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E rään pohjoissuomalaisen uimahallin miesten 

pesutiloissa sai jokin aika sitten seurata tapah-

tumaa, joka kertoo ajastamme.

Pesutiloihin tuli miehiä, jotka mitä ilmeisimmin 

edustivat vierasta kulttuuria. Perässä juoksi uima-

hallin järjestyksenvalvoja huutamaan, että ennen 

altaaseen menoa on peseydyttävä ilman uimahou-

suja.

Tähän miehet eivät reagoineet, jolloin valvojan 

piti korottaa ääntään. Syntyi kaikkien peseytyjien 

edessä kiusallinen tilanne, kun miehet lopulta tiu-

kasti pyyhkeiden suojissa varovasti poistivat uima-

housunsa ja menivät pyyhkeiden peittäminä sau-

naan.

Ilmeisesti kyse oli kahden kulttuurin yhteentör-

mäyksestä. Toisessa kulttuurissa alastomuus on 

luonnollista, toisessa ehdoton tabu.

Suomalainen saa perustellusti hygieniasyin vaa-

tia uimahallin asiakkaalta huolellista peseytymistä 

– joka nurkasta. Tämä oikeassa oleminen ei kuiten-

kaan tee alastomuudesta vähemmän tabua sille, 

joka on syntymästään saakka oppinut tiukempaan 

häveliäisyyteen.

Suomalaisuus ja suomalainen hygieniakäsitys 

voittakoot, mutta voiton voi hankkia ilman häviä-

jiä siten, että kaikille jää hyvä mieli. Tarvitaan vain 

ripaus kunnioitusta ja hyppysellinen tietoa. Kult-

tuurien välisiä ristiriitatilanteita tulee näillä korke-

uksilla jatkossakin, olipa EU-vaalien voittaja kuka 

tahansa.

Tässä tapauksessa häveliäät asiakkaat olisi voi-

nut opastaa suljettavaan suihkukoppiin, jollainen 

uimahallissa on.

Aatoksia

Housut kinttuihin

Sukkahousut
Kävin tässä päivänä eräänä keskus-
tan kaupassa ostamassa itselleni suk-
kahousuja. Tällä kertaa en halunnut 
naisten arkiunivormuun kuuluvia 
maitokahvin ruskeita tai perusmus-
tia joka paikan sukkia, vaan haavei-
lin löytäväni hauskoja ruutu-, raita-, 
kukka- tai jopa kirjainkuvioisia po-
lyesteripöksyjä, jotka ilahduttaisivat 
jo aamulla pukiessani. 

Suunnistin siis erään kauppa-
ketjun liikkeeseen, josta puoli vuot-
ta aikaisemmin olin löytänyt pirteät 
oranssiraitaiset ja hauskat punamus-
tat työasun keventäjät. Myyjä kertoi 
suru-uutisen; kaipaamiani isoja ko-
koja sukkahousuja ei ole ollut mo-
neen kuukauteen. Syy: isoja kokoja 
tulee keskusvarastosta vain muuta-
mat ja ne loppuvat heti.

En koe koskaan olleeni kaupallis-
ten lehtien naisihanteen uhri, kos-
ka en paljonkaan piittaa, miltä Vo-
guen tai muiden muotilehtien mallit 
näyttävät. Mutta kyllä minä olen ol-
lut miljoona kertaa sovituskoppien ja 
vaateteollisuuden numeroinnin uhri! 

No minkä ihmeen takia en laihdu-
ta mahtuakseni kokoon 36–46? Tie-
tenkin tekisin sen, jos voisin, mutta 
minulla on oikeus olla juuri sellainen 
kuin olen. Minulla ja muilla kokoi-
sillani naisilla on lupa iloita elämäs-
tä ja naisellisuudesta kilogrammois-
ta huolimatta! Meitä on itse asiassa 
aika paljon, kun jään katselemaan 
kaupungilla, kaupoissa, kirjastossa ja 
lenkkipoluilla ohitse kulkevia Eevoja. 

Olin kaksi vuotta mukana jump-
paryhmässä nimeltä ”Kauniit ja uh-
keat”. Tapasin upeita naisia, joille oli 
yhteistä hyvä huumori ja rento asen-
ne elämään. Mutta kuten kaikkien 
erilaisten ihmisryhmien, myös kau-
niiden ja uhkeitten pitää ponnistella 
oikeudesta olla omanlaisiaan ja nai-

sellisia. Miksi minä pidän sitä niin 
tärkeänä? 

Ensiksi tietysti oman mielenvi-
reyden kannalta – kun ajattelee ole-
vansa kaunis ja uhkea, mieli kevenee, 
vaikka ei se puntarissa juuri näy. Kun 
mieli kevenee, askel kevenee jaksaa 
iloisesti astella enemmän. Kun jak-
saa astella iloisesti enemmän, saa ai-
kaan enemmän hyväntuulisesti. Kun 
saa aikaan enemmän hyväntuulises-
ti, tekee tehtävänsä paremmin. Kun 
tekee tehtävänsä paremmin, alkaa 
nauttia elämästä ja työstä enemmän. 

Vähitellen tämä spiraali laajenee 
laajenemisestaan: lopulta siitä hyöty-
vät hyväntuulisen naisen perheväki, 
sukulaiset, naapurit, työkaverit, po-
mo, työnantaja, verottaja – koko ym-
päröivä maailma.

Vakavasti puhuen tämä ilo naisel-
lisuudesta on myös perintöä tyttä-
rillemme. Olemme tarttuvia malleja 
omille lapsillemme siinäkin, kuinka 
suhtaudumme omaan kehoon ja su-
kupuoli-identiteettiimme.

Niin, tärkeä elämänilon juonne 
saattaa alkaa vaikka kukkakuviol-
lisista 30 denierin sukkahousuista. 
Olisipa joku keino herättää sukka-
housukauppiaat tälle tärkeälle asialle.

Saila KuKKohovi-JämSä
Kirjoittaja on kaunis ja uhkea 

oululainen luokanopettaja 

20.5.2009

Syrjähyppy  
romuttaisi suhteen
Harri Mölsä hämmastelee blogissaan Aa-
mulehdessä syrjähyppyjä. 

”Ennen syrjähyppy oli riittävä syy 
avioeroon, aikana jolloin avioeroon pi-
ti Suomessakin hakea syyllinen. Monissa 
maissa siitä kivitetään ihmisiä vielä tä-
näkin päivänä. Luulen, että yleinen ajat-
telutapa Suomessa on, että kaikki sitä te-
kevät. Onko näin? Ja ovatko syrjähypyt 
jollakin lailla tarpeellisia tai hyväksi jon-
kun asian kannalta? Miksi niitä tehdään? 
Mitä syrjähypyssä oikein tapahtuu? Jos 
naiseni tekisi syrjähypyn, se olisi minul-
le katastrofi, jos sen saisin tietää. Samas-
sa tuhoutuisi miljoona yhteistä unelmaa 
ja tarkoitus parisuhteestani katoaisi. Sen 
jälkeen me emme enää olisi kimppa, vaan 
kaksi erillistä ihmistä, joille tärkeää on 
vain oma elämä.”

Aamulehti 18. toukokuuta 2009

Nainen kaipaa 
vastusta
Psykologi Tony Dunderfeltin mielestä 
nainen haluaa miehen, jolla on oma tah-
to. 

”Kun mies ei konfliktin pelossa uskal-
la laittaa rajoja naiselle, nainen kokee, et-
tei miehessä ole hänelle vastusta. Miehes-
tä ei enää löydy sitä vahvaa miehistä voi-
maa, jota nainen pohjimmiltaan syvästi 
kaipaa, Dunderfelt pohtii. 

’Nainen toivoo, että hänen rinnallaan 
olisi voimakas, päättäväinen mies eikä 
kiltti lapsi, jota hän joutuu ohjeistamaan. 
Seksuaalisesti nainen innostuu vain itse-
ään voimakkaammasta miehestä.’

Jos mies on antanut perheessä päätös-
vallan naiselle, hän ikään kuin laimen-
taa omaa miehisyyttään. Naista puoles-
taan piinaa ”pissiintyminen”, (paniikin-
omainen itsenäisyyden tavoittelu), joka 
ajaa miestä nurkkaan. Naisesta tulee liian 
vahva. Hän kommentoi ja puuttuu kaik-
keen.”

Kirkko &  Kaupunki 12.toukuuta 2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Oulujoki valitsi kirkkoherran. Äänestyspro-

sentti ei yltänyt aivan siihen, mitä oli tavoi-

teltu, mutta oli silti korkeampi kuin Oulun 

kirkkoherranvaaleissa kolmeen vuosikymmeneen. 

Hyvä.

Kirkkoherranvaalien järjestämisestä haluttaisiin 

luopua, koska äänestysprosentit jäävät monissa 

seurakunnissa alhaisiksi.

Kaikkia keinoja aktiivisuuden kohottamiseksi 

ei ole kokeiltu. Ideoita ja toteuttamishalua kytee 

monissa seurakuntien työntekijöissä ja vapaaehtoi-

sissa. Heitä ei vain uskalleta päästää irti, koska liian 

elävien kampanjoiden pelätään rapauttavan kirk-

koherranvaalin arvokkuutta.

Rapautuisiko se liian pahasti, jos kokeiltaisiin 

edes kerran tai kahdesti?

Jokunen keino vielä
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Rauhan Tervehdys valittiin 
viime perjantaina Helsin-
gissä vuoden 2009 Laatuleh-

deksi. Tunnustuksen antoi Koti-
maa-yhtiöt oy.

Valinnan teki Suomen Ku-
valehden päätoimittaja Tapani 
Ruokanen lähes 40 kristillisen 
lehden joukosta. 

Ruokanen perusteli valintaan-
sa lehden journalistisella sisällöl-
lä, sananvapauden puolustami-
sella ja strategiassa asetetuilla 
päämäärillä. Myös kristillisen sa-
noman edistäminen arkisin nä-
kökulmin sai kiitosta.

– Rauhan Tervehdys tarjoaa 

Tärskäyksestä vuoden Laatulehti
kanavan seurakunnan toimin-
nasta ilmoittamiseen ja kertomi-
seen, mutta se on myös tiedotus-
väline sanan alkuperäisessä yh-
teiskunnallisessa merkityksessä. 
Se on osoitus siitä, että ei ole ole-
massa erikseen maallista ja hen-
gellistä journalismia, Ruokanen 
totesi puheessaan.

Hänen mukaansa seurakunta-
lehden pitää käsitellä kirkon asi-
oiden lisäksi tavallisten seura-
kunnasta vieraantuneiden ihmis-
ten kysymyksiä, pulmia ja elämi-
sen tahtia. Kehitystä on hänen 
mukaansa tapahtunut paljon.

– Journalismin laatu on kris-

tillisessä lehdistössä noussut hui-
keasti viime vuosina.

Rauhan Tervehdykselle laadit-
tiin vuonna 2007 strategia, jon-
ka otsikko on ”Sanaa ja sanotta-
vaa”. Seuraavana vuonna tehtiin 
lehden ulkoasun ja konseptin uu-
distus.

Lehti ilmestyy 43 kertaa vuo-
dessa noin 103 500 kappaleen 
painoksena. Se jaetaan osoitteet-
tomana ilmaisjakeluna 15 seura-
kunnan alueelle Pohjois-Pohjan-
maalla. Toimituksessa työskente-
lee kuusi henkilöä.

RauhaN teRvehdyS

Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherraksi sunnun-
taina valittu Jouni Rii-
pinen uskoo, että ylikii-

minkiläisten äänet suurelta osal-
ta ratkaisivat hänen voittonsa. 

Riipinen toimi Ylikiimingin 
viimeisenä kirkkoherrana ennen 
kuin Ylikiiminki liitettiin seura-
kuntapiirinä Oulujoen seurakun-
taan. Tällä hetkellä hän työsken-
telee Oulun seurakuntayhtymän  
Yhteisten seurakuntapalvelujen 
johtajana.

Riipisen mukaan hän sai yli-
kiiminkiläisten äänet, koska hä-
nen uskotaan huomioivan seura-
kuntapiirin asiat. Ylikiimingin 
liittyminen Oulujoen seurakun-
taan on aiheuttanut ylikiiminki-
läisissä närää. Asioita ei pohdit-
tu liittymistä suunniteltaessa tar-
peeksi perusteellisesti eikä liitty-
mistä kaikkien mielestä osattu 
viedä täysin kunnialla läpi.

yhteistyö lestadiolaisten 
kanssa sujuu
Kokemuksesta pitää Riipisen 
mukaan ammentaa oppia vas-
taaviin tapahtumiin.

– Voimme tarkastella liitty-
mistä työryhmän kautta ja kirjata 
kokemukset ylös, Riipinen sanoo.

Hän toteaa, että ylikiiminki-
läiset eivät yksin ratkaisseet hä-
nen voittoaan. Ääniä tuli paljon 
myös tavallisilta seurakuntalai-
silta.

Vanhoillislestadiolainen Ou-
lujoen seurakunnan kappalai-
nen Pertti Lahtinen sai 33 pro-
senttia annetuista äänistä. Riipi-
nen puolestaan sai 52, 6 prosent-
tia äänistä.

Riipinen ei pelästy lestadio-
laisten isoa äänimäärää. Yhteis-
työ tulee toimimaan hyvin. 

– Jokaisen hengellistä kotia 
kunnioitetaan. Seurakunta on 

Jouni Riipinen 
kirkkoherraksi 
ylikiiminkiläisten äänillä

yhteinen kenttä ja toimintaym-
päristö, herännäisyyttä edustava 
Riipinen tuumii.

tavoitteena 
seurakunnan itsenäisyys
Oulussa käynnissä olevaan selvi-
tystyöhön seurakuntarakenteesta 
Riipisellä on selkeä näkökulma. 
Hän uskoo, että Oulujoen seura-
kunnan on säilyttävä itsenäisenä. 
Hän ei kannata mallia, jossa Ou-
lun seurakunnat muodostaisivat 
yhden ison seurakunnan.

– En anna tällaiselle mahdolli-
suudelle tilaa itsessäni. Oulujoki 
on ja pysyy, Riipinen napauttaa. 

Jos päätös yhdestä isosta seu-
rakunnasta tehdään, on Riipisen 
siihen tietenkin tyydyttävä. Sen 
tuleva kirkkoherra myöntää.

helposti lähestyttävä  
kirkkoherra
Riipinen tunnustautui pääsiäi-
sen ajan Rauhan Tervehdykses-

Oulujoen 
kirkkoherran-
vaali lukuina
• Vaalissa äänesti yhteensä  

2 247 seurakuntalaista.

• Äänestysprosentiksi Oulu-

joen seurakunnan kirkko-

herranvaalissa tuli 14,6 pro-

senttia. Tavoitteena oli 20 

% äänestysaktiivisuus.

• Jouni Riipinen sai 1181 ään-

tä (52,6 prosenttia anne-

tuista äänistä), Pertti Lahti-

nen 741 ääntä (33 prosent-

tia äänistä) ja Ari-Pekka 

Metso 323 ääntä (14,4 pro-

senttia äänistä)

• Hylättyjä ääniä oli 5, tyhjiä 

äänestyslippuja oli kaksi.

Rauhan Tervehdyksen sivumäärän kehitys 2006–2009

S at u L a p in lam p i

sä teenjuojaksi. Hän ei ole niin 
iso herra, etteikö hän itse keittäi-
si teetä työpaikallaan. 

– Käytännössä on pakko keit-
tää tee itse, sillä teenjuonti on 
työpaikalla harvinaista, Riipi-
nen naurahtaa. 

Hän haluaa olla helposti lä-
hestyttävä. Seurakuntalainen 
tai työtoveri saa pysäyttää hänet 
missä tahansa. Aikaa ei tarvitse 
varata, sillä Riipinen on tottu-
nut vapaamuotoisiin juttutuoki-
oihin.

Riipinen aloittaa työnsä Oulu-
joella syksyllä. Ensi töikseen hän 
tutustuu siihen, missä seurakun-
nassa mennään. Hän pyrkii avoi-
messa tarkastelussa saamaan seu-
rakunnasta kokonaiskuvan. Siitä 
on hyvä lähteä eteenpäin.

PeKKa heliN
Jouni Riipisen tunnelmia 

kuunneltavissa osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/nyt

Ilmoitussivujen määrän kehitys
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Olen jo nukkunut 
kahdet päiväunet 
tänään. Ja saatan ottaa 
kolmannetkin vielä, 
kertoo eläkkeellä oleva 
nainen.
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– Kaikkein kovimmalle työpai-
kan menetyksessä otti ero työ-
kavereista, kertoo määräaikai-
sen kesäpestin Kemiralta saanut 
nainen. 

Hän ehti olla nelisen kuukaut-
ta pois töistä ennen uutta pestiä 
ja iloitsee töiden 
jatkumisesta.

Hän, kuten 
muutkin kemi-
ralaisten tapaa-
misessa olevat, 
suree tutkimus-
osaston lopetuk-
sen myötä ym-
päriinsä hajaan-
tuneita työkavereita. Silti hä-
nelle totuttelu töiden loppumi-
seen saattoi olla helpompaa kuin 
muille, sillä hän oli joutunut pa-
ria vuotta aiemmin seuraamaan 
veljensä sopeutumista töiden lop-
pumiseen ja tiesi, millaisia tunto-
ja muutos herättää.

Työkavereiden merkityksen 
myöntävät kaikki läsnäolijat. He 
kehuvat kilvan työpaikalla val-
linnutta yhteisöllisyyttä, ”Typen 
henkeä”. Sitä olivat kuulemma 
ulkopuolisetkin ihmetelleet.

Porukalla 
tuiran kirkolla
Kemiralaisten tapaamisessa on 
läsnä kymmenkunta ihmistä. 
Aluksi tervehditään iloisesti tut-
tuja ja huudellaan terveisiä niiltä, 
jotka eivät ole päässeet paikalle. 

Kemiralaisten tapaamisissa  
jaksetaan jo nauraakin

Keskustelun lomassa vaihde-
taan kuulumisia, kysellään pois-
sa olevien tilanteista ja nauretaan 
heleästi herrojen hulluuksille: Es-
poossa meneillään olevalle re-
montille, telttatyöpaikkaruokai-
lulle, auditoriossa raikuvalle Ab-

balle ja sille, 
ettei kaikil-
le työpaikan 
etelästä vas-
taanottaneil-
le ole vielä-
kään järjes-
tynyt edes 
tietokonetta 
käyttöön.

Kemiralaiset ovat tavanneet 
Tuiran kirkolla kuukausittain 
syksystä saakka. Seurakunta on 
tarjonnut tilat tapaamisille osa-
na työpaikkatyötä, joka aloitet-
tiin Oulun tutkimusyksikössä 
syksyn yt-neuvottelujen aikaan. 

Työpaikkatyön osa olivat pas-
tori Juha Valpun ja diakonia-
työntekijä Riku-Matti Järven 
käynnit Kemiralla. Miehet kier-
telivät eri osastoilla juttelemassa 
ihmisten kanssa. Keskustelunai-
heet vaihtelivat aivan arkisista ai-
heista työpaikan menetyksen tai 
uuden työn löytymisen herättä-
miin tunteisiin. Tunteita oli mo-
nenlaisia, myös syyllisyyttä työn 
jatkumisesta.

Kun tutkimusyksikkö suljet-
tiin, loppuivat käynnit Kemiralla. 

– Ihmiset tietävät, keitä olem-

me ja mistä meidät tavoittaa. 
Meihin voi olla yhteydessä myö-
hemminkin. Myös aivan muis-
sa asioissa, Juha Valppu ja Riku-
Matti Järvi korostavat.

terapeuttisia  
tapaamisia
Kemiralaisille tapaamiset omalla 
porukalla ovat tärkeitä.

– Ellei seurakunta olisi tarjon-
nut meille tiloja, ei olisi mitään 
yhteistä tapaamispaikkaa, läsnä-
olijat toteavat, sillä he eivät olisi 
halunneet tavata entisen työnan-
tajansa tiloissa.

– Heti alkuun tuntui terapeut-
tiselta, että sai käydä näissä ta-
paamisissa ja purkaa tuntoja. Nyt 
kyseessä on enemmän tiedonväli-
tys: kerrotaan mitä itselle kuuluu 
ja kuullaan toisten kuulumisia.

Aluksi osa väestä luuli, että ta-
paamisissa olisi läsnä seurakun-
nan työntekijä. Se aiheutti aras-
telua vaikka 
sähköpostit-
se oli kerrot-
tu, ettei ul-
kopuolisia ole 
mukana.

– Voitai-
siin kysyä 
seurakunnasta, saadaanko syk-
syllä jatkaa tapaamisia, joku eh-
dottaa tapaamisen loppupuolella.

Tapaamiset ovat olleet tärkei-
tä, sillä ihmiset ovat tunteneet 
toisensa pitkään: pitkäaikaisim-

mat työtoveruussuhteet ovat ol-
leet jopa 40 vuoden mittaisia.

työn loppuminen  
ottaa tiukille
Ihmisten suhtautuminen uuteen 
elämäntilanteeseen on ristiriitai-
nen. Toisaalta tuntuu hyvältä ol-
la eläkkeellä, toisaalta tekisi mie-
li olla töissä.

– Minä en tahdo tottua siihen, 
että rahat tulevat tilille, vaikken 
tee mitään. Mieluummin olisin 
töissä, yksi naisista kertoo.

Toinen on sitä mieltä, että täl-
laisessa tilanteessa oli helppo jää-
dä eläkkeelle: olisi ollut vaikeam-
paa lähteä, jos toisilla olisivat työt 
jatkuneet. Nyt kun koko yksik-
kö suljettiin, helpotti se sopeutu-
mista.

Silti oli raskasta katsoa paik-
kojen sulkemista ja heittää omat 
viimeisten vuosien työt roskiin. 

Osa läsnäolijoista on sitä miel-
tä, että työvel-
voite oli ikävä. 
Heistä oli tur-
hauttavaa katsoa 
työpaikan pur-
kamista ja pak-
kaamista muut-
toa varten. Toi-

set halusivat olla mukana lop-
puun saakka, nähdä miltä tun-
tuu kun paikka suljetaan.

– Olisivat ne silti saaneet sen 
kunniallisesti lopettaa, nyt paik-
ka näyttää Karjalalta Venäjän jäl-

jiltä. Kaikki on viety pois ja pai-
kat jätetty siivoamatta, kertoo Es-
poossa työssä oleva nainen.

Hän oli tutkimusyksikön vii-
meisenä päivänä mukana kun-
niakujassa saattamassa lippua.

 – Pyysivät minua mukaan las-
kemaan lippua, mutta en suostu-
nut. Ajattelin, että tuota lippua 
minä en laske.

– Tuntuu, että jotain on kuol-
lut. Osa-aikaeläkkeellä olles-
sa olivat vapaat ihania, mutta en 
vielä ole päässyt kiinni siihen sa-
maan tunteeseen, vaalea nainen 
kertoo.

– Sanottiin, että ”sullahan kä-
vi hyvin”, kun jäin eläkkeelle. Sil-
ti suretti ja turhautti. Ei tuntunut 
siltä, että minua arvostettiin.

Muutaman naisen joukko ai-
koo lähteä syksyllä pyhiinvael-
lukselle Santiago de Composte-
laan. 

– Pitää tehdä jotain, sillä en 
ole vielä ehtinyt surra työtä, yk-
si osallistujista perustelee.

Joku sanoo, ettei pitkään ai-
kaan kestänyt edes ajaa entisen 
työpaikkansa ohi, vaan kulki 
toista kautta. Niin tiukalle työ-
paikan sulkeminen otti.

Satu laPiNlamPi
Kemiran tutkimusyksikön lak-

kauttamisen yhteydessä tehdystä 
työpaikkatyöstä kerrottiin myös 

7.5. ilmestyneessä lehdessä.

S a t u L a p in lam p i

Onko kukaan kuullut 
Leifistä?
Entä Minna, onko 
kukaan nähnyt Minnaa?
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Maata  kiertelemässä

– Olin nuorempana aina hätää 
kärsimässä, kun alettiin puhua 
vaikeista asioista, liminkalainen 
Kauko Hintsala kuvailee ensim-
mäisiä avioliittovuosiaan. 

– Olin hyvin hiljainen, en ollut 
tottunut puhumaan tunteista, en 
oikein edes tienny mitä ne ovat! 

Vaimoni oli verbaalinen, ja ke-
hotti minuakin puhumaan. Olin 
tunneasioissa aina altavastaajana. 
En millään saanut sanaa suusta-
ni, ja se ahdisti meitä molempia. 
Lopulta ajauduttiin pattitilantee-
seen, hän kuvailee nuoruusvuo-
siaan. 

Hintsala halusi kuitenkin op-
pia. Pelastusrenkaaksi osoittau-
tuivat parisuhdekurssit, jotka jär-
jestettiin Ranuan opistolla. 

– Kursseilla käsiteltiin vies-
tintää. Hoksasin heti, että tämä 
on minun juttuni. Yhden kurssin 
innostamina kävimme ne kaik-
ki. Vuosien varrella on sittemmin 
vaimoni Helenan kanssa koulut-
tauduttu parisuhdetyöhön.

aikaa 
opettelulle
Kun nuori mies aikoinaan antoi 
tunneasioille ja niiden opettelul-
le pikkusormen, siinä meni ko-
ko käsi. Asioiden oppimisessa ja 
sisäistämisessä meni kuitenkin 
useita vuosia.

Hellyyden ja rakkauden tun-
teiden ilmaisu on irronnut mie-
heltä aina helpommin, suuttumi-
sen ja vihan tunteita on ollut pal-
jon vaikeampaa kohdata sekä pu-
kea sanoiksi. 

– Kotona vanhempani menivät 
aina muualle, pois lasten silmis-
tä, selvittämään ristiriitansa. Sel-
vitettyä ne kuitenkin tulivat, he 
olivat hyvin sopuisa pari. 

Alkusykäyksen omalle kasvul-
le saatuaan Hintsala koki tehtä-
väkseen kehittää itseään tunneil-

Tunteet löytyivät hakemalla

maisussa, siitä tuli hänelle sydä-
men asia. 

– Matkan varrella on tullut 
käytyä useampia kursseja ja ol-
tu mukana monenmoisessa. Vii-
meisimpiä posi-
tiivisia kokemuk-
sia vaimoni kans-
sa saatiin Virtaa 
Välillämme -pari-
suhdekursseilta. 

– Ja siellä alus-
timme suuttumuk-
sen tunteista ja ristiriitojen selvittä-
misestä, Hintsala virnistää. 

Nykyään mies ymmärtää, että 
kaikki tunteet ovat ihmiselle an-
nettuja ja tärkeitä. Riidatkin saa-
daan vaimon kanssa selviteltyä il-
man pelkoa tai tilanteesta pakene-
mista.

61-vuotias Kauko Hintsala iloit-
see, että nuorempi polvi ja omat 
pojat osaavat ilmaista itseään pal-
jon avoimemmin ja rohkeammin 
kuin hän aikoinaan. 

– Pojasta 
polvi siis pa-
ranee. Nyky-
aikoina poh-
dintaa on ai-
heuttanut se, 
millaisen re-
aktion omat 

sanat aiheuttavat toisissa. 
– Se, mitä sanon, vaikuttaa 

tunnetasolla aina jotenkin toi-
seen ihmiseen. Nykymenossa ei 
enää välttämättä osata ottaa riit-
tävästi huomioon toisen tunteita. 

– Reagoimme koko ajan tun-
teillamme siihen, mitä tapahtuu, 

– paitsi avioliitossa – myös muis-
sa ihmissuhteissamme. Tuntei-
den tuloa ei voi estää, mutta siitä 
olemme vastuussa, kuinka niihin 
reagoimme. 

Kauko Hintsala on leppoisa 
mies, ja hänestä aistii, että hän 
on sinut itsensä kanssa. 

– Oman aikansa se otti, et-
tä jotain oppi! Tässä prosessissa 
olemme vaimon kanssa molem-
mat muuttuneet ja tulleet toi-
siamme vastaan. Minä avoimem-
paan suuntaan, vaimo puolestaan 
vähäsanaisemmaksi, Hintsala to-
teaa.

maRJa BlomSteR

Kauko Hintsalan haastattelun 
voi kuunnella osoitteessa 

www.radiodei.fi 
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Rehumäestä 
uusi 
pappisasessori
Kempeleen kirkkoherra Pek-
ka Rehumäki on valittu Ou-
lun hiippakunnan uudeksi 
pappisasessoriksi. Rehumä-
ki aloittaa kolmivuotisen toi-
mikautensa lokakuun alussa.

Vaalissa annettiin 211 
ääntä, joista Rehumäki sai 
68. Vain yhden äänen päähän 
jäi Tuiran seurakunnan kap-
palainen Päivi Jussila. Kol-
manneksi eniten ääniä, 25 
kappaletta, sai Utsjoen kirk-
koherra Arto Seppänen. Ää-
nestämässä kävi 51 prosent-
tia hiippakunnan papeista ja 
lehtoreista.  

Pappisasessori kuu-
luu tuomiokapituliin, jon-
ka muita jäseniä ovat muun 
muassa piispa, tuomiorovas-
ti. Pappisasessorin keskei-
siä tehtäviä ovat kirkkoher-
ran, kappalaisen ja kanttorin 
virkojen täyttämisprosessien 
valmisteleminen ja esittele-
minen tuomiokapitulin is-
tunnossa. 

Piispalle 
tunnustusta 
homoliikkeeltä
Kuopion piispa Wille Riek-
kinen on nimitetty homo-
fobian vastaisen työn hyvän 
tahdon lähettilääksi. Nimi-
tyksen tekee vuosittain Ran-
neliike ry 1705-tilaisuudessa. 

Tunnustuksen peruste-
luissa todetaan, että piis-
pa Riekkinen on esimerkik-
si puhunut julkisuudessa 
omasta homokammostaan 
ja sen käsittelemisestä sekä 
puolustanut ihmisten oike-
utta olla oma itsensä.

Riekkinen toimii alusta-
jana 22. toukokuuta Helsin-
gin yliopistossa pidettävässä 
kristityn sateenkaarikansan 
Law of Love -seminaarissa. 
Ranneliike ry:n mukaan ni-
mitys mahdollistaa uuden-
laisen alun suvaitsevaisuu-
den edistämiselle kirkon ja 
seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen välillä.

Englantilaiset ovat jälleen osoit-
taneet muotitietoisuutensa. Uck-
fieldissä on paljastettu patsas, jos-
sa Jeesus roikkuu seinällä pukeu-
tuneena pronssisiin farkkuihin ja 
paitaan. 

Jeesus on näin tuotu 21. vuo-
sisadalle, 21. vuosisadan vaat-
teisiin. Kaiken lisäksi Jeesuksen 
housutkin ovat lepattavinaan. 

Vaatteissa on väljyyttä, mikä 
luo oudon taiteellisen vaikutel-
man. Tämä ei ole mikään tavalli-
nen Jeesus vaan hahmossa on ta-
vallista enemmän yritystä.

Pronssinen luonnollisen ko-
koinen patsas on hilattu katoli-
sen kirkon seinälle itäisessä Sus-
sexissa. Patsaan paljasti isä David 
Buckley.

Jeesus pukeutuu farkkuun
Onnellinen taiteilija on puo-

lestaan Marcus Cornish, jolla on 
jonkinlaista nimeä taidepiireissä. 

Kuka rahoitti koko lystin? 
Vastaus: Winifried Gregory, jo-
ka poistui ajasta ikuisuuteen vii-
me vuonna 87 vuoden iässä.

Jeesuksen parta ja hiukset on 
trimmattu viimeisen päälle. Ja-
loissa ei ole kenkiä ei sukkia. 
Sporttinen Jeesus-hahmo ei nii-
tä kaipaakaan.

Mutta mitä sanoo isä Buckley?
– On mukava etsiä uusia ta-

poja kertoa ihmisille kristillisyy-
destä. On myös mukava, että hy-
vät ihmiset ovat avoimia uudel-
le. Euroopan mantereella törmää 
usein moderneihin Jeesuksiin, 
mutta täällä Britanniassa se on 

kovin harvinaista.
– Me halusimme patsaalle 

hahmon, joka ei kärsi vaan on 
dynaaminen ja vastaanottava, 
Buckley toteaa.

Ja toden totta, Uckfieldin Jee-
sus ei ole tavanomaisessa kärsi-
misasennossa vaan kädet ja jalat 
osoittavat vähän joka suuntaan. 

Hahmo on kuin Clark Kent 
vähän ennen kuin hän repii vaat-
teensa puhelinkopissa ja alta pal-
jastuu supermiehen nylonit. Sil-
mälaseja Jeesuksella ei kuiten-
kaan ole.

– Meistä tällainen design ko-
rostaa Kristuksen henkeä ja toi-
meliaisuutta täydellisesti. Pat-
sas kyllä puhuu puolestaan, isä 
Buckley selvittää.

Seurakuntalehdet valitsivat 
patsaalle hahmon viime vuonna 
juhlistaakseen seurakunnan kir-
kon 50-vuotista olemassaoloa. 
Farkku-Jeesus oli niin ylivoimai-
sen suosittu, että se voitti kilpai-
lun 200 äänellä. Vain 14 ääntä an-
nettiin vastaan.

Patsas aiottiin viime viikolla 
nostaa korkeuksiin kirkon kello-
torniin sen jälkeen, kun kultai-
nen halovalo oli lisätty Jeesuksen 
päähän.

Taiteilijan mielestä hänen Jee-
sus-hahmonsa on suora ja yk-
sinkertainen ja tuo tunteen, että 
Kristus on aina kanssamme. Ih-
misten ei tarvitse olla peloissaan.

PeKKa heliN

Kauko Hintsala suosittelee 
parisuhdekursseja kaikille.

Se, mitä sanon, 
vaikuttaa tunnetasolla 
aina jotenkin toiseen 
ihmiseen. 
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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

KESÄN JUHLAHETKIIN JA LUKURETKIIN

Sisältöä elämään.
Lisää kirjoja: www.kirjapaja.fi

ANNA-MARI KASKINEN – 
HANNU HAUTALA

Metsän sylissä
Lahjakirja luonnonystävälle. Runot 
ja luontokuvat kuljettavat metsän 
tunnelmiin ja luonnon vehreyteen. 
Ovh. 31,90

TOMMY HELLSTEN

Odota, kuuntele
Sanoja elämän keskeltä
Lyhyet ajatelmat muistuttavat 
heikkouden voimasta ja pysähtymisen 
tärkeydestä. Arjen keskellä kaikuu 
elämän ihme – kun vain maltamme sitä 
kuunnella. Ovh. 23,90 

TIINA LAANINEN – 
MARIKA MAIJALA

Malja nuoruudelle!
Onnea juhlapäivänäsi
Teos onnittelee nuorta juhlan hetkellä. 
Silloin on aika katsoa rohkeasti 
tulevaan, kuunnella sydäntään ja luottaa 
siihen, että siivet kantavat. Ovh 26,90

ANNA-MARI KASKINEN

Kaikista sanoista 
suurin
Runot pohjautuvat apostoli Paavalin 
sanoihin, jotka lausutaan usein alttarilla. 
Raamatun iätön viisaus luo turvallisen 
pohjan rakkaudelle. Rakkaus on kaikista 
sanoista suurin. Ovh. 31,90

EERO OJANEN

Joka niemi, notko ja 
saarelma
Kotimaan kirja
Hyväntuulinen opas kotimaamme tuttuihin 
ja tuntemattomampiin paikkoihin, niin 
todenperäisille seuduille kuin mentaalisiin 
maisemiin – kansallisen itseymmärryksen 
soille, lakeuksille ja puuhamaihin. Ovh. 27,90

JOHN VIKSTRÖM

Lupausten virrassa
Raamatun lupaukset ovat kuin vuolas, raikas 
virta. Lupausten virrassa -kirjan teksteissä 
emeritusarkkipiispa John Vikström kirjoittaa 
vedestä, toivosta ja rohkeudesta käydä kohti 
tulevaa. Ovh. 24,90

RIIKKA JUVONEN

Kedon kukkia 
Kesänraikas teos, jonka 
elämää täynnä olevat tekstit 
kumpuavat Raamatusta ja 
kuvitus suomalaisesta luonnosta. 
Ovh. 25,90

JÖRG ZINK – 
RITVA KOSTAMO (TOIM.)

Tänään toivotan 
onnea
Jörg Zinkin sanoja 
päivänsankarille
Kaunisilmeinen kirja sisältää 
suositun kirjailijan kauneimpia 
ajatuksia – iloksi ja siunaukseksi 
syntymäpäiväänsä viettävälle. 
Ovh. 12,90

Stockmann 4 krs. Oulu p. 311 0471
av. ma-pe 10-18, la 10-15, su 12-15 

www.jasmin.fi 

��Ajattoman kauniit 
lastenvaatteet
koot 60 –170 cm

Burberry, Claire, DKNY, Elle, 
Gant, Tommy Hil ger, Kenzo, 

Marc O´Polo, Timberland.
Tervetuloa!

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

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, 
ti-to 10-17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja 
adressit, koriste-esineet, taulut yms.   Tervetuloa!    
Nettikauppamme: www.biblia.fi

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

  Rohkea yrittäjä
  Ruustinna-äiti

HELENA TORNBERG 
EU:hun

”Heikointa ei jätetä”

Äänestä 

nro 160
★

★

★

Tehtävä EU:ssa
•  EU isännästä 

rengiksi
•  Arkijärkeä 

direktiivitehtailuun
•  Kristillisiä arvoja 

päätöksentekoon

Sari Essayah  
Puoluesihteeri, KTM 

europarlamenttiin

www.essayah.fi

183

Rauhan tervehdys 
-lehden 

JaKelu-
häiRiöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute
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Kirkolliset avustusjärjestöt 
ovat tärkeässä asemassa, 
kun Gazaa yritetään 
nostaa jaloilleen. 
Ruuan, lääkkeiden ja 
rakennustarvikkeiden 
lisäksi siellä tarvitaan 
kipeästi psykososiaalista 
apua.

Palestiinassa sijaitsevaa Gazaa 
runneltiin alkuvuonna pommi-
tuksissa ja ohjusiskuissa kolme 
viikkoa. 

Israelin hyökkäyksestä al-
kaneessa konfliktissa sai sur-
mansa yli 1 300 ihmistä ja yli  
5 000 haavoittui. Uhreista arvi-
olta kolmannes oli lapsia. YK:n 
mukaan jopa 90 prosenttia ga-
zalaisista elää tällä hetkellä ulko-
puolisen humanitäärisen avun 
varassa.

Avun toimittaminen onkin 
Kirkkojen kansainvälisen kata-
strofiavun ACT Internationa-
lin (Action by Churches Toget-
her) Lähi-idän toimintojen koor-
dinaattori Liv Steimoeggen mu-
kaan ollut järjestön pääasialli-
sena tehtävänä siitä lähtien, kun 
konflikti tammikuussa loppui. 

ACT on 130 kirkollisen avus-
tusjärjestön yhteenliittymä, jon-
ka suomalaisjäsen on Kirkon Ul-
komaanapu. Se on toimittanut 
Gazaan elintarvikkeita, lääkkei-

Laupeudentyötä kolmen uskon rajalla
Jotkut kaupunginosat säilyivät ehjinä, mutta yleinen katunäkymä Gaza Cityssa on lohduton.

tä ja muita avustustarvikkeita se-
kä käteistä rahaa. Tähtäin on kui-
tenkin pidemmällä. ACT esitti 
jäsenilleen tammikuussa reilun 
neljän miljoonan euron rahoi-
tusvetoomuksen, jota nyt kasva-
tetaan. 

– Haluamme auttaa enemmän 
jälleenrakennuksessa. Suuri oma 
panostuksemme on myös alueel-
la käynnistetty psykososiaalinen 
ohjelma, Steimoeggen kertoo.

Psykososiaalista ohjelmaa joh-
taa suomalainen psykoterapeut-
ti ja sairaanhoitaja Päivi Muma. 
Hän on helmikuusta lähtien työs-
kennellyt Jerusalemissa ja Gazas-
sa. 

ei politiikkaa 
eikä uskontoa
Gazaa hallinnoivaa Hamasia on 
syytetty YK:n toiminnan vai-
keuttamisesta, jopa avustustar-
vikkeiden varkauksista. 

– Sellaisia vaikeuksia meillä ei 
ole ollut, Steimoeggen sanoo.

Hamas on islamilainen jär-
jestö, joten kitkaton suhde sen ja 
kristillisten kirkollisten järjestö-
jen välillä ei ole itsestään selvää. 
Steimoeggenin mukaan luotta-
musta on rakennettu jo vuosi-
kausia ACTin ylläpitämillä klini-
koilla ja 80 vuodepaikan Al Ahli 
-sairaalassa. 

– Emme politikoi ja pyrimme 
läpinäkyvyyteen, tasapuolisuu-
teen ja rehellisyyteen. Paikalli-

silla työntekijöillämme on hyvä 
maine. Sairaalaa ja klinikoita pi-
detään korkeatasoisina, hän luet-
telee syitä.

Kirkon Ulkomaanavun Lähi-
idän humanitaarisen avun suun-
nittelija Minna Peltola muistut-
taa, että Gazassa humanitääri-
sen avustustyön pelisäännöt ovat 
kaikille samat, oli järjestö kirkol-
linen tai ei. 

– Me korostamme kansainvä-
listä diakoniaa. Suuntaudumme 
diakonian periaatteiden mukai-
sesti sinne, missä hätä on suurin 
ja olosuhteet vaikeimmat, Pelto-
la selventää.

Kirkon Ulkomaanapu haluaa 
vahvistaa kaikkien ihmisarvoa ja 
edellytyksiä kantaa itse vastuu-
ta elinolosuhteisiinsa vaikutta-
vista asioista. Päivi Muma tekee 
sitä käytännössä Gazassa. Hän 
konsultoi ja kouluttaa paikalli-
sia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja 
sosiaalityöntekijöitä, joista mo-
net ovat itsekin konfliktin trau-
matisoimia.

Muma ei puhu Gazassa politii-
kasta eikä uskonnosta. Uskosta, 
uskomuksista ja toivosta paikal-
liset haluavat kuitenkin keskus-
tella sitäkin enemmän. 

– Nehän ovat samanlaisia voi-
mavaroja muslimeille kuin meil-
lekin ja niiden merkitys korostuu 
siellä nyt, Muma kertoo.

miKa heNtuNeN

Pitkään jatkunut eristys tekee ilmapiiristä Gazassa erilaisen muihin kriisialueisiin 
verrattuna. Se on pelokas ja ahdistunut, aiemmin muun muassa Sri Lankassa ja 
Kambodzhassa työskennellyt Päivi Muma kuvailee.

Ku va t :  M ika H e n t u n e n
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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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Muut seurakunnat ja yhdistykset

Elega uudistaa keittiösi!

Jo yli
40.000

Keittiö! Kylppäri! Liukuovet! Väliovet!

Mökkikalusteet! Komerot! Kodinhoitohuoneet! www.elega. 

Elega palvelee kotiin.

Soita ilmainen 

kotiesittely!

Kokonaisratkaisut
myös runkoineen.

020 757 8859

Nyt
4 KKkorotonta maksuaika

a

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 24.5. klo 15 Herännäisseurat 
Caritas-kodissa, Oulu. Ti 26.5. klo 18 Siioninvirsiseurat Inkeri Kujalalla, 
Linnakuja 9, Liminka. Ke 27.5. klo 18 Siioninvirsiseurat Juntonkankaan 
seurakuntakodissa, os.Poltimontie 26, Kemi.

Herättäjäjuhlamatka 3.-5.7.09: Linja-auto lähtee pe ja paluu su loppu-
seurojen jälkeen. Majoitus Hotelli Pitkä-Jussissa Kurikassa, matkaa 
juhlakentältä n. 30 km. Kuljetus hotellin ja juhlakentän välillä kuuluu 
hintaan. Matkan ja majoituksen yhteishinta on 164€/ henkilö. Pelkän 
matkan hinta on 70€/ henkilö. Majoitus on kahden hengen huoneissa 
ja siihen sisältyy aamiaiset ja saunamahdollisuus. Ilmoittautumiset 
Pohjolan Matka Oy/ Ilkka Mäenpää puh. 040 553 0772.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Ilta To 21.5. klo 18.00 ja La 23.5. 
klo 18.00 Vieraana Marie Licciardo 
TERVETULOA!

          Kellonkartano 2009:                                                            
           














 


    

   

 
Olet lämpimästi tervetullut! 

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 21.5.2009 

2 palstaa 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka 

044 0210 110 

 

 
 

 

 

 








Ke 20.5. klo 18 Marie Licciardo 
vierailee. Su 24.5. klo 18 Sunnun-
tain kokous, Similä. To 28.5. klo 18 
Miesten ilta. Su 31.5. klo 18 Sun-
nuntain kokous. Tervetuloa! 
Katso: www.kempele.svk.fi  

Sapattina (la) Jumalanpalvelus klo 10.00. Lastenkirkko klo 10.00. 
Tässä vuosineljänneksessä tutkimme Raamattua otsikolla Kristityn 
elämä. Ma-pe aamurukouspiiri klo 10.00. Ma Uskon avaimet klo 18.00. 
Ke Seurakuntailta klo 18.00. 16.5. Ehtoollinen. 23.5. Kastejuhlapäivä. 
Tervetuloa!

08-530 3953

www.ohsrk.fi 

Pe 22.5. klo 19 LIFT – ilta. Su 24.5. klo 11 
Pyhäpäivän sana, Mika Karola, Pauli Uusikylä. 
Su 24.5. klo 18 Ystävän paikka. Ke 27.5. 
klo 19 Sana ja rukous, Anja Nousiainen, Ahti 
Kurki. TERVETULOA!

Su 24.5. Ei seuroja Toukometti-
sessä. Kesäseurat Kiimingissä. 
Su 31.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Tervetuloa!

Su 24.5. KEVÄT JUHLA klo 14.00. Huom. aika! KAIKKI TERVETULLEITA!

Seurat 24.5. klo 15 Kalevi 
ja Heikki Silvola. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 21.5. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen, Jouni 
Korkala. Pe 22.5. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 24.5. 
klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Sirpa Saarela, 

Risto Wotschke. Ti 26.5. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Nuorten aikuisten ilta kodeissa. 
Ke 27.5. klo 18 Nuortenilta. To 28.5. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Sini Nieme-
lä, God`s Bell, aihe: Mitä teen vihalleni. 1.-4.6. Nuortenleiri Koppanassa, 
yli 12-vuotiaille, lisätietoja Siniltä, 045 125 0847. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Muutot
Kuljetukset

0400 801 406

Terassien teot/ korjaukset 
0400 801 406

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Palveluja tarjotaan

POHJOIS-SUOMEN 
KOTIAPU JA HOITO-

PALVELUT 
Tarjoamme laadukasta 
koti- ja hoitopalvelua.
• Ikäihmisten hoivapalvelua
• Tuki- ja asiointipalvelua
• Siivous- ja remontti-
 palvelua 
• Hierontaa kotikäynneillä 

Huomioi kotitalous-
vähennys 60 %
Pyydä ilmainen 
palvelukartoitus 

> GSM 050 501 0055

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

Tilaa nyt itsellesi tai lahjaksi ystävälle 
elämänmakuinen häälehti suosittu ja uudistunut 

Hääilo 2009
Tilaa helposti ja vaivattomasti:

Avioliitosta tosiss aan, mutt ei tosikosti

NYT VAIN 

390€
(norm. 7,80 €)

+ postituskulut 1,50 €

SOITA 
020 754 2333

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

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

INTERNETISTÄ
www.kotimaa.fi /haailo

• 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

TILAISUUTEMME:
Su 24.5. klo 11.00 

JUMALANPALVELUS
Ke 27.5. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Iin seurakunnassa haettavana:

Diakonian virka
Ii on luonnonkaunis pitäjä Ii-joen suulla ja Perämeren rannalla. 
Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun Iin keskustas-
ta on matkaa vajaa 40 kilometriä. Iin seurakunnassa on jäseniä 
noin 8300. 

Iin seurakunnan jäsenmäärä kasvaa. Diakoniatyöntekijältä 
edellytetään laaja-alaista työotetta, joka painottuu seurakunnan 
tarpeiden mukaan. Keskeisiä työalueita ovat perinteinen diako-
nia, johon kuuluvat kotikäyntityö, kerhot, diakonia-avustukset, 
diakonian vapaaehtoistoiminta ja yhteisvastuukeräys pois 
sulkematta uusia ideoita ja toimintatapoja.

Kelpoisuutena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian 
virkatutkinto. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus 
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus on 
KirVESTES vaativuusryhmän 502 mukainen ja virassa noudate-
taan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset virkaan tulee toimittaa 15.6.2009 kello 15.00 
mennessä osoitteeseen: Iin seurakunta, Puistotie 3, 91100 Ii. 
Kuoreen merkintä: ”Diakonian virka”.

Lisätietoja: kappalainen Matti Kinnunen p. 0400-618 832 tai 
kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 ja seurakun-
nan kotisivut: www.iinseurakunta.fi

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymän 
rakenteet ja johtamisjär-
jestelmät nousivat keski-
öön viime viikon keski-

viikkona pidetyssä kuulemistilai-
suudessa Karjasillan kirkossa. Ai-
heena oli Oulun seurakuntayhty-
män tulevaisuus: kehitetäänkö yh-
tymämallia, jossa on useita seura-
kuntia vai perustetaanko Ouluun 
yksi iso seurakunta?

Paikalla oli lähinnä seura-
kuntien työntekijöitä ja luotta-
mushenkilöitä. Joitakin tavallisia 
seurakuntalaisiakin oli joukossa. 
Seurakuntarakenteen selvittelijät 
Juha Kauppinen ja Pentti Lam-
pinen vastasivat yleisön kysy-
myksiin.

Kirkkovaltuuston jäsen Rei-
jo Sallinen ehätti ensimmäisenä 
heittämään selvittelijöiden suu-
hun kuuman perunan: kajotaan-
ko yhtymän rakenteisiin ja johta-
misjärjestelmiin. 

Vastaus oli selvä. Selvittelijä 
Lampisen mukaan niihin on suo-
rastaan pakko puuttua, valitaan 
Oulun malliksi kumpi tahansa. 

Selvittelijöiden mielestä Oulu ei 
voi jatkaa nykyisellä tavalla, vaik-
ka taloudellinen tilanne tällä het-
kellä onkin hyvä. Nykyisestä yhty-
märakenteesta muun muassa joh-
tuu, että henkilökunnan määrä 
on vuosina 2007–2008 noussut 41 
prosentilla.

Vs. kappalainen Kimmo He-
lomaa Limingan seurakunnas-
ta totesi, että Oulun ja Limingan 
mittasuhteet ovat tyystin erilai-
set.  Ongelmat ovat kuitenkin sa-
manlaiset: rakenteet ja johtami-
sen selkeys falskaavat. Sekä Li-
mingassa ja Oulussa on otettu 
paljon lisää väkeä viime vuosina. 
Vauhti on ollut kova, mutta joh-

Seurakuntayhtymän 
johtaminen on ”möykky”

tamista ei olla mietitty.
Helomaa pyysi selvittelijöitä 

vertaamaan, millaisia muut seu-
rakunnat ovat verrattuna Oulun 
seurakuntayhtymään.

Selvittelijöiden  mukaan on 
Jumalan ihme, että Tampereen 
seurakuntayhtymä ylipäätänsä 
toimii. Espoon seurakuntayhty-
mä toimii puolestaan hyvin. Es-
poossa ei ole epäselvää, kuka yh-
tymää johtaa: Yhtymän johto ja 
kirkkoherrat pelaavat hyvin yh-
teen. Rovaniemellä on yksi iso 
seurakunta, mutta sekin toimii. 
Virkamiesjohtoa ei ole paljon ja 
resursseja on vähän, mutta silti 
ratkaisu on onnistunut.

arvosana johtamisesta
Karjasillan seurakunnan kappa-
lainen Petri Satomaa pyysi sel-
vittelijöitä antamaan arvosanan 
Oulun yhtymän johtamisesta. 
Satomaan mukaan yhtymän joh-
taminen on työntekijöille möyk-
ky. Jo organisaatiokaavio on mel-
koinen taideteos. 

Selvittelijä Kauppinen myönsi, 
että työntekijöistä yhtymän joh-
taminen on yhtä möykkyä. Sa-
ma viesti on tullut myös johdol-
ta. Heistäkään johtamisjärjestel-
mä  ei pelaa kunnolla.

– Selvittelijät eivät näitä vieste-
jä epäile, Kauppinen totesi.

– Tämä ei tarkoita, että yhty-
mään johdettaisiin erityisen huo-
nosti. Kirkkolainsäädäntö vaikut-
taa yhtymän rakenteeseen siten, et-
tä yhtymän on vaikea toimia. Yh-
tymän ongelma on, että siinä on 
liian paljon tasapäisiä johtajia ja 
ryhmiä. Meille on eri elimistä ker-
rottu, että nämä elimet eivät pää-
tä vaan keskustelevat. Yhtymässä 
on hyviä ammattitaitoisia johtajia, 

mutta rakenne tökkii, Kauppinen 
selosti.

Kooltaan kuin hiippakunta
Kirkkovaltuuston jäsen Martti 
Hannula totesi, että Oulun hiip-
pakunnassa asuu noin  600 000 
ihmistä. Naapuriseurakuntiin 
kenties laajenevan Oulun yhden 
ison seurakunnan alueella asui-
si jopa 200 000 ihmistä. Siinä oli-
si yhdelle kirkkoherralle iso työ-
maa, Hannula sanoi ja vertasi 
isoa seurakuntaa hiippakuntaan.

Selvittelijä Kauppisen mukaan 
jotkut väittävät, että on mahdo-

Ku va t :  S anna K r o o k

tonta johtaa isoa seurakuntaa, 
jossa on paljon työntekijöitä. Suo-
messa on kuitenkin suuria työ-
paikkoja, joita johdetaan hyvin.

– Olisiko hyvä, että olisi iso 
yhteisö, jolla on selvä hengelli-
nen johtaja, jonkinlainen kakkos-
piispa? Tuomiorovasti on jo nyt 
kakkospiispa. Ison seurakunnan 
kirkkoherran tehtävän on kui-
tenkin oltava ihmisen kokoinen, 
Kauppinen sanoi.

Jyväskylän yhden ison seura-
kunnan kirkkoherralla on apu-
naan ”kakkoskirkkoherra”. 

– Tämä kuuluu asioihin, joi-

ta tulee miettiä yhdessä, kun kat-
sotaan yhden ison seurakunnan 
mallia, Kauppinen selvitti.

– Oli malli sitten yksi iso seura-
kunta tai seurakuntayhtymän ke-
hittäminen, seurakuntalaisia pitää 
palvella hyvin. Jos emme usko, että 
joku ratkaisu ei ole hyvä, sitä ei pi-
dä hakea. Jos emme usko, että yh-
den seurakunnan malli on hyvä, 
emme halua sitä, Kauppinen sanoi.

Seurakuntayhtymän mahdolli-
nen uudistus astuu voimaan aika-
taulun mukaan vuoden 2012 alussa.

PeKKa heliN
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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 24.5. klo 10 messu Ou-
lujoen kirkosta. Toimittaa 
Pertti Lahtinen ja saarnaa 
Paavo Moilanen. Kantto-
rina on Lauri Nurkkala ja 
messussa avustaa Oulujo-
en lapsikuoro.
Su 24.5. klo 11.25 radiopy-
häkoulu.

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ohjelmat voi kuunnella 
myös Dein juttuarkistosta, 
www.radiodei.fi.
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä 
haluat - Mikko vastaa mitä 
haluaa. Ohjelman toimit-
taa Karjasillan seurakun-
nan pastori Mikko Salmi. 
Mikolle voi lähettää kysy-
myksiä internetosoitteessa 
www.radiodei.fi.
Ke 27.5. klo 15.40 Naisen 
allakka. Saila Kukkohovi-
Jämsä puhuu työttömyy-
destä.
To 28.5. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Millainen mullis-
tus oli, kun kuultiin et-
tä perheeseen syntyy kak-
soset? Oulun Seudun Mo-
nikkoperheet ry:stä Sirpa 
Aaltoa haastattelee Marja 
Blomster.

Radio Pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 
89,5 mhz
Su 24.5. klo 9.45 radiopy-
häkoulu.
Su 24.5. klo 10 jumalan-
palvelus Ylivieskan kir-
kosta.
Jumalanpalveluksen jäl-
keen uusintana viime 
maanantain Etappi-ohjel-
ma, jonka toimittaa Mar-
kus Päivärinta Kalajoelta.
Ma 25.5. klo 17.05 Etappi-
ohjelman toimittaa Risto 
Parttimaa Raahesta. Oh-
jelmassa kuullaan Tasaus-
matkan tuliaisia Kolum-
biasta. Mukana on muun 
muassa Kristian Meurman.

Eetterissä Lukunurkka

Nesser, Håkan: Tapaus G -murha menneisyydestä. 
Rikosromaani. Suomentanut  Saara Villa. 
Tammi 2009.

Lindgren, Torgny: Akvatiitti. 
Suomentanut  Liisa Ryömä. 
Keltainen Kirjasto 395. Tammi  2009.

Vainu
Mitkä asiat yhdistävät Henning Mankel-
lia, Stieg Larssonia, Liza Marklundia, 
Anna Janssonia, Leif G.W. Perssonia, 
Karin Alvtegeniä ja Håkan Nesseriä? He 
ovat ruotsalaisia rikoskirjailijoita. Ruotsis-
ta on tullut viime vuosina runsaasti me-
nestyneitä dekkari- ja rikoskirjailijoita.

Håkan Nesserin luoma Komisario Van 
Veeteren -sarja päättyy uusimpaan kirjaan. 
Ensimmäinen osa, Toden ja  ilveen verkko, 
ilmestyi suomeksi 1999. Ja nyt ilmestynyt 
kymmenes osa, Tapaus G – murha men-
neisyydestä, on synteesi menneistä vuosis-
ta ja arkisesta elämänmenosta. Uusi kirja on 
sympaattinen ja kiireetön luonteeltaan, niin 
kuin hyvän rikosromaanin tuleekin olla.

Uusi kirja jakaantuu kahteen aikaan, 
vuoteen 1987 ja 2002. Vuonna 1987 löyde-
tään tyhjästä uima-altaasta kuollut nainen. 
Oliko nainen murhattu ja jos oli, niin miten? 
Syylliseksi vahvasti epäilty joudutaan va-
pauttamaan todisteiden puuttuessa. Vuon-
na 2002 tapaus joutuu uuteen käsittelyyn uu-

Kun haitari ei enää soi
Ruotsalaisen kirjailijan Torgny Lindgre-
nin teoksista on suomeksi julkaistu kuusi 
romaania ja kaksi novellikokoelmaa. Uusin 
romaani johdattaa lukijaa unohtumattomal-
le matkalle ruotsalaiseen mielenmaisemaan 
ja persoonallisiin ihmiskohtaloihin sekä us-
kon ja epäuskon ikuiseen taisteluun.

Romaanin päähenkilöksi kohoaa 83-vuo-
tias Olof Helmersson. Hän saapuu tutuille 
seuduille Västerbotteniin oltuaan muual-
la puoli vuosisataa. Hänet tunnettiin koti-
kulmillaan herätyssaarnaajana ja paranta-
jana. Perillä hän huomaa kaiken muuttu-
neen, vanhojen tuttujen kuolleen ja olevan-
sa tuntematon suuruus historianhämäristä. 
Hän muistelee mennyttä aikaa: ”Juuri minä 
sain aikaan viimeiset suuret herätysliikkeet. 
Minä saarnasin kaikissa seitsemässä seura-
kunnassa. Vuosien tuhatyhdeksänsataanel-
jäkymmentäseitsemän ja tuhatyhdeksänsa-
taaviisikymmentäviisi välillä minä käänny-
tin näillä seuduilla neljäsataakuusitoista sie-
lua. Jotkut niistä kahteen kertaan. Rukouk-
sen voimalla ja omin paljain käsin minä pa-

den kuolemantapauksen johdosta.  
Uusin kirja kuvaa komisario Van Veete-

ranin elämässä 15 vuoden aikana tapahtu-
neita kriisejä, halua ratkaista ainoa selvittä-
mätön henkirikos, mutta myös muuntau-
tumista erilaiseen rooliin, poliisista antik-
vaarisen kirjakaupan vetäjäksi. Päähenkilön 
elämänresuisuuden kuvaaminen koskettaa, 
Maardamin poliisilaitoksen muutkaan työ-
tekijät eivät jää pelkiksi varjokuviksi.

Håkan Nesserin juonenkehittelytaito on 
ihailtavaa. Juoni on tarpeeksi tiivis ja kestä-
vä, se sisältää hienoja koukkuja, käänteitä ja 

yllätysratkaisun viimeiseen sanaan ja pistee-
seen saakka. Kuvaus on monipuolinen ja us-
kottava, rauhallinen ja mukaansatempaava. 
Tapauksen ratkaisussa tulevat esille vainu, 
peräänantamattomuus, sitkeys, äly ja onni. 

Håkan Nesser kirjoittaa ymmärrettävästi 
ja sujuvasti, poissa ovat turhat koukerot. Vii-
meisessä osassa hän osaa jättää hellät jäähy-
väiset komisariolleen, mutta tekee sen niin, 
että jättää lukijalle miettimisen aihetta, tar-
peeksi.

Juha vähäKaNgaS

ransin kolme vatsahaavaa ja suuren määrän 
kalkkeutuneita verisuonia. Ja minä lauloin! 
Soitin harmonikkaa ja lauloin niin että ih-
miset itkivät!”

Mutta miksi Olof palaa takaisin? Hänellä 
on tehtävä: hänen pitäisi saada ihmiset va-
kuuttuneiksi siitä, ettei Jumalaan kannata 
uskoa. Hän huomaa nopeasti tehtävän ole-
van vaikea, koska tutut ovat kuolleet ja uu-
det eivät oikein käsitä Olofin puheita. Usko-
van saaminen luopumaan uskosta tuntuu 
mahdottomalle tehtävälle. Hänen entisen 
seurakuntansa viimeiset seurakuntalaiset 

tarvitsevat kuitenkin häntä, vahvistamaan 
heitä uskossa ja pitämään kiinni Jumalan lu-
pauksista. Onko tehtävä mahdoton?

Torgny Lindgren kirjoittaa monisyisesti 
ja tarkasti, keskittynen olennaiseen ja pitä-
en juonenkulun kiehtovana ja riipaisevana. 
Hän luo eleettömän kokonaisuuden, joka le-
viää moneen tasoon, ajankuvaan, ihmisku-
vaan. Monipuolisuus on kirjassa kiehtovin-
ta, tarina kerrotaan kuvin, sanoin sekä rivi-
en välissä ja lukijan mielessä.  

Juha vähäKaNgaS

RiStiKoN 
oiKeat vaStauKSet

Rauhan Tervehdys julkaisee 
tämän vuoden aikana 
lukijoiden pyynnöstä 
sanaristikoita. Ristikko 
pyritään julkaisemaan kerran 
kuussa ja oikeat vastaukset 
löytyvät aina samasta 
numerosta. 

Jaossa ei ole palkintoja, 
mutta sitäkin enemmän 
onnistumisen tunteita. 

Palautetta ristikoista 
otetaan vastaan osoitteessa 
toimitus@rauhantervehdys.fi.



11   Nro 19      20.5.2009

On aina parempi luottaa Herraan 
Tietyin väliajoin lehtien palstoille ilmestyy kirjoituksia uskon ja tieteen välisestä suhteesta. 
Tämän päivän tiede on eri mieltä joistakin asioista, joita Raamattu opettaa totuutena. Itse en 
pidä tiedettä itsessään kristinuskon vastavoimana. Se mikä on tänään tiedettä, saattaa muut-
tua jo lähitulevaisuudessa. Tiede perustuu aina havainnointiin ja koetulosten toistettavuu-
teen. Suurin ongelma uskon sekoittamisessa tieteeseen on se, ettei Jumalaa ja Jumalan tekoja 
voi kukaan sulkea laboratorioon ja tutkia niitä. Jumala ilmestyy kenelle tahtoo, milloin tahtoo. 

”Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen 
heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat 
maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he 
eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiit-
täneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän 
ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet 
tyhmiksi, ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmis-
ten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin – He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden 
valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa.” (Room. 1:19–23, 25) 

Me ihmiset näemme asiat hyvin kapeasta perspektiivistä. Emme ymmärrä ja tiedä kuin 
sen mitä näemme ja ajattelemme – emme itse asiassa aina sitäkään. Kuinka me voimme siis 
väittää, että Jumala on epäoikeudenmukainen? Tässä maailmassa on paljon pahaa, joka joh-
tuu enimmäkseen siitä, etteivät ihmiset noudata Jumalan antamia käskyjä, mutta onneksi 
meillä on Jumala. 

Joosefin veljet myivät veljensä orjaksi Egyptiin. Siitä huolimatta Joosef pystyi sanomaan 
veljillensä: ”Älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, 
mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset sai-
sivat jäädä henkiin.” (1. Moos. 50: 19-20) 

Elävä usko synnyttää aina tekoja. Se, mihin uskot, määrittelee sen miten elät tässä elämässä. 
Ihmiskunnan historia on osoittanut, että ihminen, joka ei usko elämän pyhyyteen, kykenee 
karmiviin tekoihin. Herran pelko on viisauden ja inhimillisen elämän alku.

Jumala, kuule meitä kun rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anna meille 
anteeksi ne pahat asiat, joilla olemme pahoittaneet sinun ja lähimmäistemme mielet. Auta 
meitä kasvamaan uskossa sinuun, että olisimme kärsivällisiä ja eläisimme sinun tahtosi 
mukaan. Aamen!

heli Sytelä
Vs. diakonissa Tuiran seurakunta

Helatorstai jatkaa keväisiä viikon katkaisevien pyhäpäivien sarjaa. Pääsiäisen 
ajankohdasta riippuvainen ”Kristukseen taivaaseenastumisen päivä” on tä-
nä vuonna muljahtanut toukokuun jälkimmäiselle puoliskolle. Evankeliumi-

tekstistä käy ilmi opetuslasten toimenkuva: ”Kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, 
on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tä-
män todistajat. Jeesuksen jättämä hengellinen perintö velvoittaa kristittyjä saarnaamaan 
evankeliumia kaikkeen maailmaan.

Kansanperinteessä helatorstai oli myös merkkipäivä. Helatorstaiyönä trulli haki vil-
lat pois myllyn kiven silmästä ennen auringon nousua. Sillä aikaa ”oli ne piru arvioi-
nut”. Trullilla oli kirnunmäntä pitkässä varressa. Sillä hän oli sohinut jo pääsiäisyönä 
naapurinsa navetan ikkunasta sisään ja luki taikaluvun, josta ei tiedetä muuta kun sa-
nat: ”Hurnun purnun, hurnun purnun, vesi sulle, mulle voi, vesi sulle, mulle voi!” Ah-
ne loitsu pyrki varmistamaan voionnen itselle.

6. sunnuntai pääsiäisestä on aiheeltaan Exaudi, Kuule Herra. Nimi tulee päivän antifonis-
ta: ”Herra, kuule, kun huudan sinua! Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. Johannek-
sen evankeliumitekstissä Jeesus rukoilee omiensa puolesta ennen kärsimystään. Erityistee-
mana on kristittyjen ykseyden puolesta rukoileminen. Hajaannuksen voimat ovat valtavat ja 
niitä vastaan Jeesus taisteli. Historiasta tiedämme, että tämä vaara oli ja on todellinen koko 
kristikunnassa. Hajaannuksen voimat ovat ravistelleet kautta kirkkohistorian.

Koko evankeliumiteksti on eskatologinen, lopunajallinen: Jeesuksen pian seuraava 
kärsimys vertautuu ehkä lukijan mielissä viimeisen tuomion odotukseen. Tekstissä on 
raju kontrasti: Jeesuksen jäähyväisrukouksesta ilmenee voimakkaalla tavalla Kristuksen 
seuraajien ja muun maailman välinen ero. Vapahtaja kantaa kokonaisvastuun luotsaa-
mastaan laumasta, vaikka onkin kohta erkaantumassa ajasta ja jättämässä seuraajansa 
Pyhän Hengen toiminnan varaan työtä tekemään.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 27:1–3, 7–9  
Ensimmäinen lukukappale 
Sak. 14:7–9 
Toinen lukukappale Ef. 1:16–23 
Evankeliumi Joh. 17:18–23 

Pyhä, kaikkivaltias Jumala. 

Sinä olet heikoissa väkevä. 

Tyhjennä meidät omasta voimastamme 

ja täytä meidät Hengelläsi. 

Toteuta tahtosi elämässämme, 

anna valtakuntasi tavoittaa kaikki kansat. 

Tätä rukoilemme 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  M i ra  Pav la kov i c
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Luojan luomat
Muotiin ja kauneuteen liittyvät asiat ovat askarruttaneet ihmisiä vuosituhansien ajan. Jokaisesta 
aikakaudesta löytyvät omat ihanteensa niin pukeutumiseen kuin fyysiseen olemukseen. Nykyajan 
teknologia on tuonut oman lisänsä täydellisyyden metsästykseen, kehoamme voidaan muokata lähes 
loputtomiin. Kolme eri-ikäistä sekä elämänkokemusta omaavaa naista kertovat kokemuksiaan tästä 
maailmaa pyörittävästä ilmiöstä. 

vanha. Omat naurunryppyni kertovat, et-
tä minulla on ollut hauskaa. 

Vuosien saatossa Riitta on huoman-
nut eri aikakausien muotivirtaukset sekä 
niiden muutokset. Hänen teinivuosinaan 
Marilyn Monroen vartalotyyppiä ihailtiin 
ja Riitta itse oli tietenkin tikkulaiha. 

– Kun vaatteet pussittivat rintojen ja 
lantion kohdalta, myyjät lohduttivat, että 
kyllä se siitä, kun saat naisellisia muoto-
ja. Nyt kun luonnon silikoneja ja muotoja 
löytyy, myyjät sanovat vaatekaupoissa, että 

Mallimaailman konkari
Julkisuudesta tuttu Jasmin Mäntylä tie-
tää, miltä tuntuu olla jatkuvan tarkkailun 
alla. Mallikurssit hän aloitti 12-vuotiaana 
ja voitti Miss Model of The World -kisan 17 
vuoden ikäisenä. Kauneus on katsojan sil-
missä, eivätkä kauneusbisneksessä muiden 
mielipiteet ole välttämättä kaikkein mai-
rittelevimpia. 

– Nuorempana minulle kuitattiin, et-
tä olen liian pulska malliksi. Muotoja mi-
nulla on aina ollut, eikä minusta saa tik-
kua tekemälläkään. Totta kai liikunnalla 
sekä ruokavaliolla jotain saa aikaan, mut-
tei mahdottomia. Kun tajusin oman fyy-
sisen rajallisuuteni, aloin sanomaan vas-
taan, että tämmöinen minä olen, ottakaa 
tai jättäkää. 

– Kaikkien kauneusbisnekseen halua-
vien pitäisi tajuta, että jos lähtee hom-
maan mukaan, siellä kritisoidaan turhis-
takin asioista. Se on kova bisnes. Vaatii 
tietynlaista luonnetta, että kestää mur-
tumatta. Itse olen oppinut ajan myötä 
kääntämään kritiikin vahvuudeksi ei-
vätkä negatiiviset palautteet enää vaiku-
ta kuin hetkellisesti.  

Jasminin mielestä mallimaailman ha-
vainnointiin tarvitaan medialukutaitoa. 
Televisiosta sekä lehtien sivuilta pursuavat 
kuvat kun eivät ole normielämää. Muo-
tinäytöksiä hän vertaa silmänlumeeseen, 
vaatteilla tehtyyn taiteeseen. 

– En yhtään ihmettele, että syömishäi-
riöt lisääntyvät sillä muoti vaikuttaa var-
sinkin naisiin. Eivätkä mallinhakuohjel-
mat sen parempia ole. Tytöille, jotka ovat 
mielettömän laihoja, saatetaan sanoa: ”Si-
nullahan on liian iso lantio, kato nyt hei 
vähän”. Ei todellakaan mikään hyvä esi-
kuva nuorille, omaa identiteettiään etsi-
ville tytöille. 

tiukka ei!
Kauneuskirurgiaan Jasmin suhtautuu va-
rauksella. Pelkkä kosmeettinen parantelu ei 
ole hänestä hyväksyttävää, mutta onnetto-
muuden jälkeinen tai synnynnäisen vam-
man korjailu saa häneltä vastakaikua. 

– Mielestäni jokainen on sellainen millai-
seksi hänet on luotu, enkä lähtisi kauneusleik-
kauksiin. Ihminen ikääntyy, se on fakta, mut-
ta ikä tuo ilmeikkyyttä kasvoille. Jos ihminen 
näyttää epäaidolta, ”muoviselta”, tulee hel-
posti vastareaktio, ettei hän ole luonteeltaan-
kaan aito. Luonnolliset ihmiset ovat kauniita.

Tällä hetkellä 26-vuotias Jasmin ei pel-
kää ikääntymisen vaikuttavan tulevaisuu-
den PR-töihinsä, sillä niitä ei hänen mie-
lestään tehdä pelkällä ulkonäöllä. 

– Kyllä nimi painaa enemmän ja se mi-
ten toimii työtilanteissa. Ei mikään firma 
halua pelkkää mallinukkea sinne sano-
maan vain, että tervetuloa. PR-töihin pi-
tää löytyä oikeanlainen asenne sekä ihmis-
ten kanssa toimeen tuleva luonne. 

Lehtien sivuilta Jasmin muistetaan vah-
voista ehostuksista sekä viimeisen päälle 
stailatuista muotikuvista. Omakuva sekä 
asenteet ovat muuttuneet iän myötä. 

– Ennen viimeisen päälle ehostettu ul-
konäkö oli  tärkeää, nykyään siisti olemus ja 
kevyt ehostus riittää. Jos kymmenen vuotta 
sitten minua olisi kysytty tämän tapaiseen 
kuvaukseen ilman meikkiä, en olisi lähtenyt. 
Nykyään henkinen hyvinvointi on paljon 
tärkeämpää kuin pelkkä ulkoinen olemus.  

– Joskus vanhoja lehtileikkeitä lueskel-
lessani minun on vaikea tunnistaa itseä-
ni ja motiivejani tiettyihin lehtijuttuihin. 
Mutta silloin ajattelen, että en olisi tällä 
hetkellä tämä henkilö, jos en olisi sitä tie-
tä kulkenut. 

Kokemuksen  
syvällä rintaäänellä
Riitta Kaleva on työskennellyt nuorten 
kanssa aina. Tällä hetkellä 53-vuotiaana 
hän ahertaa kanslistina Oulun yliopiston 
ylioppilaskunnassa. Suuri ikäero työka-
vereidensa kanssa ei ole hänestä ongelma, 
päinvastoin. 

– Minä en ole ikinä miettinyt kauheas-
ti ikäkysymyksiä, mielestäni persoona rat-
kaisee enemmän. Nuorten kanssa on iha-
na tehdä töitä, he ovat rentoa ja hauskaa 
porukkaa. Enkä minä ajattele, että muut 
työpaikalla ovat nuoria, kauniita ja minä 
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Riina Lampisen nuoruus kului auvoisen 
80-luvun lopun neonvärien, pillifarkku-
jen sekä purjehduskenkien ympäröimänä. 
Ajassa taaksepäin matkailu saa 36-vuoti-
aan kahden lapsen äidin suupielet nyki-
mään ylöspäin. 

– Aika on varmasti kullannut muistot, 
mutta en koe, että oman nuoruuteni muo-
ti tai kauneusihanteet olisivat mitenkään 
ahdistaneet tai minulla olisi ollut paineita 
niistä. Kai olen aina tajunnut, ettei mopol-
la pääse mahottomiin, ei minusta nyt sen-
tään malliksi olisi ollut. 

– Ei minua kiusattu nuorena ulkonäös-
tä ollenkaan. Ainut nälvimisen kohde oli, 
kun Ouluun muuttaessa puhuin Järven-
pään murretta. Täällä se koettiin leuhkak-
si puhumiseksi. 

Riinan nähneenä hänet muistaa var-
masti jälkeenpäin kuplivasta luontees-
ta sekä valloittavasta hymystä. Etuham-
paiden välissä komeilee huomattava ra-
ko, joka jollakin muulla saattaisi aiheut-
taa unettomia öitä sekä ylimääräisiä ulko-
näköpaineita. 

– Kävin hammaslääkärissä aikuisiäl-
lä ja hammaslääkäriopiskelija teki hoito-
suunnitelman, jota lääkäri tuli sitten sitä 
kommentoimaan. Lääkäri ei edes puhunut 
minulle suoraan ja kuulin vain, kun hän 
sanoi opiskelijalle, että laitetaan hammas-
raudat. Kysyin sitten lääkärin lähdettyä, 
että onko jotain terveydellisiä syitä, mik-
si raudat pitäisi laittaa. Kuulemma ne lai-
tettaisiin vain kosmeettisen haitan takia. 
Sanoin, että en todellakaan halua rautoja. 
Hammasrako on osa minua, minun per-
soonaani, ja se pysyy. 

Luojan luomat
Muotiin ja kauneuteen liittyvät asiat ovat askarruttaneet ihmisiä vuosituhansien ajan. Jokaisesta 
aikakaudesta löytyvät omat ihanteensa niin pukeutumiseen kuin fyysiseen olemukseen. Nykyajan 
teknologia on tuonut oman lisänsä täydellisyyden metsästykseen, kehoamme voidaan muokata lähes 
loputtomiin. Kolme eri-ikäistä sekä elämänkokemusta omaavaa naista kertovat kokemuksiaan tästä 
maailmaa pyörittävästä ilmiöstä. 

vanha. Omat naurunryppyni kertovat, et-
tä minulla on ollut hauskaa. 

Vuosien saatossa Riitta on huoman-
nut eri aikakausien muotivirtaukset sekä 
niiden muutokset. Hänen teinivuosinaan 
Marilyn Monroen vartalotyyppiä ihailtiin 
ja Riitta itse oli tietenkin tikkulaiha. 

– Kun vaatteet pussittivat rintojen ja 
lantion kohdalta, myyjät lohduttivat, että 
kyllä se siitä, kun saat naisellisia muoto-
ja. Nyt kun luonnon silikoneja ja muotoja 
löytyy, myyjät sanovat vaatekaupoissa, että 

Itsetunnon kasvattaja
Perusasiat kuntoon
Jos oman nuoruuden muistelu ei Riinalla 
nostata pahempia angsteja pintaan, lasten-
suojelutyöntekijänä hän näkee myös nuo-
ruuden raadollisemman puolen. 

– Nykynuorten maailma on raakaa ja 
ulkonäöllä kiusataan. On julmaa kuunnel-
tavaa, kuinka nuoret arvostelevat toisiaan 
ulkonäön perusteella. Juuri toiset nuoret 
luovat suuremman ulkonäköpaineen kuin 
muotimaailma tai media. 

– Varsinkin tytöiltä löytyy paljon ul-
konäköpaineita, jotka sitten saattavat 
esiintyä syömishäiriöinä. Täytyy kui-
tenkin muistaa, että taustalla on mones-
ti vakavampia ja pitkäaikaisempia asioi-
ta, varsinkin huostaanotettujen nuorten 
kohdalla. 

Keinoja kuitenkin löytyy, joilla pirs-
toutunutta minäkuvaa voi korjata. Samat 
keinot pätevät Riinalla myös omien lasten 
kasvatuksessa. 

– Perusasioista huolehtiminen ja välit-
täminen on tärkeintä. Heidän pitää kokea 
olevansa tärkeitä joillekin. Itse pyrin näke-
mään heidän positiiviset puolensa ja tuen 
heidän vahvuuksiaan. 

– Tietenkin lapset ja nuoret tarvitse-
vat myös peilikseen realiteetit ja rajat, 
mutta välillä joutuu tiputtamaan heidät 
pilvilinnoista alas. Haaveilla saa ja pi-
tääkin, mutta omat rajat pitäisi tiedos-
taa, ettei tule turhan isoja pettymyksiä 
elämässä. Kaikkien ihmisten pitäisi op-
pia realistisesti katsomaan itseään sekä 
omia vahvuuksiaan, eikä turhaan toivoa 
mahdottomia. 

teKStit: maaRit itKoNeN
Kuvat: aNNi KiNNuNeN

valitettavasti ei ole noita ääripäänkokoja. 
– Oma nuoruuteni 70-luvulla oli ar-

mollisempi, persoona oli ulkonäköä tär-
keämpää. Silloin tiedostettiin enemmän 
yhteiskunnan eriarvoisuuksia ja ongelma-
kohtia eikä ahdistuttu niinkään ulkonäön 
tai muodin kanssa. 

Nykypäivänä muoti näyttelee Riitan 
mielestä liian suurta osaa. Kaiken pitää 
olla samannäköistä ja lehdet sekä televi-
sio pursuavat identtisiä sisustus- ja pukeu-
tumisvinkkejä. Myös ulkonäköä voi liian 
helposti parannella ruiskeilla, implanteil-
la sekä kohotuksilla. 

– Moni tuttuni on sairastunut tai kuol-
lut ja se herätti ajattelemaan, kuinka vähän 
aikaa täällä maanpäällä edes ollaan. Miksi 
riskeerata elämää lyhyemmäksi laittamal-
la myrkkyjä kehoonsa? Ulkonäön puolesta 
voi tehdä paljon muita asioita: lenkkeillä ja 
syödä terveellisesti sekä lopettaa tupakan-
polton, joka tunnetusti vanhentaa ihoa. 

Pelkkää pintaa
Mikä sitten on se suurin syy pinnalli-
suuteen? Riitan mielestä tänä päivänä on 
enemmän rahaa ja aikaa, joita voi laittaa 
itseensä. 

– Esimerkiksi rakennekynnet; nuorena 
ei olisi tullut mielenkään maksaa niin pal-
jon pelkistä kynsistä. En halua kuulostaa 
”Ennen vanhaan hiihdettiin 20 kilomet-
riä kouluun ja tehtiin motti halkoja ruo-
katunnilla” -tyypiltä mutta kyllä varmas-
ti vaikuttaa, että asiat ovat paljon parem-
min nykyään. Meillä menee liian hyvin, 
kun täytyy tehdä ongelmia pikkuasioista, 
kuten liian suurista tai pienistä rinnoista 
sekä rypyistä.

Riitta haluaa kuitenkin muistuttaa, että 
hänen mielestään vain pieni joukko ihmi-
sistä elää itsekästä ja ulkonäkökeskeistä elä-
mää. Valitettavasti juuri tämä joukko kui-
tenkin saa melkein kaiken mediahuomion. 

– Haluan uskoa, että valtaosa ihmisistä 
on erinomaisen aktiivisia ja terveellä itse-
tunnolla varustettuja, eivätkä heitä nämä 
silikoniprinsessat tai viimeisin muoti kiin-
nosta. Vaaralliseksi tämän ilmiön tekee 
kuitenkin se, että nuorilla ei vielä ole tar-
peeksi tietoa eikä kokemusta, jolla he pys-
tyisivät suodattamaan turhia arvoja elä-
mästään. 

– Meillä on kasvava joukko ihmisiä, 
joilla on takuulla tekemistä jo siinä, et-
tä saa rahansa riittämään peruselämään, 
mutta tämä ryhmähän ei kiinnosta ketään 
– valitettavasti.

Kokemuksen  
syvällä rintaäänellä
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu to 21.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Urku-
ri Maija Tynkkynen, kantto-
ri Raimo Paaso. Tuomiokirk-
kokuoro, johtaa Henna-Mari 
Sivula. Tuomiokirkkokuoron 
75-vuotisjuhlakahvit Keskus-
tan seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Tiina Kinnunen. Urkuri Mai-
ja Tynkkynen ja kanttori Rai-
mo Paaso. 
Tuomasmessu su 24.5. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. 

Karjasillan  
seurakunta
Messu to 21.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustavat An-
na-Leena Häkkinen, Jaak-
ko Tuisku ja Marjo Heikki-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Miina-Maria Saukkonen, 
laulu, Marita Keinänen, pia-
no. 70-vuotiaiden juhla. 
Messu to 21.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Sanna 
Okkola, avustavat Olavi Mä-
kelä, Asta Leinonen ja Nina 
Niemelä, kanttorina Taina 
Voutilainen, Ilona Paajanen, 
huilu. 80-vuotiaiden juhla.
Messu to 21.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Juha Soranta.
Hölkkäkirkko to 21.5. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Hanna Liuska, kanttori-
na Juha Soranta. 
Messu su 24.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 24.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit. 
Messu su 24.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Taina Voutilainen. Kirkko-
kahvit.
Messu su 24.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 24.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Oulun seudun ammattikor-
keakoulun kulttuurialan 
yksikön kevätjumalanpal-
velus to 28.5. klo 16 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala. OAMK:n kamarikuo-
ro, johtaa Markku Liukko-
nen. Ismo Hintsala, urut. So-
listikvartetti: Susanna Tuh-
kala, Sirkka Rautakoski, An-
ders Tranberg, Ari Rautakos-
ki. Liturgiset osat muodosta-
vat Joseph Haydnin Nikolai-
messun osista. 
Lintulammen koulun ke-
vätkirkko to 28.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. 

Tuiran seurakunta
Messu to 21.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Harri Fa-
gerholm, avustavat Markus 
Raspohja, Saila Luukkonen ja 
Raija Yrjölä, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Yhteisvastuukerä-
yksen päätösjuhla. Radioin-
ti radio Dei.
Messu to 21.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Nanna Helaakoski, kant-
torina Taru Ängeslevä.
Perheiden kevätkirkko to 
21.5. klo 12 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. Lapsikuorot.
Messu su 24.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Sanna 
Komulainen, avustaa Mar-
kus Raspohja, kanttorina Ul-
la Metsänheimo. Seniorien 
laulupiiri. 
Messu su 24.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saarna 
Stiven Naatus, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Jaana ja Jorma 
Pulkkinen laulu, Suvi Kaikko-
nen, huilu. Stiven Naatuksen 
asettaminen kappalaisen vir-
kaan, notaari Riikka Honka-
vaara.
Messu su 24.5. klo 12 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Terhi-Liisa Sutinen, kantto-
rina Tommi Hekkala. Pyhä 
Tuomas 2- ja Pyhä Tuomas 4 
-rippikouluryhmät osallistu-
vat messuun.

Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, kanttorina Heikki Jämsä.
Iltamessu su 24.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Hele-
na Paalanne, kanttorina Ulla 
Metsänheimo. Katja Kivinie-
mi, laulu. 
Viikkomessu ke 27.5. klo 20  
Tuiran kirkko. Toimittaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Ulla 
Metsänheimo.
 
Oulujoen seurakunta
Messu to 21.5. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Han-
nu Kippo, kanttorina Lauri 
Nurkkala. SLEY:n kirkkopy-
hä jatkuu Myllyojan seura-
kuntalossa.
Messu to 21.5. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Paavo Moilanen. Vete-
raanien kirkkopyhä. Kirkko-
kahvit ja seuratuokio.
Messu su 24.5. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Lauri Nurkkala, avustaa Ou-
lujoen lapsikuoro. Radiointi 
radio Dei.
Perhemessu su 24.5. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Perhekirkko su 24.5. klo 
16  Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Pertti Lahti-
nen, saarnaa Riitta Kenta-
la, kanttorina Sanna Leppä-
niemi. Päivä- ja iltapäiväker-
holaiset sekä pyhäkoululai-
set ohjaajineen avustavat ja 
laulavat.

YLIkIIMInkI
Motoristikirkko to 21.5. klo 
12 Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen, saarna 
Ari Savuoja. Gospeltyyppinen 
motoristikauden avajaisjuma-
lanpalvelus. Paraatiajo seura-
kuntatalolle, jossa kahvitarjoi-

lu. Makkaranmyyntiä lähetyk-
sen hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Messu to 21.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell.
Messu su 24.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Árpád Kovács, 
kanttori Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 seurakuntakeskuk-
sessa. Toimittaa Arto Neva-
la, saarna Martti Heinonen, 
kanttorina Hannu Niemelä, 
Haukiputaan Kirkon Kama-
rikuoro. 
Messu su 24.5. klo 10 seu-
rakuntakeskuksessa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Sami Puolitaival, kanttorina 
Hannu Niemelä. 
Sanajumalanpalvelus kan-
sanlaulukirkkona su 24.5. klo 
16 Kellon srk-kodissa. Toimit-
taa Arto Nevala, kanttorina 
Hannu Niemelä, Iin Laulupe-
limannit. Kirkkokahvit.

Kempele
Helatorstain messu 21.5. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Lee-
na Brockman, avustaa Timo 
Juntunen, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Isos-
ten tehtävään siunaaminen. 
Kirkkokahvit.
Perhemessu su 24.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa Veijo Lauro-
nen, kanttorina Marjo Irjala. 
Mukana kirkkokuoro ja var-
haisnuorten kuoro. Kaikkien 
kerhojen kevätkirkko. Luo-
makunnan sunnuntai. Kirk-
kokahvit.

Kiiminki
Sanajumalanpalvelus he-
latorstaina 21.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pauli Nie-
melä, kanttorina Katri Nis-
kakangas, kirkkokuoro.
Messu su 24.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Sa-
lonen, saarna Ville Väkeväi-
nen, kanttorina Marja Ainali, 
miesten lauluryhmä. 
Messu su 24.5. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo.
Helluntaipäivän messu su 
31.5. klo 10 kirkossa. Kulje-
tuspyynnöt kirkkoherranvi-
rastoon p. 040 5844 406.

Liminka
Gospelmessu ke 20.5. klo 18 
Vanamossa. Toimittaa Kim-
mo Helomaa, musiikista vas-
taavat seurakunnan nuoret.
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.
Messu su 24.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, avustaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta.

Lumijoki
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki ja kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
kirkkokuoro avustaa. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Juha Pöykkö.

Muhos
Helatorstain messu to 
21.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saar-
naa rovasti Päivö Parviainen, 
kanttorina Ossi Kajava. Kirk-
kokahvit ja lähetystilaisuus 
seurakuntatalossa.
Tuomasmessu su 24.5. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Jou-
ni Heikkinen, kanttorina Os-
si Kajava, mukana soitinryh-
mä ja seurakunnan laulu-
ryhmä, solistina Anne Pylk-
könen. Mobilistien kirkkopy-
hä, kirkkokyyti.
kevätkirkko ja kouluun 
lähtevien siunaaminen to 
28.5. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava ja lasten- 
ohjaajat.

Oulunsalo
Messu to 21.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto, 
avustaa lauluryhmä.
Messu su 24.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Tuomo Kan-
gas. Kirkkokahvit seurakun-
tatalolla.
Messu su 31.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto.

Pudasjärvi
Jumalanpalvelus helators-
taina 21.5. klo 10 seurakunta-
kodissa. Toimittaa Juha Kuk-
kurainen, avustaa Henna Sa-
vilampi, kanttorina Keijo Pii-
rainen, Vox Margarita-kuoro.
Kirkkokahvit ja 70-vuotiai-
den juhla.
kevätkirkko ja esikouluun 
ja kouluun lähtevien siu-
naaminen to 21.5. klo 14 
seurakuntakodissa.
Messu su 24.5. klo 10 seura-
kuntakodissa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, avustaa Hen-
na Savilampi, kanttori Jukka 
Jaakkola.

Siikalatva
KESTILÄ
Lastenkirkko ke 20.5. klo 
10 Kestilän kirkossa. Kou-
luun lähtevien siunaaminen. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.  
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Unto Määttä, 
avustaa kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 12 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
koululaiskirkko pe 29.5. klo 
9 Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Pekka Kyöstilä. Kunniavartio
ja seppeleen lasku sankari-
haudoilla.

PIIPPOLA
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Herättäjäpyhä sekä 50 
vuotta sitten ripille pääs-
seiden tapaaminen. Toimit-
taa Erkki Piri, Juhani Kaja-
va. Ruokailu ja seurat seu-
rakuntakodissa. Mukana 
Kaarlo Hirvilammi ja Juha-
ni Kajava. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Veijo Kinnunen. 
koululaiskirkko pe 29.5. klo 
11.30 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Veijo Kinnunen. 

PULKKILA
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 12 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Iltakirkko su 24.5. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Ahti Myllykoski, kanttorina 
Arja Leinonen.
Alamäkelän koulun ke-
vätkirkko pe 29.5. klo 12.15 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Heikki Karppinen, kanttorina 
Arja Leinonen.
Ylämäkelän koulun ja luki-
on kevätkirkko pe 29.5. klo 
14 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen.

PYHÄNTÄ
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
koululaiskirkko pe 29.5. klo 
8.30 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen. 

RANTSILA
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Arja Leinonen. 
konfirmaatiomessu su 
24.5. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, saar-
na Markku Jaakkola, kantto-
rina Arja Leinonen. 
koululaisten kevätkirkko 
pe 29.5. klo 9.15 Rantsilan kir-
kossa. Kouluun lähtevien siu-
naaminen. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa lapsikuo-
ro Stellat. 

Tyrnävä
Helatorstain messu 21.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kummikirkko, kai-
ken ikäiset kummit ja kum-
milapset ovat tervetulleita 
kirkkoon. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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Lasten kesäpäivillä touhutaan ja 
polskitaan joka arkipäivä

enot oulussa 

Oulun seurakunnat kutsuvat 
tänäkin vuonna Lasten ke-
säpäiville 7–12-vuotiaita ou-
lulaislapsia (vuosina 1997–

2002 syntyneitä). Kesä- ja heinäkuun 
ajan lapset saavat tulla Hietasaaren ja 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuk-
siin joka arkipäivä kello 10–15, juhan-
nusaattoa lukuun ottamatta. 
Ohjelmassa on leikkejä, askartelua, 
hartaushetkiä, pelaamista ja retkeilyä 
sekä tietenkin uintia. Toiminta on il-
maista ja lapsille tarjotaan joka päi-
vä lämmin ateria. Oulun evankelis-
luterilaisten seurakuntien jäsenillä on 
myös ilmainen tapaturmavakuutus. 

Ainoastaan mahdollisille retkil-
le osallistuminen on maksullista. 
Niidenkin aikana leirikeskuksissa 
on aina ilmaista ohjattua toimintaa 
tarjolla.

Kesäpäiville voi ilmoittautua in-
ternetissä 28. toukokuuta mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
paikan päällä lapsen ensimmäisenä 
osallistumispäivänä.

Lapsityönohjaaja Marjaana Lassi 
korostaa sitä, että Lasten kesäpäivil-
le osallistuminen ei sido perheitä mi-
hinkään, vaan toimintaan voi osal-
listua perheen oman tilanteen ja tar-
peen mukaan. Vilkkainta aikaa on ke-
säkuun alku. Heinäkuussa on hiljai-
sempaa, kun vanhempien kesälomat 
alkavat.

Lisätietoja: Lämsänjärvi: Aila Val-
tavaara, aila.valtavaara@evl.fi ja Mar-
jaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi. 
Hietasaari: Kirsi Merenheimo-Mä-
enpää, kirsi.merenheimo-maenpaa@
evl.fi.

RauhaN teRvehdyS

A r k i s to  /  Pe k ka H e l i nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Miesten piiri ke 20.5. ja 27.5. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Hartaus ke 20.5. ja 28.5. klo 
18.30, Kuntotalo. Tiina Kin-
nunen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 20.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Isä meidän -tilaisuus to 
21.5. klo 17, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Raamatun 
tekstejä, Hildegardin kir-
joituksia, rukousta, harta-
us Ari-Pekka Metso. Hiljais-
ta luostarilaulua, lauluryh-
miä johtaa Seija Okkonen ja 
Marja-Liisa Mustonen. Jär-
jestää myös Pyhän Hildegar-
din seura ry.
Sana elää pe 22.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 23.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 23.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Aurinkokodin raamattupiiri 
ke 27.5. klo 16, Aurinkokoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.
Raamattupiiri to 28.5. klo 
14, Keskustan seurakunta-
talo. Luetaan Apostolien te-
koja. 
Raamattupiiri to 28.5. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Pastori Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
20.5. ja 27.5. klo 18, Karja-
sillan kirkko. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 20.5. ja 27.5. klo 18–
21, Kaukovainion kappeli. 
Herännäisseurat su 24.5. klo 
15, Caritas-Koti. Yhteinen 
hetki Siionin virsien ja lyhyi-
den seurapuheiden parissa.
kastellin raamattupiiri ke 
20.5. ja 27.5. klo 11–12, Kas-
tellin kirkko. Jatkamme Jo-
bin kirjan käsittelyä. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 28.5. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
SLEY:n kirkkopyhän päivä-
juhla to 21.5. klo 12, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Mukana 
Hannu Kippo ja Jaakko Lou-
nela. Kirkkokahvit.

Musiikki ja kulttuuri
Tuomiokirkkokuoron 
75-vuotisjuhlat to 21.5. klo 
12.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Helatorstain kevätkonsert-
ti to 21.5. klo 15, Kaukovaini-
on kappeli. Konsertissa kuul-
laan G. F. Händelin soitin- ja 
laulumusiikkia sekä suoma-
laisten säveltäjien lauluja. 
Esiintyjät ovat Ritva Lehti-
niemi-Anundi ja Heinituuli 
Lehtiniemi, laulu, Mervi Kyr-
ki ja Terhi Ryynänen, viulu, 
sekä Markus Vaara, piano ja 
urut. Vapaa pääsy. Konsertin 
jälkeen kahvitarjoilu, vapaa-

ehtoinen kahvimaksu nimik-
kolähetti Pirjo Lehtiniemen 
työn tukemiseen Etiopiassa. 
keväisiä säveliä pe 22.5. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 
Oamk:n opiskelijat Margit 
Tornio, laulu, sekä Ingrid Lo-
fnes ja Liisa Ylipahkala, pia-
no. Vapaa pääsy.
Hyväntekeväisyyskonsert-
ti su 24.5. klo 16, Karjasillan 
kirkko. Sotiemme veteraa-
nien hyväksi. Tilaisuudessa 
kuullaan keväisiä kansanlau-
luja ja lauletaan yhdessä vir-
siä. Lauluryhmän on koon-
nut Heikki Roponen, säestä-
jänä toimii Esko Granroth, ti-
laisuuden juontaa Mikko Sal-
mi. Ohjelma 10 €.
kirjavirtaa pappilassa ame-
rikkalaisella tavalla ke 20.5. 
klo 18, Kastellin kirkko. Ke-
vään viimeisessä kokoontu-
misessa Paul Austerin Sattu-
muksia Brooklynissa ja Carol 
Shieldsin Sattumankauppaa. 
Kirja virtaa pappilassa myös 
syksyllä, kirjalista kesäkuun 
alussa osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/kastelli.
Runokvarkki Siivessä la 
23.5. klo 13–13.16, Siipi. Se 
on ”ylös, alas, outo, totuus, 
kauneus ja totuus”. Se on 
kvarkki. Mitä sitten pitää si-
sällään runokvarkki? Ota asi-
asta selvää, anna runon vai-
kuttaa. Mukana ihmette-
lemässä pastori Juha Vähä-
kangas.

Diakonia
Työttömien ateria keskiviik-
koisin klo 11–13, Öbergin ta-
lo. Hinta 2 €.
Vapaaehtoisten kesäjuhla 
ma 1.6. klo 17, Johteenhovi 
Hietasaaressa. Vares-keskuk-
sen toimijoiden vapaaehtois-
ten yhteinen kesäjuhla. Il-
moittaudu mukaan p. (08) 
3161340 viimeistään 20.5.

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 ke 20.5. klo 
15–16.30, Maikkulan kap-
peli. 
Diakonian ajanvaraus ma 
25.5. klo 9–11, Karjasillan 
diakoniatoimisto. Ajanva-
raus diakoniatyön vastaan-
otolle maanantaisin klo 9–11 
p. 08 5313 219 tai Karjasillan 
diakoniatoimistossa, Noke-
lantie 39.
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 25.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla to 21.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
Juttutupa ma 25.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kuuLOVAMMAISET
kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 20.5. klo 12, Öber-
gin talo, yläkerta. 
Raamattupiiri ma 25.5. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 

näköVAMMAISET
näkövammaiset lapset per-
heineen -kesäilta ke 3.6. klo 
18–20, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Yhdessä-
oloa, ulkoilua, saunomista, 
uimista ja makkaranpaistoa. 
Ilmoittaudu Susanna Hint-
salalle Näkövammaiset lap-
set ry:hyn viimeistään 29.5. 
p. 050 5497 485 tai susanna.
hintsala@gmail.com. 

PäIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 22.5. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Miesten saunailta ke 27.5. 
klo 16, Öbergin talo. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
Lähetystovi pe 22.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kesätkauden päätös, mu-
kana Ulla Mäkinen.

Lapset ja lapsiperheet
Lastenpäivät Lämsänjär-
ven ja Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksissa 3.6. 
–31.7. Arkipäivisin klo 10 
–15. 7–12-vuotiaille oululai-
sille eli 1997–2002 syntyneil-
le. Ohjattua toimintaa, har-
taushetkiä, leikkejä, askarte-
lua, pelaamista ja retkeilyä. 
Toiminta on ilmaista, lap-
set saavat päivittäin aterian. 
Ilm. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo viim. 28.5., minkä 
jälkeen voi ilmoittautua pai-
kan päällä lapsen ensimmäi-
senä leiripäivänä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Makasiinikadun pyhäkou-
lu su 24.5. klo 12 Makasiini-
katu 6. Pyhäkoulu on lasten 
oma kirkko. Pyhäkoulussa 
lasta kuljetetaan lapsenta-
juisesti tutustumaan kristilli-
seen uskoon ja rakastavaan 
Jumalaan. Pyhäkouluun ovat 
tervetulleita kaikki yli 4-vuo-
tiaat. Tätä pienemmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajan. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton. 
koulukadun pyhäkoulu su 
24.5. klo 16.30, Koulukatu 
10. Pyhäkoulu on lasten oma 
kirkko. Pyhäkouluun ovat 
tervetulleita kaikki yli 4-vuo-
tiaat. Tätä pienemmille toi-
vomme mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkouluun ei tarvit-
se ilmoittautua ja se on osal-
listujille maksuton. 
Perhekerho ke 27.5. klo 10, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Perhekerho on lasten ja 

aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä aikuisen kanssa. Kerho al-
kaa yhteisellä hartaushetkel-
lä. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon ai-
kuisten ja lasten yhteisellä 
hetkellä.
kouluunlähtevien siunaus 
ke 27.5. klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Kouluunlähtevi-
en siunaamisessa toivotaan 
ja rukoillaan turvallista kou-
lunaloitusta uusille ekaluok-
kalaisille. Koko perhe on ter-
vetullut yhteiseen kirkkohet-
keen. Tilaisuuden jälkeen 
kouluun lähteville annetaan 
pienet lahjat ja juodaan me-
hut ja kahvit tuomiokirkon 
kryptassa. 
Perhekerho to 28.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
kouluunlähtevien siunaa-
minen ke 20.5. klo 18 (Sa-
rasuon, Piilikujan ja Oulun-
lahden eskarit) Pyhän An-
dreaan kirkko, ke 20.5. klo 
18 Kaukovainion kappeli ja 
ti 26.5. klo 18 Kastellin kirk-

ko, ti 26.5. klo 18 (Mäntylän 
koulu) Karjasillan kirkko. Siu-
naamisella toivotaan ja ru-
koillaan pienille koululaisille 
turvallista koulutietä ja rau-
hallista mieltä kouluun. Ko-
ko perhe on tervetullut yh-
teiseen kirkkohetkeen.  Tilai-
suus on rakennettu pikkukir-
kon tapaan, joten se on lap-
sille entuudestaan tuttu. Ti-
laisuus kestää noin puoli 
tuntia. Lapsia kutsutaan eri-
tyisesti oman alueensa kirk-
koon tai kappeliin. Siunaus-
tilaisuuden päätyttyä kou-
luun lähtevät kukitetaan. 
Mummun ja Vaarin pysäk-
ki la 23.5. klo 14, Pyhän An-
dreaan kirkko. Kokoonnum-
me Pyhän Andreaan kirkol-
le klo 14. Lähdemme kevät-
retkelle.
kaukovainion ja karjasillan 
perhekerhojen yhteinen ke-
vätretki Lämsänjärven kau-
punkileirikeskukseen 27.5. 
klo 9.30–12. Omilla kyydeil-
lä paikalle. Ruokailu, kahvi ja 
kivaa ohjelmaa.
Perhekerho, retki Escu-
rialiin ke 27.5. klo 9.30–11, 
Maikkulan kappeli. Kevään 

viimeinen perhekerho ret-
ken merkeissä. Lähdemme 
Kukka- ja eläinpuisto Escu-
rialiin Maikkulan kappelil-
ta klo 9.30 ja palaamme sa-
maan paikkaan noin 13.
äiti-lapsi -piiri ke 27.5. klo 
12.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Vapaata rukousta ja yh-
dessäoloa hengellisten asioi-
den äärellä. Lomassa lapsil-
le vapaata leikkiä, laulua ja 
raamatunkertomuksia.
Pyhäkoulu to 28.5. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 7–9-vuotiaille.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 24.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen aikana.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 24.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
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20.–28.5.2009enot oulussa 

Nuoret aikuiset
kevät-festumit Raatissa pe 
22.5. klo 19–02, Raatin nuo-
risotalo. Kevään aurinkoisim-
mat festumit tarjoilevat sou-
lia, sanaa ja soppaa. Menos-
sa mukana Soul Connection, 
CRB, Sound Style, MC Heguli 
ja Elliots. Cross Cafen lounge 
ja terassi avoinna klo 19– 02. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Cross Cafe pe 29.5. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomio-
kirkon vieressä. Lavalle nou-
see  klo 21 Pekka Simojoki, 
Suomen gospeltaivaan kir-
kas tähti. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 2 € Kirkon Ulko-
maanavun työlle. Nuorten 
aikuisten kristillinen kahvi-
la tarjoilee elävää musiikkia, 
evankeliumia ja elämyksiä 
rennossa seurassa. www.ou-
lunseurakunnat.fi/crosscafe.
nuorten aikuisten ystävyys-
seurakuntavierailu Saksaan 
21.–29.8. Kohteena Braun-
schweigin yliopistokaupunki 
ja paikallinen opiskelijaseura-
kunta. Vierailemme mm. Tü-
ringenin ekumeenisella py-
hiinvaellusreitillä, Buchen-
waldin entisellä keskityslei-
rillä, Wartburgissa, Siloahin 
perheyhteisössä ja Berliinis-
sä. Ilmoittautuminen www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Hinta 250 € sisältää ruuan, 
matkat ja majoituksen, ei to-
sin matka-ajan ruokaa. Ikära-
ja 18 vuotta, etusijalla opiske-
lijat ja alle 27-vuotiaat. Sito-
va ilmoittautuminen viimeis-
tään 14.6. Matkan maksu pi-
tää olla maksettu viimeistään 
ma 22.6. Varasijoille otetaan 
ilmoittautumisia.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 20.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Seurakunnan keskustelu-
ryhmä ma 25.5. klo 13, Sara 
Wacklin -koti. 
Tarinatupa ke 27.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 28.5. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja ke 27.5. klo 9–11 
numerossa 08 5314 616. Van-
huslinja keskiviikkoisin klo 
9–11. Kun kaipaat kuunte-
lijaa ja haluat pyytää koti-
käyntiä. Vanhuslinjassa Pau-
la Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 28.5. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus.

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Yksinhuoltajien perhelei-
ri 31.7.–2.8. Rokuan leirikes-
kus. Hinta aikuiselta 39 €, 
4–17-vuotiaat 19,50 € ja al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
ta sisältää matkat, täysihoi-
don ja vakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenelle. Vii-
meinen ilmoittautumispäivä  
26.6. p. 08 3161 340. Järjes-
täjinä myös Oulun NNKY ja 

Oulun seudun Yksin- ja yh-
teishuoltajat ry.
Perheleiri 3.–5.7. Rokuan lei-
rikeskus. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 6.–9.7. Rokuan lei-
rikeskus. Ks. erillinen ilmoi-
tus.

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

Muut menot
Lämsänjärven ympäriajot 
to 21.5. klo 14, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. Ko-
ko perheen urheilutapahtu-
massa mukana Maikkulan 
asukastupa, Kastellin asu-
kasyhdistys, Honkala-Läm-
sänjärven asukasyhdistys, 
Pohjois-Suomen Pyöräily ja 
Kiimingin Riennon Pyöräi-
ly ja Oulun seurakunnat. Il-
moittautuminen klo 13 alka-
en. Sarjoja 1997–2003 synty-
neille. Kaikki palkitaan.
Hölkkäkirkko to 21.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Tilaisuus 
alkaa kahden vartin viikko-
messulla. Messun jälkeen 
verryttely ja lämmittely kir-
kon pihalla. Hölkkäreittejä 
on kolme: kirkonrotta-kier-
ros lapsille ja perheille Karja-
sillan kirkossa ja ympäristös-
sä, kulttuurihistoriallinen kä-
velykierros Karjasilta-Höyh-
tyä alueen puistoissa sekä 
kunnon juoksulenkki lenk-
keilijöille. Kirkon pihalla on 
tarjolla keittoa ja vohveleita 
osallistujille. Järjestää Karja-
sillan seurakunta ja Lintulam-
men asukastupa. Tilaisuus on 
ilmainen ja avoin kaikille.
kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Tuomiokirkko on 
avoinna joka päivä klo 11–
21 elokuun loppuun saakka, 
opas paikalla.
Yhteisvastuun kiitosjuhla 
to 28.5. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
naisten illat ma 15.6. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Tuiran seurakunnan 
diakoniatyön järjestämät il-
lat Hietasaaressa alkavat jäl-
leen. Illoissa on keskustelua, 
yhdessäoloa, hartaus ja ilta-
tee/kahvi. Nuotiolla voi pais-
taa omia makkaroita.

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

Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 20.5. ja 27.5. klo 18–
21, Kaukovainion kappeli.
kansainvälinen pyhäkou-
lu su 24.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 24.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Sudanilaisten nuorten lei-
ri 17.–19.7. Vasamon leiri-
keskus. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Leirin ohjelmassa yh-
dessäoloa ja hengellistä toi-

mintaa. Leirin hinta 30 €. Lei-
ri on avoin kaikille, ei pelkäs-
tään sudanilaisille. Helatorstain 

kevätkonsertti 
Torstaina 21.5. klo 15 
Kaukovainion kappelissa 

G. F. Händelin soitin- ja 
laulumusiikkia sekä suo-
malaisia lauluja. Rit-
va Lehtiniemi-Anundi 
ja Heinituuli Lehtiniemi 
laulu, Mervi Kyrki ja Ter-
hi Ryynänen viulu, se-
kä Markus Vaara pia-
no ja urut. Vapaa pääsy, 
konsertin jälkeen kahvi-
tarjoilu, vapaaehtoinen 
maksu nimikkolähetti 
Pirjo Lehtiniemen työn 
tukemiseen. 

Hyväntekeväisyys- 
konsertti 

Sunnuntaina 24.5. klo 16 
Karjasillan kirkossa 

Keväisiä kansanlauluja. 
Lauluryhmän on koon-
nut Heikki Roponen, 
säestäjänä toimii Esko 
Granroth. Yhteislauluina 
virsiä. Tilaisuuden juon-
taa Mikko Salmi. 
Tuotto sotiemme vete-
raanien hyväksi, ohjel-
ma 10 €. 

Yhteisvastuukeräyksen kiitosjuhla 
Torstaina 21.5. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Juhla alkaa messulla, jonka jälkeen ruokailu ja ohjelmaa 
seurakuntasalissa.

Yhteisvastuun kiitosjuhla 
Torstaina 28.5. klo 18 Kastellin kirkossa. 
Yhteisvastuun kiitosjuhlassa keskustelemme kuluneen 
vuoden keräyksestä, kuulemme alustavat tulokset ja 
juomme juhlakahvit.

Yhteisvastuukeräyksellä on tänä vuonna haluttu tukea 
Suomalaisia maahanmuuttajia löytämään työtä ja pa-
rantaa Bangladeshin köyhimpien ihmisten toimeentu-
loa.

keräyksen aktiivisin vaihe on nyt ohi, mutta vielä 
voit tukea keräystä:
Tilinumerot ovat Nordea 208918–6775, OKO Pankki 
Oyj 500001–20236228 tai Sampo 800016–51651. 

Viitenumerot ovat – mikäli haluat osoittaa tukesi tie-
tyn seurakunnan kautta – Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta: viitenro 303419, Karjasillan seurakunta: viitenro 
303150, Tuiran seurakunta: viitenro 303710 ja Oulujoen 
seurakunta: viitenro 303406.

Tuomiokirkkokuoron 
75-vuotisjuhlat 

Kuoro avustaa messussa 21.5. kello 10 
Oulun tuomiokirkossa.

Torstaina 21.5. klo 12.30 
keskustan seurakuntatalossa 

Kahvitarjoilu klo 11.30–13.30. 

Ohjelma
Kuoron esityksiä 
Tervehdyssanat 
Kuoronjohtaja Henna-Mari Sivula

Yhteislaulua 
Kuvaus kuoron vaiheista 
Kuoron puheenjohtaja Kerttu Muotka
Juhlapuhe 
Tuomiorovasti Matti Pikkarainen
Musiikkiesitys 
Henna-Mari Sivula, Raimo Paaso ja Maija Tynkkynen
Runonlausuntaa
Kuorolainen Annikki Niemi

Ansiomerkkien jako

Vapaa sana

Stiven naatuksen virkaanasettaminen

Sunnuntaina 24.5. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Toimittaa Hannu Ojalehto, 
saarna Stiven Naatus, avus-
taa Lauri Kujala, kanttori-
na Taru Ängeslevä. Jaana ja 
Jorma Pulkkinen laulu, Suvi 
Kaikkonen, huilu. 

Virkaanasettamisen toimit-
taa notaari Riikka Honka-
vaara.

Tuiran 
kirkkoherranvirasto 

suljettu 

Perjantaina 22.5. klo 
9–16 koulutuksen vuoksi. 

Päivystävä pappi on pai-
kalla seuraavana arki-
päivänä.

Huutokauppa

Keskiviikkona 27.5. 
klo 11.30 alkaen
Oulun hautausmaalla, 
Intiöntie 6.

Tilaisuudessa huutokau-
pataan Oulun seura-
kuntayhtymän käytös-
tä poistettuja tavaroita: 
pöytiä, tuoleja, kaappe-
ja, vene, päältä ajetta-
va ruohonleikkuukone 
ja työnnettäviä ruohon-
leikkureita, ym. 

Käteismaksu. Muut huu-
tokaupan ehdot kerro-
taan tilaisuuden alussa.

Koulujen ovet sulkeutuvat pian. Seurakunnat tar-
joavat lomaileville koululaisille mukavaa tekemis-
tä leirien merkeissä. Leireille ehtii ilmoittautua 
vielä 20. toukokuuta.

Seikkailunhaluisia 11–14-vuotiaita kutsutaan 
Siiranjärven eräleirikeskukseen Taivalkoskelle 1.–
4. kesäkuuta.  Ohjelmassa on patikointia Pyhitys-
tunturin maastossa ja yöpymistä laavussa. 

1.–3.-luokkalaisille järjestetään leirejä Roku-
an leirikeskuksessa Utajärvellä. Leireillä uidaan, 
ulkoillaan, askarrellaan ja hiljennytään. Tyttöjen 
leiri on 8.–10. kesäkuuta ja poikien 10.–12. kesä-
kuuta. 

Leireille voi ilmoittautua joko internetissä 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo tai soittamalla 
numeroon (08) 316 1340. Hinnat vaihtelevat 30–
70 euron välillä. Hintaan sisältyy matkat, täysi-
hoito sekä vakuutus Oulun seurakuntien jäsenille. 

Vielä ehtii lastenleirille

w w w.sxc . hu /  S t eve  Wo o d s
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Klo 18 hölkkäkirkko 
Karjasillan kirkossa

•  alkuverryttely kirkon pihalla
•  Kirkonrotta-kierros lapsille ja perheille Karjasillan  
 kirkossa ja sen ympäristössä, kulttuurihistoriallinen  
 kävelykierros alueen puistoissa sekä juoksulenkki 
 lenkkeilijöille
•  keittoa ja vohveleita 
•  järj. Karjasillan seurakunta ja Lintulammen asukastupa

Klo 14 ympäriajot 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskuksessa 

•  perheiden pyöräilytapahtumassa 
 mukana Maikkulan asukastupa,
 Honkala-Lämsänjärven asukasyhdistys,   
 Pohjois-Suomen Pyöräily ja Kiimingin Riennon   
 Pyöräily ja Oulun ev.-lut. seurakunnat
•  Ilmoittautuminen alkaa klo 13. Sarjoja 1997–2003  
 syntyneille. Kaikki palkitaan.

Liikunnallinen helatorstai 21.5.
 

TUIRAN SEURAKUNTA
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
OULUJOEN SEURAKUNTA
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5

Kerhot alkavat 17. ja 18.8.2009. Päiväkerhoon voivat ilmoittautua 2004–2005  
syntyneet lapset ja kolmivuotiaiden kerhoon kolme vuotta täyttäneet. 
Vanhat kerholaiset ilmoittautuvat kerhoaikana omissa kerhoissaan.
Uudet kerholaiset ilmoittautuvat heinäkuun loppuun mennessä osoitteessa 
http://www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Syksyn päiväkerholaisille lähetetään elokuun 
alussa omasta kerhoryhmästä postia. Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään 
ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta. 

Lisätietoa voit kysyä lapsityönohjaajilta:
• Karjasillan seurakunta, Marjaana Lassi 040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi. 
• Tuiran seurakunta, Kirsi Merenheimo-Mäenpää 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi. 
• Tuomiokirkkoseurakunta, Outi Metsikkö 050 5213 380, outi.metsikko@evl.fi. 
• Oulujoen seurakunta, Saara Hietava 040 5755 353, saara.hietava@evl.fi.  
  - Ylikiimingin alue, Mervi Holmi 044 3161 721, mervi.holmi@evl.fi.
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Kerhopaikat:
KARJASILLAN SEURAKUNTA
Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Metsokankaan monitoimitalo, Metsänhoitajantie 5
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8
3-vuotiaiden kerhot
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Metsokankaan monitoimitalo, Metsänhoitajantie 5
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8

Sudanilaisten nuorten leiri 

17.–19.7. Vasamon leirikeskuksessa 

Leirin ohjelmassa yhdessäoloa ja hengellistä toimintaa. 
Leirin hinta 30 €. Leiri on avoin kaikille, ei pelkästään 
sudanilaisille.

Ilmoittautuminen www.oulunseurakunnat.fi/ilmo.

 
Tahdon ylistää sinua taivaan  
ja maan Jumala, joka olet luonut maailman.  
Tahdon kiittää sinua, joka näytät minulle mäet ja  
järvet, niityt ja metsät. Tahdon ylistää sinua, joka  
levität sileän tien minun eteeni.  
 
Herra, kun tunnen vauhdin viiman kasvoissani,  
vaistoan sinun virkistävän armosi.  
Herra, kun minä kiihdytän  
pyörääni, tunnen tuulahduksen sinun ikuisuudestasi.  
Kun minä näen puitten ja peltojen kiitävän ohitseni  
iloitsen elämästäni.  
Kun minä annan moottorini laulaa, päästän  
elämäniloni valloilleen.  
Herra, minä kiitän sinua nuoruuteni ilosta.  
 
Kuitenkin Herra, kun ajan huomiseen, niin en tiedä,  
näenkö enää iltaa.  
Herra varjele minua onnettomudelta ja vaaralta.  
Suojele minua tiellä ja varjele minun nuoruuteni  
kuolemalta. Herra, minä tahdon ylistää  
sinua raikkaassa vauhdin viimassa, niin kauan kuin  
minä olen vielä nuori.

Aurinko paistoi, sää oli 
lämmin. Istuin mootto-
ripyörän kyydissä ja kat-
selin maisemia. Kuski 

ajoi kohti Ylikiiminkiä ja moto-
ristikirkkoa. 

Emme yleensä harrasta kus-
kini kanssa jonossa ajamista tai 
joukkokokoontumisia, mutta nyt 
tuntui mukavalta huomata, että 
meistä ja muutamista samaan ai-
kaan liikkeellä olleista mootto-
ripyöristä alkoi muodostua pie-
ni seurue. Osa ajoi samaa vauh-
tia, kyykkypyörät olivat maltta-
mattomampia ja ohittivat meidät. 
Määränpää oli kaikilla sama.

Ylikiimingin kirkon erotti kau-
kaa, kirkko on mäellä ja kirkontor-
ni näkyy metsikön yli. Kirkkokan-
saa – sekä moottoripyörällä saapu-
via että muita – oli vastassa jouk-
ko vapaaehtoisia. He opastivat mo-
toristit kirkon vierelle parkkiin, 
muut kulkuneuvot ohjattiin vähän 
sivummalle. 

Vaikka olimme hyvissä ajoin pe-
rillä, oli parkkipaikka jo melkein 
täynnä moottoripyöriä. Loppu-
jen lopuksi niitä tuli paikalle noin 
140, kertoi seurakuntamestari Ta-
pio Jurvakainen. 

Kirkkokin oli täynnä. Kai jo-
honkin penkkiriville vielä muu-
tama ihminen olisi mahtunut, 
mutta sitä ei takapenkistä näh-
nyt. Jumalanpalvelus oli mutka-
ton: Kirkkokansa ei gospelbändin 
säestämiä virsiä juurikaan lau-
lanut, kuunteli hiljaa. Muutama 
koukero oli jumalanpalveluksesta 
taidettu karsia pois. Saarna, jon-
ka aiheena oli respekti, oli passe-

lin lyhyt ja konkreettinen. Juma-
lanpalveluksessa luettiin – kuten 
kaikissa motoristikirkoissa – Mo-
toristin psalmi. 

Kolehti kerättiin keskikäytäväl-
lä oleviin koreihin musiikin soides-
sa taustalla. Yllätyin siihen osallis-
tuvien ihmisten määrää: käytävä 
täyttyi edestakaisin vaeltavista ih-
misistä. Samanlaista vaeltelua oli-
si varmaankin syntynyt, mikäli ju-
malanpalveluksessa olisi jaettu eh-
toollinen.

Kuskini käytti tilaisuutta hyväk-
seen ja livahti kolehtivaelluksen ai-
kana ulos. Hän vietti loppujumalan-
palveluksen isovanhempiensa hau-
takiven äärellä istuskellen ja syntyjä 
syviä miettien. Kun ei viihdy juma-
lanpalveluksessa, ei viihdy. Onneksi 
suostui kuitenkin kuskaamaan mi-
nut kirkkoon.  

En minäkään kaikissa juma-
lanpalveluksissa viihdy, niissä on 
useimmiten ulkopuolinen olo. Mo-
toristikirkossa kuitenkin viihdyin: 
se oli sopivan mutkaton, karu  ja 
komea tilaisuus. Komeinta siinä oli 
jumalanpalveluksen jälkeinen kol-
minkertainen kaasutus kirkon pi-
halla. 

Kirkolta koko moottoripyörä-
saattue suuntasi pienen mutkan 
kautta seurakuntatalolle kirkko-
kahveille. Liikenteenohjaajat var-
mistivat matkareitin turvallisuu-
den, iso kiitos heille. Makkaraa os-
tamalla sai mukavasti täytettä vat-
salle ja samalla hyvän omantun-
non: tuotto käytettiin lähetystyön 
hyväksi.

Satu laPiNlamPi

Motoristikirkossa oli tunnelmaa

Motoristikirkko Ylikiimingin kirkossa helatorstaina 21.5. kello 12. Jumalanpalveluksen toimittaa 
Oulujoen kirkkoherraksi valittu Jouni Riipinen, saarnan pitää yliopistopastori Ari Savuoja. 

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p i
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20.–28.5.2009enot oulussa 

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

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

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

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

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

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

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

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

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

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

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

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

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

Kastetut
Tuomiokirkko: Alisa Maria 
Paurola. 
karjasilta: Matias Veli Ee-
meli Glad, Venla Karolii-
na Huotari, Ulla Maarit Häi-
kiö, Jooa Oliver Häll, Tuomas 
Olavi Karvonen, Maaren El-
len Korhonen, Daalia Eloi-
sa Lahtinen, Petteri Janne 
Juhani Rankinen, Aimi An-
neli Rohkimainen, Jussi Ii-
sak Rohkimainen, Veeti Lu-
ka Veikko Savola.  
Tuira: Rasmus Wille Valtte-
ri Carlenius, Helmi Josefii-
na Jokikokko, Martti Ilma-
ri Kananen, Iisa Emmi Ade-
liina Korhonen, Jesper Ale-
xander Mc Beth, Alisa Sara 
Sylvia Mella-Aho, Anni Em-
ma Aliisa Paananen, Aapo Ii-
sakki Tapio, Aslak Akseli Vi-
lenius.  
Oulujoki: Kerttu Elisa Annu-
nen, Lauri Aarne Eliel Har-
mainen, Tauno Konsta Pet-
teri Hirvonen, Elna Vilhel-
miina Jaakkola, Veera Mai-
ja Elina Kubin, Miklos Valter 
Moberg, Niko Tapani Re-
hu, Inka-Riina Elina Romp-
painen, Elisa Linnea Takala, 
Anniina Elina Eufemia Uusi-
talo. 

Vihityt
karjasilta: Marko Ante-
ro Nissilä ja Mirja Johanna 

Määttä, Mikko Lasse Saka-
ri Pikkujämsä ja Sanna Kris-
tiina Sillman, Matias Mikael 
Koivukangas ja Jenni Susan-
na Ylikulju.
Tuira: Hannu Einari Paana-
nen ja Sari Johanna Seppelin.
Oulujoki: Heikki Juhani Mer-
taniemi ja Susanna Inkeri Ky-
rönniemi.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Anna-Liisa 
Brännäs s. Mattila 84, Ahti 
Kalervo Haapaniemi 86, Jimi 
Kristian Karhu 22, Toivo Ant-
ti Karioja 88, Ahti Johannes 
Korkala 76, Paavo Johannes 
Lehtola 71, Katri Tuhkanen s. 
Saarinen 85.  
karjasilta: Kyösti Uolevi 
Aakko  49, Edvin Eliel Filan-
der 83, Aino Aili Karvonen 
s. Keränen 101, Elna Maria 
Kerola s. Miettunen 99, Ai-
li Irene Elisabet Rantala 84, 
Taimi Annikki Virpi s. Elsi-
lä 73.
Tuira: Kari Klaus Jaakko-
la 45, Esko Antero Kemi 70, 
Pentti Edvard Kujala 81, Lei-
la Annikki Simpanen s. Virk-
berg 61, Sirkka-Liisa Sissala s. 
Aho 88. 
Oulujoki: Vilho Johannes 
Korhonen 79, Auvo Matti Si-
vonen 60.

Elämän polku
Perheleirejä

3–5.7. Rokuan leirikeskuksessa 
Etusijalla Karjasillan seurakuntalaiset. Aikuiset 39 €, lap-
set 19,50 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sisältää mat-
kat, leirin täyshoidolla ja tapaturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Mukana Marjo Heikkinen, Olavi 
Mäkelä, Auli Kipinä ja Maria-Ritva Koivukangas.

Ilmoittautuminen viimeistään 12.6. p. (08) 3161 340. 

6.–9.7. Rokuan leirikeskuksessa 
Ulkoilua, yhdessäoloa, lepoa, uintia, musiikkia ja askar-
telua. Aikuiset 52 €, 4–18-vuotiaat 26 €, alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Hinta sisältää matkat, majoituksen täysihoi-
dolla ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Etusija Oulujoen seurakuntalaisilla.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.6. p. 08 3161 340. 

Yksinhuoltajien perheleiri 
31.7.–2.8. Rokuan leirikeskuksessa 

Hinta aikuiselta 39 €, 4–17-vuotiaat 19,50 € ja alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sisältää matkat, täysihoi-
don ja vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.6. p. 08 3161 340. 
Järjestäjinä myös Oulun NNKY ja Oulun seudun Yksin- 
ja yhteishuoltajat ry.

Lastenleirejä
Seikkailuleiri Siiranjärvellä 

1.–4.6. Siiranjärven eräleirikeskuksessa 
11–14-vuotiaille tytöille ja pojille Taivalkoskella Siiran-
järven ja Koston–Pyhityksen tietämillä. Hinta 40 €. Lei-
rin aikana patikoidaan Pyhitystunturin maastossa ja ol-
laan yksi yö ulkona laavussa. Lisät. veikko.pehkonen@
evl.fi tai esa.rattya@evl.fi. 

1.–3.-luokkalaisten tyttöjen leiri 
8.–10.6. Rokuan leirikeskuksessa

Leirillä pelataan, askarrellaan, touhutaan leiritouhuja, 
hiljennytään ja nautitaan kesästä. Lisät. Kaija Siniluo-
to p. 050 5249 779 ja Sirpa Karjalainen p. 040 718 6925. 
Leirin hinta 30 € sisältää ohjelman, majoituksen, ruuat, 
matkat sekä vakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille.

1.–3.-luokkalaisten poikien leiri 
10.–12.6. Rokuan leirikeskuksessa 

Leirillä nautitaan kesästä, touhutaan ja hiljennytään. 
Lisät. Matti Ketola p. 040 5747 069 ja Esa Harju 040 
5752 713. Leirin hinta 30 € sisältää matkat, majoituk-
sen, ruuat, ohjelman sekä vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille.

Leireille voi ilmoittautua osoitteessa www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo tai soittamalla numeroon 08 316 1340.

Naisten illat 
Joka toinen maanantai alkaen 15.6. klo 18–20 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Illoissa on keskustelua, yhdessäoloa, hartaus ja iltatee/
kahvi. Nuotiolla voi paistaa omia makkaroita.

Illat ovat 15.6., 29.6., 13.7., 27.7. ja 10.8.

Musiikkileikkikoulu Trilli 

Kesämuskari 
Tiistaisin Pyhän Tuomaan kirkolla 

kesä- ja heinäkuun ajan. 

klo 9, Vauvat 3 kk–8 kk 
klo 10, Taaperot 9–20 kk 
klo 11, Sisarusryhmä
klo 12, 2–3-vuotiaat 
klo 13, 4–6 -vuotiaat 

Muskarissa käydään yhdessä vanhemman kanssa . 
Poikkeuksena 4–6-vuotiaiden ryhmä, jossa lapset 
käyvät yksin. Hinta 20 € / kuukausi, sisarusalennus 
50 %. Ilmoittautua voi joko kesä- tai heinäkuulle tai 
koko kesäksi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tuija Puurunen 
p. 050 357 6915, tuijapuurunen@luukku.com

Isä meidän -tilaisuus
Torstaina 21.5. klo 17 

Oulun tuomiokirkon kryptassa

Hiljaista luostarilaulua

Lauluryhmät Gloria ja Re-

sonanssi 

Raamatun tekstejä

Hildegardin kirjoituksia

Rukousta

Hartaus, kappalainen Ari-
Pekka Metso
Lauluryhmiä johtavat Sei-
ja Okkonen ja Marja-Liisa 
Mustonen

Järjestäjät Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta ja Py-
hän Hildegardin seura ry.
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Sofia Magdalena -yhtye laulaa Merikantoa Haukiputaalla

Oulun tuomiokirkon Sofia Magdalena -yhtye laulaa Merikannon kauneimpia yksinlau-
luja kuorosovituksina Haukiputaan seurakuntakeskuksessa su 24.5. klo 19.
Oskar Merikannon (1868–1924) yksinlaulut ovat suomalaisen lauluaarteiston rakaste-
tuimpia. Sofia Magdalena -yhtye esittää Haukiputaalla Merikannon kansanlauluno-
maisia helmiä kuorosovituksina.
Sovitukset ovat Oulujoen kanttorin Lauri Nurkkalan käsialaa. – Sovitustyössä oli haas-
tavaa saada pianosäestyksen keskeiset piirteet yhdessä melodian kanssa toimimaan 
myös kuorolla. Pyrin säilyttämään säveltäjän harmonian sellaisenaan, jotta se kuulos-
taisi aidolta Oskar Merikannolta, kertoo Nurkkala.
Sofia Magdalena -yhtye perustettiin 1991 rikastuttamaan Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan musiikkielämää. Nimensä yhtye sai Ruotsin kuningas Kustaa III:n puolisolta, 
Sofia Magdalenalta, jonka mukaan Oulun tuomiokirkko on nimetty.
Vuoden 2002 alusta taiteellisena johtajana on toiminut Raimo Paaso.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelman hinta on 15 euroa (sisältää cd-levyn) tai 5 euroa.

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

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 20.–28.5.2009

Rippikoulua su 24.5. klo 
9–12.30 kirkolla.
Raamattu- ja rukousil-
ta ti 26.5. klo 18 Vanhas-
sa Piilissä Eila Seinijoella, 
Pölläntie 103.

kirkon ympäristön ja hautausmaan siivoustalkoot 
to 28.5. Talkooväelle tarjolla kahvia (non-stop klo 9–14 
välillä) ja keittolounas klo 11–12 srk-salissa. 
Hautausmaalla on merkitty nauhoilla puita, joita harki-
taan poistettavaksi. Seurakuntalaiset voivat jättää pa-
lautetta asiasta kirkkoneuvostolle toukokuun loppuun 
mennessä. Tulevana kesänä kunnostetaan kesäkirkon 
penkit ja alttari.

Lähimmäis- ja ystäväpal-
velun vapaaehtoisten ta-
paaminen to 28.5. klo 18 
srk-salissa.

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

Virkatodistukset ja suku-
selvitykset Oulun keskus-
rekisteristä 
p. 08 3161 300.
 
Työntekijöiden numerot:
Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858010

keskipäiväkerho: ke 27.5. 
klo 12 srk-talolla, Timo Rii-
himäki.
Lumilyhty: Hartaus ke 
20.5. klo 14.
Hartaudet: To 28.5. Limin-
gan terveyskeskuksessa klo 
13.15 ja Alatemmeksen van-
hainkodilla klo 14.
kesätyöntekijöiden info-
tilaisuus to 28.5. klo 17 srk-
talolla. Kaikki seurakunnan 
kesätyöntekijöiksi valitut
osallistuvat tilaisuuteen. 
Mukaan verokortti ja pank-
kitilin numero.
Ripari-ilta to 28.5. klo 18 
srk-talolla, mukaan leiriläi-
set ja henkilökunta.
Diakonia: Diakoniaan liit-
tyvissä asioissa ota yhteyt-
tä Marjoon p. 045 6381 973.
Partio: Toukokuu on va-
rattu omille retkille. Varti-
on, lauman ja ryhmän retki 
voi olla iltaretki, päiväretki, 
yöretki tai vaikka viikonlop-
puvaellus. Kololta voi lai-
nata mm. kaminateltan tai 
laavun. Ke 20.5. Kuksan ai-
neiston viimeinen jättöpäi-
vä. Kalevala-Pökkelö Hei-
nijärvellä 17.–22.7. Luvassa 
mm. Sammon ryöstö, erä-
taitoja, seikkailua, sauno-
mista, arkeologiaa, viikinki-
en hyökkäys, kansanperin-
ne-taitomerkin suoritus ja 
paljon muuta. Ilmoittautu-
mislomakkeet jaossa koko-
uksissa ja kololla. Leirimak-
su 25 € sudenpennuilta ja 
50 € muilta, laskutetaan jäl-

keenpäin. Leirikirje on aika-
naan jaossa Kotikololla, ne-
tissä ja leiriläiskokouksissa. 
Leiriläiskokoukset Limin-
gassa 17.6., 1.7. ja 8.7. Vii-
meinen ilmoittautumispäi-
vä on 8.7. Päivystys Partio-
toimistossa Limingassa klo 
15–17. Kokouspäivät voivat 
välillä vaihdella. Lisätietoa 
www.niittykarpat.fi. Tie-
dustelut hannu.luukinen@
pohjanmaa.partio.fi, p. 044 
2128 722.
Rauhanyhdistys: Ompelu-

Virasto 387 172, 
Kirkkoherra 044 038328, 
Diakonissa 045 638 1973
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 
045 630 6082
Kerhohuone 387 512 

lumijoki.seurakunta.net

seurat ke 20.5. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 24.5. klo 16 Lumi-
lyhdyssä.

kellon ns:n Perjantaikuo-
ron sävelhartaus ke 20.5. 
klo 19 Kellon srk-kodissa. 
Johtaa Pentti Tiri, urut Kai-
sa Säkkinen. Solisteina Ju-
hani Jämsä, Juha Kivari ja 
Maija Punkeri. Ohjelmas-
sa m.m. F. Schubertin Sak-
salainen messu. Iltahartaus 
Jaakko Kaltakari.
Miesten tiimin saunailta 
ke 20.5. klo 19 Isoniemen 
leirikeskuksessa. 
Yhteisvastuukeräyksen 
kiitosjuhla su 24.5. alkaen 
klo 10 messulla srk-keskuk-

sessa. Messun jälkeen ruo-
kailu Wirkkulassa. Ilm. 20.5. 
mennessä diakoniatoimis-
toon p. 5472 636 tai Helena 
Seppäselle p. 040 5819 316.
Rantapohjan seurakun-
tien yhteinen omaishoi-
tajien retki to 28.5. Tem-
mekselle. Retken ohjel-
massa ruokailu Hannuk-
sen piilopirtissä, tutustu-
minen Jokelan taloon se-
kä päiväkahvit Oulun Au-
tomuseolla. Linja-auto läh-
tee klo 9.35 kirkkopihasta, 
paluu noin klo 16. Osallis-
tumismaksu 10 € peritään 
matkanaikana. Ilm. pe 
22.5. mennessä diakonia-
toimistoon p. 5472 636 pe 
klo 9–11.
kirkkovaltuuston ko-
kous to 28.5. klo 18 Isonie-
men leirikeskuksessa. Koko-
uksen asialuettelo on näh-
tävänä kirkkoherranviras-
ton ilmoitustaululla. Koko-
uksen tarkistettu pöytäkirja 
on nähtävänä 1.6.–1.7.2009 
kirkkoherranvirastossa, joka 
on avoinna ma-pe klo 10–14 
ja to klo 10–17.
Seurakuntamme kesä-
kanttorina on 25.5.–31.7. 
Essi Takkinen, p. 040 7343 
731, essi.takkinen@gmail.
com. 
Taimimyyjäiset ti 2.6. klo 
13–15 lähetystoimiston vie-
raskamarin edessä (Kirkko-
tie 10 C). Taimilahjoituksia 
otetaan vastaan ja noude-
taan tarvittaessa, Helena 

Reippailuryhmä ko-
koontuu ti 2.6. klo 11 
Herralantie 1. edessä. 
Lenkkeilyn jälkeen ruo-
kailu ja kahvit srk-kes-
kuksessa. Ilmoittaudu 
ensimmäiselle reippai-
lukerralle viim. ma 25.5. 
Aulille p. 040 5287 418 tai 
Ullalle p. 040 5287 419. 
Mahdollisuus lainata kä-
velysauvoja! Reippailu-
ryhmä kokoontuu jat-
kossa kerran viikossa tiis-
taisin. Kokeilemme mui-
takin liikunnan muoto-
ja sekä pidämme luento-
ja ja mahdollisesti myös 
kuntotestejä.
Työttömille suunnatun 
reippailuryhmän järjes-
tävät yhdessä Haukipu-
taan Veikot, Haukiputaan 
Työnhakijat ry sekä Hau-
kiputaan seurakunta.

Ylimaula, p. 040 5014 764.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: kevätjuhla to 21.5. 
klo 15 ry:llä, pyhäkouluretki 
su 24.5. klo 12 Runtelin laa-
vulle, omat eväät, seurat su 
24.5. klo 17 ry:llä. kello: raa-
mattuluokan kevätretki pe 
22.5. klo 17.30, pyhäkoulu-
laisten retki Meriniemeen su 
24.5., lähtö ry:ltä klo 12. Jo-
kikylä: kevätseurat la 23.5 
klo 18, su 24.5 klo 13 ja 18 
ry:llä.
kastetut: Olli Petteri Halko-
la, Ella Sofia Kyrö, Aada Sii-

kansanlaulukirkko 
kellossa
Kellon seurakuntakodis-
sa pidetään sanajuma-
lanpalvelus kansanlau-
lukirkkona sunnuntaina 
24.5. klo 16. Kansanlau-
lukirkon toimittaa Arto 
Nevala, siinä avustaa Iin 
Laulupelimannit ja kant-
torina on Hannu Nieme-
lä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen on kirkkokahvit.
Nimensä mukaisesti kan-
sanlaulukirkko ammen-
taa musiikkinsa monille 
tutusta ja rakkaasta kan-
sanlauluperinteestäm-
me. Kaikki sävelmät ovat 
tutuista kansanlauluista 
ja jumalanpalvelukseen 
soveltuvat tekstit on teh-
nyt laulurunoilija Anna-
Mari Kaskinen.

w w w.sxc . hu /  S an ja  G je n e r o

ri Josefiina Roivainen, Arttu 
Kaarlo Viljami Heikka, Emi-
lia Maria Annikki Sipola, El-

sa Katariina Kanniala.  
kuolleet: Helmi Johan-
na Pikkuhookana 96, Paula 

Eriika Isohookana 88, Lempi 
Ireene Penttinen 84, Eine Si-
nikka Kostet 79.
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Jäälin hautausmaan perinteiset siivoustalkoot 
ke 20. 5. klo 17 alkaen. Talkooväelle on luvassa pulla-
kahvit. Tervetuloa!

kempele www.evl.fi/srk/kempele

eurakunnissa tapahtuu 20.–28.5.2009

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Zeppelinin kappelissa 
papin päivystys pe klo 
13–16. Kesälomatauko 17.7.–
14.8. Myös kesäaikaan kap-
peli on avoinna kauppa-

keskuksen aukioloaikoina. 
Kappelissa Matti Lahtisen 
puupiirrossarja kirkkovuo-
den aiheista.
kesäkerhotoimintaa 0.–
2. -luokkalaisille lapsille: 
Seurakunnan lapsityö jär-
jestää 1.–26.6. kesäkerho-
toimintaa 0.–2.-luokkalaisil-
le keskustan seurakuntako-
dilla ja Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Kerhot 
ovat auki 9–15. Kerhoihin ei 
ole ennakkoilmoittautumis-

ta ja ne ovat ilmaisia. Ensim-
mäisellä kerralla toivotaan, 
että vanhempi kävisi tuo-
massa koululaisen kerhoon. 
Omat eväät mukaan! Lisä-
tietoja lapsityönohjaaja Sai-
ja Kivelältä p. 040 7790  375, 
saija.kivela@evl.fi.
kirkkokuoro ke 20.5. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
kamarikuoro Aioloksen 
konsertti helatorstaina 
21.5. klo 15 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.

kirkkoherranvirasto 
avoinna ke 27.5. 
klo 9–12.

Raamattupiiri ti 26.5. klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa. Käsitellään Johan-
neksen evankeliumia Ilo-
sanomapiirin materiaalin 
avulla.
kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 28.5 klo 
14–15.30 Montin-salissa. 
Ryhmän viimeinen kokoon-
tumiskerta tälle keväälle. 
Toiminta jatkuu syyskuussa.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
0400 775 164 (Kk), Anne 
Kellokumpu 040 579 3247 
(Kk) tai Jaana Kontio (Jää-
li) 040 579 3248.
Eu-ruokaa tulossa viikol-
la 22. Päivä tarkentuu myö-
hemmin.
Perhekerhot ja -kahvilat 
ovat päättyneet tältä ke-
väältä. Jatkamme syksyllä 
viikolla 34. 
Syksyn päiväkerhoihin 
voi vielä ilmoittautua, pu-
helin 040 7431 901. 
Seurakunnan kesäkerhot 
järjestetään 1.–18.6. Kirkko-
pirtillä ja Jäälin seurakunta-
kodilla. Toimintaa on arki-
päivisin klo 10–15 siten, että 
lapsi on kerhossa 3 tuntia / 
päivä. Omat eväät mukaan.

Tiedustelut Kirkkopirtin las-
tenohjaaja 040 7431 902, se-
kä Jäälin lastenohjaaja 0400 
835 374.
Jäälin hautausmaan pe-
rinteiset siivoustalkoot 
ke 20. 5. klo 17 alkaen. Tal-
kooväelle on luvassa pulla-
kahvit.
kiimingin Rauhan Sanan 
kesäseurat su 24.5 klo 12 
seurakuntakeskuksessa, pu-
hujina Karl-Göran Välivaa-
ra, Kauko Ainali ja Hannu 
Tuohimaa. Lauluseurat klo 
14.30, Veli Ainali ja Ville Vä-

Kirkkoherranviraston 
puhelinnumero
040 584 4406

Terveyskeskuksen vuo-
deosaston hartaus pe 
22.5. klo 13. Mukana diako-
nian palveluryhmä.
kirkkokuoron ja varhais-
nuorten kuoron harjoitus 
pe 22.5. klo 18 kirkossa.
Ry:n seurat ja HPE su 24.5. 
klo 18 kirkossa.
Oma Hetki -omaishoita-
jien ryhmä kevätjuhlan 
merkeissä to 28.5. klo 12.30 
Kokkokankaalla.
kirkkovaltuuston kokous 
to 28.5. klo 18. Pöytäkirjan 
nähtävilläolo 1.6.–.1.7. klo 
9–15 kirkkoherranvirastos-
sa ja kotisivuilla www.evl.
fi/srk/kempele/hallinto.htm.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Veikon valinta keskiviik-
koisin klo 9–14 Nordea-ta-
lon alakerrassa. 
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 
to klo 16.30–18. nuoriso-
seura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30. Liikuntakerho 
ke klo 16.30–17.30. Kerhot 
viimeisen kerran viikolla 21 
eli 18.–22.5.
nuoret: Peli-ilta ke Kempe-

lehallilla klo 16.30–18. Vii-
meinen kerta ke 27.5. 
Rippikoulu: YK4 vanhem-
painilta ke 20.5. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.
kempeleen ry: Kevätseu-
rat su 24.5 klo 13 ry:llä, jat-
kuen klo 18 seuroilla ja HPE 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. 
Murron ry: Kevätjuhla su 
24.5. klo 14 ry:llä.
kastetut: Samu Mirko To-

pias Anttila. Jaakko Olavi 
Virta, Hellen Essi Augusta 
Haaraniemi, Miko Johannes 
Penttilä, Vilja Saima Katarii-
na Seppälä.
Vihityt: Jukka Veikko Hal-
me ja Johanna Sofia Keski-
talo, Harri Armas Kiiveri ja 
Seija Tuulikki Lukkarila.
kuolleet: Anna Lyyti Kei-
häskoski 87, Valma Anneli 
Juvani 77.

Diakoniatyö kiittää

Lämpimät kiitokset kerhojen emännille aherruksesta 
eläkeläiskerhoissa! Eläkeläisille järjestetään leiripäi-
vä 11.6. Reposelkään, johon voi ilmoittautua ja kysyä 
kuljetusta virastosta. Diakoniapiirit jatkuvat syksyllä. 
Kiitos ahkerille käsille, jotka ovat osallistuneet diako-
nian talkoisiin! Juttunurkka Jäälin seurakuntakodilla 
on viimeisen kerran 18.5. ja jatkuu syksyllä.

Vuoden 2009 Yhteisvastuukeräys on päättynyt. 
Suuret kiitokset keräyspäällikölle Juhani Runtille se-
kä ahkerille kerääjille ja kaikille teille, jotka osallistuit-
te jollakin tavoin yhteisvastuukeräykseen!

keväinen. Seurat klo 16.15, 
puhujina Karl-Göran 
Välivaara ja Raimo 
Salonen.
Rauhanyhdis-
tys: Kevätjuh-
la su 24.5. klo 
17 ry:llä.
kastetut: So-
fia Anni Ilona 
Latomaa, Ma-
tias Antti Juha-
ni Latomaa, Nii-
lo Ensio Kauppila, 
Vili Antero Grekula, 
Juuso Valtteri Tapani Sil-

takoski, Johannes Yrjö Iivari 
Tiirola, Mattus Daniel Lam-
pela.
Vihityt: Mikael Jalmari 
Luokkanen ja Juulia Elisa-
beth Karhumaa.
kuolleet: Katri Eliisabet Sy-
väys 97 , Martta Heleena Sil-
tala 76, Sari Hannele Kaik-
konen 42, Paavo Jooseppi 
Runtti 82.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

kirkonkylän diakoniatoi-
misto on nyt ent. kirkko-
herranvirastossa ja nuori-
sotoimisto pappilan salissa 
srk-talon remontin vuoksi. 
Hartaus ke 20.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.

Rovastikunnalliseen lä-
hetyksen ja diakoniavä-
en virkistyspäivään lähtö 
la 23.5. klo 9.25 / ilmoittau-
tuneet Sarlotan nurkalta.
Hyvän mielen päiväkah-
vit ti 26.5. klo 12 Kotikolol-
la. Makkaranpaistoa kau-
niilla ilmalla pihapiirissä. 
Mukana Sinikka p. 044 7521 
226 ja Kirsi-opiskelija.
Herännäis-siioninvirsi-
seurat ti 26.5. klo 18 Inkeri 
Kujalalla, Linnakuja 9.

Hartaus- ja keskustelu-
hetki ke 27.5. klo 13 Jussi-
lassa. Mukana diakonissa Si-
nikka.
Raamattupiirin seurat ke 
27.5. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä. 
kevään viimeinen Cross 
Stitch pe 29.5. klo 18 Vana-
mossa.
Päiväkerho: Päiväkerho-
jen kevätjuhlat ti 26.5. klo 
18 Tupoksen kerholaisille 
Vanamossa. Ke 27.5. klo 18 
Kotikolon ja Alatemmeksen 
kerholaisille kirkossa.
Perhekerhot: Perheker-
hon retki kaikille syksyn ja 
kevään aikana kerhoissa 
käyneille tehdään Arbore-
tumiin Limingassa ke 27.5. 
Vietetään yhdessä kevät-
päivää ulkoillen ja leikkien. 
Paistetaan makkaraa, juo-
daan kahvit ja mehut. Kyy-
ti järjestetään, jos tarpeeksi 
lähtijöitä ilmaantuu. Linja-
auto lähtee ke 27.5. klo 9.15 
(huom!) Tupoksesta Salen 
pihalta ja kiertää Kotikolon 
kautta Arboretumiin. En-
nakkoilmoittautumiset lin-
ja-auton ja tarjoilun takia 
Helenalle pe 22.5. mennes-
sä p. 044 7521 230. Syksyl-
lä kerhot alkavat syyskuun 
puolivälissä, seuraa ilmoit-
telua tässä lehdessä.
Rippikoulu: Kesä III -ryhmä 
osallistuu gospel-messuun 
ke 20.5. klo 18 Vanamossa.
Lähetys: Lähetysilta su 
24.5. klo 17 Tupoksen Va-

namossa. Katriina Mäkelä 
mukana illassa kertomas-
sa kuulumisia Senegalista. 
Tervetuloa! Juhannusjuus-
toa keitetään ja myydään 
jälleen 17.6. Varaa omasi 
ajoissa, ettet jää ilman! Va-
rauksia ottaa vastaan Kirsi 
p. 044 7521 225.
nuoret: Gospelmessu ja 
nuorten kevätjuhla ke 20.5. 
klo 18 Vanamossa. Valmis-
tuvien isosten siunaaminen.
Varhaisnuoret: Päiväleirit 
1999–2001-syntyneille 1.–
5.6. sekä 8.–12.6. klo 10–14  
Tupoksen Vanamossa. Hin-
ta 10 € / 5 pv ja 4H:n jäsenet 
8 €. Hinta sisältää materiaa-
lit ja lämpimän ruoan. Olet-
han muistanut ilmoittautua 
Helille! 
Lähetys- ja kansainväli-
syysleiri 3.–6.-luokkalai-
sille 15.–16.6. Ketunmaan 
koululla. Leirimaksu 10 € ja 
4H:n jäsenet 8 €. Ilmoittau-
tumiset Heli Hietalalle vii-
meistään 3.6. p. 0400 803 
837. Mukaan mahtuu 20 en-
simmäistä. 
koko perheen retki ka-
lajoen Juku-parkiin 17.6. 
Hinta 19 € ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Alle 10-vuotiailla 
tulee olla mukana huoltaja. 
Ilmoittautuminen Raija Pal-
salle 5.6. mennessä p. 0500 
688 848. 
koko perheen retki Po-
werparkiin 30.6. Kyyti-
maksu 8 € ja 4H:n jäsenet 6 
€. Rannekkeet 29 € yli 130 

-senttisille ja 19 € alle 130 
-senttisille. Sisäänpääsy-
maksu (jos ei ota ranneket-
ta) 5 € / 3 € ja alle 2-vuoti-
aat ilmaiseksi. Ilmoittautu-
miset 18.6. mennessä Raija 
Palsalle.
Partio: Vaeltajien linturetki 
la 23.5.  Ei pökkelökokous-
ta la 30.5. Kalevala-Pökkelö 
Heinijärvellä 17.–22.7.Luvas-
sa mm. Sammon ryöstö, erä-
taitoja, seikkailua, sauno-
mista, arkeologiaa, viikinki-
en hyökkäys, kansanperin-
ne-taitomerkin suoritus ja 
paljon muuta. Ilmoittautu-
mislomakkeet jaossa koko-
uksissa ja kololla. Leirimak-
su 25 € sudenpennuilta ja 
50 € muilta laskutetaan jäl-
keenpäin. Lisätietoa www.

niittykarpat.fi. Tiedustelut 
044 7521 223, markku.kor-
honen@evl.fi ja 044 2128 
722, hannu.luukinen@poh-
janmaa.partio.fi 
Rauhanyhdistys: Yhtei-
nen raamattuluokka pe 
22.5. klo 18.30. Kevätseu-
rat la 23.5. klo 18 kirkossa. 
Kevätseurat su 24.5. klo 12 
ry:llä. Iltakirkko ja HPE su 
24.5. klo 18 Limingan kir-
kossa sekä kirkkokahvit ja 
päätösseurat ry:llä.
kastetut: Riina Sofia Inkeri 
Aro, Arttu Otto Matias Pel-
likka.
Vihityt:  Rami Antti Pette-
ri Aro ja Sanna-Mari Kilpe-
länaho.
kuollut: Oliver Albert Kale-
vi Jylänki, 2 kk.

Mitä parhaimmat kii-
tokset ahkerille hauta-
usmaan siivoustalkoisiin 
osallistuneille. Puhdas-
ta tuli.

Hartaus ke 20.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa ja klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 20.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Lähetys- ja rukousilta 
ke 20.5. klo 18.30 Marjatta 
Seppäsellä, Leskeläntie 16, 
Päivö Parviainen. Erityisesti 
nuoria toivotaan mukaan ti-
laisuuteen. 
kirkkokahvit ja lähetysti-
laisuus to 21.5. messun jäl-
keen noin klo 11.15 srk-ta-
lossa. Tilaisuudessa muka-
na lähetystyöntekijä ja Kii-
nan kulttuurin tuntija rovas-
ti Päivö Parviainen.
Hartaus ti 26.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
kirkko avoinna hiljenty-
mistä varten ti 26.5. klo 

18–20.
Hartaus ke 27.5. klo 14 Vi-
re-kodissa, Jouni Heikkinen.
niittypirtin kerho ke 27.5. 
klo 13.30, Liisa Seppänen.
Hartaushetket to 28.5. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Päiväkuoron harjoitus ke 
20.5. klo 10.30 srk-talossa.
Lapset ja perheet: Päi-
vä- ja perhekerhot päätty-
vät viikolla 22 kevätjuhliin 
Koortilassa. Kevätkirkko ja 
kouluun lähtevien siunaa-
minen to 28.5. klo 18 kir-
kossa. Ensi syksyn ja seu-
raavan kevään vapaita päi-
väkerhopaikkoja voi tiedus-
tella 28.–29.5. klo 8.30–16 
lapsityöntoimistosta p. 533 
4424. Ryhmät täytetään il-
moittautumisjärjestykses-
sä. Lisätietoja vastaava las-
tenohjaaja Sirpa Kukkohovi 
p. 050 3093 565.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 
6.30. Perhekerho to klo 
10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: su 24.5. klo 14 seurat 
terveyskeskuksessa. Klo 18 
kevätjuhla ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Sisarilta pe 22.5. 
Kevätseurat la 23.5. klo 18 
ry:llä. Su 24.5. klo 12 ja klo 
18 kevätseurat ry:llä.
kastetut: Eemil Oliver 
Laurila, Lauri Timo Olavi 
Hannuniemi.

kesäkerhot ja -leirit

Kesäkerhot 1.–5.6. Päivärinteen seurakuntasalissa 
9–11.30 (2003–2005 syntyneet) ja klo 12.30–15 (2000-
2002 syntyneet) sekä 8.–12.6. Muhoksen seurakunta-
talossa klo 9–11.30 (2003–2005 syntyneet). Kesäkerhot 
ovat maksuttomia, mukaan omat eväät ja ulkoiluva-
rustus.
Poikaleiri 7–13-vuotiaille 1.–3.6. Koortilassa. Leirimak-
su 25 €.
lastenleiri 9–13-vuotiaille 15.–17.6. Hailuodossa. Leiri-
maksu 25 €.  
lasten lähetysleiri 7–12-vuotiaille 16.–17.6. Koortilas-
sa yhdessä Utajärven seurakunnan kanssa. Leirimak-
su 20 €.
lastenleiri 6–8-vuotiaille 22.–24.6. Koortilassa. Leiri-
maksu 25 €.
Kesäkerhoihin ja yöleireille ilmoittautuminen 26.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon p. 533 1284.
Kesäpäivät 7–13-vuotiaille päivittäin klo 12–15: Honka-
lan koulu 8.6., Huovilan koulu 9.6., Kylmälänkylän kap-
peli 10.6., seurakuntatalo 11.6. Kesäpäivät ovat mak-
suttomia, mukaan omat eväät ja ulkoiluvarustus. Kaik-
kien yhteinen päivä 12.6., paikka ilmoitetaan myöhem-
min päivien yhteydessä. Kesäpäiville ei tarvitse ilmoit-
tautua. 

Mobilistit järjestävät 
kirkkokyydin tuomas-
messuun su 24.5. klo 18. 
Ilmoittautumiset viim. pe 
22.5. kirkkoherranviras-
toon p. 533 1284. 

Haudanhoitosopimukset

Seurakunta tekee 1, 5 ja 10 vuoden hoitosopimuksia se-
kä kastelusopimuksia. 
Sopimuspyyntöjä otetaan vastaan taloustoimistossa, p. 
533 1174, toukokuun loppuun saakka, jonka jälkeen hoi-
tosopimuksia kuluvalle vuodelle ei enää tehdä. 
Kastelusopimukset pyydetään tekemään 12.6. mennessä. 

Tervetuloa kehitysvammaisten (perheet, perheko-
dit, asuntola ym)perinteiselle kesäkauden aloittaval-
le iltanuotiolle  partiokämpälle ma 1.6. klo 17. Ohjel-
massa mm. makkaran paistoa ja yhteislauluja. Muka-
na pastori Elina Hyvönen. Lähtö seurakuntakodilta 
klo 16.40. Tarjoilun ja kyydin vuoksi ilmoittautumi-
nen Maisa Hautamäelle p. 044 7521 227 maanantai-
hin 25.5. mennessä.
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Perhepyhäkoulu Luontokeskuksen pihalla su 24.5. klo 
15. Sateen sattuessa sisätiloissa. Musiikkia, näytelmä, 
tarjoilua. Tervetuloa! 

w w w.sxc . hu /  S im o n C a r l s s o n
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kESäkERHOT 3–6-vuotiaille lapsille

Lapsityö järjestää kesäkerhoja 1.–
17.6. Minttukujalla, Vattukujalla ja 
Salonpäässä. Kerhoihin ei tarvitse il-
moittautua etukäteen. Lapset ote-
taan kerhoon tulojärjestyksessä joka 
kerhokerta erikseen. Kerhojen ajat ja 
paikat sekä lisätietoja saa seurakun-
nan nettisivuilta www.evl.fi/srk/oulunsalo tai soitta-
malla lastenohjaajille Heidi Lampela 044 745 3871, 
Anne-Mari Koivu 044 745 3869, Inkeri Santaniemi 
044 745 3870 sekä Riitta Huhtala 044 745 3850.

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 20.–28.5.2009

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

ke 14–17
pe 10–13

kyläkamari ma–ke klo 11–
14 pappilassa. Tervetuloa 
kahville!
Omaishoitajaryhmän 
retki Ainolan museoon ti 
26.5. Lähtö klo 9 toimitalon 
pihalta. Ilmoittautuminen 
Maijalle p. 044 745 3853.
Virsilaulupiiri ke 27.5. klo 
12 Kyläkamarilla.
Hartaus Salonkartanos-
sa ke 27.5. klo 13.30, Tapio 
Kortesluoma.
Motoristikirkko to 21.5. 
klo 12 Ylikiimingissä. Yh-
teislähtö Oulunsalon kir-
kolta klo 11, lisätietoja Ve-
sa Äärelältä.
kiitosilta yhteisvastuu-
kerääjille ke 27.5. klo 19 
seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho to 28.5. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula ja Sanna Karp-

uuTTA SuunTAA ETSIMäSSä

Keräämme uutta aikuiskatekumenaatti -kurssia syk-
sylle 2009. Kurssi sopii niin hengellisille etsijöille kuin 
jo jotain löytäneille.

Etsijä voi olla kastettu tai kastamaton, kirkon jäsen tai 
kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu tai konfirmoima-
ton. Etsijä voi tulla ryhmään tutustumaan tai tunnus-
telemaan voisiko katekumenaatista löytyä vastauksia 
hänen kysymyksiinsä. Kurssilla voi etsiä suuntaa eteen-
päin omalla uskonpolullaan tai suorittaa aikuisrippi-
koulun. Ryhmä lähtee liikkeelle aikuisten kysymyksis-
tä ja kokemuksista.

Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja se kes-
tää helluntaihin 23.5.2010. Ryhmä koostuu ohjaajas-
ta, ”etsijöistä” sekä ”matkakumppaneista”. Ryhmä ko-
koontuu keskimäärin kahden–kolmen viikon välein, 
puolitoista tuntia kerrallaan. 

Työskentelymuoto on avoin, rehellinen ja luottamuk-
sellinen keskustelu ja pohdinta.

Kurssin nimessä oleva ”katekumenaatti” tulee Uuden 
Testamentin kreikan sanasta, joka merkitsee ohjaa-
mista, opastamista ja opettamista.

Lisätietoja antaa kappalainen Vesa Äärelä p. 044 7453 
858 / Oulunsalon seurakunta.

Katso myös netistä www.evl.fi/katekumenaatti.

Oi, kuinka kevät  
säteilee!

Keväinen iltamusiikki to 
28.5. klo 19 Oulunsalon 
seurakuntatalolla.
Kaisa Alasaarela, Kaisa-
marja Stöckell, Eeva Maija 
Sorvari ja Taru Pisto.

Tervetuloa!

TILkkuTäkkI-ILTA 

Pe 22.5. klo 18.30 uudes-
sa Repussa, Opintie 2.

Tervetuloa tutustumaan 
uusiin nuorisotiloihin ja 
laulamaan mukavia lau-
luja! Lisätietoja Taru Pis-
tolta p. 044 745 3849.

pinen. Kevään viimeinen 
kerho.
Hartaus kempeleen vuo-
deosastolla to 28.5. klo 13.
Lapsityö: Kouluun lähtevi-
en päiväleiri la 13.6. Umpi-
mähkässä. Tarkemmat tie-
dot seuraavassa lehdessä.
nuorisotyö: Reppuiltaa ei 
ole pe 22.5. Tilkkutäkki-il-

lan vuoksi. Tervetuloa mu-
kaan laulamaan!
kesä 2 -rippikoulun ko-
koontuminen ke 27.5. klo 
17 seurakuntatalolla. 
Salonpään ry: Lasten ke-
vätjuhla su 24.5. klo 14 ry:llä. 
kirkonkylän ry: Seurat 
to 21.5. klo 18 ry:llä, Toivo 
Määttä. Seurat la 23.5. klo 

kuulovammaisten kerho 
ke 20.5. klo 11 seurakunta-
kodissa.
Rauhanyhdistykset: Lau-
luseurat su 24.5. klo 19 Sara-
kylän kappelissa. Seurat su 
24.5. klo 17 Kurenalan ry:llä. 
Jorma Kiviranta, Markku 
Kangasniemi. 

Ystävänkammarin retki kirkolle 
Ti 26.5. Lähtö seurakuntakodilta linja-autolla klo 10 
ja paluu noin klo 13. Kirkon esittely ja tutustuminen 
remontoituun kappeliin. Hartaus Oskari Holmström. 
Mahdollisuus käydä hautausmaalla.

Partiokirkko ja lupauksen anto 
Ke 20.5. klo 18 seurakuntakodissa.

Hautausmaan siivoustalkoot 
Ma 25.5. klo 17.30 Sarakylän hautausmaalla.
Ottakaa omat haravat mukaan. Lopuksi kahvit ja 
iltahartaus.

kastettu: Vilma Saana Emi-
lia Hinkula.
Avioliittoon vihitty: Ti-
mo-Olli Luokkanen ja Ma-
ria Pauliina Simonen.
kuollut: Kerttu Johanna 
Heikkilä 85, Sauli Samuli Ke-
ränen 59.

11.30 Teppolassa. Kevät-
juhla su 24.5. klo 12 ry:llä, 
Toivo Määttä. Seurat 24.5. 
klo 18 ry:llä, Timo Riihimä-
ki, Jorma Vuorma. 

kastetut: Oskari Juuso Ma-
tias Siipola, Milja Elena Hau-
kipuro, Inka Olivia Mattila, 
Rafael Onni Salomon Kämä-
räinen.

w w w.sxc . hu /  R a i  Va r p u n e n
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

KESTILÄ
kevätjuhlat to 21.5. klo 12 
ry:llä.
Päiväkerholaisten kesä-
kerhot 30.6. ja 1.7. klo 10–
12 kerhokodilla.
Varhaisnuorten kesäker-
hot 30.6. ja 1.7. klo 13–15 
Kestilässä kerhokodilla. Ke-
säkerhoihin ilm. 25.6. men-
nessä p. 0207 109 877 / Mar-
ja Remes. 
kuollut: Lauri Lämpsä 83.

PIIPPOLA
Herättäjäpäivä ja 50 vuot-
ta sitten ripille päässeiden 
tapaaminen helatorstaina 
21.5. Messu klo 10 Piippolan 
kirkossa. Ruokailu ja seurat 
seurakuntakodissa, Juhani 

Kajava ja Kaarlo Hírvilammi.
Avioliittoon kuulutettu: 
Samuli Matias Hyvönen ja 
Laura Maria Korteniemi.

PULKKILA
Ehtoollishartaus pe 22.5. 
klo 13 Koivulehdossa.
Ompeluseurat pe 22.5. klo 
19 Maija-Liisa ja Risto Nie-
misellä. 
kevätjuhlat su 24.5. klo 13 
ry:llä. 
Ehtoollishartaus su 24.5. 
klo 14.30 terveyskeskuksen 
vuodeosastolla.

PYHÄNTÄ
Seurat ja lauluilta la 23.5. 
klo 19 ja su 24.5. klo 16 seu-
rat ry:llä.
Seurakuntaretki ke 27.5. 
Iisalmeen. Lähtö klo 9 seu-
rakuntatalolta. Retken hin-
ta varttuneenväenkerholai-
silta 7 € ja ei kerholaisilta 15 
€. Sisältää ruoan ja matkan. 

Ilmoittautumiset 24.5. men-
nessä Enna Junnolle 0207 
109 874.
Virsilauluhetki to 28.5. klo 
10 Nestorissa.
Veteraanikuoro to 28.5. 
klo 12 seurakuntatalossa. 
Hartaus to 28.5. klo 14 
Kuurankukassa. 
Perhekerhon kesäkaffit 
pe 29.5. klo 11 kerhotilassa.
Päiväkerholaisten kesä-
kerhot 17. ja 18.6. klo 10–
12 kerhohuoneella.
Varhaisnuorten kesäker-
hot 17. ja 18.6. klo 13–15 
kerhohuoneella. Kesäker-
hoihin ilm. viim. 12.6. puh. 
0207 109 877 / Marja Remes. 
kastettu: Briitta Sofia Ar-
belius.

RANTSILA
Lapsikuoro ke 20.5. klo 15 
seurakuntatalossa. 
kevätjuhlat to 21.5. klo 
12.30 ry:llä.  
Rippikoulua la 23.5. klo 
10–12 kirkossa. Konfirmaa-
tioharjoitukset, albojen so-
vitus ja valokuvaus. 
Mimmien päivä ti 26.5. 
Ristironkkelissa. Alkaa klo 
10 perhekerhon leiripäivänä 
ja jatkuu klo 16 naistenilta-
na. Ohjelmassa mm. tuote-
esittelyjä ja hierontaa. 
Hartaus to 28.5. klo 14.30 
vuodeosaston kahviossa, 
Markku Jaakkola. 
Seurakuntaretki to 11.6. 
Hailuotoon. Lähtö klo 9 
seurakuntatalon pihasta. Il-

Varhaisnuorten 
leirit
Kangasjärven kesälei-
rit varhaisnuorille Kesti-
lässä. 23.–24.6. vuosina 
1999–2002 syntyneille ja 
24.–26.6. vuosina 1996–
1998 syntyneille. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumi-
sia 5.6. mennessä p. 020 
7109 877 / Marja Remes.  

nuorten leiri
15.–17.6. vuosina 1993–
1996 syntyneille Risti-
ronkkelissa. Ilm. 3.6. 
mennessä Tanja Heleni-
ukselle p. 0207 109 734. 

konsertti

Su 7.6. klo 19 Pulkkilan 
kirkossa.

Ohjelmassa: 
J. S. Bach & A. Vivaldi

Olli Varonen, sello
Arja Leinonen, urut 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Hartaus pe 22.5. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalol-
la ja klo 13.30 Kotolassa.
Rovastikunnallinen va-
paaehtoisten virkistys-
päivä la 23.5. Kempeleessä. 
Lähtö Tyrnävän seurakunta-
talolta klo 9.25. Pieni kukka-
purkki mukaan.

Hartaus ke 27.5. klo 13 Pu-
nahilkka-kodissa.
Seurakuntakerho to 28.5. 
klo 12.30 (Huom! päivä) Tyr-
nävän seurakuntatalolla. 
Vieraita Kemin seurakunnas-
ta. Pieni arvottava mukaan.
Sinkkuilta to 28.5. klo 18 
Kesäkodilla. Makkaranpais-

Maakirkko helatorstaina 21.5. klo 13 Röön Rustingis-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkia-
koski. Röön Rustinki sijaitsee Tyrnävä-jokivarressa noin 
15 km Tyrnävän kirkonkylästä Kylmälänkylään päin.

Moikka Sinulle vuonna 2006 syntynyt lapsukainen!

Tervetuloa Tyrnävän seurakuntatalolle 3-vuotissynttä-
rijuhlaan keskiviikkona 27.5. kello 18.30 – noin 19.30.
Juhlaan voit tulla äidin ja/tai isän tai jonkun muun lähei-
sen aikuisen kanssa.
Juhlassa juhlitaan teitä 3-vuotiaita sekä herkutellaan 
täytekakulla. Luvassa myös pieni lahja teille synttärisan-
kareille.

Tervetuloa!

Ensi syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen

Syksyn 2009 päiväkerhoihin ilmoittaudutaan touko-
kuussa tiistaina 26.5. ja torstaina 28.5. lastenohjaajille 
kello 9–16 välisenä aikana. Ilmoittautua voi soittamal-
la joko Minnan numeroon 044 7372 616 tai Soilen nu-
meroon 044 7372 615. Syksyllä päiväkerhoihin otetaan 
vuosina 2004 ja 2005 syntyneitä lapsia.

äitien hemmotteluilta tiistaina 26.5. klo 17 alkaen 
Kesäkodilla Kolmikannassa.
Hemmottelu aloitetaan heti kello 17 kevyellä jumpal-
la (niska- ja hartiaseudun lämmittelyä ja rentoutusta). 
Jumpan vetää terveyskeskuksen fysioterapeutti.
Tämän jälkeen hemmotellaan itseämme jalka- ja käsi-
hoidoilla, saunotaan ja nautitaan maukas iltapala hy-
vässä seurassa.
Mukaan tarvitset vadin ja pyyhkeen sekä iloista mieltä.
Ilm. perjantaihin 22.5. mennessä Minnalle 044 7372 616 
tai Soilelle 044 7372 615.

kevätkylvön siunaus 

To 28.5. klo 19 Rosenbergillä Sipolassa, Markku Jaakkola ja Arja Leinonen. 

Pe 29.5. klo 19 Jari Haverisella Launolantie 37 Pulkkila, Heikki Karppinen ja
Veijo Kinnunen.

Ma 1.6. klo 19 Mika Huovisella Kestilässä. Kahvit vanhassa seurakuntatalossa.

moittautumiset 5.6. men-
nessä seurakuntasihteerille 
puh. 0207 109 736. Retken 
hinta 20 euroa. 
kastettu: Thelma Silvia Kallio.
Avioliittoon kuulutettu: Jy-
ri Tapani Pitkäkoski ja Annas-
tiina Henriika Lauriala, Jani 
Kauno Patrik Kattilakoski ja 
Mirja Helinä Juntunen.

toa, kahvittelua, yhteislau-
lua ym.
MLL:n tilaamia Eu-elintar-
vikkeita jaetaan vähävarai-
sille lapsiperheille ja nuoril-
le ti 26.5. klo 11–12 Tem-
meksen seurakuntatalolla 
ja ke 27.5. klo 10–13 Tyrnä-
vän seurakuntatalolla.
kirkkovaltuuston kokous 
ke 27.5. klo 19 Tyrnävän seu-
rakuntatalolla. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä 
kirkkoherranviraston ilmoi-
tustaululla. Kirkkovaltuuston 
kokouksen tarkistettu pöytä-
kirja muutoksenhakuohjei-
neen on nähtävänä khranvi-
rastossa 29.5.–27.6.
Haudanhoitosopimuksia 
otetaan vastaan 30.5. saakka 
taloustoimistossa 5640 620.
Seurakunnan kesäret-
ki 20.–22.7. Saariselälle ja 
Inariin. Majoitus Tievatu-
van retkeilykeskuksessa 2–4 
hengen huoneissa. Osallis-
tumismaksu 140 euroa / aik. 
ja 70 euroa / lapsi 4–12 -v. 
sis. linja-autokyydin, majoi-
tuksen, sisäänpääsymaksut, 
laivaristeilyn sekä neljä läm-
mintä ateriaa ja aamupalat. 
Ilm. 18.6. mennessä kirkko-
herranvirastoon 5640 600.

TEMMES
kylvön siunaaminen ke 
20.5. klo 11.15 Temmeksellä.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Seurakuntapäivä to 
21.5. klo 13 ry:llä. Kevätjuh-
la su 24.5. klo 16 Tyrnävän 

kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Kevätjuhla su 24.5. klo 14 
ry:llä.
kastettu: Evia Amanda 
Laurila, Konsta Aimo Isak 
Markus.
kuollut: Aili Maria Kauppi 
s. Markus 87.

kaikkien yhteinen 
kummikirkko 

Sunnuntaina 24.5. klo 

10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski. Kaikenikäiset kum-
mit ja kummilapset ovat 
tervetulleita kirkkoon. 
Kummikirkon jälkeen 
kaikki kummit ja kummi-
lapset ovat tervetulleita 
kirkkokahville Tyrnävän 
seurakuntatalolle!

w w w.sxc . hu /  Z suz s anna K i l i án



24    Nro 19      20.5.2009

Helatorstaina kunnioitetaan 
taivaaseen astumista

Jeesuksesta voidaan varmuu-
della tietää muutamia asioi-
ta: hän eli ja opetti luotta-
maan Jumalaan, hän kokosi 

ympärilleen oppilaita ja koki vä-
kivaltaisen kuoleman. 

Sekin voidaan varmuudella tie-
tää, että Jeesuksen kuoleman jäl-
keen hänen oppilaansa luikkivat 
pelokkaina pakoon ja yrittivät ol-
la hissun kissun, ettei heitäkin ta-
pettaisi.

Ja sekin voidaan varmuudel-
la tietää, että jostakin Jeesuksen 
pelokkaat seuraajat ammensivat 
aikamoisen rohkeuden. He va-
kuuttuivat siitä, että Jeesus nou-
si kuolleista, jotkut väittivät jopa 
nähneensä hänet.

Kukaan meistä nyt elävistä ei 
ole nähnyt Jeesusta. Emme tiedä, 
miltä hän näytti, tuoksui ja tun-

tui. Emme tiedä, oliko hänellä 
hyvät vai huonot hampaat. Voim-
me vain arvailla: todennäköisesti 
aika huonot. 

Mutta Jeesuksen ylösnou-
semusta ei tarvitse arvailla. Vaik-
ka hän poistui keskuudestamme 
hiuksineen ja hampaineen, hänen 
läsnäolonsa jäi. Hänen rakkauten-
sa jäi, ei muistoksi vaan voimak-
si. Hän astui ylös taivaisiin, ja sil-
ti asuu täällä alhaalla: taivaallinen 
Kristus asuu maan päällä häntä 
kaipaavien sydämissä, alttarin vii-
nissä ja leivässä, lohdutuksen sa-
nassa, hätää kärsivissä, murheel-
lisissa ja särjetyissä.

Helatorstaita vietetään 40 päi-
vää pääsiäisen jälkeen. Sitä viete-
tään Kristuksen taivaaseen astu-
misen kunniaksi. Päivän nimi tu-
lee ruotsin kielestä: ”helig torsdag”, 

joka merkitsee pyhää torstaita.

Jumalan hymy huulilla
Ihminen muistuttaa kurkkua. 
Noin 70 prosenttia ihmisestä on 
vettä, kurkusta vähän suurem-
pi osuus. Vettä on kaikkialla. Me 
huomaisimme veden läsnäolon 
vasta sitten, jos kaikki vesi yhtäk-
kiä haihtuisi maailmasta. Sataki-
loisesta miehenköriläästä jäisi jäl-
jelle vain pari ämpärillistä kuivia 
aineita. Koko luomakunta kuih-
tuisi. Maa olisi taas autio ja tyhjä.

Myös hyvää on kaikkialla. Me 
huomaisimme hyvyyden merki-
tyksen vasta sitten, jos kaikki hy-
vä yhtäkkiä katoaisi maailmasta. 
Jäljelle jäisi vain vihaa, ahneut-
ta ja katkeruutta. Sellainen olisi 
maailma ilman Jumalaa. Puhu-
essaan viimeisen kerran seuraa-

jilleen Jeesus sanoi, että ei hätää. 
Jumala lähettää Pyhän Hengen. 
Jumalan läsnäolo jatkuu.

Kaikki hyvä maailmassa on 
Jumalasta lähtöisin. Uskonnon 
kielellä sitä kutsutaan Pyhän 
Hengen vaikutukseksi. Se ei ole 
vain rajuja hurmoksia ja äärim-
mäisiä uskonnollisia kokemuk-
sia: Pyhän Hengen työtä ovat 
myös hymy naapurin huulilla, 
erityisopettajan kärsivällisyys 
oppimisvaikeuksien ahdistaman 
pikkupojan kanssa, rauhanneu-
vottelijan viisaus sotatoimialu-
eella ja puolisoiden kaipuu tois-
tensa syliin.

helluntailla 
juutalaiset juuret
Helluntaita vietetään 50 päivää 
pääsiäisen jälkeen Pyhän Hen-

Veljeskuntia ja salaliittoja
Vatikaanin äänenkannattaja 
L’osservatore Romano totesi En-
kelit ja demonit -elokuvan har-
mittomaksi viihteeksi. Luon-
nehdinta osuu ”viihde”-osal-
taan täysin kohdalleen, ja kato-
lisen kirkon kannalta Enkelit ja 
demonit lienee tosiaan harmit-
tomampi tapaus kuin taannoi-
nen Da Vinci -koodi – miksei 

myös yhden lajin mainos.
Harmittomaksi Ron Ho-

wardin ohjaamaa työtä voi sa-
noa siinäkin mielessä, että aja-
tuksellista purtavaa se ei pa-
hemmin tarjoa. Katsojaa auttaa 
juonen pykimäkohtien täyttä-
misessä paljon, mikäli on sat-
tunut lukemaan Dan Brownin 
pohjana olevan romaanin en-
nen elokuvan katsomista.

Toisaalta itsenäisenä trille-
rinä Enkelit ja demonit päihit-
tää edeltäjänsä. Kerronta rullaa 
sujuvasti, vaikka puhetta ja se-
littelyä onkin paljonpuoleises-
ti. Näennäistiedon, täyden fik-
tion, kirkko- ja taidehistoria-
katsauksen vyörytys on muo-
kattu ammattitaitoisesti jänni-

tyselokuvan muottiin. Tiivistys 
ja karsiminen tekevät Brownin 
alkuperäisteokselle vain hyvää.  

Ron Howard on taittanut jo 
pitkään peistä raudanlujana toi-
mintaviihteen taitajana: Enke-
lit ja demonit jatkaa linjaa joh-
donmukaisesti. Ohjaaja hallit-
see erityisesti autenttisen mil-
jöön hyödyntämisen, visuaali-
suus paikoin hivelee silmää. 

Tarina lähtee liikkeelle tilan-
teesta, jossa paavi on kuollut. Hä-
nen todennäköisimmät kardinaa-
liseuraajansa on kaapattu, ja koko 
Vatikaani uhataan tuhota. Toimi-
en takana on kirkon vainoama 
veljeskunta, salaliittoteoriahan oli 
tuttu jo Da Vinci -koodista.

Välillisesti annetaan ym-

märtää, että työ olisi Da Vinci 
-koodin jatko-osa, vaikka tosi-
asiallisesti Brown kirjoitti En-
kelit ja demonit ennen sitä. Elo-
kuvassa tuo keikaus ei pahem-
min haittaa, siksi todellisuuspa-
koisesta keitoksesta on kysymys.

Halutessaan elokuvasta löy-
tää hieman pohdintaa kirkon 
ja uskonnon asemasta nykyi-
sessä teknisessä ja tietokeskei-
sessä yhteiskunnassa. Yleislin-
jan mukaisesti tuossa ei kuiten-
kaan mennä pintaa syvemmäl-
le, vaan kerronnassa pyritään 
neutraaliuteen ja loukkaamat-
tomuuteen: kassatulojen kan-
nalta luonteva valinta.

Sauli PeSoNeN

Enkelit ja demonit (Angels & 
Demons), Yhdysvallat 2009. Oh-
jaus: Ron Howard.KiNoKulma

gen vuodattamisen ja kristilli-
sen kirkon perustamisen muis-
toksi. 

Helluntai on alkujaan juuta-
lainen juhlapäivä: Apostolien 
tekojen mukaan Jeesuksen lä-
heisimmät oppilaat kokivat hel-
luntaijuhlissa Jerusalemissa voi-
makkaasti Pyhän Hengen läsnä-
olon ja alkoivat kielitaidotto-
muudestaan huolimatta saar-
nata vierailla kielillä niin, että 
eri puolilta valtakuntaa saapu-
neet juhlavieraat kuulivat sano-
maa ylösnousseesta Jeesuksesta 
omalla äidinkielellään. 

JaaKKo heiNimäKi
Kirjoittaja on tietokirjailija, 

kolumnisti ja pappi.  

Helatorstain jumalanpalvelukset 
ovat lehden sivulla 14.
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