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70- ja 80-lukujen pakkososiaalistamisen 

aikana oli tavallista, että koulukiusaa-

misen syy piti löytää kiusatusta. Jos lap-

si heitettiin ojaan, hänellä katsottiin olevan sopeu-

tumisvaikeuksia. Omintakeinen käyttäytyminen 

provosoi toisia käymään hänen kimppuunsa. Toi-

vottavasti nuo ajat ovat pysyvästi takana.

Myöhemmin huomio on kohdistunut enemmän 

kiusaajiin, heidän taustoihinsa, perheoloihinsa ja 

varhaislapsuuden kokemuksiin. On ajateltu, että 

riittävästi kiusaajaa ymmärtämällä löytyy ratkai-

su, jolla hänen käyttäytymistään voidaan muuttaa. 

Tätä ratkaisua vielä odottelemme.

Ehkäpä sillä välin on aika mennä eteenpäin ja 

ottaa professori Stuart Twemlowin opit ja tutki-

mukset pöydälle. Hänen mielestään kiusaajan ja 

kiusatun tarkasteleminen ei riitä. Pitää kiinnittää 

huomio niihin rakenteisiin, jotka luovat edellytyk-

set kiusaamiselle. Nämä rakenteet ovat osaksi tie-

dostamattomia.

Twemlow on tutkimuksissaan tuonut esiin asi-

an, joka näyttää päivänselvältä, kunhan sen joku 

ääneen sanoo: tyypillinen kiusaaja ei kiusaa jota-

kuta vaan jollekulle.

Töniminen, läpsiminen, nimittely ja alistami-

nen eivät kahden kesken tuota kiusaajalle voiton-

tunnetta kovin kauan. Se riemu on äkkiä loppuun 

ammennettu.

Twemlow muistuttaa, että kiusaaja tarvitsee ylei-

sön, jolle esiintyä ja jonka edessä voi toista alenta-

malla korottaa itseään.

Sivustakatselijat antavat kiusaamiselle hyväksyn-

tänsä, useimmiten tiedostamattaan olemalla passii-

visia. Osa hyväksyy toverinsa huonon kohtelun saa-

den turvallisuudentunteen tiedosta, ettei itse ole 

kiusatun asemassa ja naurun kohteena. Twemlowin 

haastattelututkimuksen mukaan osa sivustakatso-

jista kokee jopa seksuaalista mielihyvää kiusaami-

sen seuraamisesta.

Yleisön ei tarvitse olla läsnä vaan kiusaajalle riit-

tää, että tieto hänen teoistaan kantautuu toisten 

korviin. Siksi kiusaaminen voi jatkua netissäkin.

Tässä kärsimyksen teatterissa on kolme osapuol-

ta: tyranni, narri ja naurava hovi. Jos tyranni poiste-

taan, joku nousee uudeksi tyranniksi. Jos narri pois-

tetaan, tyranni ottaa uuden narrin.

Jos hovi poistetaan, jää tyranni vaille taputuksia 

ja mielihyvää. Uuden hovin kokoaminen ei hetkes-

sä onnistukaan.

Syyllisiä kiusaamiseen ovat kiusaajan lisäksi kaik-

ki ne, jotka tietävät tai joiden pitäisi tietää kiusaa-

misesta, mutta eivät sille mitään tee. Heidän käyt-

täytymiseensä pitää vaikuttaa kaikella tarmolla.

Uhrit pysyvät hiljaisina.

Aatoksia

Kiusaajien parhaat kaverit

Eronneet ja 
karanneet 
Kaikki porukat, joissa on enemmän 
kuin yksi ihminen, joutuvat samo-
jen ongelmien eteen. Yhteistä lin-
jaa ei ole, tai sitä on vaikea toteut-
taa, koska se on liian epämääräinen. 
Jos on linja, kaikkien vilperttien vah-
timinen vaatisi niin suuren määrän 
päällystakkeja, ettei sellaista löydy 
kuin kansandemokratioissa. 

Yhteisten pelisääntöjen löytämi-
nen on kristinuskossa erityisen han-
kalaa, koska perustajan omat lausu-
mat ovat vähintään monimerkityksi-
siä. Tai sitten niin yksiselitteisiä, et-
tei niitä voi ajatellakaan ohjeiksi ar-
kielämään. 

Jeesuksen avioeronäkemykset ovat 
semmoisia, että niihin vedoten jot-
kut papit eivät vihi eronneita. Ei vain 
niin, etteivät he halua vihkiä. Hei-
dän ei tarvitse, koska piispakin saat-
taa ymmärtää heitä. Eronneita saa 
vihkiä siis huonolla omallatunnolla. 

Jotkut papit eivät hyväksy kum-
miksi avoliitossa elävää. Kenties eivät 
hyväksy avoliitossa eläviä vanhem-
piakaan, mutta ehkä lasten asia me-
nee edelle. Siinä ristiäisten edellä on-
kin hyvä viettää pikaista hääjuhlaa. 

Ihmisten elämää sopii syynätä ja 
räväyttää totuudet silmille silloin, 
kun nämä istuvat vastapäätä. Keski-
vertokansalainen ei käytä kirkon pal-
veluita montaa kertaa elämänsä aika-
na, joten mahdollisuuksia johdattaa 
kadonneet kerittävät oikealle tielle 
on vähän. 

Mutta kuinka tarkkaan muu-
ten kyylätään seurakuntalaisten 
toimintoja? Veronkiertäjät, ahneet 
konnat ja muut ilkiöt taitavat kel-
vata tiukimmallekin konservatiivil-
le. Niitä tietoja ei tule mieleenkään 
kysellä, eivätkä ne löydy virkatodis-

tuksesta. Tärkeintä kun on se juma-
linen sananparsi! 

Ihmisten juhlissa pappi ei ole kes-
kipiste, ei myöskään hänen asiansa. 
Ei Jeesuskaan viitsinyt Kaanaan häis-
sä erityisemmin pitää meteliä itses-
tään, tyytyipä vain huolehtimaan, et-
tä vieraat viihtyivät ja päihtyivät. 

Moni pappi kokee varmaan ole-
vansa Jumalan oma pieni soturi. Nä-
kökulmasta riippuen riveistä karan-
neita ojentavat piispat ovat joko ju-
malattomia tai esimiehiä, jotka huo-
lehtivat, että palvelu on samanlaista 
papista riippumatta.

Kummius on kuulunut kirkon 
käytäntöön aina, mutta nykypäivä-
nä kummeja on joskus vaikea löy-
tää. Raamattu ei puhu kummittelus-
ta mitään – vai kuka olikaan Paavalin 
kummi? Olivatko apostolit toistensa 
kummeja? Jos kumminpuute on kas-
teen este, niin ihmissääntö on silloin 
syrjäyttänyt Jumalan käskyn. 

Lähimmäisen rakastaminen on 
tunnetusti vaikeaa, kun saattaa jou-
tua luopumaan omasta mukavuudes-
taan. Teologia on kuitenkin vielä vai-
keampaa, koska siinä saattaa joutua 
luopumaan omasta pyhyydentun-
nostaan.

KlauS KuuriNmaa-myllymäKi
Kirjoittaja on helsinkiläinen opettaja 

14.5.2009

Huntua romantisoidaan
Musliminaisten hunnusta kerrotaan yleen-
sä [lehdissä] romantisoiden. Mediassa hun-
nut ovat vapaaehtoisia asusteita, jotka ovat 
sekä näppäriä että kauniita.

Huomaamatta jää, että huntu on pakol-
linen miljoonille naisille ja tytöille; hun-
nuttomina heidät voidaan pahoinpidellä, 
raiskata ja jopa tappaa. Huntu on monessa 
muslimimaassa julman sorron välikappa-
le. Voiko sen vapaaehtoinen käyttö siis olla 
kunnioitettava teko?

Eikö hunnun vapaaehtoinen käyttö ole 
sama kuin polkisi niiden naisten ja tyttö-
jen oikeuksia, joiden on – hengissä pysyäk-
seen – käytettävä huntua?

Kirsi Virtanen, Journalisti 7.5.2009

Usko on 
huomioonottamista
Antero Mertaranta on saanut kasvaa usko-
vassa perheessä ja kokee sillä olleen suur-
ta merkitystä.

 – Usko on toisten ihmisten huomioon-
ottamista, ymmärtämistä ja hyväksymis-
tä. Se on kulkenut ja kulkee edelleen mun 
mukana.

Mertaranta näkee, että usko tuo ihmis-
ten elämään rauhaa, joka monesti on hu-
kassa.

– Uskonto mielletään liian usein kum-
malliseksi kokemiseksi. Tavallisessa elä-
mässähän se pitää konkretisoitua, mitä sä 
elämisestä ja toisesta ihmisestä ajattelet, 
Mertaranta pohtii.

Hänelle usko on tukipilari, josta useat 
hänen ajatuksensa kumpuavat.

Nuotta 5/2009

Äänestäminen 
kannattaa
Pastori Matti Peiponen kehottaa seurakun-
talaisia olemaan aktiivisia kirkon vaaleis-
sa sekä äänioikeutettuina että ehdokkaina. 

– Kannattaa muistaa, että kirkon kon-
servatiivisiipi ei jää vaalipäivänä kotiin!

Voltti, huhti/toukokuu 2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Kirkosta eroajia oli Oulus-
sa 25 prosenttia vähem-
män alkuvuoden aikana 
kuin vuosi sitten samana 

ajanjaksona. Samalla kirkkoon 
liityttiin Oulussa tammi-huhti-
kuun aikana enemmän kuin al-
kuvuodesta 2008. Kirkkoon liit-
tyjien määrä kasvoi kymmenel-
lä prosentilla.

Lyhyt soittokierros paljastaa, 
että kirkosta eroaminen on myös 
vähentynyt ainakin Porissa, Kuo-
piossa, Helsingissä ja Turussa.

Oulun seurakuntayhtymän 
keskusrekisterin johtaja Veijo 
Koivula arvioi varovaisesti, että 
aallonpohja kirkosta eroamisissa 
on taittunut. 

Koivula empii syitä muutok-
selle. 

– Ihmiset saattavat kokea kirk-
kositeen aikaisempaa tärkeäm-
mäksi talouden puristuksessa. 
Toki kyse voi olla myös pelkäs-
tään siitä, että vuodet ja kuukau-
det ovat erilaisia kirkosta eroa-
misen suhteen. Neljä kuukaut-
ta on lyhyen ajan tilasto, hän sa-
noo, mutta on joka tapauksessa 
tyytyväinen pienentyneisiin ero-

Kirkosta eroaminen rauhoittui 
alkuvuonna

lukuihin.
Myös Oulun seurakuntayh-

tymän tuoreen yhteisökuvatut-
kimuksen mukaan halu erota 
kirkosta on Oulussa vähentynyt 
vuodesta 2005 muutamalla pro-
sentilla.

myös etelässä 
rauhallisempaa
Kuopiossa eroamisia oli alku-
vuoden aikana noin kolman-
nes vähemmän kuin vuosi sit-
ten vastaavana aikana. Turus-
sa eroajia oli vuosi sitten neljän 
ensimmäisen kuukauden aika-
na 812. Nyt heitä oli noin sata 
vähemmän. 

Rekisteripäällikkö Janne Sola-
lan mukaan Helsingin seurakun-
tayhtymässä lasku on ollut huo-
mattavaa vuoden takaiseen ver-
rattuna. Eroajien määrä putosi 
noin kolmella sadalla.

Turun seurakuntayhtymän 
keskusrekisterinjohtaja Jouko 
Räty ei uskalla vielä paukutel-
la henkseleitä tyytyväisyydes-
tä. Hän kehottaa varovaisuuteen 
tulkinnoissa.

– Syksyn alussa saatavien tilas-
tojen perusteella voi tehdä pitem-
mälle meneviä johtopäätöksiä sii-
tä, onko kirkosta eroamisen suu-
rin piikki nyt koettu. En pitäisi 
lainkaan mahdottomana sitä, et-
tä talouden kiristyessä kirkosta 
eroaminen jälleen kiihtyisi. Kat-
sotaan, katsotaan.

Vasta eronneet 
tulevat takaisin
Kuopiolaiset iloitsevat oululais-
ten tavoin siitä, että kirkkoon lii-
tyttiin alkuvuodesta aikaisempaa 
ahkerammin. Kuopion seurakun-
tayhtymän rekisterinjohtajan Oi-
va Voutilaisen mukaan kirkkoon 
on viime kuukausina tullut takai-
sin koko joukko niitä henkilöitä, 
joiden erosta on kulunut vain ly-
hyt aika. Liittyneissä oli niitä, jot-
ka erosivat kirkosta vain muutama 
kuukausi tai vuosi sitten.

Karjasillan kirkkoherra Juhani 
Lavanko ei puhuisi pelkästä sattu-
muksesta, kun Oulussa eroajia on 
peräti 25 prosenttia vähemmän. 
Taustalla on todellisia syitä, hän 
sanoo. Lavangon mielestä henki-
nen ilmapiiri on Suomessa nyt eri-
lainen kuin vuosi sitten.

– Taloudellinen epävarmuus 
nostaa pintaan henkisiä arvoja. 
Kirkosta eroaminen ei ole esimer-
kiksi enää ihmisille kevyt vaihto-
ehto hakea säästöjä oman talouden 
hoitoon.

Tuiran kirkkoherra Hannu 
Ojalehto iloitsee erityisesti siitä, 
että kirkosta eroaminen pienenee 
”molemmista päistä”, kun kirk-
koon liitytään aikaisempaa aktii-
visemmin ja samalla eroaminen 
rauhoittuu. Ojalehto uskoo kir-
kon onnistuneen viime vuosina 
jäsenyyden vahvistamisessa. 

riitta HirVoNeN
Oulussa erosi vuonna 2008 tammi-huhtikuun aikana 616 henkilöä kirkosta. Tänä 
vuonna eroajia oli samana ajanjaksona 460.

E l s i  H u t t u n e n

Optimistisimmat 
uskaltavat jo varovaisesti 
todeta, että kirkosta 
eroamisen suurin aalto on 
nyt koettu. 

Millainen kirkon jäsen te itse olette?

Käy säännöllisesti kirkon 
järjestämissä tilaisuuksissa ja pitää 
itseään aktiiviseurakuntalaisena.

Käy kirkon tilaisuuksissa hyvin 
harvoin, mutta seuraa mitä 
kirkossa tapahtuu.

Ei käy kirkon tilaisuuksissa juuri 
koskaan.

Usko on luonteeltaan hyvin 
yksityistä, ei kaipaa kirkkoa 
elämäänsä.57 %

22 %

13 %
7 %

Julkisuudessa on viime vuosi-
na toistettu usein väitettä, että 
suomalaisten uskonnollisuus on 
luonteeltaan vahvasti yksityistä. 
Uskonnollisuutta on kuvattu il-
mauksella ”kuulumista ilman 
osallistumista”. 

Oulun seurakuntayhtymän 
tällä viikolla julkaistussa yhteisö-
kuvatutkimuksessa 434 kirkkoon 
kuuluvasta haastateltavasta kui-
tenkin vain 13 prosenttia luon-
nehti uskonsa olevansa hyvin yk-
sityistä ”eikä kaipaa kirkkoa elä-
määnsä”. Kysymys heille kuului, 
millainen kirkon jäsen olet. 

Seurakuntayhtymän viestin-
johtaja Sakari Korpi pitää kiin-
nostavana myös sitä, että 57 pro-
senttia eli valtaosa kyselyyn osal-
listuneista vastasi samaan jäse-
nyyskysymykseen ”Käyn kirkon 
tilaisuuksissa hyvin harvoin, 

Tutkimus: Hengellisyys rakenteita 
tärkeämpää

mutta seuraan mitä kirkossa ta-
pahtuu”. 

– Se tarkoittaa suurta haastetta 
seurakunnan viestinnälle. Ihmi-
set ovat laiskoja lähtemään kirk-
koon, mutta he eivät ole välinpi-
tämättömiä ja passiivisia kirkon 
suhteen. Meille se merkitsee, et-
tä seurakunnan on oltava läsnä 
ja tarjottava palvelujaan monissa 
viestimissä, niin Internetissä kuin 
radiossa, televisiossa ja lehdissä.

Yhteisökuvatutkimuksessa 
tehtiin maalis-huhtikuun aikana 
haastatteluja kaikkiaan 499 oulu-
laiselle.

aktiivit toivovat muutosta 
seurakuntien määrään
Seurakuntayhtymässä selvitel-
lään parhaillaan seurakunta-, 
hallinto- ja toimintarakennetta. 
Tämä huomioitiin myös yhtei-

sökuvatutkimuksen muutamis-
sa kysymyksissä. 

Haastateltavilta kysyttiin 
muun muassa, miten monta seu-
rakuntaa Oulussa olisi hyvä ol-
la. Vajaa puolet, 47 prosenttia, 
valitsi nykyisen neljä. Lähes yh-
tä monelle seurakuntien luku-
määrä on samantekevä, tai he ei-
vät osanneet ottaa asiaan kantaa. 
Pieni vähemmistö toivoisi Oulus-
sa olevan enemmän kuin nykyi-
set neljä tai vähemmän kuin nel-
jä. Aktiivisimmat seurakuntalai-
set toivoivat seurakuntien luku-
määrään muutosta.

Seurakuntarakennetyöryh-
män selvittelijä dosentti Juha 
Kauppinen tulkitsee tutkimus-
vastauksia toteamalla etteivät ra-
kenteelliset kysymykset ole seu-
rakuntalaisille ensisijaisia. 

– He odottavat saavansa hen-

gellistä hoitoa ja tukea elämäänsä 
sekä kirkolliset palvelut niitä tar-
vitessaan. Tutkimus paljasti, että 
koko Oulu näyttää muodostavan 
seurakuntalaisten näkökulmas-
ta yhtenäisen alueen, jonka sisäl-
lä myös kirkon tapahtumissa lii-
kutaan. Tämä tukee yhden seura-

kunnan toimintamallia. 
– Nykykäytännön jatkamista 

puoltaa taas osaltaan se, että lä-
hes puolet vastaajista pitää nel-
jän seurakunnan olemassaoloa 
hyvänä.

riitta HirVoNeN     
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Pulkkilan kirkon restaurointi ja 
korjaustyö huomioitiin maanan-
taina kansainvälisenä rakennus-
päivänä Oulun Lääninhallituk-
sen myöntämällä rakennussuoje-
lupalkinnolla. Palkinnonantaji-
en mukaan Pulkkilan kirkkoa on 
korjattu esimerkillisesti sen alku-
peräistä asua kunnioittaen.

Siikalatvan seurakunnan 
kirkkoherralle Erkki Pirille pal-
kinto oli mieluinen kiitos. Hän 
haluaa jakaa tunnustuksen yh-
dessä Kirkkohallituksen kanssa, 
koska sen avustus korjaustöihin 
oli merkittävä. Kaikkiaan kirkon 
kunnostus tuli maksamaan yli 

Harvinainen tunnustus 
Pulkkilan kirkolle

miljoona euroa. 
Piri otti palkinnon mielellään 

vastaan, koska katsoo seurakun-
tien tekevän kansallisesti arvo-
kasta työtä, kun ne kunnostavat 
kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita kirkkorakennuksia.

– Seurakunnat eivät päästä ra-
pistumaan vanhoja kirkkoja ja 
niiden sisällä olevia taideaartei-
ta, kuten tauluja ja urkuja.

Valtion tukea 
kasvatettava
Samalla kun Piri kiittää Kirkko-
hallitusta hyvästä yhteistyöstä, hän 
sanoo toivovansa, että myös valtio 

Pulkkilan kirkko ja myös tapuli pesivät kasvonsa niin sisältä kuin ulkoa palkitussa remontissa.

osallistuisi nykyistä runsaskäti-
semmin vanhojen kirkollisten ra-
kennusten ylläpitämiseen.

Pirin mukaan naapurimaas-
sa Ruotsissa valtion taloudelli-
nen avustaminen on toista luok-
kaa kuin Suomessa. Siellä kirkko 
saa valtiolta korvausta kulttuuri-
perinnön hoitamisesta lähes 500 
miljonaa kruunua vuodessa. 

Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksen arkkitehti Briitta 
Passoja kertoo, että niin sanot-
tua Viisikanta-palkintoa on jaet-
tu vuodesta 1990. Passojan mu-
kaan palkinto on osunut harvoin 
kirkolliselle kohteelle eikä vastaa-

vaa palkintoa jaeta muualla kuin 
Oulun läänissä.

Piri kehuu korjaustöiden ark-
kitehtejä Matti Klemolaa ja Kaa-
rina Pilviniemeä.

– He kuuntelivat harvinaisen 
herkällä korvalla teologisia näkö-
kohtia remonttiin.

Uudistettu kirkko otettiin 
käyttöön viime joulun alla.

Viisikanta-palkinnon saivat 
tänä vuonna myös Kärjän talo 
Kalajoella ja Autiomäen pihapii-
ri Vihannissa. 

riitta HirVoNeN 

Evankeliumi-
kirjalle 
viittomakieliset 
käännökset 
Kirkolliskokous hyväksyi vii-
me viikolla evankeliumikir-
jan viittomakieliset käännök-
set. Jokaisen pyhän evankeliu-
miteksti on käännetty viitto-
makielelle samoin tärkeimpi-
en juhlapäivien muut raama-
tuntekstit Vanhasta ja Uudes-
ta testamentista. 

Viittomat on laadittu kult-
tuurikäännöksenä, jossa esi-
merkiksi erisnimille on luotu 
oma viittoma eikä sormitusta 
käytetä. 

Viittomakielisiä käännök-
siä käytetään rippikouluissa, 
jumalanpalveluksissa ja raa-
mattupiireissä. Aiemmin on 
hyväksytty viittomakielisen 
kirkkokäsikirjan ensimmäi-
nen osa, Luukkaan evanke-
liumi ja toimitukset. 

Kirkolliskokous valitsi lää-
ninrovasti, TM Pekka Huo-
kunan (48) kirkkohallituk-
sen toiminnallisen osaston 
johtajaksi ja kirkkoneuvok-
sen virkaan. Hän sai 64 ään-
tä. Kirkkoherra,TT Pekka Sär-
kiö sai 39 ääntä, ja tyhjiä ääniä 
annettiin 2. Yhteensä annettiin 
105 ääntä.

Pekka Huokuna on valmis-
tunut teologian maisteriksi 
Helsingin yliopistosta 1985. 
Papiksi hänet vihittiin sama-
na vuonna Helsingissä. Huo-
kuna on toiminut Mikkelin 
maaseurakunnan kirkkoher-
rana ja Mikkelin tuomioro-
vastikunnan lääninrovasti-
na vuodesta 2006. Sitä ennen 
hän toimi Hirvensalmen kirk-
koherrana 16 vuotta ja Vartio-
kylän seurakuntapappina vii-
si vuotta.

Huokuna toimii toista kaut-
ta kirkolliskokousedustajana, ja 
hän on kirkolliskokouksen va-
litsema kirkkohallituksen täys-
istunnon pappisjäsen.

Huokuna johtaa jatkos-
sa Kirkkohallituksen suurin-
ta osastoa. Toiminnalliseen 
osastoon kuuluvat diakonia- 
ja yhteiskuntatyö, kirkon dia-
koniarahasto, jumalanpalve-
lus- ja musiikkielämä, kas-
vatus- ja nuorisotyö, Kirkon 
koulutuskeskus, perheasiat se-
kä sairaalasielunhoito.

rauHaN terVeHdyS

matti 
Päätalo

– Kyllä tiedän kirkko-
herranvaalista, kos-
ka kotiini tuli aihees-
ta seurakunnan kir-
je. Silti voi käydä niin, 
että minulta jääpi ää-
nestämättä.

– Seurakunnan johtaja ei saa olla liian tiuk-
kapipoinen. Tämä nykyinen (kirkkoherra 
Paavo Moilanen) porisee minullekin.  Kyl-
lä kirkkoherralla virkansa on.

Satu 
SaVilaaKSo-aHo

– Olen seurannut vaa-
leja mielenkiinnolla 
jo siksi, että olen enti-
nen pyhäkoulunopet-
taja. Aion myös ää-
nestää. Vaikuttami-
nen on tärkeää. Seu-

rakunnassa on paljon hyviä asioita.
– Ehdolla on kolme hyvin erilaista ehdokas-
ta. Olen mielestäni saanut heistä kattavasti 
tietoa. Heidän korostuksensa ovat tulleet sel-
väksi. Hyvältä kirkkoherralta vaaditaan mo-
nipuolisuutta. Hänen on kyettävä olemaan 
lähellä seurakuntalaisia, eikä hän saa erotel-
la ihmisiä esimerkiksi herätysliikkeen perus-
teella. 

Hyvä kirkkoherra on kansan mies
Pikakysely Myllyojan ostoskeskuksessa paljasti oulujokisten tietävän, että heidän kotiseurakuntaansa etsitään parhaillaan uutta kirkkoher-
raa. Rauhan Tervehdys kysyi gallupiin osallistuneilta muun muassa, aikovatko he äänestää kirkkoherranvaalissa, onko heillä riittävästi tietoa 
ehdokkaista ja millainen on hyvä kirkkoherra.

eila 
PylKKäNeN

– Tiedän vaaleista. 
Kotiin tuli seurakun-
nan mainos vaaleista. 
Ehkäpä myös äänes-
tän. En ole vielä pe-
rehtynyt seurakun-
nan kirjeeseen. Mi-

nusta on hyvä systeemi, että seurakunta-
laiset valitsevat oman kirkkoherransa.
– Minulla on riittävästi tietoa ehdokkaista. 
Nykypäivänä tietoa on niin paljon tarjol-
la eri medioissa. Hyvän kirkkoherran pitää 
olla kansaa lähellä.

Lue sivulta 18 Oulujoen kirkkoherranvaalin 
äänestysajoista ja -paikoista. 

teKSti: riitta HirVoNeN
KuVat: elSi HuttuNeN
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Maata  kiertelemässä

Uusi 
kasvo

Kempeleen kirkkoherran-
virastossa istuu mietteli-
ään näköinen mies työ-
pöytänsä takana. Rovasti 

Veijo Lauronen, joka on toimi-
nut muutaman kuukauden ajan 
Kempeleessä pappina, on käy-
mässä läpi paksua pinkkaa dia-
konia-avustuspapereita. 

– Avustuspyyntöjä on tul-
lut huomattavasti enemmän nyt 
taantuman aikana. Seurakunnal-
lamme on resursseja auttaa, ja juuri 
nyt ihmisiä pitäisikin auttaa. Seu-
rakunnan avustuksilla on ostettu 
myös elintarvikkeita, ettei avun-

Kriisialueiden kasvattama rovasti

tarvitsijoiden ole tarvinnut nähdä 
nälkää, diakoniapappi selventää.

Laurosen mielestä papin työs-
sä parasta ja samalla haasteelli-
sinta on ihmisten kohtaaminen. 
Ihminen löytyy kuitenkin myös 
hallinto- ja paperiasioiden ta-
kaa. Kristillisen sanoman välit-
täminen on kutsumustyötä, ja si-
tä tehdään monella eri tavalla, ei 
vain saarnastuolista.

Kriisityötä 
kansainvälisillä kentillä
Laurosen kipinä alalle syntyi 
jo synnyinseudulla Suomussal-

mella, missä nuori lukiolaispoi-
ka lähti mukaan hyvin vilkkaa-
seen seurakunnan nuorisotoi-
mintaan. Valmistuttuaan teo-
logisesta tiedekunnasta hän on 
toiminut vuodesta 1975 lähtien 
monenlaisissa tehtävissä seura-
kunnissa. 

Kajaanissa Lauronen on toi-
minut seurakunnassa ja vii-
meksi kahdeksan vuotta va-
ruskunnassa sotilaiden pappi-
na. Lisäksi hän on osallistunut 
viiteen eri operaatioon rauhan-
turvaajien pappina Kyproksella, 
Siinailla, Libanonissa, Bosnias-
sa ja Kosovossa. 

– Kriisialueilla suurin ero ko-
timaahan oli olosuhteissa ja tie-
tysti ihmisten vaikeissa elämän-
tilanteissa. Papin päätehtävä oli 
järjestää kirkollista toimintaa. 

Hengellisten johtajien 
isäntänä
Myös paikallisten keskuudes-
sa tehtiin kriisityötä ja yritettiin 
vaikuttaa rauhantahtoon ruo-
honjuuritasolla. 

– Merkittävä tapahtuma Ko-
sovossa oli, kun saimme albaani-
en hengellisen johtajan imaamin, 
katolisen kirkon paikallisen pa-
pin ja serbien ortodoksisen papin 
ensimmäistä kertaa saman neu-
vottelupöydän 
ääreen. Minua 
pysäytti, kun 
imaami tote-
si, että pitäi-
si oppia anta-
maan anteek-
si kärsimiään 
vääryyksiä ja 
rukoilemaan 
toistensa puo-
lesta. 

Hengellisten johtajien yhteiset 
kokoontumiset tulivat säännölli-
siksi, ja he kävivät Suomessakin 
yhdessä Hengellisillä päivillä. 

Lauronen on toiminut kriisi-
työssä kotimaassa ja myös muun 

muassa Thaimaassa tsunamin 
jälkihoitotehtävissä. 

– Mieleen jäi eräs vihkipari, 
joka koki tsunamin kihlaparina 
ollessaan. Yhtäkkiä hotellihuo-
neessa oli vesi noussut ja nosta-
nut sängynkin melkein katonra-
jaan. He olivat rukoilleet, ja vesi 
oli alkanut laskea. Tapahtuman 
jälkihoitona he halusivat, että 
heidät siunattiin avioliittoon sa-
malla hiekkarannalla.

Kutsumus 
ei jäänyt eläkkeelle
Lauronen on jo ikänsä puolesta 
sotilaspapin virasta eläkkeellä, 
mutta eräs tuttu houkutteli hä-
net Oulun hiippakuntaan ”särky-
mävarapapiksi”. 

– Kutsumus ei jäänyt eläk-
keelle, ja kun olen terve, koin 
tehtäväkseni palvella vielä kir-
kossa. Työ on täällä hyvin haas-
tavaa ja mielenkiintoista. Työ-
yhteisössä on tehty hyvää työtä 
ja ulkoiset puitteet, esimerkiksi 
kirkko ja Kokkokankaan seura-
kuntakeskus ovat loistavat. Seu-
rakunnassa on enemmän risti-
äisiä kuin hautajaisia, Lauronen 
summaa. 

Veijo Lauronen viipyy vai-
monsa kanssa Kempeleessä ai-
nakin elokuun loppuun asti, 

jonne viransi-
jaisuus kestää. 
Omakotitalo 
Kajaanissa on 
pantu toistai-
seksi vuokral-
le, ja lapset ovat 
jo maailmal-
la. Työn vasta-
painona Lauro-
nen harrastaa 
rakentamista. 

Myös liikunta on lähellä rovas-
tin sydäntä. Kevättalven hohta-
va aurinko kutsuu usein hiihte-
lemään meren jäälle.

PäiVi martiKaiNeN

Tule avustajaksi 
10-leirille 
Rokualle
Kymmenvuotiaiden perintei-
selle 10-leirille kaivataan va-
paaehtoisia aikuisia avustajia.

Leiri pidetään Rokuan lei-
rikeskuksessa viikolla 26. 

Avustajien tehtävänä on lä-
hinnä auttaa ruokailujen su-
jumisessa. Tehtävät on jaettu 
seitsemäntuntisiin aamu- ja 
iltavuoroihin. Vapaavuoros-
sa voi seurata leirin ohjelmaa 
tai nauttia Rokuan kauniista 
luonnosta.

Tarjoamme vapaaehtoisil-
le aikuisille avustajille majoi-
tuksen kahden hengen huo-
neissa, ruokailut ja matkat lei-
rikeskukseen ja takaisin.

Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut pertti.putila@evl.fi tai p. 
040 5062 883.

Rovasti Veijo Lauronen käsittelemässä diakonia-avustuspapereita. Laurosen mukaan 
ihmiset tarvitsevat rohkaisua, jotta selviävät vaikeista ajoista, ja seurakunnan 
tehtävä on osoittaa tukea myös konkreettisesti.

Seitsemännen päivän adventis-
tit kiistävät, että he olisivat aiko-
neet käännyttää presidentti Ba-
rack Obaman kenialaisen mus-
limi-isoädin.

Väitetty käännyttämisyritys 
aiottiin joidenkin tietojen mu-
kaan tehdä evankelikaalisten kris-
tittyjen kokouksessa Keniassa.

Sarah Obama, 87, kutsut-
tiin huhtikuussa kolmen viikon 
evankeliointitapahtumaan Kisu-
mun paikkakunnalle Keniaan. 
Isoäiti Obaman perhe esti tätä 
saapumasta kokoukseen vedoten 
tämän polvivammaan ja siihen, 

Adventistit kiistävät Obaman isoäidin käännyttämisen
etteivät he voineet taata isoäidin 
turvallisuutta.

Adventistipastori Tom Obuya 
kertoi kenialaiselle Daily Nation 
-sanomalehdelle, että mama Sa-
rah oli ollut valmis kääntymään, 
ja hänet aiottiin kastaa.

Joku puhuu palturia tai sitten 
lehdistö on antanut väärää tietoa. 
Tiedot käännytysyrityksestä ni-
mittäin vaihtelevat. Adventtikir-
kon edustaja väittää, että Sarah 
Obamaa ei ole aiottu käännyttää 
ja kastaa. Lehtijutut kääntymi-
sestä olivat ”liioittelua”.

– Mama Sarah oli vain kut-

suttu kokoukseen erityisvieraak-
si. Ei ollut minkäänlaisia aikeita 
käännyttää häntä, vakuuttaa ad-
venttikirkon puhemies Kenneth 
Maena. Adventtikirkon kanta on, 
että ihmistä ei voi kastaa ilman 
hänen suostumustaan.

Paikalliset muslimijohtajat 
ovat osoittaneet paheksuntansa 
väitetystä käännyttämisaikees-
ta. Kenian imaamien ja musli-
misaarnaajien neuvoston sihtee-
ri sheikki Mohamad Khalifa sa-
noo, että muslimit eivät katso si-
vusta, jos joku heistä pakotetaan 
kääntymään kristityksi.

Sarah Obamasta tuli Keniassa 
julkkis pojanpoikansa vaalivoi-
ton myötä. Hän on presidentti 
Obaman isänisän kolmas vaimo.

Presidentti Barack Obama on 
harras kristitty. Häntä ei kasva-
tettu kristityksi vaan hän tuli us-
koon aikuisena.

Kenian seitsemännen päivän 
adventistien kirkko sijaitsee lä-
hellä Obaman perheen kotia. 
Kirkko onkin muuttanut nimen-
sä Obaman seitsemännen päivän 
adventistien kirkoksi.

religioN NewS SerVice

Kutsumus ei jäänyt 
eläkkeelle, ja kun 
olen terve, niin 
koin tehtäväkseni 
palvella vielä 
kirkossa. 

Pä i v i  Ma r t i ka in e n Vauvauinti 
juhlii Raksilassa
Vauvauinnin 25-vuotisjuh-
laa vietetään Oulun uimahal-
lissa Raksilassa 17.5. klo 13 
alkaen. Tapahtuma on toteu-
tettu yhteistyössä oululaisten 
uimaseurojen kanssa. 

Ohjelmaa on tarjolla kai-
ken ikäisille – vauvoille, sisa-
ruksille, vanhemmille ja iso-
vanhemmille. Soiva Siili mu-
sisoi vauvauintiryhmissä, 
kahluu- ja lastenaltaassa leiki-
tetään lapsia, vesiliukumäessä 
järjestetään kisat ja kuntoal-
taassa temppurata. Ison altaan 
matalassa päässä on vesipelas-
tusohjausta. 

Vauvauintijuhlan päättää 
kello 14.30 pellehyppynäytös. 
Perhelippu (kaksi aikuista ja 
kaksi lasta) maksaa 5 euroa.

Isä meidän 
väreilee 
kryptassa
Pyhän Hildegardin seura ja 
Tuomiokirkkoseurakunta jär-
jestävät helatorstaina kello 17 
Isä meidän -tilaisuuden Ou-
lun tuomiokirkon kryptassa.

Tilaisuudessa kuullaan Py-
hän Hildegardin kirjoituksia, 
raamatuntekstejä ja hiljaista 
luostarilaulua Gloria- ja Re-
sonanssi-lauluryhmien esit-
tämänä. Kryptassa myös ru-
koillaan yhdessä. 

1100-luvulla eläneen nun-
na Hildegardin kirjat käsitte-
levät teologiaa, kosmologiaa ja 
psykologiaa, luonnon- ja lää-
ketietoa ja musiikkia, jota hän 
itse sävelsi ja sanoitti kaikki-
aan 77:n laulun verran.
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Suomi eli jälleen kerran vaa-
ran vuosia viime vuosisa-
dan alussa. Suurruhtinas-
kunnasta yritettiin tehdä 

venäläinen, mutta se ei suomalai-
sille sopinut. Venäläisten aikeista 
ei tykätty myöskään pienessä Ou-
lujoen seurakunnassa. 

Upouuden kirkon tornin hi-
lattiin kello, jossa oli teksti Oi 
Herra, siunaa Suomen kansa. Säe 
on virrestä 579.

Jyhkeä teksti, sanoo Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra Paavo 
Moilanen. 

Kellon varustaminen moisella 
tekstillä oli rohkeuden teko, sil-
lä Suomessa elettiin sortokautta. 
Maa tarvitsi kuitenkin siunaus-
ta ja siunauksen se näyttää myös 
saaneen. Oulujoen seurakunta-
kin sai osansa siunauksesta, mut-
ta tragedioilta ei silti vältytty.

Papit kansan rinnalla
Oulujoen seurakunta perustet-
tiin 1904. Perustamista ajoivat 
samat miehet, jotka haaveilivat 
Suomen itsenäistymisestä. En-
simmäinen kirkkoherra oli Erk-
ki Pesonen, kansallisromantik-
ko ja herännäispappi, mies joka 
asettautui kansan rinnalle jopa 
pukeutumista myöten. Sepäntai-
toinen mies kulki työvaatteissa ja 
takoi pajassaan viikatteita. 

– Juuri 
kansan rin-
nalle asettu-
minen ja fyy-
sinen työ oli-
vat kansallisromantiikan ihantei-
ta, Moilanen toteaa.

Pesonen oli ripeä, mutta myös 
kiivasluonteinen. Sen saivat joskus 
rippikoululaiset tuta, kun he olivat 
herenneet hävyttömiksi. 

tyhjät astiat
Pesosesta on monta tarinaa. Yk-
si tarinoista tulee satavuotiaan 
suusta. Meille sen välittää kirk-
koherra Paavo Moilanen.

– Jaakolan emäntä Oulunlah-
desta täytti sata vuotta. Kun tie-
sin, että Oulunlahti kuului ai-
kanaan Oulujoen seurakuntaan, 
lähdin onnittelemaan satavuo-

tiasta. Kuinka ollakaan Jaako-
lan pirtissä pirteä satavuotias ot-
ti vastaan Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherran ja oli asiasta ilahtu-
nut. Jaakolan emäntä kertoi, et-
tä kun hän oli nuori, Erkki Peso-
nen kävi tässäkin pirtissä seuroja 
pitämässä. Pesonen oli puhunut 
tyhjistä astioista. 

– Kun minä olin niin nuori, 
en ymmärtänyt mitä hän mahtoi 
tarkoittaa, mutta nyt minä ym-
märrän, satavuotias sanoi.

Satavuotias ymmärsi, mutta 
moni muu ei. Tyhjät astiat tarkoit-
tavat yksinkertaisesti sitä, että ih-
misellä ei ole Jumalan edessä an-
sioita.

Kiestinki, uhtua, Kannas
Oulujoella ei eletty herrankuk-
karossa, vaikka siellä viljeltiinkin 
kristinuskon opetuksia. Oulujo-
en kunta oli pitkään poliittisesti 
kahtiajakautunut. Kunnassa asui 
muun muassa maataloudesta lei-
pänsä saaneita vanhoja sukuja ja 
työväestöä. Kunnassa vallan vei 
välillä vasemmisto, välillä oikeis-
to. Sota ei kuitenkin kysynyt, mi-
tä puoluetta kukin kannatti, sillä 
taisteluihin lähtivät kaikki. 

Oulujoella on 55 sankarivai-
najan haudat. He kuolivat jat-
kosodassa Kiestingin ja Uhtuan 
suunnalla. Kesällä 1944  suuri osa 

oulujoki-
sista  siir-
rettiin 
Karjalan 
Kannak-

sen  puolustustaisteluun. Hauta-
kivissä voi lukea, että osa oulujo-
kisista myös kuoli Kannaksella, 
kertoo Moilanen.

Naiset ja nuoret joutuivat otta-
maan vastuun tilan töistä. Myö-
hemmin he ovat muistelleet, että 
vastuun kantaminen kasvatti hei-
tä, mistä oli paljon hyötyä myö-
hemmin elämässä.

työ kunniassa
Oulujoella vanhat suvut kunni-
oittivat työtä yli kaiken. He sai-
vat leipänsä joskus kovankin raa-
tamisen jälkeen. He myös onnis-
tuivat työssään. Pellot varsinkin 

joenvarrella ovat viljavia ja ra-
kennukset komeita ja ikiaikaisia.

Moilanen piti 1960-luvulla 
seuroja tälle väelle lähes joka vii-
konloppu. Hän soitti ja ilmoitti 
mielellään tulevansa. Jos Moila-
sen soittoa ei kuulunut, seura-
kuntalaiset soittivat itse ja pyysi-
vät pastoria tulemaan. 

Työlle persoja olivat myös uu-
disrakentajat toisen maailman-
sodan jälkeen. He olivat työllis-
tyneet tehtaisiin tai palvelualoil-
le. Uudisrakentajat ottivat mah-
dollisimman vähän lainaa, elivät 
omalla palkallaan ja rakensivat 
itselleen talon. Ensin pystytet-
tiin sauna ja saunakamari, jossa 
asuttiin aluksi. Viimeksi nousi it-
se asuintalo.

 – Kun työpäivä tehtaalla päät-
tyi, alkoi toinen työpäivä omalla 
rakennuksella, Moilanen sanoo.

Seurakunta syntyi  
sortokauden keskelle

Faktaa

Vuoden aikana Oulujoen 
seurakunnassa
• 95 % alueen ihmisistä kuuluu seurakuntaan

• Kastetaan yli 300 lasta

• Vihitään 100 paria avioliittoon

• Siunataan 80 ihmistä haudan lepoon

• On 6000 ehtoollisella käyntiä

• 250 nuorta käy rippikoulun ja konfirmoidaan

• On 1000 diakoniatyön asiakasta

• Yli 70 ihmistä laulaa kuorossa tai osallistuu muun musiikkiryhmän toimintaan 

• Järjestetään 200 jumalanpalvelusta, joissa käy yli 20 000 ihmistä

• 30 musiikkitilaisuutta

• Kymmeniä leirejä ja retkiä, joihin osallistuu tuhansia ihmisiä

• Yli 300 vierailua ala-asteille 

typpitehdas räjähti
Oulujoen seurakunnan ehkä  traa-
gisin hetki koettiin 1960-luvulla, 
kun typpitehdas räjähti ja kymme-
niä ihmisiä kuoli. Räjähdys aiheut-
ti kauhua tehtaan lähellä asuville, 
sillä esimerkiksi metallin kappalei-
ta sinkoutui taloihin.

Ihmiset pohtivat, voiko pai-
kalla enää asua. Toisaalta ihmi-
set tunsivat kiitollisina, että Typ-
pi oli tuonut alueelle paljon hy-
vinvointia ja työpaikkoja.

Oulujoen seurakunnan itsenäi-
syys saattaa loppua aivan samal-
la tavalla kuin kunnankin itsenäi-
syys. Se olisi onnettomuus oulu-
jokiselle identiteetille, Moilanen 
huomauttaa. Hän kannattaa seu-
rakuntayhtymämallia, jossa Oulu-
joki säilyisi itsenäisenä seurakun-
tana.

PeKKa HeliN

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n
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Els i  H u t t u n e n

Mikko Jämsä ja Saila 
Kukkohovi-Jämsä ovat 
parisuhdekurssien 
konkareita. He ovat 
saaneet niistä tukea 
myös omaan liittoonsa. 
Heitä huolestuttaa se, 
että parisuhdetyö jää 
seurakunnissa usein 
pelkäksi strategiseksi 
lupailuksi.

Oulussa yhteinen seura-
kuntaneuvosto on selvi-
tellyt parisuhdetyön ti-
laa kaupungissa. Se to-

teaa tuoreimmassa pöytäkirjas-
saan, että parisuhdetyö ei ole hy-
vällä tolalla, mutta toimenpiteitä 
parannuksiksi ei ole tullut. 

– Asia päätettiin viedä toimin-
nallisiin strategioihin. Se on va-
kiovastaus, joka tarkoittaa sitä, 
ettei tehdä mitään konkreettista, 
Mikko Jämsä toteaa pessimisti-
sesti.

Kirkolliskokouksen päätök-
sen mukaisesti Virtaa välilläm-
me -toiminta tulisi kuitenkin va-
kiinnuttaa osaksi seurakuntien 
säännöllistä toimintaa.

Luottamushenkilönä se-
kä Oulujoen seurakuntaneu-
vostossa että Oulun yhteisessä 
kirkkoneuvostossa istuva Mik-
ko Jämsä teki loppukesästä 2007 
aloitteen, jossa hän ehdotti jat-
korahoitusta tuolloin päätty-
mässä olleen Kotiinpäin-pro-
jektin työntekijälle. Rahoitusta 
ei annettu, vaan toimintaa pää-
tettiin jatkaa muiden työnteki-
jöiden toimesta. 

Perhe- ja parisuhdetyöhön pe-
rustettiin kuitenkin seurantaryh-
mä kartoittamaan sitä, kuinka toi-
minnan siir-
to seurakuntiin 
onnistuu ja riit-
tävätkö voima-
varat. Raportti 
valmistui jou-
lukuussa.

– Yksiselit-
teinen loppu-
tulema oli, et-
tä työ on vä-
hentynyt mur-
to-osaan ja mo-
nissa seurakun-
nissa loppunut 
kokonaan. Niin 
seurantaryhmä 
kuin Oulun seurakunnat kaipaa-
vat koordinaattoria. Ongelma on 
se, että seurakuntarajat ovat keino-
tekoisia. Tarvittaisiin koordinaat-
tori ohjaamaan toimintaa laajem-
malla alueella, Jämsä perustelee.

Huhtikuussa pidetyssä strate-
giaseminaarissa aiheesta keskus-
teltiin jälleen. Seurakuntayhty-
män johdon näkemys oli pysy-
nyt samana: työvoimaa ei lisätä. 

– Työntekijöillä on kuitenkin 
kädet täynnä jo nyt. On johdon 
asia osoittaa ja kertoa, mitä jä-
tetään tekemättä, jotta uusi työ-

Hyvä parisuhde kuuluu kaikille 

muoto saadaan mukaan, Jämsä 
kiteyttää.

Kun virta  
välillämme hiipuu
Suurin osa Virtaa välillämme 
-kursseihin osallistuvista on pa-
riskuntia, joilla on alle kymmen-
vuotiaita lapsia. 

– On surullista, että eroja ta-
pahtuu paljon juuri ruuhka-
vuosiaan elävissä lapsiperheissä. 
Silloin helposti unohtuu se, että 
juuri parisuhde on perheen pe-

rusta ja lasten 
koti, Saila Kuk-
kohovi-Jämsä 
huokaa. 

Toinen ylei-
nen ajankohta 
kurssittaa suh-
detta on se, kun 
lapset ovat len-
täneet pesästä 
ja toinen tun-
tuu vieraalta. 

– Se, mihin 
toisessa rakas-
tui, unohtuu 
helposti. Ja juu-
ri niitä pitäisi 

välillä muistella, ei vaan niitä är-
syttäviä juttuja, talon rouva ker-
too kokemuksesta. 

Saila ei ole varma, olisivatko 
he vielä yhdessä ilman parisuh-
dekursseja, Mikko on – olisim-
me naimisissa vaikka hampaat 
irvessä. 

– Omat karikkomme löytä-
neenä, kiertäneenä ja kartoitta-
neena tiedämme, että hyvä pari-
suhde on mahdollinen.

Saila on perheessä se avoin 
ja hersyvä, Mikko hiljaisempi 
ja analyyttisempi. Omia asioita 

ei tehnyt mieli julistaa kaikille, 
mutta jotain piti tehdä. 

– Se ettei Mennään eteen-
päin -kurssilla ollut ryhmätöitä, 
rohkaisi minua lähtemään, hän 
muistelee. 

– Parisuhdekoulutuksilla on 
ollut valtava vaikutus. Se on vaa-
tinut itseltä vuosien työn, että 
antaa toisen sanoa sanottavan-
sa loppuun, rouva myöntää pilke 
silmäkulmassa. 

Pariskunta allekirjoittaa van-
han kansanviisauden, jonka mu-
kaan vastakohdat täydentävät 
toisiaan. Ja joskus ne suorastaan 
hakevat toisiaan. 

– Siinä sitten kulmat narsku-
vat yhteen ennen kuin löytyy se, 
millainen meidän yhdessä ja ko-
konaisuutena pitäisi olla. 

Välikahveja 
kotikeittiössä
Pariskunnan mukaan jokaises-
ta suhdekurssista siirtyy jotain 
osaksi arkea. 

– Kurssilla otetaan vastaan ja 
käsittelyyn se juttu, joka on juuri 
meille arka asia ja ongelma. Esi-
merkiksi meille mustasukkaisuus 
ei koskaan ole ollut ongelma.  

Konkreettisin arkeen siirtynyt 
tapa ovat välikahvit. 

– Kun lapset ovat pieniä, ei yh-
teistä aikaa kerta kaikkiaan löy-
dy. Rupesimme sitten keittämään 
näitä välikahveja vaikka terma-
riin. Kun jäi pienikin väli, niin 
istuimme saman pöydän ääreen 
juttelemaan, joko ihan pinnalli-
sista asioista tai sitten ongelmista. 

– Vartissakin ehtii puhua mo-
nenlaista. Se synnyttää kahden-
keskistä tunnetta, he toteavat. 

Ilman tuota kahdenkeskisyy-

den tunnetta liitto muuttuu hel-
posti kämppäkaveruudeksi. 

– Arjen läheisyys on äärettö-
män arvokasta, aina ei tarvitse 
mennä kaksistaan ulos syömään. 

Seksistä ja 
siltä väliltä
Saatuaan apua pariskunta on toi-
minut myös itse ohjaajina. 

– Ohjaajien ainoa viisaus on 
siinä, että he tietävät mitä seuraa-
vaksi tapahtuu. Teemme kuiten-
kin ihan samat asiat kuin muut-
kin, ja se on kyllä mukavaa, he to-
teavat nauraen.

Virtaa välil-
lämme -kurssit 
voi nähdä paris-
kunnan yhteise-
nä harrastukse-
na. Ryhmäläisten 
kanssa kokoonnu-
taan 5–6 kertaa ja 
jokaisella kerralla 
mukana on myös 
vieraileva tähti. Jo-
ka kerralla on myös oma teeman-
sa. Niihin kuuluu myös seksi.

– Eräskin mies sanoi, että on se 
ihme, että seurakunnan parisuh-
deleiri on ensimmäinen paikka, 
jossa hän voi asiallisesti puhua 
seksistä! Saila Kukkohovi-Jämsä 
paljastaa.

Kurssien hengellisyys riippuu 
pitkälti isäntäparista. 

– Meille usko ja seurakunta 
ovat tärkeitä. Emme pidä hengel-
lisyyttä esillä, mutta kaiketi va-
kaumuksemme näkyy. 

Parempi 
kuin silloin alussa
Leirien järjestäminen on aina 
melkoinen ponnistus vetäjille. 

Jatkuvaan työhön ei kellään työn-
tekijöistä ole aikaa tai resursseja. 
Siksi parisuhdetyön tulisikin ol-
la koordinoitua. 

– Virtaa välillämme on tästä 
surullinen esimerkki. Tekijöitä 
ja kävijöitä oli paljon, mutta kun 
koordinoijalta loppui pesti, toi-
minta hiipui. 

Pienemmissä seurakunnissa 
esimerkiksi Limingan rovasti-
kunnan alueella toiminta on jat-
kunut erilaisten toimintapäivien 
muodossa.

Toki parisuhde vaatii yhteistä 
aikaa myös muulloin kuin kurs-

seilla. Kuk-
kohovi-Jäm-
sät suuntaavat 
joka talvi ete-
lään, joskus jo-
pa Helsinkiin 
saakka. 

– Mikko ra-
kasti minua 
niinkin paljon, 
että lähti Ab-

ba-konserttiin, Saila muistelee. 
Ennen parisuhdekoulutuksia 

yhteisiä matkoja ei juurikaan tehty.  
– Emme halua parisuhdetoi-

minnan elvyttämistä siksi, että 
vain meillä olisi mukavaa. Olem-
me kuitenkin nähneet sen mer-
kityksen itselle, ja niin mieluus-
ti näyttäisimme sen muillekin, 
Mikko Jämsä toteaa. 

Samaa mieltä on myös vaimo.
– Mikko on maailman paras 

mies, melkein parempi nyt kuin 
silloin alussa.  

elSi HuttuNeN

Lue lisää aiheesta  
www.virtaavalillamme.fi.

Koulutuksessa 
otetaan vastaan 
ja käsittelyyn se 
juttu, joka on juuri 
meille arka asia ja 
ongelma.

Emme halua 
parisuhdetoiminnan 
elvyttämistä siksi, 
että vain meillä 
olisi mukavaa. 
Olemme kuitenkin 
nähneet sen 
merkityksen itselle, 
ja niin mieluusti 
näyttäisimme sen 
muillekin.
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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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

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

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Sisältöä elämään.

www.kirjapaja.fi

SOILI POIJULA – RIITTA AHONEN

Irtisanotut
Menetys, muutos ja 
selviytyminen

Kuinka elämä muuttuu ja mistä löytyvät 
selviytymisen avaimet? Mukana myös 
irtisanomisia tekemään joutuneiden 
näkökulma asiaan. Ovh. 29,90

SOILI POIJULA

Miten selviytyä 
työpaikan 
menetyksestä
Kirja kaikille, joita työttömyys on 
kohdannut. Tärkeä tietopaketti myös 
yritysjohdossa ja työterveyshuollossa 
työskenteleville. Paratiisi-pokkarit.
Ovh.9,95

TYÖTTÖMYYDEN KOHDATESSA
ISÄ MEIDÄN- TILAISUUS

OULUSSA to 21.5.-09 klo 17 TUOMIOKIRKON KRYPTA
 • Hiljaista luostarilaulua  • Raamatun tekstejä
  - Gloria ja Resonanssi  • Hildegardin kirjoituksia
  lauluryhmät  • Rukousta

Alkuhartaus: Kappalainen Ari-Pekka Metso. 
Lauluryhmiä johtavat: Seija Okkonen ja Marja-Liisa Mustonen. 

Järjestäjä: Tuomikirkkoseurakunta ja Pyhän Hildegardin seura ry

 
                    

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

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

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

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

 
 

 
 

 
 

 
 

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

Mukavan tilavat kengät 
löytyy meiltä!

palveleva

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 

rauhan tervehdys 
-lehden 

jaKelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

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

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

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
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Päi v i  Ma r t i ka in e n

Tapahtumat

 Perinteiset
SEPÄN SEURAT 

 Yli-Iissä helatorstaina 21.5.2009 

Klo 10.00  Messu Yli-Iin kirkossa, saarna pastori Mikko Salmi
 Lähetyslounas Heränneen kansan lähettien hyväksi
Klo 12.30  kirkossa Esitelmä: ”Runoilijapiispa Frans Mikael Franzénin 
 hengellinen tausta”; kirkkoherra Toivo Hyyryläinen, seurapuheita
Klo 14.30  Seurat Sepän muistomerkkipirtillä Hökänrannassa
 Tervetuloa mukaan kauempaakin!

Yli-Iin seurakunta ja Herättäjä-Yhdistys

VA
NK

IE
N 

OM
AI

SE
T 

VA
O 

ry
 ti

ed
ot

taa: VERTAISTUKI-ILTA 

perjantaina 15.5.09 klo 17.30 Oulun ja kaikkien lähikuntien 
vankien omaisille Kriminaalihuollon toimitiloissa, Pohjois-
Suomen Aluetoimistossa, Hallituskatu 28 B, 2 krs, (alaovisummeri).
Illan aiheena: Miten tukea vapautuvaa vankia?
Asiantuntijavieras mukana illassa ja illan vetää VAO ry:n 
puheenjohtaja Marja Vilkama-Latvala.

Tarjoilua.
Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! 
Kysy lisää Marjalta puh. 050 340 0373 (nettisivumme 
www.vankienomaiset.fi )

 – Idea virsimerkkien suoritta-
misesta syntyi valtakunnallisen 
koululaisten Virsivisan aikana. 
Limingasta osallistuttiin tänä-
kin vuonna Virsivisaan, jota var-
ten piti osata 21 virttä. Ajattelin, 
että lisätään siihen vielä neljä, 
niin oppilaat saavat hopeiset vir-
simerkit ja kunniakirjat, – Kot-
karanta kertoo.

Virsimerkkien tarkoitus on 
kannustaa tuntemaan virsiä se-
kä oppimaan virsikirjan käyttöä. 
Virsiä ei tarvitse osata ulkoa, mut-
ta ne tulee laulaa ilman säestystä. 

Rantakylässä lauluryhmiä oli 
neljä: Nuotit, Virsiviikarit, Ses-
se ja Laulavat Linnut, jotka ura-
koivat vuorotellen säkeistön ker-
rallaan. 

Suoritukseen kuului tutumpia 
ja vieraampia virsiä laidasta lai-
taan: Lensi maahan enkeli, Kaik-

Rantakylän koulussa ollaan virsituntijoita. Lauluryhmä Nuotit näyttää veisaamisen mallia.

Virsimerkin suorittaminen on siistiä
ki maat, te riemuitkaatte ja Her-
raa hyvää kiittäkää. 

Luokanopettaja Sari Sipolaa 
hymyilytti. 

– Ajattelin kuunnellessani 
suoritusta, että voi kun nämä 
ovat mahtavia. Olemme noudat-
taneet koulussamme perinteis-
tä linjaa laulamalla virsiä uskon-
totunneilla ja aamunavauksissa. 
Marraskuusta lähtien olemme 
laulaneet erityisen paljon harjoi-
tellessamme virsivisaa varten.

Sipolan mielestä virsimer-

kin suorittaminen on ollut hy-
vä ja opettavainen projekti, joka 
oli helppo ottaa mukaan opetus-
suunnitelmaan. 

– Aivan uusiakin virsiä on ope-
teltu. Ja virsien myötä myös pojat 
ovat innostuneet laulamaan!

Neljäsluokkalaisten Saga Sute-
lan ja Kristian Järvelinin mieles-
tä virsien opettelu on ollut kivaa. 

– Olemme harjoitelleet koulus-
sa. Joukossa oli muutama oudompi 

virsi, mutta nekin oli helppo oppia. 
Merkin suorittaminen ei jännittä-
nyt kauheasti. On hauskaa saada 
hopeinen virsimerkki.

Sutela nimesi veisatuista vir-
sistä suosikikseen Kosketa minua, 
henki ja Järvelinin mielestä paras 
on Lensi maahan enkeli.

Mika Kotkaranta on nautti-
nut koordinaattorin roolistaan 
Virsivisassa ja virsimerkin suo-
rittamisessa. 

– Limingasta löytyy vankkaa 
lasten virsikulttuuria: Linnu-
kan koululaisten voittama vuo-
den 2005 virsivisa poiki Tähdet-
nimisen seurakunnan lapsikuo-
ron. Rantakylän koulu osallistui 
virsivisaan tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa yltäen heti hiippa-
kuntatasolla kuudenneksi. 

Myös Linnukassa on osallis-
tuttu virsivisaan ja suunnitel-
tu virsimerkkien suorittamis-

ta. Kotkaranta on yhdessä par-
tionohjaaja Markku Korhosen 
kanssa räätälöinyt myös partio-
laisille oman virsimerkin.

 PäiVi martiKaiNeN 
Tämän vuotisen Virsivisan voit-
ti Lapuan hiippakunnan jouk-
kue Virsiveijarit Kauhavalta. Ou-
lun hiippakunnan joukkue, Virsi-
veisurit Kokkolan seurakunnasta 
tuli kolmanneksi.

Limingan Rantakylän 
koululta kaikui pontevaa 
veisaamista, kun 
kolmannen ja neljännen 
luokan oppilaat 
suorittivat Suomen 
kirkkomusiikkiliiton 
hopeisia virsimerkkejä. 

Lapsia ajatellen 
virsien tehtävä on 
tukea kristillistä 
kasvatusta.

Mika Kotkaranta 
kanttori

Tuleva sunnuntai 17. toukokuu-
ta tarjoaa kristittyjen suuntien 
edustajille yhteisen rukousaree-
nan, kun Kempeleen kirkon ovet 
avautuvat kaikille pohjoissuoma-
laisille rukoilijoille. 

Etelä-Suomessa rukouksesta 
innostuneet kokoontuvat Tam-
pereelle jo perjantaina 15. touko-
kuuta. Tapahtumiin ei ole etukä-
teisilmoittautumista tai osallis-
tumismaksua.

Alueellisten rukoustapahtu-
mien taustalla on viime syksynä 
Turussa järjestetty Kristus-päi-
vä. Tuolloin Turkuhalliin ko-
koontui kymmenisen tuhatta 
henkeä jokaisesta Suomen seu-
rakunnasta. 

rukousta 
joka pitäjässä
Lokakuisen Kristus-päivän ta-
voitteena oli, että sen jälkeen jo-
kaisella Suomen paikkakunnal-
la toimisi ainakin yksi esiruko-
usryhmä, jossa rukoillaan sään-
nöllisesti oman kylän, naapu-
ruston tai kaupunginosan puo-
lesta. Kuluneen talven ja kevään 
aikana rukoustoimintaa onkin 

Kempeleen kirkko täyttyy 
rukouksesta

jatkettu ympäri maata Tuli on 
irti -illoissa. 

Pohjois-Pohjanmaan toimin-
nalla on omat sivunsa osoittees-
sa www.rukoillaan.fi. Rukous-
yhteyden löytämisestä kiinnos-
tuneet voivat ottaa sähköpostit-
se yhteyttä osoitteella posti@ru-
koillaan.fi. 

Tapahtuman järjestävät Kan-
san Raamattuseura ja Kempe-
leen seurakunta toivottavat ru-
koustapahtumiin tervetulleek-
si kaikki rukouksesta kiinnos-
tuneet kaikista tunnustuskun-
nista. 

Päivän aikana tarjotaan ruko-
ukseen liittyvää koulutusta, jae-
taan tietoa tähän mennessä saa-
duista kokemuksista ja kerro-
taan ideoita Kristus-päivän jat-
kotapahtumien järjestämiseksi. 
Samalla kerrotaan myös tulevien 
vuosien suunnitelmista.

Alkuhartauden jälkeen Kem-
peleessä kuullaan Antti Hämä-
läisen koulutus esirukouksesta 
ja hengellisestä johtajuudesta.  

Kansan Raamattuseuran 
evankelioimistyön johtaja Erk-
ki Taivainen, saman järjestön 
julistaja Hannu Hatanpää ja 
Agape Europe -järjestöä ja Mis-
sion Europe -yhdistystä edus-
tava rovasti Markku Happo-
nen kertovat Suomi-strategias-
ta. Illan lopuksi rukoillaan ko-
ko Suomen puolesta.

elSi HuttuNeN

w w w.ev l . f i / s r k / ke m p e l e
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jaKelu-
Häiriöt 

ilmoitetaan 
Postin 

asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

Muut seurakunnat ja yhdistykset

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 17.5. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Tiina Kinnunen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. NMKY:n Mieskuoro.
Su 17.5. klo 11.25 radiopyhä-
koulun pitää Eveliina Korkea-
Aho. Aiheena on rukous. 
Helatorstaina 21.5. klo 10 
messu Tuiran kirkosta. Toi-
mittaa Harri Fagerholm, avus-
tavat Markus Raspohja, Sai-
la Luukkonen ja Raija Yrjölä, 
kanttorina Heikki Jämsä. 

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Ma–pe klo 16.20 Kysy mitä ha-
luat – Mikko vastaa mitä halu-
aa. Ohjelman toimittaa Karja-
sillan seurakunnan pastori 
Mikko Salmi. Mikolle voi lä-
hettää kysymyksiä osoitteessa 
www.radiodei.fi.
Ke 20.5. klo 15.40 Naisen alla-
kassa kuullaan oppilaitospas-
tori Virpi Sillanpää-Posion ko-
lumni.
To 21.5. klo 15.40 Kasvun pai-
kassa puhutaan esiintymisjän-
nityksestä. Haastateltavana on 
viestinnän opiskelija Katri Yr-
jänä. Häntä haastattelee Mar-
ja Blomster.

internet, 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 17.5. klo 18 perhemessu 
Oulun tuomiokirkosta. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen, avus-
taa Outi Metsikkö, kanttori 
Henna-Mari Sivula.

Eetterissä

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Ev.lut. Kansanlähetys
Su 17.5. klo 16 Hintan 
srk-talolla Akkuna Sanasta 

maailmaan, Rukoilkaa! Kalevi 
Keränen, Pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kellonkartano 2009:   

Tunnetko jo Kellonkartanon?

   

Olet lämpimästi tervetullut!

www.ohsrk.fi 

Pe 15.5. klo 18-21 Kids’ action night Kellon 
koululla. Pe 15.5. klo 19 LIFT – ilta. La 16.5. 
klo 19 Breikki-konsertti, Minna Rissanen 
& Band. Su 17.5. klo 11 Lähetyskokous, Hannu 
Lahtinen, Jaakko Sopanen. Ke 20.5. klo 19 Sana 
ja rukous, (ehtoollinen) Hannu Orava, Vesa 
Asikainen, Pasi Markkanen. TERVETULOA!

Su 17.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Väinö Liimatta. 
Ke 20.5. klo 18 Lähetyspiiri 
ja katekismusvartti. Tervetuloa!

Su 17.5. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Ma 18.5. Kotiliitto 
klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. Ti 19.5. Yhteiskristillinen rukous-
kokous klo 18.00. TERVETULOA TILAISUUKSIIN !

Su 17.5. Kirkkopyhä, Kempele.
Messu klo 10. Saarna: Paavo 
Räsänen.
Kirkkokahvit.
Siionin Matkalaulu-seurat välit-
tömästi kahvin jälkeen. Pirkko-
leena ja Paavo Räsänen, Pekka 
Rehumäki. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

To 14.5. klo 19 Lähde-ilta, Ari Huhtala, Esko 
Taipale, God`s Bell, aihe: Elämän lähteellä. Pe 15.5. 
klo 18.30 Varkki-ilta. Su 17.5. klo 11 Aamukirkko 

& pyhäkoulu, Saint`s club, Janne Turpeinen, Risto Wotschke. Su 17.5. klo 18 Saksan-
kielinen jumalanpalvelus. Ma 18.5. klo 18 Käsityöilta lähetyksen hyväksi. Ti 19.5. 
klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Nuorten aikuisten ilta kodeissa. Ke 20.5. klo 10 Äiti-lapsi-
piiri, klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Herättäjän kirkkopyhä: To 21.5. klo 10 messu Piippolan kirkossa 
ja seurat seurakuntatalolla. To 21.5. Sepän seurat Yli-Iissä, klo 10 messu 
kirkossa, lähetyslounas, klo 12.30 esitelmä ja seurat seurakutantalolla, 
klo 14.30 seurat Sepän muistomerkkipirtillä Hökänrannassa. 

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 17.5. klo 18.30 seurat Tarja 
ja Juha Maalismaalla, Kokkokaarto 17, Kempele. Su 17.5. klo 16 seurat 
srk-keskuksen alasalissa, Rovaniemi. Ti 19.5. klo 19 kevätillan seurat 
ja makkaranpaistoa ym. Koortilassa, Muhos. 

Muuta: Su 17.5. klo 19 Oulun körttiopiskelijoiden kuoron kevätkonsertti 
Kastellin kirkossa. Ma 18.5. klo 19 Siionin kevätvirret - on aika kiittää! 
-veisuuilta Kaukovainion (Oulussa) kappelissa, Oulun seudun virsikuoro.

Herättäjäjuhlamatka 3.-5.7.09: Linja-auto lähtee pe ja paluu su loppu-
seurojen jälkeen. Majoitus Hotelli Pitkä-Jussissa Kurikassa, matkaa juhla-
kentältä n. 30 km. Kuljetus hotellin ja juhlakentän välillä kuuluu hintaan. 
Matkan ja majoituksen yhteishinta on 164 €/ henkilö. Pelkkän 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.

Der evangelischen Freikirche 
und der Deutsch-Evangelischen 
Gemeinde

Sonntag den 17.5. 
um 18 Uhr

Gemeindesaal 
der Freikirche
Kirkkokatu 34

Herzlich Willkommen!

Deutschsprachiger Gottesdienst

Risto Wotschke, Hans-Martin Röker
Anschliessend Kirchkaff ee

Opiskelijamenot
OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

Tänään klo 19. Paavo ja Pirkkoleena 
Räsänen. Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Paikkoja avoinna

Kiimingin seurakunnassa on haettavana

LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA 
Kiiminki on lapsirikas ja kasvava n. 12 000 
asukkaan seurakunta. Virka on päätoiminen, osa-
aikainen (50 %). Avoinna olevan viran kelpoisuus-

ehtona on piispainkokouksen hyväksymä lähetyssihteerin koulutus. 

Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukainen. Virka täytetään 
1.8.2009 alkaen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun 
tulee esittää rikoslain 6 § 2. mom. mukainen rikosrekisteriote sekä 
lääkärinlausunto terveydentilastaan. 

Lähetyssihteerin tehtävänä on edistää lähetystyötä ja sen varain-
hankintaa seurakunnassa. Hänen vastuullaan on kehittää lähetys-
kasvatusta ja huolehtii yhteydenpidosta seurakunnan nimikkolähet-
teihin ja -kohteisiin.

Tiedusteluihin vastaavat julistustyön kappalainen Saija Kronqvist 
040 579 3245 tai kirkkoherra Pauli Niemelä 040 579 3246. Kiimin-
gin kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee jättää ma 1.6.2009 
klo 16.00 mennessä osoitteeseen: PL 5, 90901 Kiiminki.

Pudasjärven seurakunnassa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
Virka painottuu yleiseen diakoniatyöhön ja diako-
niseen vanhustyöhön. Kelpoisuusehtona on piis-
painkokouksen hyväksymä virkatutkinto. Viran 
peruspalkka on 2 020,00 euroa. Peruspalkan 

lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu 
viranhaltijan työkokemukseen. Se on enintään 18 % peruspal-
kasta. Virkaan valitun tulee esittää rikoslain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Viran täyttämiseen sisältyy kuuden kuukau-
den koeaika. 

Lisätietoja antavat kirkkoherra Oskari Holmström puh. 08-882 
3127 tai 0400-225055,  diakoniajohtaja Juha Kukkurainen puh. 
08-882 3128. Nettisivuilta www.pudasjarvenseurakunta.fi löytyy 
tietoa seurakunnasta.

Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen 
tulee toimittaa 5.6.2009 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
Pudasjärven seurakunta / Kirkkoneuvosto PL 58, 93101 
Pudasjärvi. Ansioluettelon toivomme saavamme sähköpostitse 
osoitteeseen pudasjarvi.srk@evl.fi. Hakemuksia ei palauteta.

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto

TILAISUUTEMME:
Su 17.5. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Ke 20.5 klo 19.00 LÄHETYSKOKOUS 

Jaakko Sopanen Espanjasta
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Palveluja tarjotaan

Muutot
Kuljetukset

0400 801 406
Terassien teot/ korjaukset 

0400 801 406

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 MUHOKSEN SEURAKUNTA
hakee kesäkanttoria ajalle 
18.6.-17.7. ja 24.7.-5.8. 

Tiedustelut kanttori Ossi 
Kajava puh. 040 547 0786 
tai kirkkoherra Jouni Heikki-
nen 040 552 5810.

Hakemukset 28.5. mennessä 
os. Muhostie 7 B, 91500 MUHOS
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Opeta meitä rukoilemaan
Erityisesti Luukkaan evankeliumi kertoo Jeesuksen rukouselämästä. Hänellä oli tapana 
vetäytyä usein yksinäisyyteen ja rukoilla ennen tärkeitä päätöksiä. Rukous oli hurs-
kaalle juutalaiselle näkyvä ja tärkeä osa uskonnonharjoitusta, joten oppilaat pyysivät, 
että Jeesus opettaisi heitäkin rukoilemaan. Pyynnössä on jotain tuttua ja lohdullista, 
kukapa pitäisi itseään täysin oppineena rukoilijana.

Opeta meitä rukoilemaan. Jeesus vastaa, että sopii kyllä puhua rukouksesta, mutta 
ensin täytyy puhua Jumalan isänsydämestä. Rukouksessa ei käännytä minkä tahansa 
avunlähteen puoleen, vaan ollaan tekemisissä Taivaallisen isän kanssa. Ainoastaan sel-
lainen oppii rukoilemaan, joka tunnustaa riippuvuutensa hänestä, niin kuin lapsi van-
hemmistaan. Rukous kasvaa avuttomuudesta ja neuvottomuudesta; siitä, ettei enää 
tiedä muuta kuin, että Jumala tietää. Taivaallinen isä antaa mitä hänen lapsensa tarvitse. 
Hän avaa lukitut ovet ja auttaa löytämään senkin, minkä tämä luuli iäksi hukanneensa.

”Isä meidän…” Herran rukouksen sanamuoto kertoo, että se on tarkoitettu rukoil-
tavaksi yhdessä. Jeesus opetti, että rukouksen on tarkoitus kasvaa yksityisestä hartau-
desta Jumalan kansan yhteiseksi tehtäväksi. Luther kirjoitti kirjassaan hyvistä teoista, 
että yhteinen rukous on kristittyjen erityinen pyhäpäivänteko. Kirkkoon tullaan toimit-
tamaan nimenomaan esirukoustehtävää. Jumalanpalveluksen yksi tarkoitus on koota 
yhteen koko kristikunta ja ihmisten hätä kaikkialla, olivatpa he ystäviä taikka vihol-
lisia. Ei mikään pieni tehtävä. Siinä jos missä kokee avuttomuutta ja neuvottomuutta, 
näkee lukittuja ovia ja suree menetettyjä mahdollisuuksia. Eikä kukaan ole täysin oppi-
nut. Opeta siis meitä rukoilemaan.

PeKKa reHumäKi
Kempeleen kirkkoherra

5. sunnuntai pääsiäisestä on rukoussunnuntai (Rogate = anokaa, rukoilkaa). Sa-
malla liputetaan kaatuneitten muistopäivän kunniaksi. Kaatuneitten muisto-
päivä on aina toukokuun 3. sunnuntaina 15.5.–21.5. välisenä aikana. Vuoteen 

1994 saakka liput pidettiin kaatuneitten muistopäivänä puolitangossa osan aikaa päi-
västä. Sittemmin käytännöstä on luovuttu.

Tämän sunnuntain teema on erityisesti rukous. Rukouspäivää on vietetty kristikun-
nan alkuhämäristä saakka. 400-luvulla ns. rukouskulkueet korvasivat pakanalliset pel-
loille suuntautuneet kulkueet Roomassa. Rogate-nimi tälle päivälle onkin tullut näistä 
kulkueista, ei päivän antifoni-tekstistä, kuten muut pääsiäisen jälkeisten pyhien nimet.

Päivän evankeliumissa (Luukkaan mukaan) Jeesuksen puhe on inhimillistä ja ym-
märrettävää. Jeesuksen ajan Palestiinassa olosuhteet olivat karut. Yöllä ihminen ei mie-
lellään olisi vieraanvarainen satunnaiselle kolkuttelijalle, vaan jatkaisi kernaasti uniaan. 
Kuitenkaan hän ei voi levätä ennen kuin auttaa kiusallista ”häiritsijää”. Jeesus kehottaa 
kristittyjä pyytämään, etsimään ja kolkuttamaan: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Et-
sikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, 
ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.” Jumala antaa hyvästä sydämestä, ihminen usein 
itsekkäistä motiiveista.

Kristus itse on suurin esirukoilija. Hän opettaa omilleen lähestymään taivaallista 
Isää rukouksessa. Hän vetoaa kuulijoidensa inhimillisiin tunteisiin: ”Ei kai kukaan teis-
tä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa?” Taivaalli-
nen Isä antaa vielä paljon enemmän: ”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsil-
lenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaas-
ta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.” Tällainen on Jumalan valtakun-

nan armojärjestys.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 40:2–6 
Ensimmäinen lukukappale 
2. Moos. 17:8–13 
Toinen lukukappale Jaak. 5:13–16 
Evankeliumi Luuk. 11:5–13 

Taivaallinen Isämme, 

sinä olet luvannut kuulla rukouksemme. 

Anna meille rukouksen Henki, 

niin ettemme vain puhuisi 

vaan myös kuuntelisimme, 

mitä sinä tahdot meille sanoa. 

Tyhjennä meidät kaikesta omastamme, 

jotta voisimme ottaa vastaan anteeksiantamuksen 

ja uskaltaisimme elää rakkautesi varassa. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  A l e xan d e r  R i s t
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”Tosimiehet” turvautuivat taka-
vuosina mieluummin ulkoruo-
kintaan kuin ottivat vastaan ul-
kopuolista apua, kun sukset me-
nivät vaimon kanssa ristiin.

Jos perhehelvetti pääsi pahak-
si, oli liian monen pakotie päättää 
päivänsä oman käden kautta tai 
valita hitaampi itsetuhon muoto.

Vaikka isänmaamme on täyn-
nä varoittavia esimerkkejä siitä, 
mihin itseriittoisen antisankarin 
yksinäinen uho johtaa, vaikut-
taa myytti kovasta miehestä vielä 
2000-luvullakin.

Mieskuva on kuitenkin muut-
tumassa. Nuoret aikuiset ovat ai-
empia miespolvia valmiimpia 
puhumaan ongelmistaan, myös 
ammattiauttajien kanssa.

Tutkimusten mukaan miehet 
ovat entistä enemmän läsnä per-
heidensä ja lastensa elämässä ja 
keskusteluvalmiudet parisuhteen 
ongelmien selvittämisessä ovat li-
sääntyneet.

Sparrausta 
arkisiin ongelmiin
Mikko, 30, ulospäin mallikas ja 
kaikin puolin kunnollinen per-
heenisä, päätti pari vuotta sitten 
panostaa parisuhteensa paranta-
miseen.

– Ei meillä ollut pettämisiä ei-
kä pahoja kriisejä. Ensimmäisen 
lapsen synnyttyä tuli vain kai-
kenlaisia riitoja. Katsoimme, että 
pärjäisimme paremmin, jos sai-
simme ammattiapua. Vaimokin 
kaipasi sparrausta arkisiin vuoro-
vaikutusongelmiin, hän selittää.

Mikko hankki vuoden jahkail-
tuaan ajan kirkon perheneuvojalle, 
joka valmensi hänen perheyritys-
tään samalla määrätietoisuudella, 
millä Mikko trimmaa omaa yritys-
tään tuloskuntoon.

– Kysymys ei ollut avioliiton 
pelastusoperaatiosta vaan val-
mentautumisesta vielä parem-
paan suhteeseen. Kehittyäkseni 
työssä opiskelen jatkuvasti. Taju-
sin, että myös parisuhde on tai-

Nuori mies  
uskaltautuu perheneuvontaan

tolaji – miksen panostaisi siihen-
kin? Nykyään suhteelle asetetaan 
monia laatuvaatimuksia. Siihen 
täytyy satsata, eikä kuvitella sen 
lutviutuvan itsestään.

Jahkailun syynä oli myytti ko-
vasta miehestä.

 – Mietin, onko kutistajalle me-
no merkki siitä, ettei homma ole 
hanskassa – miehenä on kuitenkin 
paine, että pitäisi olla. Koenko epä-
onnistuneeni myöntäessäni heik-
kouksiani? Nämä kynnykset ovat 
onneksi madaltuneet. Kun kaikil-
la elämän osa-alueilla haetaan tu-
kea suorituksiin, parisuhteessakin 
on lupa hakea lisää osaamista, hän 
perustelee.

Kuukausittaisissa keskuste-
luissa käsiteltiin toistuvia ongel-
matilanteita, esimerkiksi riitaa, 
kun mies tulee töistä kotiin vä-
syneenä; mitkä ovat toisen odo-
tukset, mitä silloin kannattaa sa-
noa ja tehdä.

– Oli hyvä miettiä, miten elä-
mä kannattaa järjestää molem-
pien jaksamisen kannalta. Nä-
en perheneuvonnan parisuh-
teen huoltopisteenä, jossa on ti-
laa kuulla toista. Kotona riidoista 
tulee helposti sellaisia, että toinen 
voittaa ja toinen häviää.

– Piirsimme myös sukupui-
tamme paperille. Mietimme, 
mistä kumpikin tulee ja miten 
se vaikuttaa. Sukupuusta löytyy 
mielenkiintoisia syy-yhteyksiä. 
Me kannamme vanhempiemme 
vahvuuksia ja heikkouksia suh-
teeseemme, Mikko analysoi.

”Perheneuvonta 
pelasti liittomme”
Internet-asiantuntija Joona, 28, 
vietti vaimonsa kanssa kolme tu-
lista vuotta ennen kuin tajusi, et-
tä jotain suhteessa täytyy muut-
tua tai hän muuttaa siitä pois.

– Tulemme totaalisen erilaisista 
perhekulttuureista. Vaimon suku 
puuttui asioihimme, siskonsakin 
vastusti liittoamme henkeen ja ve-
reen. Menimme naimisiin kiisto-

jen keskellä. Kumpikin piti itseään 
loistavina keskustelijoina, mutta 
yhdessä keskustelu ei toiminut.

Pari meni erään herätysliik-
keen järjestämälle avioliittolei-
rille. Vapaaehtoisten vetäjien 
ammattitaito ei riittänyt puut-
tumaan suhteen kriisiin, mut-
ta näistä oli muutoin ratkaise-
vaa apua. Vetäjät vahvistivat, että 
heidän kannattaa mennä ehdot-
tomasti asiantuntijalle.

Kuntosalilla voimamiehen var-
talon hankkinut mies oli saanut 
vaimolta ”muutaman kertaa kun-
nolla turpiin”.

– Vaimo suostui lopulta perhe-
neuvontaan. Siellä oli vaikea myön-
tää, että hän käy suuttuessaan hak-
kaamaan, enkä suostu lyömään ta-
kaisin naista! Joona kertoo.

Kynnys hakea apua oli korkea.
– Se vaati rohkeutta. Avioliit-

toleiri oli hyvä pelinavaus, mut-
ta ensimmäiset matkamme per-
heneuvontaan olivat piinaavia. 
Helpompi olisi ollut jatkaa rii-
telyä, lyödä takaisin tai hanskat 
tiskiin.

– Istunnoissa oli ärtynyt olo. 
Ongelmat olivat niin kipeitä, että 
ajattelin meidän eroavan heti, kun 
päästään ulos huoneesta. Joka ker-
ta lähtiessä oli kuitenkin parem-
pi olo. Nyt ongelmat on nostettu 
pöydälle, eikä ole enää samanlais-
ta painetta ja ahdistusta. Perheneu-
vonta pelasti liittomme. Mutta on 
meillä vielä paljon tehtävää…

Pojasta 
polvi paranee
Suomessa on paljon toisiinsa tym-
pääntyneitä pareja, joita pitävät 
yhdessä lähinnä lapset tai talou-
delliset hyötyseikat, jotka ko-

rostuvat nyt lama-aikana.
Monen näennäisesti onnelli-

sen perhekulissin taustalta löy-
tyy alkoholiongelmia, perhe-
väkivaltaa, riitelyä, tunnekyl-
myyttä ja uskottomuutta. Jom-
pikumpi vanhemmista alistuu 
olemaan toisen tossun alla mie-
luummin kuin taivasalla.

Aiemmat miessukupolvet ei-
vät suostuneet hakemaan ongel-
miinsa apua, vaan kaatuivat ka-
rikoihinsa saappaat jalassa. 

Kuvataiteilija Antin, 44, isä ty-
ri perhe-elämänsä monipuolisesti.

– Veli jatkaa samaa linjaa. 
Hän erosi suostumatta min-
käänlaiseen sovitteluun. Minul-
la ei ollut vaikeuksia hakea am-
mattiapua. Sukuni miesten esi-
merkki ei innostanut.

Yhdeksänvuotisen liittonsa 
pohjapisteessä puhelimet ja as-

Nuoria miehiä väitetään perheeseen 
sitoutumattomiksi. Samaan aikaan moni moderni 
mies kuitenkin panostaa parisuhteeseen, ja hakee 
tarvittaessa kättä pidempää apua.
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tiakaapin hajottanut, vatsahaa-
vainen taiteilija oli jo tilannut 
auton muuttamaan maallisen 
omaisuutensa pieneen ja vetoi-
saan ateljeehen, kun vaimo eh-
dotti perheneuvontaa. He soitti-
vat seurakuntaansa, jonka pap-
pi lupasi heti apua.

– Kävimme viisi intensiivis-
tä kahden tunnin sessiota. Tär-
keintä oli, että saimme tuoma-
rin, joka katsoi tilannettam-
me ulkopuolelta ja pisti suitsia. 
Hän analysoi taitavasti palasik-
si sen, mistä kriisimme johtui.

– Hermoja olivat kiristäneet 
etenkin ammattiini liittyvät 
ongelmat. Vaimo tajusi, mistä 
työssäni on kyse, ja pystyimme 
taas puhumaan. Kotona hän ei 
ollut pitkään aikaan kuunnel-
lut lauseitani loppuun, kun pin-
na paloi niin herkästi.

osallistuvamman 
puolison prototyyppi
Tv-sarjoissa kyökkipsykologias-
ta on tullut populaarikulttuuria. 
Kun tosimiehet mafiosoja myö-
ten alkavat setviä suhteitaan ja 
tunteitaan, aletaan olla siinä 
kulttuurievoluution pisteessä – 
ja miesmyytin murtumapistees-
sä – jossa sohvalla mököttävä pe-
rusmieskin voi pohtia perheneu-
vojan ja kavereiden kanssa pari-
suhteen, itsetunnon ja päihtei-
den problematiikkaa.

Suomessa on syntynyt uusi 
osallistuvamman isän ja puoli-
son prototyyppi. Sen synnytys-
tuskat eivät liene olleet kohtuut-
toman kovia.

Välillä naiset tosin sekoitta-
vat konsepteja vaatimalla vuo-
roin pehmomiestä, ja heti koh-
ta sen saatuaan taas testostero-

nia tihkuvaa luolamiehen peril-
listä, joka kuitenkin on samal-
la huomaavainen, hellä ja kiltti.

Viime vuosien näköhavain-
not päiväkodin ja koulun van-
hempainilloista kertovat yhtä 
kaikki, että isät osallistuvat ti-
laisuuksiin ja niiden keskuste-
luihin ahkerasti.

Herää epäilys, että jonkun täy-
tyy olla joukosta poissa. Eihän en-
tinen miehen mallimme, joka ei 
paljon päätään vaivannut isäksi 
kasvamisen haasteilla, sentään ole 
sukupuuttoon kuollut? Ehkä se on 
samaan aikaan lähipubissa uhan-
alaisten lajitoveriensa kanssa.

Asiantuntijoiden mukaan 
päiväkotien ja koulujen van-
hempainiltoihin valikoituu var-
sinkin se isäaines, joka on jo val-
miiksi virittäytynyt kohtaamaan 
modernin perhe-elämän haas-

teet. Ne, joille uusien virikkei-
den saaminen tekisi eniten te-
rää, loistavat poissaolollaan.

rakastelun ja 
riitelyn jalo taito
Ennakoivassa parisuhdetyössä 
luterilainen kirkko järjestöineen 
on merkittävin vaikuttaja. Vuo-
sittain järjestetään satoja avio-
liittoleirejä ja parisuhdekursseja. 
Niillä työstetään tunteita, seksiä, 
suhteen ristiriitoja ja siirtymää 
rakastumisesta rakkauteen.

Näin mainostaa kirkon nuo-
rille aikuisille suuntaaman Virtaa 
välillämme -projektin esite: ”Älä 
dumppaa tunteitasi! Ota riski – 
rakastu kumppaniisi! Sitoudu suh-
teeseesi! Riitele rakentavasti! Löy-
dä seksistä spontaani ilo, seikkai-
lu ja leikki! Hyppää yhä uudestaan 
sänkyyn, siis yhteiseen!”

Kristillinen perhetyö haastaa 
nuoria miehiä tunnistamaan tun-
teensa, sillä tunteidensa tukahdut-
taja siirtää tarpeensa helposti esi-
merkiksi päihteisiin. Todella vah-
va mies ei pelkää nojata heikkoina 
hetkinään naiseen.

Kirkon avioliittotyössä puhu-
taan romantiikan ja hyvän seksin 
puolesta, mutta vedetään samal-
la pesäeroa siihen ”seurasin suurta 
tunnettani!” -romantisointiin, jol-
la nykyään perustellaan parisuh-
teesta toiseen pomppimista. On 
hyväksyttävä, ettei kumppani voi 
koskaan vastata kaikkiin tarpei-
siin. Aikuiseen rakkauteen kuuluu 
pettymysten ja arjen sietäminen.

jaNNe Villa

Lue parisuhdekurssien kokemuk-
sista sivulta 7.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 17.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Tii-
na Kinnunen ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Kanttoreina 
Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso. NMKY:n mieskuoro, 
radiointi radio Dei. 
Perhemessu su 17.5. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Tiina Kinnunen, avus-
taa Outi Metsikkö, kanttori 
Henna-Mari Sivula. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi.
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. 

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 14.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Tai-
na Voutilainen. Kirkkokahvit. 
Konfirmaatiomessu la 16.5. 
klo 10, Kastellin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avustaa 
Henrik Ketola, kanttorina Ju-
ha Soranta. Iltarippikoulu.
Konfirmaatiomessu su 17.5. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
tavat Hanna Liuska ja teol. 
opisk. Emmi Korpi, kanttori-
na Riitta Piippo. Laskettelu-
rippikoulu. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 17.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa San-
na Okkola, saarnaa Hannele 
Pihkakoski, kanttorina Ilkka 
Järviö. Terveydenhuoltovä-
en kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Messu su 17.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa San-
na Okkola, kanttorina Taina 
Voutilainen. Kirkkokahvit.
Messu su 17.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu su 17.5. 
klo 14 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Esa Nevala, avus-
tavat Mervi Keskinen, Terhi-
Liisa Sutinen ja teol. opisk. 
Jukka Moilanen, kanttorina 
Taina Voutilainen. Jalkapal-
lorippikoulu.
Perhemessu su 17.5. klo 15 
Kastellin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Riitta Piippo.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.
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 Ilkka Järviö.  
Messu su 17.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Marjo Heikkinen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Hölkkäkirkko to 21.5. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Hanna Liuska, kanttori-
na Juha Soranta. 

Tuiran seurakunta
Messu su 17.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Kurik-
ka, avustaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Tuiran kirkon Naiskuoro.
Messu su 17.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Katariina Pitkänen, 
saarnaa Minna Ruuttunen, 
avustavat Päivi Jussila, Mar-
kus Raspohja ja Sanna Ter-
vo, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Körttiopiskelijoi-
den kuoro. Körttiopiskelijoi-
den kirkkopyhä. Kuivasjär-
vi 1- ja Koskela 2 -rippikou-
luryhmät osallistuvat mes-
suun. Kirkkokahvit ja seurat. 
Vivian Swenn esittelee taide-
näyttelyään.
Konfirmaatiomessu su 17.5. 
klo 12 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Sanna Komulainen, avustavat 
Pekka Jarkko ja Merja Oks-
man, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Pateniemi 5- ja Kui-
vasjärvi 3 -talvirippikouluryh-
mät osallistuvat messuun.
Puurokirkko su 17.5. klo 12 
Pateniemen kirkossa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avusta-
vat Kirsi Merenheimo-Mäen-
pää ja Anu Marden, kanttori-
na Tommi Hekkala. Ilmainen 
puurolounas klo 11–11.50.
Iltamessu su 17.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
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 Metsän-
heimo. 
 

Oulujoen seurakunta
Messu su 17.5. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Vapaaeh-
toistoimijoiden kevätkirkko 
ja isojen siunaaminen. Kirk-
kokahvit Oulujoen pappilas-
sa. Messun jälkeen kirkko-
herranvaali. Kaatuneitten 
muistopäivän kunnianosoi-
tus sankarihaudalla klo 9.45.
Elämän siiville -messu su 
17.5. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarnaa Riit-
ta Kentala, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Kirkkokahvit.
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. 

YlIKIIMInKI
Messu su 17.5. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kantto-
rina Leo Rahko. Kirkkokuo-
ro. Seppelten lasku sankari-
haudoille. Kirkkokahvit seu-
rakuintatalossa.
Motoristikirkko to 21.5. 
klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 
Gospeltyyppinen motoristi-
kauden avajaisjumalanpal-
velus. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, saarna yliopistopastori 
Ari Savuoja. Paraatiajo seu-
rakuntatalolle, jossa kahvi-
tarjoilu. Makkaranmyyntiä 
lähetyksen hyväksi.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttori Kaisamar-
ja Stöckell. Seppeleenlasku 
sankarihaudoille ja kirkko-
kahvit.
Messu to 21.5. klo 10 Hai-
luodon kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttori 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 17.5. klo 10 seu-
rakuntakeskuksessa. Toimit-
taa Sami Puolitaival, saar-
na Jaakko Kaltakari, kant-
torina Hannu Niemelä. Kun-
niakäynti ja seppelten las-
ku sankarihautausmaalla. 
Sankarivainajien muistojuh-
la seurakuntakeskuksessa 
klo 12.

Kempele
Messu su 17.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
saarna Paavo Räsänen, kant-
torina Marja-Liisa Jääskeläi-
nen. Pyhäkoulu saarnan ai-
kana. Uusheräyksen kirkko-
pyhä. Kaatuneitten muisto-
päivä. Seppeleen lasku san-
karihaudoille. Uusheräyksen 
lauluseurat klo 12 kirkkosa-
lissa.
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.

Kiiminki
Messu su 17.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Pekka Asi-
kainen, avustaa Anne Kel-
lokumpu, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Messu su 17.5. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Pekka Asikainen, avus-
taa Anne Kellokumpu, kant-
torina Jarkko Metsäheimo.
Sanajumalanpalvelus to 
21.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pauli Niemelä.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa ja Mika
Kotkaranta. Kaatuneitten 
muistopäivä. Kunniakäynti 
ja seppelten lasku sankari-
haudoille.
Gospelmessu ke 20.5. klo 
18 Vanamossa. Toimittaa 
Kimmo Helomaa, musiikista 
vastaavat seurakunnan nuo-
ret. Valmistuvien isosten siu-
naaminen. Kahvit.
Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Tornberg ja Mika Kot-
karanta.

Lumijoki
Jumalanpalvelus kaatu-
neitten muistopäivänä su  
17.5. klo 10. Toimittaa Timo 
Riihimäki, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Kun-
niakäynti ja seppeleen lasku 
sankarihaudoille. 

Messu helatorstaina 21.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Riihimäki, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
kirkkokuoro avustaa. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.5. klo 18 kirkossa. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Ossi Kajava. Kaa-
tuneitten muistopäivä, kirk-
kokahvit seurakuntatalossa.
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.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Vesa Äärelä, kanttorina Taru 
Pisto ja Tuomo Kangas. Kaa-
tuneitten muistopäivä, seppe-
leen lasku sankarihaudalle.
Messu to 21.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tapio Kortesluoma, 
kanttorina Taru Pisto, avustaa 
lauluryhmä.
Messu su 24.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Vesa Äärelä, kantto-
rina Tuomo Kangas.

Pudasjärvi
Messu  su 17. 5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Kalevi Keränen Kan-
sanlähetyksestä, avustaa Juha 
Kukkurainen, kanttori Jukka 
Jaakkola ja kirkkokuoro. Sep-
peleen lasku sankarihaudalle. 
Taksi kirkkoon lähtee seura-
kuntakodilta klo 9.30, omavas-
tuu 3 € edestakaisin.
Jumalanpalvelus helatorstai-
na 21.5. klo 10 seurakuntako-
dissa. Toimittaa Juha Kukkurai-
nen, avustaa Henna Savilampi, 
kanttori Keijo Piirainen, Vox 
Margarita -kuoro. Kirkkokah-
vit ja 70-vuotiaiden juhla.
Kevätkirkko ja esikouluun 
ja kouluun lähtevien siu-
naaminen to 21.5. klo 14 seu-
rakuntakodissa.

SArAKYlä
Kaatuneitten muistopäivän 
jumalanpalvelus su 17.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Oskari 
Holmström, kanttori Keijo Pii-
rainen, kappelikuoro ja rau-

hanyhdistyksen pyhäkoululai-
set laulavat. Kirkkokahvit. Sep-
peleenlasku sankarihaudalle. 
Muistakaa mahdollisuus käyt-
tää kirkkokyyditystä, edesta-
kaisen matkan omavastuu 3 €.

Siikalatva
KEStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 12 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kanttori-
na Veijo Kinnunen. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla.
lasten kevätkirkko ke 
20.5. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Kouluun lähtevien siu-
naaminen. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 

PIIPPolA   
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä. Kunnia-
käynti sankarihaudoilla. Kirk-
kokahvit seurakuntakodissa. 
lasten kevätkirkko ti 19.5. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Kouluun lähtevien siunaa-
minen. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Arja Leinonen. 

PulKKIlA 
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä, avustaa kirkkokuoro. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla. Kirkkokahvit seura-
kuntatalossa.
lasten kevätkirkko ma 
18.5. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä. Kouluun lähtevien siunaa-
minen.

PYHäntä
Messu su 17.5. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Veteraa-
nien kirkkopyhä. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Veijo Kinnunen, avustaa 
Enna Junno. Kunniakäynti 
sankarihaudoilla. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa. 
Kirkkokyyditys Enna Junno 
p. 0207 109 874.
lasten kevätkirkko ti 19.5. 
klo 18 Pyhännän kirkossa. 
Kouluun lähtevien siunaami-
nen. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä, avustaa Marja Remes.

rAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
17.5. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Ar-
ja Leinonen. Kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla. Kirkko-
kahvit.

Tyrnävä
Messu su 17.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pent-
ti Korkiakoski. Kirkkokuoro. 
Diakoni Salme Kinnusen vir-
kaan siunaaminen. Kirkko-
kyyti Temmekseltä.
Helatorstain messu 21.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa, toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.
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14.–20.5.2009

Harppu solisee ja jouset soivat 
Con Brion konsertissa

enot oulussa 

C
on Brio eli ’reippaasti, vauhdik-
kaasti’ on yleinen musiikkiter-
mi. Se sopii hyvin nimeksi or-
kesterille, jonka jäsenet ovat 

12–17-vuotiaita reippaita lapsia. Jousior-
kesteri Con Brio on yksi Oulun konser-
vatorion oppilasorkestereista. 

Orkesterin musiikkiin voi tutustua 
hyväntekeväisyyskonsertissa sunnuntai-
na 17.5. kello 18 Pyhän Andreaan kirkos-
sa Kaakkurissa.

– Konsertin ohjelmisto on rakennet-
tu niin, että se tarjoaa kaikille jotain. Oh-
jelmassa on muun muassa tuttu Vivaldin 
Vuodenaikojen Talvi-konsertto, kevyt-
tä ja viihdyttävää Mozartin musiikkia ja 
melodia Mascagnin säveltämästä Caval-
leria rusticana -oopperasta, kertoo orkes-
terin kapellimestari Osmo Leppäniemi.

Hänen mukaansa konsertissa kuullaan 
harpunsoittoakin. Se kuuluu sekä useim-
mille hyvin tuttuun Greensleeves-kappa-
leeseen että Händelin urkukonserttoon. 

Urkuja konsertossa soittaa Riina Impiö.
– Uskon, että harpunsoitto ja koko oh-

jelmisto sopii erinomaisesti Pyhän An-
dreaan kirkkoon, Leppäniemi arvioi kon-
serttia.

Vaikka konsertin ohjelma on viihdyt-
tävä, on se myös vaativa ja haastava. Lep-
piniemen mukaan esimerkiksi Mozartin 
musiikki – vaikka kuulostaakin kepeältä 
ja helpolta – on vaativaa soittaa. Se haas-
taa ammattimuusikonkin taidot.

Konsertin tuotto lahjoitetaan kokonai-
suudessaan Khulumoya – Ilon ääni ry:n 
toimintaan. Yhdistyksen tärkein avustus-
kohde on eteläafrikkalainen Ubombon 
kylässä sijaitseva Ubombo Children’s Ca-
re Village -lastenkoti.

Konsertti sunnuntaina 17.5. kello 18 Py-
hän Andreaan kirkossa. Ohjelma 5 €, tuot-
to Khulumoya – Ilon ääni ry:lle. Khulu-
moyasta on lisätietoa osoitteessa www.ilo-
naani.fi.

w w w.sxc . huHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 14.5. klo 14, Sa-
ra-Wacklin koti. Ari-Pekka 
Metso.
raamattupiiri to 14.5. klo 
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Matti Pikkarainen.
raamattupiiri to 14.5. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Sana elää pe 15.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 16.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 16.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sunnuntaiseurat su 17.5. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
opettajien raamattupiiri ti 
19.5. klo 18, Sipiläsali. 
Miesten piiri ke 20.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hartaus ke 20.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 20.5. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Isä meidän -tilaisuus to 21.5. 
klo 17, Oulun tuomiokirkon 
krypta. Raamatun tekstejä, 
Hildegardin kirjoituksia, ru-
kousta, hartaus Ari-Pekka 
Metso. Hiljaista luostarilau-
lua, lauluryhmiä johtaa Seija 
Okkonen ja Marja-Liisa Mus-
tonen. Järjestäjänä myös Py-
hän Hildegardin seura ry.

Karjasillan seurakunta
raamattupiiri to 14.5. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 15.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Perttu Kyllönen 
ja Timo Jurvelin.
terveydenhuoltoväen kirk-
kopyhä su 17.5. klo 10–11.30, 
Kastellin kirkko. Ks. erillinen 
ilmoitus.
Kastellin raamattupiiri ke 
20.5. klo 11–12, Kastellin 
kirkko.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 20.5. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
20.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Keskustelu- ja raamattupiiri 
to 14.5. klo 18, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 14.5. klo 
18.30, Huonesuon seurakun-
takoti. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 15.5. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kevätjuhla.
Akkuna-iltapäivä su 17.5. 
klo 16, Hintan seurakunta-
talo. ”Taivaan Isän hommissa 
...Rukoilkaa”. Raamattuope-
tus Hilkka ja Kalevi Keränen. 
Musiikki Mervi Kokkonen ja 
Miika Nieminen. Pyhäkoulu 
lapsille. Järj. myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY.
SlEY:n kirkkopyhän päivä-
juhla to 21.5. klo 12, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Mukana 
Hannu Kippo ja Jaakko Lou-
nela. Kirkkokahvit.

Musiikki ja kulttuuri
Keväinen päivämusiikki su 
17.5. klo 15, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
tuomiokirkkokuoron 
75-vuotisjuhlat to 21.5. klo 
12.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 

Karjasillan seurakunta
Jousiorkesteri Con Brion 
hyväntekeväisyyskonsertti 
su 17.5. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Ks. juttu vieressä. 
Körttiopiskelijoiden kuo-
ron kevätkonsertti su 17.5. 
klo 19, Kastellin kirkko. 
Siionin kevätvirret ma 18.5. 
klo 19, Kaukovainion kappe-
li. Oulun seudun virsikuoro. 
Kahvitarjoilu klo 18.30.
Koko perheen keväinen lau-
luilta ti 19.5. klo 18, Maikku-
lan kappeli. Ks. erillinen il-
moitus.
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.
Helatorstain kevätkonsert-
ti to 21.5. klo 15, Kaukovai-
nion kappeli. Ks. erillinen il-
moitus.
runokvarkki Siivessä la 
23.5. klo 13–13.16, Siipi. Mi-
tä pitää sisällään runokvark-
ki? Ota asiasta selvää. Mu-
kana ihmettelemässä pasto-
ri Juha Vähäkangas.

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 ma 18.5. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Viimeinen kerta ennen kesä-
taukoa, mukana pastori San-
na Okkola.
Diakoniapiiri ke 20.5. klo 15, 
Maikkulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Juttutupa ma 18.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Diakoniapiiri ma 18.5. klo 13, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Tui-
ran seurakunnan diakonia-
piirien yhteinen kokoontumi-
nen kauden päätteeksi tee-

malla Lapsen muisto. Alustus 
FM Leena Rautio. Vieraanam-
me Oulujoen diakoniapiiri. 
Hartaus Paavo Moilanen.
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla to 21.5. klo 10, Tui-
ran kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHItYSVAMMAISEt
nuortenilta pe 15.5. klo 18–
20, Öbergin talo. 
Keskustelukerho ti 19.5. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.

KuuloVAMMAISEt
Ystäväilta to 14.5. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 
lähetyspiiri ma 18.5. klo 14.  
Kokoontuminen Ainolan 
puistossa kahvilan kulmalla. 
Sateen sattuessa kokoontu-
minen normaalisti kuurojen 
yhdistyksellä.
Aabrahamin poppoo ti 19.5. 
klo 13.30, Öbergin talo. Vie-
raana pastori Jyrki Vaaramo.
Kuurojen eläkeläisten päi-
väpiiri ke 20.5. klo 12, Öber-
gin talo, yläkerta.

näKöVAMMAISEt
näkövammaisten leiripäi-
vä ke 27.5. klo 9–15, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Näkövammaisten kerhon ja 
Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n porinakahvi-
lan yhteinen kevään päätös-
päivä ruokailuineen. Ilmoit-
taudu 18.5. mennessä diako-
niakeskukseen p. 08 3161 321.

PäIHDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 15.5. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 

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 15.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Laulua, mukana Riitta 
Piippo.
Kädentaitoja ja askartelua 
la 16.5. klo 12, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Teemana 
huovutus.

Lapset ja lapsiperheet
Kouluun lähtevien siunaa-
minen. Ks. erillinen ilmoitus.
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 17.5. klo 12, Makasiini-
katu 6. Pyhäkoulu on lasten 
oma kirkko, johon ovat ter-
vetulleita yli 4-vuotiaat. Pie-
nemmille toivomme mukaan 
saattajan. Ei ilmoittautumis-
ta.  Maksuton. 
Koulukadun pyhäkoulu su 
17.5. klo 16.30, Koulukatu 
10. Ks. yllä.
Perhekerho to 14.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu to 14.5. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 7–9-vuotiaille.
Kolmenpolven perhekerho 
ma 18.5. klo 10–11.30, Kai-
roskoti. 
Sarasuontien perhekerho 
ma 18.5. klo 10, Sarasuon-
tien päiväkoti. 
Perhekerho ti 19.5. klo 9.30–
11, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 17.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Juma-
lanpalveluksen aikana.
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 17.5. klo 15.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu suo-
men kielellä.
luukkaan perhekerho to 
14.5. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 14.5. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 17.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 17.5. klo 16, 
Hintan seurakuntatalo. Ak-
kuna-tilaisuuksien aikana. 
Järjestäjinä myös Kansanlä-
hetys, Kylväjä ja SLEY. 

YlIKIIMInKI
Perhekerho to 14.5. klo 10, 
Vasamon leirikeskus. Makka-
rat ja mehut sekä kahvit ta-
lon puolesta. Retkivarusteet 
sään mukaan.

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

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pienoismallikerho su 17.5. 
klo 14, Öbergin talo, Kirkko-
katu 5. Sisäänkäynti portti-
kongin kautta.

Nuoret

Tuiran seurakunta
Yökahvila Meri-toppila pe 
15.5. klo 20, Meri-Toppilan 
monitoimitalo. Yökahvilat 
tarjoavat hauskaa yhdessä-
oloa, pelailua ja pientä pur-
tavaa yläasteikäisille.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe – Kristillinen 
nuorten aikuisten kahvi-
la pe 15.5. ja 29.5. klo 19–
00.30, Isokatu 11, tuomiokir-
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kon vieressä. 15.5. esiintyy 
oululainen Insela,  29.5. Pek-
ka Simojoki. Konsertti alkaa 
klo 21. Vapaaehtoinen oh-
jelmamaksu 2 € Kirkon Ulko-
maanavun työlle. www.ou-
lunseurakunnat.fi/crosscafe.
Kevät-festumit pe 22.5. klo 
19–02, Raatin nuorisotalo. 
Soulia, sanaa ja soppaa. Me-
nossa mukana Soul Connecti-
on, CRB, Sound Style, MC He-
guli ja Elliots. Vapaa pääsy. 
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 Berliinissä. 
Ilm. www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo. Hinta 250 € sis. ruuan, 
matkat ja majoituksen, ei to-
sin matka-ajan ruokaa. Ikära-
ja 18 v., etusijalla opiskelijat 
ja alle 27-v. Sitova ilm. viim. 
14.6. Matkan maksu pitää ol-
la maksettu viim. ma 22.6. 
Varasijoille otetaan ilmoit-
tautumisia.

oPISKElIJAJärJEStöt
uusheräyksen ilta to 14.5. 
klo 19, Koulukatu 41. Pirkko-
leena ja Paavo Räsänen: Rak-
kaus vastaan välinpitämättö-
myys.
Evankelinen nuorten ai-
kuisten ilta pe 15.5. klo 18. 
Kevätkauden päätösseu-
rat. Lastenhoito järjestetty. 
Huom. paikka ilmoitetaan 
myöhemmin.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 20.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 14.5. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 14.5. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Ystävänkamari ti 19.5. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Kammarissa mukana pasto-
ri Sanna Okkola.
Seurakuntakerho ti 19.5. klo 
13–14.30, Höyhtyän palvelu-
talo, Mummon kammari. 

Tuiran seurakunta
Seurakuntakerho to 14.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11. Kun kaipaat kuun-
telijaa ja haluat pyytää koti-
käyntiä. Paula Kyllönen.
Eläkeläisten kerho to 14.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Seurakuntakerho to 14.5. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
Seurakuntakerho ma 18.5. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 

YlIKIIMInKI
Seurakuntakerho ti 19.5. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-

talo. Kevätkerho, jäämme 
valmistelemaan kesäaikaa.

Leirit ja retket
Seikkailuleiri Siiranjärvel-
lä 1.–4.6. Siiranjärvi eräleiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus. 
liikuntavammaisten leiri 
15–18.6. Rokuan leirikeskus. 
Pääsääntöisesti tarkoitettu 
kotona asuville liikuntavam-
maisille. Ilm. viim. 29.5. p. 08 
3161 340. Leirin  hinta 52 €. 
Vetäjinä toimivat Päivi Moila-
nen, Mirva Kuikka ja Kati Rii-
pinen. Ilmoittautuneille lä-
hetetään leirikirje. Lisät. Päi-
vi Moilanen p. 040 5747 064.
1.–3.-luokkalaisten tyttöjen 
leiri 8.–10.6. Rokuan leirikes-
kus. Ks. erillinen ilmoitus.
1.–3.-luokkalaisten poikien 
leiri 10.–12.6. Rokuan leiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 3.–5.7. Rokuan lei-
rikeskus. Etusijalla Karjasillan 
seurakuntalaiset. Aikuiset 39 
€, lapset 19,50 €, alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Sis. matkat, 
leirin täyshoidolla ja tapatur-
mavakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Ilm. viim. 
12.6. p. 08 3161 340. Mukana 
Marjo Heikkinen, Olavi Mä-
kelä, Auli Kipinä ja Maria-Rit-
va Koivukangas.

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 6.–9.7. Rokuan lei-
rikeskus. Ulkoilua, yhdessä-
oloa, lepoa, uintia, musiikkia 
ja askartelua. Aikuiset 52 €, 
4–18-vuotiaat 26 €, alle 4-v. 
ilmaiseksi. Hinta sis. matkat, 
majoituksen täysihoidolla ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Ilm. viim. 
11.6. p. 08 3161 340. Etusija 
Oulujoen seurakuntalaisilla.

Kuorot ja kerhot
Kädentaitoja ja askartelua 
la 16.5. klo 12, Siipi, lähetyk-
sen puoti ja paja. Teemana 
huovutus.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 19.5. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo.

Muut menot
Hautausmaan siivoustal-
koot Ylikiimingissä. Ks. eril-
linen ilmoitus.
naisten ilta to 14.5. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
rauhanyhdistyksen alueel-
linen kevätjuhla pe 15.5. 
klo 18.30, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Kaatuneitten muistopäivän 
juhla su 17.5. klo 16, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Kaatuneitten omaiset ma 
18.5. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten illan kevätkauden 
päättäjäiset ma 18.5. klo 
18–20, Lämsänjärven kau-
punkileirikeskus. Keskuste-
lua, kahvit, iltahartaus ja 
mahdollisuus saunomiseen. 
Huom, omin kyydein.
Papinpuolisoiden kevätret-
ki ti 19.5. klo 18. Kokoon-
numme Hietasaareen Villa 

Hannalaan ja sieltä jatkam-
me Häkkisten kesäpaikkaan.
lämsänjärven ympäriajot 
to 21.5. klo 14, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Hölkkäkirkko to 21.5. klo 
18, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Tuomiokirkko on 
avoinna joka päivä klo 11–
21 elokuun loppuun saakka, 
opas paikalla.
Yhteisvastuun kiitosjuh-
la to 28.5. klo 18, Kastellin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
to 14.5. klo 13, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. You are wel-
come to come along to any 
of our Thursday sessions. 

Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 17.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli.
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 20.5. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli.

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.

tuomiokirkkokuoron 75-vuotisjuhlat 

Helatorstaina 21.5. klo 12.30 
Keskustan seurakuntatalossa, Isokatu 17 

Ennen juhlaa kahvitarjoilu kello 11.30 – 12.30

Leirejä ja retkiä lapsille
Kesäretki

5.–7.6. Piispalaan, Härmään ja Kalajoelle 

10–14-vuotiaiden retkellä vierailemme muun muassa 
Power parkissa, avustamme jumalanpalveluksessa Rau-
tion kirkossa ja yövymme luonto-, liikunta- ja nuori-
somatkailukeskus Piispalassa ja Kalajoen  
Hiekkasärkillä. Retken hinta 70 € sis. täysihoidon, si-
säänpääsymaksut, linja-autokuljetukset ja lisäksi tapa-
turmavakuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset viim. 15.5. p. (08) 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. Retkelle otetaan 20 lasta. Li-
sätietoja Atte Kääriäinen p. 040 5060 315 tai Katja Yli-
talo p. 040 831 5932.

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.

Koko perheen 
keväinen lauluilta 

Tiistaina 19.5. klo 18 
Maikkulan kappelilla

Yhteislaulua, päivä-
kerhon ja iltapäivä-
toiminnan lasten ja 
perhekerholaisten 
esityksiä. Mukana 
Kati, Tuula, Pete, Ma-
ri, Heidi, Maria-Ritva, 
Erja ja Riitta. 
Kahvi- ja mehutar-
joilu.

Liturgina toimii Sanna Okkola, 
saarnaa Hannele Pihkakoski, kanttorina Ilkka Järviö. 

Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit. 

Terveydenhoitoväelle

Kastellin kirkossa 
sunnuntaina 17.5. klo 10

Pateniemen kirkossa sunnuntaina 17.5. kello 12 
vietettävän perhemessun nimenä on puurokirkko. 

Syynä nimeen on ennen messua tarjolla oleva 
maksuton puurolounas. Puuroa voi käydä syömäs-
sä kello 11–11.50, joten lounaan jälkeen ehtii mai-
niosti siirtyä yläkertaan perhemessun viettoon.

– Haluamme helpottaa messuun tuloa. Kirkolle 
tullessa voi syödä koko perheellä yhteisen lounaan 
ja siirtyä sitten rauhassa jumalanpalvelukseen, ker-
too pastori Juha Tahkokorpi, perheenisä itsekin.

Hänen ajatuksensa on, että perhemessu sopii 
kaikenikäisille ihmisille.

– Lasten kanssa pitää olla havainnollinen ja 
konkreettinen, ja se sopii meille aikuisillekin. Per-
hemessu on tavallista messua hieman lyhyempi. 
Siinä luetaan vähän vähemmän Raamattua, saar-
na on vähän lyhyempi ja virret ovat lasten makuun 
sopivia. Kaikkiaan perhemessu on tavallista mes-
sua hieman lyhyempi ja kevyempi.

Satu laPiNlamPi

Puurokirkosta ravintoa 
ruumiille ja hengelle
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Pateniemen kirkossa 
torstaina 14.5. klo 18

Pyhän luukkaan kappelissa 
torstaina 14.5. klo 18 ja klo 19 
maanantaina 25.5. klo 18 
tiistaina 26.5. klo 18, 
keskiviikkona 27.5 klo 18 
torstaina 28.5 klo 18

oulujoen kirkossa 
maanantaina 18.5. klo 18

rajakylän seurakuntakodissa 
maanantaina 18.5. klo 18 
tiistaina 19.5. klo 18

Pyhän Andreaan kirkossa 
maanantaina 18.5. klo 18 
(Kuukkelin ja Kaakonpojan eskarit)
tiistaina 19.5. klo 18 (Metsokankaan eskari)
keskiviikkona 20.5. klo 18 
(Sarasuon, Piilikujan ja Oulunlahden eskarit)

Karjasillan kirkossa 
tiistaina 19.5. klo 18 
tiistaina 26.5. klo 18 (Mäntylän koulu)

Pyhän tuomaan kirkossa 
tiistaina 19.5. klo 19

Kaukovainion kappelissa 
keskiviikkona 20.5. klo 18

Kastellin kirkossa 
tiistaina 26.5. klo 18

oulun tuomiokirkossa 
keskiviikkona 27.5. klo 18

Tuiran seurakunta lähettää kouluun meneville henkilö-
kohtaiset kutsut päiväkotien kautta.
 
Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pienille koululai-
sille turvallista koulutietä ja rauhallista mieltä kouluun. 
Siunaustilaisuuteen voi tulla mukaan koko perheellä. Ti-
laisuus on rakennettu pikkukirkon tapaan, joten se on 
lapsille entuudestaan tuttu. Tilaisuuden kesto on noin 
puoli tuntia. Lapsia kutsutaan erityisesti oman alueen-
sa kirkkoon tai kappeliin. Siunaustilaisuuden päätyttyä 
kouluun lähtevät kukitetaan.

Ensi syksyn ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle

 

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

Hautausmaan siivoustalkoot 
Ylikiimingissä
Torstaina 14.5. klo 9 
Kiviharjun hautausmaalla. Talkookahvitus.

Perjantaina 15.5. klo 16 
Ylivuoton hautausmaalla. Talkoo-
kahvitus.

Keväinen 
päivämusiikki 

Sunnuntaina 17.5. 
klo 15 tuomiokirkossa 

Sekakuoro Tuike, keväis-
tä kuoromusiikkia. Joh-
taa Lauri-Kalle Kallun-
ki. Klarinettiduo Maija ja 
Rami Tuomikosken musi-
sointia ja Jussi Juolan yk-
sinlaulua. Urkuimprovi-
saatiota. Vapaa pääsy.

Helatorstain kevät-
konsertti 

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. 

oulun seurakuntien 
keskusrekisteri ja seu-
rakuntayhtymän puhe-
linvaihde ovat suljettui-
na perjantaina 15.5.

Seurakuntien ja yhty-
män palveluyksiköiden 
suorat numerot toimivat 
normaalisti lukuun ot-
tamatta hallinto- ja ta-
louspalveluita, henkilös-
töpalveluita sekä yhty-
män johtoa ja viestintä-
palveluita.

– Laulamishalu sai liittymään kuoroon, 
vaikka välillä olin melkein kymmenen 
vuotta laulamatta, kertoo Tuomiokirk-
kokuoron tuorein jäsen, vuosi sitten kuo-
roon liittynyt Olavi Lintervo.

Entisellä asuinpaikallaan, Naantalis-
sa, hän lauloi useissa kuoroissa. Oulus-
sa tuli kuitenkin pitkä tauko laulamises-
sa. Kuultuaan kuoroa johtaavan Hen-
na-Mari Sivulan ja kuoron laulua, päät-
ti Lintervo katkaista pitkän tauon ja liit-
tyä kuoroon.

Toista ääripäätä kuorolaisissa edustaa 
Lea Estama, Tuomiokirkkokuoron jäsen 
vuodesta 1956 saakka.

Pitkään taipaleeseen kuorolaisena on 
mahtunut monta kuoronjohtaja. Kaikki 
ovat Estaman mukaan olleet hyviä mut-
ta erilaisia. Sekä Estama että Lintervo ke-
huvat nykyistä johtajaa vuolaasti. Sivu-
la muistaa antaa kuorolaisille paljon po-

Kuoro on rakas henkireikä
sitiivista palautetta ja opettaa hyvin ää-
nenmuodostusta.

– Kuoro on henkireikä, siellä on sosi-
aaliset yhteydet ja ystävät. On ihanaa lau-
laa jumalanpalveluksissa, Estama kehuu.

Myös Lintervolle kuorossa laulami-
nen on muutakin kuin vain laulamista. 
Korossa, etenkin kuoron leireillä ja ret-
killä, tutustuu ihmisiin.

– Virsien laulaminen on oikeastaan 
minulle uskonnonharjoittamista, hän 
toteaa.

Molemmat suosittelevat kuorolaulua 
muillekin. Siihen löytyy perusteita ihan 
tutkimuksistakin: Kuulemma suomen-
ruotsalaiset, jotka ovat sosiaalisia ja lau-
lavat kuorossa, elävät pidempään kuin 
muut. Samaan tulokseen luulisi riittävän 
senkin, että laulaa mukavassa kuorossa.

Satu laPiNlamPi

E l s i  H u t t u n e n

Oulun tuo-
miokirkkokuo-
ron 75-vuotis-
juhlaa viete-
tään torstaina 
21. toukokuu-
ta. Kello 10 
kuoro avustaa 
messussa tuo-
miokirkossa,  
kello 12.30 on 
juhla Keskus-
tan seurakun-
tatalossa. 
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14.–20.5.2009enot 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: Salla Sisko 
Mertala.
Karjasilta: Eelis Aappo Arttu-
ri Kuusisto, Sylvi Sofia Linnea 
Pietilä, Saku Elias Seppänen, 
Lilja Anna Klaudia Tuomisalo, 
Joona Tuomas Santeri Tähti-
nen, Iiris Pinja Pauliina Vallin. 
tuira: Piia Helena Katariina 
Hiltunen, Lotta Sissi Maria 
Natunen, Siiri Elina Josefiina 
Natunen, Manu Elias Nykä-
nen, Martti Tapio Repo, Mis-
ka Antero Natunen, Niklas Je-
remias Viinikka.
oulujoki: Fiona Anna-Liisa 
Hanhela, Aaro Lauri Juhani 
Hautala, Ella Aliina Makko-
nen, Ronja Amalia Muhojoki, 
Vili Oliver Niemelä, Riina Lu-
miella Pohjola, Niila Alpertti 
Puuperä, Rasmus Mikael Ta-
pio Sotka, Leevi Eero Kaspe-
ri Vehkaoja. 
 

Vihityt
Karjasilta: Pekka Eino Johan-
nes Alanen ja Virva Marianne 

Huhtala.
tuira: Mikko Petteri Hurs-
kainen ja Mari Johanna Ku-
lonen.
oulujoki: Lauri Viljami Oska-
ri Tallgren ja Karoliina Maija 
Hannele Ypyä.
 

Kuolleet:
tuomiokirkko: Vilho Rudolf 
Mäkipaaso 78.
Karjasilta: Laila Maria Kanni-
ainen s. Paavonperä 81, Tau-
no Feliks Tolonen 80.
tuira: Eila Maria Pietilä s. 
Jämsä 81, Irja Henriika Por-
taankorva s. Halonen 84, 
Pirkko Orvokki Kemppainen 
64, Päivi Elina Haverinen 29, 
Sylvi Mirjami Hintsala 86.  
oulujoki: Eero Johannes Pik-
kuaho 79, Eine Orvokki In-
kala s. Jokikokko 79, Hanna 
Katariina Honkanen s. Lou-
hela 82, Matti Eerikki Holm-
ström 78.

Elämän polku

Kaatuneitten 
muistopäivän juhla

Sunnuntaina 17.5. klo 16
Keskustan seurakuntatalossa

Pohjan Sotilassoittokunta 

Tervehdyspuhe Matti Pikkarainen 

Lasten kuoro: Teuvo Pakkalan 4. musiikkiluokka, joh-

taa Anne-Maj Suhonen

Juhlapuhe, kansanedustaja Lyly Rajala 

Kirjeitä rintamalta, Riitta-Mari Punkki-Heikkinen 

Yksinlaulua, Raimo Paaso 

Tervehdykset: 
 Oulun kaupunki, professori Kyösti Oikarinen 
 Veteraanijärjestöt, professori Aarno Strömmer
 Puolustuslaitos 

Pohjan sotilassoittokunta 

Oulun Sotaveteraanikuoro
 Ragnar Nyholm ”Pienet kukkivat kummut” 
 Kari Tikka ”Pyhän Hengen kirkkorukous” 
 soolo Tuomo Malmi 
 Kalervo Hämäläinen ”Veteraanin iltahuuto” 
 soolo Olavi Myllykangas 

Maamme

Kahvitarjoilu, kunniamerkit. 

Tilaisuuden järjestävät Oulun kaatuneitten omaiset ry, Ou-
lun seudun sotaorvot ry ja Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

Varsinainen vaalipäivä su 17.5. 
Äänestys alkaa Oulujoen kirkossa (Oulujoentie 
69) jumalanpalveluksen jälkeen noin klo 11.30  ja 
jatkuu klo 20 saakka.

Ennakkoäänestys 11.–15.5.
Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, 
Koivumaantie 2, klo 9–18 ja Ylikiimingin seura-
kuntapiirin toimistossa, Harjutie 5, klo 9–18. 

Lisäksi ennakkoon voi äänestää myös äänestys-
autossa. 

Kiertävän äänestysauton aikataulu:

Torstaina 14.5.
klo 10–11 Talvikankaan koulu, Tuiskutie 10, klo 
11.30–12.30 Hönttämäen koulu, Ruotukuja 1, klo 
13–14 Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 
19, klo 14.30–15.30 Metsolanhovi Mäkituvantie ja 
klo 16–17 Hoikantien palvelutalo, Hoikantie 23.

Äänioikeutettuja ovat Oulujoen seurakunnan 18 
vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seura-
kunnan läsnä oleviksi jäseniksi 8.3.2009.

Lisätietoa vaaleista ja ehdokkaista:
www.oulunseurakunnat.fi/vaalit2009

Oulujoen seurakunnan  
kirkkoherranvaalin 

äänestys

Motoristikirkko 

Torstaina 21.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa 

Gospeltyyppinen motoristikauden avajaisjumalanpal-
velus. Toimittaa Jouni Riipinen, saarna yliopistopasto-
ri Ari Savuoja. 
Jumalanpalvelukset jälkeen paraatiajo seurakuntata-
lolle, jossa kahvitarjoilu.

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.

Vielä ehtii virsimaratonille! 

Oulun tuomiokirkossa on veisattu virsiä maratonina 
keskiviikosta 13.5. alkaen.

Veisuumaratonin arvioidaan jatkuvan perjantaihin 
15.5. noin kello 16 saakka. Virsimaratonin päättää ru-
koukseen Matti Pikkarainen.

Mukaan voi tulla milloin vain ja viipyä niin kauan kuin 
hyvältä tuntuu. Virsimaraton kuuluu 75 vuotta täyttä-
vän Tuomiokirkkokuoron juhlavuoden tapahtumiin. 
Välipalaa pientä maksua vastaan.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 14.–20.5.2009

Kirkkokuoro to 14.5. klo 
18.30.
rauhanyhdistyksen seurat 
su 17.5. klo 14.30 Eeva Holmil-
la, Ojakuja 2. Esko Kalaoja.

Kaatuneitten muistopäivänä su 17.5. seppeleenlasku 
sankarihaudoille jumalanpalveluksen jälkeen ja kirkko-
kahvit.

Kirkkomme 
maalauksen julkis-
tamistilaisuus 

Su 17.5. klo 18 kirkossa.
Kevätlaulajaisissa esiin-
tyvät kirkkokuoro ja 
Saaren Sirkut. Laulamme 
myös yhdessä keväisiä 
lauluja. Tilaisuudessa jul-
kistetaan taiteilija Kari 
Holman maalaus nyky-
kirkosta. Nykykirkosta 
julkaistaan myös adressit 
ja kortit. Nähtävillä on 
lisäksi pöytätabletit ja 
painokuvat lähiseutujen 
kirkoista. Kahvitarjoilu 
ja kolehti Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. 

K a i s amar ja  Sto c ke l l

w w w.sxc . hu

w w w.sxc . hu /  J im Da l y

Eläkeliitto ti 19.5. klo 11 srk-
salissa.
Hartaushetki ti 19.5. klo 14 
kirkossa, vieraita Haukipu-
taalta.

Kerhojen ja päivähoidon 
kevätkirkko ja -juhla ke 
20.5. klo 10. Mehu- ja kahvi-
tarjoilu.

Päiväkerhot: Ryhmä B  to 
14.5. klo 10, 4-vuotiaiden 
kerho pe 15.5. klo 10. Ke-
vään kerhokauden päätös-
tapahtuma, kaikkien kerho-
laisten yhteinen lauluhet-
ki ”kesää kohti leijaillen la 
16.5. klo 14 Lumijoen nuo-
risoseuralla. Tervetuloa ko-
ko perhe. Ensi syksyn päivä-
kerhoihin ilmoittautuminen 
18–19.5. klo 10–14. Kerhoi-
hin otetaan 2004–2006 syn-
tyneitä lapsia (pitää olla 3 
vuotta täyttänyt. Kokkiker-
ho on tarkoitettu 6–8-vuo-
tiaille tytöille ja pojille. Il-
moittautumiset p. 387 512/ 
Silja. Kokkikerhot tältä ke-
väältä päättyneet. 
Perhekerho to 14.5. klo 10 
srk-talolla.
lumilyhty: Ke 20.5. klo 14 
hartaus.
raamattupiiri: ti 19.5. klo 
18 srk-talolla. Profeettojen 
sanoma.
Kirkkokuoro: Kuoron ke-
vätkausi päättyy osallistu-
malla helatorstain jumalan-
palvelukseen. Kiitos kuoro-
laisille aktiivisesta osallistu-
misesta!
Kirkkoneuvoston kokous 
to 14.5. klo 18 kirkkoher-
ranvirastossa.
Partio: Lahna09-kevätkisa 
Oulussa seikkailijoille ja tar-
pojille. Seikkailijoiden lintu-
retki pe 15.5. klo 18–20.30  
Puhkiavanperälle. JOTOS 
-09 on 15.– 16.5. tänä vuon-
na 14 täyttäville ja vanhem-

mille partiokämpällä. Kir-
je kokouksessa tai kolol-
ta. Maailmanmatkaaja-su-
denpentukisa la 16.5. Lisä-
tiedot Akelalta. Kuksan ai-
neiston viimeinen jättöpäi-
vä ke 20.5. Päivystys Partio-
toimistossa Limingassa klo 
15–17. Kokouspäivät voivat 
välillä vaihdella. Lisätietoa 
www.niittykarpat.fi. Tie-
dustelut hannu.luukinen@
pohjanmaa.partio.fi, puh 
044 2128 722.
rauhanyhdistys: Varttu-
neiden kerho to 14.5 klo 13 
koskella. Seurat su 17.5. klo 
17 ry:llä. Seurat ke 20.5. klo 
19 ry:llä. Seurat su 24.5. klo 

16 Lumilyhdyssä.
Haudanhoitosopimuksia 
voi tilata virastosta yhdek-
si, viideksi tai kymmenek-
si vuodeksi kerrallaan. So-
pimuksia otetaan vastaan 
toukokuun loppuun asti.
Valituksi tulleille kesä-
työntekijöille on ilmoitet-
tu valinnasta.
lämpimät kiitokset Vap-
pukahvilassa vierailleille ja 
talkoolaisille!
Kastetut: Matilda Amalia 
Lahdenperä, Tommi Pekka 
Mikael Vanhala.
Kuolleet: Lahja Maria Jak-
kula 90, Laina Katariina Ta-
santo 92.

toukosiunaus ti 19.5. klo 12 Sutelan Karin pellolla 
vanhan tuulimyllyn läheisyydessä. 
Tervetuloa kaikki seuraamaan Eläkeliiton ja seurakun-
nan yhdessä elvyttämää perinnettä!

Eläkeläisten musiikkipii-
rin kevään viimeinen ko-
koontuminen to 14.5. klo 13 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa.
Hautausmaan siivoustal-
koot to 14.5. klo 18, iltahar-
taus ja kahvit.
Kotiseurat su 17.5. klo 16 

Marja-Liisa ja Arvo Alape-
rällä, Välitie 16. Mukana 
kirkkoherra Jaakko Kalta-
kari. 
Miesten tiimin saunailta 
ke 20.5. klo 19 Isoniemen 
leirikeskuksessa. Tule mu-
kaan joukkoomme juttele-
maan ja joskus käytännön 
palvelutehtäviin. 
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.
rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: raamattuluokka pe 

Kamarikuorolla ensimmäinen kevätkonsertti

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro (HKK) pitää ensimmäisen kevätkonserttinsa Hau-
kiputaan seurakuntakeskuksessa ensi sunnuntaina 17.5. klo 19. Kuoro tunnettiin 
aiemmin nimellä Kirkkokuoro Haukiputaan Laulu. Uuden nimen kuoro otti käyt-
töönsä viime syksynä. Tällä kevätkaudella HKK on tehnyt jo kauan toivottua jou-
luäänitettä. Uusi joulucd-levy julkistetaan lokakuun lopussa.
Kevätkonsertissa Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro esittää hengellistä ohjelmisto-
aan ja myös muutamia kesäisiä suomalaisia ja ruotsalaisia kuorolauluja. Konsertin 
ohjelmistoa leimaa HKK:n kesäkuun alussa Ruotsin Taalainmaalle suuntautuva mat-
ka. Ohjelmassa on muun muassa Händelin, Mozartin ja O. Lindbergin sävellyksiä. 
Kuoroa johtaa kanttori Hannu Niemelä ja yksinlaulua esittää kuorolaisten äänen-
muodostuksen opettajana toimiva mezzosopraano Maija Lauri. Urkusoolon soit-
taa kirkkomusiikin opiskelija Elias Niemelä. 
Konsertin ohjelma maksaa 5 € ja ohjelmia saa ovelta puoli tuntia ennen konsert-
tia. Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro ottaa jälleen uusia laulajia koelaulun kaut-
ta toiminnan jatkuessa ensi syyskuussa.
Lisätietoja: kuoronjohtaja kanttori  Hannu Niemelä, p. 040 5471 660, 
E-mail: hannu.niemela@evl.fi

Kellon Ns:n Perjantaikuoron sävelhartaus ke 20.5. klo 19 
Kellon srk-kodissa. Johtaa Pentti Tiri, urut Kaisa Säkki-
nen. Solisteina Juhani Jämsä, Juha Kivari ja Maija Punke-
ri. Ohjelmassa mm. F. Schubertin Saksalainen messu. Ilta-
hartaus Jaakko Kaltakari, kolehti YV-keräykselle.

reippailuryhmä 
kokoontuu ti 2.6. klo 11 
Herralantie 1. edessä. 
Lenkkeilyn jälkeen ruo-
kailu ja kahvit srk-kes-
kuksessa. Ilmoittaudu 
ensimmäiselle reippailu-
kerralle mukaan viim. ma 
25.5. Aulille p. 040 5287 
418 tai Ullalle p. 040 5287 
419. Mahdollisuus laina-
ta kävelysauvoja! Reip-
pailuryhmä kokoontuu 
jatkossa kerran viikossa. 
Kokeilemme muitakin lii-
kunnan muotoja sekä pi-
dämme luentoja ja mah-
dollisesti kuntotestejä.
Työttömille suunnatun 
reippailuryhmän järjes-
tävät yhdessä Haukipu-
taan Veikot, Haukipu-
taan Työnhakijat ry se-
kä Haukiputaan seura-
kunta.
Reippailuryhmän tarkoi-
tuksena on kunnonkoho-
tus reippaillen sekä ulkoi-
lu ja yhdessäolo. Ryhmän 
vetäjänä toimii Maria Sa-
vilaakso Haukiputaan-
Veikoista.

15.4. klo 18.30 Jokelan mö-
killä, talkooleiri pe 15.5. 
klo 18 jatkuen la 16.5. klo 
16:een asti Siikatörmällä, 
seurat su 17.5. klo 17 ry:llä, 
Kello: ompeluseurat pe 
15.5. klo 18.30 ry:llä, seurat 
su 17.5. klo 17 ry:llä, Jokiky-
lä: päiväkerhot 6.5. ja 13.5. 
yhteiskerhona ry:llä, rippi-
kouluun menevien ja -käy-
neiden nuortenilta la 16.5. 
klo 18 ry:llä, kevätjuhla su 
17.5. klo 14 ry:llä.
Kuolleet: Raija Tellervo 
Rautio 61.
Kastetut: Karoliina Sofia 
Sipola, Eeli Anton Ojala, In-
ka Alisa Majava, Eeli Tapa-
ni Annala.
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työkeskuksen kevätkirk-
ko pe 15.5. klo 12 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana  kappalainen Veijo 
Lauronen, kanttori Marjo Ir-
jala, diakonissa Leena Hint-
sala. Kahvitarjoilu.
Versojen harjoitukset pe 
15.5. klo 18 Kirkonkylän srk-
kodissa.
Infotilaisuus vihkipareil-
le la 16.5. klo 15 vanhassa 
kirkossa. Tilaisuudessa ker-
rotaan toimituksesta, kaa-
vavaihtoehdoista sekä esi-

tellään vihkitilaisuuden mu-
siikkia.
uusheräyksen lauluseu-
rat su 17.5. klo 12 kirkossa.
Herännäisseurat su 17.5. 
klo 18.30 Juha ja Tarja Maa-
lismaalla, Kokkokaarto 17.
Ystäväpalveluilta ti 19.5. 
klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. ”Minä ystävänä” -ko-
kemuksia, kysymyksiä.
Perhekerhojen retkipäi-
vä Virpiniemeen ti 26.5. 
Maksu 7,50 euroa, ilmoit-
tautumiset lastenohjaajille 
15.5. mennessä. Perheker-
hot jäävät kesätauolle 15.5. 
jälkeen.
Varhaisnuorten kuoro ja 
mukulakuoro jäävät kesä-
tauolle 14.5. jälkeen. 
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Eläkeläisten piirit: Päivä-
piirin kevätjuhla ke 20.5. klo 

12 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. 
Seurakuntapiirin kevät-
juhla ke 20.5. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa.  
Kirkkokuoro ke 20.5. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kamarikuoro Aioloksen 
konsertti helatorstaina 
21.5. klo 15 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Veikon valinta ke klo 9–14 
Nordea-talon alakerrassa.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-

Kesäkerhotoimintaa 
0–2 -luokkalaisille 
lapsille
Seurakunnan lapsityö jär-
jestää 1.–26.6. kesäker-
hotoimintaa 0–2-luok-
kalaisille keskustan seu-
rakuntakodilla ja Kokko-
kankaan seurakuntakes-
kuksessa. Kerhot ovat 
auki 9–15. Kerhoihin ei 
ole ennakkoilmoittautu-
mista ja ne ovat ilmaisia. 
Ensimmäisellä kerralla 
toivotaan, että vanhem-
pi kävisi tuomassa kou-
lulaisen kerhoon. Omat 
eväät mukaan! Lisätieto-
ja lapsityönohjaaja Saija 
Kivelältä p. 040-7790375, 
saija.kivela@evl.fi.

Papin päivystys Zep-
pelinin kauppakeskuk-
sessa Pyhän Matteuksen 
kappelilla perjantaisin 
klo 13–16. Kappelin ovet 
ovat avoinna kauppakes-
kuksen aukioloaikoina.

la on päivisin aikaa, Kirkon-
kylän srk-kodissa ma klo 10–
12. Kahvilan viimeinen ker-
ta ennen kesätaukoa ma 
18.5.
Varhaisnuorten kerhot: 
Kokkokankaan seurakun-
takeskus: Monitoimikerho 
ma klo 17.30–18.30.Taide-
kerho ti klo 17–18. Kokki-
kerho ke klo 16.30–18. Puu-
hakerho to klo 17–18. Van-
ha pappila: Toimintakerho 
ke klo 17.30–19. Draamaker-
ho to klo 16.30–18. nuori-
soseura: Poikien pelikerho 
ti klo 16–17.30. Liikuntaker-
ho ke klo 16.30–17.30.
nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 VP. Yöpappila pe 15.5. 
klo 20 VP. Peli-ilta ke Kem-
pelehallilla klo 16.30–18. 
rippikoulu: YK2 vanhem-
painilta to 14.5. klo 18 Van-
hassa pappilassa. YK4 van-
hempainilta ke 20.5. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuk-
sessa.
Perhelentopallo on jäänyt 
kesätauolle.
Kempeleen ry: Kotiseurat 
to 14.5 klo 19 länsipuoli: Ku-
runlahti Marjukka ja Mau-
no, Jannenkuja 5. Raamat-
tuluokkaretki, nuoremmat 
pe 15.5. Kevätjuhla su 17.5 
ko 16 ry:llä. 
Murron ry: Seurat su 17.5. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Oskari Tapio Sii-
toin, Neela Saaga Anniina 
Piira, Taika Vilja Anniina Tu-
runen.

Hautausmaat, viimeiset leposijamme

Haudankaivajan jäädessä eläkkeelle  tämän vuoden 
alussa, hautauskäytännöissä on tapahtunut pieniä 
muutoksia. Hautauspalvelu ostetaan ostopalveluna, 
mutta hautausasiat hoidetaan edelleen kirkkoherran-
virastossa ja taloustoimistossa.
Hautojenhoitosopimukset ovat juuri nyt ajankohtai-
sia. Seurakunta tekee 1 vuoden, 5 vuoden tai 10 vuo-
den hoitosopimuksia tai kastelu- ja hoitosopimuksia . 
Hoitosopimukset sovitaan taloustoimistossa. 
Hautausmaiden siivous on parhaillaan käynnissä. Kai-
killa on mahdollisuus osallistua talkoisiin. Jäälin hau-
tausmaalla on perinteiset siivoustalkoot ke 20. 5. klo 
17 alkaen. Talkooväelle on luvassa pullakahvit. Ter-
vetuloa!

Isosten tehtävään siunaa-
minen su 17.5. klo 16 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, nuorten musaryhmä.
Jumalanpalvelussuun-
nitteluhetki ke 20.5. klo 
17 Jäälin seurakuntakodis-
sa. Tervetuloa suunnitte-
lemaan messua, joka pide-

tään 31.5.
Hartaus to 14.5. klo 14 Vi-
rekoti, Raimo Salonen.
Hartaus ti 19.5. klo 13 Koi-
vulehto.
Eläkeläisten kevätkirkko 
ja kerhojen päätösjuhla ti 
19.5. klo 13–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Kuljetuspyyn-

nöt virastoon. 
Pyhäkoulu su 17.5. klo 
12.45 Jäälin seurakuntako-
dissa.
raamattupiiri ti 26.5. klo 
18.30 Jäälin seurakuntako-
dissa. Käsitellään Johannek-
sen evankeliumia Ilosanoma-
piirin materiaalin avulla.

Lasten parkki keskiviikkoisin klo 12–15 Jäälin seurakuntakodissa. Ilmoittautumiset 
parkkiin tiistaihin klo 15 mennessä p. 0400 835 374/lastenohjaajat. Ilmoittautuminen 
seurakunnan päiväkerhoihin (syksy 2009) 11.–13.5. klo 9–12 ja 16–18 lapsityöntoimis-
toon 040 700 8151. Kerhoihin otetaan vuosina 2004–2006 syntyneitä lapsia.
Kevään päiväkerhot ja parkkitoiminta viimeisen kerran viikolla 21. Perhekerhot ja -kah-
vilat ovat päättyneet tältä keväältä. Jatkamme syksyllä viikolla 34. 

Kuntouttava naisten 
päihderyhmä to 14.5. ja 
28.5. klo 14–15.30 Montin-
salissa.  
Juttunurkka ma 18.5. klo 
10–13 Jäälin seurakunta-
kodissa. Viimeisen kerran 
avoinna tälle keväälle, toi-
minta jatkuu syyskuussa. 
Diakoniatyön vapaaeh-
toisten ilta to 14.5. klo 18–
19.30 Jäälin seurakuntako-
dissa.
rantapohjan seurakun-
tien omaishoitajien retki 
temmekselle to 25.5. ilm. 
Jaana 14.5. mennessä.
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 vk. 22. Päivä tarken-
tuu myöhemmin.
Kirpputori lähetyspisa-
ra: Toukokuun ajan vaa-
tekassi kolmella eurolla. 
Avoinna ma-pe klo 9–17 
Tuohimaantie 12. Kirpputo-
ri suljettu pe 22.5.
Kiimingin rauhan Sanan 
seurat su 17.5 klo 15 kirk-
kopirtillä. Puhujana Matti 
Rahja.
rauhanyhdistys: Laulu-
seurat: pe 15.5. klo 19 ky-
läpiireittäin. Seurat su 17.5. 
klo 17 rauhanyhdistyksellä.
Vihityt: Mikko Juhani 
Kuusisto ja Tanja Hannele 
Savela.

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Keväinen 
kahvikonsertti 
Limingan kirkossa 
su 17.5. klo 18.
Tilaisuudessa lauletaan 
keväisiä koululauluja 
vanhoilta ajoilta. Luvas-
sa myös musiikkiesityk-
siä. Kolehti yhteisvatuul-
le. Vapaa pääsy. Järjestää 
Limingan seurakunta.

limingan seudun mu-
siikkiopiston yksinlau-
lajien kevätkonsertti 
klo 19 ti 19.5. kirkossa.
Mari Klemettilän oppi-
laat esiintyvät.
Järjestää Limingan seu-
dun musiikkiopisto ja Li-
mingan seurakunta.

Kirkonkylän diakoniatoi-
misto on nyt ent. kirkko-
herranvirastossa ja nuoriso-
toimisto pappilan salissa srk-
talon remontin vuoksi.
Hartaudet to 14.5. klo 
13.15 vuodeosastolla ja ke 
20.5. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
tähdet, harjoitukset to 
14.5. klo 16–17 Kotikololla. 
Kevään viimeinen niitty-
pirtin kerho ma 18.5. klo 
13 vanhusten palvelukodil-
la, vetäjänä diakonissa Si-
nikka.
olohuoneen kevätjuhla 
ti 19.5. klo 14–16 Vanamon 
yläkerrassa.
Seurakunnan diakonia-
kevätjuhla ke 20.5. klo 
12 seurakuntakerholaisil-
le, omaishoitajille ja ystävä-
renkaalle Helmen Pirtissä. 
Keväistä ohjelmaa ja kak-
kukahvit. Lähtö linja-autol-
la matkahuollosta klo 11.40.
Hyvä diakonian-ja lähetyk-
sen vapaaehtoinen. Muis-
tithan ilmoittautua virkis-
tyspäivään 23.5. Puh. 044 

7521 226.
Perhekerhot: Kevään vii-
meiset perhekerhot ti 19.5. 
klo 9.30–11 Kotikololla.
Nyyttärit ke 20.5. klo 9.30– 
11 Vanamossa. Perheker-
hon retki kaikille syksyn ja 
kevään aikana kerhoissa 
käyneille tehdään Arbore-
tumiin Limingassa ke 27.5. 
Vietetään yhdessä kevät-
päivää ulkoillen ja leikkien.

Linja-auto lähtee Tupokses-
ta Salen pihalta ke 27.5. klo 
9.15 (huom!) ja kiertää Koti-
kolon kautta Arboretumiin.
Ennakkoilmoittautumiset 
linja-auton ja tarjoilun takia 
Helenalle pe 22.5 mennessä 
puh. 044 7521 230. Syksyl-
lä kerhot alkavat syyskuun 
puolivälissä, seuraa ilmoit-
telua Rauhan Tervehdys-

lehdessä.
rippikoulu: Viikko-ope-
tusta kirkkomusiikista Ko-
tikolon alakerrassa su 17.5. 
klo 18.20 kesä I-ryhmälle. 
Opetusta Vanamossa klo La 
16.5. 9–14 kesä III-ryhmälle. 
Mukaan muistiinpanoväli-
neet ja omat eväät. 
Jumalanpalvelus ja opetus-
ta samalle ryhmälle la 16.5. 
klo 10–14 kirkossa. Kesä III-
ryhmä osallistuu gospel-
messuun ke 20.5. klo 18 Va-
namossa.
lähetystyö: Lähetystyön 
kevätarpajaiset 1.4.–30.6. 
Arvan saa eurolla. Listoja on 
paikallisissa liikkeissä sekä 
lähetystyön johtokunnan
jäsenillä. Lähetysilta su 24.5. 
klo 17 Tupoksen Vanamos-
sa. Katriina Mäkelä kertoo 
kuulumisia Senegalista. 
nuoret: Nuorten kevätjuh-
la to 20.5. Vanamossa al-
kaen klo 18 gospelmessul-
la. Valmistuvien isosten siu-
naaminen.
Varhaisnuoret: Päiväleirit 
1999–2001-syntyneille Tu-
poksen Vanamossa 1.–5.6. 
sekä 8.–12.6. klo 10–14. Hin-
ta 10 e/5pv ja 4H:n jäsenet 
8 e. Hinta sisältää materiaa-
lit ja lämpimän ruoan. Mu-
kaan mahtuu 20 ensimmäis-
tä/viikko.Ilmoittautumiset 
Heli Hietalalle viimeistään 
19.5. puh. 0400 803 837.
lähetys ja kansainvä-
lisyys-aiheinen leiri 
3–6-luokkalaisille 15.–16.6. 

Ketunmaan koululla. Leiri-
maksu 10 e ja 4H:n jäsenet 
8 e. Ilmoittautumiset Helil-
le viimeistään 3.6. Mukaan 
mahtuu 20 ensimmäistä. 
Kokoperheen retki 17.6 
Kalajoen Juku-parkiin. 
Hinta 19 e ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Alle 10-vuotiail-
la tulee olla mukana huol-
taja. Ilmoittautuminen Raija 
Palsalle 5.6. mennessä puh. 
0500 688 848. 
Koko perheen retki Po-
wer Parkiin 30.6. Kyyti-
maksu 8 e ja 4H:n jäsenet 6 
e. Rannekkeet 29 e yli 130 
cm ja 19 e alle 130 cm. Si-
säänpääsymaksu (jos ei ota 
ranneketta) 5 e/ 3 e ja al-
le 2-vuotiaat ilmaiseksi. Il-
moittautumiset 18.6. men-
nessä Raija Palsalle.
Partio: Kirkkopalvelussa 
Telkät ke 13.5. Vaeltajien il-
taretki Kotkan kodalle. Lisä-
tietoja netissä. Kirkkopalve-
lussa Hirvet su 17.5. 
rauhanyhdistys: Kodin-
seurat Rauni ja Aarne Mää-
tällä sekä Maarit ja Petri Il-
marisella pe 15.5. klo 18.30. 
Miesten ja poikien retki la 
16.5.  Kevätjuhla su 17.5. klo 
14 Limingan kirkossa, jonka 
jälkeen kahvitarjoilu ry:llä. 
Seurat klo 14 Niittypirtin 
palvelutalolla. Varttunei-
den kerho ti 19.5. ry:llä. Si-
sarilta ke 20.5. klo 19 ry:llä.
Kastetut: Matias Oliver Ku-
ha, Tuure Salomon Laurila, 
Vilja Henriikka Sippola, Ai-

Kesäkerho 

Kokoontuminen vko 23 (1.-5.6.) Tupoksen Vanamossa. 
Seurakuntatalon ja Koti-Pietilän remontin takia ei kir-
konkylällä ole kerhoatänä kesänä. Vanamon kesäker-
hoon voidaan ottaa myös ne lapset, jotka olisivat tul-
leet Kotikolon kerhoon.
Kesäkerhoon otetaan v. 2005 syntyneet ja sitä vanhem-
mat lapset. Kerhossa leikitään ja touhutaan ulkona. Ker-
holaisilla omat eväät. Kerho on maksuton ja etusijalla 
ovat ensin omat päiväkerholaiset.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 22.5. mennessä vastaaval-
le  lastenohjaajalle  Helena Hakkaraiselle p.044 7521 230.

no Emilia Pesonen, Noeli Ar-
mas Stenudd.
Vihityt: Mikko-Ville Her-
manni Lauriala ja Sari Pau-
liina Laurila.
Kuollut: Risto Olavi Monto-
nen, 50.

Hartaushetket to 14.5. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa.
Miesten piiri to 14.5. klo 
18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
naisten ilta ma 18.5. klo 
18.30 Koortilassa. Nyytti-
kestit.
Kylmälänkylän seurakun-
tapiirin leiripäivä ti 19.5. 
klo 10.30–15.30 Koortilassa. 
Ilmoittautumiset 15.5. men-
nessä Leena Leskelä p. 040 
5470 785 tai Liisa Seppänen 
p. 040 5470 784. Kyyditys 
järjestetty.
Hartaus ti 19.5. klo 13.30 
palveluasunnoilla, klo 14 
terveyskeskussairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Pekka Kyllönen.
Siioninvirsiseurat ja 
makkaranpaistoa ti 19.5. 
klo 19 Koortilassa, Jouni 
Heikkinen.
Iltahartaus ti 19.5. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
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. 
lapset ja perheet: Perhe-
kerhot tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa se-

Rovasti Päivö Parviainen (s. 1912), lähetystyöntekijä ja 
Kiinan kulttuurin tuntija, saarnaa Muhoksen kirkossa 
helatorstaina 21.5. klo 10 alkavassa messussa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähetystilaisuus seurakuntata-
lossa.

Yhteisvastuun listakeräys 
on päättynyt. Pyydämme 
toimittamaan vielä pa-
lauttamatta olevat listat 
pikaisesti taloustoimis-
toon!

kä torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 14.5. klo 10.40–
12.15 yläasteella ja lukiolla. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Veljesilta to 14.5. klo 
19. Kotiompeluseurat pe 
15.5 klo 18, Pälli, Katri ja 
Harri Pitkänen ja klo 19 Kir-
konkylä, Noora ja Sami Lo-
hilahti, Korivaara, Susan-
na ja Raimo Romppainen, 
Suokylä, Aino ja Olavi Ke-
ränen Sisarillan retki 16.5.– 
17.5. Nuorten kirkkolauluil-
ta (7–8-lk ja nuoret) la 16.5. 
klo 19 kirkossa sekä kahvit 
ja iltahartaus srk-talolla. Py-
häkoululaisten retki su 17.5. 
klo 12. Seurat su 17.5 klo 17 
ry:llä. Päiväkerhoretki ma 
18.5. klo 18.
laitasaaren rauhanyh-
distys: Raamattuluokka pe 
15.5. klo 18.30 ja klo 19 om-
peluseurat ry:llä. Kirkkolau-
luilta (7–8-lk ja nuoret) la 
16.5. klo 19 Muhoksen kir-
kossa sekä kahvit ja iltahar-
taus srk-talolla. Pyhäkoulut: 
su 17.5. klo 12, Hyrkki, Jari 
Mehtälä, Laitasaari, Matti 
Karhumaa, Huovila,  Seppo 
Parviainen.
Kastetut: Eino Henrik 
Pyykkönen, Tuukka Eino Ta-
pani Suorsa.
Kuollut: Maila Mirjami Jur-
vakainen s. Kallankari 76.

Muhoksen seurakunnan haudanhoitosopimukset

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

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 14.–20.5.2009

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

ke 14–17
pe 10–13

Ystävänkammarin kevät-
juhla ti 19.5. klo 11.30–13.30 
seurakuntakodissa. 
Kuulovammaisten kerho 
ke 20.5. klo 11 seurakunta-
kodissa.
Kuorot: lapsikuoro to 14.5. 
klo 17, Sarakylän kappeli-
kuoro to 14.5. klo 18.45, 
kirkkokuoro to 14.5. klo 18, 
Vox Margarita ke 20.5. klo 
18 seurakuntakodissa.
ISKo-leiri 15.–17.5. Hilturan-
nassa.
Varhaisnuorten kerhot ovat 
päättyneet tältä keväältä.
Muskari to 14.5. klo 16–17 
Sarakylän koululla.

rauhanyhdistykset: Kesä-
seurat Jongulla Tarhalassa 
su 14.6. klo 13 ja 19. Raamat-
tuluokka Sarakylässä Taisto 
Mannisella pe 15.5. klo 19. 
Seurat Kurenalan ry:llä su 
17.5. klo 17 (Pekka Asikai-
nen). Kesäseurat Aittojär-
ven koululla helatorstaina 
21.5. klo 13 ja 18 (Pentti Es-
kola, Matti Pennanen).
Kastettu: Jooa Kalle Juha-
na Ervasti, Ronja Tuulia Sa-
rajärvi, Miro Juuso Herman-
ni Niskasaari.
Haudattu:  Salli Saimi Kuu-
kasjärvi 58, Taimi Kyllinen 83.

omaishoitajaryhmän retki 
Ainolan Museoon ti 26.5. 
lähtö klo 9 toimitalon pihal-
ta. Ilm. 15.5. mennessä Mai-
jalle p. 044 745 3853.
Kyläkamari: ma−ke klo 11–
14 pappilassa.
Seurakuntaseminaari luot-
tamushenkilöille ja työnte-
kijöille la 16.5.
Herännäisseurat su 17.5. 
klo 18.30 Tarja ja Juha Maa-
lismaalla, Kokkokaarto 17, 
Kempele.
Vapaaehtoistyöntekijöi-
den kokoontuminen ma 
18.5. klo 18 toimitalolla.
Salonkartanossa ei ole har-
taushetkeä ke 20.5.
Hartaus to 21.5. klo 11.30 
Teppolassa. Tapio Kortes-
luoma.
Seurakuntakerhoa ei ole to 
21.5. helatorstain vuoksi. 
Motoristikirkko helatorstai-
na 21.5. klo 12 Ylikiimingissä. 
Yhteislähtö kirkolta klo 11, li-
sätietoja Vesa Äärelältä. 

tilkkutäkki-ilta pe 22.5. 
klo 18.30 uudessa Repussa 
osoitteessa Opintie 2. Lau-
letaan mukavia lauluja! Li-
sätietoja Taru Pistolta p. 044 
745 3849.
Kuorot: srk-talolla lapsikuo-
ro ke klo 17, naiskuoro ke 
klo 18.30, musiikkikerho to 
klo 17, toimitalolla aikuisten 
lauluryhmä to klo 18.
Pyhäkoululaisten ja hei-
dän perheidensä retki su 
17.5. Liminkaan kukka- ja 
eläinpuisto Escurialiin, ret-
ki on ilmainen. Lähtö klo 10 
terveyskeskuksen edestä, 
paluu klo 13. 
lasten kevätkirkot ti 19.5. 
klo 9, 10 ja 11. Kello 11 kir-
kon jälkeen kirkkokahvit.
lapsityön kesäkerhot 
1.−17.6. Tarkemmat tiedot 
seuraavassa lehdessä.
nuoret: Reppuilta pe 15.5. 
klo 18–23. 
Varhaisnuorten kerhotoi-
minta päättyy kevään osal-
ta 15.5., ellei kerhossa ole 
muuta ilmoitettu. 
Salonpään ry: Aikuisten ke-
vätjuhla la 16.5. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 17.5. klo 17 ry:llä, 
Samuli Riekki, Pentti Kinnu-
nen. Lasten kevätjuhla su 
24.5. klo 14 ry:llä. 
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Seurat su 17.5. klo 18 
ry:llä, Juhani Lepistö, Erkki 
Alasaarela. Seurat to 21.5. 
klo 18 ry:llä, Toivo Määttä. 
Kastettu: Emilia Anna Ale-
xandra Mustonen.

70-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla helatorstaina 21.5. 
alkaen kello 10 seurakuntakodissa. Jumalanpalvelus, 
kirkkokahvit ja lopuksi juhla. Esiintymässä muun mu-
assa Vox Margarita -kuoro, joka esittää Terve, juhla 
Kristuksen-helatorstaikantaatin. Sen on sanoittanut 
Matteuksen evankeliumin pohjalta Terttu Puurunen 
ja säveltänyt Keijo Piirainen.

Lapsityön ja päivähoidon ke-
vätkirkko sekä esikouluun ja 
kouluun lähtevien siunaamisti-
laisuus helatorstaina 21.5. klo 
14 seurakuntakodilla. 

Siunattavaksi tulevia lapsia 
pyydetään saapumaan seura-
kuntakodin päiväkerhotiloihin 
viimeistään klo 13.45. He saa-
puvat kirkkosaliin ristikulkuee-
na ohjaajien kanssa ja istuvat 
kirkkosalin etuosassa heille va-
ratuille penkeille. 

Tilaisuuden jälkeen  
kahvi- ja mehutarjoilu.

Jeesus sanoi: Tulkaa, tulkaa luokseni, minä teitä siunaan ja suljen sylini.

uuttA SuuntAA EtSIMäSSä

Keräämme osallistujia uuteen aikuiskatekumenaat-
ti-kurssiin syksylle 2009. Kurssi sopii niin hengellisille 
etsijöille kuin jo jotain löytäneille.

Etsijä voi olla kastettu tai kastamaton, kirkon jä-
sen tai kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu tai kon-
firmoimaton. Etsijä voi tulla ryhmään tutustumaan 
tai tunnustelemaan voisiko katekumenaatista löytyä 
vastauksia hänen kysymyksiinsä.  Kurssilla voi etsiä 
suuntaa eteenpäin omalla uskonpolullaan tai suorit-
taa aikuisrippikoulun. Ryhmä lähtee liikkeelle aikuis-
ten kysymyksistä ja kokemuksista.

Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja se 
kestää helluntaihin 23.5.2010. Ryhmä koostuu ohjaa-
jasta, ”etsijöistä” sekä ”matkakumppaneista”. Ryh-
mä kokoontuu keskimäärin kahden–kolmen viikon 
välein, puolitoista tuntia kerrallaan. 

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

Kurssin nimessä oleva ”katekumenaatti” tulee Uu-
den Testamentin kreikan sanasta, joka merkitsee oh-
jaamista, opastamista ja opettamista.

Lisätietoja antaa kappalainen Vesa Äärelä p. 044 
7453 858. Katso myös netistä www.evl.fi/katekume-
naatti.

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!

PäIVäKErHoIHIn IlMoIttAutuMInEn

Kerhoihin otetaan vuosina 2004–2005 syntyneet 
lapset, toiminta alkaa elokuussa. Kerhoja järjeste-
tään Vattukujalla, Pitkäkankaalla ja Salonpäässä.

Ilmoittautuminen soittamalla:
Ma 18.5 klo 9–17.30 
Ti 19.5 klo 12–16
p. 044 745 3869, 044 745 3870, 044 745 3871

onnEA 70-VuotIAAt!

KEVätKIrKoSSA PYYDEtään 
SIunAuStA KoulutIEllE

w w w.sxc . hu

w w w.sxc . hu
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Kirkkokahvit su 17.5. klo 10 
jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-kodissa. 
Seurat su 17.5. klo 15 srk-ko-
dissa. 
Kevätkylvön siunaus ma 
18.5. klo 12 Arja ja Hannu 
Hyvärisellä Lassilassa, Erkki 
Piri. Mehu- ja kahvitarjoilu.
Kehitysvammaisten kerho 
ma 18.5. klo 12.15 srk-ko-
dissa. 
Seurakuntaretki ti 19.5. 
Tyrnävälle. Lähtö kirkon 
parkkipaikalta klo 9.30. 
Kerholaiset 8 euroa, muut 
15 euroa. Ilmoittautumiset 
15.5. mennessä Saila Karp-
piselle p. 0207 109 856.

PulKKIlA
Päiväkerho to 14.5. klo 10 
srk-talossa. 
raamattuluokka pe 15.5. 
klo 19 ry:llä.
nuortenilta la 16.5. klo 
19.30 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 17.5. klo 11 
ry:llä.
Seurat su 17.5. klo 19 ry:llä. 
Jouko Limma. 
Kirkkokahvit 17.5. klo 12 ju-
malanpalveluksen jälkeen 
srk-talossa. 
Kastettu: Sofia Sylvia Jar-
kontytär Hanhela. 

PYHäntä
Hartaus to 14.5. klo 12.30 
Nestorissa. 
rippikoulua la 16.5. klo 
9–14 srk-talossa. 

Seurat ja lauluilta la 16.5. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 17.5. klo 16 ry:llä. 
Tuomas Oikarinen ja Tapa-
ni Kopsa.
Veteraanien kirkkopyhä su 
17.5. Messu klo 10 kirkos-
sa. Kyyditykset Enna Junno 
0207 109 874. Kirkkokahvit 
srk-talossa. 
Hartaus su 17.5. klo 13.30 
Nestorissa.
Kuorot: Torstaisin vete-
raanikuoro klo 12, lapsikuo-
ro klo 16.30 ja kirkkokuo-
ro klo 18 sekä perjantaisin 
nuorisokuoro klo 17.30 seu-
rakuntatalossa. 

rAntSIlA
Seurakuntakerho to 14.5. 
klo 13 Rauhalassa. 
lapsikuoro Stellat to 14.5. 
klo 13.30 Mankilan koululla 
ja ke 20.5. klo 15 srk-talossa.  
ompeluseurat pe 15.5. 
klo 19 ja seurat su 17.5. klo 
18.30 ry:llä. Jari Launonen.
Kirkkokahvit su 17.5. klo 10 
jumalanpalveluksen jälkeen 
srk-talossa.
Kerhot: Pikku Nuput klo 10 
ja Isot Nuput klo 13 Nuppu-
lassa to 14.5. Perhekerhon 
ja Nuppujen valokuvaus ma 
18.5. klo 10 srk-talossa. Tyt-
tökerho ma 18.5. klo 15.30 
Nuppulassa. 
Eläkeliitto ti 19.5. klo 11 srk-
talossa. 

lAStEn KESälEIrI

Lasten kesäleiri Risti-
ronkkelissa 22.–25.6., 
avoin kaikille vuosina 
1997–2002 syntyneil-
le koko Siikalatvan alu-
eella. Hinta 25 € / hlö, 
4H-jäsenet 24 € / hlö. Il-
moittautuminen Tanja 
Heleniukselle 3.6. men-
nessä p. 0207 109 734. 
Leiristä lähetetään osal-
listujille ilmoittautumis-
ajan päätyttyä leirikirje, 
jossa tarkemmat tiedot. 

rAntSIlAn  
KESäKErHot

8.–11.6. päiväkerhoikäi-
set (3–6 -vuotiaat) ma–
to klo 10–12 ja ala-as-
teikäiset (7–12-vuoti-
aat) ma–to klo 13–15. Il-
moittautuminen 20.5. 
mennessä Tanja Hele-
niukselle p. 0207 109 
734 (myös tekstari käy). 
Muista ilmoittaa lapsen 
nimi, ikä, osoite ja pu-
helinnumero. 

SIIKAlAtVAn  
nuortEn lEIrI

15.–17.6. Ristironkkelis-
sa vuosina 1993–1996 
syntyneille. Ilm. 3.6. 
mennessä Tanja Heleni-
ukselle p. 0207 109 734. 

SIIKAlAtVAn HAuDAnHoItoSoPIMuKSEt

Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden sopimuksia sekä ke-
sähoitoja. Sopimuspyyntöjä otetaan vastaan touko-
kuun loppuun saakka, jonka jälkeen kesähoitosopi-
muksia vuodelle 2009 ei tehdä.
Hoitosopimuksen sisältö: haudan pinnan nurmi- tai 
hiekkahoito, kukat ja kukkien hoito ja kastelu. Sopi-
muksen hinta perustuu sovittuun kukkien lukumää-
rään. Omaisten tuomat lisäkukat hoidetaan. Lisähin-
nasta saa joulukynttilän sytyttämisen.
Seurakunnalla on kuusi (6) hautausmaata eri kappe-
leiden alueella (Kestilä, Pulkkila, Piippola, Pyhäntä, 
Rantsila).  Hoitoilmoituksia ottavat vastaan seurakun-
tamestarit ja talouspäällikkö.

Seurakuntakerho ti 19.5. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-talos-
sa. Vieraita Siikalatvan seu-
rakunnasta. Pieni arvottava 
mukaan.
Capella pro vocale -kon-
sertti ti 19.5. klo 19 Tyrnä-
vän kirkossa.
Seurakunnan kesäretki 
20.–22.7. Saariselälle ja Ina-
riin. Majoitus Tievatuvan 
retkeilykeskuksessa 2–4 
hengen huoneissa. Osallis-
tumismaksu 140 euroa / ai-
kuinen ja 70 euroa / lapsi 
4–12-v., sis. linja-autokyy-
din, majoituksen, sisään-
pääsymaksut, laivaristeilyn 
sekä neljä lämmintä ateri-
aa ja aamupalat. Ilm. 18.6. 
mennessä khranvirastoon 
5640 600.
rippikoulu: Rippikouluryh-
mä I, vanhempainilta ti 19.5. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla. 
Rippikouluryhmä I, leiri al-
kaa ke 20.5. klo 18 Kesäko-
dilla ja päättyy su 24.5. klo 
18.
nuoret: Nuortenilta to 14.5. 
klo 18 Murron kerhotilassa 
ja pe 15.5. klo 18 Tyrnävän 
srk-talolla. Isoskoulutus la 
16.5. klo 14 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Varhaisnuorten toiminta-
tuokiot 9.–11.6. klo 12–16 
Tyrnävän srk-talolla. Omat 
eväät mukaan. Ilm. 29.5. 
mennessä khranvirastoon 
5640 600. Yhdelle päivälle 
otetaan 20 lasta.
Eu-elintarvikkeita on tu-

lossa Tyrnävälle jaettavak-
si ruoka-apua tarvitseville 
perheille toukokuun lopus-
sa. Jakopäivät ilmoitetaan 
seuraavassa lehdessä.
Haudanhoitosopimuksia 
otetaan vastaan 30.5. saak-
ka taloustoimistossa p. 5640 
620.
temmes: Hartaus Eläkelii-
ton kerhossa pe 15.5. klo 11. 
Kylvön siunaaminen ke 
20.5. klo 11.15 Temmeksellä.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 17.5. klo 16 ry:llä, 
Matti Mäkimartti, Aapo 
Mäenpää.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 17.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Väinö Eemeli 
Lappalainen, Sonja Kaari-
na Timlin.
Avioliittoon vihitty: Pert-
ti Heikki Tapio Kiljander ja 
Hanna Marjaana Ranne, Ju-
ha-Matti Aho ja Marja Mo-
nika Laitalainen.

DIAKonI SAlME KInnuSEn 
VIrKAAn SIunAAMInEn 

Su 17.5. kello 10 messun yhteydessä 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, avustaa Timo Liikanen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski, kirkkokuoro. Mes-
sun jälkeen ruokailu ja tulojuhla Tyrnä-
vän seurakuntatalolla.

Kirkkokyyti Temmekseltä, ottakaa yh-
teys Olavi Savelaan p. 0400 280 678.

SEurAKunnAn PErHEKErHolAIStEn KEVätrEtKI
Oulun Vauhtipuistoon perjantaina 15.5. Lähtö Temmek-
seltä Temmes-talon edestä kello 9.15, Tyrnävän seura-
kuntatalolta kello 9.30 sekä Murron koululta kello 9.45 
linja-autolla. Takaisin Tyrnävälle lähdemme viimeistään 
kello 13.
Makkarat, mehut ja kahvit sekä kyyditys seurakunnan 
puolesta. Voit ottaa mukaan myös omia eväitä, joita 
voi nauttia vaikkapa kodassa tai kahvilarakennukses-
sa. Lisätietoja Minnalta p. 044 7372 616 ja Soilelta p. 
044 7372 615.

PäIVäKErHolAIStEn lEIrIPäIVät KESäKoDIllA!
Tänä vuonna leirille pääsevät isoimmat kerholaiset, eli 
vuonna 2003 syntyneet. Murron kerholaisten leiripäi-
vä on maanantaina 18.5. Lähtö leirille linja-autolla kel-
lo 9.15 Murron koululta. Takaisin samaan paikkaan pa-
laamme noin kello 14.30.
Kirkonkylän ja Temmeksen kerholaisten leiripäivä on 
tiistaina 19.5. Lähtö leirille linja-autolla kello 9 Tyrnä-
vän seurakuntatalolta. Takaisin samaan paikkaan pa-
laamme noin kello 14.15.

YHtEISVAStuu-KuntotEMPAuS 

Ma 18.5. kello 18–20 Tyrnävän seurakuntatalossa. Il-
moittautuminen ja avaus kello 18, jonka jälkeen alku-
verryttely. Sen jälkeen on mahdollista kävellä noin 5 
km sauvoilla tai ilman tai pyöräillä noin 8 km hyvässä 
seurassa. Seurakuntatalolla on arvontaa, makkaraa, 
kahvia, vohveleita ja lapsille ongintaa.

Kirkkoherranvirasto 
on suljettu to 14.5.

Perhekerhon retki pe 15.5. 
Kälviälle. Auto I klo 8 Rant-
silan srk-talo. Auto II klo 8 
Kestilän kirkon parkkipaik-
ka, klo 8.30 Pyhännän srk-
talo ja klo 8.50 Piippolan 
kirkon parkkipaikka. 
rovastikunnan kuorojen 
kevätkonsertti su 17.5. klo 
18 Raahen kirkossa. 
 
KEStIlä
Varhaisnuortenkerho to 
14.5. klo 15.30 kerhokodis-
sa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
15.5. klo 13 Pihlajistossa. 
ompeluseurat pe 15.5. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 17.5. klo 13 ry:llä. 
Pentti Räisänen ja Harri Hy-
väri.
Kastettu: Enni Juliaana 
Nauha.
Kuollut: Aili Maria Lämsä s. 
Hyry 86.

PIIPPolA
Varhaisnuortenkerho to 
14.5. klo 16.30 srk-kodissa. 
Siikalatvan messut ja 
markkinat la 16.5. ja su 
17.5. PIO:lla. Seurakunnal-
la on osasto messuilla. Piip-
polan kirkko ja kirkkomu-
seo avoinna la klo 11–17 ja 
su 10–15. 

w w w.sxc . hu
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee  
kulttuurielämyksen ja kertoo siitä 
mielipiteensä.

Harmaja

JP Leppäluoto: laulu, 
rhodes, kitara

Simo Vuorela: kitara
Sami Lauttanen: 

sähkökitara
Matti Tulinen: basso
Paula Präktig: piano, 

laulu, rhodes
Riku Kovalainen: 

rummut, perkussiot

www.harmajaraahe.fi

Harmaja sävel
Raahen muusikkopiireistä 

kootun Harmaja-yhtyeen 
debyyttilevyllä soi melodi-
nen ja melankolinen mu-

siikki. Bändin säveltäjänä ja lau-
lajana toimii Charon- ja Nort-
hern Kings -yhtyeiden vokalisti-
na tunnettu JP Leppäluoto. Hän 
on myös sanoittanut suurimman 
osan levyn kappaleista. Kaksi le-
vyn lauluista on sanoitettu runoi-
lija Saima Harmajan teksteillä.

Sari Vänni löysi Harmajan 
musiikin siskonsa suosittelema-
na. Parin kappaleen jälkeen vei-
vät levyn musiikki sekä tunnelma 
hänet kokonaan mukaansa. 

– Harmajan musiikki on to-
della rauhoittavaa ja rauhallista, 
mutta kuitenkin samaan aikaan 

instrumentaaliset osuudet ovat 
jykeviä ja vahvoja. Levyn musii-
killinen ote on aivan ihana kai-
ken tämän nykyajan konesäksä-
tysmusiikin seassa. CD:n ulko-
asu on kaunis, se sopii hyvin sii-
hen mitä sisällä on. Kannet ker-
tovat hyvin jo etukäteen musii-
kin tunnelmasta. 

– JP Leppäluodon sanoituk-
set toimivat hienosti ja Saima 
Harmajan tekstit uppoavat hy-
vin levyn kokonaisuuteen. Mo-
net arvostavat enemmän itse 
musiikkia kuin lyriikoita, mi-
nulle sanat ovat yhtä tärkeitä. 
Tosin, eiväthän hyvät sanat huo-
noa sävelmää pelasta. Parasta 
on, jos molemmat pelaavat hy-
vin yhteen, kuten tällä levyllä. 

Kosketuspintaa tunteisiin
Sarin mielestä levyn laulut ovat 
hyvin pitkälti tunnelmapaloja ja 
ne tuovat muistoja myös omasta 
elämästä. Levyn suosikiksi hän 
mainitsee kappaleen Sataa. 

– Se veti heti jalat alta ja erot-
tui edukseen. Sen sanat herät-
tävät minussa tuttuja tunnetilo-
ja. Minä tulkitsen kappaleen sa-
nat niin, että ne kertovat ihmis-
suhteen kaksijakoisesta odotuk-
sen tunteesta. Sitä odottaa toi-
sen ihmisen saapumista omaan 
elämään ja samalla kuitenkin 
pelkää, että mitä sitten tulee ta-
pahtumaan, kun ollaankin yh-
dessä. Myös levyn toiseksi vii-
meinen kappale, Taivaan pirsta-
leet, on hieno kappale, siinä on 

sanoituksellisesti muutamalla 
lauseella saatu rakennettua ko-
kopitkä, kantava laulu. 

– Olen nähnyt yhtyeen kei-
kan ja toivoisin, että samanlais-
ta rock-asennetta olisi kuulta-
vissa yhtä vahvana myös itse al-
bumilla. Vaikka toisaalta, on-
han hyvä että bändistä löytyy 
uusia piirteitä livetilanteessa.

Harmajan takana ei ole tuo-
tannollisesti isoa, massiivista le-
vy-yhtiötä ja se vaikuttaa bändin 
medianäkyvyyteen. Radiosoitto 
sekä musiikkivideon esittäminen 
on jäänyt bändiltä vähemmälle.  

– Isot levyfirmat julkaisevat 
vain myyvät ja varmat hittikap-
paleet. Harmittavan usein aino-
astaan ne soivat ja näkyvät sit-

ten valtakunnallisilla kanavilla. 
Meille pitäisikin saada takaisin 
Moon TV:n tyyppiset tv-kana-
vat tai edes Jyrkin kaltaiset tele-
visio-ohjelmat, joissa näytettäi-
siin myös pienempien yhtyeiden 
sekä levy-yhtiöiden tuotoksia. 

– On hyvä, että edullinen 
CD-formaatti mahdollistaa ny-
kyään myös pienemmällä bud-
jetilla levyjen ja valtavirrasta 
poikkeavan musiikin julkaisun. 
Se monipuolistaa musiikkiken-
tän tarjontaa. Vielä kun ne sai-
sivat ansaitsemaansa huomiota 
myös radiokanavilla. 

maarit itKoNeN

A nn i  K innu n e n

Trauman purkua ja kansalaisrohkeutta
Israelilaisen Ari Folmanin Waltz 
with Bashir on dokumentaariseen 
materiaaliin pohjaava pitkä ani-
maatio, muttei dokumentti. Elo-
kuva perustuu ohjaajan muisti-
kuviin 1980-luvun alun Israelin 
ja Libanonin välisestä sodasta, 
johon hänkin osallistui 18-vuo-
tiaana.

Waltz with Bashir on henki-
lökohtaisen trauman purkamis-
ta, mutta yksilön sammakko-

perspektiivistä nousevien koke-
musten kautta välittyy yhtä lail-
la kokonaisvaltaisempi näkemys 
sodasta ja sen juurista. Luonnol-
lisesti kysymyksessä on tulkinta, 
josta ei pyritäkään rakentamaan, 
saati löytämään objektiivista to-
tuutta.

Toisaalta elokuvan subjektii-
vinen näkemys on konstruoitu 
enemmän Folmanin tovereiden 
haastatteluista kuin hänen omis-
ta tunnoistaan. Siksi kertojanää-
niä onkin useampia. Idea työ-
hön lähti Folmanin ystävän ker-
tomasta painajaisunesta, mutta 
ohjaaja huomasi, ettei itse muis-
ta sotakokemuksistaan juuri mi-
tään, ilmeisesti selviytymispro-
sessina.

Tuo ei kuitenkaan latista elo-

kuvan peruslähtökohtaa: Niin 
ajan kuluminen kuin omaan tai 
muiden tuntojen jälkikaikui-
hin nojaaminen aiheuttaa sen, 
että kysymyksessä on histori-
an rekonstruktio, uudelleentul-
kinta. Henkilökohtaisuus tulee 
Folmanin tavasta toimia ikään 
kuin suodattimena, hän haluaa 
välttää liikaa alleviivaavuutta.

Waltz with Bashir todistaa 
kansalaisrohkeudesta: Jäljittää-
hän Folman elokuvassa paitsi 
omaa, myös kansakuntansa vä-
hemmän kunniakasta mennei-
syyttä – olkoonkin, että jälkim-
mäinen juonne on työssä toissi-
jainen. Se käy kuitenkin selväksi, 
että tilien selvitys on tekemättä.

Folman heijastaa sodan absur-
diutta unikuvien kautta, mutta ei 

yleistä tai etäännytä teemaa lii-
kaa sen alkuperäisistä lähtökoh-
dista. Animaatio antaa toteutus-
tapana toisaalta omalta osaltaan 
välimatkaa. Eri tekniikkoja hyö-
dyntävässä piirrosjäljessä näkyy 
paikoin budjetin niukkuus, mut-
ta välineenä se on oikea valinta tä-

mänkaltaiseen työhön. 

Sauli PeSoNeN
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