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Kirkkohallitus on lähettänyt pari viikkoa sitten 

seurakunnille yleiskirjeen, joka näyttää arki-

selta, mutta sisältää painavan viestin. Seura-

kuntien olisi syytä ottaa se vakavasti. Myös luotta-

mushenkilöiden pitäisi perehtyä tekstiin.

Kirjeessä neuvotaan, kuinka suunnitella talou-

denpitoa lähivuosiksi ja kuinka selviytyä taantuman 

yli. Sanoma on selkeä: lihavat vuodet ovat takana 

ja seurakunnat joutuvat tarkastelemaan taloutta ja 

toimintaa yhtä kriittisesti kuin muissa yhteisöissä on 

jouduttu jo aikoja sitten tekemään.

Joilla on säästöjä, voivat pitää silmänsä suljettui-

na hieman kauemmin. Köyhempien seurakuntien 

on ryhdyttävä ajoissa sopeuttamaan menojaan pie-

nenevien tulojen tasolle.

Kirjeessä todetaan, että vaihtoehtoja on käytän-

nössä vain kaksi: kiinteistöt ja henkilöstö. Niiden 

rinnalla kaikki muu on nappikauppaa.

Tonkiminen haisee pahalle, mutta on välttämä-

töntä. Jos joillakin seurakunnilla puolet menoista 

uppoaa rakennuksiin, kannattaako näitä yhteisöjä 

nimittää seurakunniksi? Varmaan kiinteistötoimi-

alalta löytyisi sopivampia nimikkeitä.

Jos rakennusten käyttöaste on matala, pitää köy-

hän seurakunnan vakavasti harkita myyntiä tai jopa 

purkamista. Kunnatkin ovat joutuneet tähän tilan-

teeseen. Parhaiten selviytyvät ne, jotka ajoissa ryh-

tyvät toimiin.

Rakennuksista luopuminen on päättäjille kova 

pala, vaikka seurakuntavaalien alla ollaankin toista 

mieltä. Niihin liittyy muistoja ja tunteita. Lisäksi ne 

ovat käteviä välineitä seurakunnan tai yhtymän sisäi-

sessä nokittelussa. Kivimonumentti halutaan omille 

kulmille vaikka tyhjänä seisomaan, jos seurakunnan 

vastakkaiselle laidallekin sellainen on saatu. 

Henkilöstömenoja Kirkkohallitus neuvoo karsi-

maan eläkkeelle siirtymisten sekä määräaikaisten 

työntekijöiden vähentämisen avulla. Ulkoistami-

siakin pitäisi harkita. Sen pidemmälle ei neuvota 

menemään. 

Näiden lisäksi yleiskirjeessä patistetaan seura-

kuntia kylmän viileästi arvioimaan toimintojen talo-

udellisuutta ja tuottavuutta. Ne ovat ikäviä käsittei-

tä, jotka eivät kaikkien mielestä sovellu seurakunta-

elämään, jossa osa työstä on ihmisten kohtaamista.

Niitä pitäisi silti uskaltaa käyttää. Jos saman teh-

tävän tekeminen maksaa omassa seurakunnassa 

huomattavasti enemmän kuin naapurissa, on jos-

sakin ryhdyttävä muutoksiin.

Aatoksia

Varovainen varoitus

Sielun  
kutkuttajat
Joihinkin kirjoihin syntyy suhde. 
Tällaiset hengentuotteet synnyttä-
vät sielun pohjavireissä liikettä. Hy-
vä kirja saa ajatusten purot muuttu-
maan koskien kuohuiksi. 

Joskus 10-vuotiaana sieluni liik-
keisiin vaikutti Britta-Lisa Joutsenen 
lastenkirja Kissa soitti ovikelloa. Pu-
huva ihmekissa Mii-aun ja Eki-pojan 
keskinäinen suhde avasi myös minun 
ja edesmenneen Sami-kissani välille 
uuden ulottuvuuden. Entistä syvem-
pi rakkauteni katteihin sai tuolloin 
alkunsa. 

Myös Vaahteranmäen Eemeli ja 
satu Sampo Lappalaisesta kolahti-
vat. Ensin mainittu oli hupaisa rajo-
jen rikkoja ja jälkimmäisessä kieh-
toi siihen kätketty hengellinen ope-
tus. Teini-ikäisenä kirjat saivat puo-
lestaan jäädä ja tilalle tulivat nuoriso-
lehdet Soundi, Help ja Suosikki. Eri-
tyinen sielun kutkutus syntyi Mauri 
Kunnaksen Nyrok City sarjakuvasta. 

Peruskoulussa pakotettiin luke-
maan Seitsemää veljestä ja Kaleva-
laa. Se oli kauheaa! Lu-
kuhalut hävisivät. 

Rippikoulu taas jätti 
sen verran syvän jäljen 
sisälleni, että pyysin 
rippilahjaksi Raamat-
tua. Aikuisiällä olen 
lukenut Sinuhe Egyp-
tiläisen läpi useaankin 
kertaan. Sinuhe kolahtaa aina. Kir-
ja liikuttaa minussa monia eri tasoja. 
Viimeksi löysin siitä loistavalla taval-
la vangittuja miehisen tunne-elämän 
mekanismeja. Sitä edellinen lukuelä-
mys avasi hengellisten pettymysten 
synty- ja kasvuprosesseja. 

Sinuhen kanssa yhtä arvokas kirja 
on Hannu Purhosen psykoanalyyt-

tinen tulkinta suuresta Hengen jät-
tiläisestä Paavo Ruotsalaisesta. Piik-
kinen mies tuli lainattua kirjastosta 
niin moneen kertaan, että se piti lo-
pulta hankkia omaan hyllyyn. 

Kirja lähestyy raikkaalla taval-
la hengellisiä asioita. Se on nöyrästi 
kirjoitettua tulkintaa Paavosta ihmi-
senä ja hänen vahvasta kutsumukses-
taan toimia ”Jumalan koirana.” Tä-
män kaltainen kirjallisuuden laji-
tyyppi on enemmän kuin tervetullut 
markkinoille. 

Hienotunteinen analyysikirjalli-
suus saa sisälläni to-
delliset koskien kuo-
hut liikkeelle. Nykyi-
sin minulla on jo pal-
jon suhteita. Kotona 
on oma pieni itse koot-
tu kirjasto. Vastaava 
kunnallinen järjestel-
mä on myös ahkerassa 
käytössä. 

On se erikoista; miksi toiset kirjat 
osaavat synnyttää sielussani liikettä 
ja toiset taas ottavat etäisyyttä jo en-
nen kansien avaamista.

Jukka MäNTyMäki
Kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa 

sekä työskentelee Oulun metropoliitan kansli-
assa hiippakuntasihteerinä

28.5.2009

Kesällä ulos
”Helatorstaina Helsingin Senaatintorilla 
pidetty torimessu oli oiva esimerkki siitä, 
miten toimintaan voidaan jo pienillä asi-
oilla saada kiinnostavuutta lisää. Ulko-
na pidetty yhteinen tilaisuus veti paikal-
le väkeä perheittäin. Vastaavia tilaisuuk-
sia voitaisiin kesäaikaan järjestää nykyis-
tä enemmän.

Ulkona järjestetty messu veti väkeä var-
masti monestakin syystä. Joku voi pitää 
kirkkorakennuksen kynnystä niin korkea-
na, että jumalanpalvelukseen ei tule lähdet-
tyä. Tuon kynnyksen edelleen madaltami-
nen on tässä ajassa oikea tavoite.

Samana päivänä järjestettiin muun mu-
assa Kittilän seurakunnassa Tunturimes-
su, joka sekin poikkesi perinteisen juma-
lanpalveluksen kaavasta melkoisesti. Run-
saalla musiikilla ja hieman erilaisella ohjel-
man kululla tilaisuuteen voidaan saada jol-
lakin tavalla vapaampi ja iloisempi ilme.”

”Nykyinen hektisen kiivas arkielämä voi 
saada ihmisen unohtamaan kirkon. Asia 
voidaan kääntää myös toisin päin. Kiireisen 
arjen vaihtoehdon voi tarjota juuri kirkko.

Seurakunnat ja kirkko tarvitsevat 
myös markkinointia. Se on vain osatta-
va tehdä taiten.”

Lapin Kansa pääkirjoituksessaan
25. toukokuuta 2009

Vihkimys velvoittaa
”Ortodoksisen kirkon perinteen mukaan 
piispan ja papin välistä suhdetta voidaan 
verrata kokeneen ohjaajan ja oppimisha-
luisen oppilaan suhteeseen. Piispa on pa-
pin esimies, jonka velvollisuus on valvoa 
papin kuuliaisuutta ja nuhteettomuutta.

Ortodoksisen käsityksen mukaan myös 
pappisoikeuksien valvominen kuuluu piis-
palle. Tästä syystä pappi myös pyytää piis-
palta siunauksen aina silloin, kun haluaa 
tehdä mitään, mikä mahdollisesti olisi kir-
kon kanonisen perinteen kannalta epäilyt-
tävää. Myös Mitro Repo on opiskelunsa ai-
kana ja pappisvihkimisessään sitoutunut 
tähän kirkon perinteeseen.”

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo
Satakunnan Kansassa 25. toukokuuta 2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
Hienotunteinen 
analyysikirjallisuus 
saa sisälläni 
todelliset koskien 
kuohut liikkeelle. 
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Kirkkohallitus: 
Seurakunnissa arvioitava 
aiempaa tarkemmin 
kirkollisverojen käyttöä.

Onko seurakunnissa liikaa 
työntekijöitä nykyiseen 
jäsenmäärään ja työmää-
rään nähden? Tätä kysy-

tään nyt, kun vuosina 2004–2008 
noin 185 000 henkeä on eronnut 
kirkosta. 

Kirkkohallituksen toukokuises-
sa yleiskirjeessä painotetaan, että 
jäsenmäärän väheneminen on kir-
kon talouden ainoa todellinen uh-
ka. Viime aikojen verotulojen not-
kahduksesta useimmat seurakun-
nat selviävät edellisten tilikausien 
ylijäämällä.

Kirkkohallituksen talous-
suunnittelupäällikön Maija-Lii-
sa Hietakankaan mukaan yleis-
kirje kehottaa seurakuntia pun-
nitsemaan muun muassa omaa 
työkulttuuriaan. 

Kirjettä laatineen Hietakan-
kaan mielestä talouden seurannan 
tiivistämiseen antaa aihetta esi-
merkiksi se, että samanaikaisesti 
kun kirkon jäsenmäärä ja toimin-
nan määrä vähenevät, toimintaku-
lut kasvavat seurakunnissa.

– Onko kaikki kohdallaan, kun 
tilanne on tämä? Toiminnan vä-
heneminen ja menojen voima-
kas kasvu eivät voi jatkua yhtä ai-
kaa vuodesta toiseen. Verovarojen 
käytön arvioimisessa on kyse kun-
nioituksesta kirkollisveron maksa-
jia kohtaan.

Palvelujen  
vertaileminen tärkeää
Seurakuntien Kirkkohallitukseen 
lähettämistä tilastoista paljastuu, 
että toiminnan määrä yhtä työn-
tekijää ja työpäivää kohti vaihtelee 

Löysät pois  
seurakunnista

runsaasti seurakunnittain. Seura-
kunnat tuottavat myös samoja pal-
veluja hyvin eri hinnoilla.

Hietakangas kannustaa vertai-
lemaan muun muassa asiakaskon-
taktien, kirkollisten toimitusten ja 
kerhojen määrää sekä seurakun-
tien että työntekijöiden kesken.

– Tai jos jossakin toisessa sa-
mankokoisessa seurakuntatalou-
dessa pystytään tuottamamaan 
päiväkerho- tai rippikoulutyö-
tä jatkuvasti halvemmalla kuin 
omassa, on siihen hyvä etsiä syytä. 
Seurakunnilla on saatavilla vertai-
luun tarvittavaa tietoa. 

Hietakangas ei väitä, että seura-
kunnissa olisi käytetty tähän asti 
leväperäisesti verovaroja. Hän ha-
luaa sanoa, että talouden tarkem-
pi vartiointi antaa mahdollisuuden 
tehdä työtä entistä paremmin. 

– Oman työnsä arvioiminen ja 
hyvä suunnittelu eivät ole kieltei-
siä asioita.

Hän muistuttaa, että muualla 
yhteiskunnassa on itsestään selvää, 
että työpaikoilla seurataan, mihin 
työntekijän työpäivä kuluu.

Liian 
kalliita seiniä
Hietakangas on huolissaan, kun 
joidenkin seurakuntien verotulois-
ta jopa puolet menee ”seinien yllä-
pitämiseen”.

– Mieletön tilanne. Jos seura-
kunnan kerhotila on vain kerran 
tai pari käytössä viikossa, kyse on 
tuhlauksesta. Kirkolla ei ole va-
raa sellaiseen, hän sanoo ja suosit-
taa seurakuntia hakemaan todelli-
sia säästöjä vähällä käytöllä olevi-
en kiinteistöjen ja muiden toimiti-
lojen vähentämisestä.

Hän lisää kuitenkin, ettei tar-
koita kehotuksellaan kappeleita ei-
kä kirkkoja. Kirkoista ei voida sääs-
tää, vaan ne on pidettävä kunnossa.

Kirkolliskokouksen talousva-
liokunnan puheenjohtajan, Mal-
min seurakunnan kirkkoherran 
Pertti Simolan mukaan kirkossa 
riittää töitä, vaikka jäseniä on ai-
empaa vähemmän.

– Seurakuntatyö ei lopu te-
kemällä, vaikka jäsenmäärä oli-
si kuinka pieni. Tällä hetkellä em-
me pysty vastaamaan esimerkiksi 
kaikkiin kotikäyntitoiveisiin ja sie-
lunhoidon tarpeeseen. Siksi väitän, 
että työntekijöitä ei ole liikaa. 

– Kysymys onkin mielestäni 
enemmän siitä, pystytäänkö kir-
kossa enää kustantamaan nykyi-

sen suuruinen henkilöstö, Simo-
la sanoo.

Talous ei  
ainoaksi mittariksi
Simola ei säpsähdä Kirkkohalli-
tuksen yleiskirjettä, vaikka siinä 
puhutaan työn tuottavuuden nos-
tamisesta. Hänen mielestään kus-
tannustehokkuus sopii kirkkoon ja 
on tulojen pienentyessä jopa vält-
tämätöntä. 

Simola korostaa kuitenkin, et-
tei työajan käyttöä voida ajatella 
kirkossa yksin talouden näkökul-
masta, vaan on mietittävä myös 

toiminnan vaikuttavuutta.
– Jos kirkon työntekijä val-

mistelee tunnin päivänavausta 
ja pitää sen sitten 300 oppilaalle 
yhtä aikaa, kyse on kustannus-
tehokkaasta toiminnasta. Tun-
ti sielunhoitoa surevalle omai-
selle maksaa enemmän, mutta 
on perustyötä, johon täytyy ol-
la varaa. 

– Henkilökohtaisten kontak-
tien tarpeellisuus ja arvo näh-
dään myös yrityksissä, Simola 
sanoo. 

RiiTTa HiRvoNeN 

Kirkkohallitus kehottaa seurakuntia esimerkiksi vertailemaan rippikoulun toimintakuluja rippikoululaista kohti.  
Tarvittavat vertailutiedot ovat helposti saatavilla kirkon intranetista.

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a

Kauppakeskus Zeppelinissä päi-
vystävä kempeleläispastori Timo 
Juntunen on pahoillaan, jos hal-
litus taipuu tällä viikolla kauppo-
jen aukioloaikojen laajentumisel-
le. Juntusen mukaan aukiolojen 
kasvattamisessa on kyse ratkai-
susta, jonka seurauksia ei osata 
vielä edes arvioida.

Juntunen luonnehtii ottavansa 
itse vastaan hallituksen päätök-
sen ”pelonsekaisin tuntein”. Arjen 
rytmin ujuttaminen pyhäpäivään 
olisi kohtalokasta, hän uskoo.

Työntekijöiden jaksaminen kirkon huolena 
sunnuntaikaupan lisääntyessä

Vaikka kirkon äänekäs vastus-
tus sunnuntaiaukiolojen laajen-
tamisesta kokisi nyt tappion, Jun-
tunen ei katso, että kirkolla olisi 
loppunut aiheesta sanottava.

– Meidän on puhuttava jopa 
entistä enemmän kohtuullisen 
työrytmin ja kohtuullisen elä-
mäntavan puolesta. Meidän on 
myös mentävä yhä ahkerammin 
kansalaisten pariin ja huolehdit-
tava osaltamme työntekijöiden ja 
yrittäjien jaksamisesta.

Kirkko valmistelee parhail-

laan myös kolmivuotista Pyhä-
hanketta, jonka tarkoituksena on 
haastaa suomalaisia pohtimaan, 
mitä pyhä on. Teema on esillä 
seurakunnissa ja kirkollisissa jär-
jestöissä vuosina 2010–2012.

”en voisi pyytää alaisiani 
pyhätöihin”
Utajärven seurakuntapastori 
Jukka Kolmonen vaihtaa kuun 
vaihteessa papin työnsä kunto-
saliyrittäjäksi. Kuntosalilla työs-
kentelee Kolmosen palkkaama 

ohjaaja, mutta vain maanantais-
ta perjantaihin.

Kolmosen mukaan ”Luoja voi 
siunata taloudellisen menestyk-
sen ilman, että kenenkään tarvit-
see rikkoa kymmentä käskyä vas-
taan”. Lepopäivän pyhittäminen 
on Luojan viisas järjestely.

Kolmonen on ollut yrittäjänä 
aiemminkin, ja halusi myös sil-
loin huolehtia siitä, etteivät hänen 
alaisensa ole sunnuntaisin töissä. 

– Jos olisin nyt kaupan alan 
yrittäjä, luultavasti ajautuisin 

muihin töihin, jos sunnuntai-
kauppa lisääntyy. En voisi pi-
tää yritystäni auki sunnuntaisin, 
mutta kuluttajat kokisivat sen 
helposti huonoksi palveluksi.

– Ketään en kuitenkaan osoit-
taisi sormella paheksuvasti ja 
neuvoisi kieltäytymään pyhätöis-
tä. Minä voin vain sanoa, mitä it-
se tekisin. Jos oikeasti kunnioitan 
työntekijöitä, voisinko vaatia hei-
tä heittämään lepopäivän pois.

RiiTTa HiRvoNeN  
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Seurakunnan 
lastenohjaajan saa pyytää 
sairaalassa sairaan 
lapsen luokse vaikkapa 
laulamaan yhdessä. 

Oulun seurakuntayhtymän sai-
raan sielunhoidon tiimiin on 
kuulunut viime syksystä lähtien 
kaksi Karjasillan seurakunnan 
lastenohjaajaa, Maria-Ritva Koi-
vukangas ja Auli Kipinä. 

Oululaiskäytäntö on ainut-
laatuinen kirkossa. Muutamissa 
isoissa seurakuntayhtymissä las-
tenohjaajia työskentelee sairaa-
loissa, mutta he ovat osa lapsi-
työn organisaatiota. 

Kipinän ja Koivukankaan esi-
mies on johtava sairaalasielun-
hoitaja Hannele Lusikka.

Kipinä ja Koivukangas ovat 
tyytyväisiä kuulumisestaan sai-
raan sielunhoidon tiimiin. Heil-

Sairaalatyö lasten parissa  
voimistui Oulussa

le se on luonnollista, kun sairaa-
latyön määrä kasvoi syksyllä hei-
dän työnkuvassaan.

Koivukangas toteaa, että sai-
raalapastorit ymmärtävät heidän 
työhönsä liittyviä erityiskysy-
myksiä ”jo puolesta sanasta”. Lu-
sikka uskoo tällaisen kokemuk-
sen lisäävän työssä jaksamista. 
Myös hän pitää luontevana las-
tenohjaajien liittämistä sairaala-
sielunhoidon tiimiin.

Sielunhoidon 
opiskelua lisää
Kipinä ja Koivukangas kerto-
vat, että viime syksystä saakka 
he ovat työssään aikaisempaa 
enemmän kierrelleet huoneis-
sa lapsipotilaiden luona ja koh-
danneet runsaasti myös lasten 
vanhempia. 

– Työmme onkin muuttunut 
päiväkerhotyyppisestä toimin-
nasta enemmän perhetyön teke-

miseen. Talvella opiskelimme li-
sää sielunhoitoa, jotta meillä oli-
si valmiuksia toimia niin lasten 
kuin heidän vanhempiensa sie-
lunhoitajina.

Lastenohjaajat ja sairaalapas-
torit pitävät yhteisiä hartauksia 
Oulun yliopistollisessa sairaalas-
sa esimerkiksi jouluna ja pääsiäi-
senä. Lusikan mielestä lastenoh-
jaajat ovat ammattitaidollaan elä-
vöittäneet hartaushetkiä.

Kipinä korostaa, että samalla 
tavalla kuin omaiset tai potilas it-
se voivat ottaa yhteyttä sairaala-
pappeihin, myös heille saa soit-
taa ja pyytää käymään lapsipoti-
laan luona.

– Meidän tehtävämme on vä-
littää Jumalan huolenpidosta 
syntyvää turvaa ja iloa sen mu-
kaan, millainen tunnelma lap-
sella ja vanhemmilla on, Kipinä 
sanoo. 

RiiTTa HiRvoNeN

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Kirjoitan nyt sinulle rakas 
ateisti eli ihminen, joka et us-
ko, että jumalia tai Jumalaa 
on olemassa. Kirjoitan myös 
sinulle, joka et ole edes aja-
tellut koko Jumalaa ja tunnet,  
etteivät hengelliset asiat koske-
ta sinua. Syy kirjoittamiseeni 
ovat julkisuuteenkin vuotanut 
ateistien kapina Jumalaa ja en-
nen kaikkea uskovaista kasva-
tusta vastaan. 

Jos elettäisiin aikaa kym-
menen vuotta taaksepäin, sei-
soisin rinnallasi ja pyöritteli-
sin silmiäni uskovaisten aivo-
pesulle. Tiedän miltä sinus-
ta tuntuu.  Mutta tänään rin-
nallani seisookin Jumala, en-
kä pyörittele silmiäni enää ke-
nenkään ajatusmaailmalle.

Ajattelin aikaisemmin, että 
uskonto on vain yhteisö, johon 
ihminen aivopestään. Kuvitte-
lin uskon olevan jonkinlaista 
joukkohurmaa, joka vie men-
nessään ja muuttaa ihmisen 
kokonaan. Mielestäni usko-
vaisten hyvyys oli tekopyhää. 
Oli ihmisen heikkoutta irrot-
tautua itsestään, ja antaa elä-
mänsä jonkun toisen käsiin. 

Tänään olen yhä sama va-
paa ihminen, mutta ihmette-
len entisiä ajatuksiani. Mieles-
täni kristinusko tuodaan esille 
turhan monimutkaisesti. Ky-
symys on vain isä–lapsi-yhtey-
destä. Yhteydestä, joka vapaut-
taa rakkauden työkaluksi elä-
mään. 

 On mahdotonta kasvattaa 
lapsi arvoneutraalisti. Välität-
hän itsekin lapsellesi ateistisen 
tai jonkin muun elämänkatso-
muksen. Jokaisella vanhem-
malla on oikeus olla urheilu-
hullu, jouluihminen, puutar-
huri tai vaikkapa luonnonsuo-
jelija. Emme voi sulkea van-

hemmuudestamme pois sellai-
sia osa-alueita, jotka ovat voi-
mavaramme. Suljetko Jeesuk-
sen lisäksi lapseltasi pois myös 
joulupukin, pääsiäispuput tai 
Röllimetsän salaisuuden? Lap-
sesi niin kuin me kaikki, jou-
dumme jonain päivänä sen to-
siasian eteen, ettei satumaail-
maa ole olemassa. Lapsesi jou-
tuu kohtaamaan myös Jeesuk-
seen liittyvän todellisuuden. 

Kristinuskon perustana on 
rakkaus. Ja jos on kohdannut 
Taivaallisen Isän henkilökoh-
taisesti – rakastaa pyyteettä. 
Jokainen terve kristitty perus-
taa vanhemmuutensa rakkau-
teen, ja te ateistit vastustatte si-
tä. Miksi? Jokainen vanhempi 
rakastaa lastaan, me kristityt 
vain ammennamme sitä Tai-
vaan Isältä. Jos uskonnollinen 
kasvatus on aiheuttanut lap-
selle ahdistusta, tällöin on syy-
tä katsoa vanhempien Jumala-
suhteeseen. 

Uskontoa niin kuin mitä ta-
hansa muutakin henkilösuh-
detta voidaan käyttää väärin. 
Jos olet kokenut ahdistusta tai 
rajoittuneisuutta uskonnon 
vuoksi, onko Jumalana toimi-
nut ihminen tai ihmisyhteisö? 
Ahdistus ja pelko eivät kuulu 
Isä–lapsi-suhteeseen. 

Raamatussa kehotetaan 
rakastamaan teoin ja totuu-
dessa, ei sanoin ja puheessa 
(1.Joh.3:18). Väitän, ettei rak-
kauden ilmapiiri voi satuttaa 
lasta ainakaan enempää kuin 
Röllimetsän salaisuus! Lapsi ei 
kasva vanhempiensa jatkeeksi. 
Jokainen meistä on yksilö – jo-
kaisella lapsella on vapaus vali-
ta – myös tie rakastavan Isäm-
me lapseksi. 

RiiTTa LieLaHTi
kotiäiti Oulunsalosta

Rakas ateisti

13.–14.5. järjestetyssä virsima-
ratonissa mukana olleena ha-
luan esittää parhaimmat kii-
tokset Raimo Paasolle ja Hen-
na-Mari Sivulalle mahtavasti 
järjestetystä tapahtumasta. 

Kaksi vuorokautta kaksin-
puhelua, laulun sanoin suoraan 
Taivaanisän kanssa. Uskoa, toi-
voa, rukousta, sitä me laula-

jat saimme kokea, suora yhteys 
ylös kauniista kotikirkostam-
me. Urakka oli kova, ääni meni, 
240 virttä jäi kuitenkin soimaan 
pitkäksi aikaan sieluni syöverei-
hin. Ehkä viiden vuoden kulut-
tua uudelleen? Kiitos vielä ker-
ran Raimo ja Henna-Mari.

yöLauLaJa

Kiitokset!

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

Oulun seurakuntayhtymässä on 
päätetty yhtenäistää ja tarkentaa 
ohjeistusta koskien alle 18-vuoti-
aiden tupakointia leireillä. 

Tupakkalain mukaan tupak-
katuotteiden ja tupakointiväli-
neiden myyminen tai muu luo-
vuttaminen on kielletty alaikäi-
sille. Tupakointi on myös kiellet-
ty alle 18-vuotiaille tarkoitetuil-
la sisä- ja ulkoalueilla. Tupakoin-
titilaa ei ole lupa järjestää sellai-
sen sisätilan yhteyteen, joka on 
pääasiassa 18 vuotta nuorempien 
henkilöiden käytössä. 

– Nuorten tupakointi on jo-
kakesäinen ongelma seurakun-
tien nuorten leireillä, erityisesti 
rippikoululeireillä. Vaikka leiri-
tiedotteissa on hyvin selvästi ja 

Leiritupakoinnille tiukemmat säännöt
hyvissä ajoin ennen leirejä tie-
dotettu, ettei leireillä saa tupa-
koida, tästä huolimatta leireil-
lä tupakoidaan. Nyt tähän epä-
kohtaan halutaan puuttua tiu-
kemmin, kertoo Yhteisten seu-
rakuntapalvelujen johtaja Jouni 
Riipinen. 

Nuorten leirejä pitävät nuo-
risotyöntekijät ja teologit ovat 
luoneet yhtenäiset säännöt 
kaikkia Oulun seurakuntayhty-
män nuorten leirejä varten. Tu-
levan kesän leireillä on siis eh-
doton tupakointikielto kaikil-
la alle 18-vuotiailla. Jos leiri-
läinen jää tupakoinnista kiinni, 
rikkeestä ilmoitetaan heti van-
hemmille. Vuoden 2010 leireillä 
ohjetta tiukennetaan siten, että 

toistuvasta rikkeestä leiri kes-
keytyy. 

Leirien järjestäjät haluavat 
korostaa, ettei kenenkään seura-
kuntayhteyttä tai esimerkiksi rip-
pikoulun käyntiä tarvitse tämän 
takia katkaista. Nuorelle voidaan 
osoittaa paikka päivärippikou-
lussa tai hän voi osallistua seu-
raavana vuonna uudelleen leiril-
le. 

– Käytäntöä tullaan painotta-
maan kesän 2010 leireille ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Jos nuo-
ri kokee, ettei hän voi olla tupa-
koimatta leirin aikana, häntä ke-
hotetaan valitsemaan päivärippi-
koulu, Riipinen toteaa.

RauHaN TeRveHdyS

Palautetta

Maria-Ritva Koivukangas (vas.) ja Auli Kipinä pitävät 
pyhäkoulua sairaalassa.
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Maata  kiertelemässä

Oulun seurakuntayhtymä käyt-
tää tämän kevään Yhteisvastuu-
keräyksen seurakunnan osuuden 
palkatakseen kahdeksi kuukau-
deksi maahanmuuttajan avus-
tajaksi lasten kesäpäiville Hieta-
saaren leirikeskukseen. Seura-
kunnan työllistämä työntekijä on 
muslimi. Hän työskentelee kuu-
kauden ajan myös seurakuntien 
kansainvälisessä työssä.

Johtava diakoniatyöntekijä 
Liisa Rahkola toteaa, ettei diako-
nian luonteeseen kuulu erotella 
ihmisiä kirkkokunnan mukaan.

– Me tarjoamme työtä, jot-
ta vaikeasti työllistettävä hen-
kilö saisi tarvitsemansa ensim-
mäisen työtodistuksen Suomes-
sa. Uskonnollisuus ei nouse esil-
le hänen työtehtävissään. Hänellä 
on myös aikaisempaa kokemusta 
leiriavustajan töistä Oulun seura-
kuntien leiriltä.

Rahkola kertoo, että seura-
kunnassa on keskusteltu maa-
hanmuuttajan palkkaamises-
ta, kun samanaikaisesti työtä on 
vailla myös paljon suomalaisia.

Oulun seurakuntien keskus-
rekisterin johtaja Veijo Koivula 
toteaa suoraan, että hänen mie-
lestään seurakuntien olisi pitänyt 
palkata muslimin sijasta kristitty 
maahanmuuttaja. 

Muslimi seurakunnan 
kesätyöntekijäksi

kirkon tulee auttaa 
alkuun työmarkkinoilla 
Muslimin työllistäminen lute-
rilaisen kirkon palvelukseen on 
harvinaista, mutta ei tavatonta. 
Kyse on ollut muutamista tapa-
uksista, kirkon maahanmuutta-
jatyön sihteeri Marja-Liisa Lai-
hia kertoo.

Hän pitää oululaisten ratkai-
sua erityisen luontevana siksi, et-
tä lasten kesäpäiville osallistuu 
suomalaisten lisäksi maahan-
muuttajalapsia.

– Eikö silloin ole jopa monel-
la tapaa eduksi se, että työnteki-
jöissä on yksi maahanmuuttaja.

Seurakuntien kansainväli-
sen työn pastorin Árpad Kovac-
sin mukaan kirkon pitäisi tarjota 
mahdollisimman monelle maa-
hanmuuttajalle vaikka lyhytkin 
työmahdollisuus, jotta he saisi-
vat kokemusta, joka toimisi pon-
nahduslautana työmarkkinoille.

Kirkkolain mukaan ei ole es-
tettä palkata toisen kirkkokun-
nan jäsentä lyhytaikaisiin tehtä-
viin, joihin ei sisälly hengellistä 
opetusta. 

Yhteisvastuukeräyksen koti-
maisena kohteena on tänä vuon-
na maahanmuuttajien työllistä-
minen.

RiiTTa HiRvoNeN

Ikäihmiset 
pistävät jalalla 
koreasti
Ensimmäinen ikääntyneiden 
keväinen tanssitapahtuma 
Tanssi tähtesi kanssa järjes-
tetään perjantaina 29. touko-
kuuta kello 12–15 Oulun ur-
heilutalossa. 

Tapahtuma on avoin kai-
kille kohderyhmän edustajil-
le. Kaikki paikallaolijat voivat 
halutessaan osallistua tanssi-
harjoituksiin, paritanssikil-
pailuun, tanssiin ja äänestä-
miseen. Paritanssikilpailuun 
voi ilmoittautua paikan pääl-
lä alkaen kello 11.

Lisätietoja, ohjauspalve-
luiden päällikkö Marko Sa-
volainen, p. 044 703 8015 ja 
erityisliikunnanohjaaja Ulla 
Virrankoski, p. 044 703 8046.

Raamattuvisaan 
ilmoittautuminen 
käynnissä
Valtakunnallinen Raamattuvi-
sa käynnistyy seitsemättä ker-
taa tulevana syksynä. Visa on 
saanut nimekseen Pyhä jysä-
ys, koska se liittyy kirkon Pyhä-
teemaan. 

Raamattuvisan kohderyh-
minä ovat peruskoulun 5.- ja 
6.-luokkalaiset. Visan tavoite 
on lisätä varhaisnuorten Raa-
matun ja kulttuurin tuntemus-
ta sekä tukea koulujen uskon-
nonopetuksen tavoitteita. Seu-
rakunnat tiedottavat ja hoitavat 
osaltaan käytännön järjestelyjä. 

Koulut voivat ilmoittautua 
Raamattuvisaan 9. lokakuuta 
asti. Ilmoittautuminen tapah-
tuu osoitteessa www.raamat-
tuvisa.fi.

Oululaisille 
ylioppilaille 
kultaa 
uskonnosta
Suomen uskonnonopettajain 
liitto palkitsee vuosittain us-
konnon ylioppilaskirjoitus-
ten reaalikokeessa parhaiten 
menestyneet lukiolaiset. Tänä 
vuonna palkinto myönnettiin 
kuudelle kokelaalle, jotka sai-
vat maksimipistemäärän 42. 

Palkituista kolme on Ou-
lun Lyseon lukiosta: Anna 
Fredriksson, Virve Louekari 
ja Elina Salmu. Oulun Lyseon 
opiskelijat saavat jo kolmante-
na vuotena putkeen puolet us-
konnon reaalikokeen kulta-
mitaleista. 

Myös hopeamitaleja jae-
taan 41 pistettä kirjoittaneil-
le. Yksi hopeamitalin saavut-
taneita lukiolaisista on Oulun 
Lyseon lukion viime syksyn 
ylioppilas Noora Eilola. 

Etelä-Afrikassa kuolema on kak-
sin verroin viheliäistä. Sen lisäk-
si, että ihmisen siirtyminen iäi-
syyteen aiheuttaa omaisille ja lä-
heisille surua, näyttää se olevan 
merkittävä syy köyhyyteen ja mo-
neen muuhun kurjuuteen maalli-
sen vaelluksen aikana.

Siitä huolimatta vanhoista pe-
rinteistä pidetään tiukasti kiinni.

Kurjuutta ei aiheuta niinkään 
kuolema vaan sitä seuraavat hau-
tajaiset. Tähän tulokseen ovat 
päätyneet Anne Case ja Alicia 
Menendez tutkimuksessaan.

Hautajaiset ovat eteläafrikka-
laisten elämänkaaren riiteistä tär-
keimpiä. Niiden valmisteluihin 
käytetään enemmän aikaa ja rahaa 
kuin häihin tai valmistujaisjuhliin.

Keskivertoperhe saattaa kulut-
taa aikuisikään ehtineet vainajan 
hautajaisiin jopa vuoden tulot. 
Jos rahat loppuvat, täytyy lainata. 

Hautajaisista koituva taloudel-
linen rasitus on niin suuri, että se 
vaikeuttaa perheen elämää mo-
nella tavalla. Lapset esimerkiksi 
jättävät todennäköisemmin kou-
lun käymättä ja perheen aikui-
set kertovat kokevansa elämäs-
sään enemmän arkisia vastoin-

Hautaaminen kuihduttaa elävätkin

käymisiä.
Kyselytutkimuksessa kävi il-

mi, että perheen kokemien vaike-
uksien määrä näyttää olevan suh-
teessa hautajaisiin käytettyyn ra-
hasummaan.

Hautajaisissa suurin kustan-
nus on arkun hankkiminen, 

mutta seuraavaksi eniten rahaa 
kuluu vieraiden ruokkimiseen. 
Perhe joutuu yleensä ostamaan 
kallista lihaa ja vieraat saattavat 
viipyä useita päiviä.

Tuhlailevien hautajaisten pe-
rinne on syntynyt Etelä-Afrikas-
sa aikana, jolloin keski-ikäisten 

kuolleisuus oli alhaisempi. Las-
ten ja vanhusten hautaamiseen 
ei paljon rahaa kuluteta. Lapset 
haudataan vaatimattomasti ja 
vanhusten hautajaiset katetaan 
usein vakuutuksilla.

Aidsin leviämisen vuoksi ti-
lanne on muuttunut. Keski-ikäis-
ten kuolleisuus on noussut, mut-
ta hautaamiskulttuuri on pysy-
nyt entisenä.

Varsinkin jos perheessä sattuu 
useampi kuolemantapaus, jou-
tuu se yleensä turvautumaan ul-
kopuoliseen apuun. Maassa on-
kin perustettu hautausyhdistyk-
siä tukemaan vaikeaan tilantee-
seen joutuneita.

Etelä-Afrikan kirkkojen neu-
vosto on vaatinut hallitusta pe-
rustamaan valvontaelimen sääte-
lemään hautauspalvelualaa. Se on 
myös vastustanut hautausmaiden 
yksityistämistä. Neuvoston mie-
lestä kaikkien pitää pystyä hau-
taamaan omaisensa arvokkaal-
la mutta tarkoituksenmukaisel-
la tavalla. 

Lähde: 
National Bureau of Economic Research

South African Council of Churches

Luterilainen kirkko valmistau-
tuu kolmivuotiseen Pyhä-hank-
keeseen, jonka tarkoituksena on 
haastaa suomalaisia pohtimaan, 
mitä pyhä on. 

Hankkeessa on kolme päätee-
maa: Jumala, Pyhä päivä ja Luo-
makunta. Teemat johdattavat 
miettimään muun muassa vas-
tuullista elämäntapaa, elämän-
rytmiä ja jumalasuhdetta. 

Pyhä-hankkeeseen on kutsut-
tu mukaan seurakunnat, kirkol-
liset järjestöt, hiippakunnat, kou-
luttavat laitokset sekä kirkollinen 
tutkimus- ja kehittämistoiminta. 
Hanke on valtakunnallinen, ja si-
tä koordinoi Kirkkohallituksen 
toiminnallinen osasto.

Pyhä-hankkeeseen liittyy tii-
viisti seurakuntien uusi toimin-
tamalli, katekumenaatti. Se joh-

dattaa etsijän noin vuoden mit-
taiselle löytöretkelle aikuiseen 
uskoon. Kirkkovuosi rytmittää 
vaellusta, joka kuljetaan 4–10 
hengen ryhmässä ja jonka aikana 
pohditaan yhdessä uskon ja elä-
män kysymyksiä.

Vaelluksen tarkoituksena on 
oppia tuntemaan kristillistä us-
koa ja syventää henkilökohtaista 
hengellistä elämää. Katekume-
naatti perustuu kirkon pitkään 
perinteeseen ja sen juuret ovat al-
kukirkon kasteopetuksessa.

Rauhan Tervehdyksen levikki-
alueella katekumenaattitoimin-
taa on Oulunsalossa. Syksyksi 
kerätään jo toista vaellusryhmää.

RauHaN TeRveHdyS
Lue lisää katekumenaattitoiminnasta 

http://evl.fi/aikuinenusko 

Pyhä-hanke rohkaisee puhumaan 
uskosta ja arvoista

Helluntai:

Yhteyden
aika

• Uskon salaisuus

Lähettämisen
jumalanpalvelus

–aikuinen usko
Katekumenaatti

Joulujakso:

Kasvun
aika

• Yhteisellä vaelluksella
kohti aikuista uskoa

Kutsun
jumalanpalvelus

Helluntain jälkeinen aika:

Tervetulon
aika

• Mistä tulen,
mihin olen menossa

Tervetulo–
jumalanpalvelus

Pääsiäisjakso:

Syventymisen
aika

• Aikuinen usko

Pääsiäisyön
messu

A

B

C

D



6    Nro 20      28.5.2009

Euroopan eduskuntaan. 
Vahvuutena kokemus.

www. liisajaakonsaari.fi

  Rohkea yrittäjä
  Ruustinna-äiti

HELENA TORNBERG 
EU:hun

”Heikointa ei jätetä”

Äänestä 

nro 160
★

★

★

Tehtävä EU:ssa
EU isännästä rengiksi

Arkijärkeä direktiivitehtailuun
Kristillisiä arvoja päätöksentekoon

183

Puoluesihteeri, KTM
www.essayah.fi

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 

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

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

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

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

• 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

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

Kempeleen seurakunnassa on haettavana 12.6.2009 
klo 15 mennessä

LASTENOHJAAJAN TOIMI
Tiedusteluihin vastaa lapsityönohjaaja Saija Kivelä p. 040 779 0375.

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA
Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Seija Konttila p. 08-561 4520.
Tarkemmat tiedot työpaikoista seurakunnan nettisivulta 
www.evl.fi /srk/kempele/Tyopaikat.htm

Paikkoja avoinna

 
RAUHAN TERVEHDYS  
SIIRTYY KESÄAIKAAN

Ilmestymispäivät 11.6., 25.6., 9.7., 
23.7., 6.8. ja 20.8.  

Syyskuussa jälleen kerran viikossa.

D
es

ig
n 

Ri
st

o 
Ilm

on
en

valmistuneille ja kesäjuhliin

ONERVA hopea, posliini
Riipus alk. 110,-
Kääty 215,-
Ranne 110,-
Korvakorut 120,-

Kahvilusikat 
½ tusinaa 155,-

TÄHKÄ Yli 60 v. 
palvelua Tuirassa 
NORIN KELLO 
JA KULTA OY
Merikoskenkatu 6,
90500 OULU
Puh. 344 341

UPEAT LAHJAVALIKOIMAT
NYT!
49,-

norm. svh 69,-

 FinnFeelings korut, hopea

50,-

61,-

67,-



7   Nro 20      28.5.2009

Vappuviikolla ilmesty-
neessä Rauhan Terveh-
dyksessä uutisoitiin seu-
rakuntien ja päivähoi-

don yhteistyöstä seurakunnissa. 
Erityisesti päiväkodeissa järjes-
tettävät pikkukirkot ovat suosit-
tu yhteistyön muoto. Kirkkohal-
litus kuitenkin kannustaa seura-
kuntia kehittämään yhteistyötä 
tiiviimmäksi mentoritoiminnan 
muodossa.

vierailutuokioista 
rinnalla elämiseen
Kirkkohallituksen varhaiskas-
vatussihteeri Heljä Petäjä on ol-
lut mukana kehittämässä ajatus-
ta mentoroinnista. 

– Seurakuntien ja päivähoidon 
yhteistyö on alkanut tuokioista, 
joita seurakunta on pitänyt päi-
väkodeissa, Petäjä kertoo. 

Toimintaa on haluttu ke-
hittää  jatkuvamman yhteis-
työn suuntaan. Uusin yhteis-
työn muoto on mentorointi. Sen 
kautta pyritään tukemaan päi-
vähoidon henkilökuntaa, jotta 

Uskontokasvatusta  
tuetaan mentoroinnilla

he voisivat toimia itse uskonto-
kasvattajina. Mentoreina toimi-
vat seurakunnan työntekijät. He 
kuuntelevat päivähoidon henki-
lökuntaa, keskustelevat heidän 
kanssaan ja auttavat heitä to-
teuttamaan uskontokasvatusta.

Muutoksen takana on päi-
vähoidon toimintatavoissa ta-
pahtunut kehitys. Valtakun-
nallinen varhaiskasvatussuun-
nitelma määrittelee linjauk-
set koko maan päivähoidolle.  
Tuokioittainen lähestymistapa 
sopii huonosti nykyiseen kas-
vatusajatteluun. 

– Varhaiskasvatussuunnitel-
massa kirjattu lapsilähtöinen, 
kokonaisvaltainen tarkasteluta-
pa edellyttää myös yhteistyöltä 
toisentyyppistä työotetta, Petäjä 
tiivistää.

uskonto 
näkyy arjessa
Pudasjärven seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Sinikka Luokkanen 
kertoo, että Pudasjärvellä on teh-
ty mentorointia jo lähes kahdek-

san vuoden ajan. 
– Pidämme kaksi kertaa vuo-

dessa palaverin päivähoidon 
työntekijöiden kanssa. Suunnit-
telemme silloin seuraavien kuu-
kausien tilaisuudet, kuten pikku-

kirkot ja joulujuhlat. 
Seurakunnan työn-
tekijät käyvät pitä-

mässä pikkukirk-
koja, mutta ny-

kyään har-

taushetket eivät jää vain hartau-
den mittaisiksi tapaamisiksi. 

– Työntekijä jää päiväkotiin 
kuuntelemaan lasten kysymyksiä 
ja keskustelemaan myös aikuis-
ten kanssa. Mentoritoiminta tu-
kee sekä lapsia että päivähoidon 
henkilökuntaa, Luokkanen sel-
ventää.

Mentoritoiminnan tavoite on, 
ettei uskontokasvatus jäisi vain 
seurakunnan järjestämään toi-
mintaan. Pudasjärvellä uskonto-
kasvatus näkyykin monella taval-
la päivähoidon arjessa. 

– Lastenhoitajat voivat esimer-
kiksi soittaa lasten virsiä ennen 
päiväunia. Nämä pienet asiat ar-
jen keskellä ovat osa päiväkodin 
uskontokasvatustyötä, Luokka-
nen kertoo.

uskontokasvatus 
kuuluu päivähoitoon
Uskontokasvatus on määritel-
ty Suomen laissa yhdeksi päivä-
hoidon tehtäväksi. Kirkko pyr-
kii tukemaan tätä tehtävää. 

– Päivähoidon henkilökun-
ta saa uskontokasvatuksen to-

teuttamiseen tukea seurakun-

nalta mentoroinnin ja täyden-
nyskoulutuksen avulla. Seura-
kunnat myös antavat eri tavoin 
tukea materiaalin etsimiseen ja 
hankintaan, Petäjä selvittää.

Petäjän mukaan on tärkeää, 
että kirkon tunnustuksellinen 
opetus ja päivähoidon yleissivis-
tävä opetus pysyvät erillään. 

– Päivähoito ja seurakunta 
voivat toki järjestää erilaisia kirk-
kohetkiä ja hartauksia, mutta nii-
den tulee olla yleissivistävän us-
kontokasvatuksen lisäksi eikä sen 
sijasta.

Pudasjärvellä yhteistyötä kehi-
tetään edelleen. Syksyllä Luokka-
nen järjestää koulutustilaisuuk-
sia päivähoidon henkilökunnal-
le. Näissä koulutuksissa opete-
taan työntekijöitä uskontokasva-
tuksen toteuttajiksi. 

– Tavoite on, että uskonto-
kasvatus lomittuisi päivähoidon 
muuhun toimintaan. Esimerkiksi 
matematiikan opetus ja advent-
tisunnuntain neljä kynttilää voi-
daan yhdistää toisiinsa, Luokka-
nen kertoo.

kaiSa aNTTiLa

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

Lapset hiljentyvät päiväkerhossa lastenohjaaja Riitta Yliluoman kanssa. 
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Rauhan Tervehdys 
-lehden 

JakeLu-
HäiRiöT 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt oy   
puh. 020 754 2309 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Muutot
Kuljetukset

0400 801 406

Terassien teot/ korjaukset 
0400 801 406

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

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

Caritas Hyvinvointi

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

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

Arvoisat Omaishoitajat!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

www.ohsrk.fi 

Pe 29.5. klo 19 LIFT – ilta. Su 31.5. klo 11 
International Service - Kansainvälinen kokous, 
Neil Berry, Leena Kurki & Co. Ke 3.6. klo 19 
Sana ja rukous, Aila Pyörälä, Pasi Markkanen.
TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Su klo 16. Kokouksissa lapsille 
pyhäkoulu. Vierailijat:
To 28.5. klo 18. Evelyn Hynynen
Su 31.5. klo 16. Juha Kakko, 
aih. Israelin kadonneeet heimot

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 31.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, 
klo 17 Seurat Matti Rahja. Ma-ti 
1.-2.6. klo 17 Kokoushuoneiston 
siivoustalkoot. Tervetuloa!

Su 31.5. Aamiaistarjoilu klo 10.00 ja sen jälkeen klo 11.00 Jumalanpal-
velus + pyhäkoulu. Su 7.6. Jumalanpalvelus klo 11.00 jossa sanomme 
jäähyväiset Gabrielille, Tarleenalle ja Eridille! TERVETULOA SYDÄMELLI-
SESTI !

TURVALLISIA 
KESÄRENKAITA
Suomen Rengas-Heikki Oy
Alasintie 6  (08) 312 0933

www.suomenrengasheikki.fi 

To 28.5. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, 
Sini Niemelä, God`s Bell, aihe: Mitä teen vihalleni. 
Pe 29.5. klo 18.30 Varkki-ilta Mettovaaroilla Päivä-

rinteellä. Su 31.5. klo 11 Helluntaijuhla & pyhäkoulu, Saint`s club, Martti Väyrynen, 
seniorit. Klo 15 Seurakuntapäivä Koppanassa, kastejuhla, nyyttärit. 1.-4.6. Nuorten-
leiri Koppanassa, yli 12-vuotiaille, lisätietoja Siniltä, 045 125 0847. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

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

ISRAEL -ilta
Vapaakirkossa, Kirkkok. 34
Ti 9.6. Kahvit ja kirpputori klo 18.30, tilaisuus klo 19.00. 

Mukana messiaaninen pastori Ra  Shimon Israelista ja tj. Ilkka 
Vakkuri. Musiikkia. Tervetuloa! 

järj. Oulun seudun Israelin ystävät

Terveys ja hyvinvointi 

Palveluja tarjotaan

Muut seurakunnat ja yhdistykset

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Välivainion Puutarha
Paulaharjuntie 41, av. ark. 8-19, la-su 8-18

◆ upeita kukkivia 
  amppeleita
◆ orvokit, pelargoniat, 
 marketat, ruukku-
 daaliat ym.ym.

◆ komeat leikkoruusut, 
 kauniit kimput ja muut 
 leikkokukat kevään 
 juhlijoille!

Onnea kaikille koulunsa päättäville!

Tervetuloa!

Kesäkukilla koristat pihasi ja parvekkeesi juhlakuntoon:

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

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Kellonkartano 2009:

    Tervetuloa Kellonkartanoon! 

TILAISUUTEMME:
Su 31.5. klo 11.00 

JUMALANPALVELUS
Ke 3.6. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
Su 7.6. klo 11.00 EHTOLLISKOKOUS

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Remontin vuoksi toiminta jää 
kesätauolle. Kesäseurat Haapa-
vedellä 24.-26.7. Matkalaulujen 
ilta Kempeleen kirkossa 29.8. 
Klo 21. Siunattua ja virkistävää 
kesää !

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmarkkinointi

Kotimaa-yhtiöt oy

Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309

jaana.mehtala@kotimaa.fi

Ilmoita
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www.ir r t v .f i

VALLANKUMOUKSELLISTA
lähetystyötä

Juhlavuottaan viettävän hiippakunnan historia 
luo laajan ja yksityiskohdiltaan rikkaan 
katsauksen pohjoisen hiippakunnan historiaan 
sivistys-, aate- ja poliittishistoriallisista 
näkökulmista. Teos perustuu laajaan ja 
monipuoliseen lähdeaineistoon. Ovh. 59,90

HANNU MUSTAKALLIO

Pohjoinen hiippakunta
Kuopion–Oulun hiippakunnan 

historia 1850–1939 

www.kirjapaja.fi
Sisältöä elämään.

Lähestyvissä EU-vaaleissa eh-
dolla olevien kuulee harvemmin 
esittävän näkemyksiään ihmis-
oikeuksista tai uskontojen ja vä-
hemmistöjen asemasta. Limin-
gassa viime lauantaina pidetys-
sä vaalipaneelissa sivuttiin näi-
täkin. Ehdokkaat itse myös kai-
pasivat enemmän rehellistä jul-
kista keskustelua aiheista. Pa-
neeliin osallistui ehdokkaita yh-
deksästä puolueesta.

Jo pikakysymyksissä paljastui 
eroja. Punaisilla ja vihreillä la-
puilla kantansa ilmaisseista eh-
dokkaista vihreiden oulunsalo-
laisehdokas Latekoe Lawson Hel-
lu oli ainoa, jonka mielestä Suo-
messa on valtiokirkko, eikä kan-
sankirkko. Kokoomuksen oulu-
lainen Tuulikki Ukkola oli puo-
lestaan ainoa, joka uskoi Turkin 
pääsevän joku päivä unionin jä-
seneksi, vaikkei sitä toivokaan.

 
kristillinen 
mutta maallinen unioni
Unionissa ja sen jäsenmaissa on 
eroteltu maallinen ja hengellinen 
valta demokratian periaatteiden 
mukaisesti. Eurooppa on valta-
osin kristillinen, mutta varsin-
kin muslimivähemmistöt kasva-
vat useissa maissa. Myös Turkin 
EU-jäsenyyden mahdollisuudes-
ta on keskusteltu yhä enemmän 
viime vuosina. 

Ukkola ei kannata Turkin jä-
senyyttä, mutta syy ei ole hänen 
mukaansa uskonto.  

– En kannata jäsenyyttä, koska 
Turkissa ei kunnioiteta ihmisoi-
keuksia, eikä sananvapautta. 

– Olen samaa mieltä, mutta osa 
puolueista sanoo suoraan, että is-
lam on syy, miksi Turkin jäsenyyt-
tä ei kannateta, totesi puolestaan 
vasemmistoliiton kemiläisehdo-
kas Veikko Kumpumäki. 

Ehdokkaat kaipaavat  
rehellistä puhetta arvoista

Hän huomautti, että unionis-
sa on aikanaan ollut myös pyr-
kimyksiä siihen, että kristinus-
kon asema olisi määritelty viral-
liseksi. 

uhrikaan 
ei ole aina viaton 
Ehdokkaat kannattivat unio-
niin yhtenäistä maahanmuut-
topolitiikkaa ja rajavalvonnan 
tiukentamista varsinkin unio-
nin ulkorajoilla, kuten Suomes-
sa. Otsikoihin noussut ihmisten 
salakuljetus halvaksi työvoi-
maksi unionin alueelle on kas-
vava ongelma.

Kumpumäki pahoitteli sitä, et-
tä uhreista tehdään usein syyllisiä. 

– Ihmisoikeudet on kuitenkin 
turvattava kaikille, hän painotti.

Perussuomalaisia edusta-
va muhoslainen Pirkko Mattila 
huomautti, että ihmissalakulje-
tuksen suhteen ei saa olla sinisil-
mäinen. 

– Meidän on tunnustettava, 
että osa ihmissalakuljetuksen 

kautta tulevista tietää tekevänsä 
väärin. Usein lähtijät ovat niitä, 
joilla on varaa maksaa matkasta. 
Laittomaan maahanmuuttoon 
liittyy monenlaista rikollisuutta. 
Osa yrittäjistä hyötyy harmaas-
ta ja halvasta työvoimasta, Mat-
tila totesi. 

Myös keskustan liminkalais-
ehdokas Helena Tornberg oli asi-
an avoimemman käsittelyn kan-
nalla. Hän kertoo toimineensa 
työnohjaajana kidutetuille pako-
laisille. 

– Meidän on luotava turvalli-
suusministeriö, joka voi osaltaan 
luoda yhteistyöverkostoja, Torn-
berg painotti.

eLSi HuTTuNeN

Kirkko ja Euroopan unioni -sivut 
löytyvät osoitteesta www.evl.fi/eu. 
Sivulla esitellään kirkon EU-työn 
painopisteitä. EU-vaalien ennak-
koäänestys on parhaillaan käyn-
nissä. Varsinainen äänestyspäivä 
on 7. kesäkuuta. 
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– Olen aina kärsinyt siitä, etten 
ole lukenut Raamattua kannes-
ta kanteen. Mutta nyt luin. Luin 
kirjaa päiväkerhojen ilmoittautu-
mispäivänä puheluiden välissä ja 
minua oikein harmitti, kun pu-
helin soi ja lukeminen keskeytyi. 
Luin kirjaa kuin bestselleriä, ke-
huu Kiimingin seurakunnan lap-
sityönohjaaja Birgitta Kontio.

Hän tutustui yhdessä seura-
kuntansa lastenohjaajien kans-
sa keväällä ilmestyneeseen Suo-
men lasten Raamattuun ja innos-
tui. Innostus on tarttunut mui-
hinkin, ja seurakunnan työnte-
kijät jonottavat kilvan kirjaa lu-
ettavakseen. Myös Kontion ateis-
tituttava haluaa kirjan lainaan, 
koska on kuullut siitä niin paljon 
hehkutusta ystävältään.

esiraamattu 
aikuiselle
Kirjan ensimmäinen ilonaihe ai-
kuisten mielestä oli sisällysluet-
telo. Sitä kehuvat sekä Kontio et-
tä Rantsilan kappeliseurakunnan 
lastenohjaaja Tanja Helenius. Hei-
dän mielestään sisällysluettelon ja-
ottelu on selkeä ja onnistunut. 

– Sisällysluettelon jaottelu on 
hyvä, sillä sen avulla näkee mistä 
kohtaa aikuisten Raamatusta sa-
mat kertomukset löytyvät, Hele-
nius muistuttaa.

Kontiota puolestaan ilahdut-
taa erityisesti se, että sisällysluet-
telon perusteella kirjassa painot-
tuvat Vanhan testamentin kerto-
mukset. Usein ne jäävät lapsille 
tarkoitetuissa Raamatuissa vä-
hemmälle.

Kirjan avulla aikuinenkin 
saa kokonaiskäsityksen Raa-
matusta, Kontio kehuu. Hänen 
mukaansa kirjaa lukiessa lok-
sahti moni asia kohdalleen ja 
hän hahmotti millainen jatku-
mo Raamatun kertomuksista 
muodostuu. Lastenohjaaja Oili 
Kajavan mielestä kirja on paitsi 
mukaansa tempaava, myös hyvä 
historiateos. 
Kajavan työpari Teija Hanhe-
la pitää kirjan kerrontaa sujuva-
na: Raamatun ajanjaksot ja ker-
tomukset etenevät mukavasti ja 
ovat lapsille sopivan pituisia. Su-
juvuutensa vuoksi kirjaa voi Kon-
tion mukaan suositella aikuisille-
kin hyvänä esiraamattuna: siinä 
on asiat tiivistetty erinomaisesti 
pähkinänkuoreen.

– Kirjassa on paljon silkkaa tie-
toa: jo alkulause muistuttaa, että 
monet tuiki tavalliset suomalai-
set nimet ovat peräisin Raamatus-
ta. Ja kirjasta selviää monen muun 
seikan ohella sekin, että Saaran ja 

Suomen lasten Raamattu innostaa aikuistakin

Hagarin lasten ikäero on 13 vuotta, 
sitä en ollut osannut ajatellakaan, 
Birgitta Kontio päivittelee.

Sujuvaa ja 
letkeää kieltä
Aluksi Kontio säikähti, että kir-
joittaja tavoittelee liiallista letke-
yttä ja arkikieltä. Onneksi niin ei 
ollut, vaan kieli osoittautui suju-
vaksi tämän päivän kieleksi, jos-
ta tulee hyvälle tuulelle. 

Myös Helenius ja Kajava kehu-
vat kirjan kieltä. Heleniuksen mu-
kaan tekstissä ei käytetä liian vai-

keita sanoja, toisin kuin monissa 
muissa lapsille tarkoitetuissa Raa-
matuissa.

– Monet kertomukset on kir-
jassa kerrottu samalla tavalla 
kuin ne itsekin kertoisin, arvioi 
Kajava teoksen neutraaliutta.

Sekä Kajava että Hanhela 
käyttäisivät kirjaa päiväkerhoissa 
soveltaen, sillä se ei sellaisenaan 
sovi kaikkein pienimpien lasten 
kanssa käytettäväksi.

Vaikka kirja onkin virallisesti 
tarkoitettu lapsille, voisi se toimia 
rippikoulussakin keskustelunhe-

rättäjänä ja aamu- ja iltahartauk-
sien elävöittäjänä. Kontio kuvitte-
lee, kuinka kirjan perusteella isoset 
tekisivät näytelmiä elävöittämään 
opetusta. Myös Helenius uskoo, et-
tä kirja sopii hyvin myös rippikou-
lulaisten käyttöön: siitä Raamatun 
tapahtumat on helpompi hahmot-
taa kuin ”oikeasta” Raamatusta.

Mooseksen Crocsit ja 
muita kuvia
Kirjan kuvitus herättää komment-
teja puolesta ja vastaan: osa aikui-
sista kehuu kuvitusta on omanlai-

sekseen ja hauskaksi, osa ei kuvista 
innostu lainkaan.

– Usein kuvitetuissa Raama-
tuissa sorrutaan imelyyteen tai 
liikaan taiteellisuuteen, mutta 
tässä ei onneksi ole käynyt niin, 
Kontio vakuuttaa.

Häntä ilahduttivat kuvituk-
sessa pitkin kirjaa toistuvat tee-
mat ja pienet vitsit. Koiria on mu-
kana kuvissa siellä täällä: Kaksi 
koiraa tarkkailee, kun voima-
mies Simpson föönaa hiuksiaan. 
Yksi koira on piilossa Kuningas 
Salomonin divaanin alla kun Sa-
lomon kuulee lapsesta riiteleviä 
naisia. Koira on jopa merkkaa-
massa puuta, kun Pietari ja Jo-
hannes Jeesuksen käskystä etsivät 
paikkaa viimeistä yhteistä ateri-
aa varten. 

Aikuisen silmää miellyttävät 
tekstiviestejä lähettelevät tai pa-
piljottipäiset hahmot ja Moosek-
sen jalassa olevat Crocsit, mutta 
lapsissa kuvien vitsit herättävät 
kritiikkiä. Heidän mielestään ku-
vissa ei pitäisi olla sellaista, mikä 
ei voi olla totta.

– Tuntuu, että kirja on liian pi-
lapiirrosmainen ja tarinat satukir-
jamaisia. Minusta tuntui kirjaa lu-
kiessa, että siinä aliarvioitiin Ju-
malaa. Jumalan pyhyys ei näy kir-
jassa riittävästi, vaan Jumala ase-
tettiin ihmisten tasolle, arvioi Tei-
ja Hanhela.

– Kirjan ihmiset, niin kuvis-
sa kuin tekstissäkin, ovat lihaa ja 
verta, he ovat tavallisia tauriaisia, 
Birgitta Kontio vakuuttaa.

aatami ja eeva
ilman vaatteita
Tanja Heleniuksen mukaan päi-
väkerholaisia keskustelutti kovasti 
se, että Aatami ja Eeva olivat para-
tiisissa ilman vaatteita. Asia valke-
ni lapsille kirjan kuvan avulla. Pie-
nimmille suuri ihmetyksen aihe 
on ollut sekin, että kannessa ole-
valla enkelillä ei ole päätä.

Heleniuksen mielestä kirjaan 
olisi mahtunut enemmänkin ku-
via. Pienimpiä lukijoita varten jo-
kaisen tarinan yhteydessä pitäisi 
olla ainakin yksi kuva, jolla ker-
tomusta voisi elävöittää.

Pääosin kirjan saama palaute 
on myönteistä, lukijat suosittele-
vat kirjaa muillekin.

– Kirjan kirjoittaja Jaakko 
Heinimäki on tehnyt hyvän työn, 
kirja voi herättää kiinnostuksen 
oikeaa Raamattuakin kohtaan. 
Tämän Raamatun jaksaa lukea 
kannesta kanteen, Kontio va-
kuuttaa.

SaTu LaPiNLaMPi

”Tämän Raamatun  
jaksaa lukea kannesta kanteen”

Suomen lasten Raamattu
Teksti: Jaakko Heinimäki

Kuvitus: Christel Rönns
Otava 2009

Su o m e n la s t e n R aamat t u ,  ku v i t u s  Ch r i s t e l  Rö nns
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S at u L a p in lam p i ,  muu t  ku va t  ke r h o la i s t e n o t t am ia

Marco Sudhom, 10,5 vuotta
1. Kirjassa on liian vähän kuvia lapsille tarkoitetuksi 
Raamatuksi. Vitsien käyttö on kirjassa hyvää, yksi vitsi-
käs kohta on se, kun Iisak siunaa väärällä valalla Jaako-
bin, joka on naamioitunut Eesauksi. Kirja on toisaalta 
liian nykyaikainen, koska joissain kuvissa on hiusten-
kuivaajia ja muita. Ei siihen aikaan ollut vielä keksitty 
sähköä.
2. Luin kirjasta pari kertomusta. En tiedä, lukisinko tä-
tä kotona. Minulla on muitakin Raamattuja, sellainen-
kin jossa on enemmän kuvia kuin tässä, se on nuorten 
Raamattu.
3. Tätä suosittelisin 8–12-vuotiaille.

Mikko Alanko 11,5 vuotta
1. Irtokannet ärsyttävät minua, ne ovat huonot käytössä.
Kirjassa on liikaa tekstiä ja liian vähän kuvia, muuten 
ihan hyvä kirja. 
2. Kyllä minä tätä lukisin kotona, jos minulla olisi tämä. 
3. Kirja sopisi 6–8-vuotiaille.

Kalle Äijälä,  9,5 vuotta
1. On se ihan hyvä kirja. Siinä on tarpeeksi tietoa ja siinä 
kerrotaan tarpeeksi Jeesuksesta. 
2. Joo, lukisin.
3. Minusta kirja sopii 6–10-vuotiaille.

Marianna Saarijärvi 13 vuotta
1. Irtokannet ovat huonointa kirjassa. 
Parasta siinä on ehkä se, että kirjasta 
saa sopivasti tietoa, muttei liikaa. 
2. Joo, kyllä minä tätä voisin lukea. 
3. Suosittelisin ehkä jollekin 6–10-vuo-
tiaalle.

Hannamari Saarijärvi 11,5 vuotta
1. Kirjan teksti voisi kyllä olla tähän isompaa. Kirjan kuvis-
ta suosikkini on kuva, jossa mies nukkuu ja enkelit liikku-
vat portaissa.
2. Voisin lukea tätä kotona. 

Katariina Saarijärvi 10 vuotta
1. Pikkulapsia ajatellen kirjassa voisi olla enemmän ku-
via ja teksti saisi olla suurempaa. 
2. Kyllä minä tätä lukisin kotona. 
3. Suosittelen Suomen lasten Raamattua kaikille.

Hovin koulun 
varhaisnuortenkerholaiset 
Rantsilasta tutustuivat 
Suomen lasten Raamattuun 
Rauhan Tervehdyksen 
pyynnöstä ja antoivat 
siitä arvionsa. Samalla he 
innostuivat valokuvaamaan 
toisiaan. 

Lapsilta kysyttiin:

1. Mitä mieltä olet kirjasta?
2. Lukisitko tätä kotona?
3. Kenelle suosittelisit 
kirjaa?

Ankaran kirja-arvioinnin ja helminauhojen teon jälkeen kerholaiset 
ulkoilivat. Kuvassa takana lastenohjaaja Tanja Helenius.
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Ensimmäisenä helluntaina
Muistan elävästi helluntaipyhän yli kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin istuin koti-
kirkossani. Keväänvihreät koivut näkyivät kirkon ikkunoista ja raikas valo siivilöityi 
ikkunoista kirkkosaliin. Alttarilla pappi luki päivän tekstiä. 

”Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se 
täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakau-
tuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat 
puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” (Ap. t. 2: 1–4)

Odotin kirkon penkissä humahdusta ja tulta. Ei mitään. Äkkiä tunsin pienen ilma-
virtauksen – hennon tuulenhenkäyksen. Tartuin värisevään ilmaan. Tunsin sen käsis-
säni ja kasvoillani. Ajattelin, että Pyhä Henki sivelee minua hellästi. Ei rajumyrskyä tai 
kohahdusta – vain kevyt tuulenvire ihollani.

Toisena pyhänä olisin voinut ajatella: aha, kylläpäs täällä vetää. Mutta helluntaina 
odotin Pyhän Hengen saapuvan ja valmistauduin vastaanottamaan Hänet. Hetki ravitsi 
sieluani, koska tunsin Jumalan läsnäolon. 

Olen vieläkin kiitollinen vuosien takaisesta henkäyksestä. Näen myös aiempaa sel-
vemmin, että kristittynä tarvitsen kokemuksia Jumalasta. En tarkoita humahduksia, 
liekkejä ja kielilläpuhumista, vaan sitä että järkeni, sieluni, henkeni, ruumiini ja sydä-
meni tuntevat Jumalan kokonaisvaltaisesti.

Tässä piilee kirkkovuoden salaisuus. Vuosituhannet ensimmäisten kristittyjen ja 
meidän väliltämme häviävät. Joka kerran kirkkovuoden tapahtumia viettäessämme 
voimme valmistautua elämään ne uusiksi niin kuin olisimme läsnä kun ne tapahtuivat 
ensimmäisen kerran. Ja Pyhä Henki virtaa suonissamme ja sydämessämme.

Päivi SaLMeSvuoRi
Kirjoittaja on kirkkohistorian opettaja ja tutkija

Helluntain nimi on monissa kielissä lähtöisin kreikan sanasta pentekoste, vii-
deskymmenes. Joulun ja pääsiäisen lisäksi helluntai on kirkkovuoden kolmas 
pääjuhla. Sen ajankohta määräytyy noin 50 päivän päähän pääsiäisestä. Hela-

torstaista alkanut kuvainnollinen Pyhän Hengen odotus huipentuu helluntaiaattoon. 
Mielenkiintoisella tavalla helluntai muodostaa raamatullisen vastakohtaparin Babylo-
nin hajaannukselle: Pyhä Henki voi yhdistää sen, minkä ”synnin Babylon” on hajottanut.

Helluntain merkittävyys kuvastuu varhaiskirkon traditiosta: se oli juhlapäivänä toi-
nen yleinen kastepäivä vuodenkierrossa pääsiäisen lisäksi. Juutalaisessa traditiossa hel-
luntai oli alkujaan sadonkorjuun juhla-aika. Kristillisessä kirkkovuodessa Pyhän Hen-
gen odottamisen lisäksi on juhlittu myös seurakunnan näkyvän toiminnan syntyä.

Helluntain evankeliumiteksti käsittelee 3. vuosikerrassa Johanneksen tuttua pienoi-
sevankeliumia. On merkittävää, että Poika nimenomaan ”annetaan” maailmaan – se on 
selkeä viittaus kärsimyskristologiaan. Poika annettiin kokonaisvaltaiseksi uhriksi maa-
ilman syntien puolesta.

Kristus vertautuu myös valoon. Evankeliumitekstissä sanotaan Jeesuksen maanpääl-
lisestä ajasta näin suoraan: ”Tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen 
tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden.” Evankelistaa harmit-
taa ihmisten synnistä kumpuava pelko ja uskon puute.

Jeesuksen tuleminen maan päälle oli ihmisiä jakava tekijä. Tästä Johanneksen evan-
keliumin 3. luvun tekstistä voi vetää sen johtopäätöksen, että ihmisen paikka ikuisuu-
dessa määräytyy jo ajassa hänen suhteestaan Jeesuksen seuraamiseen. Totuuden nou-
dattaminen ja ”valoon tuleminen” rinnastuvat Johanneksella suoraan tähän: ”Se, joka 
noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Ju-
malasta.” Ihminen ei voi paeta Jumalan valkeutta, kuten eivät Adam ja Eevakaan voi-
neet. Kaikki teot paljastuvat Jumalan valossa.

Pekka TuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 68:5–11 
Ensimmäinen lukukappale Joel 3:1–5 
Toinen lukukappale Ap.t. 2: 1–13 
Evankeliumi Joh. 3: 16–21 

Herra, meidän Jumalamme. 

Ensimmäisenä helluntaina sinä täytit 

uskovien sydämet Pyhällä Hengellä. 

Sinä annoit heidän puhua eri kielillä 

ja kuuluttaa sanomaa Kristuksen 

kuolemasta ja ylösnousemuksesta. 

Anna seurakunnallesi 

Henkesi voimaa 

julistaa ihmeellisiä tekojasi. 

Murra esteet evankeliumin tieltä, 

tee mahdoton mahdolliseksi. 

Kutsu kaikkia lunastettuja 

seurakuntasi yhteyteen 

ylistämään sinua kaikilla kielillä. 

Tätä rukoilemme 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Re i j a  Haa p a la in e n
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Haukiputaan seurakuntasivut

Jo joutui 
armas aika

Suvivirsi kuuluu erottamattomasti pohjolan kevääseen ja 

kesään. Pian kajahtaa kevätkirkoissa ja -juhlissa suvivirsi. 

Se ei kulu, vaikka sitä lauletaan useissa tilaisuuksissa. 

Monissa perheissä kevätkauden päätös on juhlien aikaa. 

Uudet ylioppilaat ja ammatteihin valmistuvat nuoret saavat 

kouluissa, oppilaitoksissa ja omissa perheissään ansaitsemansa 

huomion. He tarvitsevat elämäänsä läheisten ja ystävien 

muistamisen sekä kiitoksen sanat. Hyvät muistot kantavat 

nuoria elämän varrella.

Haukiputaan seurakunnassa kirkon korjaus on alkanut 

hyvin. Kauniin kuvakirkkomme, tapulin ja kirkkopihan 

korjaus kestää lokakuun loppuun saakka. Olemme opetelleet 

elämään lyhyttä evakkoaikaa seurakuntakeskuksessa. 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ja muu kirkossa 

tapahtunut toiminta on onnistunut hyvin valoisassa ja 

viihtyisässä seurakuntakeskuksessa. Seurakuntakeskuksen 

uudet urut valmistuivat sopivasti ennen kirkkomme korjausta. 

Urkujen kaunis sointi ilahduttaa jumalanpalveluksiin ja 

toimituksiin kokoontuvaa seurakuntaa.

Isoniemen leirikeskukseen valmistunut kotakirkko antaa 

vireälle leiritoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Se on miellyttävä 

paikka hartauksille ja yhdessä ololle. Takkatulen ääressä 

vietettävät yhteiset keskustelut ovat mieliin painuvia hetkiä.

Seurakuntamme toiminnassa alkaa pian kesäkausi. Monet 

talvikauden piirit ja tilaisuudet ovat päättyneet. Niiden 

osalta kesäloma on jo alkanut.  Koululaiset, opettajat ja kodit 

valmistautuvat kesään, virkistymään ja keräämään uusia 

voimia syksyä varten.

Edessäsi ovat Haukiputaan seurakunnan kesäkauden 

toiminnasta kertovat tiedotussivut. Niissä on luettavana 

kesäkauden  toimintaa aina syksyyn saakka. Toivon, että 

mahdollisimman moni seurakuntalainen löytäisi toiminnasta 

itselleen sopivaa ohjelmaa kesäkautenakin.

Sunnuntain jumalanpalvelus sekä tarjolla olevat 

monet muut sanan ja sävelten tilaisuudet ovat virkistäviä 

levähdyspaikkoja valoisassa pohjolan kesässä. Toivotan 

Jumalan siunaamaa kevättä ja virkistävää kesää jokaiseen 

Haukiputaan kotiin.

Jaakko kaLTakaRi
kirkkoherra

Kontiolahden ylpeys, nuorisokuo-
ro Nardus soitinyhtyeineen vie-

railee Oulun seudulla syyskuun alus-
sa. Kuoro pitää konsertit Oulussa lau-
antaina 5.9. kello 19 Pyhän Luukkaan 
kappelissa ja Haukiputaalla sunnun-
taina 6.9. kello 15 seurakuntakeskuk-
sessa. Lisäksi kuoro laulaa messussa 
Haukiputaan seurakuntakeskukses-
sa 6.9. kello 10. 

Nuorisokuoro Narduksen rinnal-
le on vuosien aktiivisen toiminnan 
myötä kehittynyt myös lauluyhtye ja 
soitinyhtye. 

Toiminta kokoaa vuosittain noin 
40 aktiivista nuorta laulajaa ja soit-
tajaa yhteen. Nuoret ovat iältään 
13–20-vuotiaita tyttöjä ja poikia. 
Nuorten toimijoiden joukko esittäy-
tyy hiljattain ilmestyneellä levyllä 
Minne tie vie. Levy ilmestyi kuoron 
10-vuotisjuhlien kynnyksellä ja se 
julkaistiin loppiaiskonsertissa 2008.

Narduksen esittämä musiikki on 
seurakunnan keskellä soivaa mo-
ni-ilmeistä ja monityylistä käyttö-
musiikkia; virsiä, raamattuaiheisia 
lauluja, gospel-lauluja ja afrikkalai-
sia lauluja. Laulusolisteilla on myös 
merkittävä rooli kuoron rinnalla.

Kuoron ja yhtyeen johtajana toi-
mii kanttori MuM Tiina Korhonen. 
Soitinyhtyeessä soittavat muun mu-

Nardus vierailee  
Haukiputaalla ja Oulussa

assa Olli Hirvikangas, viulu, Ma-
rika Sormunen, bassokitara, Heidi 
Riikonen, huilu, Juho Saarelainen, 
kitara, Jussi Kukkonen, percussi-
osoittimet. Laulusolisteina toimivat 
muun muassa Heikki Mustakallio 
ja Sini Hurskainen. Kuoron mukana 
on myös Kontiolahden seurakunnan 
nuorisopastori Jaakko Muhonen, jo-
ka juontaa tapahtumat.

Kuoro on julkaissut kolme levyä: 
Nardus, Karjalaisen Kansan messu 

ja Minne tie vie. Ryhmä on esiinty-
nyt ahkerasti kotimaassa ja tehnyt 
matkoja myös ulkomaille. Kuoro sai 
Kontiolahden kunnan nuorisopal-
kinnon vuonna 1999 ja Pohjois-Kar-
jalan kirkkomusiikkipiirin tunnus-
tuspalkinnon vuonna 2000. 

Tapahtumien kolehtituotto kar-
tuttaa kuoron matkakassaa. Nuori-
sokuoron tie vie ensi keväänä Hei-
nolaan valtakunnalliseen Ilon kautta 
-nuorisokuorotapahtumaan. 

El
si

 H
u
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Maanantaina 8. kesäkuuta seura-
kunnassa aloittaa uusi kasvo, 

kun Eeva Mertaniemi aloittaa vuo-
den papinpestinsä Maria Vähäkan-
kaan sijaisena. Jos Jumala suo, vihki-
myksensä papiksi hän saa edellisenä 
päivänä Oulun tuomiokirkossa vie-
tettävässä ordinaatiomessussa.

Kyseessä on siis Mertaniemen en-
simmäinen työ pappina. 

– Aikoinaan, ylioppilaskirjoitus-
ten jälkeen mietin teologiseen tie-
dekuntaan pyrkimistä, mutta mat-
ka Kuhmosta Helsinkiin tuntui sil-
loin liian suurelta sekä fyysisesti että 
henkisesti, hän kertoo. 

Mertaniemi kouluttautui sai-
raanhoitaja-diakonissaksi. Viiden-
toista vuoden aikana tutuiksi ovat 
tulleet sekä sairaanhoitajan että dia-
koniatyöntekijän työtehtävät.

– Vuodesta 2001 alkaen olen ollut 
Kiimingissä diakoniatyöntekijänä, se 
on pisin yhtenäinen työrupeamani.

Kaipaus ja kutsumus papintyö-
hön kuitenkin säilyivät. 

– Aloitin teologian opiskelun avoi-
men yliopiston kautta. Vuonna 2005 
pääsin sisälle Joensuun teologiseen tie-
dekuntaan ja seuraavana vuonna aloi-
tin opinnot, Mertaniemi muistelee.

Opiskelun neljän lapsen äiti on hoi-
tanut työn ohessa, mutta viimeistä rei-
lun puolen vuoden puristusta varten 
Eeva Mertaniemi otti opintovapaata. 
Käytännöllisen teologian Pro gradu 
-tutkielma, ”Rukous, se on se voima” – 
mielenterveyskuntoutujan puolison tu-
en lähteet, valmistui tänä keväänä. 

– Olen ajanut Oulun ja Joensuun 

Maria 
vaihtuu 
Eevaksi

väliä ja lukenut kesälomilla kreik-
kaa ja hepreaa, Mertaniemi muiste-
lee nauraen opiskeluvuosia.

Vaikka seurakunta työpaikkana 
on tuttu, roolinmuutos on melkoi-
nen. Mertaniemi kertoo lähtevänsä 
innolla tekemään perustyötä.

– On todella hienoa, että heti 
maisterinpaperit saatuani pääsen te-
kemään papintyötä. 

Ihmisten keskelle menemisen 

Mertaniemi uskoo olevan luonte-
vaa, siinä auttaa aiempi työhistoria-
kin. Haasteitakin hän on miettinyt.

– Saarnojen ja puheiden valmis-
telut ovat haasteellisia. Mutta ei 
messu seiso tai kaadu saarnan mu-
kaan. Jumala toimii rukouksessa, 
sanan ja sakramenttien kautta tah-
tonsa mukaan.

eLSi HuTTuNeN

Uusi 
kasvo

Eb b a M o i lan e n
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Diakoniatyö

Haukiputaan seurakuntasivut

Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto
Avustusasioissa ajanvaraus:
perjantaisin kello 9–11 p. 08 5472 636. Voit myös tuolloin tulla 
käymään paikan päällä, diakoniatoimisto löytyy osoitteesta 
Kirkkotie 10. Muissa asioissa ota yhteys suoraan oman alueen 
työntekijään.
Pohjoinen alue
(Kiiminkijoen pohjoispuoli lukuun ottamatta Niemeläntörmää)
Diakoniatyöntekijä Laila Rantakokko
p. 040 8668 319, sähköposti laila.rantakokko@evl.fi
Keskustan alue
(Kiiminkijoen eteläpuoli Säästökuopan seutuun saakka sekä 
Niemeläntörmä)
Diakoniatyöntekijä Heli Puuperä 1.6. alkaen, p. 040 5898 362
sähköposti heli.puupera@evl.fi 
Eteläinen alue
(Kello, Kiviniemi, Takkuranta ja Kalimenkylä)
Diakoniatyöntekijä Johanna Kerola, p. 040 5819 316
sähköposti johanna.kerola@evl.fi 

Kesäiset nuotioillat
Keskiviikkoisin klo 18

10.6. Jokikylässä Jokelan koululla
24.6. Asemakylän Onnelassa 
8.7. Häyrysenniemen Villenniemessä
22.7. Kellon seurakuntakodilla
5.8. Onkamon uimarannalla

Loppukesän tapahtumia
Vanhemman väen leiri 3.–7.8. Isonniemen leirikeskuksessa. 
Ilmoittautuminen 17.7. mennessä diakoniatoimistoon perjantaisin 
kello 9–11 p. 08 547 2636. Leirin hinta 15 euroa. Ilmoittautuneille 
postitetaan leirikirje, jossa tarkemmat tiedot leiristä.
Toisenlaiset kotikutsut ti 11.8. kello18 Paula Mäkelällä Kellossa 
os. Nikintie 22. Toisenlaisilla kotikutsuilla vietetään mukavaa iltaa 
yhdessä ja tutustutaan samalla Kirkon Ulkomaanavun työhön.
Lähimmäisen sunnuntai on vuorossa 6.9. kello 10 alkaen 
jumalanpalveluksella seurakuntakeskuksessa. 

Haukiputaan seurakunnan 
nimikkolähetit Ritva 
ja Mauri Niemi ovat 
asuneet jo kymmenen 
vuotta Tansaniassa. He 
kertoivat tuoreimmista 
kokemuksistaan ja 
avuntarpeesta köyhän 
Arushan alueella.

– Kymmenen vuotta sitten tulimme 
Tansaniaan bussilla Nairobista. Pää-
siäisenä täyttyi hiljainen toive, joka 
oli mielessä kun lähdimme kymme-
nen vuoden työjakson jälkeen uudel-
leen Afrikkaan. Toive oli, että voi-
simme tehdä pidemmän lähetystyö-
jakson. Aiemmin olimme olleet lä-
hetystyössä Etiopiassa, kertovat Rit-

va ja Mauri Niemi.  

Mauri Niemi:
En olisi uskonut, että päädyn kou-
luttamaan lääkäreitä hyödyntämään 
tietokoneita työssään. Siinä on sel-
lainen hupaisa tausta, että aikanaan 
kun OYS:ssä tietokoneet alkoivat 
tulla käyttöön, halusin tehdä poti-
lastyötä ja vältellä koneita. Ne tuli-
vat kuitenkin perässä työhöni Palta-
mon terveyskeskukseen ja sieltä läh-
dimmekin Etiopiaan.

Kun lähdimme Etiopiasta 24 
vuotta sitten, ensimmäinen tieto-
kone tuli sairaalaan. Sanoin silloin, 
että nyt on sopiva aika lähteä muu-
alle. Päädyin ihmiskeskeiseen työ-
hön lastenpsykiatriaan. Nyt kun jo 
vuosia iso osa työajasta on mennyt 
päätteen ääressä, olen alkanut kai-
vata takaisin potilastyöhön. 

Pääsiäisviikolla olimme muuta-
man kilometrin päässä Burundin 
rajalta Herin sairaalassa. Se on ai-
noa adventistien sairaala Tansanias-
sa ja on yksi pian 40:stä telelääketie-
teen ohjelman piirissä olevasta sai-
raalasta. 

Projekti on hyvä esimerkki siitä, 
miten kirkkojen välinen yhteistyö-
kynnys on matala kehitysyhteistyös-
sä. On tärkeä keskittää voimavaro-
ja, koska tarvitsemme useita erikois-
lääkäreitä monilta eri aloilta konsul-
teiksi. Projektianomus, jota olen kir-
joittamassa, kattaisi seuraavan kah-
den vuoden aikana kaikki Tansanian 
eri kirkkojen yli 90 sairaalaa. 

Herin sairaalan tie oli huonoin 
tie, jota olemme Tansaniassa aja-
neet. Sateen jälkeen joutuu mietti-
mään, pääseekö läpi ollenkaan. 

Tällaisten teiden takaa kun löytää 
sairaalaan, jossa on vain pari lääkä-
riä ilman erikoiskoulutusta ja koko 
ympäröivä väestö on heidän palve-
lustensa varassa, tietää, mikä arvo on 
sillä, että Internetin kautta voi saada 
erikoislääkärin tuen työlleen. Joilla-
kin aloilla 80 prosenttia tapauksista 
voidaan auttaa netin kautta ja iho-
taudeissa käytännössä kaikkia. 

Toisessa katolisten sairaalassa sa-
malla seudulla tapasimme hollanti-
laisen erikoissairaanhoitajamiehen, 
joka oli mukana silmäprojektissa. 
Hän kertoi, että heidän lääkärinsä 
on maakunnan ainoa silmälääkä-
ri ja palvelee puoltatoista miljoonaa 
ihmistä. Hän kertoi esimerkin kata-
raktaa sairastavasta vanhasta naises-
ta, jonka toive oli saada nähdä lap-
senlapsensa vielä eläessään. 

Tansanian terveiset

Viime syksyn jälkeen tämä sil-
mälääkäri oli tuonut näön yli 500 
ihmiselle. Uusi silmänsisäinen linssi 
maksaa vain 5 euroa ja koko toimen-
pide noin 30 euroa. Pienellä rahalla 
voi saada ihmeitä aikaan. 

Ritva Niemi:
Tuolla samalla matkalla katolisiin 
sairaaloihin ja myöhemmin kahteen 
muuhun sairaalaan minä tein kyse-
lyä henkilökunnan jatkuvan kou-
lutuksen ja etäopiskelun tarpeesta. 
Esittelin myös lyhytkursseja ja In-
ternetin kautta tehtävän etäopiske-
lun mahdollisuuksia. Niitä todella 
on. Jopa maisterinopinnot voi suo-
rittaa eri yliopistoissa enimmäkseen 
etäopiskeluna. 

Kaikki alkoi siitä, että monissa 
sairaaloissa on B-tason koulutuk-
sen sairaanhoitajia, joiden pitäisi 
saada jatkokoulutuksena A-tason 
koulutus. Samoin muun henkilö-
kunnan etäopetuskurssit ovat kas-
vaneet ja tulleet ulottuville Inter-
netin myötä.

Herin ja Kabangan alueella multa 
oli punaista kuten myös Haydomin 
alueella. Maaperässä on paljon rau-
taa ja muita kivennäis- ja hivenainei-
ta. Multaa myytiin säkeissä, noin 3 
euroa per säkki. Kuulimme, että sitä 
syövät erityisesti raskaana olevat nai-
set, mutta myös muut. Alhaalta laak-
sosta kaivettu, vuorilta sateen muka-

na tullut rikas multa on parasta. 
Siis tarjolla aamupalaksi punaista 

multaa, lounaaksi taas ja myös illak-
si... Kyllä meitä autokyytiläisiä nau-
ratti. Kaikkea sitä kuulee, ei tule pak-
kauskuluja, kun ei myydä kauniissa 
purkissa luontaiskaupassa.

Kun palasimme Arushaan, työ-
rumba jatkui. Neonatologi lääkäri 
Jonathan Spector otti yhteyttä Bos-
tonista Harvardin yliopistosta ja kai-
pasi jotakuta viemään häntä eri sai-
raaloihin haastattelemaan kätilöitä, 
apulääkäreitä ja lääkäreitä ja seuraa-
maan synnytyksiä Dar es Salaamin 
alueelle. Kerroin hänelle, että täällä 
Arushan seudullakin olisi useampi 
sairaala vierailla, ja ettemme me ai-
nakaan pääsisi Dar es Salaamiin asti.

Spector lensikin tänne Arushaan. 
Meillä oli kova työ järjestellä kohtei-
ta, joissa olisi synnytyksiä. Hän ha-
lusi nähdä myös terveyskeskusten 
ja pienempien sairaaloiden varuste-
tasoa. 

Kuulimme, että hänen tiimin-
sä tekee tarkistuslistaa synnytyksiä 
varten. Kätilöiden ja lääkäreiden tu-
lisi tarkistaa ennen synnytystä ja sen 
jälkeen, että kaikki tarvittavat toi-
menpiteet ovat tehtyinä. 

Kerroin hänelle, että olen juu-
ri aloittamassa tarkistuslistaa leik-
kauksia varten. Ennen anestesiaa, 
ennen leikkaushaavan tekemistä ja 
ennen potilaan kuljetusta leikkaus-
salista tarkistetaan tietyt asiat, että 
ne ovat tehdyt. Tämän on osoitettu 
alentavan leikkauskomplikaatioita 
kuten infektioita, sekä kuolleisuut-
ta ja hoitopäiviä. 

Yllätys oli, että sama tiimi oli teh-
nyt senkin tarkistuslistan WHO:lle. 
Tarvitsemme tukea, rahoitusta ja 
asiantuntemusta tälle työllemme, 
että voimme auttaa köyhiä sairaa-
loitamme. Sairaalahygieniaan ha-
emme lisärahoitusta Suomen Lähe-
tysseurasta. 

Ota yhteyttä Niemen 
pariskuntaan

Ritva ja Mauri Niemi 
P.O . BOX 2684 
Arusha, Tanzania
Sähköpostiosoitteet:
niemi.ritva@gmail.com 
mauri.niemi@gmail.com
gsm +255-754-926937 
Kotisivut: health.elct.org/niemet

Lähetystyö
Taimimyyjäiset 
Paikallisia kestäviä perennojen ja pensaiden taimia myydään 
Vakkurilan pihalla (Kirkkotie 10 C) tiistaina 2.6. kello 13–15 
lähetystyön hyväksi. Taimia voi tuoda tai tarvittaessa noudetaan 
ennen myyntiä. Noutopyynnöt lähetyssihteerille, p. 040 5014 764.

Juhannusjuustoa
Juhannusjuustoa eli punaista juustokeittoa myydään torstaina 
18.6. kello 11–12 omiin astioihin seurakuntakeskuksessa. 
Ennakkotilaukset: lähetyssihteeri, p. 040 5014 764. 

”Porkkanamarkkinat”
Tasaustapahtuma kaiken ikäisille lauantaina 12.9. klo 10–14 
Haukiputaan seurakunnan tiloissa.

Kansalaisvastuuseen osallistuvia järjestöjä kutsutaan mukaan. 
Järjestöt voivat varata myynti- ja esittelypöydän 8 euron hintaan. 
Yrittäjät voivat varata pöytiä hintaan 10 euroa. Varaus Helena 
Ylimaula, p. 040 5014 764 tai helena.ylimaula@evl.fi.

Tapahtuman avaa lehtori Martti Asunmaa kotiseutumuseon 
edessä kello 10. Museo on avoinna tapahtuman ajan.

Päivän aikana on monenlaista ohjelmaa eri-ikäisille, 
sekä myytävänä tasauksen hyväksi että ilmaisia. 
Seurakuntakeskuksessa Soiva Siili -konsertti lapsille ja 
lapsenmielisille kello 10.30 ja kansanlaulukirkko kello 13. 
Kansanlauluja johtavat Iin laulupelimannit. Makkarakeittoa voi 
käydä syömässä koko päivän monitoimisalissa. Hinta aikuisille 4 
euroa ja alle 12-vuotiaille 2 euroa. Pullakahvit kahdella eurolla.

Vakkurilan perhekerhotilassa on lasten toimintapiste kello 11–
13 ja lelujen vaihtopiste. Lelun voi vaihtaa 50 sentillä. Haukiputaan 
Heiton juniorit esittelevät painia Vakkurilan nuorisotilassa kello 
12–12.30.

Nuoret osallistuvat tasaukseen järjestämällä Wirkkulassa 
tuunauspajan, kengänlankkauspisteen sekä kirpputorin.  

Tasaustapahtuman tuotto käytetään kokonaisuudessaan 
Suomen Lähetysseuran tasauskeräyksen hyväksi. Tänä vuonna 
kohteena ovat Kolumbian köyhät ja lukutaidottomat, ensisijaisesti 
naiset ja lapset, joiden elämää tasausvaroilla kohennetaan.

Ritva ja Mauri Niemi saapuvat lomalle kotimaahan elokuussa. Silloin he myös 
kiertävät nimikkoseurakunnissaan.
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Essi Takkinen toimii 
tulevana kesänä 
Haukiputaan 
kesäkanttorina. 

Olen kotoisin Oulusta ja olen myös 
opiskellut musiikkia suurim-

maksi osaksi siellä; ensin Musiikki-
opistossa Oulun konservatoriossa ja 
myöhemmin Oulun seudun ammat-
tikorkeakoulussa. 

Valmistuin vuonna 2004 urku-
jensoitonopettajaksi. Sen jälkeen 
aloitin kirkkomusiikin opinnot Ou-
lun seudun ammattikorkeakoulus-
sa ja samalla jatkoin urkujensoiton 
opiskelua ammattikorkeakoulun ja 
Piteån Musiikkikorkeakoulun yhtei-
sessä Master of Music -koulutusoh-
jelmassa. Valmistuin Piteåsta vuon-
na 2005 ja kirkkomuusikoksi 2008. 

Kesäkanttori esittäytyy
Tällä hetkellä opiskelen jälleen Pi-
teåssa urkujensoittoa esittävän sävel-
taiteen koulutusohjelmassa professo-
ri Hans-Ola Ericssonin oppilaana. 

Opintojeni ohella olen työsken-
nellyt keikkalaisena sekä kesäkantto-
rina Oulun ja sen ympäristön seura-
kunnissa sekä urkujensoiton opetta-
jana Oulun Konservatoriossa ja Ou-
lun ammattikorkeakoulussa. 

Tuleva kesä Haukiputaan seura-
kunnassa on ensimmäinen työru-
peama valmistuneena kanttorina. 
On mielenkiintoista päästä tutus-
tumaan uuteen seurakuntaan: sen 
työntekijöihin, seurakuntalaisiin ja 
eri työtapoihin. Mielestäni on hyvä 
saada kokemusta erilaisista ja eri-
kokoisista seurakunnista. Erilaisis-
ta työyhteisöistä saatua kokemusta 
voi sitten hyödyntää tulevaisuudessa 
”virkakanttorina” toimiessa. 

Olen saanut työskennellä kau-
punkiseurakunnissa, kuten Suomen 
suurimmassa seurakunnassa Jyväs-
kylässä ja aivan ydinkeskustassa ole-
vassa Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnassa. On mukava päästä en-
si kesäksi pois keskustan vilinästä 
Haukiputaalle. 

Odotan erityisesti, että pääsen 
tutustumaan Haukiputaan seu-
rakunnan uuteen instrumenttiin, 
seurakuntatalon urkuihin. Urku-
musiikin lisäksi meri ja merellä 
liikkuminen ovat lähellä sydäntä-
ni, niinpä odotankin rippikoululei-
rejä Isoniemessä, jossa töiden ohel-
la pääsee ihailemaan mahtavia me-
rinäkymiä.

Kuorotoiminta syksyllä 2009
Haukiputaan seurakunnan kuorot aloittavat toimintansa syyskuus-
sa seuraavasti:

Haukiputaan kirkon kamarikuoro
Harjoitukset torstaisin kello 18.30–20.30. Syyskausi alkaa torstaina 
10.9. seurakuntakeskuksessa.
Kuoroon otetaan uusia laulajia koelaulun kautta. Kuorolaisilla on mah-
dollisuus henkilökohtaiseen äänenmuodostuksen opiskeluun ulko-
puolisen laulunopettajan johdolla. Harjoitusten ajaksi järjestetään tar-
vittaessa lastenhoito.
Tiedustelut, kuoronjohtaja Hannu Niemelä p. 040 5471 660,  e-mail: 
hannu.niemela@evl.fi. 

Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin kello 17–18 seurakuntakeskuksessa. 
Syyskausi alkaa torstaina 10.9. Uusia laulajia otetaan 10.9. ja 17.9. kel-
lo 16.30 lähtien. Kuoro on tarkoitettu 7–13-vuotiaille tytöille ja pojil-
le. Tiedustelut, kuoronjohtaja Kaisa Säkkinen, p. 040 5818 974, e-mail: 
kaisa.sakkinen@evl.fi.

eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontumiset noin kerran kuukaudessa torstaisin kello 13–14.30. 
Eläkeläisten musiikkipiirissä lauletaan yhdessä ja perehdytään musiik-
kiin muun muassa kuuntelun kautta. Musiikkipiiri ei ole kuoro. Tie-
dusteluihin vastaa kanttori Hannu Niemelä.

Päiväkerhot
Päiväkerhot ovat seurakunnan jär-
jestämää arkitoimintaa 3–5-vuoti-
aille lapsille. Kerhossa tutustumme 
eri vuodenaikoihin, kirkkovuoteen 
ja Raamatun kertomuksiin kuun-
nellen, katsellen, laulaen, leikkien, 
askarrellen ja retkeillen. Opette-
lemme toimimaan ryhmässä ja hy-
väksymään erilaisuutta. 

Kerhopaikkoina toimivat kir-
konkylän Vakkurila (p. 045 6578 
347), Kellon srk-koti (p. 045 6577 
426), Martinniemen srk-koti (p. 045 
1394 096) ja Jokikylällä Jokelan van-
ha koulu (p. 040 5128 224). Lisäksi 
Kiviniemessä on kerho perhepäivä-
hoitajien lapsille (p. 040 5128 224).  
Päiväkerhot kokoontuvat kerran 
viikossa (10 euroa / vuosi) tai kak-
si kertaa viikossa (17 euroa / vuosi).

Entiset kerholaiset voivat il-
moittautua jo keväällä kerhosta 
saatavalla lomakkeella. Kerhoryh-
mät ja -ajat ovat nähtävillä kerho-
paikkojen ovissa 12.8. lähtien. Ker-
hot aloittavat viikolla 34.
 
HUOMIO! Uusien päiväkerho-
laisten ilmoittautuminen vapau-
tuviin paikkoihin on maanantai-
na 3.8. Voit soittaa kerhon nume-
roon kello 9.30–15 tai tulla paikan 
päälle seuraavasti: kello 9.30–15 
Vakkurila, kello 9.30–11.30 Kel-
lon srk-koti, Martinniemen srk-
koti ja Jokelan vanha koulu. Ker-
hot täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 

Lapsityö

Lastenohjaajina  
työskentelevät:

Päivi Ikäheimo  
(paivi.ikaheimo@evl.fi)
Anne Isojämsä
Pirjo Laitila 
(pirjo.laitila@evl.fi)
Anna Reetta Lintelä  
(anna.lintela@evl.fi)
Satu Pesonen 
(satu.pesonen@evl.fi)
Kristiina Räisänen 
(kristiina.raisanen@evl.fi)

Lapsityöstä antavat mielellään 
tietoja lastenohjaajat sekä lap-
sityönohjaaja Outi Palokangas 
(outi.palokangas@evl.fi ja  
p. 040 5471 472).

Perhekerho
Perhekerho on lasten ja aikuisten 
yhteinen kerho. Se on avoin kai-
kenikäisille ja sinne voi tulla il-
moittautumatta, silloin kun itsel-
le sopii. Kerhossa on aina mukana 
seurakunnan työntekijöitä, mut-
ta pääasiallinen vastuu lapsesta on 
hänen omalla aikuisellaan. 

Kerho aloitetaan pienellä har-
taushetkellä, jossa opettelemme 
yhdessä hiljentymistä. Lisäksi ker-
hossa on mehu- ja kahvitarjoilua 
sekä laulua, leikkiä ja askartelua. 
Kerhon sisältöön on mahdollis-
ta vaikuttaa omilla ideoilla ja aja-
tuksilla. 

Kerhot kokoontuvat viikosta 
35 alkaen kerran viikossa Vakku-
rilassa, Jokelan vanhalla koululla, 
Martinniemen srk-kodissa ja Kel-
lon srk-kodissa. Tarkemmat ko-
koontumisajat löytyvät elokuus-
sa seurakuntamme kotisivuilta ja 
lehden kirkollisista ilmoituksista. 

yhteydet päivähoitoon
Yhteydet kunnan päivähoitoon ja 
esikouluun ovat toimineet jo vuo-
sien ajan. Arkipyhäkoulua pidetään 
päiväkodeissa ja esikouluissa kak-
si kertaa lukukaudessa. Osa perhe-
päivähoitajista osallistuu perheker-
hotoimintaan. 

Päivähoidon varhaiskasvatus-
suunnitelman keskeisiin sisältöihin 
kuuluu uskonnollis-katsomukselli-
nen orientaatio. Seurakunnan lap-
sityö haluaa tukea päivähoidon us-

kontokasvatusta muun muassa ar-
kipyhäkouluilla, kirkkohetkillä ja 
päivähoidon henkilöstölle suunna-
tuilla koulutuspalavereilla. 

Muuta toimintaa
Kouluunlähtevien siunaus tiis-
taina 11.8. kello 18 seurakuntakes-
kuksessa.
4-vuotissynttärit sunnuntaina 
20.9. kello 13 seurakuntakeskuk-
sessa.
Vauvakirkko sunnuntaina 18.10. 
kello 17 seurakuntakeskuksessa.
Lapsityön joulukirkko 16.12. kello 
18 Haukiputaan kirkossa.

Kesäillan sävelhartaudet Hauki-
putaan seurakuntakeskuksessa 
torstaisin kello 20 juhannukses-
ta elokuun loppuun

25.6. Juha Koskela baritoni ja Kari 
Kropsu piano ja urut
2.7. Christian Ahlskog urut
9.7. Pauliina Kallio harppu ja 
Johanna Leponiemi alttoviulu
16.7. Sirpa Berg oboe ja Sinikka 
Holma-Peets piano
23.7. Lauluyhtye Cappella pro Vocale
30.7. Oopperalaulaja Hannu 
Niemelä baritoni ja Hannu Niemelä 
urut

”Soi kunniaksi Luojan!”
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Ihminen hyötyy liikkumisesta ja 
ulkoilman hengittämisestä. Ym-
päristön näkeminen tai porina-
hetki puiston penkillä virkistää. 
Kaikille tämä ei ole mahdollista 
erilaisten rajoitteiden vuoksi.

Ensi syksynä seurakunnassa 
järjestetään Ulkoiluystävä-kou-
lutus. Sen tavoitteena on lisätä 
ymmärrystä ulkona liikkumi-
sen merkityksestä iäkkäälle sekä 
antaa valmiuksia toimia ulkoilu-
ystävänä. Kaksiosainen koulutus 
järjestetään 5.9. ja 3.10.

Vapaaehtoiseen auttamiseen 
voi osallistua erilaisista lähtö-
kohdista. Esimerkiksi TuKu-ys-

Alkaisitko ulkoiluystäväksi?

6.8. Hannu Holma baritoni ja 
Tuomas Pyrhönen urut
13.8. Heikki Takkula sello ja Risto 
Ainali urut
20.8. Elias Niemelä urut
27.8. Oulaisten Nuorisokuoro, 
johtaa Tapani Tirilä

Sävelhartauksiin sisältyy virsilaulua 
ja papin pitämä iltahartaus.
Vapaa pääsy, ohjelma 2 euroa.
Tervetuloa!

HaukiPuTaaN SeuRakuNNaN 
MuSiikkiTyö

tävä sitoutuu antamaan ajastaan 
yhden tunnin kuussa, PäKä-ys-
tävä lupautuu päiväksi käyttöön.

Ulkoiluystävät tarjoavat ulkoi-
luapua esimerkiksi kunnan pal-
veluasunnoissa. Myös kodeissa 
asuvat voivat ottaa yhteyttä dia-
koniatoimistoon. Heille pyritään 
järjestämään ainakin kertaluon-
toista ulkoiluapua.

Toiminnasta voi kysyä lisätie-
toa diakonissa Johanna Kerolal-
ta, p. 045 1393 993. Ilmoittautu-
misia otetaan vastaan 14.8. saak-
ka. Diakoniatoimistoon voi soit-
taa päivystysaikana perjantaisin 
kello 9–11 p. 5472 636.A
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P udasjärven ja Haukiputaan 
seurakunnissa on kerätty vii-
meisen puolentoista vuoden 

ajan kovasti rahaa. Kerääjänä oli in-
nokas tyttöporukka, jolla oli tavoit-
teena päästä Kyprokselle Paavalin ja-
lanjäljille. Rahaa kertyi siivoamalla, 
tiernapoikaesityksillä, vessapaperin 
myymisellä, haravoinnilla, mätsä-
reillä ja monella muulla tavalla. 

Hyväksi rahankeruutavak-
si osoittautui Apua arjen askarei-
siin -palvelu, sillä avulle oli tosi suu-
ri tarve seurakuntalaisten joukossa. 
Osa nuorista sai itselleen vakipaikan 
perheen lastenvahtina tai mummon 
siivousapuna.

Maanantai 13. huhtikuuta 
Odotettu aamuyö, kun pudasjärvi-
set lähtivät matkaan kello 5.00 kohti 
Oulun juna-asemaa ja haukiputaa-
laiset tuntia myöhemmin. Asemalta 
koko porukka hyppäsi  aamujunaan. 
Perillä Pafoksella olimme vasta hie-
man tiistain puolella.

Tiistai 14. huhtikuuta
Ensimmäisenä iltana pidimme har-
tautta Paavalin muistomerkillä, jon-
ka mukaan Paavali oli vieraillut sillä 
paikalla kolmannella lähetysmatkal-
laan. Muuten päivä meni voimia ke-
rätessä ja kaupunkia tutkiessa. 

Keskiviikko 15. huhtikuuta 
Kiersimme rastiradalle, joka kulki 
Paavalin pilarin, ensimmäisten Pa-
foksen kristittyjen rukoushuoneen 
raunioiden ja katakombien sekä 

Matkalla Paavalin jalanjäljillä
muiden raunioiden kautta. Tehtävä-
nä oli etsiä keltaisia kirjekuoria rau-
nioista ja suorittaa erilaisia tehtäviä. 

Torstai 16. huhtikuuta 
Olimme sopineet etukäteen Kyprok-
sen suomalaisen seurakunnan kans-
sa messuun osallistumisesta. Mes-
sussa saimme lukea tekstit ja laulaa 
muutaman esilaulun. 

Jumalanpalvelus pidettiin 1700 
vuotta vanhassa Agia Kyriakin kir-
kossa, joka sijaitsi sopivasti ihan ho-
tellimme vieressä. Kirkon pihalla oli 
vanhan temppelin rauniot hienoi-
ne mosaiikkilattioineen sekä Paava-
lin pilari, johon Paavali perimätie-
don mukaan oli sidottuna 39 ruos-
kaniskun ajan. Illallisella nautimme 

paikallista ruokalajia nimeltä meze. 
Ruoka käsitti 15 eri ruokalajia, joita 
tarjoiltiin pöytään melko vauhdik-
kaasti. Osa ruuista päätyi jopa nis-
kaankin!

Perjantai 17. huhtikuuta
Suuntasimme kohti Nicosiaa, Kyp-
roksen pääkaupunkia. Paikalliset 
ortodoksit viettivät pitkäperjantai-
ta, joten kirkoissa riitti jumalanpal-
veluksia aamusta iltaan. 

Nicosian kirkoissa tuoksuivat ku-
kat ja suitsukkeet. Nicosiasta pää-
simme käymään myös Kyproksen 
Turkin puolella. Passintarkastuk-
sen yhteydessä kuljimme ”ei kenen-
kään maan”, eli vihreän linjan kaut-
ta. Alueella kaikki oli sodan jäljiltä ja 

hienot talot ränsistymässä. 
Turkin puolella kävimme katso-

massa esimerkiksi entistä Pyhän So-
fian kirkkoa, joka oli muutettu mos-
keijaksi. Kaikki ikonit oli poistettu ja 
myyty. Matkamme kirkkoon pysäh-
tyi kuitenkin jo pääovelle vartijoi-
hin, jotka ilmoittivat paikalle saapu-
vista tärkeistä poliitikoista, eikä tu-
risteilla ollut asiaa sisälle. Kyproksen 
lehdistä tuttu poliittinen tilanne sai 
tällä retkellä kasvot ihmisoikeusky-
symyksineen.

Lauantai 18. huhtikuuta
Näimme arkeologisessa puistossa 
mahtavat mosaiikkilattiat Dionysok-
sen talolla. Historian ja raunioiden 
määrä huimasi päätä, mutta silti osa 
meistä rohkeni lasipohjaveneajelulle. 
Veneen keinutuksen jälkeen huima-
us olikin melkoinen! Veneen pohjan 
läpi näimme laivan hylyn sekä kalo-
ja. Osa porukasta kävi katsomassa 
Ylä-Pafosta. 

Lauantai-iltana seurasimme or-
todoksien pääsiäisyön viettoa. Kirk-
kojen pihoilla paloivat kokot, joiden 
keskellä Juudashahmo roihusi ristil-
lä. Jumalanpalvelusta oli tullut seu-
raamaan tuhansia ihmisiä kirkon pi-
halle ja portaille. Jokaisella oli mu-
kanaan kynttilä, ja kun pappi ilmoit-
ti Jeesuksen heränneen kuolleista, 
kellot alkoivat soida, papatit pauk-
kua sekä kynttilät syttyä. Tunnel-
ma oli mahtava. Ihmiset toivottivat 
toisilleen hyvää pääsiäistä ja lähtivät 
koteihinsa syömään. Aiemmin opas 
oli kertonut, että pikkupojat pau-

kuttelevat koko yön papatteja, mutta 
mukana oli kyllä jo isompiakin poi-
kia ja aikuisia miehiä.

Sunnuntai 19. huhtikuuta 
Suuri osa kaupoista ja ravintoloista oli 
suljettu ja paikalliset viettivät pääsiäis-
tä. Niinpä mekin lähdimme piknikille 
ja kävelimme rantakalliolla kulkevaa 
polkua pitkin rannalle. Aurinko pais-
toi pilvettömältä taivaalta ja lämpötila 
lähenteli 30 astetta.

Viimeisenä lomapäivänä jokainen 
sai itselleen tuliaisiksi myös rusketus-
rajat.

Seuraavana aamuna luovutimme 
huoneemme avaimet ja edessä oli noin 
18 tuntia kestävä kotimatka. Mukaan 
matkalta jäi paljon muistoja paikallis-
ten pääsiäisen vietosta, joka osoittau-
tui olevan todella monelle uskonnol-
lisesti tärkeäksi juhlaksi. Niin vanhat 
kuin nuoret olivat mukana tapahtu-
missa ja jokaisesta huokui kunnioitus 
asiaa kohtaan. Uskonnollinen kun-
nioitus näkyi myös muinaisten kirk-
kojen, rukoushuoneiden ja muiston-
merkkien hyvässä kunnossa, paikkoja 
ei ollut töhritty, vaikka ovet olivat au-
ki yötä päivää. 

Usko näkyi kyproslaisten elämäs-
sä ja jumalanpalvelukset olivat mie-
lenkiintoisia. Eri kirkkokuntien välil-
lä oli sopu, sillä samassa kirkossa oli 
eri kirkkokuntien toimituksia. Mat-
kan aikana oli elämys nähdä konkreet-
tisia asioita Paavalin elämästä ja työstä. 

kaTRi HaaPakoRva

Haukiputaan ja Pudasjärven 
nuoret vierailivat 

huhtikuussa Kyproksella.

Ortodoksien pääsiäisyöhön kuuluivat roihuavat kokot.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 31.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Diako-
nien virkaanvihkimisen toi-
mittaa Samuel Salmi, saarna 
Kari Ruotsalainen ja liturgia 
Matti Pikkarainen. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Raimo Paaso. Kuusa-
mon kirkkokuoro. Radiointi 
radio Pooki. 
Messu ja pappisvihkimys su 
7.6. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa piispa Sa-
muel Salmi, saarna Matti Pik-
karainen ja liturgia Niilo Pe-
sonen. Kanttori Raimo Paaso 
ja Sofia Magdalena -yhtye ja 
urkuri Maija Tynkkynen. Ra-
diointi radio Dei. 

Karjasillan  
seurakunta
Oulun seudun ammattikor-
keakoulun kulttuurialan 
yksikön kevätjumalanpal-
velus to 28.5. klo 16 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Esa 
Nevala, OAMK:n kamari-
kuoro, johtaa Markku Liuk-
konen, Ismo Hintsala, urut. 
Solistikvartetti Susanna Tuh-
kala, Sirkka Rautakoski, An-
ders Tranberg, Ari Rautakos-
ki. Liturgiset osat muodosta-
vat Joseph Haydnin Nikolai-
messun osista. 
Lintulammen koulun ke-
vätkirkko to 28.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Messu su 31.5. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa San-
na Okkola, kanttorina Juha 
Soranta. Karjasillan kirkko-
kuoro. Kirkkokahvit. Mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen.
Messu su 31.5. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro. 
Kirkkokuoron kevätmatinea 
kirkkokahvien yhteydessä.
Messu su 31.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, kanttorina 
Sari Wallin. 
Messu su 31.5. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Juha Soranta. Mieskuoro 
TervasCanto. Kirkkokahvit.
Kansanlaulukirkko su 31.5. 
klo 12 Maikkulan kappe-
lissa. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Sirpa Kemppai-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Erja Järvi, avus-
tavat Esa Harju ja nuoriso-
työnohjaajaopiskelija Sanna 
Rönkkö ja teologian opiske-
lija Hanna Viren, kanttorina 
Sari Wallin. Maikkula 3.
Messu su 7.6. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Esa Neva-
la, avustaa Sirpa Kemppai-
nen, kanttorina Ilkka Järviö.
Messu su 7.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 

saarna Eerika Granlund, 
kanttorina Sari Wallin.
Messu su 7.6. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Esa 
Nevala, avustaa Sirpa Kemp-
painen, kanttorina Ilkka Jär-
viö.

Tuiran seurakunta
Messu su 31.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Heikki 
Jämsä. Radiointi radio Dei.
Messu su 31.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri.
Messu su 31.5. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Juha Tahkokorpi ja Raili Top-
pinen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Seurakuntames-
tari Valma Kiutun läksiäiset.
Messu su 31.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avusta-
vat Saila Luukkonen ja Pau-
la Kyllönen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Seniorien laulu-
piiri, johtaa Ulla Metsänhei-
mo. 70- vuotiaiden syntymä-
päiväjuhla.
Iltamessu su 31.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Taru 
Ängeslevä. 
Viikkomessu ke 3.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri. 
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Harri 
Fagerholm, avustavat Pasi 
Kurikka,Terhi-Liisa Sutinen, 
Pekka Jarkko ja Elina Lapino-
ja, kanttorina Raakel Pöyhtä-
ri. Rajakylän 4. päiväkoulun 
konfirmaatio. 
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kirk-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Lauri Kujala, saarna Markus 
Raspohja, avustavat Merja 
Oksman, Monica Heikkinen 
ja Tiina Parkkinen, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. Kui-
vasjärvi 2 -rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Messu su 7.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Sanna Komulainen, kant-

torina Taru Ängeslevä. 
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Pasi Ku-
rikka, avustavat Harri Fager-
holm, Terhi-Liisa Sutinen, 
Pekka Jarkko ja Elina Lapino-
ja, kanttorina Raakel Pöyhtä-
ri. Pyhä Luukas 3 -päiväkou-
lun konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Markus Raspohja, avustavat 
Lauri Kujala, Merja Oksman, 
Monica Heikkinen ja Tiina 
Parkkinen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Tuira 1 -rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Messu su 7.6. klo 14 Caritas-
kodissa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, kanttorina Taru Än-
geslevä.
Iltamessu su 7.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Taru Ängeslevä. 
Viikkomessu ke 10.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Markus Raspohja, kanttori-
na Taru Ängeslevä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 31.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Messu su 31.5. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.

YLIKIIMInKI
Konfirmaatiomessu su 31.5. 
klo 10 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, 
saarnaa Olavi Isokoski, kant-
torina Leo Rahko.

Hailuoto
Koululaiskirkko la 30.5. klo 
8.45 kirkossa. Toimittaa Mat-
ti Keskinen, kanttori Kaisa-
marja Stöckell.
Sanajumalanpalvelus su 
31.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori 
Kaisamarja Stöckell.
Messu su 7.6. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell.
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Haukipudas
Messu su 31.5. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna Ar-
to Nevala, kanttorina Kaisa 
Säkkinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
7.6. seurakuntakeskuksessa. 
Toimittaa Arto Nevala, kant-
torina Essi Takkinen, yksin-
laulua Heino Virta. Veteraa-
nien ja
eläkeläisjärjestöjen kirkko-
pyhä. Kahvi ja kirkkopyhän 
muu ohjelma seurakuntakes-
kuksessa.

Kempele
Helluntain messu su 31.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Rehumäki, avustaa 
Seija Helomaa, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Konfirmaatiomessu su 
7.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Veijo Lauronen, avustaa 
Jaakko Tölli, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen.
Konfirmaatiomessu su 
7.6. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, avus-
taa Jaakko Tölli, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen.

Kiiminki
Helluntaipäivän messu su 
31.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Sanna Karjalainen, kantto-
rina Marja Ainali ja tyttöjen 
lauluryhmä. Kuljetuspyyn-
nöt kirkkoherranvirastoon 
p. 040 5844 406.
Helluntaipäivän messu su 
31.5 klo 13 Jäälin seurakun-
takodissa. Toimittaa Raimo 
Salonen, avustaa Sanna Kar-
jalainen, kanttorina Marja 
Ainali.

Liminka
Messu su 31.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus su 
7.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Helluntain messu su 31.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Timo Riihimäki, saarna Lii-
sa Kingma, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Kevätkirkko ja kouluun 
lähtevien siunaaminen to 
28.5. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava. Llastenoh-
jaajat avustavat.
Helluntain messu su 31.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Ossi Kajava.
Konfirmaatiomessu su 
7.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava. 
 
Oulunsalo
Messu su 31.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto.
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Minna Salmi, kanttorina Ta-
ru Pisto. Päiväkoululaisten 
konfirmaatio. 
 
Pudasjärvi
Messu su 31.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Juha Kukku-
rainen, kanttori Jukka Jaak-
kola. Kirkkotaksi seurakun-
takodilta klo 9.30, omavas-
tuu edestakaisin 3 €.
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen.
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen.

Siikalatva
KESTILÄ
Koululaiskirkko pe 29.5. klo 
9.10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. 
Kunniavartio ja seppeleen- 
lasku sankarihaudoilla.
Messu helluntaina 31.5. klo 
12 kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Un-

to Määttä.
Konfirmaatiomessu su 7.6. 
10 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Unto Määttä, Marja Re-
mes ja kirkkokuoro avustavat.

PIIPPOLA
Pentti Haanpään koulun ke-
vätkirkko pe 29.5. klo 11.30 
Piippolan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 
Messu helluntaina 31.5. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa rovasti Hannu 
Lauriala, kanttorina Unto 
Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 7.6. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

PuLKKILA
Alamäkelän koulun kevät-
kirkko pe 29.5. klo 12.15 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen.
Ylämäkelän koulun ja luki-
on kevätkirkko pe 29.5. klo 
14 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, kant-
torina Arja Leinonen.
Messu helluntaina 31.5. klo 
12 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen. 
Sanajumalanpalvelus su 7.6. 
klo 12 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

PYHÄnTÄ
Koululaiskirkko pe 29.5. 
klo 8.30 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu helluntaina 31.5. klo 
10 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 7.6. klo 19 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä. Huom. kelloaika.

RAnTSILA
Koululaisten kevätkirkko 
pe 29.5. klo 9.15 Rantsilan 
kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa lapsikuo-
ro Stellat. Kouluun lähtevien 
siunaaminen.
Messu helluntaina 31.5. klo 
10 Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen.
Vauvakirkko ke 3.6. klo 18 
Rantsilan kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen.
Messu su 7.6. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa veteraani-
kuoro. Oulun seudun sotilas-
poikien killan juhlajumalan-
palvelus. Kunniakäynti san-
karihaudoilla. Juhlat seura-
kuntatalossa. 

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 31.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, avus-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 7.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.
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Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Helluntaina 31.5. klo 10 mes-
su Tuiran kirkosta. Toimittaa 
Riikka Honkavaara ja avus-
taa Lauri Kujala. Kanttorina 
on Heikki Jämsä. 
Helluntaina 31.5. klo 11.25 
radiopyhäkoulun pitää Mar-
jaana Lassi. Radiopyhäkoulut 
jäävät kesätauolle. 
Sunnuntaina 7.6. klo 10 messu 
ja pappisvihkimys Oulun tuo-
miokirkosta. Toimittaa piis-
pa Samuel Salmi, saarna Mat-
ti Pikkarainen ja liturgia Niilo 
Pesonen. Kanttori Raimo Paa-
so ja Sofia Magdalena -yhtye ja 
urkuri Maija Tynkkynen. 

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ma–pe klo 16.20 Kysy mitä ha-
luat – Mikko vastaa mitä halu-
aa. Viimeinen lähetys pe 29.5.
Ke 3.6. klo 15.40 Naisen alla-
kassa kuullaan sairaanhoitaja 
Ritva-Leena Katanashoa.
To 4.6. klo 15.40 Kasvun pai-
kassa haastatellaan päätoimit-
taja Janne Kankaalaa. Hän ker-
too mihin suuntaan Rauhan 
Tervehdys on menossa. 
Ke 10.6. klo 15.40 Naisen alla-
kassa kuullaan diakoniatyönte-
kijä Johanna Kerolan kolumni.
To 11.6. klo 15.40 Kasvun pai-
kassa puhutaan siitä, miten 
lapsi ei ole este. Aiheesta pu-
huu suurperheenäiti ja per-
hetyön vapaaehtoinen Sanna 
Koivula Oulunsalosta. Häntä 
haastattelee Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Helluntaina 31.5. klo 9.45 ra-
diopyhäkoulun pitää Marjaa-
na Lassi.
Helluntaina 31.5. klo 10 ju-
malanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta. Diakonien vir-
kaan vihkimisen toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarna 
Kari Ruotsalainen ja liturgia 
Matti Pikkarainen. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Raimo Paaso. Kuusa-
mon kirkkokuoro. Jumalan-
palveluksen jälkeen uusinta-
na viime maanantain Etappi-
ohjelma, jonka toimittaa Ris-
to Parttimaa Raahesta. Etap-
pi-ohjelmat jäävät kesätauolle.
Sunnuntaina 7.6. klo 10 ju-
malanpalvelus Saloisten kir-
kosta. 

www.virtuaalikirkko.fi
La 30.5. klo 9 Lyseon lakkiaiset.
Helluntaina 31.5. klo 10 ju-
malanpalvelus Oulun tuo-
miokirkosta. 
Su 7.6. klo 10 messu ja pap-
pisvihkimys Oulun tuomio-
kirkosta. 

Eetterissä

Lähetysjuhlat  
Tampereella
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
kokoavat Tampereelle 5.–7. kesä-
kuuta lähetystyöstä ja kansain-
välisyydestä kiinnostuneita. Lä-
hetysjuhlat on yksi Lähetysseu-
ran 150-vuotisjuhlavuoden pää-
tapahtumista. Tampereelle on tu-
lossa vieraita lähes kaikista Lähe-
tysseuran yhteistyökirkoista eri 
puolilta maailmaa. Namibia on 
erityisen näkyvästi läsnä.

 Päätilaisuudet pidetään Rati-
nan stadionilla. Tilaisuuksia on 
myös kirkoissa ja Keskustoril-
la, jonne nousee runsaasti elä-
myksiä tarjoava Lähetyskylä. 
Lapsiperheille on ohjelmaa Fin-
laysonin lasten katedraalissa ja 
Särkänniemen delfinaariossa.  
Ohjelmassa on lähetystyön kuu-
lumisten lisäksi muun muassa 
draamaa, kirkkotapahtumia ja 
runsaasti musiikkia Siionin vir-
sistä Metallimessuun. Kansain-
välisiä tuulahduksia musiikkiin 
tuovat hongkongilainen Cross-
roads-bändi ja namibialainen 
Ongumbiro-ryhmä. 

www.lahetysjuhlat.fi 

Saamelaisten kirkkopäivät
Saamelaisten ekumeenisia kirk-
kopäiviä vietetään Inarissa 12.–
14.6. teemalla ”Yhteys Jumalaan 
ja toisiimme”. Ohjelmassa on ju-
malanpalveluksia, seminaareja, 
konsertteja ja elokuvia. Ensim-
mäiset saamelaisten kirkkopäi-
vät pidettiin Jokkmokissa Ruot-
sissa vuonna 2004. Kirkkopäivil-
le odotetaan noin tuhatta vierasta 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Ve-
näjän saamelaisista. 

– Paikallisessa mittakaavas-
sa kyseessä on iso projekti, joka 
on haaste, mutta samalla mielen-
kiintoinen mahdollisuus. Muka-
na on eri tahoja ja yhteistyö-
kumppaneita, samalla avautuu 

Kirkolliset kesäjuhlat kutsuvat

Ensi kesänä Suomessa 
vietetään lukuisia 
kirkollisia kesäjuhlia. 
Suurimmille 
juhlille kokoontuu 
kymmeniätuhansia 
ihmisiä ja tuhannet 
talkoolaiset vastaavat 
juhlien onnistumisesta. 

myös uusia mahdollisuuksia yh-
teistyöhön, kertoo saamelaispap-
pi ja kirkkopäivien koordinaatto-
ri Tuomo Huusko.

Hänen mukaansa saamelai-
set kirkkopäivät on nuori tradi-
tio, johon haetaan vielä muotoa ja 
samalla pohditaan, miten saame-
laisten  kirkollista yhteistyötä ra-
kennetaan jatkossa, sanoo Huusko.

www.samigirkobeaivvit.net/
kirkkopaivat_su.htm

evankeliumijuhla  
kristiinankaupungissa 
Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen valtakunnal-
lisen evankeliumijuhlan teemo-
ja ovat muun muassa uskon ky-
symyksiä, avioliitto ja lastenkas-
vatus sekä kristitty ja sairaudet. 
Juhlat pidetään 26.–28.6. Kris-
tiinankaupungissa tunnuksella 
”Purjeisiini tuulta anna”.

Ohjelma on suunnattu lapsil-
le, nuorille ja aikuisille.  Konsert-
teja on useita, ja ne ovat valtaosin 
paikallisten toteuttamia. Sun-
nuntaina messu kokoaa osallis-
tujat juhlakentälle ja iltapäiväl-
lä siunataan matkaan lähetit 
lasten laulutervehdyksen kera.  
Suoraa ohjelma juhlilta lähete-
tään Radio Dein kautta noin 10 
tuntia. Muutamiin tilanteisiin on 

tulkkauspalvelu. Juhlilla on mu-
kana myös lähetysvieraita. 

www.evankeliumijuhla2009.info

Suviseurat oripäässä 
Vanhoillislestadiolaisten Suvi-
seurat järjestetään 26.–29.6. Var-
sinais-Suomessa Oripäässä. 

Pienlentokenttä toimii seura-
paikkana, jonne rakentuu kes-
kisuuri suomalainen kaupunki 
monine palveluineen. Tapahtu-
maan odotetaan 60 000 saman-
aikaista juhlavierasta. Valtaosa 
osallistujista on lapsia ja nuoria.  
Juhlat tulkataan useille eri kielille 
sekä viittomakielelle. Suviseura-
radio lähettää seuraohjelmaa ra-
dion ja nettiradion kautta. 

Oripään suviseuroihin val-
mistuu uusi seurateltta. Seurojen 
tunnus on ”Käykää kuulemaan, 
mitä Herra puhuu”. 

www.suviseurat.fi

Herättäjäjuhlat  
Seinäjoella
”Sallikaa lasten tulla” on ensi ke-
sän Seinäjoen herättäjäjuhlien 
tunnus. Erityishuomio 3.–5. hei-
näkuuta pidettävillä juhlilla on 
lapsissa ja lapsiperheissä, mutta 
körttiperinteen mukaan kaikki 
ovat tervetulleita. 

Kyseessä ovat jo 115. Herättä-

jäjuhlat, Seinäjoella ollaan kool-
la viidennen kerran. Juhlakenttä 
on lähes kaupungin keskustassa.  
Perjantain aattoseuroista alka-
en juhlakentällä on seuroja ja 
sunnuntaina messu. Puhujina  
kuulllaan muun muassa perus-
palveluministeri Paula Risikkoa 
ja piispa Simo Peuraa. 

Oheisohjelma on runsas tors-
taista lähtien. Lauantaina on Sei-
näjoki Areenassa kolmen ”Jiin” 
konsertti, kun Juha Tapio, J. Jy-
rä ja Jaakko Löytty astuvat laval-
le. Seinäjoelle odotetaan 30 000–
40 000 juhlavierasta.

www.seinajoenherattajajuhlat.fi  

kirkkopäivät   
Jyväskylässä 
Kirkon valtakunnallista suurta-
pahtumaa, Kirkkopäiviä, juhli-
taan 21.–23. elokuuta Jyväskyläs-
sä teemalla ”Onni täällä vaihte-
lee”. Suureen kansanjuhlaan, jos-
sa kirkko ja yhteiskunta kohtaa-
vat, odotetaan 25 000 kävijää. 

Jyväskylän yliopiston kampu-
salue on Kirkkopäivien keskipis-
te. Siellä sijaitsevat muun muassa 
pääjuhlien näyttämönä toimiva 
juhlateltta ja värikäs Kirkkotori. 

Yliopistoalueen lisäksi moni-
puolinen ohjelmatarjonta levit-
täytyy ympäri kaupunkia. Lu-
vassa on muun muassa keskus-
telua päivänpolttavista aiheista, 
katutapahtumia, seminaareja ja 
konsertteja niin seurakunta-ak-
tiiveille kuin kirkkoa kaihtavil-
lekin. 

Kirkkopäiville on kokoonnut-
tu tuulettamaan ajatuksia ja et-
simään uusia näkökulmia jo yli 
90 vuoden ajan. Kirkkopäivät 
on Kirkkopalvelujen järjestämä 
juhla. Ohjelmaa järjestävät kris-
tilliset järjestöt, kirkon keskuk-
set, seurakunnat ja eri herätys-
liikkeet. 

www.kirkkopaivat.fi 

Pienempiä juhlia joka lähtöön 

• Radiolähetystyön valtakunnalliset kesäpäivät 27.–29.6. Lahdessa

• Kansanlähetyspäivät 3.–5.7. Kouvolassa

• Länsi-Suomen Herännäisjuhlat 10.–12.7. Nakkilassa 

• Rukoilevaisten kesäseurat 17.–19.7. Pomarkussa

•Lestadiolaisen Rauhan Sanan Suvijuhlat 17.–19.7. Ylivieskassa

• Uusheräyksen Kesäseurat 24.–26.7. Haapavedellä

• Kansan Raamattuseuran Kirkastusjuhlat 24.–26.7. Heinävedellä

• Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhla 31.7.–2.8. Riihimäellä 

• Merimieskirkon kesäjuhlat 8.–9.8. Kotkassa

• Hengelliset syventymispäivät 27.–30.8. Helsingissä

• Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 28.–30.8. Kempeleessä

Viime kesän Lähetysjuhlat Oulussa kiinnostivat kaikenikäisiä.
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Päiväkerhojen 
ilmoittautuminen on alkanut

enot oulussa 

Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen on alkanut. Päiväker-
hot alkavat elokuussa Tuiran, 
Karjasillan ja Oulujoen seu-

rakunnissa. Niihin voivat osallistua 
vuosina 2004–2005 syntyneet lapset. 

Karjasillan seurakunnan alueella 
sekä Ylikiimingissä järjestetään oma 
päiväkerho myös pienemmille, kolme 
vuotta täyttäneille lapsille.

Kerhoihin voi ilmoittautua heinä-
kuun loppuun mennessä osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryh-
mään ilmoittautuu vähintään kah-
deksan lasta. Kerhomaksu on koko 
toimintavuodelta 20 euroa. 

Seurakunnan päiväkerhoja vetävät aina 
lastenhoidon ammattilaiset, jotka ovat 
saaneet kirkon lastenohjaajan tai muun 
vastaavan koulutuksen. 

Tavoitteena on lapsen persoonal-
lisen kehityksen monipuolinen tuke-
minen. Päiväkerhossa musisoidaan, 
leikitään ja harjoitetaan kädentaitoja 
askarrellen, muovaillen ja maalaten. 

Toisinaan keskitytään kuuntelemaan 
satuja ja kertomuksia. Siellä opitaan 
myös hiljentymään ja rukoilemaan. 

Päiväkerho on monelle lapselle en-
simmäinen paikka, jossa hän toimii 
ryhmässä toisten lasten kanssa ilman 
omia vanhempia.

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t aHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Raamattupiiri to 28.5. klo 
14, Keskustan seurakuntata-
lo. Torstain Raamattupiirissä 
luetaan Apostolien tekoja.
Hartaus to 28.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Sana elää pe 29.5. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 30.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 30.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
31.5. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Puhujavieraana 
Olavi Palovaara. Lauletaan 
yhdessä ylistyslauluja- ja vir-
siä. Rukouspalvelua.

Karjasillan seurakunta
Ekumeeninen kirkkoilta ti 
2.6. klo 18, Pyhän Andreaan 
kirkko. Metropoliitta Pante-
leimon ja piispa Samuel Sal-
mi. Apostoli Andreaan iko-
nin siunaaminen, juhlakahvit.

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
to 28.5. klo 19, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Raamattu- ja rukouspiiri to 
11.6. klo 12–14, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Koskee myös 
Rajakylän raamattupiiriläi-
siä. Raamattu- ja rukouspii-
ri pidetään Pyhän Luukkaan 
kappelin takkahuoneessa.

Oulujoen seurakunta
Hautausmaahartaus to 11.6. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Lauri Nurkkala.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Miehelläkin tunteet on –  
Miehisiä runoja kautta ai-
kain pe 10.7. klo 18, Kastellin 
kirkko. Mistä minuus muo-
dostuu? Kuka minä olen ja 
mistä olen kotoisin? Miehi-
siä runoja kautta aikain ru-
noillassa Kastellin kirkossa.

Diakonia

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijöille 
keskustelua, kotikäyntiä tai 
taloudellisen tuen hakemis-
ta varten.
Verenpaineenmittaus ma 
1.6. ja 8.6. klo 10–11, Heinä-
torin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Kokoontuminen kesäisten 
päiväkahvien merkeissä 
kaikenikäisille ti 9.6. Kauko-
vainion kappeli klo 12–13.30, 
11.6. Kastellin kko klo 13–
14.30, 18.6. Karjasillan kko 
klo 13–14.30, 25.6. Pyhän 
Andreaan kko klo 13–14.30, 
29.6. Caritaksen juhlasali klo 
13.30–15, 7.7. Kaukovaini-
on kappeli klo 12–13.30, 9.7. 
Kastellin kko klo 13–14.30, 

16.7. Karjasillan kko klo 13–
14.30, 23.7. Pyhän Andreaan 
kko klo 13–14.30. Mukana 
diakoniaopiskelija.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08  531 
4616 Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöhön taloudelli-
sen tuen hakemista varten 
Muissa asioissa keskustelu-
ajasta tai kotikäynnistä voi 
sopia suoraan oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
519 tai käymällä Myllyojan 
seurakuntatalossa. 

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

PÄIHDETYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 29.5. ja 5.6. klo 13, Diako-
niakeskus, alakerta. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja suljettuna Tampereen 
valtakunnallisille lähetysjuh-
lille tehtävän retken vuoksi 
5.–8.6. Normaalisti ma-ke 
ja pe klo 10–14, la klo 12–15. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 

Lapset ja lapsiperheet
Lastenpäivät Lämsänjär-
ven ja Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksissa 3.6. 
–31.7. Arkipäivisin klo 10 
–15. 7–12-vuotiaille oululai-
sille eli 1997–2002 syntyneil-
le. Ohjattua toimintaa, har-
taushetkiä, leikkejä, askarte-
lua, pelaamista ja retkeilyä. 
Toiminta on ilmaista, lap-
set saavat päivittäin aterian. 
Ilm. www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo viim. 28.5., minkä 
jälkeen voi ilmoittautua pai-
kan päällä lapsen ensimmäi-
senä leiripäivänä.
Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 31.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 28.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 3.6. klo 10, 
Heinätorin seurakuntata-
lo. Perhekerho on lasten ja 
aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä aikuisen kanssa. Kerho al-
kaa yhteisellä hartaushetkel-

lä. Hartauden jälkeen kahvi-
tellaan, askarrellaan ja leiki-
tään. Päätämme kerhon ai-
kuisten ja lasten yhteisellä 
hetkellä.

Karjasillan seurakunta
Äiti-lapsi-piiri ke 3.6. ja 
10.6. klo 12.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Vapaata ru-
kousta ja yhdessäoloa hen-
gellisten asioiden äärellä, 
jonka lomassa lapsille va-
paata leikkiä, laulua ja raa-
matunkertomuksia.
Pyhäkoulu to 28.5. klo 
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 7–9-vuotiaille.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 31.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen aikana.

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

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe – Kristillinen 
nuorten aikuisten kahvila 
pe 29.5. klo 19–00.30, Isoka-
tu 11, tuomiokirkon vieres-
sä. Lavalle nousee Pekka Si-
mojoki, Suomen gospeltai-
vaan kirkas tähti. Konsert-
ti alkaa klo 21. Vapaaehtoi-
nen ohjelmamaksu 2 € Kir-
kon Ulkomaanavun työlle. 
Nuorten aikuisten kristilli-
nen kahvila tarjoilee elävää 
musiikkia, evankeliumia ja 
elämyksiä rennossa seuras-
sa. www.oulunseurakunnat.
fi/crosscafe.
nuorten aikuisten motoris-
tien retki Rokualle la 6.6. 
klo 13–20. Lähtö klo 13 Kirk-
kokatu 5:stä, perillä sauno-
mista, uintia ja makkaran-
paistoa sekä hartaus, paluu 
noin klo 20. Retken johtaja 
Ari Savuoja, p. 040 524 5919.
Omat pyörät ja ajovarusteet, 
järjestetty yhdessä Gospel 
Riders ry:n kanssa.
nuorten aikuisten ja nuor-
ten musiikki-ilta ke 10.6. klo 
18, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Nuotion äärellä il-
tapala ja iltahartaus.
nuorten aikuisten ystä-
vyysseurakuntavierailu 
Saksaan 21.–29.8. Kohtee-
na Braunschweigin yliopis-
tokaupunki ja paikallinen 
opiskelijaseurakunta. Vierai-
lemme mm. Türingenin eku-
meenisella pyhiinvaellusrei-
tillä, Buchenwaldin entisel-
lä keskitysleirillä, Wartbur-
gissa, Siloahin perheyhtei-
sössä ja Berliinissä. Ilmoit-
tautuminen www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Hinta 250 
€ sisältää ruuan, matkat ja 
majoituksen, ei tosin mat-
ka-ajan ruokaa. Ikäraja 18 
vuotta, etusijalla opiskelijat 
ja alle 27-vuotiaat. Sitova il-
moittautuminen viimeistään 
14.6. Matkan maksu pitää ol-
la maksettu viimeistään ma 
22.6. Varasijoille otetaan il-
moittautumisia.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 3.6. ja 10.6. 
klo 13.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho to 28.5. 
klo 12–14, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Seurakuntakerho ma 1.6. 
klo 13.30–15, Caritas-Koti. 
Seurakuntakerho ti 2.6. klo 
13–14.30, Höyhtyän palvelu-
talo, Mummon kammari. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten kerho to 28.5. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus.

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 3.–5.7. Rokuan lei-
rikeskus. Etusijalla Karjasil-
lan seurakuntalaiset. Aikui-
set 39 €, lapset 19,50 €, alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta 
sisältää matkat, leirin täys-

hoidolla ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Mukana Mar-
jo Heikkinen, Olavi Mäke-
lä, Auli Kipinä ja Maria-Rit-
va Koivukangas. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 12.6. p. 
(08) 3161 340.
Yksinhuoltajien perheleiri 
31.7.–2.8. Rokuan leirikes-
kus. Hinta aikuiselta 39 €, 
4–17-vuotiaat 19,50 € ja alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta 
sisältää matkat, täysihoi-
don ja vakuutuksen Oulun 
seuraukntien jäsenelle. Vii-
meinen ilmoittautumispäi-
vä  26.6. p. 08 3161 340. Jär-
jestäjinä myös Oulun NNKY 
ja Oulun seudun Yksin- ja 
yhteishuoltajat ry.

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 6.–9.7. Rokuan 
leirikeskus. Ulkoilua, yhdes-
säoloa, lepoa, uintia, mu-
siikkia ja askartelua. Aikui-
set 52 €, 4–18-vuotiaat 26 
€, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Hinta sisältää matkat, ma-
joituksen täysihoidolla ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenille. Etusija Ou-
lujoen seurakuntalaisilla. Il-

moittautuminen viimeis-
tään 11.6. p. 08 3161 340. 

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

Muut menot
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, Kastel-
lin kirkko. Yhteisvastuun 
kiitosjuhlassa keskustelem-
me kuluneen vuoden kerä-
yksestä, kuulemme alusta-
vat tulokset ja juomme juh-
lakahvit.
Sinkkuilta pe 29.5. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu- 
rakuntatalo. Kevään viimei-
nen sinkkuilta ”Kevättä rin-
nassa”. Sinkkuillat jatkuvat 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskuksessa os. Hietasaa-
rentie 19 joka tiistai alkaen 
9.6. klo 18. Sinkkuilta on ai-
kuisten yksineläjien kohtaa-
mispaikka.
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Yhteisvastuun kiitosjuhla 
Torstaina 28.5. klo 18 Kastellin kirkossa 
Yhteisvastuun kiitosjuhlassa keskustelemme kulu-
neen vuoden keräyksestä, kuulemme alustavat tu-
lokset ja juomme juhlakahvit.

Yhteisvastuukeräyksellä on tänä vuonna haluttu tu-
kea Suomalaisia maahanmuuttajia löytämään työtä 
ja parantaa Bangladeshin köyhimpien ihmisten toi-
meentuloa.

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

Mikäli haluat osoittaa tukesi tietyn seurakunnan 
kautta, voit käyttää viitenumeroita.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta: viitenro 303419
Karjasillan seurakunta: viitenro 303150
Tuiran seurakunta: viitenro 303710
Oulujoen seurakunta: viitenro 303406.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 

Siipi on suljettuna Tam-
pereen valtakunnallisille 
lähetysjuhlille tehtävän 

retken vuoksi 5.–8.6.

torstaina 4.6. 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5

klo 17 

Kahvi-, mehu- ja lättytarjoilu, kivoja kilpailuja, arpojen myyntiä 
ja tarjouslippuja Yrjänäisen Puutarhalle. 

klo 18 

Runoja, Oulujoen seurakunnan lapsikuoron laulua, Lähteellä-
teatterin esitys Korvasienimuhennos, puheita, yhteislauluja ja 

makkaranpaistoa. 

Järjestää Myllyojan suuralueen työryhmä, Hintan Martat,  
Yrjänäisen Puutarha ja Oulujoen seurakunta.

Diakonialeirit
Rokulla

15.-18.6. Liikuntavammaisten leiri
3.-5.7. Perheleiri (etusija karjasiltalaisilla)
6.-9.7. Perheleiri (etusija oulujokisilla)
24.-26.7. Kehitysvammaisten leiri (yli 35v.)
3.-6.8. Perheleiri (etusija tuiralaisilla)
10.-13.8. Eläkeläisten leiri (etusija oulujokisilla)
24.-27.8. Sydänvammaisten leiri
18.-20.9. Näkövammaisten leiri

Diakonialeirit
Juumassa
17.-20.8. Eläkeläisten leiri (etusija tuomiokirkkolaisilla)
21.-23.8. Kehitysvammaisten leiri (avotyöntekijät)
24.-28.8. A-leiri, ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua 
  p. 040 756 4022
11.-13.9. Sinkkuleiri

Diakonialeiripäivät
Hietasaaressa
10.8. Eläkeläisten leiripäivä (etusija karjasiltalaisilla)
11.8. Eläkeläisten leiripäivä (etusija tuomiokirkkolaisilla)
12.8. Eläkeläisten leiripäivä (etusija tuiralaisilla)
18.8.  Eläkeläisten leiripäivä (etusija oulujokisilla)

28.9. Kuurojen leiripäivä, ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen 
  leirin alkua p. 040 591 2657

3.9. Omaishoitajien leiripäivä

Ilmoittautuminen Yhteisten seurakuntapalvelujen toimistoon,
p. 3161 340 arkisin klo 9–16 viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. 
Poikkeustapaukset merkitty erikseen.

Oulun tuomiokirkko on siirtynyt kesäaikaan. Kir-
kon ovet ovat avoinna päivittäin kello 11–21 elo-
kuun loppuun saakka. Opas on paikalla joka päi-
vä kirkon aukioloaikoina. 

Oulun tuomiokirkko on yksi Suomen lähes kol-
mestasadasta Tiekirkosta, joka pitää ovensa auki 
matkailijoille ja paikkakuntalaisille kesän ajan. 
Tiekirkot sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien var-
rella, pääteiden läheisyydessä. Perille kirkkoihin 
löytää seuraamalla Tiekirkkojen virallista liiken-
nemerkkiä. 

Ainutlaatuisen tunnelman lisäksi Tiekirkois-
sa avautuu ikkuna historiaan, arkkitehtuuriin ja 
kulttuuriin. Suurimmassa osassa kirkkoja on pai-
kalla myös opas. Kesän 2009 Tiekirkkojen teema 
on kirkkotekstiilit. 

Viime kesän aikana Oulun tuomiokirkossa vie-
raili noin 16 400 turistia.

Oulun tuomiokirkko  
on avoinna läpi kesän

Kiittäen luottamuksesta 
ja kannatuksesta vaaleissa.
Tarjoan kahvit 9.6. Ylikiimin-
gin seurakuntatalossa klo 15 
alken, siioninvirsiseurat klo 18. 

Tervetuloa
Jouni Riipinen
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Kesäkeidas Heinätorilla ma 
1.6. ja 8.6. klo 10, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Kesäkei-
taassa klo 10–11 verenpai-
neen mittaus, klo 11–11.30 
ruokailu hintaan 4 €, klo 
11.30–13 hartaus ja teemal-
linen tuokio. 
Grillilauluilta ma 1.6. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Ke-
säinen grillilauluilta, tarjol-
la makkaraa, laulua, yhdes-
säoloa.
Suvenjuhla to 4.6. klo 17, 
Myllyojan Asukastupa. Klo 
17 ohjelmassa kahvi,mehu 
ja lättytarjoilu, kivoja kilpai-
luja, arpojen myyntiä ja tar-
jouslippuja Yrjänäisen Puu-
tarhalle. Klo 18 jatkuu yhtei-
sellä ohjelmalla, joka sisältää 
runoja , musiikkia mm. Oulu-
joen seurakunnan lapsikuo-
ro laulaa, lähteelläteatte-
ri esittää pienoisnäytelmän 
Korvasienimuhennos, pu-
heita, yhteislauluja ja mak-
karanpaistoa. Järjestää Myl-
lyojan suuralueen työryh-
mä, Hintan Martat, Yrjänäi-
sen Puutarha ja Oulujoen 
seurakunta.
Markkinat ja perennan-
vaihtotapahtuma la 6.6. klo 
10, Rantakastellin ostoskes-
kus. Järjestetään yhteistyös-
sä Oulun Puutarhayhdistyk-
sen ja Kastellin Omakotiyh-
distyksen, Honkala-Lämsän-
järven asukasyhdistyksen ja
muiden yhteistyökumppa-
neiden kanssa.
naisten ilta ma 15.6. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Keskustelua, yhdes-
säoloa, hartaus ja iltatee/
kahvi. Nuotiolla voit paistaa 
itse tuomiasi makkaroita.

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

Kansainvälinen pyhäkou-
lu su 31.5. klo 15.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkou-
lu suomen kielellä.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 31.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Sudanilaisten nuorten lei-
ri 17.–19.7. Vasamon leiri-
keskus. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Leirin ohjelmassa yh-
dessäoloa ja hengellistä toi-
mintaa. Leirin hinta 30 €. Lei-
ri on avoin kaikille, ei pelkäs-
tään sudanilaisille.

torstaina 4.6.2009 
Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5 

klo 17 

kahvi- ja mehutarjoilu, arpojen myyntiä, 
tarjouslippujen jako Yrjänäisen puutarhalle

klo 18 

puheita, musiikkiesityksiä, runoja, yhteislauluja, 
näytelmä Korvasienimuhennos

Tervetuloa!

Järjestäjät: Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, 
Yrjänäisen Puutarha, Hintan Martat ja  

Oulujoen seurakunta

Suven-
juhla
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Ekumeeninen 
kirkkoilta 

tiistaina 2.6. klo 18 Py-
hän Andreaan kirkossa 

Metropoliitta Pantelei-
mon ja piispa Samuel 
Salmi. Apostoli Andre-
aan ikonin siunaami-
nen, juhlakahvit.

Muutoksia 
Tuiran 

seurakunnan 
jumalanpalvelus-

aikoihin

Pyhän Tuomaan kir-
kon pääjumalanpalve-
lukset alkavat 7.6.–9.8. 
klo 13 konfirmaatioiden 
vuoksi.

Pateniemen jumalan-
palveluksissa on kesä-
tauko 7.6.–2.8.

Jumalanpalvelus 
Tahkokankaan 

palvelu-
keskuksessa

peruttu 

Sunnuntaina 31.5. klo 
13 vietettäväksi ilmoi-
tettu jumalanpalvelus 

Tahkokankaan palvelu-
keskuksessa on peruttu 

remontin vuoksi.

Grillilauluilta 

Maanantaina 1.6. klo 
18 Kaukovainion kap-
pelilla 

Kesäisessä grillilauluil-
lassa tarjolla makka-
raa, laulua ja yhdessä-
oloa.

w w w.sxc . hu /  b i r c h

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

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

ilmaista, lapsille tarjotaan joka päivä ateria.

Ilmoittautuminen viim. 28.5. www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai paikan päällä lapsen ensimmäisenä leiripäivänä.

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

kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

2
0

0
9

3.6. PH
10.6. NSV-lauluilta
17.6. Aarretta
24.6. Kutsu
1.7. Löytö                                
8.7. Musailta, keikalla?
15.7. Palveluksessa                                                    
22.7. Love is ALL
29.7. Kristus
5.8. Totta vai tarua
12.8. Musailta, keikalla?
19.8. Etsintää
26.8. Ai mää vai?

HOX! Livemusa alkaa klo 19.

Lukuisista messuista, musikaaleista, yhtyeistä, vir-
sistä ja lauluista tunnetuksi tullut Pekka Simojoki on 
varmasti tuttu kaikille hengellisen musiikin harras-
tajille. Hänen mittava tuotantonsa on tehnyt Simo-
joki-nimestä suorastaan käsitteen, joka yhdistetään 
muun muassa moniin riparilauluihin. Omien sano-
jensa mukaan hän ei kuitenkaan ole erityisen hyvä 
muusikko. 

– En minä ole tässä työssä siksi, että olisin erityi-
sen taitava. Olen päätynyt muusikoksi sattuman oi-
kusta ja Jumalan armosta.

Nykyään Simojoki on yksi niistä harvoista suoma-
laisista muusikoista, jotka voivat toimia musiikin pa-
rissa täyspäiväisesti. Keikat vievät paljon aikaa, mutta 
uusiakin lauluja ehtii syntyä. Pitkään kestänyt yhteis-
työ runoilija Anna-Mari Kaskisen kanssa jatkuu yhä, 
mutta Simojoki tekee yhteistyötä myös oman per-
heensä kanssa. Vaimonsa Arjan kanssa hän on esiin-
tynyt jo pitkään, ja nyt lapsetkin ovat tulleet mukaan. 

– Tyttäreni Henna on mukana uusimmalla levyllä-
ni. Hän on paljon parempi laulaja kuin isänsä. Ihmi-
set varmaan harmittelevat, että miksi tuon ukonkin 
pitää tuossa hoilata, Simojoki naureskelee.

Jokaisen lahjat käyttöön
Simojoki on puhunut innokkaasti yhteisöllisempien 
seurakuntien puolesta. 

– Suomalaisille on opetettu, että jumalanpalveluk-
sessa täytyy vain istua passiivisesti hiljaa. Seurakun-
nan pitäisi olla yhteisö, mutta siitä on tehty yleisö, 
hän selventää.

Perinteisen jumalanpalveluksen rinnalle Simojo-
ki toivoo myös toisenlaisia vaihtoehtoja. Erilainen lä-
hestymistapa nojautuisi tavallisten seurakuntalaisten 
panokseen. Silloin jokainen saisi kokea, että he saavat 
lahjansa käyttöön. 

– Kuten Paavalikin sanoo, jokaisella on lahjoja joi-
ta tarvitaan seurakunnassa. Tavalliset seurakuntalai-
set on valtava hyödyntämätön voimavara.

Yhteisöstä  
tuli yleisö

Muutos vie kuitenkin aikaa. Suomalaiset ovat niin 
tottuneita istumaan yksin kaukana vierustovereis-
taan, ettei voida odottaa kulttuurimurroksen tapah-
tuvan hetkessä. 

– Kun järjestetään yhteisöllisempää toimintaa, pi-
tää olla tosissaan ja kärsivällinen. Jos viiden vuoden 
jälkeen ei vielä ole saatu ihmisiä yhteen, ei pidä vielä 
luovuttaa. Sen sijaan voidaan miettiä, ollaanko me-
nossa oikeaan suuntaan, ja mitä voitaisiin tehdä pa-
remmin, Simojoki kehottaa.

Esimerkkejä onnistuneista yhteisöllisistä tilai-
suuksista on jo olemassa. Esimerkiksi Simojoen koti-

pitäjällä Kangasalla järjestetään Majatalo-iltoja, jois-
sa hän itse toimii isäntänä. Ilta rakennetaan kymme-
nien vapaaehtoisten voimin. Tilaisuudessa on paljon 
musiikkia ja yhdessäoloa. Simojoen mukaan Majata-
lo-illat ovat suosittuja. 

– Tänäkin iltana odotan näkeväni noin 400 hen-
keä pienen paikkakuntamme kirkossa.

kaiSa aNTTiLa

Pekka Simojokea voi kuunnella perjantaina 29.5. klo 19 
keskustan seurakuntatalolla.

Ve x i  S av i j o k i

Pekka Simojoki on tehnyt suomalaista gospelmusiikkia jo kolmekymmentä vuotta.
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28.5.–11.6.2009enot 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 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
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, 93850 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 
Rajakylän 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–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Paavo Moilanen p. 040 510 2837

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
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: Mea Adele 
Katriina Vehkaoja. 
Karjasilta: Ronja Elina Es-
kola, Alvar Nikolas Kuisma, 
Pinja Emilia Kämäräinen, 
Leevi Eero Oskari Laru, Mis-
ka Jonatan Leipivaara, Kuut-
ti Johannes Lohi, Ari Sakari 
Maljanen, Sisu Otso Oskari 
Parviainen, Peetu Onni Veik-
ko Rättyä, Hertta Iida Sylvia 
Sulasalmi, Veeti Tapani Viip-
pola. 
Tuira: Anni-Ellen Marjatta 
Ala-Aho, Pyry Ilmari Haapa-
koski, Anton Juhani Henell, 
Vilma Saana Emilia Hinku-
la, Jonna Helvi Anneli Joke-
lainen, Milla Meri Elisabeth 
Juntunen, Lilli Maria Kaste-
helmi Kallio, Anni Ella Maija 
Keränen, Mervi Kaija Helmi 
Lepojärvi, Aino Vilhelmiina 
Liedes, Tuomas Eerikki Lii-
as, Annika Suik, Ilona Oli-
via Suni, Viola Virginia Var-
tiainen. 
Oulujoki: Rasmus Ilmari 
Arffman, Tauno Konsta Pet-
teri Hirvonen, Elle Vilja Emi-
lia Hyvönen, Joel Otto Joo-
natan Kariniemi, Hannes Sa-
kari Luukinen, Kalle Alek-
si Pietilä, Milla Viola Mad-
leena Piirainen, Riku Eemeli 
Rajakangas, Fiia Enna Felicia 
Ranta, Verneri Topias Sund-
ström. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Ville-Veikko 
Luusua ja Hanna Emilia Vä-
liahdet.
Karjasilta: Hannu Sakari Syr-
jälä ja Kaisa Maria Ahonen, 
Toni Johannes Österlund ja 
Tytti Talvikki Salminen.
Tuira:  Tapio Olavi Sivonen ja 
Terttu Mirjami Hakala, Mat-
ti Tuomas Eteläperä ja Sanna 
Karoliina Kallio, Antti Jaak-
ko Kujala ja Maija-Sisko Mir-
jami Jääskelä.
Oulujoki: Aaro Matias Laak-
konen ja Teija Annika Töyräs.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Sanni Ala-
suutari s. Kaipiainen 82, Lyy-
li Rakel Kovala 90, Toivo Jo-
hannes Kuokkanen 86, Pent-
ti Yrjö Olavi Veromaa 77.  
Karjasilta: Väinö Lauri Haa-
taja 97, Anneli Johanna Kos-
kivirta s. Maaranto 72, Kari 
Aarre Leinonen 33, Aino Eli-
sabet Pekkola s. Kuusinen 
85, Seppo Kalevi Tihinen 64.                
Tuira: Heimo  Henrikki Ha-
kala 70, Mikko Tapani Löth-
man 28, Ulla Anneli Markus 
s. Markus 53, Marianne Tau-
be s. Knuuti 49, Reino Johan-
nes Virtanen 80. 
Oulujoki: Salo Iisakki Perä-
talo 80.

Elämän polku

Perheleirejä
3.–5.7. Rokuan leirikeskuksessa

 Etusijalla Karjasillan seurakuntalaiset. Aikuiset 39 €, lap-
set 19,50 €, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta sisältää mat-
kat, leirin täyshoidolla ja tapaturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Mukana Marjo Heikkinen, Olavi 

Mäkelä, Auli Kipinä ja Maria-Ritva Koivukangas.

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

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

Ilmoittautuminen viimeistään 11.6. p. 08 3161 340. 

Yksinhuoltajien perheleiri 
31.7.–2.8. Rokuan leirikeskuksessa 

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

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

Kaikenikäisten 
päiväkahvit

9.6. klo 12–13.30  
Kaukovainion  

kappelissa 
11.6. klo 13–14.30  
Kastellin kirkossa 
18.6. klo 13–14.30  
Karjasillan kirkossa 
25.6. klo 13–14.30 
Pyhän Andreaan  

kirkossa 
29.6. klo 13.30–15  

Caritaksen juhlasalissa 
7.7. klo 12–13.30  
Kaukovainion  

kappelissa 
9.7. klo 13–14.30  
Kastellin kirkossa 
16.7. klo 13–14.30  

Karjasillan kirkossa 
23.7. klo 13–14.30  
Pyhän Andreaan  

kirkossa 
Mukana  

diakoniaopiskelija.

Ongelmia Oulun 
seurakuntien 

netti-ilmoittautu-
misessa?

Kun ilmoittautuu 
osoitteessa www.ou-
lunseurakunnat.fi/il-
mo johonkin tapah-
tumaan, saattaa sa-
massa yhteydessä 
saada tietoturvaan 
liittyvän ilmoituksen. 

Ilmoitus johtuu siitä, 
että käyttäjän tieto-
kone ei tunnista net-
tisivustolla käytettä-
vää salaustekniikkaa. 
Tästä huolimatta il-
moittautumista pää-
see jatkamaan nor-
maalisti, eikä käyttä-
jän tarvitse olla huo-
lissaan tietoturvasta. 

Asiaa hoidetaan ja il-
moituksen esiin tule-
minen poistunee ke-
säkuun aikana.

Oulun seurakuntien kirkkoherranvirasto-
jen ja keskusrekisterin uudet aukioloajat 

Kirkkoherranvirastot ja keskusrekisteri ovat avoinna 
maanantaista perjantaihin klo 9–16. Aukioloaikojen 
muutos astuu voimaan 1. kesäkuuta.

Muistopalvelus 

Perjantaina 29.5. klo 18 
Oulujoen hautausmaalla Karjalaisessa kalmistossa

Toimittaa kirkkoherra Raimo Kiiskinen.

Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautauksesta 
ja muista kirkollisista toimituksista sopiminen arkisin 
klo 10–13 päivystävän papin kanssa:
- Oulun tuomiokirkkoseurakunta p.  (08) 3161 402
- Karjasillan seurakunta p. (08) 5313 213
- Oulujoen seurakunta p. (08) 5313 512
- Tuiran seurakunta p. (08) 5314 613

Kirkolliset toimitukset Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Kirkkoherranvirastoista klo 9–16

Päivystävä sairaalapastori
24 h / vrk p. 040 570 7033
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Uusi 
kasvo

eurakunnissa tapahtuu 28.5.–11.6.2009

Taimimyyjäiset ti 2.6. klo 
13–15 lähetystoimiston vie-
raskamarin edessä pihalla, 
Kirkkotie 10 C. Taimilahjoi-
tuksia otetaan vastaan ja 
noudetaan tarvittaessa, He-
lena Ylimaula, p. 040 5014 
764.
Kesäperhekerhot ko-
koontuvat perjantaina 5.6. 
ja 12.6. klo 10–11.30 Kellon 
ja Martinniemen srk-kodeis-
sa sekä kirkonkylän Vakku-
rilassa. Kesätauon jälkeen 
perhekerhot aloittavat toi-
mintansa viikolla 35.
Alle 10-v. poikien leiril-

lä on tilaa. Ilmoittautumi-
set Pekka Rintamäelle 5.6. 
mennessä p. 040 5436 960.
urkuvartti ke 10.6. klo 
12.15 srk-keskuksessa, Essi 
Takkinen. 
nuotioilta ke 10.6. klo 18 
Jokikylässä Jokelan koulul-
la. Ohjelmassa yhteislaulua 
ja hartaus. Seurakunta tar-
joaa makkarat ja kahvit.
Omaishoitajien ryhmä to 
11.6. klo 13 srk-keskuksen 
neuvotteluhuoneessa.
Seurakuntamme kesä-
kanttorina on 25.5.–31.7. 
Essi Takkinen, p. 040 7343 

PERHERETKI KALAJOELLE JuKuPARKKIIn

Retki on tarkoitettu työnhakijoille perhei-
neen. Retkelle lähdetään ke 1.7. klo 8.30 
Linkin edestä, Herralantie 1. Paluu Kalajo-
elta klo 18.30, Haukiputaalla olemme noin 
klo 20.30. 

Retken hinta on 10 € / hlö, alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Hinta sis. matkat, sisäänpääsyn 
Juku-Parkkiin ja SaniFaniin sekä yhden ruo-
kailun Hotelli SaniFanissa. 

Sitovat ilmoittautumiset ja retken maksu 
10 € / hlö to 18.6. klo 16 mennessä Itsepal-
velukirpputorille, Herralantie 1. 

Ilmoittautuessa on esitettävä voimassa ole-
va työnhakukortti. Retken järjestävät Hau-
kiputaan seurakunta ja Haukiputaan Työn-
hakijat ry.

Kirkko suljettuna 
14.4.–24.10. peruskorjauksen vuoksi. 

Jumalanpalvelukset ja toimitukset siirtyvät 
seurakuntakeskukseen.

731, e-mail: essi.takkinen@
gmail.com. Essin esittely lu-
ettavissa Haukiputaan seu-
rakunnan liitteessä sivuilla 
13–16.
Rauhanyhdistys: Hauki-
pudas: seurat su 31.5. klo 
16 hoivaosastolla, kesäseu-
rat la 6.6. klo 19 ry:llä, ja su 
7.6. klo 13 ry:llä, jatkuen 
HPE:lla klo 18 srk-keskuk-
sessa. Kello: helluntaiseu-
rat la 30.5. klo 18 ry:llä ja su 
31.5. klo 13 HPE su 31.5. klo 
18 Kellon srk-kodissa, nuo-
tioilta pe 12.6. klo 18.30 
Takkulalla, Alamäki 4, seu-

rat su 14.6. klo 17 ry:llä. Jo-
kikylä: seurat su 31.5. klo 
14 ry:llä, seurat su 7.6. klo 
14 ry:llä, nuotioilta pe 12.6. 
klo 18.30 Marja ja Markku 
Huttusella.
Kastetut: Eino Leonard 
Lauhikari, Ada Christa Ale-
xandra Mölläri, Elias Manu 
Olavi Huru, Jimi Reino Kris-
tian Lohi, Ville Matias Pura-
nen. 
Kuolleet: Reijo Eelis Ruus-
kanen 73, Anna-Liisa Mylly-
mäki 65, Seppo Antero Ol-
koniemi 60. 

Lumilyhty: Ke 3.6. ei ole 
hartautta rippileirin vuoksi.
Hartaudet: to 28.5. klo 
13.15 Limingan terveyskes-
kuksessa ja to 28.5. klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
Ripari-ilta: To 28.5. klo 18 
srk-talolla, mukana leiriläi-
set ja henkilökunta.
Kesätyöntekijöiden info-
tilaisuus to 28.5. klo 17 srk-
talolla.
Koululaisten kevätkirkko 
pe 29.5. klo 11 kirkossa.
Matalakynnys su 7.6. klo 
16 Korsuhovilla, mukana 
muun muassa Irma Hemmi-
lä ja Pekka Siitonen.
Diakonia: Diakoniaan liit-
tyvissä asioissa ota yhteyt-
tä Marjoon p. 045 638 1973.
Partio: Toukokuu on varat-
tu omille retkille. Vartion, 
lauman ja ryhmän retki voi 
olla iltaretki, päiväretki, yö-
retki tai vaikka viikonloppu-
vaellus. Kololta voi lainata 
mm. kaminateltan tai laa-
vun. Ilmoittautumislomak-
keet jaossa kokouksissa ja 
kololla. Leirimaksu 25 € su-
denpennuilta ja 50 € muil-

ta, ne laskutetaan jälkeen-
päin. Leirikirje on aikanaan 
jaossa Kotikololla, netissä 
ja leiriläiskokouksissa. Lei-
riläiskokoukset 17.6., 1.7. ja 
8.7. Limingassa. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 8.7. 
Päivystys Partiotoimistos-
sa perjantaisin klo 15–17 Li-
mingassa. www.niittykar-
pat.fi. Tiedustelut: hannu.

Yhteystiedot

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

luukinen@pohjanmaa.par-
tio.fi, p. 044 2128 722.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
31.5. klo 17 ry:llä, Esa Kouk-
kari ja Risto Laurila. Seu-
rat 7.6. klo 13 ry:llä. Varttu-
neidenkerhon retki Keinäs-
perälle to 11.6. Lähtö klo 11.
Kastettu: Markus Henrik 
Viljami Mattila.

RIPARI-ILTA
To 28.5. klo 18 
srk-talolla. Mukana 
leiriläiset ja henkilö-
kunta.

Kirkkoherranvirasto  
suljettu 1.6.–16.8. Katso yh-
teystiedot viereisestä laati-
kosta.
Lähimmäis- ja ystäväpal-
velun vapaaehtoisten ta-
paaminen to 28.5. klo 18 
srk-salissa.
Kukkien istutus sankari-
haudoille ti 9.6. klo 9, mu-
kana rippikoululaiset.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 9.6. klo 18 srk-salissa.

Oi kuinka kevät säteilee 
- kevätmatinea

Su 31.5. klo 15 kirkossa
Kvartettilaulua, duettoja 
ja pianomusiikkia. 
Kaisa Alasaarela, Taru 
Pisto, Eeva-Maija Sorva-
ri ja Kaisamarja Stöckell. 
Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 
YV-keräykselle.

Yhteystiedot

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

Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa040 7430 382
Suntio 040 5858 010

Kaverikerholaisia 
kevätretkellä Rannan 
maatilalla.
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Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

eurakunnissa tapahtuu 28.5.–11.6.2009

Koululaiskirkot kirkossa: 
Ylikylä ja Huttukylä to 28.5. 
klo 11.15. Toimittaa Raimo 
Salonen, kanttorina Marja 
Ainali. Alakylä pe 29.5. klo 
10. Toimittaa  Raimo Salo-
nen. Jokirannan 9. luokat 
pe 29.5. klo 11. Toimittaa 
Raimo Salonen. Jokirannan 
6.–8. luokat la 30.5. klo 9. 
Toimittaa Miia Seppänen.
Laivakankaalla: pe 29.5. klo 
12.15. Toimittaa Saija Kron-
qvist, kanttorina Marja Ai-
nali.
Kiimingin sotaveteraanien 
naisjaoston 30-v.-juhla ke 
10.6. klo 13 Montin-salissa.
Eläkeläisten leiripäivä to 
11.6. klo 10–15 Reposelässä. 
Ilmoittautuminen ja kulje-
tuspyyntö virastoon p. 040 
5844 406.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
0400 775 164 (Kk), Anne 
Kellokumpu 040 579 3247 

(Kk) tai Jaana Kontio (Jää-
li) 040 579 3248.
Kirpputori Lähetyspisara 
Toukokuun ajan vaatekassi 
kolmella eurolla. Avoinna 
ma-pe klo 9–17 Tuohimaan-
tie 12. 
Lapsityö: Syksyn päiväker-
hoihin voi vielä ilmoittau-
tua, p. 040 7431 901.
Seurakunnan kesäker-
hot 1.–18.6. Kirkkopirtil- KIRPPuTORI LÄHETYSPISARAn 

KESÄn AuKIOLOAJAT 

1.6.–31.7. 
ma ja ke 10–18

ti, to ja pe 10–14.30

3 euron kassiviikot jatkuvat heinäkuun loppuun asti.

Kirpputorilta on mahdollisuus tilata mattoja, tai tulla itse kutomaan sopi-
muksen mukaan. Tiedustelut p. 050 322 4664.

Mattojen hinta: Lp-langalla kudotut 20 € / m, valmiiksi tehty trikoomatto 
15 € / m, valmiiksi tehty omilla kuteilla 5 € / m, itse tehtynä.

lä ja Jäälin seurakuntako-
dissa. Toimintaa arkipäivi-
sin klo 10–15 siten, että lap-
si on kerhossa 3 tuntia päi-
vässä. Omat eväät mukaan.
Tiedustelut Kirkkopirtin las-
tenohjaaja 040 7431902 se-
kä Jäälin lastenohjaaja 0400 
835 374. 
Rauhanyhdistys: Seurat su 
31.5 klo 17 ry:llä.
Kastetut: Miro Mikael 
Junttila, Jaakko Juho Rafael 
Alatalo, Joose Sammeli Luk-
ka, Niilo Urho Eevertti Lauri, 
Lumi Tuuli Helinä Mäenpää, 
Joel Benjamin Riekki.
Vihityt: Timo Lauri August 
Äijälä ja Johanna Kaarina 
Niemelä, Markku Anton 
Matias Estola ja Tanja Kris-
tiina Jylänki, Erkki Samuel 
Isoaho ja Maija Katariina 
Kellokoski.
Kuollut: Juhani Oma Aarre 
Lehtola 72.

w w w.sxc . hu /  Dan i e l  W i l d man

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h

Kiimingin seurakunta järjestää musiikkimatkan Kuh-
mon kamarimusiikkitapahtumaan 18. heinäkuuta. 
Lähtö on aamulla kello 8 ja paluu illalla. Ohjelmassa 
on kaksi konserttia, joissa kuullaan muun muassa We-
bernin, Beethovenin ja Mozartin musiikkia. 
 Matkan kustannukset ovat kiiminkiläisiltä 52 € ja 
ulkopaikkakuntalaisilta 62 €. Hinta sisältää bussimat-
kan, ruokailun ja pääsyliput konsertteihin. 
 Matkan ohjelma- ja turvallisuusvastaavana toimii 
Jarkko Metsänheimo. Sitovat ilmoittautumiset 12.6. 
mennessä virastoon p. 040 5844 406.

MuSIIKKIMATKA KuHMOOn

Pappi päivystää Zeppeli-
nin kappelissa pe klo 13–
16. Kesälomatauko 17.7.–
14.8. Myös kesäaikaan kap-
peli on avoinna kauppa-
keskuksen aukioloaikoina. 
Kappelissa Matti Lahtisen 
puupiirrossarja kirkkovuo-
den aiheista. 
Kesäkerhotoimintaa 
0.–2.-luokkalaisille lap-
sille.Seurakunnan lapsi-
työ järjestää 1.–26.6. kesä-
kerhotoimintaa 0.–2.-luok-
kalaisille keskustan seura-
kuntakodilla ja Kokkokan-

kaan seurakuntakeskuk-
sessa. Kerhot ovat auki klo 
9–15. Kerhoihin ei ole en-
nakkoilmoittautumista ja 
ne ovat ilmaisia. Ensimmäi-
sellä kerralla toivotaan, että 
vanhempi kävisi tuomassa 
koululaisen kerhoon. Omat 
eväät mukaan! Lisätietoja 
lapsityönohjaaja Saija Kive-
lältä p. 040 7790 375, saija.
kivela@evl.fi.
Pietun pianokoulun ke-
vätkonsertti ma 1.6. klo 
18 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Toisiamme varten -het-
ki ke 3.6. ja ke 10.6. klo 10–
13 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Tervetuloa eläkeläiset, lap-
siperheet ja kaikki, joilla on 
päivällä aikaa.
Päiväpiiriläisten ret-
ki ke 3.6. Hailuotoon. Ret-
ken hinta 10 €. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Sirkku 

Koululais-
jumalanpalvelus 
radiossa

Radio YLE 1:llä su 31.5. 
klo 10. Nauhoitettu 
19.5. Kempeleen kir-
kossa. Lämmin kiitos 
kaikille mukana olleil-
le lapsille, opettajil-
le, kuorolaisille ja soit-
tajille!

Määttä p. 040 7790 368.
Murron ry:n iltamessu su 
7.6. klo 18 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Diakonian palveluryh-
män kevään päättäjäiset 
nyyttikestiperiaatteella ti 
9.6. klo 17 Caritas-kodin ti-
loissa Suolatie 4.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Kirpputori Ilonpisara 
avoinna ti ja to klo 14–17, la 
klo 10–13. 
Veikon valinta keskiviik-
koisin klo 9–14 Nordea-ta-
lon alakerrassa. 
Rippikoulu: YK 5:sen van-
hempainilta ti 2.6. klo 18 
Vanhassa pappilassa. YK 6 

Gospelia 

pe 29.5. klo 18 
Zeppelinin keskustorilla. 
Aino Koivisto, laulu. 
Timo Juntunen, kitara.

isosten tapaaminen ke 3.6. 
klo 17 Vanhassa pappilassa 
ja YK 6 vanhempainilta ke 
3.6. klo 18 Vanhassa pappi-
lassa.
Kempeleen Rauhanyh-
distys: Seurat su 31.5. klo 
16 ry:llä. Murron ry:n kesä-
seurat la 6.6. klo 18 Murron 
ry:llä. Kesäseurat jatkuvat 
su 7.6. Murron ry:llä klo 13, 
klo 18 HPE Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Murron Rauhanyhdistys: 
Kesäseurat la 6.6. klo 18 
ry:llä. Kesäseurat su 7.6. klo 
13 ry:llä, klo 16 ruokailu, klo 
18 HPE Kokkokankaan srk-
keskuksessa, iltahartaus ja 
kirkkokahvit ry:llä.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Uusi 
kasvo

Hartaushetket to 28.5. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
Miesten piiri pe 29.5. klo 
18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
Hartaus ti 2.6. klo 14.30 
terveyskeskussairaalassa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus to 4.6. klo 12 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-
kinen.
Hartaushetket to 4.6. klo 
13 alkaen Jokirinteen pal-
velukodeissa, Jouni Heikki-
nen.
Hartaus ti 9.6. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa ja 
klo 13.30 palveluasunnoilla, 
Pekka Kyllönen.
Iltahartaus ti 9.6. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ke 10.6. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Tiekirkon avaus ja mu-
siikkihartaus ke 10.6. klo 
19 kirkossa. Puhe Jouni 
Heikkinen, urut Anna-Mari 
Tuovinen, laulu Anne Pylk-
könen ja Ossi Kajava.
Kesälaulajaiset to 11.6. klo 
13.30 Jokirinteen palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava ja päiväkuoro.
Hartaus ja ehtoollinen 
to 11.6. klo 14 Vire-kodissa, 
Pekka Kyllönen.
Haudanhoitosopimuksia 
kuluvalle vuodelle sekä 5 ja 
10 vuoden hoitosopimuksia 
tehdään vielä toukokuun 
loppuun saakka taloustoi-

mistossa p. 533 1174. Kesän 
kastelusopimukset pyyde-
tään tekemään 12.6. men-
nessä.
Valtakunnalliset lähetys-

juhlat 5.–7.6. Tampereella. 
Suomen lähetysseura ja kir-
kon lähetystyö 150 v. www.
missio.fi/lahetysjuhlat.
Kevätkirkko ja kouluun 

lähtevien siunaaminen to 
28.5. klo 18 kirkossa. 
Ensi syksyn ja seuraavan 
kevään vapaita päiväker-
hopaikkoja voi tiedustella 
28.–29.5. klo 8.30–16 lap-
sityöntoimistosta p. 533 
4424. Ryhmät täytetään il-
moittautumisjärjestykses-
sä. Lisätietoja vastaava las-
tenohjaaja Sirpa Kukkohovi 
p. 050 3093 565.
Rippikoulut: Päivärippi-
koulu 1.–5.6. klo 9–15 Koor-
tilassa päivittäin, konfir-
maatio su 7.6. klo 10 kir-
kossa. Kesä I -rippikoulun 
päiväjakso 3.–5.6. klo 9–15 
seurakuntatalossa. Leirijak-
so 8.–12.6. Koortilassa, jos-
sa vanhempien vierailuilta 
ke 10.6. klo 18. Konfirmaa-
tio su 14.6. klo 10 kirkossa.  
Laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Lauluseurakerho ti 2.6. 
klo 13. Seurat su 7.6. klo 17 
ry:llä.
Laitasaaren rauhanyh-
distys: Aikuisten ilta pe 
5.6. klo 18 Koortilassa. 
Kastetut: Artturi Viljami 
Kauppinen, Tuukka Pekka 
Matias Kortelainen.
Vihitty: Kari Juhani Hil-
la ja Leena-Kaisa Susanna 
Isotalo.
Kuollut: Jari Eero Tapio 
Laakkonen 40, Iida Maria 
Karppinen s. Väyrynen 100.

KESÄPÄIVÄT 7–13-VuOTIAILLE 

Päivittäin klo 12–15. 

Honkalan koulu 8.6.
Huovilan koulu 9.6.
Kylmälänkylän kappeli 10.6.
seurakuntatalo 11.6. 
Kaikkien yhteinen päivä 12.6.
paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Kesäpäivät ovat maksuttomia, mukaan omat 
eväät ja ulkoiluvarustus,  ei ennakkoilmoit-
tautumista.

Muhoksen kirkko on tiekirkko

Avoinna 10.6.–14.8. 
ma-pe klo 10–16

muulloin sopimuksen mukaan p. 08  533 1284

Suomen vanhin laajentamattomana säilynyt tukipi-
larikirkko vuodelta 1634. Sen ja 1700-luvun puolivä-
lissä rakennetun kellotapulin uusgoottilainen asu on 
1870-luvulta. Hieno virsinumerotaulu. Emanuel Gran-
bergin seinämaalaukset sakaristossa ja lehterikaiteissa.

     

                M U H O K S E N     K I R K K O 
     
         TIEKIRKKO AVOINNA 10.6.–14.8. MA – PE KLO 10–16, 
          MUULLOIN SOPIMUKSEN MUKAAN p. 08  533 1284. 
 

SUOMEN VANHIN LAAJENTAMATTOMANA SÄILYNYT 
TUKIPILARIKIRKKO VUODELTA 1634. SEN JA 1700-LUVUN 

PUOLIVÄLISSÄ RAKENNETUN KELLOTAPULIN 
UUSGOOTTILAINEN ASU 1870-LUVULTA.  

HIENO VIRSINUMEROTAULU. EMANUEL GRANBERGIN 
SEINÄMAALAUKSET SAKARISTOSSA JA LEHTERIKAITEISSA.. 

Kouluun lähtevien lasten 
siunaus to 28.5. klo 18 kir-
kossa.
Hartaus 4.6. klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla. 
Hartaus to 11.6. klo 13.15 
vuodeosastolla.
Viimeiset kiusaukset 
-oopperamatka ti 16.6. 
Lähtö Sarlotan edestä (mat-
kahuolto) klo 16.30, paluu 
samana iltana. Oopperalip-
pu 40 € ja linja-automatka 
10 € kerätään linja-autos-
sa. Muistathan, että sito-
van ilmoittautumisen mu-
kaan hankit esteen tulles-
sa paikallesi toisen ooppe-
ravieraan.
Herättäjäjuhlat Seinäjo-
ella 3.7.–5.7. Pohjolan Mat-
ka Oy järjestää linja-auto-
retken ja majoituksen. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
Ilkka Mäenpää p. 040 5530 
772. Herättäjäjuhlaoppaita 
saa Inkeri Kujalalta 3 € / kpl.
Lähetys: Juhannusjuus-
toa keitetään ja myydään 
17.6. Varaa omasi ajoissa,  
ettet jää ilman! Varauksia 
ottaa vastaan Kirsi p. 044 
7521 225. 
nuoret: Nuorisotyönohjaa-
jat rippileirillä: Katri Harju 
1.–6.6. sekä 8.–13.6. ja Kir-
si Junnonaho 8.–13.6.
Rippikoulu: Viikko-opetus-
ta kirkkomusiikista ke 3.6. 
klo 18–20 kesä 3 -ryhmälle 
Kotikololla. Konfirmaatio-
harjoitus ja valokuvaus kir-
kossa pe 12.6. klo 17–19 ke-

sä 1 -ryhmälle.
Varhaisnuoret: Lähetys-
ja kansainvälisyys -aiheinen 
leiri 3.–6.-luokkalaisille Ke-
tunmaan koululla 15.–16.6. 
Leirimaksu 10 €  ja 4H:n jä-
senille 8 €. Ilmoittautumi-
set Heli Hietalalle viimeis-
tään 3.6. mennessä p. 0400 
803 837. Mukaan mahtuu 20 
ensimmäistä. 
Koko perheen retki Ka-
lajoen Jukuparkiin 17.6. 
Hinta 19 €  ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Alle 10-vuotiailla 
tulee olla mukana huoltaja. 
Ilmoittautuminen Raija Pal-
salle 5.6. mennessä p. 0500 
688 848. 
Koko perheen retki Po-
wer Parkiin 30.6. Kyyti-
maksu 8 € ja 4H:n jäsenil-
le 6 €. Rannekkeet 29 €  yli 
130-senttisille ja 19 € alle 
130-senttisille. Sisäänpääsy-
maksu ilman ranneketta 5 € 

/ 3 € ja alle 2-vuotiaat ilmai-
seksi. Ilmoittautumiset 18.6. 
mennessä Raija Palsalle.
Partio: Ei pökkelökokousta 
la 30.5. Pökkelökokous joh-
tajille pe 5.6. klo 17 Kotiko-
lolla. Vaeltajien Kotaretki 
12.–13.6. Pökkelön johtaja-
kokous ke 17.6. klo 16 ja lei-
riläiskokous klo 18 Kotiko-
lolla. Kalevala-Pökkelö Hei-
nijärvellä 17.–22.7. Luvassa 
mm. Sammon ryöstö, erä-
taitoja, seikkailua, sauno-
mista, arkeologiaa, vikinki-
en hyökkäys, ansanperinne-
taitomerkin suoritus ja pal-
jon muuta. Ilmoittautumis-
lomakkeet jaossa kokouk-
sissa ja kololla. Leirimaksu 
25 € sudenpennuilta ja 50 € 
muilta laskutetaan jälkeen-
päin. Leirikirje on aikanaan 
jaossa Kotikololla, netissä ja 
leiriläiskokouksissa. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä on 

CROSS STITCH 
pe 29.5. klo 18 Vanamossa

Israel celebration 
Korsukuoro – heprealaisia lauluja

Suoma ja Matti Levy – projekti Israelissa
Mirja Imponen – runoja ja runokirjan esittely

Lapsille omaa ohjelmaa 
Myynti- ja esittelypöytä aulassa 

mm. lähetysvintin tuotteita 
Iltapala

Eu-RuOAn JAKO

Liminkalaisille taloudelli-
sissa vaikeuksissa oleville 
työttömille ja perheille 

Keskiviikkona 3.6. 
klo 14 –17 (tai niin kauan 
kuin tavaraa riittää) 
nuorisoseuran tiloissa, 
Krankantie 1

Limingan seurakunta ja 
SPR

TOIVOn TuuLET 

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Kempeleessä 28.–30.8. Juhlat ra-
kentuvat vapaaehtoisten voimin ja tarjolla on monenlaisia tehtäviä, 
muun muassa rakentamista, somistusta, siivousta, myyntiä, liikenteen-
ohjausta, kolehdin keräystä jne. Kaikille löytyy varmasti sopivaa tehtä-
vää ja kaikki apu on tarpeen! 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.6. täyttämällä ilmoittautumislo-
make, jonka saat seurakunnan työntekijöiltä tai Kempeleen seurakun-
nan kotisivuilta www.evl.fi/srk/kempele/talkoolaiset.htm. Lisätietoja 
saat soittamalla talkoopäällikkö Arvo Yrjölälle p. 040 7707 431 tai lä-
hetyssihteeri Minna Sorvalalle p. 040 7707 431 tai sähköpostitse etuni-
mi.sukunimi@evl.fi. 

Nyt liminkalaiset sankoin joukoin ilmoittautumaan talkoisiin!

8.7. Lisätietoa: www.niitty-
karpat.fi.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
31.5. klo 18.30 ry:llä. Nuoti-
oilta pe 5.6. klo 19 Arja ja 
Mikko Lepinsalolla. Seurat 
su 7.6. klo 14 ry:llä ja Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Kastettu: Julius Juhanpoi-
ka Pyyhtiä.
Vihitty: Aki Pentti Lahti-
nen ja Jenni Helena Nikula.
Kuollut: Väinö Einari Inka-
la, 59
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

eurakunnissa tapahtuu 28.5.–11.6.2009

Rippikoululeirit lähestyvät, 
millä mielellä olette?
Marko: Hyvällä mielellä. 
Meillä on poikkeuksellisen 
vahva leirimiehitys tänä ke-
sänä leireillä, joka itseäni 
myhäilyttää. Meillä on näil-
lä ”tuplaleireillä” nautiske-
lemassa ripareista noin 60 
henkeä / leiri, joten touhua 
ja tekemistä varmasti riittää.
Tiina: En ole ajatellut koko 
leirejä vielä.

Mitä odotuksia teillä on lei-
rien suhteen?
Marko: Että leirit olisivat kai-
kin puolin onnistuneita ja 
kaikille leirillä mukana ole-
ville jäisi muistinsopukoihin 
mukavia leirikokemuksia ja 
-muistoja. Ja että moni rippi-
koululainen innostuisi isos-

toiminnasta ja seurakunnan 
toiminnasta muutoinkin.
Tiina: Mukavia ja rauhallisia 
leirejä. Saa nukkua pitkään 
ja valvoa myöhään. Paljon 
vapaa-aikaa.

Mainitse jotain rippikoulu-
muistoja vuosien varrelta?
Marko: Olen yhtenä aamu-
na kävellyt autolleni ja huo-
mannut, että se oli pake-
toitu näppärästi köydellä. 
Omalta riparilta on jääneet 
mieleen mm. sellaiset armei-
jatyyliset kerrosputkisängyt, 
jotka kitisivät ja natisivat, jo-
ka kerta kun joku käänsi kyl-
keä. Se puolitoista viikkoa 
meni vähällä nukkumisella.
Tiina: Yhden rippikoulupo-
rukan kanssa kahlasin ylä-
mäkeen puolitoista kilomet-

AAMuLAuLAJAISET

Kevätlauluja ja keväisiä virsiä 
Ke 3.6. klo 8 Pudasjärven kirjastossa. 
Laulattamassa Keijo Piirainen.

nuORISO-OHJuKSET PIKAHAASTATTELuSSA

Hei!
Olen Kati Erkkilä ja olen kotoisin Pudasjär-
veltä. Opiskelen sosionomiksi Oulun Diako-
nia-ammattikorkeakoulussa. Harrastan lu-
kemista, lenkkeilyä sekä jumppaa ja kesäi-
sin rullaluistelua. Olen kesätöissä Pudasjär-
ven seurakunnan nuorisotyössä. Olen aiem-
minkin työskennellyt seurakunnassa lasten 
ja nuorten parissa, esimerkiksi isosena las-
tenleireillä ja rippileireillä sekä kerhonohjaa-
jana. Työ seurakunnassa on  mielenkiintois-
ta ja mukavaa. Odotan, että tulevan kesän 
aikana saan tutustua uusiin ihmisiin ja saan 
uusia kokemuksia leireiltä. Toivottavasti ke-
sä on aurinkoinen ja saamme viettää yhdessä 
ikimuistoisia leirihetkiä!

Hartaus su 31.5. klo 13 Livon 
koululla. 
Kesäillan konsertti ke 10.6. 
klo 19 kirkossa. Kirkkokuoro 
ja Lauri-Kalle Kallunki, urut.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 31.5. klo 17 Kurenalan 
ry:llä. Tauno Kujala, Eero Illi-
kainen. Seurat su 7.6. klo 19 
Hirvaskosken ry:llä. Iivari Jur-
mu. Yli-Livon Pärjänsuon ke-
säseurat la 6.6. klo 19 ja su 
7.6. klo 12 ja 18 kylätalo Pe-
täjärinteessä. 
Kastettu: Emma Caroliina 
Ålander, Lenni Eetu Matias 
Räisänen.
Avioliittoon vihitty: Timo-
Olli Luokkanen ja Maria Pau-
liina Simonen.
Haudattu: Kerttu Johanna 
Heikkilä  85,  Sauli Samuli 
Keränen  59.

riä. Lunta oli vyötärölle as-
ti. Tarkoituksena oli men-
nä yhden vaaran päälle kat-
somaan tähtiä. Viime kesän 
eräripari herättää myös oi-
kein mukavia muistoja.

Mitä muuta kuuluu kesään?
Marko: No, kotona oleilua ja 
mökkeilyä. Ongelle täytyy 
päästä, se on maailman ren-
touttavinta puuhaa nukku-
misen jälkeen.
Tiina: Olen kaksi viikkoa 
metsässä ja maksan jopa sii-
tä ilosta :)Inkeroisen Tiina ja ihmettelyssä luonnon ihmeet.

Väyrysen Marko ja maagiset 
liikkeet.

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2

Jumalanpalvelukset: tiedot 
löytyvät Jumalanpalvelukset 
-sivulta, sivu 17.
KyläKamari ma–ke klo 11–14 
pappilassa. Pihaseurat 10.6. 
klo 12 KyläKamarilla. KyläKa-
mari kesätauolla 10.6.−31.8. 
Seurakuntakerho to 28.5. 
klo 11, Maija Sivula ja Sanna 
Karppinen. Kerho jää kesä-
tauolle viikolle 34 asti. 
Hartaus to 28.5. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Ta-
pio Kortesluoma.
Lähetysilta pe 29.5. klo 
18.30 Kempeleen kirkonky-
län srk-talolla. Vieraita Ko-
lumbiasta. Yhteiskyytejä voi 
kysellä lähetyssihteeriltä p. 
040 779 7705.
Hartaus ke 3.6. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Lauri Kouk-
kari, Taru Pisto.

Hartaus to 4.6. klo 13.30 
kuntoutussairaalassa, Lauri 
Koukkari, Taru Pisto.
Lapsityö: Kesäperhekerho 
ke 3.6. ja 10.6. klo 9.30–11 
Minttukujalla. Kesäparkki 
perhepäivähoitajille ke 3.6. 
ja 10.6. klo 9–10.30 Vattu-
kujalla. Kesäkerhoja 1.−17.6. 
3−6-v. lapsille Minttukujalla, 
Vattukujalla ja Salonpäässä. 
www.evl.fi/srk/oulunsalo.
nuorisotyö: Reppu-ilta pe 
29.5. klo 18−23.
Salonpään ry: Seurat su 7.6. 
klo 17 ry:llä, Niilo Rauhala, 
Erkki Vähäsöyrinki.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Seurat to 28.5. klo 14 Sa-
lonkartanossa. Kehitysvam-
maisten kerho to 28.5. klo 
18.30 ry:llä. Koulujen päät-
täjäistapahtuma pe 29.5. klo 
19 Säikkärannassa. Seurat su 
31.5. klo 18, ry:llä, Pertti Lah-
tinen, Pekka Kinnunen. Seu-
rat la 6.6. klo 11.30 Teppo-
lassa. Seurat su 7.6. klo 18, 
ry:llä, Timo Aho, Matti Lääk-
kö. Seurat su 14.6. klo 18, 
ry:llä, Kalevi Haapalahti, Ti-
mo Määttä. Seurat to 18.6. 
klo 14 Salonkartanossa.
Työntekijät: Kappalainen 
Vesa Äärelä vuosilomalla 
30.5.−26.6. Nuorisotyönoh-
jaaja Kirsi Järvelin virkava-
paalla 30.6. saakka. Sijaisena 
Elli Hiltunen p. 040 772 0373.
Kastettu: Isla Emma Susan-
na Luokkala, Valle Jalmari 
Åman.
Kuollut: Jouko Reijo Johan-
nes Lampela 72.

uuTTA SuunTAA ETSIMÄSSÄ

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

Etsijä voi olla kastettu tai kastamaton, kirkon jäsen tai 
kirkkoon kuulumaton, konfirmoitu tai konfirmoima-
ton. Etsijä voi tulla ryhmään tutustumaan tai tunnus-
telemaan voisiko katekumenaatista löytyä vastauksia 
hänen kysymyksiinsä. Kurssilla voi etsiä suuntaa eteen-
päin omalla uskonpolullaan tai suorittaa aikuisrippi-
koulun. Ryhmä lähtee liikkeelle aikuisten kysymyksis-
tä ja kokemuksista.
 Kurssi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä ja se 
kestää helluntaihin 23.5.2010. Ryhmä koostuu ohjaa-
jasta, ”etsijöistä” sekä ”matkakumppaneista”. Ryhmä 
kokoontuu keskimäärin kahden–kolmen viikon välein, 
puolitoista tuntia kerrallaan. 
 Työskentelymuoto on avoin, rehellinen ja luotta-
muksellinen 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 / Oulunsalon seurakunta.
 Katso myös netistä www.evl.fi/katekumenaatti.

KOuLuun LÄHTEVIEn 
PÄIVÄLEIRI

LA 13.6 KLO 9–17 
uMPIMÄHKÄSSÄ

Yhteistä tekemistä ulkona ja si-
sällä, kädentaitoja ja ulkoleikke-
jä. Ilmoittautuneille lähetetään 

leirikirje. 
Leiripäivän hinta 8 euroa. 

Lisätietoja Riitta Huhtala 044 
745 3850. Ilmoittautuminen 5.6. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 

p. 5142 700

PIHASEuRAT 
ke 10.6. klo 12 pappilas-
sa. Pekka Kinnunen ja
kanttorina Taru Pisto.

Oi, kuinka kevät  
säteilee!

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

LEIRIT UMPIMÄHKÄSSÄ
15.–18.6. Lohirysä yli 10 v. tytöille ja pojille,
leirimaksu 27€/hlö. Ilmoittautuminen khranvi-
rastoon 10.6. mennessä.
22.–24.6. Pikkurysä
7–10 v. tytöille ja pojil-
le, leirimaksu 23€/hlö.
Ilmoittautuminen
khranvirastoon 17.6.
mennessä.

RETKIKOHTEENA POWER PARK!
29.8. Päiväretki Power Park huvipuistoon
yli 10 v. tytöille ja pojille.
Retken hinta on 45€/hlö (sis. rannekkeen, mat-
kat ja vakuutuksen). Ilmoittautumiset khranvi-
rastoon 15.7.–12.8. välisenä aikana.

Lisätietoja Rysäleireistä antaa Lauri Koukkari
p. 044 745 3852 ja Power Park -retkestä Sanna
Korhonen p. 044 745 3851

A r k i s to
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Uusi 
kasvo

Sinkkuilta to 28.5. klo 18 Ke-
säkodilla. Makkaranpaistoa, 
kahvittelua, yhteislaulua.
Koulujen kevätkirkot: pe 
29.5. klo 9.30 Tyrnävän kir-
kossa ja klo 11.15 Temmek-
sen kirkossa. La 30.5. klo 9.15 
Tyrnävän kirkossa.
Konfirmaatiomessu su 31.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, avus-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Ehtoollishartaus pe 5.6. klo 
13.30 Lepolassa.
Rippikouluryhmä II: Rippi-
koulu 1.–5.6. klo 9–15 Tyr-
nävän srk-talolla ja rippilei-

ri 8.–12.6. Kesäkodilla. Kon-
firmaatio su 14.6. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa ja klo 14 Tem-
meksen kirkossa. Vanhem-
painilta ti 2.6. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Haudanhoitosopimuksia 
otetaan vastaan 30.5. saak-
ka p. 5640 620.
Seurakunnan kesäretki 20.–
22.7. Saariselälle ja Inariin. 
Majoitus Tievatuvan retkei-
lykeskuksessa 2–4 hengen 
huoneissa. Osallistumismak-
su 140 euroa / aik. ja 70 eu-
roa / lapsi 4–12-v. Sisältää lin-
ja-autokyydin, majoituksen, 
sisäänpääsymaksut, laiva-

EnSI SYKSYn PÄIVÄKERHOIHIn 
ILMOITTAuTuMInEn

Syksyn 2009 päiväkerhoihin voi ilmoittautua vielä 
tänään torstaina 28.5. lastenohjaajille kello 9–16 
välisenä aikana. 
Ilmoittautua voi soittamalla joko Minnan nume-
roon 044 7372 616 tai Soilen numeroon 044 7372 
615. Syksyllä päiväkerhoihin otetaan vuosina 
2004 ja 2005 syntyneitä lapsia. 

Suutarinkylä-Ylipään dia-
koniapiiri ke 10.6. klo 
19.30 Suutarinjärvellä. 
Myytävänä kahvia, mak-
karaa ja arpoja. Suuta-
rinjärvelle on noin 20 km 
Tyrnävän kirkolta Kylmä-
lään päin.

Limingan rovastikunnan
perheleiri

19. 20.9. Siikajoella

- linja-autokuljetus
- majoittuminen

Törmälän matkailumaatilalla

Tarkemmat tiedot
Rauhan Tervehdyksessä syksyllä

Rovastikunnan lapsi- ja lähetystyö

KÄSI KÄDESSÄTulossa:

risteilyn sekä neljä lämmin-
tä ateriaa ja aamupalat. Ilm. 
18.6. mennessä p. 5640 600.
Temmes: Kesäillan virsihet-
ki ke 17.6. klo 18.30 Tem-
meksen kirkossa. Virsien lo-
massa Antti Kärsämä esittää 
hepreankielisiä lauluja. Puhe 
Martti Arkkila. Kahvitarjoilu 
kirkon pihalla. Kyyditykset, 
Olavi Savela p. 0400 280 678.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Su 31.5. klo 14 seurat Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä. Su 7.6. 
klo 16 seurat ry:llä, Risto Lau-
rila, Antti Lääkkö.
Murron rauhanyhdistys: La 
6.6. klo 18 kesäseurat ry:llä. 

Su 7.6. klo 13 kesäseurat 
ry:llä, klo 16 ruokailu, klo 18 
messu Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa, iltaharta-
us ja kirkkokahvi ry:llä.
Kuollut: Kauko Kullervo Ke-
ränen 93, Antti Aappo Juha-
ni Turunen 75.

virsikirkko su 7.6. klo 14 
Aino Honkakoskella Ängeslevän Ylipäässä, 
Honkakoskentie 33. 
Toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Tyrnävän ja Temmek-
sen kirkot ovat
avoinna kesä-heinä-
kuun ajan tiistaina, 
torstaina ja lauantaina 
klo 12–16 sekä sunnun-
taina klo 13–17.

KESTILÄ
Kevätkylvön siunaus ma 
1.6. klo 19 Mika Huovisella 
Kestilässä. Kahvit vanhassa 
seurakuntatalossa.
Kirkkokuoro to 4.6. klo 19 
seurakuntakodissa. 
nuotioilta pe 5.6. ja 12.6. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 7.6. klo 19 ry:llä, 
Aaro Vatanen.
Rippikoulu: päivärippikou-
lua ma 1.6. ja ti 2.6. klo 9–15 
seurakuntakodissa. Leiri-

jakso Selkälässä ke 3.6. klo 
9 alkaen ja leirin päätös pe 
5.6. klo 17 seurakuntakodis-
sa. Konfirmaatioharjoitus ja 
valokuvaus la 6.6. klo 15–17 
kirkossa. Konfirmaatio 7.6. 
klo 10. Lisätietoja kappalai-
nen Perttu Kyllönen p. 0207 
109 871 ja nuorisotyönohjaa-
ja Marja Remes p. 0207 109 
877.
Virsivartti ma 8.6. klo 12 
Kestilän kirkossa.
Päiväkerholaisten kesäker-
hot 30.6 ja 1.7. klo 10–12 ker-
hokodilla.
Varhaisnuorten kesäkerhot 
30.6 ja 1.7. klo 13–15 kerho-
kodilla. Kesäkerhoihin ilm. 
25.6. mennessä p. 0207 109 
877 / Marja Remes. 

PIIPPOLA
Kevätseurat su 31.5. klo 12 
seurakuntakodissa. 
Virsivartti ti 9.6. klo 12 Piip-
polan kirkossa.
Avioliittoon kuulutettu: Ja-
ni Henri Määttä ja Jonna He-
linä Myllykoski. 

PuLKKILA
Kevätkylvön siunaus pe 
29.5. klo 19 Jari Haverisel-
la Launolantie 37, Pulkkila. 
Heikki Karppinen ja Veijo 
Kinnunen. 
Kotiseurat ma 1.6. klo 18 
Jarvalla, Niementie 116. 
Pappilan siivoustalkoot ke 
3.6. klo 9–17.
Seurat su 7.6. klo 13 Koivu-
lehdossa ja klo 14.30 rauhan-
yhdistyksellä, Sulo Kautto. 

Ystävyysseura ma 8.6. klo 
13 vanhustentalolla. 
Virsivartti to 11.6. klo 12 
Pulkkilan kirkossa.
Rippikoulu: päivärippikou-
lua 8.–12.6. klo 9–17 Vanhas-
sa pappilassa. Konfirmaatio 
su 14.6. klo 12 kirkossa. 

PYHÄnTÄ
Virsilauluhetki to 28.5. klo 
10 Nestorissa.
Veteraanikuoro to 28.5. klo 
12 seurakuntatalossa. 
Hartaus to 28.5. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Perhekerho kesäkaffit pe 
29.5. klo 11 kerhohuoneessa. 
Seurat ja lauluilta la 6.6. klo 
19 rauhanyhdistyksellä. 
Seurat su 7.6. klo 16 rauhan-
yhdistyksellä, Pekka Huhtala 
ja Veikko Heide. 
Rippikoulua 8–12.6. klo 9–17 
kerhotilassa. 
Päiväkerholaisten kesäker-
hot 17.6. ja 18.6. klo 10–12 
kerhohuoneella.
Varhaisnuorten kesäkerhot 
17 ja 18.6. klo 13–15 kerho-
huoneella. Ilm. viim. 12.6. p. 
0207 109 877 / Marja Remes. 
Kastetut: Eeno Matias Lim-
ma, Maunu Aukusti Heikkilä, 
Eeli Paavali Seitajärvi ja Lassi 
Oskari Huhtala.
Vihitty: Raimo Tapio Kallio-
koski ja Laura Katariina Ait-
to-oja.

RAnTSILA
Hartaus to 28.5. klo 14.30 
vuodeosaston kahviossa, 
Markku Jaakkola. 

Kevätkylvön 
siunaus to 
28.5. klo 19 Ro-
senbergillä Si-
polassa, Mark-
ku Jaakkola ja 
Arja Leinonen. 
Helluntaiseu-
rat la 30.5. 
klo 18.30 ja su 
31.5. klo 12.30 
rauhanyhdis-
tyksellä, Jor-
ma Lampela ja 
Teuvo Hurme.
Vauvakirkko 
ke 3.6. klo 18 
Rantsilan kir-
kossa. Toimit-
taa Markku 
Jaakkola, kant-
torina Arja Lei-
nonen.
Lapsikuoron leiri 4.–5.6. Ris-
tironkkelissa. Alkaa to 4.6. 
klo 11.
Seurat su 7.6. klo 18.30 seu-
rakuntatalossa. 
Kesäkerho päiväkerholaisil-
le 8.–11.6. klo 10–12 Nuppu-
lassa. 
Kesäkerho varhaisnuoril-
le 8.–11.6. klo 13–15 Nuppu-
lassa.
Seurakuntaretki to 11.6. 
Hailuotoon. Lähtö klo 9 seu-
rakuntatalon pihasta. Il-
moittautumiset 5.6. men-
nessä seurakuntasihteerille 
p. 0207 109 736. Retken hin-
ta 20 euroa.
Toimintailta pe 12.6. klo 19 
rauhanyhdistyksellä. 

KOnSERTTI

Su 7.6. klo 19 
Pulkkilan kirkossa

Ohjelmassa: 
J. S. Bach & A. Vivaldi
Olli Varonen, sello
Arja Leinonen, urut 

Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €

PROJEKTIKuORO

Sinä nuori tai aikuinen, 
tule mukaan projektikuo-
roon! 

Harjoitukset ke 3.6., ke 
8.7. ja to 16.7. Rantsilan 
seurakuntatalossa. Esiin-
tyminen perinnejumalan-
palveluksessa su 19.7. klo 
10 Rantsilan kirkossa. 

JuHAnnuSJuuSTOA
Keittovaraukset Leena 
Hyytinen 044 576 3119 
tai Enna Junno
0207 109 874.

KESÄ ALKAA LEIREILLÄ

Varhaisnuorten leirit
Kangasjärven kesäleirit varhaisnuorille Kestilässä.  
23.–24.6. vuosina 1999–2002 syntyneille ja 24.–26.6. 
vuosina 1996–1998 syntyneille. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumisia 5.6. mennessä p. 0207 109 877 / Marja Remes.  

nuorten leiri
15.–17.6. Ristironkkelissa vuosina 1993–1996 syntyneil-
le. Ilm. 3.6. mennessä Tanja Heleniukselle p. 0207 109 
734. Järjestää 4H, kunta ja seurakunta. 

Lasten päiväleiri Pulkkilan hiihtomajalla
Ti 30.6. ja ke 1.7. klo 10–15 vuosina 1999–2002  synty-
neille. Leirin hinta 10 €. Ilmoittautumiset 5.6. mennes-
sä Tanja Heleniukselle p. 0207 109 734. Mukaan mah-
tuu 36 lasta. 
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Punaista käytetään muun 
muassa 2. joulupäivänä, 
helluntaipäivinä, aposto-
lien päivänä, pyhäinpäi-

vänä ja Pyhän Henrikin muisto-
päivänä. 

Suomen evankelis-luterilaises-
sa kirkossa punainen on Pyhän 
Hengen, tulen ja veren väri. Se 

Punainen kertoo uskosta
Kirkkovuoden 
värit

5. osa

on myös todistuksen väri ja sen 
vuoksi sitä käytetään marttyy-
reiden päivänä. Punaisen rinnal-
la voidaan käyttää kullan väriä.

Helluntaina muistellaan Py-
hän Hengen vuodattamista ja si-
tä kutsutaan myös seurakunnan 
syntymäpäiväksi. Punainen väri 
vahvistaa sanomaa uskosta Jee-
suksen ylösnousemukseen. 

vihaa ja 
rakkautta
Rakkauden väriksikin sanot-
tu punainen antaa kaikkein voi-
makkaimman ärsykkeen ihmi-
sen näköhermoon. Rakkauden-

A nn i  K innu n e n

Kirkkovuosi jaetaan tavallisesti joulu-, pääsiäis- ja helluntaipii-
reihin ja se alkaa ensimmäisestä adventista päättyen tuomiosun-
nuntaihin. Jokaiseen kirkkovuoden pyhäpäivään liittyvät tietyt 
Raamatun tekstit, jotka luetaan jumalanpalveluksen aikana ja 
joihin saarna pohjautuu. 

Kirkkovuoden pyhien aiheita ilmaistaan käyttämällä väre-
jä, joita kutsutaan liturgisiksi väreiksi. Suomen kirkossa niis-
tä käytetään viittä: vihreää, valkoista, violettia/sinistä, punais-
ta ja mustaa. 

Selvimmin liturgiset värit näkyvät seurakuntalaisille kirkko-
tekstiileissä: jumalanpalvelusvaatteissa eli papin käyttämässä 
stolassa ja messukasukassa, ehtoollisliturgiaan käytetyissä teks-
tiileissä kuten ehtoollismaljan peittämiseen käytettävässä kalk-
kiliinassa sekä alttarin ja saarnastuolin koristeluissa.

Liturginen väri vaihdetaan pyhän aattona kello 18 ja sitä käy-
tetään yleensä koko seuraavan viikon ajan. 

tunnustuksiin piirrettyjen sydä-
mien lisäksi punaista käytetään 
liikenteessä varoituksen sekä py-
säyttämisen värinä. 

Sanonnan mukaan myös vi-
haisena näkee punaista. Muinai-
sessa Egyptissä punainen yhdis-
tettiinkin yleensä riidan juma-
la Sethiin ja vihaiseen Apophis-
käärmeeseen. 

Intiassa punainen on puoles-
taan ilon väri. Naimisiin men-
nyt nainen saa otsaansa punai-
sen pisteen ja hänellä on usein 
punainen häävaate. 

MaaRiT iTkoNeN

Lukunurkka

Mutta suurin niistä on rakkaus
Joan Osborne mietti aikanaan erässä laulussaan, että en-
täpä jos Jumala olisi kuin yksi meistä. Marie Phillips tuo 
esille oman käsityksensä esikoiskirjassaan, jossa antii-
kin tarinoissa esitellyt jumalat Apollon, Artemis, Afro-
dite, Eros, Zeus, Hermes ja Ares asuvat yhteiskämpässä 
Pohjois-Lontoossa. 

Kun heidän voimansa häviävät hiljalleen, he turhautu-
vat, riitelevät, juonittelevat ja kinastelevat. Mitä tapahtuu 
kun heille tulee siivoojaksi tavallinen kuolevainen ihminen, 
Alicia Mulholland? 

Mitä tapahtuu kun yleensä kaiken haluamansa saava 
Apollon ei saakaan tyttöä lumovoimansa suojaan? Tytön 
vastarinta aiheuttaa melkoisen tapahtumaketjun, jona ai-
kana lukijaa viedään maan päältä manalaan ja takaisin. Ali-
cian rakkaus toiseen kuolevaiseen, mieheen nimeltä Neil, 
aiheuttaa sekasorron, maailmanlopun uhan. Kaikennäh-
neet jumalat hämmästyvät rakkauden voimaa, joka ei tun-

ne rajoja. Mitäpä ihminen ei tekisi rakkautensa puolesta? 
Uhrautumista, uskomista, luottamista. Rakkaus on väke-
vämpi kuin kuolema. Usko on enemmän kuin mitä me nä-
emme. Usko antaa voimaa, se herättää toivon paremmasta 
tulevaisuudesta. Mutta mikä onkaan kuolemattomuuden 
hinta? Miten jumalat voimaantuvat? Onko yksi Jumala vai 
monta jumalaa?

Marie Phillps on saanut juonenkuljetteluun vaikuttei-
ta Edgar Allan Poelta, Dantelta, J. K. Rowlingilta, Philip 
Pullmanilta ja antiikin jumaltarustosta. Kirjan juoni on 
hauska, inhimillinen ja omaperäinen. Tekijä onnistuu tuo-
maan lukijan kuivalle maalle, vaikkakin kirjasta voi löytää 
monia länsimaisen kirjallisuuden lajeja ja aikakausia suloi-
sessa sekasotkussa. Kirja on oiva esimerkki mielikuvituksen 
rikkaasta rannattomuudesta, fantasian voimasta.
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