van-
ha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 2.5. klo 18, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
Opettajien raamattupiiri ti 
5.5. klo 18, Sipiläsali. 
Päiväseurat ke 6.5. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Hartaus ke 6.5. klo 14.15, Au-
rinkokoti. Ari-Pekka Metso.
Hartaus ke 6.5. klo 15, Senio-
ritalo. Hanna-Maija Karjalai-
nen-Ollanketo.
Miesten piiri ke 6.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 6.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Hartaus to 7.5. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 7.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri to 7.5. klo 14, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Luetaan Apostolien tekoja, 
Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 30.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Herännäisseurat su 3.5. klo 
15, Kastellin kirkko. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 6.5. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
6.5. klo 18, Karjasillan kirkko. 
”Yhdessä Jumalan edessä” 
-ilta to 7.5. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Teetarjoilu. 
Lastenhoito järjestetty. 
Raamattupiiri ma 4.5. klo 
18, Karjasillan kirkko. Muka-
na kappalainen Liisa Karku-
lehto.
kastellin Raamattupiiri ke 
6.5. klo 11–12, Kastellin kirk-
ko. Jatkamme Jobin kirjan 
käsittelyä. 
Raamattupiiri to 7.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Raamattupiiri to 7.5. klo 18, 
Kastellin kirkon pappilan ka-
mari. 
Teemailta to 7.5. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Plu-
ralismi Jeesuksen aikana, 
Tillman Bösinger.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 5.5. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. Viljo Juntunen ja 
Antti Kiuru.

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 30.4. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Miestenpiiri ti 5.5. klo 18, 
Tuiran kirkko. 
Raamattupiiri ti 5.5. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Raamattupiiri to 7.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 7.5. klo 18.30, Tuiran kirk-
ko. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 7.5. klo 19, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 7.5. klo 
18.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 5.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jumalan luomistyö virsissä, 
Esko Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
Iloa tämä päivä! -runota-
pahtuma Maaria leinosen 
lyriikasta su 10.5. klo 18,  
Kastellin kirkko. Runoja esit-
tävät Eeva Holma, Aila Val-
tavaara, Terttu Välikangas, 
Virve Vikamaa, Juha Vähä-
kangas ja Pirkko Böhm-Sal-
lamo. Kanttori Juha Soran-
ta säestää. Ks. erillinen il-
moitus.

Tuiran seurakunta
lapsikuorojen kevätkon-
sertti su 3.5. klo 18 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Varhais-
nuorisokuoro Kuulas Kuu-
samosta, johtaa Taru Tiina 
Perttunen, Pyhän Tuomaan 
lapsikuoro, johtaa Ulla Met-
sänheimo, säestykset Mari 
Heilimo. Ohjelmassa lauluja 
luonnosta ja Raamatun ope-
tuksista. Vapaa pääsy.

Diakonia
Työttömien ateria keskiviik-
koisin klo 11–13, Öbergin ta-
lo. Aterian hinta 2 € .

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta 
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai  taloudellisen tuen hake-
mista varten.
Senioripäivä ma 4.5. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta 
Juttutupa ma 4.5. klo 13, 
Kastellin kirkon seurakun-
tasali. 
Diakoniapiiri ma 4.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniapiiri ke 6.5. klo 15–
16.30, Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta 
Juttutupa ma 4.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Oh-
jelmassa hartaus ja aamu-
kahvit.
Juttutupa ma 4.5. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Paula Kyllönen ja kevätlau-
luja.
Diakoniapiiri ma 4.5. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. 
Diakoniapiiri ma 4.5. klo 14, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
keväinen virsilauluilta to 
7.5. klo 18, Koskelan seura-
kuntakoti. Laulamme osallis-
tujien toivevirsiä Arvo Ågre-
nin säestyksellä. Mukana Ju-
ha Valppu. Kahvitarjoilu Kos-
kelan diakoniatyön aluetuki-
ryhmä.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 30.4. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHITYSVAMMAISeT
keskustelukerho ti 5.5. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Perhepiiri to 7.5. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

kuulOVAMMAISeT
lähetyspiiri ma 4.5. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 
kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 27.5.–29.5. Rokual-
la. Ilmoittautumiset Anne-
Marille vastaanotolla ti klo 
9–12 ja to klo 13–15 tai ker-
hoissa ja ryhmissä, 8.5. men-
nessä.

näköVAMMAISeT
näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 7.5. 
klo 13–14.30, Diakoniakes-
kus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten leiripäivä 
ke 27.5. klo 9–15, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. 
näkövammaisten kerhon ja 
Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n porinakah-
vilan yhteinen kevään pää-
töspäivä ruokailuineen. Il-
moittaudu 18.5. mennessä 
diakoniakeskukseen p. 3161 
321.

PäIHDeTYö
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 4.5. klo 14.30, Diakonia-
keskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
5.5. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta. 
Miesten saunailta ke 6.5. 
klo 16, Öbergin talo. 
Päihdetyön naistenryh-
män retki to 7.5. klo 9–16, 
Vasamon leirikeskus. Nais-
ten päihderyhmän retki Va-
samolle.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä p. 044 316 1720. 

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 30.4. ja 7.5. 
klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti Pentti Kortesluo-
ma ja Sanna Okkola.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
5.5. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. 
”Sivistys on kansan pelas-
tus” lähetyksen ehtoollis-
hartaus ti 12.5. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Lä-
hetyspiirin kevään päätös. 
Ehtoollishartas pastori Juha 
Vähäkangas. Mukana suda-
nilaisten musiikkiryhmä.

Oulujoen seurakunta
nimikkolähetti kaija Marti-
nin matkaan siunaaminen 
ja lähtöjuhla su 3.5. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo.
Raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 4.5. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 4.5. klo 18.30, Oulujoen 
pappila.

Lapset ja lapsiperheet

lastenpäivät lämsänjärven 
ja Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskuksissa ke 3.6. klo 10–
pe 31.7. klo 15. Ks. erillinen il-
moitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerhot: To 30.4. klo 
10, Intiön seurakuntakoti. Ke 
6.5. klo 10, Heinätorin seura-
kuntatalo. To 7.5. klo 10, Inti-
ön seurakuntakoti. 
Makasiinikadun pyhäkoulu 
su 3.5. klo 12, Makasiininka-
tu 6. Pyhäkouluun ovat ter-
vetuleita kaikki yli 4-vuoti-

aat. Pienemmille toivomme 
mukaan omaa saattajan. Py-
häkouluun ei tarvitse ilmoit-
tautua ja se on osallistujille 
maksuton. 
koulukadun pyhäkoulu su 
3.5. klo 16.30, Koulukatu 10. 

Karjasillan seurakunta 
Pyhäkoulu to 30.4. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 7–9-vuotiaille.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 10, 
Kastellin kirkko.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 12, 
Maikkulan kappeli.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 12, 
Kaukovainion kappeli.
Pyhäkoulu to 7.5. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 7–9- 
vuotiaille.
Sarasuontien perhekerho 
ma 4.5. klo 10, Sarasuontien 
päiväkoti. 
Perhekerho ti 5.5. klo 9.30–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 6.5. klo 9.30, 

Kaukovainion kappeli. Mu-
kana pastori Sanna Okkola.
Perhekerho ke 6.5. klo 9.30–
11, Maikkulan kappeli.
Perhekerho ke 6.5. klo 9.30, 
Kastellin kirkko.
Helmi-Muskari ke 6.5. klo 
17.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 6.5. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
luukkaan perhekerho to 
30.4. ja 7.5. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 3.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 11, 
Kuivasjärven seurakuntako-
ti. 
Pyhäkoulu su 3.5. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 3.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
Purjehtijantien perhekerho 
ti 5.5. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
koskelan perhekerho ke 
6.5. klo 9.30, Koskelan seu-
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rakuntakoti. 
kuivasjärven perhekerho 
ke 6.5. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
6.5. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
6.5. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
6.5. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 7.5. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 3.5. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. 
Pyhäkoulu su 3.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Hintan perhekerho ke 6.5. 
klo 9.30, Hintan seurakun-
tatalo. 
Perhekerho ke 6.5. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 6.5. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 6.5. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Myllyojan perhekerhon ret-
ki Ainolanpuistoon ke 6.5. 
klo 9.30, Ainolan puisto. 
Omat kyydit ja eväät.

YlIkIIMInkI
Perhekerho to 7.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

kesäretki 10–14-vuotiaille 
5.6.–7.6. Kohteina Piispala, 
Härmä ja Kalajoki. Ks. erilli-
nen ilmoitus. 
Seikkailuleiri 11–14-vuoti-
aille 1.–4.6. Siiranjärven erä-
leirikeskus. Hinta 40 €. Lei-
rin aikana patikoidaan Pyhi-
tystunturin maastossa ja ol-
laan yksi yö ulkona laavus-
sa. Lisätiedot veikko.pehko-
nen@evl.fi tai esa.rattya@
evl.fi. Ilmoittaudu mukaan 
20.5. mennessä www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pienoismallikerho su 3.5. 
klo 14, Öbergin talo. Sisään-
käynti porttikongin kautta.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
nuortenilta ke 6.5. klo 19–
20.30, Kaukovainion kappeli. 

Nuoret aikuiset 
Vappumessu ja vappujuhla 
messu to 30.4. klo 18, Oulun 
tuomiokirkko. Messun jäl-
keen vappujuhla Raatissa klo 
19.30. Ks. erillinen ilmoitus.
Cross Cafe – kristillinen 
nuorten aikuisten kahvi-
la pe 1.5. klo 19, Isokatu 11, 
tuomiokirkon vieressä. 
Yliopistopastorin kahvit ti 

5.5. klo 14, Snellmanian ka-
binetti, Oulun yliopisto. 
Opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 5.5. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli.

OPISkelIJAJäRJeSTöT
OPkOn opiskelijailta la 2.5. 
klo 19, Öbergin talo. Ruko-
us – yksinkertaistako? Ari Sa-
vuoja
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 4.5. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Tapio Pokka: Jeesus Vanhas-
sa testamentissa.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 6.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Uusi elämä (Room. 12), 
Pasi Palmu.
körttiopiskelijoiden piknik-
seurat to 7.5. klo 19. Matti ja 
Marjaana Tikanmäellä, Pel-
tolantie 14 as 12, Peltola.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raksilan kerho to 30.4. klo 
12, Kajaanintie 1. 
Seurakuntakerho to 30.4. 
klo 14 Keskustan palveluta-
lolla. 
Senioripäivä Heinäpäässä 
ma 4.5. klo 11, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Tarinatupa ke 6.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 7.5. klo 10.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 30.4. 
ja 7.5. klo 13, Kastellin kirk-
ko. 
eläkeläisten kerho to 30.4. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 4.5. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli. 
Ystävänkamari ti 5.5. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
keväinen laulu- ja runohet-
ki to 30.4. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Kahvitarjoilu. 
Seniorien laulupiiri to 30.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana Päivi Moilanen 
ja Ulla Metsänheimo.
eläkeläisten kerho to 30.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na pastori Markus Raspohja.
eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seurakuntakerho to 7.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Uusi diakoniatyönte-
kijä esittäytyy.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 30.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
Metsolan Hovin seurakun-
takerho to 30.4. klo 14, Met-
solan Hovi. 
Hintan seurakuntakerho 
ma 4.5. klo 12, Hintan seura-
kuntatalo. 
Seurakuntakerho ma 4.5. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti. 
Hoikantien seurakuntaker-
ho to 7.5. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
Sanginjoen seurakuntaker-
ho to 7.5. klo 12, Ollilassa, 
Laukkalantie 6. 
Seurakuntakerho to 7.5. klo 
13, Myllyojan seurakuntata-
lo. 

YlIkIIMInkI
Porinakerho ma 4.5. klo 10.

Leirit ja retket
liikuntavammaisten leiri 
15.6.–18.6., Rokuan leirikes-
kus. Leiri on pääsääntöises-
ti tarkoitettu kotona asuville 
liikuntavammaisille. Ilmoit-
tautumiset 29.5. mennessä 
yhteisiin seurakuntapalve-
luihin p. 08 3161 340. Leirin-
hinta 52 €. Leiriä koskevista 
asioista voit tiedustella Päivi 
Moilaselta p. 040 574 7064.

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

Tuiran seurakunta
kivikerho ti 5.5. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ko-
koonnumme kirkon kellari-
tiloissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 5.5. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri to 7.5. 
klo 18, Hintan seurakunta-
talo. 

Muut menot
Vivien Swennin taidenäyt-
telyn avajaiset su 3.5. klo 
10, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Ks. erillinen ilmoitus. 
kaatuneitten omaiset ma 
4.5. klo 12, Keskustan seura-
kuntatalo. 
naisten ilta ma 4.5. klo 18–
20, Öbergin talon alakerran 
ryhmätila. Keskustelua, kah-
vit, iltahartaus ja mahdolli-
suus saunomiseen.
Häämusiikin ilta ke 6.5. klo 
18.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ks. erillinen ilmoitus.
äitienpäiväjuhla su 10.5. 
klo 14, Toppilan monipalve-
lukeskus. 

70 ja 80 vuotta täyttävien 
syntymäpäiväjuhlat to 21.5. 
klo 10–13 Karjasillan kirkko 
ja Kastellin kirkko.

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

kansainvälinen pyhäkou-
lu su 3.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
International Family Club - 
kansainvälinen perhekerho 
to 7.5. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions.

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherranvaali

Ennakkoäänestys 11.–15.5. klo 9–18 
Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 
Koivumaantie 2 ja Ylikiimingin seurakuntapiirin 
toimistossa, Harjutie 5. 
Lisäksi ennakkoon voi äänestää myös äänestysau-
tossa, jonka aikataulu ilmoitetaan tiedotusvälinei-
den kautta ja verkkosivuillamme. 
Kotiäänestys on mahdollista liikuntarajoitteisille. 
Sitä voi pyytää viimeistään 8.5. klo 9–16 soitta-
malla kirkkoherranvirastoon, p. (08) 531 3500. 

Varsinainen vaalipäivä su 17.5. jumalanpalveluk-
sen jälkeen noin klo 11.30 –20 Oulujoen kirkossa.

Ehdokkaiden vaalipaneeli ti 5.5. klo 18 Myllyojan 
seurakuntatalolla. 

www.oulunseurakunnat.fi /vaalit2009

3. vaalisijalle asetetun 
Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan kappalaisen 
Ari-Pekka Metson vaali-
saarna Oulujoen kirkon 
messussa su 3.5. klo 10.

Keskustassa kaksi 
vappukeidasta

keVäInen  
VIRSIlAuluIlTA 

To 7.5. klo 18  
Koskelan  

seurakuntakodissa

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

Kahvitarjoilun järjestää 
Koskelan diakoniatyön 
aluetukiryhmä.

Vapunaattona ja vappupäivänä seurakunnat tarjo-
avat tapahtumia Oulussa kaikenikäisille. 

Jos olet nopea, voit heti tämän luettuasi ehtiä 
vielä Vappukeitaan valmistelutalkoisiin, jotka al-
kavat torstaina 30.4. kello 9 Keskustan seurakun-
tatalossa. 

Vappukeidas on lähetystyön perinteikäs vap-
putapahtuma, jonka tuotolla tuetaan Suomen Lä-
hetysseuran työtä. Keidas aukeaa perjantaina 1.5. 
klo 11–14 Keskustan seurakuntatalossa. 

Keitaalla voi nauttia lohikeittoa leivän ja ruo-
kajuoman kera hintaan 6 euroa. Tarjolla on myös 
simaa, kahvia, teetä, munkkeja sekä arvontaa ja 
onnenpyörä. Lähetyssopessa on myytävänä myös 
leivonnaisia ja käsitöitä. 

Tuotto lähetystyön hyväksi Suomen Lähetys-
seuran kautta. Jos et ehtinyt talkoolaiseksi valmis-
teluihin, myös itse Vappukeitaalla kaivataan aut-
tavia käsiä. Ilmoittaudu paikan päällä.

Vappupäivänä on tarjolla hyvää ruokaa ja hu-
vituksia myös Raatin nuorisotalossa Koko per-
heen vapputapahtumassa. Kello 10 alkavassa ta-
pahtumassa voi nähdä nukketeatteriesityksiä, Tai-
ka-Petterin kavereineen ja pitääpä oikea paloauto 
kin avoimia ovia kello 11.30 alkaen – ellei ole hä-
lytysajossa. 

Näiden lisäksi Raatista löytyy ongintaa, arvon-
taa, onnenpyörä, askartelunurkka, vappupalloja, 
kahvia, teetä, simaa, munkkeja, jäätelöä, makka-
raa ja pientä suolaista. Tuotot käytetään kerhonoh-
jaajien Saksan matkan hyväksi. 

w w w.sxc . hu

TuOMASRukOuSHeTkI 

Rukoushetki ja seuraa-
van, 24.5. pidettävän 
tuomasmessun suun-
nittelu ke 6.5. klo 18, 
Öbergin talossa.
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kuuluTuS

Oulujoen seurakunnassa toimitetaan 17.5.2009 kirkkoherranvaali. 
Kirkkoherranvaali alkaa Oulujoen kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen noin kello 
11.30 ja päättyy kello 20.00. 

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastos-
sa Myllyojan seurakuntatalossa, Koivumaantie 2 alkaen maanantaina 11.5.2009 ja 
päättyen perjantaina 15.5.2009 joka päivä kello 9–18, sekä Ylikiimingin seurakun-
tapiirin toimistossa, Harjutie 5 joka päivä kello 9–18 sekä kiertävässä äänestysautos-
sa seuraavasti:

maanantaina 11.5.2009: klo 10.00–11.00 Vepsän koulu, Kokontie 26, kello 11.30–
12.30 Ylivuoton kylällä Retkimelonta- ja kalastuskeskus Vuoton Joutsen, Puolangan-
tie 2415, kello 13.00–14.00 Alavuoton koulu, Alavuotontie 1151, kello 14.30–15.30 Jo-
kikokon koulu Jokikokontie 70 ja kello 16.00–17.00 Nuorittan koulu Kauhakoskentie.

tiistaina 12.5.2009. kello 10.00–11.00 Arkalan kylässä Pohjoiskulman koulu, Some-
rovaarantie 22, kello 11.30–12.30 Joloksen koulu, Kouluraitti 15, kello 13.00–14.00 
Mammuttihirsi Ouluntie 972 ja kello 14.30–15.30 Vesalan kylässä Vesaisen patsaal-
la, Alavesantie.

keskiviikkona 13.5.2009: kello 10.00–11.00 Sanginjoen leirikeskus, Kontiokoskentie 14, 
kello 11.30–12.30 Lapinkankaalla Perttunen, Rahkontie 4, kello 13.00–14.00 Sangin-
suun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59 ja kello 14.30–15.30 Pikkaralan koulu, Vasan-
tie 121 ja sitten 16–17 Heikkilänkankaan seurakuntakoti, Kyytipojantie 1.

torstaina 14.5.2009: klo 10.00–11.00 Talvikankaan koulu, Tuiskutie 10, klo 11.30–12.30 
Hönttämäen koulu, Ruotukuja 1, klo 13.00–14.00 Huonesuon seurakuntakoti, Levä-
suontie 19, klo 14.30–15.30 Metsolanhovi Mäkituvantie ja klo 16.00–17.00 Hoikan-
tien palvelutalo, Hoikantie 23.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa 
tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa 
henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai pu-
helimitse viimeistään 8.5.2009 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon Koivumaantie 
2, puh. (08) 5313 500.

Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina 17.5.2009 kello 20.00 alkavan äänten-
laskun päätyttyä. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastos-
sa 18.5.–18.6.2009.

Oulussa
8.4.2009

Oulujoen seurakunnan vaalilautakunnan puolest<
puheenjohtaja Reijo Sallinen

keHITYSVAMMAISTen 
lAPSIPeRHeIDen  

keVäTPäIVä 

Su 17.5. klo 12–15  
Hietasaaren leirikeskus

Lisätietoja ja tarjoilujen 
vuoksi 

ilmoittautuminen 
pe 8.5. mennessä 

p. 044 0478324 / Kirsti 
tai kamraatti@dnainter-

net.net. 

Järjestäjää Kamraatti ja 
Oulun ev.-lut.  
seurakunnat 

VAPPuMeSSu  
JA VAPPuJuHlA 

To 30.4. klo 18  
Oulun tuomiokirkko  

Toimittaa Ari Savuoja, 
saarna Virpi Sillanpää-
Posio, Sarastus-kuoro. 
Messun jälkeen vappu-

juhla Raatissa 
klo 19.30.

HääMuSIIkIn IlTA 

Ke 6.5. klo 18.30
Pyhän Tuomaan kirkko 

Kanttorit Tommi Hekkala ja Lauri-Kalle Kallunki 
esittelevät häämusiikkia, perinteistä ja 

uudempaakin: yksinlauluja, urkumusiikkiä, 
vihkivirsiä...

Pe 8.5. klo 19 Oulun tuomiokirkossa.
Musiikkiesityksen jälkeen 

on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

VIVIAn SWennIn  
TAIDenäYTTelYn  

AVAJAISeT 

Su 3.5. klo 10  
Pyhän Luukkaan kap-

peli 

Päivi Jussila pitää 
kuvasaarnan Vivianin 

pyhiinvaellus -aiheisesta 
maalauksesta. 

Kirkkokahvien jälkeen 
avajaistapahtuma, 
jossa Vivian Swenn 

kertoo maalauksistaan, 
kulttuurineuvos 

Leena Salonen lausuu 
runoja ja Matleena 

Nyman soittaa pianoa. 

Vivian Swenn esittelee 
maalauksiaan 

kappelilla myös 
su 10.5. ja 17.5. messun 

jälkeen. 

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
Tampereella 5.–7.6.2009

Retki lähetysjuhlille

Lähtö perjantaina 5.6. kello 9 linja-autoaseman ti-

lausajolaiturista, paluu sunnuntai-iltana 7.6. 

Matkan hinta 105 € sisältää matkan, majoituksen 
kahden hengen huoneissa hotelli Waltikassa Val-
keakoskella sekä vakuutuksen. Osallistujille lähe-
tetään retkikirje.
 
Matkanjohtajina toimivat lähetyssihteerit Ulla 
Mäkinen ja Raija Nissinen. Lisätietoja ohjelmasta 
www.lahetysjuhlat.fi. 

Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 30.4. 
Yhteisten seurakuntapalvelujen toimistoon p. (08) 
316 1340 tai internetissä osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.

Tuiran kirkossa järjestettiin keski-
viikkona 22. huhtikuuta Yhteisvas-
tuu-konsertti, jossa laulettiin niin is-
kelmää kuin hengellistä musiikkia. 
Parituntinen tapahtuma keräsi seu-
rakuntasalin täyteen monenikäisistä 
laulajista. 

Tilaisuuden järjestäjän ja pitkän 
linjan muusikon Pertti Haipolan mu-
kaan iskelmää ja hengellistä musiik-
kia ei tulisi erottaa toisistaan, vaan 
voitaisiin puhua yksinkertaisesti hen-
gellisistä iskelmistä. 

– Kun iskelmän sanoja analysoi, on 
niissä samalla lailla sanomaa ja kaipa-
usta yläkertaan ja kotiin kuin hengel-
lisissäkin lauluissa. 

Illan aikana kuultiin perinteistä is-
kelmää kuten Täällä pohjan tähden al-
la, Satumaa sekä Myrskyn jälkeen. 

– Ohjelmistossa oli paljon myös 
tähtiaiheisia lauluja, kuten Anna mul-
le tähtitaivas, kertoo illassa seurakun-
nan gospelkuoro Gloriaksen kanssa 
esiintynyt Johanna Fiskaali.

Tähtiaiheiset laulut olivat ajankoh-
taisia myös siksi, että Oulun evanke-
lis-luterilaisen seurakuntayhtymän 
uusi tunnuslause on Uskon tähden, 
totesi illan juontanut kirkkoherra 
Hannu Ojalehto. 

Yhteislauluista ja esityksistä koos-
tuvaa hengellisen iskelmän iltaa on 
järjestetty monen vuoden ajan. Pe-
rinnejuhlaa osattiin odottaa. 

– Olin itse ensimmäistä kertaa mu-
kana tapahtumassa, mutta olen ol-
lut usein soittamassa erilaisissa seu-
rakuntatapahtumissa. Musiikkia ei 
yleensä erikseen toivota, mutta aina 
kun olen ollut soittamassa, sitä on kii-
telty. Musiikki on vaikuttava osa seu-
rakuntaelämää, pohti illan aikana 
myös viulua soittanut Fiskaali.

Osa yhteislaulun lämmittämästä 
väestä jäi vielä kirkolle jokaviikkoi-
seen iltajumalanpalvelukseen nautti-
maan yhdessäolosta ja musiikista.

eLSi HuttuNeN

Anna mulle tähtitaivas
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30.4.–7.5.2009enot oulussa 

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

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

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

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

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

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

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

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

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

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

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

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

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

Kastetut
Tuomiokirkko: Silvia Eleano-
ra Ervasti.
karjasilta: Peppi Aurora He-
lena Heinonen, Matias Eemil 
Karjalahti, Nea Lumi Kirsik-
ka Karppinen, Rianna Alek-
sandra Karppinen, Ella Helmi 
Olivia Kenakkala, Lidia Regi-
na Sassi, Friida Hilla Kyllikki 
Tuokkola, Sivia Adelia Kesti, 
Laura Maria Korva, Erin Alii-
sa Korva, Lumilea Laura Ma-
ria Kukkonen, Eetu Johan-
nes Mäki, Nooa Manuel Pasa-
nen, Jaakko Johannes Hyväri, 
Sanni Helinä Piikivi, Nea Erika 
Antonina Pesälä, Nanna Iina 
Linnea Haikonen, Miika Kris-
tian Adler, Emil Kasper Mika-
el Ahola, Silja Aurora Isomaa, 
Luukas Hugo Henrik Kaarre, 
Väinö Olavi Koivukangas, In-
ka Aleksandra Lehto, Rebec-
ca Rhonda Reena Metsämä-
ki, Sini Alina Niemelä, Nuutti 
Aarre Senob Putkonen, Mai-
ja Stina Timonen.
Tuira: Heli Janina Erika Kesä-
lahti, Jenna Milja Emilia Kesä-
lahti, Juho Leevi Erik Kesälah-
ti, Fanni Olivia Kurtti, Sini Su-
sanna Kälkäinen, Petrus Pie-
tari Lohi, June Eleanore Pat-
tison, Aida Olivia Rahimi, Je-
re Markus Artturi Tolppanen, 
Jenni Martta Josefiina Wau-
lu, Martti Aukusti Sääskilah-
ti, Tero Christian Kangaskor-
te, Joel Jaani Samuel Kiviah-
de, Akseli Onni Oliver Koivu-
la, Mila Inka Emilia Kyllönen, 
Anton Mauritz Last, Ronja 
Scarlett Last, Viljo Lennart 
Mäki-Petäys, Kaius Johan-
nes Nikula, Vilma Jalmiina 
Ojalehto, Saana Eveliina Ru-
okolainen, Lauri Leevi Oliver 
Ruumensaari, Vilja Emilia Sii-
pola, Eelis Oskari Suomela, 
Neea Liinu Josefiina Säävälä, 
Nella Liinu Adalmiina Säävä-
lä, Minna Maria Väänänen, 
Emilie Aurora Yli-Suvanto.
Oulujoki: Vilma Lempi Alii-
sa Enbuske, Eevi Olivia Hie-

ta, Jooa Eemil Julius Holtin-
koski, Olli Aaron Inkeroinen, 
Neea Marika Kumpuniemi, 
Vilho Armas Käräjäoja, Jeni-
na Maaria Pelkonen, Vaula 
Orvokki Perälä, Sampo Ola-
vi Saravesi, Olivia Iida Maria 
Uimonen, Isa Eva Maria Va-
neeckhout.

Vihityt
karjasilta: Jukka Kalervo 
Juola ja Mari Annika Pete-
ri, Sakari Markus Kinnunen 
ja Kaisa Inkeri Heikkilä, Ant-
ti Oskari Hauru ja Saara Eli-
na Paaso, Jouni Antero Hal-
leen ja Liisa Satu Annikki 
Korhonen, Ilkka Päiviö Ne-
vala ja Maarit Kaarina Inari 
Lemmetty.
Tuira: Petri Tapio Ruokolai-
nen ja Susan Maarika Holo-
painen, Lauri Onni Kristian 
Kurkela ja Venla Sofia Kivi-
oja.
Oulujoki: Tuomo Mikael Säi-
ly ja Satu Riikka Niemitalo, 
Jani Armas Käräjäoja ja Leea 
Tuulikki Männikkö, Tom-
mi Esa Juhani Autio ja Kat-
ja Pauliina Tuppi.
 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Pentti Jaak-
ko Juhani Koponen 59, Elsa 
Katariina Huhtala 82.
karjasilta: Kauko Johannes 
Jaakola 65, Sinikka Orvok-
ki Korkala s. Saariaho 72, Il-
mi Annikki Mustonen s. As-
konen 86, Mauri Yrjö Ren-
holm 60.  
Tuira: Kauko Eino Ensio Ha-
lonen 63, Irja Kaarina Harju-
lahti s. Mattila 81, Pauli Es-
ko Heikkinen  68, Eemeli Ii-
sak Korvela 78, Kirsti Ange-
la Otsamo-Inalli s. Otsamo 
55, Pekka Antti Henrik Rei-
nikka 37, Veikko Henrikki Si-
milä 94, Jorma Kaarlo Johan-
nes Tolpanniemi 81
Oulujoki: Marke Sofia Siira 
s. Siira 65.

elämän polku

Kesäretki 
5.–7. kesäkuuta  

Piispala, Härmä ja Kalajoki 
10–14-vuotiaiden retkellä vierailemme muun muas-
sa Power parkissa, avustamme jumalanpalvelukses-
sa Raution kirkossa ja yövymme luonto-, liikunta- ja 

nuorisomatkailukeskus Piispalassa ja Kalajoen  
Hiekkasärkillä. 

Retken hinta 70 euroa, sis. täysihoidon, sisäänpääsy-
maksut, linja-autokuljetukset ja lisäksi tapaturmava-
kuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. Il-

moittautumiset 8.5. mennessä yhteisten seurakunta-
palvelujen toimistoon arkisin klo 9–16, Kirkkokatu 5, 
p. (08) 3161 340. Retkelle otetaan 20 lasta. Etusijalla 

ovat Karjasillan seurakunnan alueella asuvat.  

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

Lastenpäivät
3.6.–31.7. Lämsänjärven ja Hietasaa-

ren kaupunkileirikeskuksissa

7–12-vuotiaille oululaisille (syntyneet 1997–2002)
joka arkipäivä klo 10–15 lukuun ottamatta juhannus-
aattoa. Lastenpäivillä on ohjattua toimintaa, hartaus-
hetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista, retkeilyä. Toi-
minta on ilmaista, lapsille tarjotaan joka päivä ateria.

Ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat.fi/ilmo  
28. toukokuuta mennessä

tai paikan päällä lapsen ensimmäisenä leiripäivänä.

Lisätietoja:  
Lämsänjärvi, Aila Valtavaara aila.valtavaara@evl.fi 

ja Marjaana Lassi marjaana.lassi@evl.fi
Hietasaari, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 

kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

IlOA TäMä PäIVä 

 
Runotapahtuma Maaria leinosen lyriikasta 

Su 10.5. klo 18 Kastellin kirkossa

Kuopiolainen runoilija Maaria Leinonen ei esittelyi-
tä kaipaa. Tule tutustumaan hänen monipuoliseen 
tuotantoonsa runoillassa Kastellin kirkolla. 

Runoja esittävät Eeva Holma, Aila Valtavaara, Tert-
tu Välikangas, Virve Vikamaa, Juha Vähäkangas ja 
Pirkko Böhm-Sallamo. Kanttori Juha Soranta säes-
tää virsiä.

TIlAA äIDIlle kAkku

Tilaa kakku äitienpäiväksi ja tuet samalla Karjasillan 
lähetysryhmän Namibia-projektia.

Kotitekoinen mansikkakakku noin 10 hengelle 25 € ja 
15 hengelle 35 € / kpl. Tilaukset 4.5. mennessä Tuulal-
le numeroon 050 597 5768 (soitot klo 17 jälkeen) tai 

heikktuu@paju.oulu.fi.



19   Nro 16      30.4.2009

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

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 30.4.–7.5.2009

Pyhäkoulu su 3.5. klo 12 
kirkolla.
eläkeliitto ti 5.5. klo 11 srk-
salissa.
Päiväkerho ke 6.5. klo 
9.30.
Saaren Sirkut ke 6.5. klo 
14.30.
kaverikerho to 7.5. klo 10 
liikuntahallilla.
Saarenkartanon hartaus 
to 7.5. klo 14.30.
kirkkokuoro to 7.5. klo 
18.30 srk-salissa.

kartanossa 
kajahtaa 
-laulutilaisuus 
ke 6.5. klo 14 Saaren-
kartanossa.
Alpo Parrila laulattaa 
ja SPR tarjoaa kahvit.

kirkkoherranvirasto 
Avoinna:
ma 9.30–12, ke 12–14.30.
Luovontie 52
p. 08 8100 565

Virkatodistukset ja suku-
selvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161300. 

kirkkovaltuuston  
kokous ti 5.5. klo 18.30 
srk-salissa.

Kirkkorakennuksen putkiremontti alkoi pääsiäisen jälkeen ja valmistuu 
toukokuun aikana.

Päiväkerhot: ryhmä 3A 
3-v. ma klo 10–11.30. Ryh-
mä 3B ti klo 10–11.30. Si-
sarusryhmä A ti klo 12.30–
14.45. Ryhmä 5A ke klo 10–
12. Ryhmä 5B ke klo 12.45–
14.45. Sisarusryhmä B to klo 
10–11.45. 
Perhekerho: Vapunaatto-
na 30.4. ei ole perhekerhoa.
Seuraava perhekerho on to 
7.5. klo 10 srk-talolla.
Yhteiskristillinen mata-
lakynnys su 3.5. klo 16 Kor-
suhovilla, mukana Jaakko 
Kallela ja Elias Koivula.
lumilyhdyn hartaus ke 
6.5. klo 14.
Raamattupiiri ti 5.5. klo 18 
srk-talolla. Katumuspsalmit 
ja armo psalmeissa.
kuoroharjoitukset ke 6.5. 
klo 18.30 srk-talolla.
kokkikerho: Vapunaatto-
na ei ole kokkikerhoa, eikä 
to 7.5.
Ripari-ilta 7.5. klo 18 srk-
talolla.
limingan rovastikunnan 
yhteinen Omaishoitaji-
en retki Rokuan kunto-

keskukseen 13. 15.5. Ret-
ken hinta 40 €. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautumiset 
30.4. mennessä Marjolle p. 
045 638 1973.
laasutalkoot pe 8.5. hau-
tausmaalla ja kirkkopuistos-
sa. Talkoolaisille ruokaa ja 
kahvia srk-talolla. Ota hara-
va mukaan ja tule talkoile-
maan mukavassa porukassa. 
Säävaraus.
Partio: Toukokuu on varattu 
omille retkille. Vartion, lau-
man ja ryhmän retki voi ol-
la iltaretki, päiväretki, yöret-
ki tai vaikka viikonloppuvael-
lus. Kololta voi lainata mm. 

kaminateltan tai laavun. Par-
tiokämpälläkin voi olla vielä 
vapaata. Lahna09-kevätkisa 
Oulussa seikkailijoille ja tar-
pojille.
Päivystys Partiotoimistos-
sa Limingassa klo 15–17. Ko-
kouspäivät voivat välillä vaih-
della. Lisätietoa www.niitty-
karpat.fi. Tiedustelut hannu.
luukinen@pohjanmaa.par-
tio.fi, p. 044 2128 722.
Rauhanyhdistys: Su 3.5. 
klo 12 pyhäkoulu I Jaakko 
Klaavo II Heinänen III Tak-
kula. Ma 4.5. klo 19 sisarpii-
ri ry:llä. 

Yhteystiedot: 
Virasto 387 172
vs. kirkkoherra 
044 203 8328
diakonissa 045 638 1973
suntio 045 630 6081
talouspäällikkö 
045 630 6082,
kerhohuone 387 512 

Vappukahvila 
Vapunaattona 30.4. seurakuntatalolla klo 11–14.30. 
Tule herkuttelemaan lämpimillä munkeilla, simalla, 
kahvilla, grillimakkaroilla, salaatilla. Myymme myös 
kotiin vietäväksi. Omat pullot mukaan, jos haluat si-
maa kotiin. Pidämme myös arpajaiset. Kaikki tulot 
yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa, toivottavat seura-
kunnan työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät!

kirkkoherranvirasto 
avoinna to 30.4. klo 10-14.
Raamattu tutuksi -ilta to 
30.4. klo 18 vieraskamaris-
sa, Ilm. 16–22.
Oulun laulun konsertti la 
2.5. klo 18 srk-keskuksessa. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
konservatorionkonsertti 
ma 4.5. klo 19 srk-keskuk-
sessa. Esiintyjinä haukipu-
taalaisia konservatoriossa 
opiskelevia lapsia ja nuoria. 
Varhaisnuorten kerhojen 
kevätkauden viimeinen ker-
hoviikko viikolla 18. 
urkuvartti ke 6.5. klo 12.15 
srk-keskuksen isossa salissa, 
Else Piilonen.
kirkon ulkomaanavun il-
ta ke 6.5. klo 18 Kellon srk-
kodissa. Vieraana KUA:n 
aluetyöntekijä Martta Les-
kelä Oulusta.
Seurakuntakerho ke 6.5. 
klo 13 Kellon srk-kodissa, 
mukana lähetyssihteeri He-
lena Ylimaula ja to 7.5. klo 
13 srk-keskuksen monitoi-
misalissa. Jokivarressa ei 
seurakuntakerhoa ma 4.5, 
vierailu Martinniemen Jut-
tukahvilaan to 7.5. klo 13.
Juttukahvila to 7.5. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa.
Omaishoitajien vertais-
tukiryhmä to 7.5. klo 13 

srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Rovastikunnallinen las-
tenjuhla su 17.5 Taivalkos-
kella. Ohjelmassa jumalan-
palvelus, ruokailu ja Juk-
ka Salmisen konsertti. Seu-
rakunta järjestää linja-au-
tokuljetuksen, mikäli lähti-
jöitä on vähintään 15. Tie-
dustelut ja ilm. ruoka-aine-
allergioineen 4.5. mennessä 
p. 040 5471 472 tai outi.pa-
lokangas@evl.fi. 
Toimiva perhe -kurssiin 
tutustuminen ma 11.5. klo 
18–20.30 Jatulissa. Vanhem-
mille ja muille kasvattajille 
tarkoitettu kurssi, jossa saa-
daan valmiuksia toimivaan 
perhe-elämään ja ongelmi-
en rakentavaan ratkaisemi-
seen. Ilm. ja tiedustelut 5.5. 
mennessä Tarja Kainulaisel-

le p. 040 8245 861 tai tarja.
kainulainen@evl.fi.
Seurakunnan vapaaeh-
toisten retki Rovanie-
melle ma 25.5. Tutustumi-
nen Rovaniemen kirkkoon, 
lounas ja ohjelmahetki Kor-
kalovaaran kappelissa sekä 
käynti Napapiirillä. Retken 
hinta 15 €. Ilm. 11.5. men-
nessä Johanna p. 045 1393 
993 tai Helena Y. p. 040 
5014 764.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: seurat su 3.5. klo 
14 ry:llä, kello: huutokaup-
paompeluseurat pe 1.5. klo 
18.30 ry:llä, pyhäkoulu su 
3.5. klo 12 Vesterbergillä, 
Luostarinvainio 8 ja ry:llä, 
päiväkerho ma 4.5. klo 17.30 
ry:llä, Jokikylä: päiväkerhot 
to ja ke klo 17.30–19 ry:llä, 
pyhäkoulut 3.5. klo 12 Ase-
ma e. Taavitsainen, Asema 
p. Hanhisuanto, keskikylä 
Vänttilä Jyrki, Vänttilänperä 
Kaarivaara Juha, Taipaleen-
kylä Holappa Antti, seurat 
su 3.5. klo 17 ry:llä.
kastettu: Robert Samuel 
Karhumaa, Eetu Toivo Lean-
der Simppula, Veeti Nikolai 
Vähäkangas, Milla Iri Maa-
ria Kivimäki, Matias Joona-
tan Wathén, Saana Milla-
Maija Kuivila, Helmi Lotta 
Linnea Vainionpää. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Antti Markus Kortetjärvi ja 
Heidi Mirjami Patosalmi.
kuollut: Elsa Eliina Vahto-
la 89.

Iin rovastikunnasta tehdään linja-autoretki Suomen Lähetysseuran 150-vuotisjuhlille 
Tampereelle. Majoitus on varattu Ikaalisten kylpylästä. Lähtö perjantaiaamuna 5.6. ja 
paluu pyhäiltana 7.6.
Matka majoituksineen (sis. aamiaisen) maksaa lähtijöiden määrästä riippuen noin 200 
€. Ilmoittaudu Helena Ylimaulalle, p. 040 5014 764 tai helena.ylimaula@evl.fi, ke 29.4. 
mennessä majoitusvarauksen vuoksi.
Juhlilla on muun muassa Lähetyskylä keskustorilla. Pääjuhlassa kysytään, mitä talou-
dellisesti rikkailla ja köyhillä on annettavaa toisilleen. Mitä antaessaan saa? Kohtaami-
sia ja värikästä vaihtoa ulkomaisten kirkkojen edustajien kanssa. Juhlilla kuullaan Nami-
biassa palvelleiden YK-sotilaiden näkemyksiä lähetystyöstä ja lääkäreiden puheenvuo-
roja eteläisen Afrikan AIDS-tilanteesta. Pirkanmaan lähetysnikkarit jakavat kokemuksi-
aan ja kutsuvat samanmielisiä koolle. Vierailjat voivat myös osallistua raamattutuntei-
hin ja rukoustilaisuuksiin.
Juhlilla esitetään musikaalit Pistaasipähkinöiden arvoitus ja Liekki palaa sekä Kohti Roo-
maa -kuoromusikaali. Muuta musikkitarjontaa edustavat Grossroads Hongkongista, Sa-
fari, Furahakören, Amani ja Jakaranda, Juha Tapion konsertti ja siioninvirsiseurat.
Lapsille on kirkkovartteja tasatunnein kerrontanukeilla Suomen ensimmäisessä Lasten 
katedraalissa Finlaysonin tehtaankirkossa. Särkänniemen huvipuistossa pidetään perhe-
juhla ja lapset saavat alennusliput Särkänniemen huvipuistoon.
Nuorten lähetysjuhla lauantaina. Mukana Tera, HB, The Rain, Exit, Idän ihmeet, Cumi-
na ja paljon muuta.

Oulun laulun konsertti 
la 2.5. klo 18 srk-keskuk-
sessa. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 €.

Seurakuntaretki 5.–7.6. 
Vienan karjalan 
kalevalaan. 
Kalevalassa olemme pai-
kallisen seurakunnan vie-
raina ja tutustumme myös 
lasten- ja vanhainkotiin. 
Matkan hinta noin 125–
165 € lähtijämäärästä riip-
puen. Hintaan sis. linja-au-
tomatka, majoitus ja ruo-
kailut Kalevalassa, ryhmä-
viisumi ja matkavakuutus. 
Ilm. pe 8.5. mennessä dia-
koniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 5472 636. Lisätie-
toja Helena Seppäseltä p. 
040 581 9316. 

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
Tampereella 5.–7.6.2009läHDe TAMPeReelle läHeTYSJuHlIlle 5.–7.6.

w w w.sxc . hu
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kempele 

lähetyskirpputori Pisarassa 
3 euron kassi-viikot 

Kerää kassiin niin paljon tavaraa kuin mahtuu – mak-
sat kassista vain kolme euroa. Lähetyskirpputori Pisa-
ra toimii yhteistyössä Kiimingin 4H-yhdistyksen kans-
sa. Myyntituotto menee lyhentämättömänä Kiimingin 
seurakunnan nimikkokohteisiin Botswanassa, Tansani-
assa, Keski-Aasiassa ja Intiassa. 
Puolet seurakunnan vapaaehtoisesta lähetyskanna-
tuksesta tulee lähetyskirpputoritoiminnasta. Voit tu-
kea lähetystyötä tuomalla puhtaita ja ehyitä vaatteita 
tai pientä tavaraa kierrätykseen Pisaraan. Kirpputoril-
la on mahdollista teettää korjausompelua edullisesti. 
Voit myös liittyä Botswanan lukutaitoluokan kummik-
si. Tiedustelut saija.kronqvist@evl.fi tai 040 5793 245.
Lähetystyön vapaaehtoiset järjestävät äitienpäivälou-
naan 10.5. messun jälkeen Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa. Lounas sisältää alkukeiton, suikalepadan, 
ruokajuomat, leivät ja salaatit, jälkiruoan sekä kah-
vit. Hinta 9 euroa. 
Nimikkolähetit ja -kohteet: Kaija Martin Keski-Aasias-
sa Kansanlähetyksen kautta, Lukutaitoluokka Botswa-
nassa ja terveydenhoitotyö Tansaniassa Suomen Lähe-
tysseuran kautta sekä Raamattulähetystyö ja radiolä-
hetystyö Intiassa Suomen Pipliaseuran ja Sanansaat-
tajien kautta.

Kirpputori Lähetyspisara on avoinna ma-pe kello 9–17 
Tuohimaantie 12, p. 050 322 4664. Kirpputori on sul-
jettu to-pe 21.–22.5. pyhien vuoksi.

Vappumunkkien 
ja siman myynti 
to 30.4 klo 13 Jää-
lin ostoskeskuk-
sessa ja kirkonky-
lällä seurakunta-
keskuksessa.

eurakunnissa tapahtuu 30.4.–7.5.2009

www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

naisten piiri to 30.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Seija Helomaa.
Miesten piiri to 30.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Miesten pii-
rin saunailta Lämsänjärvel-
lä to 7.5. klo 18. Yhteislähtö 
kimppakyydein Kirkonky-
län srk-kodilta klo 17. Lisä-
tietoja Timo Juntunen, 040 
7054 833.
että jaksaisin -messut 
ovat päättyneet tältä ke-
väältä.
kirkkokuoro ke 6.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Varttuneet to 7.5. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Perhekerhot: Ke klo 9.30–
11 Kirkonkylän srk-kodis-
sa ja Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa sekä ti, ke ja 
pe klo 9.30–11 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ja ke 
ja to klo 9.30-11 Vanhassa 
pappilassa. Perhekerhoja ei 
ole ke 6.5.
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro normaalisti.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiriä ei ole ke 6.5. Seura-
kuntapiiri to 7.5. klo 12 Kir-
konkylän srk-kodissa, aihee-
na kevätrunot.
Virkistyspäivä lähetyk-
sen ja diakonian vapaa-

ehtoisille lauantaina  23.5. 
klo 10–15 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Ohjelmas-
sa viikkohartaus ja kirkko-
kahvit, luento ”Iloa puu-
tarhasta ja luonnosta” so-
siaalikasvattaja Anja Kylen, 
ruokailu ja lopuksi istutaan 
”Olohuoneessa”. Päivä on 
osallistujille ilmainen. Läh-
tö Kirkonkylän srk-kodin 
pihalta klo 9.40. Ilmoit-
tautuminen 11.5. mennes-
sä Leena Hintsalalle p. 040 
7790365. Järjestää Limin-
gan rovastikunnan diako-

nia- ja lähetystyö.
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. Kirpputori Ilon-
pisara ottaa mielellään vas-
taan kirpputorin aukioloai-
koina lahjoituksena hyvä-
kuntoisia vaatteita, kirjoja, 
leluja jne.
Veikon valinta ke klo 9-14 
Nordea-talon alakerrassa.
aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 

kokkokankaan seurakun-
takeskus: Monitoimikerho 
ma klo 17.30–18.30.
Taidekerho ti klo 17–18. 
Kokkikerho ke klo 16.30–
18. Puuhakerho to klo 17–
18. Vanha pappila: Toi-
mintakerho ke klo 17.30–19. 
Draamakerho to klo 16.30–
18. nuorisoseura: Poiki-
en pelikerho ti klo 16-17.30. 
Liikuntakerho ke klo 16.30-
17.30.
nuoret: Nuortenilta to klo 
19 VP. Peli-ilta ke klo 16.30–
18 Kempelehallilla. Zeppeli-
nin päivystys pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 
9–11 Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Pyhäkoulut 
su 3.5. klo 12 Laulupyhäkou-
lu, kaikki ryhmät ry. Seurat 
su 3.5. klo 16 ry:llä.
Murron ry: Vappumyyjäi-
set pe 1.5. klo 11 ry:llä, klo 
18 iltaohjelma ry:llä. Seurat 
su 3.5. klo 16 ry:llä.
kastetut: Atro Petteri Tuu-
ra, Peppi Sofia Halonen, 
Emma Alexandra Heiku-
ra, Anette Sofia Hanhela, 
Helmi Loviisa Haapalainen, 
Jooel Valerian Huhtala, Kal-
le Topi Kristian Junttila, Ma-
tias Viljami Leinonen, Nella 
Eleonoora Lepistö, Elisa Bir-
git Tuulia Linnakangas.  
Vihityt: Kari Juhani Kivi-
aho ja Jaana Anneli Säkki-
nen; Joni Petteri Suomela 
ja Sari Kristiina Henttunen.
kuollut: Mauno Ilmari Tu-
runen, 72.

Kirkkokuljetus juurussuolaisille äitienpäivänä 10.5. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon. Kyytiä tarvit-
sevia pyydämme soittamaan diakonissa Sirkku Mää-
tälle p. 040 7790 368.

Kirkkoherranvirasto 
suljettu ke 6.5.

PäIVäkeRHOIHIn IlMOITTAuTuMInen 
kAuDelle 2009–2010

Seurakunnan päiväkerhoihin otetaan 3–5-vuoti-
aita lapsia. Päiväkerhot kokoontuvat Pyhän kol-
minaisuuden kirkolla, keskustan srk-talolla, Van-
hassa Pappilassa ja Kokkokankaalla. 

Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislo-
makkeella, joita voi hakea kerhopisteistä sekä 
kirkkoherranvirastolta tai tulostaa seurakunnan 
kotisivuilta ww.evl.fi/srk/kempele/lapsit_toimin-
ta.htm. 

Palautus samoihin paik-
koihin. Ilmoittautuminen 
päättyy 15.5. Lisätietoja 
lapsityönohjaaja Saija Ki-
velältä p. 040 7790 375, 
saija.kivela@evl.fi.

VAPPuMYYJäISeT 

Torstaina 30.4. klo 11–13 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa. 
Myytävänä simaa, munkkeja ja arpoja 

Yhteisvastuun hyväksi.

Jumalanpalvelussuunnit-
teluhetki ke 6.5. 17 Mon-
tin-salissa. Tervetuloa suun-
nittelemaan messua, joka 
pidetään su 17.5. 
Viikkomessu ke 6.5. klo 14 
Jaarankartanossa. Miia Sep-
pänen.
Hartaus to 7.5. klo 13 Ko-
tirinne.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta su 3.5. klo 18 Mon-
tin-salissa.
Juttunurkka ma 4.5 klo10–
13 Jäälin seurakuntakodissa. 
Kaikenikäisille avoin ajan-
viettopaikka. Kahvikuppo-
sen äärellä voit lukea päi-
vänlehdet, jutella ja viettää 
aikaa toisten seurassa.
Raamattupiiri ti 12.5. klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-

dilla. Käsitellään Johannek-
sen evankeliumia Ilosanoma-
piirin materiaalin avulla.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 
12.45–14 Jäälin seurakunta-
kodissa.
eläkeläisten kerho ti 5.5 . 
klo 13–14.30 Montin-salissa.
Diakoniapiiri ma 4.5. klo 
12.30–14 Jäälin seurakunta-
kodissa.
Diakoniapiiri ma 11.5. klo 
18–19.30 
kuntouttava naisten 
päihderyhmä joka to klo 
14–15.30 Montin-salissa.
Vappumunkkitalkoot to 
30.4. alkaen klo 8 Jäälin seu-
rakuntakodissa ja seurakun-
takeskuksessa.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
0400 775 164 (Kk), Anne 
Kellokumpu 040 579 3247 
(Kk) tai Jaana Kontio (Jää-
li) 040 579 3248.
kirpputori lähetyspi-
sara toukokuun ajan vaa-
tekassi kolmella eurolla. 

Avoinna ma–pe 9–17 Tuo-
himaantie 12.
nuoret:18–24 -klubi nuoril-
le aikuisille la 2.5. klo 18–24 
Jäälissä kunnan nuorisoti-
loissa, K-18. Varhaisnuorten 
leirien isoshaku 8.5. men-
nessä: hakemuskaavakkei-
ta kirkkoherranvirastosta ja 
nuorisotyönohjaajilta.
Perhekerhot ja -kahvilat 
ovat päättyneet tältä ke-

kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 6 
90901 Kiiminki
P. 040 584 4406
Fax (08) 8161 010

w w w.sxc . hu /  D my t r o  S ams o n ov

18-24 klubI
Nuori aikuinen, tule tu-
tustumaan päihteettö-
mään 18 – (noin)24-vuo-
tiaille suunnattuun toi-
mintaan Jääliin kunnan 
nuorisotilaan. Klubi jär-
jestetään lauantaina 2.5. 
klo 18-24. Klubilla yhdes-
sä tekemistä, biljardia, 
pelejä ja syömistä hyväs-
sä seurassa. 
Tule ideoimaan ja suun-
nittelemaan tulevaa toi-
mintaa! Toiminta toteu-
tetaan yhteistyössä kun-
nan nuorisotoimen ja 
seurakunnan kanssa.

K-18

w w w.sxc . hu

väältä. Jatkamme syksyllä 
viikolla 34. 
lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset parkkiin tiistaihin klo 
15 mennessä p. 0400 835 374 
/lastenohjaajat.
llmoittautuminen seura-
kunnan päiväkerhoihin 
(syksy 2009) 11.–13.5. klo 9–12 
ja 16–18 lapsityöntoimistoon 
040 700 8151. Kerhoihin ote-
taan vuosina 2004–2006 syn-
tyneitä lapsia.
uudet hautainhoitoso-
pimukset kesäajaksi tulee 
tehdä 4.5. mennessä talo-
ustoimistossa tai soita 040 
5762 178.
kiimingin Rauhan Sanan 
seurat su 3.5. klo 15 kirk-
kopirtillä, puhujana Heimo 
Kouva.
Rauhanyhdistys:
Päiväseurat su 3.5 klo 13 
rauhanyhdistyksellä.
kastetut: Noora Aliina Ire-
ne Kujala, Milla Maria Vuol-
teenaho, Juho Taneli Tah-
vanainen, Sofia Elli Marikki 
Kippo, Elli-Maija Mertanie-
mi, Veela Aliisa Partanen, 
Neea Fanni Linnea Laurila, 
Mea Adele Untola, Jaakko 
Heikki Kokkoniemi, Neea El-
miina Määttä, Siina Minea 
Karjalainen, Benjami Valo 
Salminen.
Vihityt: Jouko Olavi Ma-
lo ja Kaisa Mirjami Paldán. 
Lauri Onni Kristian Kurkela 
ja Venla Sofia Kivioja.
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lähetystyön myynti-
pöytä pe 1.5. vapputo-
rilla, myytävänä tuorei-
ta munkkeja ja simaa.
Myynti alkaa munkki-
en valmistuttua noin 
kello 10.

Vauvakirkko
Ti 5.5. klo 9.30 kirkossa, Jouni Heikkinen, Ossi Kaja-
va, lastenohjaajat. 
Vauvan tai pienen lapsesi kanssa kirkossa köröttele-
vät äidit, isät ja sisarukset, isovanhemmat, kummit 
tai kaverit perhekerhosta. Mukana on musiikkia ja 
liikettä, laulua ja hyräilyä, helistimen soittoa ja ilois-
ta hihkuntaa. 
Vauvakirkon jälkeen tarjotaan äitienpäivän kakku-
kahvit seurakuntatalolla.

 

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Tähdet, harjoitukset to 
30.4. klo 16–17 Kotikololla.
Hartaus to 30.4. ja 7.5. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Pyhäkoulu su 3.5. klo 15 
Vanamossa.
niittypirtin kerho ma 4.5. 
klo 13 palvelukodilla. Muka-
na Sinikka.
Seurakuntakerho ke 6.5. 
klo 12 Kotikololla. Aihe: ke-
vään herääminen.
Omaishoitajat ja ystävä-
rengas ke 6.5. retki partio-
kämpälle. Lähtö klo 15 srk-
talon pihalta, paluu noin 
klo 17 samaan paikkaan.
Vapaaehtoistyön tu-
kihenkilöilta to 7.5. klo 
18.30 Tupoksen Vanamon 
yläkerrassa.

lähetyksen ja diakonian 
vapaaehtoisille virkis-
tyspäivä la 23.5. klo 10–15 
Kempeleen Kokkokankaal-
la. Viikkohartaus ja kirkko-
kahvit. ”Iloa puutarhasta 
ja luonnosta”, sosiaalikas-
vattaja Anja Kylen. Ruokai-
lu ja lopuksi istutaan ”Olo-
huoneessa”. Lähtö klo 9.25 
Sarlotan nurkalta. Ilm. 11.5. 
mennessä p. 044 7521 226. 
Päivä ilmainen. Järjestää Li-
mingan rovastikunnan dia-
konia- ja lähetystyö.
Perhekerhot: Ti 5.5. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 6.5. 
klo 9.30–11 Vanamossa. 
lähetystyö: Lähetysvin-
tin väki vierailee ma 11.5. 
Haukiputaalla. Lähtö klo 10 
kimppakyydeillä srk-talon 

pihalta. Ilmoita Kirsille 6.5. 
mennessä, oletko lähdössä 
mukaan p. 044 7521 225. Tä-
män jälkeen maanantain lä-
hetysvintti jää tauolle. 
nuoret: Nuortenilta to 
30.4. vapputunnelmissa al-
kaen klo 18 Kotikolon ylä-
kerrassa. Nuorten palvelu-
ryhmä vierailee to 7.7. van-
hainkodilla. Lähtö koululta 
klo 15.
Varhaisnuoret: Kerhot 
ovat jääneet kesälomalle. 
Kesäiset puuhapäivät 1999–
2001 syntyneille Tupoksen 
Vanamossa 1.–5.6. sekä 8.–
12.6. yhdessä kunnan ja 4H-
yhdistyksen kanssa. Hinta 
10 € / 5 pv ja 4H:n jäsenil-
tä 8 €. Hinta sisältää mate-
riaalit ja lämpimän ruoan. Il-
moittautumiset Heli Hieta-
lalle p. 0400 803 837.
Ilmoittautuminen päi-
väkerhoihin: Syksyllä ker-
hon voivat aloittaa elokuun 
loppuun mennessä 3 vuot-
ta täyttäneet tai sitä van-
hemmat lapset. Kerhoryh-
mät muodostetaan ikäryh-
mittäin ja kerhot kokoontu-
vat kerran viikossa. 3-vuoti-
aat 2 tuntia, 4-vuotiaat 2,5 
tuntia, 5-vuotiaat 2,5 tun-
tia. Vain Alatemmeksel-
lä kokoontuu sekaryhmä 
3–5-vuotiaat 2 tuntia. Var-
mista lapsesi kerhopaikka 
ja ilmoita hänet 30.5. men-
nessä. Syksyllä otamme ker-
holaisia vain, jos ryhmissä 
on vapaita paikkoja. Van-

hat kerholaiset voi ilmoit-
taa kerhopaikoissa. Uudet 
kerholaiset ilmoitetaan p. 
044 7521 230 tai kotisivuil-
lamme.
Partio: Toukokuu on va-
rattu omille retkille. Varti-
on, lauman ja ryhmän ret-
ki voi olla iltaretki, päivä-
retki, yöretki tai vaikka vii-
konloppuvaellus. Lippukun-
nalta voi lainata mm. kami-
nateltan tai laavun. Partio-
kämpälläkin voi olla vielä 
vapaata. Su 3.5. kirkkopal-
velussa Kotkat. Pe 8.5. PaJo-
Se partiojohtajille ja aikuisil-
le klo 18 alkaen Partiokäm-
pällä. La 9.5. sudenpentujen 
toimintapäivä. Lahna09-ke-
vätkisa seikkailijoille ja tar-
pojille Oulussa. Su 10.5. 
kirkkopalvelussa Telkät. Li-
sätietoa www.niittykarpat.
fi. Tiedustelut 044 7521 223, 
markku.korhonen@evl.fi ja 
044 2128 722, hannu.luuki-
nen@pohjanmaa.partio.fi.
Tietoa hautasopimuksis-
ta: Palveluvalikoima sisäl-
tää  Pitkäaikaiset hoidot 
5 tai 10 vuotta ja kesähoi-
to. Kesähoidot ilmoitettava 
kirkkoherranvirastoon  kun-
kin vuoden toukokuun lop-
puun mennessä, jonka jäl-
keen kesähoitosopimuk-
sia ei enää kyseiselle kesäl-
le tehdä. Sisältö on molem-
missa sama: haudan perus-
kunnostusmaksu, haudan 
pinnan nurmi-/hiekkahoito, 
kukat ja kukkien hoito. Kuk-

kia yksi/hautasija, kuiten-
kin enintään kolme/hauta-
kivi, kastelu, havutus syksyl-
lä, jouluna kynttilä. Kyntti-
löitä yksi/hautasija, kuiten-
kin enintään kolme/hauta-
kivi. Ennen 1.1.2006 solmi-
tut pitkäaikaissopimukset 
hoidetaan tehtyjen sopi-
musten mukaisesti.
Rauhanyhdistys: Pe 1.5. 
klo 11 myyjäiset ry:llä. Su 
3.5. klo 11.30 pyhäkoulut, 
klo 14 seurat ry:llä. Ti 5.5. 

varttuneiden kerho ry:llä.
kastetut: Milja Amanda 
Ahola, Stiina Elena Koivu-
kangas, Samu Mikael Lap-
palainen, Salli Lotta Nor-
tamo, Evelyn Mariia Pitkä-
lä, Rianna Fiina Emelia Ran-
tala, Rita Alisa Elmiira Ran-
tala, Sanni Helmi Maria Sa-
raniemi. 
kuolleet: Helena Maria 
Marketta Suvanto e. Lai-
ne 59, Riitta Marjut Toppi-
la e.Aura 46.

Rantakylän hautausmaan siivoustalkoot to 7.5. al-
kaen klo 8. Varapäivä 8.5. Omat haravat mukaan! Tal-
koolaisille tarjotaan hernekeittoa, sämpylää ja kahvia.

lähetystyön kevätarpajaiset 1.4.–30.6. Arpa maksaa 
vain euron ja palkinnot on tosi hyvät, mm. viikon loma 
syyskuussa Ylläksellä 8 henkilön mökissä, Sarlotan lah-
jakortti sekä lippuja Johanna Kurkelan konserttiin ym. 
mukavaa. Listoja on paikallisissa liikkeissä sekä lähetys-
työn johtokunnan jäsenillä. Ostamalla arvan tuet oman 
seurakuntasi lähetystyötä!

Virsilaulutuokio to 30.4. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, Os-
si Kajava.
Miesten piiri to 30.4. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolainen.
lähetystyön myyntipöy-
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tä pe 1.5. vapputorilla, myy-
tävänä tuoreita munkkeja ja 
simaa. Myynti alkaa munkki-
en valmistuttua noin klo 10. 
Hautausmaan keväiset 
siivoustalkoot ti 5.5. klo 

alkaen klo 9. Hartaus klo 12 
muualle haudattujen muis-
tomerkillä. Kahvi- ja sämpy-
lätarjoilu talkooväelle!
Diakoniatoimistossa ei 
päivystystä ti 5.5. ja ti 12.5.
Virsilaulutuokio ti 5.5. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Ossi 
Kajava.
Hartaus ti 5.5. klo 14.30 
terveyskeskussairaalassa, 
Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerho pide-
tään ke 6.5. klo 11.30 liikun-
nallisissa merkeissä seura-
kuntatalossa.
Hartaudet to 7.5. klo 13 al-
kaen Jokirinteen palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen se-
kä  7.5. klo 14 Vire kodissa, 
Pekka Kyllönen. 
kuorot: ke 6.5. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. 
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläasteella ja lukiolla 
to 7.5. klo 10.40–12.15. Ke-

vään viimeiset nuortenillat 
ke 6.5. Päivärinteen srk-sa-
lissa klo 17–18.30 ja pe 8.5. 
srk-talon alakerrassa klo 18–
19.30. Isosilmoittautuminen 
kesän leireille 8.5. mennes-
sä kirkkoherranvirastossa 
oleville listoille.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 
6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pe 1.5. klo 19 raamat-
tuluokka 4–6-lk kodalla. Su 
3.5. klo 12 pyhäkoulut: kk1 
Toppinen, kk2 Jokitalo, Ko-
rivaara Hyväri, Pälli Oikari-
nen, Suokylä Kämäräinen. 
Klo 17 seurat ry:llä. Ma 4.5. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. 
laitasaaren rauhanyh-
distys: Su 3.5. klo 13 seu-
rat ry:llä.
kastetut: Aarne Jere-Jo-
hannes Komminaho, Daniel 
Andreas Saarnio, Simeon 
Henrik Tapani Väänänen, 
Sylvi Sofia Luukkonen, Valt-
teri Topias Lehmikangas.
kuolleet: Aili Margareta 
Pulliainen s. Kosunen 99, 
Eeva Adele Keskitalo s. Jur-
velin 90.
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leirivartiointitarjous 
oulunsalolaisille yhdistyksille!

Leirikeskus Umpimähkässä tarvitaan lasten ja nuor-
ten leireille yövartijaa. Tehtävää on myös hoidettu 
yhdistyksen toimesta. Kokemus on ollut hyvä ja sii-
tä syystä on päätetty kilpailuttaa niitä rekisteröityjä 
yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita suorittaa vuo-
den 2009 lasten ja nuorten leirien yöaikaiset turvalli-
suusvartioinnit. Kesä-elokuun aikana on suunniteltu 
pidettäväksi 34 yön yli kestävää leiriä. 
Yöturvallisuudesta voi huolehtia yli 18-vuotias teh-
tävään soveltuva henkilö. Vuoron alkamisaika on klo 
23.00 ja päättyy klo 07.00. 
Tehtävään kiinnostuneet yhdistykset voivat ilmoit-
tautua kirkkoherranvirastoon viraston aukioloaikoi-
na p. 5142 700. 

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 30.4.–7.5.2009

Kirkkoherranvirasto

08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

Jumalanpalvelusten tiedot 
löytyvät Jumalanpalveluk-
set-sivulta.
kyläkamari ma–ke klo 11–
14 pappilassa. Tervetuloa!
Seurakuntakerhoa ei ole 
to 30.4. vapputapahtuman 
vuoksi.
Hartaus to 30.4. klo 13 
Kempeleen vuodeosastolla, 
Minna Salmi.
limingan rovastikunnan 
omaishoitajien retki Ro-
kualle 13.−15.5. Ilmoittau-
tumiset, tiedustelut kyy-
deistä ja retken ohjelmas-
ta to 30.4. mennessä p. 044 
7453 853 Maija Sivula.  

HAUTAUSMAAN
JA YMPÄRISTÖN

PERINTEISET TALKOOT
to 7.5. klo 10 alkaen
Aloitamme talkoot

yhteisellä alkuhartaudella.
Talkoolaisten ruokailu

srk-talolla klo 12.
Sateen sattuessa
varapäivä pe 8.5.
Omat haravat
mukaan.
TERVETULOA!

Menu
Lohi purjopedillä
Perunamuusi
Raikas salaatti
Talon leipä ja levite
Kotikalja, maito, vesi
Täytekakkukahvit

12 € /aikuiset,
6 € /lapset 7-14 v.
alle kouluikäiset
ilmaiseksi

Lapsille onnenpyörä
0,50 €
Tuotto lähetystyölle

ÄITIENPÄIVÄN
JUHLALOUNAS
su 10.5.09 klo 11-14 srk-talolla

Ennakkotilaukset ja tiedustelut
6.5. klo 16 mennessä
khranvirastosta p. 08 5142 700
Tuotto Yhteisvastuulle

ÄITIENPÄIVÄKAKKUJEN MYYNTI

Omaishoitajaryhmä ma 
4.5. klo 12 pappilassa. 
Hartaus Salonkartanossa 
ke 6.5. klo 13.30, Maija Sivu-
la ja Sanna Karppinen.
Seurakuntakerhoa ei ole 
to 7.5. haravointitalkoiden 
vuoksi.
Hartaus Teppolassa to 7.5. 
klo 11.30, Minna Salmi.
Virkistyspäivä lähetyk-
sen ja diakonian vapaa-
ehtoisille la 23.5. klo 10−15 
Kempeleen Kokkokankaal-
la. Viikkohartaus ja kirkko-
kahvit. ”Iloa puutarhasta ja 
luonnosta” sosiaalikasvat-
taja Anja Kylen. Ruokailu ja 
lopuksi istutaan ”olohuo-
neessa”. Lähtö klo 9.30 Ou-
lunsalon S-Marketin edestä. 
Ilmoittautumiset 11.5. men-

Miltä kuulostaa karaokeilta veisujen ja virsien parissa? Nyt sinulla mahdollisuus lau-
laa karaokena tai yhdessä koko porukalla rakkaimpia virsiä tai nuoren seurakunnan 
tilkkutäkkilauluja. Iltaa isännöi poppipappi Mikko Salmi.  

Karaokeiltoihin ovat tervetulleita kaikki vauvasta vaariin. Aiemmin järjestettyihin ti-
laisuuksiin on parhaimmillaan osallistunut satoja ihmisiä. Laulutuokiot ovatkin veny-
neet tuntien mittaisiksi, kun teini-ikäisistä aina eläkeikäisiin koostuva yleisö on innostu-
nut laulamaan. 

Kutsumme sinut seurakuntatalolle ke 6.5. klo 18. laulamaan sekä yhdessä että ka-
raokena tuttuja virsiä ja veisuja. 

Laulutuokion jälkeen on kahvitarjoilu. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta muu 
käyntimerkinnän.

Lisätietoja: 040 752 4387 / Marko tai marko.vayrynen@evl.fi.

kirpputori ke 6.5. klo 10–
13 talkootuvassa. Kevään 
viimeinen kirpputori.
lähetystalkooilta ma 4.5. 
klo 18 Lakarin koulun käsi-
työtalon yläkerrassa.
Ystävänkammari ti 5.5. 
klo 11.30–13.30 seurakunta-
kodissa. Vieraana Seija Sep-
pänen, kanteleensoittoa ja 
runoja äitienpäivänä.
Omaishoitajat ma 4.5. klo 
11 seurakuntakodissa.
kuorot: Kirkkokuoro to 
30.4. ja to 7.5. klo 18, nuo-
risokuoro to 30.4. ja to 7.5.  
klo 16.30, Vox Margarita ke 
6.5. klo 17 ja Sarakylän kuo-
ro to 7.5. klo 18.45.
karaokeilta veisujen ja 

virsien parissa ke 6.5. klo 
18 seurakuntakodissa. Nyt 
sinulla mahdollisuus lau-
laa karaokena tai yhdessä 
koko porukalla rakkaimpia 
virsiä tai nuoren seurakun-
nan tilkkutäkkilauluja. Iltaa 
isännöi poppipappi Mikko 
Salmi. Laulutuokion jälkeen 
on kahvitarjoilu. Rippikou-
lulaiset saavat tilaisuudesta 
muu käynti -merkinnän.
Perhekerho to 30.4. klo 10–
13 seurakuntakodissa. Perhe-
kerhon maanantain ryhmän 
leiripäivä Liepeessä ma 4.5. 
klo 10–13 ja torstain ryhmän 
leiripäivä to 7.5. klo 10–13.
Satumuskari ma 4.5. klo 
16.30–17.15 seurakuntako-

Veisukaraokea poppipappi Mikko Salmen johdolla

nessä kirkkoherranviras-
toon. Päivä on ilmainen. Jär-
jestää Limingan rovastikun-
nan diakonia- ja lähetystyö.
lähetysilta ke 13.5. klo 18 
toimitalolla. Tuoreita tervei-
siä Kolumbiasta. Kevätkau-
den päätös.
kuorot: Seurakuntatalolla: 
lapsikuoro ke klo 17, naiskuo-
ro ke klo 18.30, musiikkiker-
ho to klo 17, toimitalolla: ai-
kuisten lauluryhmä to klo 18.
Pyhäkoulut: Su 3.5. klo 
12–13 Minttukujalla, Salon-
päässä ja seurakuntatalolla.
Perhekerho: Ke 6.5. klo 
9.30–11 Minttukujalla.
Parkkikerho perhepäi-
vähoitajille ke 6.5. klo 
9–10.30 seurakuntatalolla.
Rytmiä ja riimiä ke 6.5 klo 

13–14.30 seurakuntatalolla 
vauvalle ja vanhemmalle.
nuoret: Reppu-iltaa ei ole 
vappuna 1.5. 
Salonpään ry: Myyjäiset 
la 2.5. klo 12 ry:llä. Aikuis-
ten kevätjuhla la 16.5. klo 19 
ry:llä. Seurat su 17.5. klo 17 
ry:llä, Samuli Riekki, Pentti 
Kinnunen.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Su 3.5. klo 12 raamat-
tuluokka I ry:llä, raamattu-
luokka II Kylänpuoli ja Kes-

kikylä; ry:llä, Karhuoja; Ant-
ti Kanniainen, klo 18 seu-
rat ry:llä, Antti Saari, Jor-
ma Vuorma. Pe 8.5. myy-
jäistavaroiden vastaanotto 
ja ruokailu, ry:llä, klo 18.30 
myyjäiset ry:llä, klo 20 nuor-
tenilta, ry:llä, ”Nuoret ja 
musiikki”.
kastettu: Eeli Mikael 
Soukka.
Vihitty: Ismo Tapani Karin-
kanta ja Heini Marjaana Pa-
nula.

Pe 8.5. klo 9–15 nume-
roon 08 8823144 tai 040 
5714629. Entiset kerho-
laiset voivat ilmoittau-
tua kerhopaikoissa. Päi-
väkerhoon voivat ilmoit-
tautua lapset, jotka täyt-
tävät 3 vuotta joulukuun 
loppuun mennessä. Sa-
tumuskariin otetaan 3–6 
-vuotiaita. Sivukylille pe-
rustetaan päiväkerho, jos 
kerhoon ilmoittautuu vä-
hintään viisi lasta.

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

Je
an

 S
ch

ei
je

n

dissa, kevään viimeinen mus-
kari nyyttäreiden merkeissä.
Muskari to 30.4. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
Perinteistä rovastikun-
nallista lastenjuhlaa vie-
tetään tänä keväänä su 17.5. 
Taivalkoskella. Juhla sekä 
lapsille että aikuisille mat-
koineen ja ruokailuineen 
on ilmainen. Juhlassa pää-
esiintyjänä on Jukka Salmi-
nen. Nyt perheineen viettä-
mään yhteistä juhlahetkeä, 
joka alkaa jo matkalla lin-
ja-autossa yhteislauluilla. Il-
moittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon 5.5. mennessä 
08 8823 100. Tarkempi tie-
to lähtöajasta ja juhlan ai-
kataulusta ilmoitetaan osal-
listujille myöhemmin.
Rauhanyhdistykset: Kevät-
myyjäiset ja seurat pe 1.5. 
klo 19 Sarakylän koululla . 
Lauluseurat su 3.5. klo 19 
Sarakylässä Antti Kumma-
lalla. Myyjäiset ja seurat la 
2.5. klo 19 Hirvaskosken ry:llä. 
(Tuomo Kauhanen). Seurat 
su 3.5. klo 17 Kurenalan ry:llä 
(Jouko Okkonen, Risto Kuha). 
kastetut: Anniina Anna-Lii-
sa Liekola, Tatu Juhani Kle-
metti, Veli Arvo Matias Er-
vasti, Jere Aati Antero Ven-
gasaho, Luukas Hugo Hen-
rik Kaarre, Sofia Orvokki 
Lohvansuu.
Haudattu: Olavi Antero Illi-
kainen 67, Sirkka Liisa Ala-
talo 61.

ensi syksyn päiväkerhoon ja 
satumuskariin ilmoittautuminen 



23   Nro 16      30.4.2009

w w w.sxc . hu /  G e n i l d o Mar ce lo

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

kirkkovaltuusto 
to 7.5 klo 18 Rantsilan 
seurakuntatalossa. 

KESTILÄ
kevätretki pe 1.5. klo 12 
Selkälään, ry:n nuorisotoimi. 
Ystävänkammari ke 6.5. 
klo 10 kerhokodissa. 
Järvikylän diakonia- ja lä-
hetyspiiri ke 6.5. klo 11 Jus-
si ja Riitta Niirasella.
Seurakuntaretki to 7.5. 
Ouluun. Lähtö kirkon park-
kipaikalta klo 9. Kerholaiset 
10 €, muut 15 €. Ilmoittau-
tuminen 4.5. mennessä Saila 
Karppiselle p. 0207 109 856. 
Seurakunnan ohjelmaa 
pe 8.5. klo 13 Pihlajistossa. 

Hartaus to 30.4. klo 13.15 
Limingan sairaalassa.
Sanajumalanpalvelus su 
3.5. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Seurakuntakerho ti 5.5. 
klo 12.30 Tyrnävän seura-
kuntatalolla.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 7.5. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Omaishoitajien retki 13.–
15.5. Rokuan kuntokeskuk-
seen. Järj. Limingan rovasti-
kunta. Ilm. 30.4. mennessä 
Riitalle 044 7372 630.

Rovastikunnallinen virkistyspäivä 

diakonian ja lähetyksen vapaaehtoisille la 23.5. klo 10–15 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa Kempeleessä. Lin-
ja-autokuljetus Tyrnävän seurakuntatalolta klo 9.25. Ilmoittautumiset 11.5. mennessä kirkkoherranvirastoon 08 5640 
600. Päivä on ilmainen. Hox! ota pieni kukkapurkki mukaan.

Haudanhoitosopimuksia 

otetaan vastaan 30.5. saakka taloustoimistossa, 
puh. 5640 620.

Haudanhoitomaksut 2009 Tyrnävän ja 
Temmeksen hautausmaa

10 vuoden sopimus:
 1 hauta 528 €
 lisähauta vieressä 178 € 

5 vuoden sopimus:
 1 hauta 264 €
 lisähauta vieressä 89 €

Kesähoito:
 1 hauta 52 €
 lisähauta vieressä 26 €

kirkkokuoro ti klo 19 seu-
rakuntakodissa.
kerhot: päiväkerho ti klo 
12, perhekerho ke 13.5. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.30 k-kodissa.
kastettu: Lea Aune Katarii-
na Holma.
kuollut: Klaudia Siikonen 
s. Beletskaja 84, kirj. Oulun 
ortod. srk.

PIIPPOLA
Raamattu- ja keskustelu-
piiri su 3.5. klo 18 Honka-
vaarantie 126 Virpi ja Pasi 
Rajamäellä. 
Seurakuntakerho ti 5.5. 
klo 12 Väinölässä. 
Seurakuntaretki ti 19.5. 
Tyrnävälle. Lähtö kirkon 
parkkipaikalta klo 9.30. 
Kerholaiset 8 euroa, muut 
15 euroa. Ilmoittautumiset 
15.5. mennessä Saila Karp-
piselle p. 0207 109 856.
kuorot: Veteraanien laulu-
ryhmä ma klo 11 ja kirkko-
kuoro klo 14.30 seurakun-
takodissa.
kerhot: Varhaisnuorten-
kerho to klo 16.30, perhe- 
ja päiväkerho pe klo 10 seu-
rakuntakodissa.
kastettu: Elia Daniel Kos-
kelo.

PULKKILA
Ystävyysseura to 30.4. klo 
13 vanhustentalossa. 
Seurat su 3.5. klo 13 ry:llä, 
Pasi Kurtti.
Seurakuntakerho ke 6.5. 

klo 12 seurakuntatalossa.
ehtoollishartaus pe 8.5. 
klo 13 Koivulehdossa. 
kirkkokuoro ke klo 13.30 
seurakuntatalossa.
kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho ke 
klo 16 ja päiväkerho to klo 
10 seurakuntatalossa. 
kastettu: Hilja Ingrid Kä-
märäinen.

PYHÄNTÄ
Seurat su 3.5. klo 16 (Tapa-
ni Kangas ja Penna Parviai-
nen) ja ti 5.5. klo 18.30 päi-
väkerhon kevätjuhla ry:llä.

lukupiiri ma 4.5. klo 9 seu-
rakuntatalossa ja klo 11 
Ukonojalla. 
Herättäjäseurat ma 4.5. 
klo 19 Tavastkengän kylä-
talolla. 
Mll:n perhekerho ti 5.5. 
klo 11 kerhotilassa. 
kuorot: Veteraanikuoro to 
klo 12, lapsikuoro klo 16.30 
ja kirkkokuoro klo 18 sekä 
pe nuorisokuoro klo 17.30 
seurakuntatalossa. 
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12, varhaisnuortenkerho 
ma klo 15 ja perhekerho to 
30.4. klo 11 k-huoneessa. 

Siikalatvan haudanhoitosopimukset

Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden sopimuksia sekä ke-
sähoitoja. Sopimuspyyntöjä otetaan vastaan touko-
kuun loppuun saakka, jonka jälkeen kesähoitosopi-
muksia vuodelle 2009 ei tehdä.
Hoitosopimuksen sisältö: haudan pinnan nurmi/hiek-
kahoito, kukat ja kukkien hoito/kastelu. Sopimuk-
sen hinta perustuu sovittuun kukkien lukumäärään. 
Omaisten tuomat lisäkukat hoidetaan. Lisähintana saa 
joulukynttilän sytyttämisen.
Seurakunnalla on kuusi (6) hautausmaata eri kappelei-
den alueella (Kestilä, Pulkkila, Piippola, Pyhäntä, Rant-
sila). Hoitoilmoituksia ottavat vastaan seurakuntames-
tarit ja talouspäällikkö.

Sävelhartaus
Ke 6.5. klo 19 Piippo-
lan kirkossa. Rantsilan 
lapsikuoro Stellat, säes-
tys urut ja chimeskellot. 
Hartaus Erkki Piri. Ti-
laisuudessa myytävänä 
lapsikuoron cd:tä Kul-
jen iloiten.

Omaishoitajien retki
To 14.5. Valamon ja Lintulan luostareihin. Kaikki omaishoi-
tajat ja omaishoitajina toimineet mukaan. Ilmoittautumi-
set ma 11.5. mennessä diakoniatyöntekijöille.

Perhekerhon kevätretki
Pe 15.5. Toivosen eläinpuistoon ja talonpojanmuseoon 
Kälviälle. Ilmoittaudu 4.5. mennessä kirkkoherranviras-
toon p. 0207 109 860 tai srk-sihteerille p. 0207 109 736. 

leiripäivä
Yhden vanhemman perheen leiripäivä la 16.5. klo 9 alka-
en Ristironkkelissa. Lapsille omaa ohjelmaa. Ilmoittau-
tumiset 11.5. mennessä Kirsti Hakkarainen p. 0207 109 
853 ja Eeva-Liisa Kekkonen p. 0207 109 733. 

lasten kesäleiri
Lasten kesäleiri Ristironkkelissa 22.–25.6.09, avoin kai-
kille vuosina 1997–2002 syntyneille koko Siikalatvan alu-
eella. Hinta 25 € / hlö, 4H-jäsenet 24 € / hlö. Ilmoittau-
tuminen Tanja Heleniukselle 3.6. mennessä p. 0207 109 
734. Leiristä lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan 
päätyttyä leirikirje, jossa tarkemmat tiedot. 

kastettu: Aliisa Noora Mä-
täsaho.
Vihitty: Markus Tapio 
Koikkalainen ja Heli Paulii-
na Tissari.

RANTSILA
Vappumyyjäiset pe 1.5. 
klo 11, seurat su 3.5. klo 
18.30 ja ompeluseurat pe 
8.5. klo 19 ry:llä. 
eläkeliitto ti 5.5. klo 11 
seurakuntatalossa. 
lapsikuoro ke klo 15 seu-
rakuntatalossa (ei 6.5.) ja 
pe 8.5. klo 13 Hovin koulul-
la. Lapsikuorolaiset ke 6.5. 

linja-auto lähtee klo 16.15 
Mankilasta ja klo 16.35 seu-
rakuntatalon pihasta Piip-
polan konserttiin.  
kerhot: Perhekerho ma klo 
10 Nuppulassa. Hovin Nuput 
ke klo 10 Hovin koululla, to 
Pikku Nuput klo 10 ja Isot Nu-
put klo 13 Nuppulassa. Tyttö-
kerho ma klo 15.30 Nuppu-
lassa, Mankilan varhaisnuo-
ret ti klo 14.30 Mankilan kou-
lulla, Hovin varhaisnuoret ke 
ryhmä klo 12.30 ja ryhmä II 
klo 14.30 Hovin koululla. 
kastettu: Alvari Frans Israel 
Ojantakanen.

Haapaveden 
kamariorkesterin 
konsertti
Ti 5.5. klo 10 Pulkkilan 
kirkossa.

Pudasjärven 
seurakunnan nuoriso-
kuoron konsertti
To 7.5. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Hartaus Perttu 
Kyllönen

Seurakuntakerhon 
retki

Ti 12.5. Rokuan kunto-
keskukseen. Lähtö klo 
9 Tyrnävän seurakun-
tatalolta ja paluu klo 
16.30 mennessä. Osal-
listumismaksu 15 eu-
roa / kerholainen ja 25 
euroa / ei kerholainen, 
sis. kyydin, ruokailun, 
kahvin ja jumppahet-
ken. Ilm. 5.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon 
p. 5640 600.

Yhteisvastuu-
kerääjät! 

Palauttakaa listat ja 
rahat Tyrnävän osuus-
pankkiin huhtikuun 
loppuun mennessä.

Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Su 3.5. klo 16 seurat 
ry:llä. La 9.5. klo 12 äitien-
päivämyyjäiset ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Pe 1.5. klo 11 vappumyyjäi-
set ry:llä, klo 18 iltaohjelma 
ry:llä. Su 3.5. klo 16 seurat 
ry:llä.
kastettu: Iina Milla Maria 
Hirsikorpi, Heini Tuulia Kan-
gasjärvelä, Aatos Elliot Kos-
kela.
Vihitty: Pentti Johannes 
Korkiakoski ja Pirkko Anit-
ta Kesti.
kuollut: Olavi Johannes 
Siira 81.
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Globaaleja teemoja pieninä palasina
Ruotsalaisen Lukas Moodysso-
nin kansainvälinen yhteistuo-
tanto Mammutti sai nuivan vas-
taanoton Berliinin elokuvajuhlil-
la, elokuvaa moitiskeltiin naiivik-
si saarnaksi. Sellainen Mammut-
ti ei kuitenkaan ole, toki se silti on 
ohjaajan kannanotto. 

Samalla elokuva on paluu 
Moodyssonin alkukauden töi-
den selkeämpään ilmaisuun 
itsehakuisten kokeilujen jäl-

keen. Moodysson ei kuiten-
kaan taivu aivan samalla ta-
valla valtavirtaan kuin hänen 
kansainvälisen läpimurron 
tehnyt maanmiehensä Lasse 
Hallström.

Mammutin tärkeimmäk-
si teemaksi painottuu globaa-
linen eriarvoisuus, jota tarkas-
tellaan yksilötapausten kaut-
ta. Keskeistä on yhtä lailla per-
heen merkitys ja lapsen asema, 
mitä Moodysson käsitteli jo ai-
emmissa elokuvissaan. Rin-
nakkaisteoksena Mammutil-
le on nähty Aljendro Gonzeles 
Inarritun Babel, mutta Moo-
dyssonin kerronta on maanlä-
heisempää.

Elokuvan keskus on varakas 
amerikkalaisperhe ja sen ongel-
mat. Rinnakkain kuljetetaan 
perheen filippiiniläisen lasten-

hoitajan tarinaa. Vaikka teema-
kenttä on globaali, asioita tut-
kaillaan pienempinä palasina: 
toimeentulon, ansiotyön ja las-
ten kannalta.

Vaikka Moodysson tarkkai-
lee enemmän kuin varsinaises-
ti kommentoi, hänen pyrkimyk-
sensä tulevat selviksi. Morali-
soinnista ei ole kysymys, mut-
ta elokuvassa tuodaan esiin, että 
vaihtoehdon mahdollisuus olisi 
sekin olemassa.

Kuitenkin paikoin tuntuu 
siltä, että elokuvassa takerru-
taan osin itsestäänselvyyksiin 
ja asiat esitetään ehkä turhan 
yksinkertaistaen: maailma on 
yhtaikaa suuri ja pieni, mutta 
ongelmat ovat kaikkialla peri-
aatteessa samanlaisia. Erot pe-
rusasioissa ihmisten välillä ovat 
pelkkää pintaa.   

Mammutti ei jää ilman niin 
sanotun sanomaelokuvan piir-
teitä. Näkemystensä takana 
ohjaaja tuntuu joka tapauk-
sessa seisovan. Paluu vanhoille 
jäljille ei tunnu pahalta muu-
tenkaan, joskin parhaastaan, 
kuten äärimmäisen ankarasta 

Lilja 4-everistä Moodysson on 
vielä kaukana.

SauLi PeSoNeN

Mammutti (Mammoth), Ruotsi/
Tanska/Saksa 2009. Ohjaus: Lu-
kas Moodysson.

KiNoKuLma

Yhdessä sanomatta sanaakaan

Haukiputaalla vietettiin lauan-
taina Hiljaisuuden päivää. Tak-
kurantalainen Kaisu Takkinen 
avasi kotinsa, toistasataavuotta 
vanhan maalaistalon ovet hiljai-
suudenviljelyä varten. 

– Idea tuli diakoniatyönteki-
jä Laila Rantakokolta, joka ihas-
tui Kaisun persoonalliseen kotiin 
ja ajatteli, että se olisi ihanteelli-
nen paikka Hiljaisuuden päivälle. 
Kaisu itse ei ole aikaisemmin ol-
lut retriitissä, mutta suostui aja-
tukseen ilomielin. Pidimme kol-
misin palaverin ja päätimme lait-
taa kirkollisiin ilmoituksiin, et-
tä mukaan mahtuu seitsemän en-
sinnä ilmoittautunutta, pastori 
Maria Vähäkangas kertoo.

Kolmikko sopi myös työnjaos-
ta: Kaisu huolehtii tarjoilusta yh-
dessä Lailan kanssa ja Maria hoi-
taa hengellisen puolen. 

– Haastavinta oli löytää aikaa 
valmisteluun. Käydessäni Helsin-
gissä minulla oli junassa mukana 
virsikirja, Raamattu, Taize-laulu-
kirja ja muistiinpanovälineet. Ju-
namatkalla oli aikaa suunnitella, 
Maria Vähäkangas kertoo.

Kotiretriiteistä alettiin puhua 
muutamia vuosia sitten, mutta ne 
ovat jääneet harvinaisiksi. Hiljai-
suuden päivä on lyhennetty ver-
sio hiljaisuuden retriitistä.

irti melun kulttuurista
Ohjatussa hiljaisuudessa kohtaa 

muita ihmisiä ja käy vuoropu-
helua Jumalan ja itsensä kans-
sa. Sen aikana on aikaa tarkas-
tella oma elämäänsä kaikessa 
rauhassa. Esikuva löytyy Raa-
matusta: ”Lähtekää mukaa-
ni johonkin yksinäiseen paik-
kaan, niin saatte vähän leväh-
tää.” (Mark. 6:30–31).

Kun kiire, melu, arjen haasteet 
ja vaatimukset vievät voimia, tie-
toinen vetäytyminen hiljaisuu-
teen ja joutilaisuuteen voi kat-
kaista oravanpyörän. 

– Hiljaisuus antaa voimia, 
eheyttää, puhdistaa sielun kaikes-
ta turhasta luoden tilaa Jumalalle. 
On hoitavaa kun kukaan ei vaadi 

mitään. Saa olla hiljaa, kuunnella 
sisintään ja Jumalaa. Hiljaisuudes-
sa tulee enemmän läsnä olevaksi, 
löytää ilon ja levon, joskus itkun ja 
surunkin kautta, Maria Vähäkan-
gas luonnehtii.

Päivän elementteinä oli hetki-
rukouksia, Raamatun mietiskelyä 
sekä laulua ja musiikkia. Hiljai-
suuden viljely vaientaa muut ää-
net ympäriltään. 

Takkisen perinteitä kunni-
oittaen kunnostettu talo tarjo-
si mietiskelynurkkauksia, joissa 
saattoi vaikka kääriytyä matka-
huopaan, keikauttaa itsensä ko-
toisasti keinutuoliin tai vaellel-
la pihapiirissä. Talon vanhat esi-

neet ja kauniit asetelmat puhui-
vat omaa kieltään.

jotain 
saa mukaansakin
Hiljaa oleminen ei ole niin vaike-
aa kun saattaisi kuvitella. Puheli-
aatkin ihmiset ovat kokeneet hil-
jaisuuden hyvänä asiana. Voi yl-
lättyä, kuinka nopeasti päivä hil-
jaisuudessa menee. 

– Tuntui hyvältä hiljentyä ja 
rauhoittua ja olla Jumalan kasvo-
jen edessä irti arjesta. Olen ollut 
aikaisemmin viikonloppuretrii-
tissä, mutta se tuntui melko pit-
kältä, mukana ollut Heikki Junt-
ti kommentoi.

Kaisu Takkinen oli tehnyt ruu-
at ja muut tarjoamiset edellisenä 
päivänä valmiiksi, joten aikaa jäi 
osallistua päivän viettoon. 

– Yhteishenki tuntui tosi hy-
vältä ja Hiljaisuuden päivä on ol-
lut positiivinen kokemus.

Hiljaisuudessa koetun voi vie-
dä mukanaan niiden ihmisten 
keskelle, joiden kanssa arki ele-
tään. Maria Vähäkankaan mu-
kaan siinä se haaste onkin. Mi-
ten arjessakin malttaisi pysähtyä 
ja hiljentyä vastaanottavaisella 
mielellä.

auLiKKi aLaKaNgaS

Hiljaisuuden viljely vaientaa muut äänet ympärillä. Takana oikealla Maria Vähäkangas.

Kiireinen ja meluisa 
elämä vie voimia, mutta 
hiljaisuus lepuuttaa 
väsynyttä mieltä. Se 
houkuttelee pysähtymään 
ja arvioimaan elämää 
uudelleen. Kaikki eivät 
siihen uskalla, koska 
hiljaisuudessa joutuu 
kohtaamaan myös itsensä.

Au l i k k i  A la kan g as


