
Seurakuntalehti      102. vuosikerta      No 15      23.4.2009

Ia
in

 C
am

p
b

el
l

Nooa 
seilaa 
tarhaan

Sivut 12–13



2    Nro 15      23.4.2009

Aatoksia

Mopoetiketti
Olen uusi tulokas Kambodzhan pää-
kaupunkiin, Phnom Penhiin, ja mo-
net käytännön asiat ovat opettelussa. 
Sen olen jo ehtinyt todeta, että mat-
kustamiseen liittyy paljon muuta-
kin kuin vain pääseminen pisteestä 
A pisteeseen B.

Phnom Penhin liikenteessä on ko-
ko ajan enemmän autoja, mutta suu-
rin osa ihmisistä matkustaa mopoilla. 
Perheautonkaan ostoon ei ole tarvet-
ta kun mopon kyytiin sopii isä, äiti ja 
2–3 lasta, vaikka joku lapsista olisi ti-
putuksessa. Mopolla kulkee myös niin 
muuttokuormat kuin kanat torille.

Jos ei omista mopoa, voi käyttää 
mopotaksia. Vaihtoehtoja on kaksi – 
motodop, tavallinen mopo, jossa on 
istuin ja ylimääräiset jalkatuet kus-
kin takana istuvaa matkustajaa var-
ten, tai tuk tuk, mopon vetämä pik-
ku kärry.

Siveellisyyssyistä hieno nainen is-
tuu mopon kyydissä hajareisin vain 
jos kuskina on toinen nainen tai oma 
aviomies. Muutoin ”sivusatulassa” – 
niin, että molemmat jalat ovat mo-
pon vasemmalla puolella (oikealla 
puolella on pakoputki – hieno nainen 
ei myöskään halua palovammoja sää-
riinsä), jalat nilkasta ristissä niin, et-
tä vasen jalka on jalkatuen päällä, ja 
oikea jalka lepää vasemman päällä.

Itse käytän motodopia päivittäin, 
enkä ole vielä osannut lopullisesti 
päättää noudatanko kambodzhalais-
ta tapaa vai en. Phnom Penhin länsi-
maisten naisten keskuudessa mielipi-
de näyttää olevan jakautunut.

Toiset on sitä mieltä, että aina-
kin pääkaupungissa ihmiset osaa-
vat jo odottaa, että länsimaiset ihmi-
set käyttäytyvät eri lailla kuin kam-
bodzhalaiset, tai ainakin he ovat tot-
tuneet siihen, että länsimaiset ihmi-
set eivät osaa käyttäytyä. Sivuttain is-

tuminen on vaarallisempaa kuin ha-
jareisin istuminen, joten Phnom Pen-
hin vaarallisessa liikenteessä ei kan-
nata ruveta diivailemaan.

Jotkut taas ovat sitä mieltä, et-
tä koska kyseessä on käyttäytymis-
tapa, joka leimaa naisen, kannattaa 
paikallista tapaa seurata. Ja mitä vaa-
rallisuuteen tulee, niin sivuttain is-
tuessa on pienempi riski, että onnet-
tomuuden sattuessa takertuu kaatu-
vaan mopoon.

Toisaalta, jo kaksi kambodžalaista 
vanhempaa rouvaa on tehnyt selväk-
si, että minun ei pidä istua motodopin 
kyydissä sivuttain. Toinen heistä on 
vuokraemäntäni, joka kauhistui, kun 
saavuin kotiin sivuttain istuen. Hän 
selvitti, että jos joku yrittää varastaa 
laukkuni liikenteessä, minä menetän 
tasapainoni, kaadun vauhdissa ka-
tuun, lyön pääni, ja kuolen kurjasti 
kaukana kotimaastani. (Koska vuok-
raemäntäni ei puhu englantia, ja tämä 
esitettiin pantomiimina, loppu on tul-
kinnanvarainen.) 

Seuraan hänen neuvoaan kunnes 
joku esittää eriävän mielipiteen yhtä 
vakuuttavasti.

Emma HolmStröm

Kirjoittaja on Suomen Lähetysseuran lähetti ja 
sosiaaliantropologi, joka opiskelee 

parhaillaan khmerin kieltä Kambodzhan 
pääkaupungissa Phnom Penhissä.

23.4.2009

Oma miesjärjestö
Toimittaja Markku Leiwo kirjoittaa Il-
kassa miehistä ja politiikasta.

”Keskustanaiset, kokoomusnaiset, de-
marinaiset jne. Eikö olisi ihanaa kun olisi 
myös kokoomusmiehet, keskustamiehet, 
demarimiehet.

Yllättäen alkaisi puoluepolitiikkakin 
kiinnostaa. Uskon niin. Saisi ainakin 
syyn lähteä ”kokkouksiin”.

Aiheena on yksinkertaisesti ”Miespo-
lon pelastus”. Siitä vaan asialle.”

Ilkka 20. huhtikuuta 2009

Jeesukselle keikkaa
Helsingin Sanomien toimittaja Sami Syk-
kö kertoo blogissaan yllättävästä osien 
vaihdosta.

”Jeesus on saanut merkittävän malli-
keikan. Madonnan “miesystävä”, 22-vuo-
tias Jesus Luz on palkattu Dolce & Gab-
banan syksyn kampanjaan malliksi. Ku-
vat ottaa Steven Klein.

Madonna on koko aikuisikänsä tehnyt 
uraa ja rahaa uskonnon, erityisesti Jee-
suksen avulla. Nyt roolit ovat kääntyneet: 
Jesus tekee rahaa Madonnan avulla.

Jesuksen esimerkki osoittaa, että mie-
hen todella kannattaa yrittää Madonnan 
kainaloon. Varsinkin, jos hän on (tusi-
na)malli.”

Helsingin Sanomat 20. huhtikuuta 2009

Paskasta leiväksi
Itä-Hämeen toimittaja Kaisa Hako kertoo 
kirjailija Torsti Lehtisen oivalluksesta.

”Ajattelin, että olen tarpeeton aineen-
vaihduntatapahtuma, joka muuttaa lei-
pää paskaksi. Minun oli jotenkin kuitat-
tava olemassaolemisen lahja’, kuvaa kris-
titty kirjailija Torsti Lehtinen omaa tie-
tään.

Syviä vesiä luodannut mies tuntee 
mysteerin äärellä suurta vapautta. ’Ovi, 
josta haluaisin astua sisään, vie niin ava-
raan paikkaan, että ollaankin jo ulkona.”

Itä-Häme 14. huhtikuuta 2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Haukiputaan seurakunnassa allekirjoitettiin 

maanantaina urakkasopimukset, joilla aloi-

tetaan kirkon, tapulin ja kirkkotarhan kun-

nostustyöt. Remontilla parannetaan niin ulkoasua 

kuin tekniikkaakin. Muun muassa kirkon savitiili-

katto uusitaan kokonaan, ikkunoita parannellaan ja 

lämmitysjärjestelmä uusitaan kokonaan. Kesän säis-

tä riippuu, ehditäänkö urakka saada valmiiksi loka-

kuun loppuun mennessä. Viimeistään jouluna hau-

kiputaalaisten pitäisi päästä ehostettuun kirkkoon.

Kirkkovaltuusto on varannut töille rahaa melkein 

kaksi miljoonaa euroa. Se on rahallisesti seurakun-

nan historian suurin kirkonkorjausurakka. Haukipu-

das ei ota velkaa vaan käyttää aiempien vuosien yli-

jäämää.

Muuallakin ovat seurakunnat äityneet rakenta-

maan – jopa kiivaasti.

Oulussa kunnostetaan parhaillaan Isokatu 9:ssä 

entistä ympäristöviraston taloa seurakuntayhty-

män käyttöön. Melkein naapurissa kunnostetaan 

pappilaa.

Espoossa peruskorjataan Leppävaaran kirkko. Sen 

jälkeen ovat vuorossa Olarin kirkko ja tuomiokirkko.

Helsingin seurakuntayhtymä laittaa kiinteistöi-

hin 120 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa. Rahalla 

kunnostetaan kirkkoja ja hautausmaita sekä raken-

netaan tuki- ja vanhusasuntoja.

Kirkkohallitus avustaa seurakuntien hankkeita 

vuosittain 5–6 miljoonalla eurolla.

Talouden tilanne ei näytä seurakuntia pelottavan. 

Aika investoinneille onkin nyt monella tavalla varsin 

otollinen. Seurakunnat omistavat paljon arvokkaita 

vanhoja rakennuksia, joita suojellaan tarkoin mää-

räyksin. Korjaustyöt ovat vaativia. Niiden suunnitte-

luun ja toteuttamiseen tarvitaan ammattilaisia, joi-

ta on taantuman aikana paljon helpompi saada ura-

koihin kuin ylikuumentuneen nousukauden aikana.

Laskukauden investoinneilla seurakunnat osallis-

tuvat työllistämistalkoihin. Suojeltujen rakennusten 

korjausurakoilla on työllisyyteen hyvä vaikutus. Ne 

työllistävät muun muassa alihankintoina paljon käsi-

työaloja.

Seurakunnallista elvytystä
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Myös papin on kirkossa 
huomioitava, että 
jumalanpalvelukseen 
osallistuu sadan 
sijasta ehkä viisisataa 
kuuntelijaa eri puolilta 
Suomea.

Sami Kallioinen
verkkoviestintäpäällikkö

Kirkkohallitus

Kirkkohallitus on 
aikeissa tukea suosittua 
Virtuaalikirkkoa. 
Verkkojumalanpalvelusta 
kehitetään aikaisempaa 
vuorovaikutuk-
sellisemmaksi. 

Kirkkohallitus myöntänee 15 000 
euroa Virtuaalikirkon kehittä-
miseen. Lopullinen päätös asi-
asta syntyy huhtikuun lopussa. 
Kehittämisrahan saa Oulun tuo-
miokirkkoseurakunta.

Virtuaalikirkon kehittäjä, sä-
veltäjä Ilmari Mäenpää e-Con-
certhousesta iloitsee päätöksestä, 
koska Oulun tuomiokirkosta vii-
koittain Internetissä lähetetyissä 
jumalanpalveluksissa ja konser-
teissa vierailevat säännöllisesti 
myös muut kuin oululaiset.

Virtuaalikirkossa on sen aloit-
tamisesta lähtien ollut yli 30 000 
käyntiä. Ensim-
mäinen Virtu-
aalikirkko nä-
kyi tuomiokir-
kosta ensim-
mäisenä ad-
venttina. 

Noin puolet 
palvelun käyt-
täjistä on muu-
alta kuin Ou-
lusta. Mäen-
pään mukaan 
kävijät eivät 
rajoitu suomalaisiin vaan lähe-
tyksiä on seurattu reaaliaikai-
sesti ja tallenteiden avulla eri 
puolilta maailmaa, muun mu-
assa Ranskasta, Yhdysvalloista 
ja Ruotsista. 

Mäenpää tiivistää Virtuaali-
kirkon palvelevan koko kirkon 
työtä.

Tähän mennessä Virtuaali-
kirkon lähetystoiminnan, muun 
muassa niin sanotun kaistamak-
sun, on maksanut yksin Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta. Mä-
enpää kertoo, että työtä on tehty 
myös paljon talkooperiaatteella.

laajentuminen 
suunnitelmissa
Oulun seurakuntayhtymän vies-
tintäjohtajan Sakari Korven mu-
kaan muutamassa kuukaudessa 
suuren suosion saaneen Virtuaa-
likirkon kehittyminen on suurel-
ta osin kiinni Kirkkohallituksen 
taloudellisesta tuesta.

– Meidän tavoitteenamme on 
saada tänä vuonna palveluun 
mukaan kymmenen kirkkoa, joi-
den kanssa Virtuaalikirkon kehi-
tystyötä jatketaan, hän kertoo.

Tällä hetkellä muun muassa 
Tampereen seurakuntayhtymäs-
sä odotetaan kiinnostuneena 
Kirkkohallituksen mukaan läh-
temistä Virtuaalikirkkoon. 

Virtuaalikirkon kehittäminen  
otti askeleen eteenpäin

Oulun tuomiorovastin Matti 
Pikkaraisen terveiset Kirkkohal-
litukseen ovat, että ”meitä kan-
nattaisi nyt jeesata”. Pikkaraisen 
mielestä Virtuaalikirkko vie ih-
miset samanlaiseen murrokseen 
kuin aikoinaan radio- ja tv-juma-
lanpalvelukset.

– Virtuaalikirkko on tämän 
ajan tapa palvella ihmisiä. Se on 
todellisuuttamme nyt. Virtuaali-
kirkon avulla kirkossa kävijöiden 
määrä moninkertaistuu.

rukoukseen osallistuminen 
mahdollistettava
Virtuaalikirkko on pilottina osa 
Kirkkohallituksen valtakunnal-
lista Hengellinen elämä verkos-
sa -hanketta. 

Kirkkohallituksen verkko-
viestintäpäällikön Sami Kallioi-
sen mukaan taloudellisen tuen 
antamista suunnitellaan, koska 
kokeilusta Oulussa halutaan saa-

da lisää tietoa. 
Viisi kuukaut-
ta on lyhyt ai-
ka, hän arvioi. 

Kallioinen 
korostaa, et-
tä verkossa 
olevaa juma-
lanpalvelus-
ta tulee kehit-
tää aikaisem-
paa osallistut-
tavammak-
si. Hän uskoo 

myös Virtuaalikirkon seuraajien 
kaipaavan lisää vuorovaikutuk-
sellisuutta.

– Verkon välityksellä jumalan-
palvelukseen osallistuvan pitää 
pystyä tuntemaan olevansa läsnä 
kirkossa, vaikka hän ei fyysises-
ti olekaan siellä. Siksi verkkoju-
malanpalveluksia on vielä kehi-
tettävä esimerkiksi niin, että ne-
tin välityksellä voi osallistua esi-
merkiksi rukouksen ja saarnan 
tekemiseen. 

– Verkkokirkossa käymisestä 
on tärkeää saada mahdollisim-
man täyteläinen kokemus. Myös 
papin on kirkossa huomioitava, 
että jumalanpalvelukseen osal-
listuu sadan sijasta ehkä viisisa-
taa kuuntelijaa eri puolilta Suo-
mea, Kallioinen puhuu.  

Hänen mukaansa saman ik-
kunan kautta tulisi voida ver-
kossa seurata reaaliajassa ei vain 
jumalanpalveluksia, vaan myös 
seurakuntien järjestämiä raamat-
tuluentoja, keskustelu- ja musiik-
kitilaisuuksia tai vaikkapa kirk-
koteatteria. 

– Meidän on saatava verkkoon 
mahdollisimman monipuolinen 
kokonaisuus kirkon tarjonnasta. 
Siinä korostuisivat myös seura-
kuntien erilaiset vahvuudet.

riitta HirvoNEN

Verkkokirkossa kävijän 
tulisi saada kokemus 
läsnä olemisesta 
jumalanpalveluksessa.

R i i t t a  H i r vo n e n

Virtuaalikirkon kävijäkartta

Virtuaalikirkon lähetyksiä on seurattu Suomessa pohjoisinta Lappia lukuunottamatta. Oululaisten lisäksi 
koneen ääressä ovat olleet ahkerasti esimerkiksi helsinkiläiset, ylivieskalaiset ja kuopiolaiset. 
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Kristillinen kasvatus vastaa ateismille
Ateistit kampanjoivat aatteensa puo-
lesta. Haasteeseen on vastattava. 

Ateistit toistavat muutamaa pe-
rusväitettä. Heidän mukaansa lapset 
syntyvät ateisteina, ja vasta uskon-
nollinen ”pakkosyöttö” tekee heistä 
uskonnollisia. Siksi ateistit haluavat 
kieltää uskonnollisen kasvatuksen ja 
korvata sen arvoneutraalilla kasva-
tuksella. He sanovat myös, että tiede 
ja tieto tekevät uskonnon tarpeetto-
maksi. Siksi uskonnonopetus pitää 
poistaa kouluista. He väittävät, että 
uskonnolla on kielteisiä vaikutuk-
sia ihmisten elämään. Uskonto on 
heidän mielestään epäterveellistä ja 
vaarallista.    

Tosiasiat eivät tue ateistien väit-
teitä. Uskonto on kiistattomasti 
yleismaailmallinen ilmiö. Ihminen 
on uskonnollinen olento, joka ky-
syy elämän alkuperää, tarkoitusta 
ja päämäärää. Arvovapaata kasva-
tusta ei ole. Jokainen välittää lapsel-
leen jotkin arvot ja uskomukset – el-
lei kristillistä uskoa ja elämäntapaa, 
niin jotakin muuta. Ajatus, että an-
taisimme lapsen kasvaa ilman elä-
mänkatsomuksellista kasva-
tusta, jotta hän voisi aikuisena 
puolueettomasti valita, mihin 
uskoo, on yhtä mahdoton kuin 
se, ettei lapselle opetettaisi mi-
tään kieltä, jotta hän voisi ai-
kuisena valita, mitä kieltä tah-
too puhua. 

Kysymys tieteen ja uskon-
non suhteesta on noussut esiin 
erityisesti nyt Darwinin juhla-
vuonna. Keskustelussa unoh-

detaan helposti, että länsimaisen tie-
teen suuri edistys sen läpimurtovai-
heessa 1500–1700-luvuilla perustui 
nimenomaan kristinuskoon. Tieteen 
ja uskonnon välille rakennettu vas-
takohtaisuus on keinotekoinen ei-
kä kestä kriittistä tarkastelua. Tie-
don vastakohta ei ole usko vaan tie-
tämättömyys, eikä uskon vastakohta 
ole tieto vaan epäusko. 

Uskonnon vaikutuksista ihmis-
ten elämään otetaan usein esille us-
konsodat ja kulttuurien tuhoami-
nen uskonnon nimissä. Ihmiskun-
nan historiassa onkin tässä todella 
mustia sivuja. Kuitenkin ateistiset 
yhteiskunnat ovat tuottaneet monin 
verroin enemmän kuolonuhreja ja 
muuta tuhoa kuin ne, joissa kristin-
uskolla on ollut merkittävä vaikutus. 

Kristillisellä uskolla näyttää olleen 
kristittyjen ja kirkkojen vajavuuksis-
ta huolimatta pikemminkin ihmisen 
pahuutta ehkäisevä vaikutus. Sairai-
den, lasten, vanhusten ja köyhien aut-
taminen on kristinuskon hedelmää. 
Taloudellinen ja sosiaalinen hyvin-
vointi, tiede ja muu sivistys ja kansan-

valtainen demokratia ovat kukoista-
neet nimenomaan kristinuskon vai-
kutuspiirissä.  

Ateistisen propagandan ei pidä 
antaa viedä meiltä oikeutta kristil-
lisen uskoon ja sen harjoittamiseen. 
On olemassa merkkejä siitä, että 
kristillinen kasvatus on heikkene-
mässä. Kirkon uusimman nelivuo-
tiskertomuksen huolestuttavimmat 
luvut kertoivat kotien kristillisen 
kasvatuksen ja seurakuntien lapsi- 
ja nuorisotyön alamäestä. Nyt tarvi-
taan kansanliikettä kristillisen kas-
vatuksen puolesta. 

Haastamme kaikki kristityt toi-
mimaan kotien kristillisen kasva-
tuksen, päiväkodin ja koulun us-
kontokasvatuksen sekä kirkon lapsi- 
ja nuorisotyön hyväksi. Ehdotamme, 
että kirkko päättää ottaa työn lasten, 
varhaisnuorten ja nuorten parissa 
tärkeimmäksi painopistealueekseen. 
Kotona opittu iltarukous ja seura-
kunnassa kuultu Jumalan sana ovat 
elämän tärkeimmät eväät ja vahvim-
mat lääkkeet ateismia vastaan.  

tapio lEiNoNEN, timo 
JuNkkaala, JuHa väHäSarJa

Suomen Raamattuopiston Säätiö 
HEimo karHapää, timo rämä, 

arto Hukari, pEkka JokiraNta 
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

raimo mäkElä,  
pEkka mäkipää, olavi pEltola

Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
kimmo karHi, JuSSi miEttiNEN

Suomen Evankelisluterilainen 
Opiskelija- ja Koululaislähetys

Rauhan Tervehdyksen pääkirjoituk-
sessa 12.3. kuvattiin romantisoiduksi 
toivetta, että seurakunnalliset tilaisuu-
det järjestettäisiin jo olemassa olevissa 
kirkollisissa rakennuksissa. Kirjoituk-
sessa oltiin sitä mieltä, että koska kansa 
haluaa kauppakeskuksiin, niin seura-
kunnankin on hyvä olla niissä sekä ti-
loina että henkilöinä. Epäröintiä osal-
listua hankkeisiin pidettiin kauppa-
keskusten demonisointina.

Kiimingin Ideaparkin ollessa ky-
seessä on ajatus seurakunnan pyr-
kimyksestä mennä kansan keskelle 
myös hieman romanttinen. Ideapar-
kin suunnittelussa kuntatasolla jätet-
tiin huomiotta voimassa olleet sopi-
mukset maankäytöstä ja rakentami-
sesta. Kun seurakunta on tilavuokra-
ushankkeellaan tullut esiin kauppa-
keskuksen rakentamisen puolesta, on 
se tainnut unohtaa yhden luterilaisen 
kirkon arvoista: ympäristön kunnioit-
tamisen ja vaalimisen. 

Kauppakeskukset eivät ilmaan-
nu luonnonvoiman tavoin, vaan ovat 
ihmisten teko. ”Korostaessaan koko-
naisvaltaista hengellisyyttä ja kohtuut-
ta kristinusko muodostaa vahvan vas-
tavoiman ylikorostuneelle kulutus-
kulttuurille... Luomakunta on yhtei-
nen, ja siitä huolehtiminen on yhtei-
nen asia. Erilaisten ympäristöuhkien 
edessä on kirkossa todettu, että kris-
tillisten yhteisöjen tulee uudistua ja to-
teuttaa myös omissa arjen ratkaisuis-
saan ekologista vastuuta.” (www.evl.fi. 
/usko ja arvot)

Kuten pääkirjoituksessa todettiin, 
seurakunta näkyy ihmisten välityksel-
lä. Esimerkkinä tästä Kiimingin seura-
kunta palkkasi juhlavuonnaan kodin-
hoitajan avuksi perheille. Olisivatko 
samankaltaiset ratkaisut mahdollisia 
tulevaisuudessa ja voisiko seurakun-
nan työnäky sittenkin parhaiten to-
teutua jossain muualla kuin kulutus- 
ja ostamiskulttuurin paraatipaikalla?

HEli HuuSko 
Jääli

Seurakunnat ja kauppakeskukset

Helsingin Sanomien sunnuntainumerossa on ”Ky-
sy Kirstiltä”-palsta, johon lukijat voivat lähettää ky-
symyksiä. Myös Kalevassa on ”Kysy toimittajalta” 
-palsta. Eikö Rauhan Tervehdyksessä voisi myös olla 
”Kysy papilta” -palsta, johon lukijat voisivat lähettää 
kysymyksiä ongelmallisista tai muuten kiinnostavis-
ta Raamatun kohdista tai muistakin asioista?

Itselläni olisi heti yksi kysymys. Kylväjä-vertauk-
sesta (esim. Mark.4:10–12) Jeesus sanoo, että muille 
kuin opetuslapsille se ei olekaan tarkoitettu ymmär-
rettäväksi, jotta ”he eivät kääntyisi ja saisi anteeksi”. 
Minkä takia hän sitten saarnaa, jos ei ole tarkoitus, 
että kuulijat ymmärtäisivät? Eikö pelastus ole tarkoi-
tettu jokaiselle?

markku ikäHEimo
Oulu

Kysymyksiä papille

Helena Kärnä käsitteli ansiokkaasti virsikirjasta 
poistettua virttä n:o 400 palstalla Aatoksia (Rau-
han Tervehdys/2.4.2009). Mainittu virsi kirjoitet-
tiin sanatarkasti psalmin 58 pohjalta. 

Se oli kovaa tekstiä. Kirkko otti kantaa yhteiskun-
nallisiin asioihin. Se poistettiin virsikirjasta, koska 
se ei sopinut nykyiseen hys-hym-mentaliteettiin. On 
kysymys protestivirrestä, jota kansa lauloi 300 vuotta 
uhmamielin ja lohdukseen uskoen samalla, että Ju-
mala korjaa asiat kohdalleen ja että kosto kohtaa vää-
rintekijät. Pari radikaaleinta säkeistöä poistettiin jo 
varhain:

 Mut Herra sutten hampaat
 Särkee ja leukaluut,
 Ja vapauttaa lampaat,
 Pedoilta sulkee suut;
 Kuin savu tuulen alla
 He pian haihtuvat,
 Kuin kaste kankahalla
 He kaikin katoovat.

 Kuin pellon etanaisen
 Syyskylmä kuolettaa,
 Ja keskensaama naisen
 Ei päivää nähdä saa,
 Niin hekin menettyvät,
 Kuin kosto ennättää,
 Keinonsa keskeytyvät,
 Ei päivää näekään.

Runeberg korjaili kieliasua ja Lönnrot käänsi. Vir-
si saattoi olla vaarallinen. Pentti Haanpää pani sen sä-
keitä liian sattuvasti pulamiestensä suuhun, sai syyt-
teen ja sakot. Eli jossakin yhteiskunnan yläpäässä ka-
likka kalahti.

Suomessa on kaksi yhteiskuntaa, suomalainen hy-
vinvointiyhteiskunta (rikkaampi kuin koskaan) ja 
suomalainen pahoinvointiyhteiskunta, jota leimaavat 
Kärnän mainitsema luukkukansa, hoidon ja huollon 
säästöminimointi jne. Mihinkähän tässä laman var-
jolla vielä päästäänkään? Suurin osa ”vähimmistä vel-
jistämme” on muiden ahneuden ruhjomaa. Arvokes-
kustelusta on luovuttu, koska on käynyt selväksi, että 
korkein arvo on osakkeen arvo. Kirkolla toivoisi ole-
van enemmän arvovaltaa. Saatiinhan muinoin temp-
pelin pihakin siivotuksi.

SEppo lippoNEN 
Oulu

Arkkipiispa Spegelin virsi
w w w. id ea p a r k . f i
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Maata  kiertelemässä

Pääsykoe-
valmennusta 
teologiseen
Teologian valmennuskurssi 
Joensuun ja Helsingin yliopis-
tojen teologiseen tiedekun-
taan pyrkiville järjestetään 
Oulussa 8.–9. toukokuuta.

Valmennuskurssilla käsi-
tellään pääsykoekirjojen kes-
keisiä sisältöjä ryhmätöiden ja 
keskustelujen kautta. 

Lisätietoja valmennuskurs-
sista ja koulutuksista Pohjois-
Pohjanmaan kesäyliopiston 
internetsivuilta.

Yksityisen aloittama 
kansalaiskeräys hoitajan 
saamiseksi Oulun 
yliopistollisen sairaalan 
yhteispäivystykseen 
on vakava huomautus 
päättäjille, väittää Lapin 
yliopiston professori 
Anneli Pohjola. 

Yksityinen kansalainen aloit-
ti Oulussa varainkeruun, jotta 
Oulun yliopistollisen sairaalan 
(Oys) yhteispäivystykseen saatai-
siin palkattua kahdeksi vuodeksi 
lähihoitaja huolehtimaan erityi-
sesti päivystykseen ilman saatta-
jia tulleiden hyvinvoinnista.

Itäsuomalaisessa Tohmajär-
ven kunnassa maataloustuottajat 
lahjoittavat tuhansia kiloja lihaa 
lisäraaka-aineeksi paikalliselle 
koululle, kun kunta tinkii sääs-
töihin vedoten kouluruoan ruo-
ka-aineista.

Lapin yliopiston professori, 
YTT Anneli Pohjola pitää spon-
taania kansalaisaktiivisuutta ter-
veisinä päättäjille: kuntalaiset 
huomauttavat näin, millaisia pal-

Kansalaiset väsyivät  
päättäjien kauniisiin puheisiin

veluja he pitävät yhteiskunnassa 
tärkeinä.

Pohjola kuvaa Oulun ja Toh-
majärven tapauksia suorempi-
na ja suurempina kannanottoina 
verrattuna esimerkiksi adressin 
keräämiseen netissä.

– Suora toiminta kertoo kan-
salaisten väsyneen päättäjien 
kauniisiin puheisiin. Nyt halu-
taan tekoja sanojen sijasta. Kyse 
on päätöksentekijöiden herätte-
lystä. 

Pohjolan mukaan yksityinen 
rahankeräys ja ruoan lahjoitta-
minen ovat myös vastaiskuja po-
liitikoille, jotka ovat viime vuo-

sina heikentäneet julkisen sekto-
rin palveluja.

– Useat tutkimukset osoitta-
vat kansalaisten haluavan Suo-
men olevan jatkossakin pohjois-
mainen hyvinvointiyhteiskunta, 
joka huolehtii asukkaistaan. Ra-
han kerääminen sairaalaan viestii 
mielestäni siitä, että palveluja ha-
lutaan paikkaan, jossa ne ovat tar-
jolla tasapuolisesti koko väestölle. 

Yksityisten lahjoitukset  
tuttua lähihistoriasta
Pohjola ei usko aktiivisuuden 
houkuttelevan päättäjiä luotta-
maan epäkohtien hoituvan jat-
kossakin kansalaisten suoran ja 
ripeän toiminnan turvin. 

Lahjoitukset niin Tohmajär-
vellä kuin Oysissa otetaan var-
masti mielihyvin vastaan, mutta 
Pohjolan mukaan yksi lähihoitaja 
ei ratkaise kenenkään ajatuksissa 
hoitajapulaa eikä kouluruoka ole 
pelkästään lihan syömistä. Yk-
sittäisistä ilmiöistä ei ole tulossa 

yleistä käytäntöä.
Pohjola toivoo poliitikkojen ha-
vahtuvan viestiin, jonka yksi-
tyiset henkilöt kertovat suoralla 
toiminnallaan julkisten palvelu-
jen hyväksi. 

– Jos julkiset palvelut heik-
kenevät ja niille annetaan yhä 
laajemmin markkinahinta, kan-
salaisten eriarvoisuus lisääntyy. 
Eriarvoistumisesta, kansalais-
ten tyytymättömyydestä, seuraa 
monia lieve-ilmiöitä. Uskon, et-
tä juuri tämä huolestuttaa monia. 

– Ihmiset eivät halua yhteis-
kuntaan lisää ongelmia, Poh-
jola tulkitsee kansalaisaktiivi-
suutta.

Hän lisää, etteivät yksityis-
ten lahjoitukset ole tuntematto-
mia Suomen lähihistoriassa. Kun 
kansakoulujärjestelmää rakennet-
tiin 1900-luvun vaihteessa, maan-
omistajat antoivat tontteja ja hir-
siä rakentamiseen. Toinen buumi 
oli 50-luvulla suurten ikäluokkien 
tarvitessa lisää kouluja.

– Koulujen hyväksi tehtyä tal-
kootoimintaa on siis ollut aiem-
minkin. Lähipalveluista on ha-
luttu ennenkin pitää huolta, hän 
kiteyttää.

riitta HirvoNEN

Harjoituksia 
kiireettömään 
elämään
Rentoutusterapeutti ja  
NNKY-liiton leirikeskuksen 
Tunturikeimiön emäntä Tai-
ja Hemminki opastaa elä-
mään hitauden puolesta, kii-
rettä vastaan Oulussa per-
jantaina 24.4. Tilaisuus alkaa 
kello 18 Hyvän mielen talos-
sa, Puusepänkatu 4. 

Illan aikana kuullaan myös 
Muoniossa sijaitsevan Tuntu-
rikeimiön palveluista ja oh-
jelmatarjonnasta. Ilta päättyy 
Tunturimessu-iltahartauteen. 

Yhdenvertaisuus 
tutkinnassa
Kirkkohallitus käynnistää sel-
vityksen yhdenvertaisuuslain 
toteutumisesta kirkossa. Tar-
kastelun kohteena ovat kirk-
ko työnantajana ja seurakun-
nat työyhteisöinä. Selvitys to-
teutetaan kysely- ja haastatte-
lumenetelmällä. 

Kirkkohallitus päätti selvi-
tyksen tekemisestä lokakuus-
sa 2008 Kirkon ihmisoikeus-
kysymysten neuvottelukun-
nan aloitteesta. Selvityksen te-
kemisestä vastaa TM Henriet-
ta Grönlund. Selvitystulokset 
esitetään kirkkohallituksen 
täysistunnolle keväällä 2010.

Kauan sitten, kaukaises-
sa galaksissa…Jediritari 
Luke Skywalker nujertaa 
keisarin ja tuhoaa impe-

riumin. Han Solo saa prinsessan 
ja Darth Vader kuolee. 

Tapahtumista kertoo Tähtien 
sota -elokuvasarja, joka on tun-
nettu mieltäkääntävistä ja monia 
huvittavista fantasioistaan.

Elokuvien fantasiamaailma 
näyttää vetoavan myös poliisei-
hin. Kahdeksan skotlantilaispo-
liisia Strathclyden poliisivoimis-
ta on ilmoittanut tunnustavan-
sa Tähtien sodan jediuskontoa. 
Heidän työnantajansa on joutu-
nut myöntämään, että poliisit ja 
kaksi muuta henkilökunnan jä-
sentä ovat jediritareita.

Jediuskonnon mukaan maa-
ilmassa vallitsee kaksijakoisuus. 
Universumia pitää yllä mystinen 
energiakenttä Voima. Voimal-
la on hyvyyttä edustava valoisa 
puoli ja pahuutta edustava pimeä 
puoli. Valoisaa puolta käyttävät 
jedit ja pimeää puolta sithit sekä 
pimeät jedit.

Voiman avulla jedit ja sithit 
voivat esimerkiksi lukea ajatuk-
sia, siirtää esineitä ajatuksen voi-
malla, hyppiä jopa kymmenien 
metrien loikkia sekä ennustaa tu-
levaisuutta.

Strathclyden poliisivoimien 
työntekijät eivät ennustaneet tu-

Voima olkoon kanssasi, konstaapeli

levaisuutta vaan täyttivät hyväus-
koisesti kyselyn, jossa kysyttiin 
muun muassa heidän uskonnos-
taan. Poliisivoimat joutui kuiten-
kin antamaan tiedot Jane’s Poli-
ce Review -lehdelle julkisuuslain-
säädännön velvoittamana.

Lehti kysyi 55 poliisilaitoksel-
ta ympäri Britanniaa, oliko niiden 
palveluksessa henkilöitä, jotka tun-
nustavat jediuskontoa. Strathclydes-
sä tärppäsi.

Päätoimittaja Chris Herber-
tin mukaan Voima näyttää ole-
van vahva Strathclyden poliisi-

voimissa.
– Ei niin kauan sitten, ei niin 

kovin kaukaisessa galaksissa, eräät 
jalon jediveljeskunnan jäsenet va-
litsivat Glasgow’n ja sen kadut ko-
dikseen, Herbert piruilee.

Nimettömänä pysyttele-
vän Strathclyden poliisivoimien 
edustajan mukaan poliisit halua-
vat olla niitä hyviä kavereita, jot-
ka taistelevat rikollisuutta vas-
taan.

– Emme taida olla kuitenkaan 
samassa sarjassa Luke Skywalke-
rin ja Darth Vaderin kanssa. Niin 

Sosiaalityön professori Anneli Pohjola 
toivoo, että kirkossa ei kaihdettaisi 
ottaa kantaa niiden asioiden puolesta, 
jotka ovat tärkeitä kansalaisille.

kauan kuin poliisit eivät käy-
tä Voimaa rikosten ratkaisussa, 
homma lienee harmitonta.

Strathclyden poliisivoimat 
ovat Skotlannin suurimmat, sillä 
palkkalistoilla on runsaat 8 200 
poliisia.

Jediuskontoa tunnustaa Eng-
lannissa ja Walesissa lähes 
400 000 ihmistä. Skotlannissa 
heitä on 14 000. Tiedot ovat pe-
räisin vuoden 2001 väestönlas-
kennasta.

pEkka HEliN

Avoimet ovet 
Ommais-
kortteerissa
Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry:n uudella toimis-
tolla vietetään avajaisia avoi-
mien ovien merkeissä tiistai-
na 28.4. kello 10–15 osoittees-
sa Pakkahuoneenkatu 32 A 3.

Viime vuonna 10-vuotis-
juhliaan viettäneessä yhdis-
tyksessä on liki 400 jäsentä ja 
jäsenmäärä on tasaisessa kas-
vussa. 

Yhdistys toivoo, että kaik-
ki omaishoitoasioista kiinnos-
tuneet tulevat tutustumaan ja 
hakemaan tietoa.
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Gallup

Oulunsalossa rytmittelevät vauvat ja vanhemmat
maiJa Ja 
HEikki ilJaNa, 4,5 kk
1. Olemme käyneet kerhossa 
tämän vuoden alusta lähtien.
2. Näkee muita äitejä ja lap-
sia. Tänne on mukava tulla. 
Täällä on myös tuttuja.
3. ”Kaksi on paatissa souta-
jaa”. Heikki tykkää soudella.

Oulunsalon seurakuntatalolla kokoonnu-
taan keskiviikkoisin kello 13–14.30 lorutte-
lemaan, lauleskelemaan ja leikkimään. Tar-
jolla on kahvin lisäksi keskustelua ja vertais-
tukea. Vastaava lastenohjaaja Riitta Huhta-
la ja lastenohjaaja Heidi Lampela toivotta-
vat kaikki vauvat ja vanhemmat tervetul-
leiksi kerhoon aina kun sopii.

Oletteko uusia tulokkaita vai vakiovieraita?
1. Miksi tulitte kerhoon?
2. Mikä kerhossa on parasta?
3. Mikä on lempilorunne tai -laulunne?

tEkSti Ja kuvat: päivi martikaiNEN

lEENa HElaNEN Ja 
maiJa Böök 3,5kk
1. Olemme käyneet kerhos-
sa tammikuusta lähtien. 
Tulimme katsomaan toi-
sia vauvoja ja äitejä. On ki-
va vaihtaa kuulumisia, mi-
tä muut ovat oppineet.
2. Toisten näkeminen, lorut-
telut ja se, kun vauva innos-
tuu, vaikka on niin pieni.
3. ”Maijan karitsa”.

Sirpa Ja 
matiaS JääliNoJa, 5 kk
1. Olemme kerhossa en-
simmäistä kertaa. Näin 
mainoksen ja kiinnostuin. 
Oli myös suosittelijoita. 
2. Läheisyys oman lapsen 
kanssa – tämä on meidän 
yhteinen harrastus. 
3. ”Leipuri Hiiva”.

kriSta Ja 
olli WallENiuS, 5,5kk
1. Olemme käyneet kerhossa tämän vuoden 
ensimmäisestä kerrasta lähtien.
2. Tämä on vaihtelua arkeemme, ja muka-
vaa yhteistä tekemistä pojan kanssa. Tääl-
lä tapaa myös muita äitejä. Lisäksi opiske-
len puheterapeutiksi, joten riimit ja rytmit 
kiinnostavat. Parasta on, kun poika nauraa 
ja nauttii leikeistä. 
3. ”Tao Tao”.

Maakunnallinen Herättäjänpäivä Oulussa: la 25.4. klo 18 veisuut 
Vanhan pappilan Rovastinsalissa, Asemak.6; su 26.4. klo 10 messu 
Tuomiokirkossa, messun jälkeen Keskustan Seurakuntatalossa ruokai-
lu, n. klo 12.30 esitelmä ja seurat sekä Kalajoen käräjistä nykypäivään 
- Lähetys- ja Heimorahaston näyttely 26.4. asti.

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Ti 28.4. klo 18 Siioninvirsiseurat Leena 
ja Tapani Leppäluodolla, Myllykuja 11, Liminka. 

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ma  klo 18.00 Yht.krist. esirukousilta, 
 Karjasillan as.tupa, Rehulantie 1
La  klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta
La  25.4. klo 18.00 Vieraana Gideonit 
 TERVETULOA!

To 23.4. klo 18 Raamattupiiri. 
Su 26.4. klo 18 Sunnuntain 
kokous, Martti Väyrynen. La 2.5. 
klo 15 Seurakuntalaisten iltapäi-
väkahvit. Su 3.5. klo 18 Sunnun-
tain kokous, Similä. Tervetuloa!
Katso myös: www.kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 26.4. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 29.4. klo 19.00 YHTEIS-

KRISTILLINEN RUKOUSTAPAHTUMA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 24.4. klo 18-21 Kids’ action night Kaakkurin 
koululla. Pe 24.4. klo 19 LIFT – ilta. Su 26.4. 
klo 11 Pyhäpäivän sana, Eero Pokela, Pauli 
Uusikylä. Su 26.4. klo 18 Ystävän paikka. Anna 
Levy ja tanssiryhmä Elliots. Musiikkivieraana Jari 
Levy. Ke 29.4. klo 19 Sana ja rukous, Taisto 

Vähäaho, Deevelesko Jank. To 30.4. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

To 23.4. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta. Lähetysilta. Su 26.4. 
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Lähe-
tysseurat Timo Orre. Asiaa Viron 
lähetyksestä. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Su 26.4. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00, Kannatusryhmä 
klo 13.00. Ma 27.4. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto 18.00. Ti 28.4. 
Yhteiskristillinen rukouskokous klo 18.00. Olet lämpimästi Tervetullut!

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Seurat su 26.4. klo 15 Matti 
Silvola, Niilo Karjalainen. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 23.4. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, Hannu 
Neuvonen. Pe 24.4. klo 18 Kids` action night, 
toimintailta 6-12-vuotiaille, Kaakkurin koululla, jätti-

nyyttärit. Su 26.4. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Pekka Packalén, Kari Härkönen 
Sastamalasta. Ti 28.4. klo 13 Päiväpiiri. Ke 29.4. klo 18 Nuortenilta. To 30.4. klo 19 
Lähde-ilta, Risto Wotschke, Martti Väyrynen, God`s Bell, aihe: ”Jeesuksen tavara-
merkki”. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Muut seurakunnat ja yhdistykset

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
ajalle 1.7.2009–12.5.2010

Lisätietoja: Tuomiorovasti Matti Pikkarainen p. 040 550 2932.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 7.5.2009 klo 16.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana määräaikainen

Paikkoja avoinna

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt oy

puh. 020 754 2361, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

John Vikström 
puhuu syövän 
kohtaamisesta
Emeritusarkkipiispa John Vik-
ström jäi eläkkeelle vuonna 
1998 ja sai saman vuoden aika-
na kuulla sairastavansa eturau-
hasen syöpää. 

Vikström kertoo saaneensa lä-
heisiltään voimaa sairauden koh-
taamiseen. Hän rohkaisee kes-
kustelemaan vakavista sairauk-
sista muiden kohtalotovereiden 
kanssa. 

John Vikströmin ajatuksia 
syövän kohtaamisesta ja kirkon 
nykytilanteesta kuullaan Radio 

Dein Päivän vieras -ohjelmassa 
tiistaina 28.4. kello 9–10. Lue li-
sää www.radiodei.fi.
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Onnistuneen munkin salaisuus 
tulee tässä. Ensin tehdään hy-
vistä raaka-aineista taikina, jo-
ka ei ole liian löysä eikä liian ko-
va. Taikinan tulee saada kohota 
vedottomassa ja lämpimässä pai-
kassa, samoin siitä pyöriteltävien 
munkkien. Kun paistamisen ai-
ka tulee, pitää rasvan olla sopi-
van kuumaa.

– Liian kylmä rasva imeytyy 
taikinaan ja liian kuuma palaa, 
tietää tyrnäväläinen Eila Mate-
ro. Matero pyörittää munkkeja 
kaksin käsin. Leipurina Oulun-
suun sairaalassa elämäntyönsä 
tehneeltä homma käy.

Emännät odottelevat kärsi-
vällisesti rasvakattilan kuume-
nemista. Kun koepala munkki-
taikinaa  vain käväisee pohjas-
sa ja nousee pintaan, alkaa läm-
pötila olla sopiva. Sokeri tarttuu 
parhaiten, kun munkit sokeroi-
daan heti kohta keittämisen jäl-
keen vähän valuneina, mutta vie-
lä lämpiminä.

Matero leipoi viime sunnun-
taiaamuna Laina Kontisen kans-
sa munkit iltapäiväksi Murron 
perhekirkkoon. Myytyjen munk-
kien ja muiden tarjoilujen tuotto 
meni Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.

Naiset eivät ole ensimmäistä 
kertaa hyvällä asialla. Kontinen 
on kerännyt Yhteisvastuukerä-
ystä kohta kolmisenkymmen-
tä vuotta. He ovat mukana myös 
diakoniapiirissä.

– Ovi on aina auennut kerää-
jälle, kertoo Kontinen. 

Pankkikorttiaikaan taskun-
pohjia on jouduttu usein kaive-
lemaan, jotta kerääjälle löytyisi 
käteistä. 

Kahviakin tarjottaisiin mo-
nessa paikassa. 

ovet aukeavat kerääjille
Diakoniatyöntekijä Riitta Pe-
sosen mukaan Yhteisvastuuke-
räys on sujunut Tyrnävällä tä-
nä keväänä perinteiseen tapaan. 

Tyrnävän 
yhteisvastuupottia 
kohotetaan munkeilla

Listakeräys alkoi noin kuuden-
kymmenen kerääjän voimin heti 
tammikuussa. Kaikkia paikkoja 
tosin ei kierretty heti alkutalves-
ta, vaan viimeiset kerääjät haki-
vat listansa vasta viime viikolla.

Listakeräys toimii Pesosen 
mukaan maaseudulla, kun ker-
rostaloja ei juuri ole ja rivi- ja 
omakotitalojen oville on helppo 
päästä. 

Yhteisvastuukeräys tunnetaan, 
eikä kerääjän tarvitse ovella seli-
tellä, millä asioilla he liikkuvat.

Lipaskeräys ei ole Tyrnävällä 
kovin yleistä. Sen makuun kui-
tenkin päästään tulevana viikon-
loppuna, kun rippikoululaisia on 
tarkoitus jalkauttaa kauppojen 
eteen muutamiksi tunneiksi.

tempauksilla 
puolet tuotosta
Yhteisvastuukeräys on tuotta-
nut Tyrnävällä tavallisesti noin  
7 000 euroa. Puolet summas-
ta kertyy keräyslistoista ja loput 
erilaisten tapahtumien tuotosta.

Tänä vuonna Yhteisvastuuke-
räykseen on kerrytetty rahaa pe-
rinteisellä koulujen puuropäiväl-
lä, yhteisvastuulounailla, Tem-
meksen toivevirsi-illan arpajai-
silla ja kahvitarjoilulla. Rahaa tu-
li myös Suutarinjärven yhteisvas-
tuu-ulkoilutapahtumasta 

Toukokuussa tulossa on vielä 
perinteinen kuntotempaus, johon 
on perinteisesti haastettu tyrnä-
väläisiä yhteisöjä kävelemään, 
pyöräilemään ja kisailemaan.

päivi mäkiNENAivan tuoretta ja niin maistuvaa. Miksi ei maistuisi, jos lopputulos on kuorrutettu 
sokerilla ja taikinassa on puoli kiloa voita!

Kuutisenkymmentä munkkia syntyi 
sunnuntaiaamupäivän mittaan 
Laina Kontisen ja Eila Materon käsissä.

Ku va t :  Pä i v i  Mä k in e n

SeurakunniSSa paljon YHTeiSVaSTuuTeMpaukSia

HaukipuDaS
Yhteisvastuutapahtuma pe 24.4. klo 10–16 Valintatalon aulas-
sa. Myytävänä leivonnaisia, arpoja ja yhteisvastuutuotteita. Kah-
vitarjoilu. Onko sinulla jauhopeukalo? Nyt on mahdollisuus lah-
joittaa leivonnaisia myytäväksi yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Tiedustelut Helena Seppäseltä p. 040 5819 316.

keMpele
Vappumyyjäiset torstaina 30.4. klo 11–13 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Myytävänä simaa, munkkeja ja arpoja 
Yhteisvastuun hyväksi.

kiiMinki
Vappumunkkien ja siman myynti to 30.4. klo klo 13 Jäälin ostos-
keskuksessa ja Kiimingin seurakuntakeskuksessa. Tuotto Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 

luMijoki
Vappukahvila to 30.4. klo 11–14.30 seurakuntatalolla. Kahvia, 
simaa, munkkeja, pikku pitsoja, myös kotiin vietäväksi, simaa 
omiin pulloihin. Arvontaa. Tulot Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

oulu
Saanko luvan? – liikuttaako yhteisvastuu la 25.4. klo 20.30 Hie-
tasaaren tanssimajakassa. Arpajaiset, yhteisvastuu-infopöytä ja 
tuotteita myynnissä. 15 euron pääsylipusta 20 % keräykselle.
kanttoreiden yhteiskonsertti su 26.4. klo 16 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Tuiran seurakunnan kanttorit Ulla Metsänheimo, Taru 
Ängeslevä, Lauri-Kalle Kallunki ja Tommi Hekkala vastaavat kon-
sertin ohjelmasta. Ohjelma- ja kahvimaksu 5 €.
Yhteisvastuumyyjäiset to 30.4. klo 10.30 Heinätorin seurakun-
takodissa. Tule laulamaan keväisiä lauluja ja osallistu samalla yh-
teisvastuumyyjäisiin. Voit myös ruokailla edulliseen hintaan 4 €.

oulunSalo
perheiden vapputapahtuma to 30.4. klo 16–19 seurakuntatalol-
la. Myynnissä munkkeja ja simaa. Tuotolla tuetaan Yhteisvastuu-
keräystä.

SiikalaTVa
Yhteisvastuutapahtuma kestilässä pe 24.4. klo 9.30–14 S-
marketin pihalla. Grillimakkaraa, kahvia, arvontaa ja poniajelua. 
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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

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

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 

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

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

TURVALLISIA 
KESÄRENKAITA
Suomen Rengas-Heikki Oy

Alasintie 6  (08) 312 0933

Oulun seurakuntien yhteinen 
kirkkoneuvosto myönsi maalis-
kuussa rahoituksen Ilme-projek-
tille. Pelkästään tälle vuodelle sil-
le myönnettiin 64 500 euroa.

Ilme on vuoden alussa alka-
nut projekti, jonka tavoitteena on 
muuttaa oululaisten nuorten ai-
kuisten suhtautumista kirkkoon, 
vahvistaa heidän hengellistä jäse-
nyyttään ja luoda uudenlaisia yh-
teisöllisyyden muotoja. Projektil-
la pyritään vastaamaan nuorten 
lisääntyneeseen kirkosta eroami-
seen.

Projekti valmistellaan nuorten 
aikuisten strategisessa toiminta-
ryhmässä ja toteutetaan yhteis-
työssä mainostoimistojen ja tuo-
tantoyhtiöiden kanssa. Projektiin 
ei palkata omaa työntekijää.

– Ilmeen tulee olla puhutte-
leva ja rohkea. Emme silti lähde 
kilpailemaan viihdeteollisuuden 
kanssa. Meillä on tärkeä sanoma. 
Vaatimuksena on, että viesti kol-
miyhteisestä Jumalasta kuuluu ja 
ymmärretään, toteaa projektin 
päällikkö, Karjasillan seurakun-
nan pastori Kimmo Kieksi. 

– Tarkoituksena myös on, että 
viestintäkampanja liittyy konk-
reettisesti kirkon toimintaan ja 
palveluihin, Kieksi jatkaa.

kohderyhmänä  
alle nelikymppiset
Oulussa on täysi-ikäisiä, alle neli-
kymppisiä asukkaita 47 000 hen-
keä. Projektin tarkoitus on tuot-
taa materiaalia ja konkreettisia 
työkaluja seurakunnan omille 
työntekijöille heidän kohtaami-
seensa.

Ilme-projektilla pyritään 
myös eroon ikäryhmästä käytet-
tävästä nuori aikuinen -termin 
käytöstä. Hankala termi laittaa 

pikemminkin miettimään, kelle 
toiminta on tarkoitettu, eikä si-
tä, mitä toiminta pitää sisällään.

kuolema yhdistää  
goottia ja kirkkoa
– Oletko koskaan maannut arkus-
sa? Se kokemus on aika pelottava 
ja pistää jokaisen ajattelemaan, 

Oulussa satsataan 
uuteen ilmeeseen

Oma logo ja verkkosivut
Ilme-projekti kestää vuoteen 2011 asti. Projekti toimii kolmes-
sa vaiheessa.

1. Nuorten aikuisten toiminnalle luodaan helposti tunnis-
tettava viestinnällinen ilme ja sisältö. 

2. Nuorille luodaan interaktiivinen verkkosivusto. Syksyl-
lä käyttöönotettava sivusto tarjoaa mahdollisuuden keskuste-
luille ja uskon omakohtaiselle pohdiskelulle. Sieltä löytyy tie-
toa muun muassa Oulun seurakuntien toiminnasta, kyselyjä, 
kilpailuja ja mediamateriaalia. 

3. Seurakunnallinen toiminta tehdään tutuksi projektin ajan 
kestävällä kampanjalla, joka toteutetaan elokuva-, radio- ja leh-
timainoksilla. Tavoitteena on saavuttaa jokainen kohderyhmän 
jäsen suoramarkkinoinnilla kaksi kertaa vuodessa. Nuori ai-
kuinen voi esimerkiksi saada postitse kutsun Pop-messuun, 
häämusiikkitilaisuuteen, Virtaa välillämme -juhlaan, konsert-
tiin, aterialle tms.

Kieksi alustaa suunnittelemaansa 
kuolema-aiheista näyttelyä. 

Suunnitelmissa on myös ris-
tipokeria internetissä ja pappien 
pantaviikko.

Kieksi korostaa, että oleellista 
on vahvistaa seurakunnan linkit-
tymistä oululaisten todellisuu-
teen, esimerkiksi musiikki-, peli- 
ja urheilumaailman kautta. Yh-
teinen liittymäpinta on esimer-
kiksi kuolema-teema, joka on lä-
heinen niin kirkolle, gootille kuin 
hevimusiikillekin.

– Useimmat kansojen elämää 
ja koko maailmaa muuttaneet 
johtajat muistetaan heidän elä-
mänsä perusteella. Jeesus, joka 
muutti koko maailmanhistorian 
kulkua muistetaan ennen kaik-
kea kuolemansa perusteella.

marJo HäkkiNEN

Ilme-projekti

Ilmeen tulee olla 
puhutteleva ja 
rohkea. Emme silti 
lähde kilpailemaan 
viihdeteollisuuden 
kanssa.

Kimmo Kieksi
Ilme-projektin päällikkö

Nuorta aikuisväestöä tavoittelee myös city.fi-
palveluun perustettu Rakkauden ammattilaiset 

-yhteisö. Parisuhteeseen keskittyneessä 
yhteisössä papit keskustelevat, neuvovat ja 

bloggaavat aiheesta. 
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Mirja Karjula tuli Lu-
mijoen seurakunnan 
kansliasihteeriksi vii-
me keväänä. Työnku-

va on monipuolinen, sillä hän 
harjoittelee samalla talouspääl-
likön tehtäviä. Nykyinen talous-
päällikkö on jäämässä syksyllä 
osa-aikaeläkkeelle, jonka jälkeen 
hänen ja Karjulan on tarkoitus 
hoitaa tehtäviä vuoroviikoin.

Karjula on opiskellut ja työs-
kennellyt aikaisemmin luovalla 
alalla. Silloin luottamustoimet oli-
vat harrastus, ja hän kuului muun 
muassa kirkkoneuvostoon ja -val-
tuustoon. 

Elämänkohtaloiden  
kohtaamista
Helsingissä syntyneen ja kasva-
neen Karjulan toivat Lumijoelle 
miehen työt. Nyt perhe on asu-
nut seudulla pian viiden vuoden 
ajan, viime ajat omassa talossaan. 

– Elämä on täällä helppoa 
Helsinkiin verrattuna. Ei tarvit-
se kurkkia koko ajan ikkunasta, 
missä lapset ovat, ja koulumat-
kat ovat tur-
vallisia. Täällä 
myös huomioi-
daan lapset ai-
van eri taval-
la kuin pääkau-
punkiseudulla. 
Kun ajelemme 
sieltä tännepäin 
ja ihmiset alka-
vat nostaa kättä, 
tuntuu, että olemme tulleet kotiin.

Karjulan työ on seurakuntalais-
ten palvelemista. Siihen liittyy las-
kujen maksamisen, kirjanpidon, 
väestörekisterin päivittämisen ja 
sukuselvitysten tekemisen ohessa 
ihmisten kohtaamista. 

– Elämänkohtaloiden kuuntele-
minen on haasteellisinta – niiden 
ymmärtäminen ja ihmisten kan-
nustaminen oikealla tavalla. 

Uusi 
kasvo

Mirja elää unelmaansa todeksi
Seurakunnan kansliasihteeri Mirja 
Karjula ihastelee Lumijoen kirkon 

ikkunasta avautuvaa näkymää. 
Matvei-poika kastettiin kirkossa 

palmusunnuntaina.

– Haasteellista on myös säilyt-
tää perinteet samalla kun uudistu-
taan ja ollaan ajassa mukana. Ko-
en haasteena myös yhteisöllisyy-
den: yhteistyön rakentamisen kun-
nan ja seurakunnan välillä. Siihen 
liittyvät myös koulu ja päivähoito.

Seurakunnassa 
on kaikille tilaa
Lumijoen seurakunnassa keskity-
tään perustoiminnan ylläpitämi-
seen. Karjula näkee kuitenkin eri-
tyisen tärkeäksi toiminnan järjes-
tämisen niille, jotka ovat menettä-
neet uskonsa tulevaisuuteen. 

– Kauhajoen kaltaisiin tragedi-
oihin on mielestäni suurempi to-
dennäköisyys pienellä paikkakun-
nalla. Olisi tärkeää, että nuoretkin 
voisivat kokea, että heillä on tilaa 
olla sellaisia kuin he ovat, ja että he 
saisivat tukea. Seurakunnalla on 
siinä tärkeä tehtävä.

Työnsä parhaina puolina Kar-
jula pitää ihmisläheisyyttä ja 
joustavuutta. 

– Olen voinut tehdä töitä hyvin 
pitkälti silloin, kun se on tilantee-

seemme so-
pinut. Olen 
kokenut, että 
lapsia ei ole 
pidetty hait-
tana, vaan 
ansiona. He 
ovat tuoneet 
näkökulmaa 
työhön, pien-
ten lasten äi-

ti iloitsee. 
– Olen viihtynyt töissä todella 

hyvin. Meillä on mahtava työpo-
rukka. Me kunnioitamme toisiam-
me ja toistemme arvoja. Toivoisin, 
että kaikki seurakuntalaiset voisi-
vat tuntea arvostusta samalla ta-
valla.

päivi martikaiNEN

Pä i v i  Ma r t i ka in e n

Koen haasteena myös 
yhteisöllisyyden: yhteistyön 
rakentamisen kunnan ja 
seurakunnan välillä. Siihen 
liittyvät myös koulu ja 
päivähoito.

Johanna Kurkela 
nimettiin Toivon 
lähetiksi
Kirkon Ulkomaanavun uudeksi 
Toivon lähetiksi on nimetty lau-
laja Johanna Kurkela. Toivon lä-
hettinä hän osallistuu erilaisiin 
tapahtumiin ja kertoo Ulkomaa-
navun työstä.

Johanna Kurkela oli tammi-
kuussa tutustumassa Kirkon Ul-
komaanavun työhön Sudanissa 
ja Ugandassa. 

– Tämä on minulle unelma-
tehtävä. Sain olla välittämässä 
toivoa Afrikkaan vaikeassa ti-
lanteessa eläville ihmisille, Kur-
kela kertoo. 

Köyhyyden keskellä hän koh-
tasi kuitenkin paljon toivoa ja 
iloa, jota hän haluaa välittää puo-
lestaan suomalaisille.

Lumijoelta kotoisin oleva Jo-

hanna Kurkela on tullut tunne-
tuksi vahvana ja persoonallise-
na esiintyjänä, jonka musiikki ei 
alistu lokeroitavaksi. Siinä on yh-
tä hyvin iskelmää, kansanperin-
nettä kuin tuulahduksia maail-
malta. Hän on julkaissut kolme 

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän 
yhteisessä kirkkoneuvostossa kä-
sitellään torstaina 23. huhtikuu-
ta uuden kymmenosaisen radio-
ohjelman aloittamista Radio Poo-
kissa. Jos neuvosto myöntää varo-
ja Perhevartti-ohjelmien tekemi-
seen, erityisesti lapsiperheille tar-
koitettu sarja alkaa ensi syksynä.

Perhevarttien vetäjä, toimit-
taja Maria Blomster toteaa mu-
rehtivansa, kun perheiden asiois-
ta ei puhuta nykyisin luontevasti 
esimerkiksi naapureiden ja suku-
laisten kanssa.

– Monet äidit ja isät ratkovat 
ongelmiaan yksin, kun tapana ei 
ole kysäistä vaikkapa aidan yli 
naapuruksilta, miten he toimivat 
oman äksyilevän murrosikäisen-
sä kanssa. Kasvatusvinkkejä jae-
taan lehtien tekstaripalstoilla, 
mutta suoraan puhuminen tun-

Radio Pookiin on suunnitteilla  
uusi ohjelma lapsiperheille

tuu olevan meille vaikeaa.
Blomster uskoo ihmisten kai-

paavan jakamista. Siksi Perhe-
varteissa puhutaan avoimesti. 

Ohjelmassa tullaan keskus-
telemaan tavallisen perheen ar-
keen liittyvistä iloista ja suruis-
ta ja pohditaan myös, kuinka 
kirkko on ollut mukana elämän 
käännekohdissa. Haastateltavi-
na on muun muassa seurakun-
nan lapsi- ja nuorisotyöntekijöi-
tä kuin myös pappeja ja perhe-
neuvojia.

– Ohjelmasarjan aikana kul-
jetaan perheiden rinnalla avioi-
tumisesta ja lapsen syntymästä 
lähtien aina nuoren itsenäisty-
miseen ja oman perheen perus-
tamiseen saakka, Blomster raot-
taa tulevan radiosarjan sisältöä. 

riitta HirvoNEN

levyä, joista toinen, Marmoritai-
vas, ylsi kultalevyyn. Kolmas al-
bumi Kauriinsilmät ilmestyi vii-
me syksynä.

Seurakunnat voivat pyytää 
Karjulaa vierailemaan erilaisissa 
tapahtumissa.
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Pohjois-Pohjanmaan museossa 
on 26.4.–24.5. esillä näyttely Va-
paana nouse hulmuntaas – Suo-
men lipun tarina. Näyttely esit-
telee museon kokoelmiin kuulu-
via historiallisia lippuja ja kertoo 
Suomen lipun syntytarinan.

Urheiluselostajat ovat tuoneet 
kansakunnan tajuntaan ilmauk-
sen siitä, että suomalaiset katso-
vat urheilukilpailuja sinivalkoi-
sin silmin. 

Runollinen kielikuva vetoaa 
suomalaisiin. Miltä tuntuisi, jos 
urheilukilpailuja katsottaisiin 
punakeltaisin silmin? Punainen 
ja keltainen ovat yhdessä hopean 
kanssa Suomen vaakunan värit 
ja niistä oli tulla myös maan vi-
rallisen lipun värit.

Kansalliset liput tulivat käyt-
töön 1800-luvulla kansallisuus-
aatteen nousun myötä. Suoma-
laisilla ei tuolloin ollut omaa lip-

90-vuotiaan siniristilipun 
juhlanäyttely aukeaa

pua. Kauppalaivamme purjehti-
vat Venäjän valko-sini-puna-tri-
kolorin alla. Juhlatilaisuuksissa 
liputettiin leijonavaakunasta ai-
heensa ottaneella hopea-kelta-
punaisella leijonalipulla.

Kulttuurivaikuttajista esi-
merkiksi Sakari Topelius puhui 
1860-luvulta alkaen sinivalkoi-
sen lipun puolesta. Topelius te-
ki myös runon lipun kunniaksi 
(suom. Ohto Manninen):

Vapaana nouse hulmuntaas,
välähdä sini-valkeaas,
sa toivonuljas viiri!

Monien vaiheiden ja ehdotus-
ten jälkeen Suomen lipuksi valit-
tiin 28.5.1918 Eero Snellmanin 
ja Bruno Tuukkasen suunnitte-
lema siniristilippu. Siitä tuli nuo-
ren valtion tunnus.

ohjelmien palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

radio Dei  
106,9 mHz, 
kaapeliverkossa  
94,1 mHz
www.radiodei.fi

Su 26.4. klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa Han-
na-Maija Karjalainen-Ollanketo, 
avustaa Tiina Kinnunen ja saarnan 
pitää Alpo Järvi. Musiikista vastaa-
vat kanttori Henna-Mari Sivula ja 
Oulun seudun virsikuoro.
Su 26.4. klo 11.25 radiopyhäkou-
lun pitää lapsityönohjaaja Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää. Aiheena 

on Hyvä paimen. 

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat 
– Mikko vastaa mitä haluaa. Oh-
jelman toimittaa Karjasillan seu-
rakunnan pastori Mikko Salmi. 
Mikolle voi lähettää kysymyk-
siä internetosoitteessa www.ra-
diodei.fi.
Ke 29.4. klo 15.40 Naisen alla-
kassa opettaja Tuija Lintilän ko-
lumni.
To 30.4. klo 15.40 Kasvun paikas-
sa haastatellaan oululaista Mar-
ja-Leena Huttusta, joka on va-
littu vuoden 2009 opinto-ohjaa-
jaksi. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.

radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa  
89,5 mHz

Su 26.4. klo 9.45 radiopyhäkoulun 
pitää lapsityönohjaaja Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää. Aiheena on 
Hyvä paimen.
Su 26.4. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta. Jumalanpal-
veluksen jälkeen uusintana viime 
maanantain Etappi-ohjelma, jos-
sa kuullaan Nivalan seurakunnan 
näkövammaisten kerhon toivemu-
siikkia. Ohjelman toimittaa Laila 
Korkiakoski.
Ma 27.4.Etappi-ohjelma, jon-
ka toimittaa Rauno Kotiaho Ka-
lajoelta.

virtuaalikirkko.fi
Virtuaalikirkossa ei ole suoraa lä-
hetystä tällä viikolla. Taltiointeja 
aiemmista lähetyksistä voi katsoa 
ja kuunnella Internet-sivuilla.

Eetterissä

– Seurakunnat voisivat ottaa ve-
teraanit entistäkin enemmän 
huomioon erityisvanhusryhmä-
nä, toivoo Pohjois-Pohjanmaan 
sotaveteraanipiirin toiminnan-
johtaja Matti Lamminaho.

Seurakunnat tukevat Lam-
minahon mukaan jo nyt vete-
raaneja hyvin antamalla muun 
muassa tilojaan heidän käyt-
töönsä.

Kun Kansallista veteraanipäi-
vää vietetään ensi maanantaina 
27. huhtikuuta jo 23. kertaa, ve-
teraanien keski-ikä on 86 vuot-
ta. Ikä alkaa näkyä yhä enemmän 
askelissa. 

– Kun on ikää ja yksin, veteraa-
ni ei jaksa lähteä ulos. Veteraanit 
kaipaavatkin hoivaa, huolehtimis-
ta ja läheisyyttä. Ilman tukea he 
ovat vaarassa eristäytyä. Neljän 
seinän sisällä pysyminen ei ole hy-
vä asia, Lamminaho sanoo.

Hän muistuttaa, että koti on 

Veteraanit kaipaavat  
seurakunnan erityisryhmäksi

veteraanin rakkain paikka. Siksi 
heitä pitää tukea niin, että he voi-
sivat asua mahdollisimman pit-
kään omassa kodissaan.

veteraanileirillä tarvitaan 
runsaasti avustajia
Tuiran seurakunnan vanhustyön 
diakoni Paula Kyllönen uskoo 
seurakunnan huomioineen vete-
raanit tähänkin saakka erityise-
nä vanhusryhmänä, mutta tote-
aa, että aina on peiliin katsomi-
sen varaa.

Viime kesänä Kyllönen havah-
tui siihen, että veteraanileirillä 
on aiempaa huonompikuntoisia 
leiriläisiä. Ensi syksynä järjestet-
tävälle leirille onkin saatava edel-
lisvuosia enemmän työntekijöitä 
ja vapaaehtoisia avustamaan ve-
teraaneja.

Kyllösen mielestä on tärkeää, 
että kaikki halukkaat veteraanit 
uskaltavat lähteä leirille.

– Tarjoamalla heille henkilökoh-
taisia avustajia rohkaisemme kai-
kenkuntoisia lähtemään mukaan.

Osa veteraaneista on yhä aktii-
visia osallistujia, varsinaisia ter-
vaskantoja, kuten Matto Lam-
minaho heitä luonnehtii. Virkei-
tä veteraaneja on jopa yllättävän 
paljon.

Veteraaneja lohduttaa, että 
vaietut vuodet ovat ohi. Esimer-
kiksi 1970-luvulla veteraanien 
asiasta ei saanut puhua. Nyt hei-
tä pyydetään tilaisuuksiin kun-
niavieraiksi. 

Mitään sotahulluja veteraanit 
eivät ole.

– He jos ketkään eivät halua 
sotaa, Lamminaho huomauttaa. 
Silti on oikein pitää huolta maan-
puolustuksesta, joka on suoma-
laisen yhteiskunnan kulmakivi.

pEkka HEliN
riitta HirvoNEN

Veteraanipäivä 27.4.
Kansallista veteraanipäivää 
on vietetty Lapin sodan päät-
tymisen vuosipäivänä 27.4. 
vuodesta 1987 lähtien. 

Juhlapäivää kunnioite-
taan muun muassa juhlali-
putuksella ja elossa olevien 
sotaveteraanien muistami-
sella. 

Kunnat järjestävät juhla-
tilaisuuksia yhteistyössä seu-
rakuntien, puolustusvoimi-
en, kansalais- ja maanpuo-
lustusjärjestöjen, nuorisojär-
jestöjen ja paikallisten yhtei-
söjen kanssa.

 Joka vuosi on myös yksi 
valtakunnallinen päätapah-
tuma. Tänä vuonna se pide-
tään Iisalmessa.

Ku va t :  S o t i l a sko t i l i i t t o s
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Mä taimi olen sun tarhassas
Kun Elisa Anni Ottilia syntyi, soitti hänen isänsä minulle ja kysyi minua kummiksi. 
Aloin etsiä kummilahjaa, ja etsin kunnes löysin sen. Se oli taulu, jossa kaksi lasta sel-
käreppuineen kulkivat tien viertä pitkin, edessä näkyivät vastaantulevien autojen valot. 
Lapset eivät olleet yksin, heidän vieressään kulki enkeli. Taulu kuvasi mielestäni tur-
vallisuutta ja huolenpitoa, niin kuin psalmissa 91 kuvataan: ”Hän antaa enkeleilleen 
käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa 
jalkaasi kiveen.”

Kastetilaisuudessa tultiin kohtaan, jossa vanhemmat ja me kummit laitoimme 
käden tytön pään päälle ja kastepappi sanoi: ”Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, 
Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkaa sinun kanssasi nyt ja aina, 
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.” Miten hyvältä se kummisedästä tuntuikaan!  
Johanneksen evankeliumissa Jeesus paljastaa itseään kuulijoille todetessaan: ”Minä olen 
hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta.” Uskoa  
siihen, että minusta pidetään huolta, en ole yksin, kertaa paimenpsalmi 23: ”Sinun 
hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä.”

Kastetilaisuudessa otsaan ja rintaan piirretty ristinmerkki julistaa Jumalan rak-
kaudesta, joka tulee  ilmi Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan rakkaus on armoa, puh-
dasta lahjaa eikä sitä voi ansaita millään tavalla. Armo on merkillinen sana. Jo sanana 
se sisältää ajatuksen jostain sellaisesta, mitä ei voi korvata rahalla. Armo ei ravitse kyl-
läisiä tai ravittuja, vaan nälkäisiä. Rakkauteen luottaminen on vaikeaa. Se on meidän 
läksymme. Oppiaine, josta jäämme yhä uudestaan luokalle. Rakkautta ei näe, jos sii-
hen ei usko. Voiko minua rakastaa, vaikka en ole sitä edes ansainnut? Ehkä Jumalakin 
leikkii. Mutta kyllä Jumala on aivan tosissaan. Kuolemanvakava. Sinä olet rakastami-
sen arvoinen.

JuHa väHäkaNgaS
Karjasillan seurakuntapastori

2. sunnuntai pääsiäisestä on latinalaiselta nimeltään Misericordia Domini eli Hy-
vän paimenen sunnuntai. Johanneksen evankeliumin päivän teksti valaisee Hy-
vän paimenen vertausta. 

Edes opetuslapset itse eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus tarkoitti vertauksellaan. Siksi 
hänen täytyi avata sanojaan ja kertoa suoraan, että hän on ”lampaiden portti”. Samas-
sa selityksessä Jeesus mitätöi muiden ideologisten opettajien roolin: ”Ne, jotka ovat tul-
leet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnel-
leet heitä.” Näin Jeesus on paitsi ”Hyvä paimen” (kts. tämän päivän evankeliumin jäl-
keinen teksti), myös lampaiden portti, jonka kautta päästään lammastarhaan, Jumalan 
valtakuntaan. 

Tekstissä voi nähdä kaikuja myös hengellisestä seurakuntapaimenuudesta. ”Lauman 
johtajat” ovat niitä, jotka ovat tulleet sisälle portista. Se on eri asia kuin sisääntulo muu-
alta, vaikkapa aidan ylitse. Tällaiset johtajat Jeesus leimaa varkaiksi ja rosvoiksi. Toisaal-
la UT:ssa korostetaan, kuinka tärkeää on tulla sisälle ”ahtaasta portista”. Perusteena on 
tuttu ”sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä 
portista sisään”. Ihminen joutuu tavallaan kuolettamaan omat pahat pyyteensä lähties-
sään uskon tielle parannuksen portin kautta.

Johanneksen tyyli on pidempi ja monisanaisempi kuin muiden evankelistojen. Hä-
nen teksteissään Jeesus palaa usein aiempiin sanoihinsa. Näiden selventävien kappalei-
den myötä sanomankin on toivottu selkeytyvän. Tavallaan Johannes opettaa lukijaansa 
enemmän ”kädestä pitäen” kuin muut evankelistat.

Maanantaina on veteraanipäivä ja Suomen lippu kohoaa salkoihin. Viimeiset saksa-
laiset sotilaspartiot ajettiin maastamme 27.4.1945 ja Lapin sota päättyi. Suomessa vete-
raanien juhlinta on saanut hartaita, uskonnollisia sävyjä. Seppelpartiot ovat tuttu nä-
ky maamme kirkoissa.

pEkka tuomikoSki

Päivän psalmi Ps. 23
Ensimmäinen lukukappale 
Miika 7: 14–20 
Toinen lukukappale 
Hepr. 13: 20–21 
Evankeliumi Joh. 10: 1–10 

Pyhä olet sinä, kaikkivaltias Herra.

Sinä olet rauhan lähde.

Anna rauhasi virrata meidän elämäämme,

anna rauhasi juurtua meidän työhömme,

anna rauhasi täyttää meidän maailmamme,

että voisimme elää rauhassa ja palvella, sinua,

Isä, Poika ja Pyhä Henki.

w w w.sxc . hu /  A d r iana H e r b u t
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Kunnallisessa päivähoidossa Suo-
messa ei järjestetä tunnustuk-
sellista uskontokasvatusta. Siten 
hengellisen toiminnan järjestä-
minen lapsille yhteistyössä päivä-
kotien kanssa on kirkon vastuulla. 
Seurakunnat toimivatkin tiiviissä 
yhteistyössä päiväkotien kanssa. 

Yleisin ja suosituin toimin-
nan muoto ovat pikkukirkot, joi-
ta järjestetään kussakin päiväko-
dissa kerran kuussa. Pikkukirk-
ko on lasten hartaushetki, jonka 
seurakunnan työntekijä tulee pi-
tämään päiväkotiin.

Säännöllisten pikkukirkko-
jen lisäksi seurakunnat järjestä-
vät toimintaa suurten juhlapy-
hien yhteydessä. Joulun alla lap-
set pääsevät tutustumaan kirk-
korakennukseen joulukirkossa. 
Pääsiäisenä on monessa paikas-
sa tarjolla pääsiäisvaellus, jossa 
käydään läpi pääsiäisajan tapah-
tumia elävästi ja lapselle ymmär-
rettävällä tavalla. Joka vuosi esi-
koululaiset siunataan koulutielle. 

uskonto osana kulttuuria
Oululaisessa Syynimaan päivä-
kodissa on jo pitkään ollut laa-
ja kirjo eri kulttuureita edustet-
tuna. Päiväkodin työntekijä Roy 
Mattson kertoo, että on tärkeää 
ylläpitää suomalaista kulttuuria 
ja siinä samalla maahanmuut-
tajien lapset oppivat suomalais-
ta elämää. 

– Juhlien vieton kautta lapset 
saavat kokemuksen esimerkiksi 

suomalaisesta joulusta ja pääsi-
äisestä. Tämä voi auttaa heitä so-
peutumaan paremmin suomalai-
seen yhteiskuntaan.

Uskonnosta puhutaan päivä-
kodissa silloin, kun aihe nousee 
esille luontevasti. 

– Lapset voivat ihmetellä esi-
merkiksi sitä, miksi joku kave-
ri ei syökään possunlihaa. Kun 
kysymys nousee esiin, keskus-
telemme siitä lasten kanssa. 
Myös pikkukirkoissa opitaan 
suomalaiseen kulttuuriin liitty-
viä asioita. 

Tuiran seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Kirsi Merenheimo-
Mäenpää kertoo, että hartauk-
sissa seurataan kirkkovuoden ai-
heita. 

– Suurten juhlien aikana voi-
daan pitää hieman juhlavampi ti-
laisuus. Silloin saatetaan opetella 
hieman aikuisten jumalanpalve-
luksen juttuja, kuten ristinmer-
kin käyttöä.

Ei osallistumispakkoa
Kaikki vanhemmat eivät halua, 
että heidän lapsensa osallistuu 
seurakunnan järjestämään toi-
mintaan. 

Syynimaan päiväkodin moni-
kulttuurisesta lapsijoukosta löy-
tyy useiden eri uskontojen edus-
tajia. Valtaosa lapsista kuitenkin 
on mukana seurakunnan järjes-
tämissä tilaisuuksissa.

Lasten vanhemmat saavat 
päättää, osallistuuko heidän lap-
sensa tunnustukselliseen toimin-
taan. 

– Kun lapsi tulee päiväkotiin, 
keskustelemme vanhempien 
kanssa lapsen kasvatukseen liit-
tyvistä asioista. Siinä yhteydes-
sä myös kysymme, sopiiko heil-
le, että lapset osallistuvat seura-

kunnan järjestämiin tilaisuuk-
siin, Mattson selittää.

Useimmat vanhemmat ovat 
mielissään, että hengellistäkin 
toimintaa järjestään. Muuta-
ma lapsi Syynimaan päiväkodis-
sa kuitenkin on, joilla ei ole lu-
paa osallistua tunnustukselliseen 
kristilliseen toimintaan. Näille 
lapsille järjestetään muuta puu-
haa pikkukirkkojen ajaksi.

Roy Mattsonin mielestä järjes-
telyssä on hyvät ja huonot puo-
lensa. Jokaisen uskonnollista 
vakaumusta tulee kunnioittaa, 
mutta lapsi voi kokea tilanteen 
ikävänä. 

– Onhan se vähän tylsää sil-
le lapselle, joka ei pääse mukaan. 
Muut lapset tulevat pikkukirkos-
ta silmät hehkuen ja kertovat in-
noissaan mitä siellä tällä kertaa 
tehtiin. Se, joka ei ollut mukana, 
voi tuntea olonsa ulkopuoliseksi.

Mikään muu uskontoryhmä 
kuin evankelis-luterilainen kirk-
ko ei ole osoittanut kiinnostus-
ta toimia päiväkotien kanssa yh-
teistyössä. Mattson ei ole varma, 
kuinka päiväkodeissa suhtau-
duttaisiin, jos tällaista yhteistyö-
tä ehdotettaisiin. 

– Periaatteessa suhtautuisim-
me avomielisesti. Asiaa kuitenkin 
pitäisi harkita tarkkaan. Täytyi-
si varmistaa, että suomalainen 
kulttuuri pysyisi päällimmäise-
nä päiväkodissamme, Mattson 
selventää.

Seurakuntaa  
toivotaan mukaan
Kristillinen toiminta päiväko-
deissa on herättänyt viime vuo-
sina paljon keskustelua. Käytän-
nön kokemus sekä seurakunnan 
että päiväkodin työntekijöillä 
kuitenkin on, että kirkon yhteis-
työ päiväkotien kanssa koetaan 
hyväksi asiaksi. 

– Sekä lapset että päiväkotien 
henkilökunta ovat tykänneet ko-
vasti pikkukirkoista, Kirsi Me-
renheimo-Mäenpää kertoo. 

– Jotkut vanhemmat ovat 
kommentoineet, ettei tarvit-
se viedä lasta pyhäkouluun, kun 
päiväkodissa on pikkukirkko.

Myös Roy Mattsonilla on sa-
manlaisia kokemuksia. 

– Lapset odottavat pikkukirk-
koa innolla. Vanhempien kanssa 
käydyissä keskusteluissa saa toi-

sinaan kuulla kommentteja, että 
on hyvä, kun tällaistakin toimin-
taa järjestetään.

Etiopiasta kotoisin olevat Ri-
beka Seyoum ja Samuel Yoseph 
ovat kahden Syynimaan päiväko-
dissa olevan lapsen vanhemmat. 
Heidän puolestaan uskonto sai-
si näkyä enemmänkin päiväko-
dissa. 

– Lapset eivät ymmärrä, jos 
uskonnosta puhutaan vain epä-
suorasti. Hetki hiljentymistä en-
nen ruokailua ei vielä kerro lap-
selle, että tässä kohtaa pitäisi lu-
kea ruokarukous. Pitää sanoa 
suoraan, että nyt rukoillaan, he 
painottavat.

Yhteisenä toiveena  
läheisempi yhteistyö
Niin lapsityönohjaaja, päiväko-
din työntekijä kuin lasten van-
hemmatkin toivoisivat läheisem-
pää yhteistyötä kirkon ja päivä-
kodin välillä.

Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
haluaisi enemmän mahdolli-
suuksia pysähtyä kuhunkin päi-
väkotiin. 

– Pikkukirkko kestää vain 
puolisen tuntia, ja sen jälkeen on-
kin jo aika kiirehtiä seuraavaan 
päiväkotiin ja pikkukirkkoon. 
Olisi mukavaa, jos ehtisi keskus-
tella lasten kanssa ja olla eläväs-
ti läsnä.

Myös Ribeka Seyoum ja Sa-
muel Yoseph ovat samoilla lin-
joilla. 

– Seurakunnan työntekijät 
voisivat jäädä useammaksi tun-
niksi leikkimään lasten kanssa. 
He saisivat myös käydä useam-
min, esimerkiksi kerran tai pari 
viikossa.

Roy Mattsonilla on ideoita 
hieman monipuolisempaankin 
yhteistyöhön. 

– Esimerkiksi seurakunta voi-
si kokeilla koko päivän mittaisia 
perheille suunnattuja tapahtumia 
yhteistyössä päivähoidon kanssa. 
Silloin vanhemmatkin pääsisivät 
tutustumaan seurakunnan työn-
tekijöihin.

Seurakuntien yhteistyö päivä-
kotien kanssa ei olekaan pelkäs-
tään lapsia varten. Merenheimo-
Mäenpää kertoo, että päiväkodin 
työntekijät ovat mielellään osal-
listuneet seurakuntien järjestä-
mään toimintaan lasten mukana. 

– Haluaisimme mielellämme 
olla enemmän myös päiväkodin 
henkilökunnan tukena.

kaiSa aNttila

Mikä on pikkukirkko?
Pikkukirkko on lasten oma kirkkohetki. Seurakunnan työnte-
kijät tulevat päiväkotiin pitämään hartaushetkeä yhdessä lasten 
ja työntekijöiden kanssa. 

Kirkkohetkeä varten rakennetaan pieni alttari, jonka luokse 
kaikki kokoontuvat. Hartauden yksityiskohdat saattavat vaih-
della eri järjestäjillä ja eri päiväkodeissa, mutta perusrunko on 
sama.

Kirkkohetki aloitetaan ”kellojen” eli triangelin soitolla.  
Alussa sytytetään myös kynttilät alttarille ja samalla lauletaan 
laulu. Kun kaikki ovat hiljentyneet, seuraa opetustuokio. Sii-
nä kerrotaan esimerkiksi Raamatun tarinoita tai kirkkovuoden 
hetkeen liittyviä asioita. 

Opetuksen tukena voidaan käyttää vaikkapa nukkeja tai ku-
via. Hartaushetken lopuksi rukoillaan yhdessä. Kirkkohetki 
päättyy triangelin soittoon ja kynttilöiden sammutukseen.

Kirkko tulee päiväkotiin



13   Nro 15      23.4.2009

luonut. Seitsemän päivän aikakä-
sitettä ei ole korostettu, sillä ajalla 
ei ole samanlaista merkitystä päi-
väkerhoikäiselle kuin aikuiselle.

Missä määrin opetuksen si-
sältö riippuu lastenohjaajan 
omasta maailmankuvasta, hä-
nen käsityksestään maailman 
syntymisestä?

– Niin lastenohjaajat kuin 
muutkin lapsi- ja perhetyötä te-
kevät seurakunnan työntekijät si-
toutuvat kirkon opetukseen.

Ennen asioiden viemistä lap-
sille aikuisen on tarpeellista sel-
kiyttää itselleen, mitä hän ajatte-
lee maailman synnystä.  

– Raamatun kertomuksia ker-
rottaessaan työntekijästä heijas-
tuu toivottavasti kunnioittava ja 
hyväksyvä suhtautuminen myös 
eri tavalla ajattelevia kohtaan. 
Tällä asenteella hänen on hel-
pompi vastata kiperiltäkin tuntu-
viin lasten kysymyksiin ja kom-
mentteihin. 

Millaisia asioita lapsille ko-
rostetaan, kun heille puhutaan 
maailman luomisesta?

– Tärkein asia on itse luomi-
nen, se, että Jumala loi kaiken 

Ajalla ei ole 
samanlaista 
merkitystä lapselle 
kuin aikuiselle, 
sanoo Karjasillan 
seurakunnan 
lapsityönohjaaja 
Marjaana Lassi.

Karjasillan seurakunnan päivä-
kerhoissa annettiin lapsille joulu-
lahjaksi Kustannus Oy Uusi Tien 
kirja Ihmeellinen maailma. Sen 
sisältö liittyy päiväkerhojen ker-
hokauden teemoihin luonto, eläi-
met, ihmiset ja luominen. Kirjaa 
ei ole käsitelty kerhoissa.

Ihmeellinen maailma -kir-
jan alussa todetaan: ”Alussa Ju-
mala loi taivaan ja maan. Ihana 
maailmamme syntyi vain seitse-
mässä päivässä.” Lapsityönoh-
jaaja Marjaana Lassi, mitä seu-
rakunta opettaa lapsille maail-
man luomisesta?

– Kerromme lapsille, että kai-
ken luomisen takana on Jumala. 
Tutkimme, mitä kaikkea Hän on 

Maailman luominen kiehtoo lapsia
kauniiksi ja kun Hän katsoi luo-
maansa, se oli hyvää. Jumala an-
toi ihmisille tehtävän huolehtia 
kaikesta luodusta. Yhdessä las-
ten kanssa voimme miettiä, mi-
tä tämä tarkoittaa käytännössä.

Mitä lapset kyselevät luomi-
seen liittyen? 

– Yleensä hyvin konkreettisia 
kysymyksiä, esimerkiksi, onko se 
(Jumala) oikeasti luonut kaik-
ki eläimet, hyttysetkin ja nor-

sutkin. Onko Hän luonut myös 
kaikki ihmiset, myös isän ja äi-
din ja minut?

Onko maailman luomisesta 
puhuminen lapsille vaikeaa?

– Ei ole. Jumalan todelli-
suus ja luomistyö ovat lapsel-
le luonnollinen ja kiehtova osa 
elämää. He kuuntelevat mielel-
lään Raamatun kertomuksia. 

riitta HirvoNEN
Piirrokset: 

Ihmeellinen maailma -tarrakirja, 
Kustannus Oy Uusi Tie. 

Tu o m o A n t t i l a
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
riparinostalgiamessu la 
25.4. klo 18 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Hanna-
Maija Karjalainen-Ollanke-
to, saarnaa Tiina Kinnunen. 
Kanttorina Henna-Mari Sivu-
la ja esilaulajina Maria Kun-
nari, Päivi Myllymäki ja Laura 
Hassi. Jatkot kryptassa.
Messu su 26.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen-
Ollanketo, avustaa Tiina Kin-
nunen ja saarna Alpo Järvi. 
Kanttori Henna-Mari Sivula, 
Oulun seudun virsikuoro. Ra-
diointi radio Dei. 
Tuomasmessu su 26.4. klo 
18 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Hanna-Maija Kar-
jalainen-Ollanketo, saarnaa 
Kimmo Kieksi, ehtoollisavus-
tajana Virpi Sillanpää-Posio 
ja Tiina Kinnunen. Sarastus-
kuoro. Juontaa Pertti af Häll-
ström, tekstinlukijat Pertti af 
Hällström ja Otis Tenkorang, 
esirukousvastaava Leena To-
hola, alttarinrakentajat Til-
da Pulli, Marjaana Kallio ja 
Hilkka Nivukoski, ovimiehi-
nä ja kolehdinkerääjinä Ant-
ti Keski-Saari ja Seppo Lun-
ki. Teemana Jeesus on hyvä 
Paimen, me olemme Hänen 
rakkaita lampaitaan. Teejat-
kot Keskustan seurakuntata-
lon alasalissa.
Veteraanipäivän sanajuma-
lanpalvelus ma 27.4. klo 11 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja 
kanttori Henna-Mari Sivula. 
Vappumessu to 30.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Ari Savuoja. Mukana 
Sarastus-kuoro. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 23.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Taina Voutilainen. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 26.4. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustaa Asta Lei-
nonen, kanttorina Juha So-
ranta, Pohjankartanon kuo-
ro, johtaa Leena Pääkkönen. 
Kirkkokahvit. Mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen.
Messu su 26.4. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina 
Riitta Piippo. Kirkkokahvit.
kansanlaulukirkko su 26.4. 
klo 12 Kaukovainion kappe-
lissa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit.
Messu su 26.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa As-
ta Leinonen, kanttorina Hen-
riikka Rantala. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 13 Tahkokankaan 
palvelukeskuksessa. Toimit-
taa Elina Hyvönen, kanttori-
na Marjo Myllyoja.
Muskarikirkko su 26.4. klo 
15 Pyhän Andreaan kirkos-
sa. Toimittaa Anna-Leena 
Häkkinen, avustavat Päivi 
Sutinen ja Hanna Partanen, 
musiikista vastaa Jenni Kos-

kenkorva. Päiväkerhot mu-
kana. Kesto noin 30 minuut-
tia. Kirkkokahvit.
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.4. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 30.4. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Leena Häkki-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 

Tuiran seurakunta
Messu su 26.4. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Pek-
ka Jarkko, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Talvirippikoulut 
Kuivasjärvi 3 ja Pateniemi 5 
osallistuvat messuun.
perhemessu su 26.4. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Saila Luukkonen, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Kirkkokahvit. Raili Ojaleh-
don lammaskokoelma. Vih-
reä rippikoulu Pyhä Luukas 
2 -rippikouluryhmä osallis-
tuu messuun.
Gospelmessu su 26.4. klo 
12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttorina 
Taru Ängeslevä. Pyhän Tuo-
maan tyttöjen lauluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Matti Ke-
tola, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. Rajakylä 1- ja Pa-
teniemi 2 -rippikouluryhmät 
osallistuvat jumalanpalve-
lukseen.
perhejumalanpalvelus su 
26.4. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
iltamessu su 26.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustaa Nanna 
Helaakoski. 
Viikkomessu ke 29.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Ulla Metsänheimo.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 26.4. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Kirkkoherran-
vaalin 2. vaalinäyte. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, avustaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
perhekirkko su 26.4. klo 14 
Myllyojan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Antti Leskelä, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
70-vuotissynttärit. 

YlikiiMinki
Messu su 26.4. klo 19 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. Rauhanyhdis-
tyksen kirkkopyhä.

Hailuoto
Messu su 26.4. klo 10. Toi-
mittaa Árpád Kovács, kant-
tori Kaisamarja Stöckell. 

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa Ma-
ria Vähäkangas, kanttori-
na Hannu Niemelä, Hauki-

putaan Kirkon Kamarikuo-
ro, avustaa Marita Keinänen 
piano ja Saku Mattila oboe. 
Partiolaisten kirkkopyhä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kunniakäynti ja seppeleen-
lasku sankarihautausmaal-
la. Seurakunta tarjoaa kirk-
kokyytiä, ilmoittautumiset 
diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 5472 636. 

Kempele
konfirmaatiomessu su 
26.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa 
Leena Brockman, kanttori-
na Marjo Irjala. Pyhäkoulu 
saarnan aikana. Messun jäl-
keen Raamattua lukemaan 
-ohjelman tapaaminen Mar-
kuksen evankeliumin luvuis-
ta 1–8, keskustelua johdatte-
lee Pekka Rehumäki.
Gospelmessu to 30.4. klo 19 
kirkossa. Kaikenikäisille.

Kiiminki
Messu su 26.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Katri Niskakangas. Ro-
vastikunnallinen lähetyspäi-
vän juhla seurakuntakeskuk-
sessa.
Messu su 26.4. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Saija Kronqvist, avus-
taa Jaana Kontio, kanttorina 
Katri Niskakangas.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, saar-
naa Hannu Luukinen, kant-
torina Mika Kotkaranta. Val-
takunnallinen partiokirkko. 
Kirkkokahvit.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa  Matti Vainikainen ja 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Hannele Puhakka.
kansallisen veteraanipäi-
vän iltakirkko ma 27.4. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori Ossi 
Kajava. Kunniakäynti sanka-
rihaudoille. Kirkkokyyti, juh-
la seurakuntatalossa. 

oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttori Taru Pis-
to. Keittolounas seurakunta-
talolla.
perhekirkko su 26.4. klo 12 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttori Taru Pisto. Keitto-
lounas seurakuntatalolla.

pudasjärvi
Messu su 26.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, kanttorit Jukka Jaak-
kola, Keijo Piirainen ja Ris-
to Ainali, Vox Margarita, Sa-
rakylän kappelikuoro. Urku-

jen käyttöönottojuhla. Kirk-
kokahvit seurakuntakodissa. 

Siikalatva
keSTilÄ
Messu su 26.4. klo 12 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Unto Määt-
tä. Kunniakäynti sankarihau-
doilla kansallisen veteraanipäi-
vän 27.4. johdosta. Kirkkokah-
vit seurakuntakodissa.

piippola
Messu su 26.4. klo 12 Pulkkilan  
kirkossa. Kyydityksen ilmoitta-
tuminen kirkkoherranvirastoon 
p. 02078 109 860.

pulkkila 
konfirmaatiojumalanpalve-
lus la 25.4. klo 18 Pulkkilan kir-

kossa. Toimittaa Erkki Piri, saar-
na Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Messu su 26.4. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. Kunniakäynti sanka-
rihaudoilla kansallisen veteraa-
nipäivän 27.4. johdosta. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

pYHÄnTÄ
Messu su 26.4. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

ranTSila
Messu su 26.4. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, Pentti Jäntti. Ve-

teraanikuoro avustaa. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla kansal-
lisen veteraanipäivän 27.4. joh-
dosta. Kirkkokahvit seurakun-
tatalossa.

Tyrnävä
Messu su 26.4. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Riina Im-
piö. Partiolippukunta Musta-
variksen kirkkopyhä.

TeMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Riina Impiö.

päivi Mäkinen

Kevät on saapunut Tyrnävälle.
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Tanssikengät käyttöön 
hyvän asian vuoksi

enot oulussa 

Hietasaaren Tanssimajakalla pyöräh-
dellään ensi lauantaina 25.4. Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi Saanko lu-
van? – liikuttaako yhteisvastuu -tapah-
tumassa.

Oulun seurakuntayhtymän nuori-
sotyönohjaajan Maire Kuoppalan mu-
kaan tapahtumapaikan valinnalla ha-
lutaan haastaa vallitsevia käytäntöjä 
ja kohdata sellaisia seurakuntalaisia, 
joista moni ei käy seurakunnan tilai-
suuksissa. 

– Jos tämän tapahtuman perusteel-
la mielipiteet kirkosta muuttuvat, se 
on pelkästään positiivista, hän sanoo.

Tanssia harrastava Tuiran seura-
kunnan nuorisotyönohjaaja Matti Ke-
tola kertoo saaneensa muutamilta seu-
rakuntalaisilta kipakat terveiset tans-
sin ja yhteisvastuun yhdistämisestä. 

– Minulle on kauhisteltu, onko seu-
rakunta ryhtynyt järjestämään tans-
seja. Toisaalta huomattavasti enem-
män olen saanut kannustavaa palau-
tetta ennakkoluulottomuudestamme. 

Hietaviihde Oy:n ravintolapäällik-
kö Marjo Junnikkala sanoo lähtevän-

sä iltaan mukaan ennakkoluulotto-
masti, vaikka tietääkin, että tapahtu-
ma murtaa ”joka lailla asenteita”, ku-
ten hän itse kuvailee.

– Yhteisvastuukeräyksen kohde, 
maahanmuuttajat, keskusteluttaa var-
masti illan aikana. Emme ole sovitel-
leet valmiita sanoja suuhun mahdol-
lisia kommentteja varten. Tilanteen 
mukaan mennään.

Junnikkala kertoo seurakunnan 
näkyvän selvästi Hietasaaren tanssi-
majakalla. Yhteisvastuukeräyksellä on 
oma esittelypöytänsä. 

Hietaviihde Oy:n yrittäjä Kari Va-
sara pitää mahdollisena, että yhteis-
työtä seurakunnan kanssa jatketaan 
tulevaisuudessa, jos vain hyvän asian 
puolesta tanssiminen innostaa tanssi-
haluisia lähtemään lavalle. 

Pääsylipun hinta on 15 euroa, jos-
ta menee 20 prosenttia Yhteisvastuu-
keräykseen.

riitta HirvoNEN

Juttu on julkaistu Kotimaan 
verkkolehdessä 18. huhtikuuta.

w w w.sxc . hu /  T im & A nn e t t e
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
raamattupiiri to 23.4. ja 
30.4. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. 23.4. Ari-Pekka 
Metso ja 30.4. Hanna-Maija 
Karjalainen-Ollanketo.
raamattupiiri to 23.4. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
ompeluseurat to 23.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Sana elää pe 24.4. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Maakunnalliset herättäjä-
päivät 25.–26.4. Messu klo 
10 tuomiokirkossa. Messun 
jälkeen ruokailu Keskustan 
seurakuntatalossa. Klo 12.30 
Heränneen kansan lähetys-
rahasto sanoin ja kuvin, Al-
po Järvi. Seurat, Oulun Seu-
dun Virsikuoro, Merja Jyrkkä, 
Ilkka Repo ja Jouni Riipinen.
aamupiiri la 25.4. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 25.4. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Siionin virsien veisuut la 
25.4. klo 18, Vanha pappila.
päiväseurat ke 29.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 29.4. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Niku.
Miesten piiri ke 29.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaus ke 29.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
raamattupiiri to 23.4. ja 30.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Teemailta to 23.4. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Nai-
set raamatussa, Anna-Leena 
Häkkinen.
kastellin raamattupiiri ke 
29.4. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. 
arabiankielinen raamattu-
piiri ke 29.4. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
29.4. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 30.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli.
Yhdessä jumalan edessä -il-
ta to 7.5. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Ylistys- ja 
yhteislauluja, rukousta, sa-
naa ja todistuspuheenvuoro-
ja. Teetarjoilu. Lastenhoito. 

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 23.4. ja 
30.4. klo 12.30, Tuiran kirkko.
raamattu- ja lähetyspiiri to 
23.4. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
rauhanyhdistyksen seu-
rat to 23.4. klo 18.30, Tuiran 
kirkko.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 24.4. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Miestenpiirin lauluilta ti 
28.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
Arvo Ågren laulattaa. 
raamattupiiri ti 28.4. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
keskustelu- ja raamattupiiri 
to 30.4. klo 18, Tuiran kirkko. 
rauhanyhdistyksen seurat 
to 30.4. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 23.4. klo 
18.30, Huonesuon seurakun-
takoti. Lähetys- ja diakoniail-
ta, Raija Nissinen.
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 24.4. klo 18.30, 
Hintan seurakuntatalo.
akkuna-iltapäivä su 26.4. 
klo 16, Hintan seurakuntata-
lo. ”Taivaan Isän hommissa 
...Paimentakaa”, raamattu-
opetus Pekka Siljander. Pyhä-
koulu lapsille. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja SLEY. 
rauhanyhdistyksen seurat 
ti 28.4. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. 

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
runokvarkki la 25.4. klo 13, 
Siipi. Mitä pitää sisällään ru-
nokvarkki? Ihmettelemässä 
pastori Juha Vähäkangas.
iloa tämä päivä -runota-
pahtuma Maaria leinosen 
lyriikasta su 10.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Tuiran kanttorien yhteisvas-
tuukonsertti su 26.4. klo 16, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Ks. 
yhteisvastuuilmoitus.

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

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

Karjasillan seurakunta
Diakoniapiiri ma 27.4. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Leena Lehmuspuun esittely 
kirjasta Etelänristin alla.
palvelupiiri auttavat kädet 
ma 27.4. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 29.4. klo 18, Maikku-
lan kappeli. 

Tuiran seurakunta
juttutupa ma 27.4. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
juttutupa ma 27.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 28.4. klo 17, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHiTYSVaMMaiSeT
Varttuneiden porinapiiri ti 
28.4. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 28.4. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
perhepiiri to 7.5. klo 12–

13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

kuuloVaMMaiSeT
raamattupiiri ma 27.4. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Hyvän näkemisen ja kuule-
misen päivä ti 28.4. klo 12–
16.30, Keskustan seurakunta-
talo. Ks. juttu s. 16.
kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 27.–29.5. Rokuan 
leirikeskus. Ilmoittautumiset 
Anne-Marille vastaanotolla,  
Kirkkokatu 5 ti klo 9–12 ja 
to klo 13–15 tai kerhoissa ja 
ryhmissä 8.5. mennessä.

nÄköVaMMaiSeT
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
23.4. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
Hyvän näkemisen ja kuule-
misen päivä ti 28.4. klo 12–
16.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Ks. juttu s.16.
näkövammaisten leiripäivä 
ke 27.5. klo 9–15, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Nä-
kövammaisten kerhon ja Poh-
jois-Pohjanmaan näkövam-
maiset ry:n porinakahvilan 
yhteinen kevään päätöspäi-
vä ruokailuineen. Ilm. viim. 
18.5. p. 08 3161 321.

pÄiHDeTYö
päihdetyön naistenryhmä 
pe 24.4. klo 13, Diakoniakes-
kus alakerta. 
päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 27.4. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
päihdetyön raamattupiiri ti 
28.4. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta.  

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Käytettyjä asti-
oita, liinavaatteita, koruja, 
kirjoja sekä pajan tuotteita, 
tarjolla myös kahvia yms. Pa-
jassa tehdään käsitöitä. 
lähetystovi pe 24.4. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Toimintaa, mukana Tarja 
Oja-Viirret.
Vappukeitaan valmistelu-
talkoot to 30.4. klo 9, Kes-
kustan seurakuntatalo. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Valtakunnalliset lähetys-
juhlat Tampereella 5.–7.6. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 23.4. ja 30.4. 
klo 14, Vanha pappila. 23.4. 
raamattutunti Niilo Pesonen, 
30.4. Pentti Kortesluoma.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri ti 
28.4. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 27.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
raamattu- ja lähetyspiiri 

ma 27.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

YlikiiMinki
piispankamarin kahvila ja 
kirpputori pe 24.4. klo 11–
14, Ylikiimingin vanha pap-
pila. Lähetyksen hyväksi toi-
miva kahvila ja kirpputori.

Lapset ja lapsiperheet
lastenpäivät lämsänjärven 
ja Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskuksissa 3.6. –31.7. Arki-
päivisin klo 10 –15. 7–12-vuo-
tiaille oululaisille eli 1997–
2002 syntyneille. Ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, 
leikkejä, askartelua, pelaa-
mista ja retkeilyä. Toiminta 
on ilmaista, lapset saavat päi-
vittäin aterian. Ilm. www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo 28.5. 
mennessä tai paikan pääl-
lä lapsen ensimmäisenä lei-
ripäivänä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
perhekerho to 23.4. ja 30.4. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti.
Makasiinikadun pyhäkou-

lu su 26.4. klo 12, Makasii-
ninkatu 6. 
koulukadun pyhäkoulu su 
26.4. klo 16.30, Koulukatu 
10. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. 
perhekerho ke 29.4. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
pyhäkoulu to 23.4. ja 30.4.  
klo 14.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 7–9-vuotiaille.
pyhäkoulu su 26.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
pyhäkoulu su 26.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana.
Mediapyhäkoulu su 26.4. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
pyhäkoulu su 26.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ju-
malanpalveluksen aikana.
pyhäkoulu su 26.4. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 26.4. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. suomen-
kielinen pyhäkoulu.
kolmen polven perhekerho 
ma 27.4. klo 10–11.30, Kai-

roskoti. Ks. juttu s. 17.
Sarasuontien perhekerho 
ma 27.4. klo 10, Sarasuon-
tien päiväkoti.  
perhekerho ti 28.4. klo 9.30–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 
perhekerho ke 29.4. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
perhekerho ke 29.4. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
perhekerho ke 29.4. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
perhekerho, vappunyyttä-
rit ja -naamiaiset ke 29.4. 
klo 9.30–11, Maikkulan kap-
peli. 
perhekerho ke 29.4. klo 10–
11.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
pyhäkoulu su 26.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Jumalanpalveluksen aikana.
pyhäkoulu su 26.4. klo 11, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
pyhäkoulu su 26.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
perhekerho to 23.4. ja 30.4. 
klo 9.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. 
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Saanko luvan? – liikuttaako yhteisvastuu
Lauantaina 25.4. klo 20.30 Hietasaaren tanssimaja-
kassa. Arpajaiset, yhteisvastuu-infopöytä ja tuottei-
ta myynnissä. 15 euron pääsylipusta 20 % keräykselle.

Yhteisvastuumyyjäiset 
Torstaina 30.4. klo 10.30 Heinätorin seurakuntakodissa. 
Tule laulamaan keväisiä lauluja ja osallistu samalla yh-
teisvastuumyyjäisiin. Voit myös ruokailla edulliseen hin-
taan 4 €.

kanttoreiden yhteiskonsertti

Sunnuntaina 26.4. klo 16 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Tuiran seurakunnan kanttorit Ulla Metsänheimo, Ta-
ru Ängeslevä, Lauri-Kalle Kallunki ja Tommi Hekka-
la vastaavat konsertin ohjelmasta. Ohjelma- ja kah-
vimaksu 5 €.

23.4.–30.4.2009enot oulussa 

Hyvän näkemisen ja 
kuulemisen päivä 
Kuulon ja näön heikkeneminen vaikuttavat ikään-
tyneen arkipäivään: sosiaalinen elämä vaikeutuu, 
arjen askareet eivät suju enää niin helposti ja mie-
liala ja elämänhalu voivat laskea. Arjessa selviyty-
mistä voidaan helpottaa kuntoutuksella ja sopivil-
la apuvälineillä. 

Jo perinteisen Hyvän näkemisen ja kuulemi-
sen päivän teemoja ovat ikääntyvien kuulo-, nä-
kö- ja kuulonäkövammaisten palvelut ja apuväli-
neet. Päivää vietetään tiistaina 28.4. klo 12–16.30 
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa.

Tilaisuuden avaa sairaalapastori Juha Kyllö-
nen. Ikääntyneen kotona asumista tukevista pal-
veluista puhuu Oulun kaupungin palveluesimies 
Rita Oinas. Ajankohtaisista sosiaaliturva-asioista 
alustavat aluesihteeri Sinikka Mäntyjärvi Näkö-
vammaisten Keskusliitosta sekä kuntoutussihteeri 
Tiina-Maija Leinonen Kuuloliitosta. Tilaisuudessa 
on viittomakielen- ja kirjoitustulkkaus.

Tapahtumassa on mahdollisuus mittauttaa sil-
mänpaineet kahdella eurolla ja tarkistuttaa kuulo 
viidellä eurolla, saada opastusta Daisy-kuuntelu-
laitteen käytössä sekä tutustua tuote- ja apuväli-
ne-esittelijöiden tarjontaan. Kahvitarjoilu on vuo-
rossa kello 15 alkaen.

international Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 23.4. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.
perhekerho ti 28.4. klo 9.30, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Koskelan seurakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 
9.30, Pateniemen kirkko. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Rajakylän seurakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 
9.30, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
pyhäkoulu su 26.4. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
pyhäkoulu su 26.4. klo 16–
17.15, Hintan seurakuntata-
lo. Akkuna-tilaisuuksien ai-
kana. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY. 
Hintan perhekerho ke 29.4. 
klo 9.30, Hintan seurakunta-
talo. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
perhekerho ke 29.4. klo 9.30, 
Hönttämäen seurakuntakoti. 

YlikiiMinki
perhekerho to 23.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Karjasillan seurakunta
retki Tampereelle 15.–17.5.  
10–14-vuotiaille tytöille ja 
pojille. Kohteita mm. Pan-
dan tehtaanmyymälä ja Sär-
känniemi sekä jumalanpal-
velus Ylöjärvellä. Hintaan 
140 € sis. matkat, majoitus, 
vakuutus seurakunnan jäse-
nille, ruokailut, sisäänpääsy-
maksut kohteisiin, myös elä-
mysavain Särkänniemeen. 
Ilm. viim. 29.4. klo 16 www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
p. 08 3161 340. Muista erityis-
ruokavaliot ja allergiat. Ret-
kelle pääsee 45 lasta. Tied. 
Esa Harju p. 040 5752 713.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe andreas pe 
24.4. klo 19–23, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
nuortenilta ti 28.4. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 

Nuoret aikuiset 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 23.4. klo 16.15, Oulun 
yliopiston sali KTK 219. Mu-
kana lehtori, KT Markku Sa-
lakka, kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács ja yli-
opistopastori, TT Ari Savuo-
ja. Järj. myös Oulun yliopisto.

3 kohtaamista plus -ilta pe 
24.4. klo 19–23, Kaukovaini-
on kappeli. www.oulunseu-
rakunnat.fi/3kohtaamista. 
Puhujavieraana Ilkka Päivä-
saari Tampereelta.
Yliopistopastorin kahvit 
ti 28.4. klo 14, Snellmania-
ruokalan kabinetti, Oulun 
yliopisto. Yliopistopastori 
Ari Savuoja tarjoaa kahvit 
tai teet.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 28.4. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Vappujuhla to 30.4. klo 
19.30, Raatin nuorisotalo, 
Raatintie 7. Simaa, munkke-
ja, vappuista ohjelmaa, har-
taus, pelailua ja yhdessäoloa.
Cross Cafe pe 1.5. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomio-
kirkon vieressä. Cross Cafen 
myöhäinen vappubrunssi. 
www.oulunseurakunnat.fi/
crosscafe.

opiSkelijajÄrjeSTöT
opkon opiskelijailta la 25.4. 
klo 19, Öbergin talo. Laki 
ja evankeliumi – keppiä ja 
porkkanaa? Janne Koskela.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 27.4. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Jorma Puhakka: Kuuliaisuus.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 29.4. 
klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Israel, Pyhä maa, 
Esa Luomaranta.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 23.4. ja 30.4. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
raksilan kerho to 23.4. ja 
30.4. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä Heinäpäässä 
ma 27.4. klo 11, Heinätorin 
seurakuntatalo. Klo 11–12 
verenpaineen mittaus, klo 
12 ruokailu 4 € ja Hopealan-
kakerho klo 12.30–13.30.
Seurakunnan keskustelu-
ryhmä ma 27.4. klo 13, Sara 
Wacklin -koti. 
Tarinatupa ke 29.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho to 30.4. 
klo 14, Keskustan palvelu-
talo. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 23.4. ja 
30.4. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 27.4. 
klo 12.30–14, Maikkulan 
kappeli. 
Ystävänkamari ti 28.4. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kahvia ja hyvää seuraa.
eläkeläisten kerho to 30.4. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten kerho to 23.4. 
klo 13, Koskelan palvelukes-
kus. Ehtoollisen vietto. Mu-
kana Pasi Kurikka ja Koske-
lan vapaaehtoiset. 
Seniorien laulupiiri to 30.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Mukana Päivi Moilanen 
ja Ulla Metsänheimo.
Seurakuntakerho to 23.4. 

klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Seniorikerho pe 24.4. klo 
10–12, Rajakylän seurakun-
takoti. 
eläkeläisten kerho ti 28.4. 
klo 14, Tuiran palvelutalo. 
Ohjelmallinen päivätuokio 
talossa ja sen lähialueella 
asuville eläkeläisille. 
eläkeläisten kerho to 30.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na pastori Markus Raspohja.
eläkeläisten kerho to 7.5. 
klo 14, Rajakylän seurakun-
takoti. Rajakylän uusi dia-
koniatyöntekijä esittäytyy.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho to 23.4. ja 
30.4. klo 13, Myllyojan seura-
kuntatalo.
Hoikantien seurakuntaker-
ho to 23.4. klo 14, Hoikan-
tien palvelutalo. 
Hintan seurakuntakerho 
ma 27.4. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
ikäihmisten kuntopiiri ma 
27.4. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Metsolan Hovin seurakun-
takerho to 30.4. klo 14, Met-
solan Hovi. 
porinapiiri ma 27.4. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Seurakuntakerho ma 27.4. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 

YlikiiMinki
porinakerho ma 27.4. klo 10. 

Leirit ja retket
kesäretki 10–14-vuotiaille 
5.–7.6. Piispalaan, Härmään 
ja Kalajoelle. Vieraillaan mm. 
Power parkissa, avustetaan 
jumalanpalveluksessa Rauti-
on kirkossa, yövytään luon-
to-, liikunta- ja nuorisomat-
kailukeskus Piispalassa ja Ka-
lajoen Hiekkasärkillä. Hinta 
70 € sisältää täysihoidon, lin-
ja-autokuljetuksen, sisään-
pääsymaksut ja tapaturma-
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilm. viim. 
8.5. p. 3161 340. Retkelle ote-
taan 20 lasta, etusijalla Kar-
jasillan seurakunnan alueella 
asuvat. Lisätietoja Atte Kääri-
äinen 040 5060 315 tai Katja 
Ylitalo 040 831 5932.

Karjasillan seurakunta
nuorten ja nuorten aikuis-
ten vappuvaellus pallas-Yl-
lästunturille 30.4.–3.5. Tun-
turihotelli Vuontispirtti. Ks. 
erillinen ilmoitus.

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

Tuiran seurakunta
liikuntavammaisten kerho 
pe 24.4. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Aiheena Iloiten 
kohti kesää. Mukana pastori 
Riitta Louhelainen, diakonia-
työntekijät Anna-Maija Säl-
kiö ja Päivi Moilanen.
kivikerho ti 28.4. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkko. Ko-
koonnumme kirkon kellari-
tiloissa.

Oulujoen seurakunta
aikuisten kuntopiiri to 
23.4. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo.
Fransupiiri ti 28.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Mummon ja Vaarin pysäk-
ki to 23.4. klo 15–16.30 ja la 
25.4. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. 23.4. luontoret-
ki, 25.4. nyyttikestit tai naa-
miaiset. Voit pukeutua eri 
maiden asuihin.
Sinkkuilta pe 24.4. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Pastori Mikko 
Salmi: Kuka minä olen? Sink-
kuilta on aikuisten yksinelä-
jien kohtaamispaikka.
Saanko luvan – liikuttaako 
yhteisvastuu? la 25.4. klo 
20.30, Hietasaaren tanssima-
jakka. Ks. juttu s. 15.
Vaellus ranskasta Santiago 
de Compostellaan ma 27.4. 
klo 19, Heinätorin seurakun-
tatalo. Ks. erillinen ilmoitus.
Yhteisvastuumyyjäiset to 
30.4. klo 10.30, Heinätorin 
seurakuntakoti. Ks. yhteis-
vastuuilmoitus.

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

arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.4. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 26.4. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
international Family Club on 
16.4. ja 23.4. at 1 p.m. in Py-
hän Luukkaan kappeli. You 
are welcome to come along to 
any of our Thursday sessions.
arabiankielinen raamattu-
piiri ke 29.4. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 

Vappu-
keitaan 

valmistelu-
talkoot 

Torstaina 30.4. klo 9 
Keskustan 
seurakuntatalossa

Vappukeidas on lähetys-
työn perinteikäs vappu-
tapahtuma, jonka tuo-
tolla tuetaan Suomen Lä-
hetysseuran työtä. 

Talkoolaisia tarvitaan 
mukaan valmistelemaan, 
järjestelemään ja koriste-
lemaan keidasta.

w w w.sxc . hu /  Ch r i s  Ch id s ey
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Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
Tampereella 5.–7.6.2009

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

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

ilmaista, lapsille tarjotaan joka päivä ateria.

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

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

kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

retki lähetysjuhlille

Lähtö perjantaina 5.6. kello 9 linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturista, paluu sunnuntai-iltana 7.6. 

Matkan hinta 105 € sisältää matkan, majoituksen kah-
den hengen huoneissa hotelli Waltikassa Valkeakoskel-
la sekä vakuutuksen. Osallistujille lähetetään retkikirje.
 
Matkanjohtajina toimivat lähetyssihteerit Ulla Mäki-
nen ja Raija Nissinen. Lisätietoja ohjelmasta www.la-
hetysjuhlat.fi. 

Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 30.4. 
Yhteisten seurakuntapalve-
lujen toimistoon p. (08) 316 
1340 tai internetissä osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

kansallinen 
veteraanipäivä 

oulussa 27.4. 

jumalanpalvelus kello 11 Oulun tuomiokirkossa 
toimittaa pastori Ari-Pekka Metso, kanttorina on Hen-
na-Mari Sivula. 

Jumalanpalveluksen päätteeksi Ari-Pekka Metso lä-
hettää seppelpartiot. Seppeleet lasketaan Oulun tuo-
miokirkon puistossa vapaussodan sankarimuistomer-
kille, Oulun hautausmaalla sankari- ja veteraanimuis-
tomerkeille, Oulujoen hautausmaalla sankarimuisto-
merkille ja Ylikiimingin hautausmaalla sankarihaudan 
yhteismuistomerkille.

Jumalanpalveluksen ja seppelpartioiden lähettämi-
sen jälkeen on linja-autokuljetus tuomiokirkon pää-
oven edestä Madetojan salille. Ylikiimingistä lähtee 
linja-autokuljetus Punakoivun torilta klo 9.45 Oulun 
tuomiokirkkoon ja jumalanpalveluksen jälkeen Oulun 
musiikkikeskukseen, jossa alkaa kansallisen veteraani-
päivän kansalaisjuhla klo 13. Paluukuljetus Ylikiimin-
kiin lähtee juhlan jälkeen noin klo 14.30.

Veteraanipäivän kansalaisjuhlan kahvitilaisuus 
kello 11.45 
Madetojan salin aulassa, Lintulammentie 1–3.

Veteraanipäivän kansalaisjuhla 
kello 13 Madetojan salissa, Lintulammentie 1–3.

Ohjelmassa Oulun kaupungin ja puolustusvoimain ter-
vehdykset, maaherra Eino Siuruaisen juhlapuhe, Ou-
lun NMKY:n puhallinyhtye Vaskiveikkojen ja Oulun So-
taveteraanikuoron musiikkiesityksiä sekä yhteislaulua.

Pohjankartanon yläasteen oppilaat toimivat airueina.

Kunniamerkit. Vapaa pääsy. 

Oulun Kaukovainiolla sijaitsevassa muistihäiriöisten asu-
mispalveluyksikössä Kairos-Kodissa ryhdytään odotta-
maan pienten töppösten ääniä heti aamusta, kun päivän 
ohjelmassa on kolmen polven perhekerho. Näin kuvai-
lee kodin vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja Maria Aarinen.

Kairos-Kodin ja Karjasillan seurakunnan yhteinen 
perhekerho aloitti toimintansa syksyllä. Talven aikana 
siitä on tullut tärkeä tapahtuma niin palveluyksikön van-
huksille kuin talossa vieraileville äideille ja isille ja hei-
dän lapsilleen.

Aarinen kertoo vanhusten haluavan pitää lapsia lähel-
lään. He kurkottelevat ottamaan syliinsä lattialla leikkiviä 
vauvoja. Hellä kosketus tai pelkkä lapsen katse saa moni-
en silmät kyyneliin.

Kaukovainiolaisen äidin Minna Spetsin mieleen on 
jäänyt hänen ja yksivuotiaan Sisu-pojan ensimmäinen 
vierailu Kairos-Kodissa.

– Sisu silitti hänen vieressään istuvan vanhuksen kät-
tä. Vanhus kääntyi Sisuun päin ja hymyili iloisesti pojal-
le. Hoitajat huomasivat ilmeen ja kiiruhtivat hakemaan 
kameraa. Hetki piti ikuistaa, koska vanhuksen edellisestä 
hymystä oli kulunut niin pitkä aika.

uusia kerholaisia kaivataan
Kolmen polven kerho alkaa yhteisellä hartaudella. Ohjel-
massa on usein lauluja ja leikkejä. Harvinaista ei ole se-
kään, että kerholaiset leipovat ja askartelevat yhdessä. 

Lauluiksi valitaan vanhoja lasten lauluja ja lasten vir-
siä, koska sanat palautuvat myös talon asukkaiden mieliin.

Aarinen toivoisi kerhoon lisää vanhempia lapsineen.
– Laitoksessa asuvat vanhukset voivat kärsiä yksinäi-

syydestä. He saattavat istua tuolissaan pitkään ilman, että 
kukaan istuu vierelle. Tällainen kerho tuo taloomme ko-
dinomaisuutta. Yhdessä oleminen antaa vanhuksille rau-
haa ja turvaa.

riitta HirvoNEN

Seuraava kolmen polven kerho on 27.4. klo 10–11.30. Toi-
minnasta saa lisätietoa Karjasillan seurakunnan diakonia-
työntekijältä Asta Leinoselta, p. 040 5747 157. 

Kolmen polven 
koskettavaa yhdessäoloa

Kairos-Kodissa asuva Aune Koivumäki ja reilun vuoden vanha 
Sisu ovat kerhokavereita.  

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

2. vaalisijalle asetetun 
Oulujoen seurakunnan 
kappalaisen Pertti Lahtisen
vaalisaarna Oulujoen kirkon 
messussa su 26.4. klo 10.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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23.4.–30.4.2009enot 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: Vuokko He-
lena Aittola, Sandra Rebec-
ca Aittola, Nooa Juho Jooso 
Auvinen.
karjasilta: Carlos Benjamin 
Kanniainen, Mette Man-
da Jenniina Kari, Livia Alek-
sandra Kurtti, Aurora Lin-
nea Margareeta Känsälä, 
Julia Fanny Maria Löytyno-
ja, Kerttu Elina Myllylä, Au-
rea Lumi Tuuli Pihlajaniemi, 
Alisa Meea Matleena Pyrrö, 
Kasper Antton Pyörälä, Vil-
ma Eerika Riekki, Alma Au-
gusta Säkkinen, Alvar Joo-
sua Heikkilä, Onni Sulo Ju-
hani Heikkinen.
Tuira: Maija Laura Haapamä-
ki, Elmo Samuli Huotari, Jo-
sefiina Elisabet Iisakka, Su-
lo Samu Matias Koppelo, Ee-
tu Iisakki Mäki, Jere Mikael 
Okuloff, Konsta Matias Juha-
ni Pääaho, Eetu Antero Rain-
suo, Julia Kristina Uusita-
lo, Oliver Juhani Vartiainen, 
Miro Matias Weman, Moona 
Johanna Verronen, Vanessa 
Marianna Vihelä, Oiva Ves-
seli Ala-Ilkka, Josefiina Chris-
tine Joki, Eetu Elmer Johan-
nes Tuomaala, Konsta Eeme-
li Similä, Konsta Elias Rautio.  
oulujoki: Heikki Ilmari Hon-
kanen, Johanna Maria Huo-
vinen, Kaisla Maria Kuivala, 
Roope Eemeli Lehtola, Ville 
Juhani Nurminen, Janna Mar-
ja Katariina Räisänen, Oska-
ri Matias Salo, Hertta Kerttuli 
Sihvomaa, Julius Joakim Siu-
rua, Tilda Maarit Anneli Ta-
kalo, Akseli Onni Viljami Tu-
kiainen, Lotta Kaarina Arvo-
nen, Loviisa Anelma Hanhela, 
Milla Maria Väisänen, Noomi 
Vilma Ilona Kataja, Ida Ma-
ria Mertaniemi, Leevi Luukas 
Kristian Soronen.   

Vihityt
karjasilta: Sami Tapio Riekki 
ja Niina Maria Väisänen, Jou-
ni Antero Lepistö ja Kati Jo-

hanna Isokääntä, Oiva Osmo 
Lämsä ja Eliina Päivi Ilona Ka-
jula, Tero Mikael Heinonen ja 
Heidi Mirella Vaarala, Jukka 
Kalervo Juola ja Mari Anni-
ka Peteri.
Tuira: Ari Jaakko Tapa-
ni Vänttilä ja Niina Elisabet 
Lukka, Daniel Michel Well-
ner ja Aino Ilona Kangastalo.
oulujoki: Vesa Antero Vähä-
kuopus ja Katja Susanna Salo, 
Matti Ilmari Alaluusua ja Lau-
ra Maria Päkkilä, Mikko Tapa-
ni Hintikka ja Elina Mirjami 
Kellokoski, Arto Kalevi Sel-
kälä ja Raija Tuulikki Ikonen.
 

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Kirsti Kaari-
na Karvonen s. Korhonen 81, 
Sinikka Mirjami Parviainen 
s. Marjamaa 74, Olavi Aarre 
Uolevi Smed 88, Sylvi Josefi-
na Sneck s. Kattelus 90, Kaija 
Annikki Kiviniemi s. Haimola 
68, Aini Elisabet Valpuri Ko-
honen s. Mattila 84, Leena 
Salonen s. Pyykkö 65.
karjasilta: Pauli Mikael Ant-
tila 84, Terttu Kaarina Joen-
suu s. Ukkola 75, Martti Tau-
no Paavo Jokela 70, Timo Es-
ko Kalervo Kärnä 64, Signe 
Matilda Pelkonen s. Ollan-
keto 87, Aino Elsa Perttunen 
s. Puolimatka 90, Aino Sylvia 
Ylikarjula 84, Liisa Tellervo 
Pyhäluoto 55, Mainion tyt-
tövauva 1 pv, Mainion poi-
kavauva 1 pv, Mainion poi-
kavauva 1 pv.
Tuira: Aira Annikki Haarala 
s. Päivärinta 95, Eedit Mar-
ja Korhonen s. Palolahti 97, 
Kimmo Juhani Koskinen 40, 
Aili Eliina Oikarinen s. Kes-
kitalo 87, Saara Raakel Julia 
Hyvönen s. Aakko 83.
oulujoki: Valde Oskari Hyvö-
nen 91, Mauri Erkki Koskela 
61, Impi Elina Koskenniska s. 
Seluska 80, Elna Marjatta Pe-
rälä s. Lang 86, Vappu Helee-
na Keväjärvi s. Paso 69, Aune 
Sofia Niemelä s. Ikonen 91.

elämän polku

riparinostalgiamessu 
Lauantaina 25.4. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa 

Vietämme riparinostalgiamessua punaisen laulukir-
jan siivittämänä. Messun toimittaa Hanna-Maija Karja-
lainen-Ollanketo, saarnaa Tiina Kinnunen. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja esilaulajina Maria Kunnari, Päivi 
Myllymäki ja Laura Hassi. Jatkot kryptassa.

Tuomasmessu 
Sunnuntaina 26.4. klo 18 

Oulun tuomiokirkossa 
Toimittaa Hanna-Maija Karjalainen-Ollanketo, saarnaa 
Kimmo Kieksi, ehtoollisavustajat Virpi Sillanpää-Posio ja 
Tiina Kinnunen. Sarastus-kuoro. Juontaa Pertti af Häll-
ström, tekstinlukijat Pertti af Hällström ja Otis Tenko-
rang, esirukousvastaava Leena Tohola, alttarinrakenta-
jat Tilda Pulli, Marjaana Kallio ja Hilkka Nivukoski, ovi-
miehet Antti Keski-Saari ja Seppo Lunki. Teejatkot Kes-
kustan seurakuntatalon alasalissa.

Sinä olet tähti
koko perheen laulutapahtuma 

Sunnuntaina 26.4. klo 14
Kastellin kirkolla 

Sinä olet ainutlaatuinen, sinä olet oman elämäsi täh-
ti!

Juontaa muusikko Jukka Salminen. Tapahtumassa 
lapset, perheet tai 3–4 hengen lapsiryhmät laula-
vat bändin säestyksellä. 

Vaellus ranskasta 
Santiago de Compostelaan 

Ma 27.4. klo 19 
Heinätorin seurakuntatalossa

Aino ja Heikki Kaikkonen kävelivät kesällä 2006 yhden 
kristikunnan merkittävimmistä pyhiinvaellusreiteistä ja 
kertovat matkastaan ”Simpukat Espanjassa” eli vaellus 
Ranskasta Santiago de Compostellaan.

nuorten ja nuorten aikuisten 
vappuvaellus pallas-Yllästunturille 

30.4.–3.5. Tunturihotelli Vuontispirtillä 

Lumikenkäilyä, hiihtoa, laskettelua Ylläksen, Pallak-
sen ja Levin rinteillä, yhteistä ohjelmaa päivällisineen, 
musiikkeineen, iltaohjelmineen ja yömessuineen. Vap-
pubrunssi tuntureilla. Matkat kolmella pikkubussilla. 
Hinta 80 € sisältää matkat, majoituksen täysihoidol-
la 2 hengen huoneissa sekä vakuutuksen seurakun-
nan jäsenille. Mahdolliset lasketteluliput, välipalat ja 
välinevuokrat jokainen hoitaa itse. Mukaan mahtuu 
22 henkeä. 

Ilmoittautuminen päättyy 26.4. Lisätiedot Kimmo Kieksi 
050 3105 001 tai Jaakko Tuisku 040 5747 167.
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Vappukahvila
 

Torstaina 30.4. klo 11–
14.30 seurakuntatalolla. 
Kahvia, simaa, munkkeja, 
pikku pitsoja, myös kotiin 
vietäväksi, simaa omiin 
pulloihin. Arvontaa. Tu-
lot Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

Saarenkartanon hartaus to 
23.4. klo 14.30.
kirkkokuoron kevätkokous 
to 23.4. klo 18.30 srk-salissa.
raamattu- ja rukousilta ti 
28.4. klo 18 srk-salissa.
päiväkerho ke 29.4. klo 
9.30.
päiväpiiri ke 29.4. klo 13 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 29.4. klo 
14.30.
kaverikerho to 30.4. klo 10 
kirkolla. Hattu- tai naami-
aisjuhla.

VeTeraanipÄiVÄ 

Veteraanipäivää viete-
tään Hailuodon kirkolla 
su 26. huhtikuuta. 
Ohjelmassa lipunnosto ja 
kunniakäynti sankarihau-
doilla klo 9.45. 
Messu kello 10, toimittaa 
Arpad Kovacs. 
Juhlakahvit srk-salissa. 
Veteraanijuhla alkaa 
kello 12 kirkkosalissa.

kirkkoherranvirasto 

Luovontie 52
p. 08 8100 565

Avoinna
ma 9.30–12
ke 12–14.30

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161300.
 
Työntekijöiden 
numerot:

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

raamattu tutuksi -ilta to 
23.4. klo 18 vieraskamaris-
sa, Ilm. 9–15. To 30.4. Ilm. 
16–22.
juttukahvila to 23.4. klo 13 
Martinniemen seurakunta-
kodissa. Terveydenhoitaja 
mittaamassa verenpainetta 
klo 13.30–14.30. 
Seurakuntakerho to 23.4. 
klo 13 srk-keskuksen moni-
toimisalissa. Mukana Hele-
na Seppänen, yhteisvastuu-
kahvit. 
Yhteisvastuutapahtuma 
pe 24.4. klo 10–16 Valintata-
lon aulassa. Myytävänä lei-
vonnaisia, arpoja ja yhteis-
vastuutuotteita. Kahvitar-
joilu. Onko sinulla jauho-
peukalo? Nyt on mahdolli-
suus lahjoittaa leivonnaisia 
myytäväksi yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Tiedus-
telut Helena Seppäseltä p. 
040 5819 316.

iin rovastikunnan lähetys-
päivä Kiimingissä su 26.4. 
alkaen klo 10 messulla Kii-
mingin kirkossa. Messun jäl-
keen seurakuntakeskukses-
sa lounas ja ohjelmaa. Il-
moittautumiset autokyy-
teihin pe 24.4. mennessä 
Helena Ylimaulalle, p. 040 
5014 764.
kansallisen veteraanipäi-
vän kunniakäynti ja seppe-
leen lasku ma 27.4. klo 10 
sankarihautausmaalla. 
Diakonia-lähetyspiiri ma 
27.4. klo 14.30 Helena ja Ee-
ro Seppäsellä, Kylätie 8.
lähetyspiiri ti 28.4. klo 13 
vieraskamarissa.
raamattupiiri ke 29.4. klo 
18 monitoimisalissa.
kevätkonsertti oulun lau-
lu la 2.5. klo 18 srk-keskuk-
sessa. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 5 €.
Seurakuntaretki 5.–7.6. 

Vienan Karjalan Kaleva-
laan. Lähtö Haukiputaalta 
pe 5.6. noin klo 7, paluu su 
7.6. noin klo 22. Kalevalas-
sa olemme paikallisen seu-
rakunnan vieraina ja tutus-
tumme myös lasten- ja van-
hainkotiin. Oppaana mat-
kalla toimii kirkkoherra Ari 
Huotari. Matkan hinta noin 
125–165 € lähtijämäärästä 
riippuen. Sisältää linja-au-
tomatkan, majoituksen ja 
ruokailut Kalevalassa, ryh-
mäviisumin ja matkavakuu-
tuksen. Matkalle tarvitaan 
voimassaoleva passi sekä 
viisumihakemusta varten 
yksi passikuva. Ilmoittau-
tumiset pe 8.5. mennessä 
diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 5472 636. Tarkem-
mat tiedot Helena Seppä-
seltä p. 040 581 9316. Il-
moittautuneille postite-
taan retkikirje, jossa ret-

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

ToiMiVa perHe -kurSSiin TuTuSTuMinen 

ma 11.5. ja 18.5. / 26.5. kello 18–20.30 Jatulissa

Toimiva perhe on vanhemmille ja muille kasvattajil-
le tarkoitettu kurssi, jossa saadaan valmiuksia toimi-
vaan perhe-elämään ja ongelmien rakentavaan rat-
kaisemiseen. 

Kurssin kuluessa opiskellaan selkeää viestintää ihmis-
suhteissa, löydetään rakentavia tapoja ratkaista ristirii-
toja, pohditaan kasvatukseen liittyviä arvoja sekä ope-
tellaan toimivan keskusteluyhteyden luomista lasten ja 
vanhempien välille. Varsinainen kurssi alkaa syksyllä. 

Tervetuloa tutustumaan nyt maksutta! Ilmoittautumi-
set ja tiedustelut 5.5. mennessä Tarja Kainulaiselle p. 
040 8245 861 tai tarja.kainulainen@evl.fi.

kiohjelma.
rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Nuortenilta pe 24.4. 
klo 19 ry:llä, aiheena Tule-
vaisuus ja toivo. Pyhäkoulut 
su 26.4. klo 12 Niemelällä, 
Rannantie 185, Paasolla, Jo-
kelantie 235, Autiolla, Mie-
tunperäntie 87 ja Rantalal-
la, Veistämönkuja 6. Seurat 
su 26.4. klo 16 hoivaosastol-
la ja klo 17 ry:llä. Lauluseu-
rat ke 29.4. klo 18.30 Kor-
hosella, Puirovantie 11. kel-
lo: Pyhäkoulu su 26.4. klo 12 
Tynillä, Lääninkuja 79 ja Ki-
velällä, Tuppisuontie 9. Päi-
väkerho ma 27.4. klo 17.30 
ry:llä. jokikylä: Päiväkerhot 
to ja ke klo 17.30–19 ry:llä.
Ompeluseurat pe 24.4. klo 
18.30 Kaija ja Pekka Vänt-
tilällä sekä Terttu ja Pek-
ka Ikosella. Aikuistenilta la 
25.4. klo 18 ry:llä. Pyhäkou-
lut su 26.4. klo 12 Asemaky-
lä e. Partanen Antti, Asema-
kylä p. Rehu Markku, Keski-
kylä Hartikka Juha, Väntti-
länperä Jämsä Juha, Taipa-
leenkylä Karsikas Timo. Seu-
rat su 25.4. klo 17 ry:llä.
kastettu: Juuso Julius Roi-
ninen, Elias Kalervo Kehus, 
Luukas Nuuti Kuusirati, 
Neea Eerika Mikkola, Maa-
ria Ellen Klasila.
avioliittoon kuulutettu: 
Sanna Katariina Raitanen ja 
Jyrki Leo-Juhani Meriö.
kuolleet: Pentti Vilhelmi 
Virta 86, Aune Helena Ru-
tonen 79.

Haukiputaan kirkon kuva

päiväkerhot: Ryhmä 3A 
3-v. ma klo 10–11.30. 3B ti 
klo 10–11.30. Sisarusryhmä 
A ti klo 12.30–14.45. 5A ke 
klo 10–12. 5B ke klo 12.45–
14.45. Sisarusryhmä B to klo 
10–11.45.
perhekerho  to 23.4. klo 10. 
Vapunaattona 30.4. ei ole 
perhekerhoa.
Veteraanipäivänä ma 27.4. 
klo 12 seppeleenlasku san-
karihaudoilla. Veteraanipäi-
vän juhla srk-talolla.
lumilyhdyn hartaus ke 
29.4. klo 14.
kuoroharjoitukset ke 29.4. 
klo 18.30.
lähetysilta to 23.4. klo 18 
Elsa Koivulalla.
keskipäiväkerho ke 29.4. 
klo 12 srk-talolla. Joh.14:1–7.
kokkikerho to 30.4. klo 14 
kerhohuoneella, A-ryhmä.
limingan rovastikunnan 
yhteinen omaishoitajien 
retki Rokuan kuntokeskuk-
seen 13.–15.5. Hinta 40 €. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoit-
tautumiset 30.4. mennessä 
Marjolle p. 045 638 1973.
partio: Partioviikko 20.–
26.4. Partioasu päällä kou-
lussa. To 23.4. Yrjönpäivä. La 
25.4. PÄKMÄ-09 partiotaito-
kisa partiokämpän maastos-
sa Seikkailijoille, Tarpojille 
ja kaikille halukkaille, jotka 
haluavat tutustua partioon 
tai tukea toiminta. Lisätie-
toja netistä. Su 26.4. partio-
laisten kirkkopyhä, partiolai-
set vanhempineen kirkkoon, 

partioasut päälle. Limingas-
sa jp:n jälkeen Mafekingin 
päätös ja kirkkokahvit. 26.4. 
saakka Veri Guud 09 -veren-
luovutuskilpailu. Lisätiedot 
www.pohjanmaa.partio.fi/
toiminta/veriguud. Päivystys 
partiotoimistossa Limingas-
sa klo 15–17. Kokouspäivät 
voivat vaihdella. Lisät. www.
niittykarpat.fi, hannu.luuki-
nen@pohjanmaa.partio.fi, 
p. 044 2128 722.
kristittyjen yhteinen sa-
nan ja rukouksen ilta su 
26.4. klo 18 srk-talossa. Lau-
letaan ja rukoillaan yhdessä 
Jumalan kunniaa. Alkuhar-
taus Liisa Kingma, kunnan 
edustajan puheenvuoro. 
Psalmeja, todistuspuheen-
vuoroja, lauluesityksiä. Tu-
le innostumaan ja innosta-
maan. "Siunattu se, jolla hy-
vä sydän, hän antaa leiväs-

tään tarvitsevalle". (Ps 22.9) 
Ilta liittyy Kristus-päivän 
jatkotoimintaan. Kts. www.
kristuspäivä.fi.
rauhanyhdistys: Pe 24.4. 
klo 19 raamattuluokka Vai-
nikaisella. Su 26.4. klo 12 py-
häkoulu I Nikula II Juha Ant-
tila III Esa Hirvasniemi ja klo 
17 seurat ry:llä Pekka Tervo 
ja Kyösti Karjula. Päiväkerho 
ti 28.4. ja to 30.4. klo 17.30–
19 ja ke 29.4. klo 17–18.30. 
Ke 29.4 klo 19 ompeluseu-
rat Räihällä.
Yhteystiedot: Virasto 387 
172, vs. kirkkoherra 044 203 
8328, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 512.
kastettu: Matvei Aamos 
Karjula, Eliel Anselmi Hei-
nänen.

A r k i s to  /  I l p o  O k ko n e n
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kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

konservatorion kempele-
läisten oppilaiden kevät-
konsertti to 23.4. klo 18.30 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
että jaksaisin -messu su 
26.4. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa. Mukana 
Askeleet. Iltapalaa. Pyhä-
koulu lapsille.
kirkkokuoroa ei ole ke 
29.4. 
Työikäisten naisten raa-
mattupiiri ke 29.4. klo 19 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
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.
perhekerhot: Ke klo 9.30–11 
Kirkonkylän srk-kodissa ja Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa 
sekä ti, ke ja pe klo 9.30–11 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa ja ke ja to klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa. 
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro normaalisti.
aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 

eläkeläisten piirit: Päiväpii-
ri ke 29.4. klo 12 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Vie-
raana liminkalaiset. Seura-
kuntapiiriä ei ole to 30.4. 
vappumyyjäisten vuoksi. 
rovastikunnallinen 
omaishoitajien retki 13.–
15.5. Rokuan kuntokeskuk-
seen. Hinta 40 euroa. Il-
moittautumiset 30.4. men-
nessä Sirkku Määttä p. 040 
7790 368.
kirpputori ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 

Veikon valinta ke klo 9–14 
Nordea-talon alakerrassa. 
aamukahvila ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Työttömille, eläkeläisil-
le ja kaikille, joilla on päivi-
sin aikaa.
Varhaisnuorten kerhot: 
kokkokankaan seurakun-
takeskus: Monitoimikerho 
ma klo 17.30–18.30. Taide-
kerho ti klo 17–18. Kokkiker-
ho ke klo 16.30–18. Puuha-
kerho to klo 17–18. Vanha 
pappila: Toimintakerho ke 
klo 17.30–19. Draamakerho 

VappuMYYjÄiSeT 

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

Yhteisvastuun hyväksi.

to klo 16.30–18. nuoriso-
seura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30. Liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30.
nuoret: Nuortenilta to klo 
19 VP. Yöpappila pe 24.4. 
klo 20 VP. Peli-ilta ke Kem-
pelehallilla klo 16.30–18. 
Zeppelinin päivystys pe klo 
16–19. 
perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Raamattu-
luokat pe 24.4. klo 18 kes-
kusteluilta molemmat ryh-
mät Kirkonkylän seurakun-
takodilla. La 25.4. Kevät-
myyjäiset ry:llä alkaen klo 
16 ruokailulla, klo 17 myy-
jäiset, klo 18 ohjelmaa, il-
tahartaus ja iltapala. Pyhä-
koulut su 26.4. klo 12 Kok-
kokangas: Paananen, Tee-
ripolku 6. Keskusta-Ollila: 
Koivukangas, Katintie 13. 
Santamäki: Hannula, Rytitie 
29. Paituri: Tahkola H, Paitu-
rintie 10. Seurat su 26.4. klo 
16 seurat ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
24.4. klo 19 Ritva ja Jarkko 
Korhosella, Ketomutka 16. 
Seurat su 26.4. klo 16 ry:llä.
kastetut: Amos Aku Aunio-
la, Olli Kalevi Reinikka, Os-
kari Aaron Olavi Hiltunen, 
Jaano Hannu Mikael Krapu, 
Venla Lyydia Juntunen, Nik-
las Juho Petter Hämeennie-
mi, Mico Matti Sakari Kaa-
salainen, Tuuli Sofia Kristii-
na Pitkänen.
Vihityt: Sauli Kristian Karna-
ranta ja Taru Eliina Honka.

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.

kirkkoherranvirasto 
Tiilitie 1 
90440 Kempele 
p. 08 561 4500 
fax. 08-561 4555

Avoinna vappuaattona 
torstaina 30.4. klo 9–15.

jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 29.4. klo 17 Mon-
tin-salissa. Tervetuloa suun-
nittelemaan su 10.5. messua. 
pyhäkoulu su 26.4. klo 12 
Kirkkopirtillä.
pyhäkoulu su 26.4. klo 12.45 
Jäälin seurakuntakodissa.
Diakoniapiirin myyjäistal-
koot to 23.4. klo 9–12 seu-
rakuntakeskuksen monitoi-
misalissa.
Diakonian vapaaehtoisten 
ilta to 23.4. klo 18 Jäälin seu-
rakuntakodissa.
Diakoniapiirin myyjäiset 
ma 27.4. alkaen klo 12.30 Ko-
lamäen kerhohuoneessa.
Vappumunkkitalkoot to 
30.4. alkaen klo 8 Jäälin seu-
rakuntakodissa ja seurakun-
takeskuksessa.
Vappumunkkien ja siman 
myynti to 30.4. klo klo 13 
Jäälin ostoskeskuksessa ja 
Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa. Tuotto Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. 
kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka torstai klo 14–
15.30 Montin-salissa.
juttunurkka ma 27.4. klo 

10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Kaikenikäisille avoin 
ajanviettopaikka. Kahvikup-
posen äärellä voit lukea päi-
vänlehdet, jutella ja viettää 
aikaa toisten seurassa. 
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248.
kirpputori lähetyspisara 
avoinna ma-pe klo 9–17, Tuo-
himaantie 12.
nuoret: Gospelmessu pe 
24.4. klo 19 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa, jonka jäl-
keen yökahvila jatkuu klo 22 
saakka.
perhekerho torstaisin klo 
9.30–11.30 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa. 
perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset tiistaihin klo 15 men-
nessä p. 0400 835 374 / las-
tenohjaajat.
rauhanyhdistys: Seurat su 
26.4. klo 17 ry:llä. Lauluseu-
rat pe 24.4. klo 19 kyläpii-
reittäin. Yhteinen raamattu-
luokka pe 24.4. klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 26.4. klo 12 
Alakylä 1 R. Tuomivaara,  
Alakylä 2 I. Haho, Huttuky-
lä M. Alakärppä, Jääli P. Kor-
kala, Kirkonkylä 1  B. Kon-
tio kirkkopirtillä, Kirkonky-
lä 2 M. Moilanen, Tirinkylä 
E. Sieppi. 

kirkkoherranvirasto

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

Avoinna: 
ma-ti ja to-pe 
klo 9–16 
ke klo 9–17

lÄHeTYSpÄiVÄ kiiMinGiSSÄ 26.4.

Lähetyspäivä alkaa kello 10 messulla Kiimingin kirkos-
sa. Kiimingin 4H-yhdistys avustaa. Messun jälkeen lou-
nas seurakuntakeskuksessa lähetyspäivään osallistujille.

Ohjelmassa: Keski-Aasian työn kuulumiset Kansanlähe-
tyksen lähetti Kaija Martin. Lähetyksen varainhankintaa 
kierrätyksestä: puheenvuoro Kiimingin lähetyskirpputo-
rin toiminnasta, 4H-yhdistys. Monikulttuurisuustyöpaja, 
FM, monikulttuurisuuskouluttaja Heidi Viljakainen. Oh-
jelma päättyy noin kello 15.

Ilmoittautuminen ja tieto mahdollisista ruoka-aineal-
lergioista saija.kronqvist@evl.fi tai 040 579 3245.

Gospelmessu 
pe 24.4. klo 19 

Kiimingin seurakun-
takeskuksessa, jon-
ka jälkeen yökah-
vila jatkuu klo 22 

saakka.

juHlaVuoSi oli onniSTunuT

Kiimingin seurakunta vietti kunnan kanssa 150-vuotis-
ta taivaltaan viime vuonna. Kirkkovaltuustolle esitet-
tävässä toimintakertomuksessa arvioidaan juhlavuo-
den onnistuneen hyvin. Juhlavuoden tapahtumat juur-
ruttivat kiiminkiläisiä seurakuntaan ja rakensivat yh-
teisöllisyyttä.

Toimintakertomuksessa on arvioitu myös muiden val-
tuustokauden tavoitteiden toteutumista. Päiväjuma-
lanpalvelusten kävijöiden määrä ei jatkanut nousuaan 
edellisestä vaan laski hieman. Sitä vastoin kirkollisiin 
toimituksiin osallistui enemmän kuin aiempina vuosi-
na. Kastettuja oli 214, solmittuja avioliittoja 77, kuol-
leita 42, seurakunnasta erosi 113, seurakuntaan muut-
ti 838 ja pois 725. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 
lopussa 11 400. 

Jumalanpalvelusten lisäksi parannettavaa jää ym-
päristöasian kehittämisessä ja Jäälin seurakunnallisen 
työn syventämisessä. Muuttaneiden kotiuttaminen ko-
tikäyntikampnjoineen koettiin onnistuneena.

Seurakunnan talous on ollut vakaalla pohjalla, mut-
ta vaatii jatkossa tiukkaa rahankäyttöä. Tilikauden ali-
jäämä oli noin 43 000 euroa. Verotuloja seurakunta sai 
noin 2,4 miljoonaa euroa. Kirkkovaltuusto käsittelee ti-
linpäätöstä kokouksessaan 29. huhtikuuta.

Pauli Niemelä
kirkkoherra

raamattua lukemaan -ohjelmaan liittyen

Sunnuntaina 26.4. kello 10 alkavan messun jälkeen on 
raamattua lukemaan -ohjelman tapaaminen markuk-
sen evankeliumin luvuista 1–8.

Jeesus Nasaretilainen on historian merkittävimpiä hen-
kilöitä: Hänen syntymästään lasketaan ajan kulumi-
nen, elämänvaiheensa rytmittävät vuosikalenteriam-
me. Hänestä on kirjoitettu kirjoja ja tehty elokuvia.

Tutkijoilla riittää jatkuvasti selvitettävää Jeesuksen 
elämästä ja opetuksista. Kuka Jeesus oikein oli? 

Kempeleen seurakunnassa luetaan tänä vuonna 
evankeliumit läpi. Tule mukaan keskustelemaan Mar-
kuksen evankeliumista sunnuntaina 26.4. Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkkoon, heti jumalanpalveluksen jälkeen. 
Keskustelua johdattelee kirkkoherra Pekka Rehumäki. 

Inhimillisiä lukuohjelmia saa paikan päällä tai kirkko-
herranvirastosta.

Musiikkimatka kuhmoon

Seurakunta järjestää seurakuntalaisille musiikkimatkan 
Kuhmon kamarimusiikkitapahtumaan la 18. heinäkuuta.

Lähtö on aamulla kello 8 ja paluu illalla. Ohjelmassa on 
kaksi konserttia, joissa kuullaan muun muassa A. We-
bernin, L. van Beethovenin ja W. A. Mozartin musiikkia. 

Matkan kustannukset ovat kiiminkiläisiltä 52 € ja ulko-
paikkakuntalaisilta 62 € sisältäen bussimatkan, ruokailun 
ja pääsyliput konsertteihin. Matkan ohjelma- ja turvalli-
suusvastaavana toimii seurakunnan kanttori. 

Sitovat ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 8.5. 
mennessä, p. 040 584 4406.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Sydämellinen ilta to 23.4. 
klo 17–20 Tupoksen Vana-
mossa. Teemana terveet 
elämäntavat pienestä pitä-
en. Mukana partio, diakonia 
ja lapsityö.
Cross Stitch -kristillinen il-
lanvietto kaikenikäisille 
Teemana islam ja evanke-
liumi. Lapsille pyhäkoulua ja 

askartelua. Lopuksi eksoot-
tinen iltapala.
pyhäkoulu su 26.4. klo 12 
Kotikololla.
kansallinen veteraanipäi-
vä ma 27.4. Seppeltenlasku 
sankarihaudoille klo 11.15. 
Linja-auto lähtee Limingas-
ta 11.30 veteraanijuhlaan Lu-
mijoelle.
Hyvänmielen päiväkahvit 
ti 28.4. klo 12 mielenterveys-
kuntoutujille pappilan piha-
piirin vintillä. Mukana dia-
konissa Sinikka ja opiskelija 
Kirsi.
Herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 28.4. klo 18 Leena ja 
Tapani Leppäluodolla, Myl-
lykuja 11, Liminka.
Seurakuntaretki kempelee-
seen ja oulunsaloon ke 29.4. 
Ilmoittautuneiden lähtö klo 

8.30 Sarlotan nurkalta.
raamattu- ja rukouspiiri ke 
29.4. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
olohuone ti 28.4. klo 14 Va-
namon yläkerrassa. Vieraana 
Limingan palvelukoti.
Hartaus to 30.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
rippikoulu: La 25.4. opetus-
ta kesä 2 -ryhmälle klo 9–14 
Vanamossa. Mukaan muis-
tiinpanovälineet sekä omat 
eväät. Su 26.4. 10–14 juma-
lanpalvelus ja opetusta kir-
kossa klo samalle ryhmälle.
nuoret: Nuortenilta la 25.4. 
klo 18–20 jatkuen yökahvi-
lana klo 23 asti Vanamos-
sa. Mukana kesä 3 -ryhmä. 
Nuortenilta to 30.4. vappu-
tunnelmissa Kotikolon ylä-
kerrassa alkaen klo 18.

ilmoittautuminen päivä-
kerhoihin: Syksyllä kerhon 
voivat aloittaa elokuun lop-
puun mennessä 3 vuotta 
täyttäneet tai sitä vanhem-
mat lapset. Kerhoryhmät 
muodostetaan ikäryhmit-
täin ja kerhot kokoontuvat 
kerran viikossa. 3-vuotiaat 2 
tuntia, 4-vuotiaat 2,5 tuntia, 
5-vuotiaat 2,5 tuntia. Vain 
Alatemmeksellä kokoon-
tuu 3–5-vuotiaiden sekaryh-
mä 2 tuntia. Varmista lapse-
si kerhopaikka ja ilmoita hä-
net 30.5. mennessä. Syksyllä 
otamme kerholaisia vain jos 
ryhmissä on vapaita paikko-
ja. Vanhat kerholaiset voi il-
moittautua kerhopaikoissa. 
Uudet kerholaiset ilmoite-
taan p. 044 7521 230 tai ko-
tisivuillamme.
partio: Partioviikko 20.–26.4. 
Partioasu päällä koulussa. To 
23.4. Yrjönpäivä. Sydämelli-
nen ilta Vanamossa klo 17–
20. Partiolaiset järjestävät 
ohjelmaa. Pe 24.4. päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17 
ja Pökkelökokous klo 16.30
samoajille ja sitä vanhemmil-
le. La 25.4. PÄKMÄ-09 par-
tiotaitokisa Partiokämpän 
maastossa seikkailijoille, tar-
pojille ja kaikille, jotka ha-
luavat tutustua partioon tai 
tukea toimintaa. Lisätiedot 
netistä. Su 26.4. partiolais-
ten kirkkopyhä. Kaikki par-
tiolaiset vanhempineen kirk-
koon. Partioasut päälle. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
Mafekingin päätös ja kirkko-

Cross Stitch 
kristillinen illanvietto kaikenikäisille 

Teemana islam ja evankeliumi. Millainen uskonto on 
islam, ja miten evankeliumi saa sijaa islamilaisessa 
maailmassa? 

Kokemuksiaan kanssamme jakamassa Afganistanis-
sa työskennelleet Liisa ja Ben Kingma. Lapsille pyhä-
koulua ja askartelua. Lopuksi eksoottinen iltapala.

kirkkoherranvirasto

Pappilantie 6
p. (08) 5621 200
044 7521 220
fax. (08) 5621 235

Avoinna:
ma, ti, to ja pe 9–15
ke 9–14 ja 16–18

kahvit. Kirkkopalvelussa VJ-
koulu. Ti 28.4. sudenpentu-
poikien retki Liisan linnaan 
klo 18–20 Retkikirje Akelal-
ta. Ke 29.4. päivystys Partio-
toimistossa ja Vanamossa klo 
15–17. Lisätietoa www.niit-
tykarpat.fi. Tiedustelut 044 
7521 223, markku.korho-
nen@evl.fi ja 044 2128 722, 
hannu.luukinen@pohjan-
maa.partio.fi.
rauhanyhdistys: Pe 24.4. 
klo 18.30 raamattuluokka (7-

8lk) ry:llä. La 25.4. klo 18.30 
raamattuluokka (5–6-lk). Su 
26.4. klo 11.30 pyhäkoulut, 
klo 14 ja 18.30 seurat ry:llä.
kastettu: Robert Sefania 
Koskela, Ellen Aada Olivia 
Kytökangas, Lilja Maaria 
Anette Maijala, Jonni Veik-
ko Nivala, Viljami Niilo Jo-
hannes Pauna, Julia Hel-
miina Puoskari, Mitro Mar-
tin Samuel Sonny, Hilja Lai-
la Lyydia Viinamäki.

Hartaushetket to 23.4. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 23.4. klo 14 Vi-
re kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Sanginjoen seurakuntapii-
ri ma 27.4. klo 12 Aune Ki-
virannalla, Jouni Heikkinen.
laitasaaren seurakunta-
piiri ti 28.4. klo 12 rukous-
huoneella, Jouni Heikki-
nen. Vieraana NNKY:n toi-
minnanohjaaja Maarit Pel-
toniemi. 
Hartaus ti 28.4. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Pekka 
Kyllönen.
kirkko avoinna hiljenty-

mistä varten ti 28.4. klo 
18–20.
ekumeeninen ilta ja ikonin 
siunaaminen ti 28.4. klo 18 
seurakuntatalossa, isä Eino 
Hynninen, Jouni Heikkinen. 
iltahartaus ti 28.4. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
keskipäivänkerho ke 29.4. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Jouni Heikkinen. Vieraa-
na NNKY:n toiminnanohjaa-
ja Maarit Peltoniemi. 
niittypirtin kerho ke 29.4. 
klo 13.30, Liisa Seppänen.
Virsilaulutuokio to 30.4. 
klo 13 Päiväkeskuksessa, 
Ossi Kajava.
kuorot: ke 29.4. klo 

10.30 päiväkuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 18.30 kirk-
kokuoro srk-talossa. 
perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntata-
lossa ja Päivärinteen seura-
kuntasalissa sekä torstaisin 
klo 10–12 Laitasaaren ruko-
ushuoneella. 
3-vuotiaiden synttärit ke 
29.4. klo 18 seurakuntata-
lossa.
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys yläasteella ja lukiol-
la to 23.4. klo 10.40–12.15. 
Nuortenilta pe 24.4. klo 18–
19.30 srk-talon alakerras-
sa ja ke 29.4. klo 17–18.30 
Päivärinteen srk-salissa. Päi-
vystys pe 24.4. klo 15–17 
nuorisotoimistolla, p. 5331 
201. Yökahvila Valopilik-
ku la 25.4. klo 19.30–23.30 
Nuokkarilla. Raamattupiiri 
nuorille ja rippikoululaisil-
le su 26.4. klo 12–13. Isosil-
moittautuminen kesän lei-
reille 20.4.–8.5. kirkkoher-
ranvirastossa.
partio: Partioviikko 20.–
26.4. Partioilta to 23.4. klo 
18 srk-talossa, kaikki kiin-
nostuneet mukaan! Kaikki-
en vartiolaisten ja vapaaeh-
toisten eräleiri 25.–26.4. Ro-
kualla.

laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho torstaisin klo 
10–12. Seurakuntapiiri ti 
28.4. klo 12, Jouni Heikki-
nen. Vieraana NNKY:n toi-
minnanohjaaja Maarit Pel-
toniemi. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: To 23.4. klo 19 sisaril-
ta Koortilassa. Pe 24.4. klo 
19 raamattuluokka 4–6-lk 
ry:llä. Klo 19 ompeluseu-
rat Koortilassa. La 25.4. klo 
19 raamattuluokka-iltakylä 
7–8-lk Pirjo ja Ossi Kajavalla. 
Klo 19 nuortenilta Laitasaa-
ren ry:llä. Su 26.4. klo 12 py-
häkoulut: kk1 J. Taskila, kk2 
Härkönen, Korivaara Tuo-
mikoski, Pälli Lohi, Suoky-
lä Korhonen. Klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa ja klo 17 
ry:llä. Ma 27.4. klo 18 päivä-
kerhot ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 24.4. klo 18.30 raa-
mattuluokka ja klo 19 om-
peluseurat ry:llä. La 25.4. 
klo 11 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 raamattuluokka ja ilta-
kylä 7–8-lk Pirjo ja Ossi Ka-
javalla. Klo 19 nuortenilta 
ry:llä. Su 26.4. klo 12 pyhä-
koulut: Hyrkki Osmo Karvo-
nen, Laitasaari Elsa Parvi-
ainen, Huovila Pentti Pino-
niemi. Klo 17 seurat ja lau-
lutuokio ry:llä.
kastettu: Aino-Kaisa Kata-
riina Suutari.
kuollut: Esteri Roivainen e. 
Saarinen s. Honkanen 98.

onnea 3-VuoTiaaT!

Yhteiset syntymäpäiväjuhlat tänä vuonna 3 vuot-
ta täyttäville ke 29.4. klo 18 seurakuntatalossa. 
Kutsut lähetetty kotiin! Ilmoittautuminen viim. 
ma 27.4.  kirkkoherranvirastoon p. 533 1284.

kansallisen veteraanipäivän iltakirkko 
ja juhla ma 27.4.

Jumalanpalvelus kirkossa kello 18, toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Ossi Kajava. Kunniakäynti san-
karihaudoille. Iltakirkon jälkeen kirkkokahvit ja juh-
la seurakuntatalossa,  juhlapuhe rehtori Jukka Kujala, 
päätössanat Jouni Heikkinen.  Kirkkoon ja juhlaan jär-
jestetään kyyditys, ilmoittautumiset viim. pe 24.4. kirk-
koherranvirastoon p. 533 1284.

TieToa HauTaSopiMukSiSTa

Seurakunnan palveluvalikoima sisältää: Pitkäaikai-
set hoidot viisi (5) tai kymmenen (10) vuotta ja ke-
sähoito. Kesähoidot ilmoitettava kirkkoherranviras-
toon kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä, 
jonka jälkeen kesähoitosopimuksia ei enää kyseisel-
le kesälle tehdä. 

Hoitosopimuksen sisältö (molemmissa sama): haudan 
peruskunnostusmaksu, haudan pinnan nurmi/hiekka-
hoito, kukat ja kukkien hoito. Kukkia yksi / hautasi-
ja, kuitenkin enintään kolme / hautakivi, kastelu, ha-
vutus syksyllä, jouluna kynttilä. Kynttilöitä yksi / hau-
tasija, kuitenkin enintään kolme / hautakivi. Ennen 
1.1.2006 solmitut pitkäaikaissopimukset hoidetaan 
tehtyjen sopimusten mukaisesti.

A s i f  A k b a r

S a t u  L a p in lam p i
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pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 23.4.–30.4.2009

kirpputori ke 29.4. klo 10–
13 talkootuvassa.
Ystävänkammari ti 28.4. 
klo 11.30–13.30 seurakun-
takodissa,  vieraita Heteky-
lästä.
Borovoin vanhusten ja 
lasten leirit  järjestetään 
3.–5.7. Uusia vapaaehtoisia 
otetaan mukaan. Ilmoittau-
tuminen ja lisätiedot Henna 
Savilampi p. 0400 866 480. 
Jo aikaisemmin mukana ol-

päiväkerhoon ja satumuskariin 
ilmoittautuminen

Ensi syksyn päiväkerhoon ja satumuskariin ilmoit-
tautuminen on pe 8.5. klo 9–15 numeroon 08 8823 
144 tai 040 5714 629. Entiset kerholaiset voivat il-
moittautua kerhopaikoissa. Päiväkerhoon voivat il-
moittautua lapset, jotka täyttävät kolme vuotta jou-
lukuun loppuun mennessä. Satumuskariin otetaan 
3–6-vuotiaita. Sivukylille perustetaan päiväkerho, 
jos kerhoon ilmoittautuu vähintään viisi lasta.

lastenjuhlat Taivalkoskella

Perinteiset rovastikunnalliset lastenjuhlat järjestetään sunnuntaina 17.5. Taivalkoskel-
la. Juhla on sekä lapsille että aikuisille matkoineen ja ruokailuineen ilmainen. Juhlas-
sa pääesiintyjänä on Jukka Salminen. 

Nyt kaikki perheineen viettämään yhteistä juhlahetkeä, joka alkaa jo matkalla lin-
ja-autossa yhteislauluilla. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon 5.5. mennessä  
p. 08 8823 100. Tarkempi tieto lähtöajasta ja juhlan aikataulusta ilmoitetaan osallis-
tujille myöhemmin.

kyläkamari tiedottaa: 
Lättypäivä ma klo 11–14, 
Terveyspointti ti klo 11–14, 
Käsityökökkä ke klo 11–14, 
Hartaus- ja lauluhetki ke 
29.4. klo 12. Pappilantie 28. 
Tervetuloa.
keittolounas su 26.4. se-
kä jumalanpalveluksen et-
tä perhekirkon jälkeen srk-
talolla.
Maakunnallinen Herät-
täjänpäivä su 26.4. klo 10, 
messu Oulun tuomiokirkos-
sa, ruokailu ja herännäisseu-
rat keskustan srk-talossa.

Virsilaulupiiri ti 28.4. klo 11 
Varjakassa, Tuomo Kangas.
Hartaus ke 29. 4. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna 
Salmi.
lähetysilta ke 29.4. klo 18 
toimitalolla. 
Seurakuntakerhoa ei ole 
to 30.4.
Hartaus to 30.4. klo 13 
Kempeleen vuodeosastolla, 
Minna Salmi.
kuorot: lapsikuoro ke klo 
17, naiskuoro ke klo 18.30, 
musiikkikerho to klo 17 srk-
talolla, aikuisten lauluryh-
mä to klo 18 toimitalolla.
perhekerhot: Pyhäkoulua 
ei ole su 26.4. Tervetuloa 
perhekirkkoon. Perhekerho 
ti 28.4. klo 12.30–14 srk-ta-
lolla. Päivä-, perhe- ja park-
kikerhoa sekä Rytmiä ja rii-
miä -kerhoa ei ole 29.–30.4.  
nuoret: Päivärippikoulu la 
25.4. klo 10–16 srk-talolla. 
Reppu-iltaa ei ole pe 24.4. 
Sanna mukana kunnan yö-
kahvilassa la 25.4.
Hautausmaalle haetaan 
nuoria kesätöihin. Tarvit-
semme 10 nuorta (5 tyttöä 
ja 5 poikaa) hautausmaal-
lemme kesätöihin.  Kesätöi-
tä voivat hakea 1991–1993 
syntyneet oulunsalolaiset 
nuoret, jotka eivät ole aikai-
semmin olleet seurakunnal-
la töissä tai isosina. Hauta-
usmaan kesätöitä eivät voi 
hakea seurakunnan leiri-iso-
sina tänä vuonna toimivat. 
Työjakson pituus on enin-

tään 2 viikkoa. Tule täyttä-
mään hakulomake 19.3.– 
30.4.2009 välisenä aikana 
kirkkoherranvirastossa. Työ-
paikat arvotaan hakijoiden 
kesken ja  valinnat ilmoitam-
me seurakunnan nettisivul-
la www.evl.fi/srk/oulunsalo.
limingan rovastikunnan 
omaishoitajien retki Ro-
kualle 13.–15.5. Ilmoittautu-
miset, tiedustelut kyydeis-
tä ja retken ohjelmasta to 
30.4. mennessä p. 044 7453 
853 Maija Sivula.
kirsi järvelin virkavapaalla 
30.4. asti. Sijaisena Elli Hiltu-
nen, p. 040 772 0373.
Salonpään ry:  Lauluseu-
rat to 23.4. klo 18.30 ry:llä. 
26.4. klo 14 seurat ry:llä Ol-
li-Veikko Niskakangas, Erk-
ki Vähäsöyrinki. 2.5. myyjäi-
set klo 12 ry:llä. 9.5. Aikuis-
ten kevätjuhla klo 19 ry:llä.
oulunsalon kirkonkylän 

Hyvän paimenen 
perhekirkko 

Su 26.4. klo 12 
seurakuntatalolla 

Keittolounas klo 11–12 ja 
13–14. Tarjolla on makka-
rakeitto, leipä, maito ja 
kahvi. Hinta: 5€ / hlö, al-
le 6-v. ilmainen, 11€ / 2 ai-
kuista ja yksi lapsi, jokai-
selta seuraavalta yli 6-v. 
lapselta lisää 1€ / lapsi. 
Lounaan tuotto menee 
yhteisvastuulle!
Tervetuloa messuun ja 
yhteiseen ruokailuun. 

kehitysvammaisten  
Tuki ry:n kevätkokous 
la 25.4. klo 13 
toimintakeskuksessa 
Vehnäkujalla. 
Tervetuloa!

aVoinna:
MÄÄrÄaikainen keiTTiöapulaiSen paikka

Määräaikainen keittiöapulaisen toimi leirikeskus 
Umpimähkässä. Alustavat työajankohdat ovat 3.–
9.6., 15.–18.6., 22.–25.6., 1.–7.7. ja 29.7.–4.8. Lopulli-
set työajankohdat tarkentuvat myöhemmin. 

Työ sopii myös alaa opiskelevalle tai alalle aikoval-
le. Hygieniapassi välttämätön. Työaika on enintään 
8 tuntia päivässä. 

Leirikeskus Umpimähkä sijaitsee 15 km päässä Ou-
lunsalon keskustasta. Työntekijän on mahdollista 
yöpyä leirikeskuksessa. 

Lisätietoja keittiöapulaisen tehtävästä antavat ar-
kisin klo 9–16 emäntä Birgitta Timonen p. 040 772 
0372 ja  toimistosihteeri Soili Kivikko p. 08 5142 716. 

Hakuaika päättyy 30.4. klo 16. Lyhyet vapaamuotoi-
set hakemukset os. Oulunsalon seurakunta, Soili Ki-
vikko, Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo.  
Kuoreen merkintä keittiöapulainen.

DiakoniaTYön perinTeinen 
Munkki- ja SiMaMYYnTi

Varmista itsellesi maistuvat Vappuherkut!

Hinnasto: munkit 0,60 € / kpl tai 5 € / 10 kpl, sima 3 € / litra
Simatilaukset 22.4. ja munkkitilaukset 28.4. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 08 514 2700. 
Tilatut tuotteet voi hakea 30.4. klo 11–13 seurakuntata-
lolta, jossa tuolloin myös kahvio ja arpajaiset.

Munkkeja ja simaa on myynnissä 
myös Perheiden vapputapahtumassa 
30.4. Munkki- ja simamyynnin tuotol-
la tuetaan Yhteisvastuukeräystä.

ry: to 23.4. klo 14 seurat Sa-
lonkartanossa. Su 26.4. klo 
12, raamattuluokka I ry:llä, 
raamattuluokka II Kylän-
puolella ja Keskikylä ry:llä. 
Karhuojalla Antti Korkia-
koski, seurat ry:llä klo 16, 
Matti Lääkkö, Timo Määttä.
kastetut: Lasse Johannes 
Rahko, Pinja Katariina Paju-
nen, Uki Henrik Niemikorpi, 
Oliver Kim Johannes Kurke-
la, Pentti Uolevi Kallinkoski, 
Matias Martti Tuomas Lilja.
Vihitty: Sampsa Johannes 
Korkiakoski ja Anna-Mari 
Kristiina Onkamo.

16 vuotta täyttäneitä nuo-
ria. Työaika ajoittuu kesä-
heinäkuulle. Ilmoita kiin-
nostuksestasi 30.4. men-
nessä joko puhelimitse 08 
8823 100 tai sähköpostitse 
pudasjarvi.srk@evl.fi.
rauhanyhdistykset:  Raa-
mattuluokka pe 24.4. klo 19 
Sarakylässä Antti Kumma-
lalla. Lauluseurat su 26.4. 
klo 19 Sarakylän kappelis-
sa, Seppo Leppänen. Myy-
jäiset ja seurat  la 2.5. klo 
19. Hirvaskosken ry:llä, Tuo-
mo Kauhanen. Seurat su 
26.4. klo 17 Kurenalan ry:llä,  
Pentti Löppönen, Tuomo 
Kauhanen. 
Haudattu: Hilda Maria 
Raappana 85, Elsa Irene Vä-
häkuopus 80, Ano Aulis Iinat-
ti 49, Pentti Olavi Ihme 61.
kastettu: Luukas Eeli Jo-
hannes Luokkanen, Eetu 
Elmer Johannes Tuomaala, 
Martti Aukusti Sääskilahti.
avioliittoon vihitty: Il-
po Tapio Piri ja Mia Paulii-
na Vikström.

leet vapaaehtoiset, huomi-
oikaa että passinne ja viisu-
mit ovat kunnossa ja ellei-
vät ole, jokainen huolehtii 
hakemukset itse.
kuorot: Kirkkokuoro to 
23.4. klo 18, nuorisokuo-
ro to 23.4. klo 16.30,  Vox 
Margarita ke 29.4. klo 18 ja 
eläkeläisten musiikkipiiri ke 
29.4. klo 13.
rippikoulu: Muut-ryhmä 
la 25.4. klo 10–13.15 seura-

kuntatalossa. Kynä ja rippi-
koulukortti mukaan!
perhekerho to 23.4. ja to 
30.4. klo 10–13 ja ma 27.4. 
klo 10–13 seurakuntakodis-
sa sekä ke 29.4. klo 10–13 
Petäjärinteen kylätalossa.
Muskari to 30.4. klo 16–17 
Sarakylän koululla.
riekinkankaan hautaus-
maan kesätöihin palka-
taan arpomalla kahden vii-
kon mittaisiin työsuhteisiin 

w w w.sxc . hu /  J o e  Z l o t e k

urkujen käyttöönottomessu ja urkujuhla

Vietämme Pudasjärven kirkon urkujen käyttöönottomessua kello 10 ja urkujuhlaa 
kello 14 sunnuntaina 26.4. 
Messun toimittaa Oskari Holmström, kanttoreina Jukka Jaakkola, Keijo Piirainen ja Ris-
to Ainali. Avustaa Vox Margarita ja Sarakylän kappelikuoro. Messun jälkeen on tarjol-
la kirkkokahvit seurakuntatalossa. Urkujuhlasssa mukana Risto Ainali,  Jukka Jaak-
kola, Keijo Piirainen, kirkkokuoro, nuorisokuoro ja lapsikuoro.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo




 

ke 29.4.09 klo 18.30  
Temmeksen SRK-talossa 

 
HEPREAKSI ja SUOMEKSI 

 
TEMMEKSEN KORSUKUORO 
MARTTI ARKKILA JUONTO 

 
OHJELMA + KAHVI 4 € 

 
BRUCHIM HABAIM 

TERVETULOA 
 
 
 
 
 

kesätyötä
Siikalatvan seurakunta 
hakee 17 vuotta täyttä-
neitä nuoria tiekirkko-
oppaiksi ja puistotöihin. 
Vapaamuotoiset hake-
mukset 30.4. mennessä 
os. Taloustoimisto, Pap-
pilankuja 6, 92620 Piip-
pola. Tiedustelut talous-
päällikkö Tarmo Mylly-
koski p. 0207 109 852. 

Siikalatvan seurakunta 
vuoteen 2015 asti -seura-
kuntaseminaari luottamus-
henkilöille ja työntekijöille 
la 25.4. klo 9 Pulkkilan srk-
talossa. 

keSTilÄ
Yhteisvastuutapahtuma 
pe 24.4. klo 9.30–14 S-mar-
ketin pihalla. Grillimakka-
raa, kahvia, arvontaa ja po-
niajelua. 
Seurakunnan ohjelmaa 
pe 24.4. klo 13 Pihlajistossa. 
ompeluseurat pe 24.4. klo 
19 ry:llä.
Seurakuntapäivät su 26.4. 
klo 13 ry:llä. Alustus aihees-
ta Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi, Heikki Pöyhtäri. 
Väyrylänsaaren diako-
niakylätoimikunnan vie-
railu ke 29.4. klo 13 Pihlajis-
toon ja ryhmäkotiin. 
kerhot: päiväkerho ti klo 
12, perhekerho ke 29.4. klo 
11 ja varhaisnuortenkerho 
to klo 15.30.

Seurakuntaretki to 7.5. 
Ouluun. Lähtö kirkon park-
kipaikalta klo 9.Kerholaiset 
10 €, muut 15 €. Ilmoittau-
tuminen 4.5. mennessä Sai-
la Karppiselle p. 0207 109 
856.
kastettu: Lumilea Lau-
ra Maria Kukkonen, Oulun 
Karjasillan srk ja Mirva Jat-
ta Valpuri Jylhänniska.

piippola
kehitysvammaisten ker-
ho ma 27.4. klo 12.15 srk-ko-
dissa. 
Seurakuntakerho ti 28.4. 
klo 12 Väinölässä.
Sävelhartaus ke 6.5. klo 19 
Piippolan kirkossa. Rantsi-
lan lapsikuoro Stellat, säes-
tys urut ja chimeskellot. 

Hartaus Erkki Piri. 
kerhot: Varhaisnuorten-
kerho to klo 16.30, perhe- 
ja päiväkerho pe klo 10.
Hartaus kansallisena ve-
teraanipäivänä ma 27.4 
klo 12 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri. Kun-
niakäynti sankarihaudoil-
la ja juhlakahvit srk-kodissa.

pulkkila
ehtoollishartaus pe 24.4. 
klo 13 Koivulehdossa. 
ompeluseurat pe 24.4. klo 
19 Hanna ja Hannu Jylhän-
kankaalla. 
pyhäkoulu su 26.4. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 26.4. klo 19 ry:llä. 
palvelupäivä ke 29.4. klo 

10 srk-talossa.
Ystävyysseura to 30.4. klo 
13 vanhustentalossa. 
kerhot: Perhekerho ma 
klo 10, varhaisnuortenker-
ho ke klo 16 ja päiväkerho 
to klo 10.
kuollut: Onni Matti Lehto-
saari 80.

pYHÄnTÄ
omaishoitajat to 23.4. klo 
13 srk-talossa. 
Hartaus to 23.4. klo 14 
Kuurankukassa. 
rippikoulu pe 24.4. klo 18–
22. Rippikoulu alkaa kirkos-
sa ja päättyy srk-talossa. 
Myyjäiset ja seurat la 
25.4. klo 18 ry:llä.
Hyvän paimenen sunnun-
tain kahvimatinea yhteis-
vastuun hyväksi su 26.4. klo 
17 Pyhännän seurakunta-
talossa. Mukana Pyhännän 
kirkko-, nuoriso- ja lapsi-
kuorot sekä kanttori Veijo 
Kinnunen. Hartaus Perttu 
Kyllönen.
Hartaus kansallisena vete-
raanipäivänä ma 27.4 klo 12 
Pyhännän kirkossa, toimit-
taa Perttu Kyllönen ja kant-
torina Veijo Kinnunen. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla. 
Seurakuntailta ma 27.4 
klo 18.30 Juha ja Anne Lah-
della. 
Mll:n perhekerho ti 28.4. 
klo 11 kerhohuoneessa.
eläkeliiton päiväkahvit ti 
28.4. klo 13 srk-talossa.

omaishoitajien retki 
Valamon ja lintulan luostareihin 
Torstaina 14.5. Kaikki omaishoitajat ja omaishoita-
jina toimineet mukaan. Ilmoittautumiset  ma 11.5. 
mennessä diakoniatyöntekijöille.

perhekerhon kevätretki Toivosen eläinpuis-
toon ja talonpojanmuseoon kälviälle
Perjantaina 15.5. Ilmoittaudu 4.5. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 0207 109 860 tai srk-sihteerille p. 
0207 109 736. 

leiripäivä yhden vanhemman perheille
Lauantaina 16.5. klo 9 alkaen Ristironkkelissa. Lapsil-
le omaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset 11.5. mennessä 
Kirsti Hakkarainen p. 0207 109 853 ja Eeva-Liisa Kek-
konen p. 0207 109 733. 

Vanhanajan kinkerit 

Keskiviikkona 29.4. klo 19 Tavastkengällä, Anna-
Leena ja Pekka Kemppaisella. 
Jos mahdollista vanhanajan vaatetus, naisilla huivi 
päässä. Kinkerivirsi on virsi 598. Katekismusläksy 
on kolmas käsky. Raamatunkohta on Joh. 3:16. Raa-
matunkohta pitää osata lukea.
Kinkerivieraat saavat lukusetelin. Kaikille tarjo-
taan nisukahvit. Pitäjät Erkki Piri, Perttu Kyllönen, 
Veijo Kinnunen ja Heikki Niilekselä. Tilaisuus on 
avoin kaikille seurakuntalaisille.

Varttuneenväenkerho ke 
29.4. klo 12 srk-talossa.
lauluseurat ke 29.4. klo 
18.30 Eveliina ja Risto Mä-
täsaholla. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30 ja kirkkokuoro to klo 
18 sekä nuorisokuoro pe klo 
17.30 srk-talossa. 
kerhot: Päiväkerho ma klo 
12, varhaisnuortenkerho 
ma klo 15 ja perhekerho to 
30.4. klo 11.
kastetut: Ronja Isla Mirja-
mi Koivisto ja Alarik Johan 
Ernst Sydänmetsä.

ranTSila
Sisarilta to 23.4. klo 19 
ry:llä. 
ompeluseurat pe 24.4. klo 
19 ry:llä. 

Seurakuntakerho to 30.4. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa. 
Vappumyyjäiset pe 1.5. 
klo 11 ry:llä. 
kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 srk-talossa. Lapsikuo-
ro ke klo 15 srk-talossa ja to 
klo 13.30 Mankilan koulul-
la. Viikolla 17 ei ole lapsi-
kuoroja. 
kerhot: Perhekerho ma 
klo 10. Hovin Nuput ke klo 
10, to Pikku Nuput klo 10 ja 
Isot Nuput klo 13, tyttöker-
ho ma klo 15.30, Mankilan 
varhaisnuoret ti klo 14.30, 
Hovin varhaisnuoret ke ryh-
mä klo 12.30 ja ryhmä II klo 
14.30. 
kuollut: Laina Sylvia Häkki-
lä s. Jokimäki 91.

Hartaus pe 24.4. klo 10.30 
sotainvalidien palveluta-
lolla.
Hartaus ke 29.4. klo 13 Pu-
nahilkka-kodissa.
Hartaus to 30.4. klo 13.15 
Limingan sairaalassa.
rippikoulu: Ryhmä I, oppi-
tunnit la 25.4. klo 9–15 Tyr-
nävän srk-talolla.
nuoret: Nuortenilta pe 
24.4. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Isoskoulutus la 25.4. 
klo 14 Tyrnävän srk-talolla.
omaishoitajien retki 13.–
15.5. rokuan kuntokes-
kukseen. Järj. Limingan 

rovastikunta. Tied. ja ilm. 
30.4. mennessä Riitalle p. 
044 7372 630.

TeMMeS
Hartaus pe 24.4. klo 11 Elä-
keliiton kerhossa Temmek-
sen srk-talolla.
Sanajumalanpalvelus su 
26.4. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Heikki Lu-
miaho.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat pe 24.4. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 26.4. 
klo 14 Lepolassa ja klo 16 

ikäihmisten toimintapäivä

Tiistaina 28.4. klo 10–14
Tyrnävän seurakuntatalossa

Lliikenneturva-asiaa
Taukojumppa
Ruokailu ja kahvi
Yhteislaulua
Muistiasiaa
Mahdollisuus hiustenleikkuuseen
Kyytiä tarvitsevat yhteys 24.4. klo 15 mennessä Seija 
Mälliseen p. 044 5767 013.

Järj. Tyrnävän kunta ja seurakunta 
sekä Lakeuden Palveluyhdistys

ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 24.4. klo 19 
Ritva ja Jarkko Korhosella, 
Ketomutka 16. Seurat su 
26.4. klo 16 ry:llä.
kastettu: Aleksi Eerik Ala-
nen, Elsi Kerttuli Katiska, 
Sara Nea Elisabeth Ojala.
avioliittoon vihitty: Mar-
kus Mikael Laurila ja Hanna-
Kaisa Alamäki.
kuolleet: Väinö Johannes 
Kylén 90, Pirkko Liisa Mar-
jatta Ylitalo s. Kauppi 69.

kansallinen 
veteraanipäivä 

liminka – lumijoki – Tyrnävä
Maanantaina 27.4.

Seppeltenlasku sankarihaudoilla:
klo 10.30 Temmeksellä
klo 11 Tyrnävällä

Seppeltenlaskun jälkeen linja-autokulje-
tus Lumijoelle veteraanijuhlaan
Klo 12 Lumijoella
Klo 12.15 alkaen kahvitarjoilu 
Lumijoen seurakuntatalolla
Klo 13 veteraanijuhla 
Lumijoen seurakuntatalolla, juhlapuhe 
kansanedustaja Kyösti Karjula

Tervetuloa!
Järj. Tyrnävän, Limingan ja Lumijoen 
kunnat ja seurakunnat

Messu 

Sunnuntaina 26.4. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. 

Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Riina Impiö. 

Partiolippukunta Mus-
tavariksen kirkkopyhä, 
partiolaiset avustavat. 
Messun jälkeen kirkko-
kahvi seurakuntatalolla, 
mihin toivotetaan kaikki 
tervetulleiksi.

A r k i s to  /  V i r p i  H y vä r i n e n
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Lukunurkka

Xiaolong, Qiu: Punapukuiset naiset. 
Suomentanut Kristiina Savikurki. 
Otava 2009.

Qiu Xiaolongin rikosromaanit ovat piris-
täneet suomalaista lukijamaailmaa vuo-
desta  2005 alkaen. Uusin rikosromaani, 
järjestyksessään viides suomennos, ei pe-
tä odotuksia ja ihastuttaa jälleen monel-
la eri tasolla. 

Kirjojen päähenkilö, Shanghain poliisi-
laitoksella työskentelevä ylikomisario Chen 
Cao, eroaa kirjallisista virkaveljistään hy-
vinkin monella tapaa. Chen Cao on kahden 
maailman kansalainen, hän on poliisi, mut-
ta hän on myös runoilija; hän joutuu tasa-
painoilemaan järjen ja tunteen maailmois-
sa, menneessä ja nykyajassa.

Uusimmassa tutkimuksessa Chen Cao 
joutuu tutkimaan Shanghain kaupungin en-
simmäistä sarjamurhaa. Dekkari pohtii Kii-
nan vaikeaa lähihistoriaa, kulttuurivallan-
kumousta ja sen traagisia jälkivaikutuksia. 
Qiu Xiaolong ei käsittele kirjoissaan vaikei-
ta asioita silkkihanskoin, vaan tuo selkeäs-
ti ja rehellisesti esille kiinalaisen yhteiskun-
nan kipupisteitä, vanhan ja uuden maailman 
törmäystä, asenteiden muutosta ja Puolueen 
vaikutusta jokapäiväiseen elämään. Kirjaili-
jan voimakas yhteiskuntakritiikki on johta-
nut Kiinassa kirjojen sensurointiin.

Qiu Xiaolongin teokset luokitellaan dek-

kareiksi. Ne ovat kuitenkin jotain muuta-
kin, sillä niistä puuttuu Patricia Cornwel-
lin tai Karin Slaughterin tyylinen inhorea-
listinen kuvaustyyli. Samantyylisyyttä löy-
tyy Ruotsista, Maj Sjöwallin ja Per Wah-
löön kirjoista. 

Qiu Xiaolong tuo päähenkilön kautta 
esiin maittavan annoksen kiinalaista kult-
tuuria ruuan, tapojen ja runouden muodos-
sa. Hänen kirjojaan pitää hitaasti maistella. 
Kirja lumoaa juonenkuljetuksellaan ja hen-
kilögalleriallaan.  

JuHa väHäkaNgaS

Muisto punaisesta qipaosta

Oululainen Jouni 
Laakkonen 
varttui ilman isää 
lastenkodissa. 

Ensikiljaisunsa maailmassa par-
kaissut Jouni Laakkonen erotet-
tiin samantien paitsi äidistään 
myös kaksoisveljestään. 

Sota-ajan lapsi ei päätynyt isän 
käsivarsille, ei silloin eikä kos-
kaan muulloinkaan. Oulun Ka-
karavaaran lapsi joutui lastenko-
tiin, ja kaksoisvelikin sai kodin 
muualta, koska äidillä ei ollut 
mahdollisuuksia kasvattaa lapsi-
aan yksin. Kun äiti nelisen vuot-
ta myöhemmin avioitui, hän ha-
ki Jounin kotiin. 

Jouni Laakkosen muistikuvat 
varhaisvuosista Sonnisaaren las-
tenkodista jäävät syksyisiin mar-
jareissuihin. Elämä kotonakaan 
ei ollut ruusuista: isäpuolesta ei 
ollut miehen malliksi, äiti raatoi 
töissä ja pienellä palkalla kituu-
tettiin. Koulunkäynti ei vilkasta 
pojanvesseliä kiinnostanut. 

– Kun koulusta tultiin, kirjat 
nakattiin liiterinnurkkaan, ja lä-
hettiin kaupungille. Äitille sanot-
tiin, että vanha läksy, Jouni Laak-
konen muistelee. 

veljen kohtaaminen
Keskittymiskykyä ei opintielle 
riittänyt, kotona oli ankeat olot, 
ja Laakkonen joutui tekemisiin 
myös virkavallan kanssa. Kun 
poika oli 11-vuotias, viranomai-
set passittivat hänet koulukotiin, 
ensin Järvilinnaan, josta Laak-
kosen kujanjuoksu jatkui Käyrän 
koulukotiin Turun lähelle.
– Ensimmäinen tapaamisemme 
oli koomillinen, Laakkonen vir-
nuilee. Tappelin kaupungilla, ja 
putkaahan siitä tuli. Melkein sa-
malla ovenavaukselle saapui po-
liisilaitokselle kaksoisvelikin, ja 
sanoi että sä oot mun velipoika.

Kaksoset eivät olleet identti-
siä, mutta veli tiesi, että jossain 
päin Oulua se samassa vatsassa 

potkiskellut kuleksii. Nuorukai-
set kohtasivat siis elämänsä en-
simmäisen kerran Oulun polii-
siputkan aulassa. Yhteys katkesi 
taas vuosiksi. Vasta ikääntyneen 
veljen sairastuessa ja halvaantu-
essa Laakkonen kävi katsomassa 
ja soitteli. 

– Sain saatella veljeni kirkkau-
teen noin vuosi sitten. Rukoilim-
me yhdessä, ja hän halusi antaa 
elämänsä Jeesukselle.

Sakin hivutusta
Käyrän koulukodissa vallitsi ko-
va kuri, ja henkilökunta saat-
toi käyttäytyä aggressiivisestikin 
poikia kohtaan. Jonossa marssit-
tiin syömään, pesulle ja töihin. 

– En edes vihamiestäni toivo 
sinne, lapsuus siinä meni. Joskus 
äiti lähetti paketissa kaikenlaista 
hyvää, mutta kaikki saamiset piti 
antaa isoille pojille, sellainen oli 
lastenkodin nokkimisjärjestys. 

Tosin sama laki pelasi kun 
Laakkonen itse kasvoi isommak-
si, silloin päästiin jo osingoille. 
Seitsemän vuotta vierähti, sitten 
ovet omaan elämään avautuivat. 

– 18 vuotta mittarissa ja Ou-
luun ja töihin, se oli miehen elä-

mää! Oulun sosiaalitoimi järjesti 
työpaikan Raatin urheilukentäl-
le, ja äitikin oli nyt lähempänä. 

Siviilielämään totuttelu oli 
työn ja tuskan takana, ensim-
mäinen tilikin piti panna piiloon. 
– Poikakodissa ei saanu omis-

taa mitään, alitajunnassa jyskyt-
ti, että henkilökunta löytää ja ot-
taa pois, ei siellä saanu olla rahaa 
tai tupakkaa, siitä pamahti heti 
kaksi viikkoa häkkiä.

Onneksi nuorukaisen van-
hoissa housuissa oli sen verran 
leveä tuppivyön kotelo, että tilin 
sai tungettua sinne. 

Sopeutuminen normaaliyh-
teiskuntaan oli muutenkin han-
kalaa. Laakkonen koki että työn-
hakutilanteissa häneen ei luo-

tettu, todistuksessa kun komeili 
merkintä koulukodista. Lopulta 
mies repi todistukset, ja totesi et-
tä ”mulla on tyhjät kinttaat, jot-
ka haluais töitä”. Sen jälkeen töi-
tä on piisannut.

Nyljetty ja armahdettu
Jumala ja hengelliset asiat astui-
vat kuvioihin kun mies oli pari-
kymppinen. 

– Työtoveri oli maanantaina-
kin onnellinen, ja houkutteli mu-
kaan hengellisiin tilaisuuksiin. 

– Ikkunasta näin tuttuja naa-
moja penkeissä, sinne ei kir-
veelläkään! Siis kova äijä mut-
ta karkuun, vaikka sisältä löy-
tyikin hauras ihminen. Eräänä 
päivänä ikkunan takana ei nä-
kynyt tuttuja naamoja, siispä 
takapenkkiin! 

– Eino Itkonen saarnasi, ruo-
ti minut oikein viimisen päälle, 
otti sulat pois ja kärvensi untu-
vatkin! Jumalalle jättäytyneelle 
ei sen koommin ollut vaikeuksia 
ymmärtää ja hyväksyä rakkautta, 
että minullekin löytyy rakastava 
Taivaan Isän syli. On joku joka 
ottaa vastaan, tällaisenaan.

kultaiset kahleet
Nyt jo eläkepäivistä nauttivalla 
Jouni Laakkosella on neljä lasta, 
ja lapsenlapsiakin jo koko jouk-
ko. Ja silitettäviä päitä ja niistet-
täviä neniä riittää myös Auta Las-
ta ry:n lastenkodilla Oulussa. 

Romantiikastakin Jouni Laak-
konen on päässyt osille.

– Utajärveltä löytyi maata-
lon tytär. Tavatessamme Eila 
oli vielä alaikäinen, ja annapas 
kun vanhemmat kuulivat, että 
vävykokelas on hankkinut op-
pinsa poikakodissa! Eihän siitä 
naimalupaa heti herunut! 

Nuorukainen valloitti kui-
tenkin lopulta paitsi tytön myös 
vanhempien sydämet, puolen 
vuoden tauon jälkeen Eila kir-
joitti, että nyt isä lupas. Sen jäl-
keen yhteistä taivalta onkin riit-
tänyt, 68-vuotias Jouni Laakko-
nen toteaa.

marJa BlomStEr

Mitä ajatuksia omien lasten synty-
mä herätti? Kuuntele Jouni Laak-
kosen haastattelu Radio Deissä 
torstaina  23.4. klo 15.40 tai www.
radiodei.fi /toivonpaiva

Lastenkoti kasvatti
hyväksi isäksi

S anna K r o o k

Poikakodissa 
ei saanu 
omistaa mitään, 
alitajunnassa 
jyskytti, että 
henkilökunta löytää 
ja ottaa pois.


