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Jos yhtäkkiä iskee pakottava tarve tavata Kirk-

kohallituksen työntekijöitä, kätevintä ei suin-

kaan ole vierailu Helsingin Katajanokalla Kirk-

kohallituksen toimitiloissa. Suuremmalla todennä-

köisyydellä työntekijöitä tavoittaa, jos menee päi-

vystämään Helsinki-Vantaan lentoaseman ulko-

maanlentojen lähtöporttien läheisyyteen. Ilman 

ajanvarausta siellä voi aamupäivän aikana helposti 

tavata kymmeniä viranhaltijoita.

Tämä johtuu siitä, että Kirkkohallituksen työn-

tekijät ovat ahkeria työmatkailijoita. Ahkeruuden 

osoituksena on paitsi rusketus myös se, että ulko-

maanmatkoihin käytetään vuosittain yli puoli mil-

joonaa euroa rahaa.

Matkalaiset osaavat epäilemättä luetella mat-

koistaan tavallisille seurakuntalaisille koituvia hyö-

tyjä, mutta monia kysymyksiä liikkuminen silti 

herättää.

Kirkon tulevaisuudessa on näkyvissä paljon 

talousongelmia ja jäsenmäärän vähentymistä. Seu-

rakuntien rakenteet muuttuvat, ihmiset etäänty-

vät kirkosta.

Tekemistä kotimaassa riittää. Mitä lisäarvoa ulko-

maanmatkailu näiden ongelmien ratkaisemiseen 

tuo? Työntekijöitä tarvittaisiin kotimaassa. Ulko-

maanmatkailuun vuosittain käytettävillä rahoilla 

olisi varaa matkustaa kaksi kertaa Helsingistä jokai-

seen Suomen seurakuntaan.

Ulkomaanmatkat, joiden tarkoituksena on edis-

tää ehtoollisyhteyden löytämistä eri kirkkokuntien 

välille, ovat muutamia satoja vuosia olleet tulok-

settomia.

Ulkomaanmatkoille on luonteenomaista, että 

ne ovat harvojen ja valittujen herkkua. Kotimaa-

han jäävät joutuvat sillä aikaa tekemään matkaili-

joiden työt. Tavallisesti ei riitä, että matkoille ter-

vehdyksiä viemään lähtisi vain yksi henkilö. Tarvi-

taan koko hovi.

Toivottavasti kirkko tarkastelee jossakin vaihees-

sa matkojen määrää kriittisesti. 98 prosenttia mat-

koista pitäisi tehdä kotimaassa.

Kirkon olisi syytä ottaa käyttöön sähköisiä etä-

neuvottelujärjestelmiä korvaamaan matkoja.

Tosin silloin saattaa käydä niin, että näillä jär-

jestelmillä korvataan maakuntien työntekijöiden ja 

luottamushenkilöiden matkat Helsinkiin ja Kirkko-

hallituksen matkoja ulkomaille jatketaan perintei-

sin menetelmin ja määrin.

Aatoksia

Air Ecclesia

Linjuriauto on 
maantien ässä 
Maan tasolla tai veden päällä mat-
kustaminen oli yhden huhtikuisen 
viikon ajan melkein ainoa tapa siir-
tyä Euroopassa paikasta toiseen. On-
nikoilla ja muilla vanhan ajan mat-
kanteon välineillä oli asiakkaita.

Kiireisten ihmisten aikataulut lai-
tettiin uusiksi, kun valtionpäämie-
hille, ministereille ja korkeille vir-
kamiehille etsittiin korvaavia kul-
kureittejä. Uutisvälineet virittelivät 
suuren draaman kaarta ja sommit-
telivat selviytymistarinoita. Aluk-
si etsittiin jumiin jääneitä matkai-
lijoita ja kuvattiin satojen metrien 
pituisia lippujonoja. Kuvat vaihtui-
vat pian autiuttaan kumiseviin len-
toasemiin ja luokkaretkeläisiä maa-
ilmalta odottaviin vanhempiin. Pe-
rille päässeet sankarimatkailijat ker-
toivat bussin penkillä tai rautatiease-
malla valvotuista öistä. Joillekin oli 
kotimatkasta tullut melkein kamp-
pailulaji.

Itse jäin jumiin ikuiseen kaupun-
kiin. Tuomiokapitulin opintomatka 
Roomaan sai puolivälissään yllät-
tävän käänteen, mutta selviytymis-
kamppailusta ryhmän säästi mat-
kanjohtajien viileä harkinta ja koti-
maisten kontaktien nopea toiminta. 

Varhain sunnuntaiaamuna aloi-
timme paluumatkan, aivan alkupe-
räisessä aikataulussa, mitä nyt nel-
jän tunnin lennon sijasta edessä oli 
neljän päivän bussimatka. Pidim-
me itseämme kuitenkin onnekkai-
na, kun ylipäätään pääsimme lähte-
mään lähemmäksi kotia, sillä jossain 
päämme päällä näkymättömissä le-
visi yhä laajemmalle kaaoksen aihe-
uttanut tulivuoren tuhka.

Joskus asiat ihan vain huvikseen 
tykkäävät tapahtua toisin kuin oli 
ajateltu, mutta sitä emme paluumat-
kalle lähtiessä aavistaneet, miten on-

Kenkää 
naispappeuden 
vastustajille
Aamulehden tilaaman tutkimuksen mu-
kaan yli puolet suomalaisista soisi sa-
maa sukupuolta oleville pareille vähin-
tään siunauksen, kolmannes avioliittoon 
vihkimisenkin. Samassa tutkimuksessa 
selvitettiin myös suhtautumista naispap-
peuden vastustajiin.

”Lähes puolet suomalaisista on sitä 
mieltä, että naispappeuden vastustajien 
pitäisi siirtyä toimimaan omana uskon-
nollisena yhteisönään.

Näin ollen kansa näyttäisi ovea myös 
naispappeutta vastustavalle Luther-sää-
tiölle, joka vihki oman piispansa maalis-
kuussa. Säätiö on ilmoittanut, ettei se aio 
erota omaksi kirkkokunnakseen.”

Aamulehti 25.4.2010

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

29.4.2010

Kenkää homo-
turvapaikanhakijalle?
Gambialainen nuori mies hakee turva-
paikkaa Suomesta. Kotimaahansa hän ei 
voi palata, sillä maan presidentti on il-
moittanut katkaisevansa kaulan jokai-
selta maahan jäävältä homoseksuaalilta. 
Maahanmuuttovirasto ei kuitenkaan us-
ko miehen olevan homo.

”Poliitikoista gambialaismiehen tuek-
si on uskaltautunut vain tamperelainen 
kansanedustaja Minna Sirnö (vas). Hän 
ihmettelee, miksi homoseksuaalisuus pi-
tää erikseen todistaa. Hyvä pointti. 

Kannattaa miettiä myös tätä: Jos gam-
bialainen valehteli, niin hän otti aika us-
komattoman riskin karkotuksen jo odot-
taessa. Lausumalla julki homoseksuaali-
suutensa hän jo ’allekirjoitti oman tuo-
mionsa’ kotimaassa. Länsimaisessa oi-
keudessa on käsittääkseni in dubio pro 
reo -periaate, jonka mukaan selvittämät-
tömissä tapauksissa ratkaistaan syytetyn 
hyväksi. Ehkei se vain koske kaikkia.”

Matti Mörttinen, Aamulehti 26.4.2010

nekkaita loppujen lopuksi olimme. 
Saimme nimittäin kaksi matkaa ja 
melkein yhden hinnalla. Viinitarhat 
ja oliivilehdot vaihtuivat ihmisen ta-
juttavassa tahdissa lumesta kuoriu-
tuvan pohjoisen tienvarteen. Hitaas-
ti kiiruhtaessa tuli usein mieleen, et-
tä näin pitäisi matkustaa useammin.

Ihmeellistä, miten nopeasti mat-
ka hyvässä seurassa sujuu. Tutuis-
takin tulee uusi ryhmä, kun tilanne 
vaatii luovaa työnjakoa. Jotkut poru-
kasta saavat aina hauskuuttajan roo-
lin, toisista tulee tietokilpailun pitä-
jiä, ja esitelmöitsijöitäkin matkassa 
tarvitaan, semmoisia kuin se dosent-
ti Hannu Raittilan mainiossa Canal 
Grande -kirjassa. Eikä unohtaa sovi 
kielillä puhujia, ilman heitä ei maail-
malla tule toimeen. Meidänkin seu-
rueessamme oli – teologien vanhat 
kielet mukaan lukien – melkein pa-
rinkymmenen eri kielen taitajaa.

Yhteiset aamu- ja iltahartaudet 
koskettivat syvemmin kuin taval-
lisesti, oltiinhan kaukana rakkais-
ta, vaikkakin matkalla kotia kohti. 
Tunsi itsensä melkein pyhiinvaelta-
jaksi, kun oli sama tie ja yhteinen 
määränpää.

Linja-autossa on tunnelmaa. Joka 
tämän tajuaa, sille olisi maailman-
ranta kevyempi kiertää.

PEKKA REHUMÄKI
Kirjoittaja on pappisasessori ja 

Kempeleen kirkkoherra.
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Kansankirkossa kuuluu 
monia ääniä. Perinteiset 
herätysliikkeet toimivat 
jouhevasti kirkon sisällä, 
vaikkeivat kaikesta 
olisikaan samaa mieltä. 
Luther-säätiö on kuitenkin 
aloittanut avoimen 
kapinan. Miksi kapinoijia 
ei potkita kirkosta pois?

– Luther-säätiöstä pitäisi pääs-
tä eroon ottamalla säätiöön kuu-
luvilta papeilta Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon pappisvir-
ka pois, koska he ovat siirtyneet 
oman piispansa kaitsennan al-
le eivätkä suostu noudattamaan 
kirkkomme hyväksymiä periaat-
teita ja säännöksiä. 

Näin uskoo eläkkeellä oleva 
kirkkohallituksen kirkkoneuvos 
Matti Halttunen.

Muita keinoja ei kirkolla ole ja 
tämänkin keinon käyttö on on-
gelmallista. Näin sanovat Halt-
tusen lisäksi myös muut Rauhan 
Tervehdyksen haastattelemat asi-
antuntijat.

Matti Halttusen mukaan pap-

Kirkko avuton 
Luther-säätiön edessä

pisvirasta pidättämisessä olisi 
edettävä tapauskohtaisesti. Kun 
säätiöläinen pappi pullikoi kirk-
koa vastaan, tuomiokapitulien 
pitäisi ymmärtää puuttua tilan-
teeseen ja viedä pullikoijalta pap-
pisvirka.

Piispat 
pitkämielisiä
Halttusen mukaan piispat ovat 
olleet pitkämielisiä, ja Suomen 
evankelis-luterilaista kirkkoa on 
luonnehtinut toimimattomuus.

– Luther-säätiön tuoma ongel-
ma on päässyt etenemään pitkäl-
le ja se on kasvanut liian suurek-
si, Halttunen luonnehtii. 

Kirkko joutuu ryhtymään 
hankaliin toimenpiteisiin sääti-
ön vuoksi. 

Viimeisin tapaus on säätiöön 
kuuluvan rovasti Matti Väisäsen 
Ruotsissa Lähetyshiippakunta- 
järjestössä saama piispanvihki-
mys. Tampereen tuomiokapitu-
li joutui pidättämään Väisäsen 
Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon pappisvirasta. 

Väisäsen katsottiin rikkoneen 
pappisvalansa, jonka mukaan 
pappi lupaa uskollisesti noudat-
taa ja käyttää kirkon lakia ja voi-

massa olevia asetuksia. 
Väisänen on puolustanut it-

seään todeten, että hän nimen-
omaan pitää valastaan kiinni ei-
kä ole luopunut uskosta, johon 
on pappisvalassa 
sitoutunut.

Säätiön jäsenet 
uskovat, että he 
ovat pysytelleet 
vanhalla opillisel-
la pohjalla, josta 
nykyinen kirkko 
on irtautunut. He 
ovat esimerkiksi 
kehottaneet nais-
pappeuden kannattajia muutta-
maan kantaansa tai lähtemään 
kirkosta.

Halttunen arvelee, että Lut-
her-säätiö haluaa vastarinnallaan 
käyttää valtaa kirkkoon nähden.

Kirkosta 
ei eroteta
Säätiön maallikkojäseniä ei voi 
Halttusen mukaan erottaa kir-
kosta, sillä Luther-säätiö katso-
taan säätiölain mukaan yhdis-
tykseksi eikä uskonnolliseksi yh-
dyskunnaksi. Jos Luther-säätiö 
muuttuisi uskonnonvapauslain 
mukaiseksi uskonnolliseksi yh-

dyskunnaksi, sen jäsenten asema 
muuttuisi juridisesti tyystin toi-
seksi.

Suomen evankelisluterilainen 
kirkko nimittäin kieltää kaksois-

jäsenyy-
den ja kat-
soisi jäsen-
tensä va-
paaehtoi-
sesti eron-
neen kir-
kosta, jos 
he liittyisi-
vät Luther-
säätiöön. 

Kirkon näkemyksen mukaan kir-
kosta ei eroteta, vaan lähteminen 
on aina vapaaehtoista.

Haarat 
voivat revetä
Tampereen tuomiokapitulin la-
kimiesasessori Leevi Häikiö on 
perehtynyt Matti Väisäsen tapa-
ukseen. Väisänen saa Häikiön 
mukaan uskoa mitä haluaa kir-
kon asioista.

– Kysymys onkin siitä, onko 
pappien toiminta kirkon ohjei-
den ja kirkkojärjestyksen mu-
kaista.

Häikiö ei suoraan vastaa ky-

symykseen, onko Luther-säätiön 
toiminta moraalitonta, mutta sa-
noo jotain kuitenkin.

– Ei voi seistä yhtä aikaa lai-
turilla ja veneessä. Haarat voivat 
revetä.

Provosoiko Luther-säätiö 
kirkkoa? 

– Sitä voi kysyä heiltä.
Häikiö ei usko, että pappis-

virkoja voidaan ryhtyä kollektii-
visesti pidättämään. Sen sijaan 
hän uskoo, että kirkko joutuu 
vielä vuosikausia käsittelemään 
Luther-säätiön tuomia ongelmia.

– Siihen he pyrkivät, en tiedä 
miksi.

Eläkkeellä oleva oikeusteologi 
Hannu Juntunen ei pysty suoral-
ta kädeltä vastaamaan, miten Lut-
her-säätiön tuomista ongelmista 
päästään eroon, vaikka pappisvi-
rasta voikin pidättää. Hänkään ei 
pidä pappien kollektiivista erotta-
mista mahdollisena. 

Jotkut uskovat Luther-säätiön 
pysyvän kirkossa, koska oman 
kirkkokunnan perustaminen ei 
tavallisesti ole johtanut menes-
tykseen, jos sitä mitataan jäse-
nistön suuruudella.

PEKKA HELIN

EV.-LUT. KIRKKO ->

<- LUTHER-SÄÄTIÖ

Kirkon näkemyksen 
mukaan kirkosta ei 
eroteta, vaan lähteminen 
on aina vapaaehtoista.

Pappisvalassa pappi lupaa 
uskollisesti noudattaa 
ja käyttää kirkon lakia 
ja voimassa olevia 
asetuksia.

Säätiön jäsenet uskovat, 
että he ovat pysytelleet 
vanhalla opillisella 
pohjalla, josta nykyinen 
kirkko on irtautunut.

Luther-säätiön tuoma 
ongelma on päässyt 
etenemään pitkälle ja 
se on kasvanut liian 
suureksi.

Matti Halttunen
kirkkoneuvos, eläkkeellä

- - - - - - 
- - - - - - 

- - - - - - 
-- - - - - -

 - - - -
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Pyhän Hengen 
lahjoja on 
monenlaisia

Meillä ihmisillä on vinksah-
tanut käsitys sanasta juma-
lanpalvelus. Yleensä ajatel-
laan, että menemme kirk-
koon palvelemaan Jumalaa. 
Meidän pitää suhtautua kaik-
keen kirkossa tapahtuvaan 
toimintaa siten, että siellä Ju-
mala on odottamassa meitä 
syntisäkkejä valmiina palve-
lemaan meitä. 

On mahdollisuus tunnus-
taa ja katua syntejä ja saa-
da ne anteeksi kertakaikki-
sesti, on mahdollisuus saada 
lohdutusta elämän vaikeuk-
sien painaessa, on mahdol-
lisuus saada ohjeita ja opas-
tusta elämään kristittynä, 
on mahdollisuus kohdata it-
se Jumala leivässä ja viinis-
sä. Ja on mahdollisuus naut-
tia Pyhän Hengen lahjois-
ta konserteissa, tapahtumis-
sa ja muissa sellaisissa, joissa 
saamme nauttia kaikesta sii-
tä kauniista, hienosta, coolis-
ta, "järisyttävästä" ja vastaa-
vasta, jota Jumala on luonut 
meidän iloksemme. 

Rakkaat Aaro ja Raili, äl-
kää olko Jumalan ja ihmisten 
välissä määräilemässä, mi-
tä Hän meille saa antaa. On-
neksi meillä on vapaus valita 
se tapa kokea Hänen rakka-
uttaan, mikä meistä kulloin-
kin tuntuu hyvältä ja oikeal-
ta. Olkoon kirkko kaikkien 
yhteinen. 

JUKKA KÄRKKÄINEN
nuorisotyönohjaaja

Oulu

Eri tyyleillä 
Jumalan 
kunniaksi
Hyvä Aaro Pelkonen. Kirjoi-
tit 15.4 siitä miten konser-
tit eivät sovi kirkkoon.  Oli-
sin toivonut sinut paikalle 
kuuntelemaan 20.3. järjes-
tettyä Varjoista valoon -kon-
serttia, jota lähdit arvostele-
maan. 

Milläköhän tavalla Var-
joista valoon -konsertti ”ei 
sopinut Raamatun opetuk-
siin ja kirkon arvolle”? Sinä-
kö olet auktoriteetti päättä-
mään mikä sopii edellä mai-
nittuun kategoriaan?

Ihminen kasvaa kulloin-
kin vallitsevassa kulttuu-
riympäristössä. Minulla, 
vuonna 1988 syntyneellä, ja 
sinulla on ilmeisesti erilai-
set kokemukset ja käsitykset 
liittyen kirkkoon, uskoon ja 
Raamattuun.

On ikävää, jos omaa tapaa 
ajatella näistä edellisistä pitää 
ainoana oikeana. 

Vastustaisitkohan Wyclif-
fe-raamatunkäännösjärjes-
tön tekemää työtä Papualla? 
Kääntäessään Uutta testa-
menttia yhdelle paikallisista 
kielistä he muuttivat Jeesuk-
sen arkipäiväistä ruokaa tar-
koittavan ”elämän leipä” -il-
mauksen muotoon ”elämän 
makea peruna”, koska tälle 
kansalle leipä on vieras. On-
ko tämä mielestäsi Jumalan 
pilkkaa, Raamatun halven-
tamista?

Entäs Mikael Agricolan 
1500-luvulla aloittama raa-
matunkäännöstyö? Senkin 
voisi tulkita sotivan ”raa-
matun arvovaltaa” vastaan – 
lähdettiinhän siinä tekemään 
pyhälle kirjalle uutta kielen-
käännöstä eli uutta tulkintaa.

Kun lauloin sydänverellä 
kirjoittamiani elämänkoke-
muksiani ja rukouksia viisisa-
tapäiselle ihmisjoukkiolle en 
kokenut olevani ryöväri temp-
pelissä. Koen pikemminkin, 
että ryöväri on se joka yrittää 
viedä nuorilta mahdollisuu-
den kuulla evankeliumia hei-
tä lähellä olevalla tavalla.

Eikä nuorten mielistele-
misestä tarvitse kantaa huol-
ta. 2010-luvun nuori kyllä 
vaistoaa epäaitouden ja ää-
nestää jaloillaan. 

Annetaan siis kaikenlais-
ten soittimien ja erityylisten 
laulujen raikua kirkkosalissa 
Jumalan kunniaksi. Soivat-
han kirkossa urutkin, vaik-
kei niitä taideta Raamatussa 
mainita.

HEIKKI MUSTAKALLIO
Hirviä ikävä -yhtyeen 

laulaja-lauluntekijä

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Valtakunnallisen Diako-
nia-ammattikorkeakou-
lun (Diak) yksiköiden 
yhdistämiset ja lakkaut-

tamiset  eivät koske Oulua, sa-
noo Diak Pohjoisen yksikönjoh-
taja Jouko Lankinen. 

Kirkollisiin ammatteihin so-
sionomi-diakoneiksi ja sairaan-
hoitaja-diakonissoiksi koulut-
tautuvat saavat jatkaa Oulussa 
opintojaan, kuten myös maalli-
sen puolen sosionomit ja sairaan-
hoitajat.

Yhdistämiset ja leikkaukset 
kohdistuvat eteläiseen Suomeen. 
Opetusministeriö haluaa Diak 
Etelän keskittävän tutkintoon 
johtavaa koulutustaan Kauniai-
sista ja Järvenpäästä yhteen toi-
mipisteeseen. Aloituspaikkojen 
määrä pysyisi entisellään, vaikka 
yhdistymisiä onkin luvassa. Toi-
mipaikkojen yhdistäminen vaa-
tii kuitenkin uusia tilaratkaisuja 
opetuksen järjestämiseksi.

Opetusministeriön ja Diakin 
välisissä tavoiteneuvotteluissa on 
päädytty lopettamaan myös Dia-

kin viestinnän koulutusohjelma 
Turussa. 

Diakin ylläpitäjähallitus hy-
väksyi opetusministeriön esityk-
sen 13. huhtikuuta pitämässään 
kokouksessa äänin 6–3. Lopul-
liset päätökset tehdään vuonna  
2012.

Valtakunnallisuus 
säilyy
Oulun yksikönjohtaja Jouko 
Lankinen pitää onnena onnetto-
muudessa sitä, että neljän ilman-
suunnan strategia säilyy. Tulevai-
suudessa toimipisteitä on Porissa, 
Oulussa, Pieksämäellä ja pääkau-
punkiseudulla. Näin Diak tarjo-
aa koulutettua työvoimaa maan 
eri osiin.

Kotimaa-lehden mukaan ope-
tusministeriön lähtökohtana 
neuvotteluissa oli kuitenkin kes-
kittää Diak yhteen tai kahteen 
toimipisteeseen koko maassa.

Jouko Lankinen näkee tule-
vaisuuden hyvin haasteellisena, 
koska opetusministeriö haluaa 
vähentää ammattikorkeakoulu-

jen määrää. 
Oulun yksikön haasteena on 

kirkon alan suuntautumisvaih-
toehdon huono vetovoimaisuus, 
vaikka sosionomin ja sairaan-
hoitajan suuntautumisvaihtoeh-
dot vetävätkin hyvin. 

Diakonissa-sairaanhoitaja-
suuntautumisvaihtoehdon veto-
voimaisuus on suuri haaste myös 
Pohjois-Suomen seurakuntien 
kannalta. Diakonissa-sairaanhoi-
tajien osaamiselle tulee olemaan 
kysyntää seurakunnissa. Tähän 
suuntautumisvaihtoehtoon oli 
kuitenkin viime haussa alle kak-
si hakijaa. 

– Vetääkö koulutus, jota var-
ten me olemme olemassa. Neljä 
hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti 
olisi hyvä luku, Lankinen pohtii.

Lankinen kääntyy kirkon ja 
seurakuntien puoleen. Niiden 
tulisi tehdä kirkolliset ammatit 
houkutteleviksi.

Diakin rehtorin Jorma Nie-
melän mukaan Oulun yksikön 
toiminta pyörii hyvin, eikä lak-
kautuksia tai supistuksia ole nä-
köpiirissä. Rehtorin mukaan lak-
kautettaviksi suunniteltavien yk-
sikköjen toiminta jatkuu vielä 
vuosia ja sisäänototkin jatkuvat 
vielä jonkin aikaa. Kaikki jotka 
ovat aloittaneet koulutuksensa, 
saavat jatkaa sen loppuun.

PEKKA HELIN

Suomen luterilaisen kirkon 
kirkolliskokous kokoon-
tuu ensi viikolla kevätis-
tuntoonsa Turkuun.

Kirkkohallitus esittää kir-
kolliskokoukselle, että kumme-
ja voisi poikkeustapauksissa olla 
vain yksi. Muutoksella halutaan 
helpottaa kirkon jäseneksi liitty-
mistä tilanteissa, joissa kahden 
kummin löytäminen on ylivoi-
maisen vaikeaa. Päätöksen yh-
den kummin riittävyydestä teki-
si seurakunnan kirkkoherra.

Keskittämällä 
säästöä
Kirkkohallitus esittää kirkollis-
kokoukselle, että kirkkoon pe-

rustettaisiin kirjanpidon ja pal-
kanlaskennan palvelukeskus. 
Tällöin seurakuntien, hiippa-
kuntien ja kirkon keskusrahaston 
kirjanpidon ja palkanlaskennan 
tietyt tehtävät hoidetaan keski-
tetysti useassa toimipisteessä eri 
puolilla maata.

HeTa-hankkeella tavoitellaan 
vähintään seitsemän miljoonan 
euron kustannussäästöjä vuodes-
sa. Säästöt halutaan ohjata seura-
kuntien ydintoimintaan.

Parisuhteet 
keskustelussa
Kevään kirkolliskokous käsittelee 
lähetekeskustelussaan piispain-
kokouksen selvitystä parisuhde-

lain seurauksista kirkossa. Lähe-
tekeskustelun jälkeen asia siirtyy 
kirkolliskokouksen perustevalio-
kunnalle ja tulee kirkolliskoko-
uksen täysistunnon käsittelyyn 
aikaisintaan syksyn 2010 kirkol-
liskokouksessa.

Piispainkokouksen selvityk-
sen mukaan pastoraalisen koh-
taamisen piiriin voi kuulua ru-
kous parisuhteensa rekisteröinei-
den kanssa ja heidän puolestaan. 
Tällainen rukous on vapaamuo-
toinen, ja sen voi johtaa pappi tai 
kirkon muu työntekijä. 

RAUHAN TERVEHDYS

Diakin Oulun yksikkö 
säästyy leikkauksilta

Poikkeustapauksessa yksi kummi riittäisi
Kirkkohallituksen esitys:
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Maata  kiertelemässä

Israel kiivastui mainoskiellosta

Brittien päätös kieltää Israe-
lin turismia edistävä mai-
nos on suututtanut Isra-
elin kannattajia. Mainos 

kiellettiin, koska siinä tuodaan 
esille pyhiä paikkoja, jotka sijait-
sevat kiistellyillä maa-alueilla.

Mainosten valvontaviran-
omainen ASA hyllytti Britanni-
assa mainoksen, kun sille tehtiin 
valitus siitä, että mainoksen va-
lokuvassa näkyy länsimuuri Itä-
Jerusalemissa.

Valituksessa kysyttiin, vih-

jaako mainos erheellisesti, että 
Itä-Jerusalem olisi osa Israelin 
valtiota.

Israel valloitti Itä-Jerusalemin 
vuoden 1967 sodassa. Kansain-
välinen yhteisö ei ole tunnusta-
nut Israelin hallintoa tuossa kau-
punginosassa, vaikkakin useat 
valtioiden päämiehet vierailevat 
tavan takaa muurilla virallisten 
matkojensa yhteydessä.

ASA suositteli, että valloitet-
tuja alueita ei markkinoinnissa 
esitettäisi Israelin valtioon kuu-

luvina.
Jerusalemin pormestari Nir 

Barkat syytti Britannian mai-
nosvalvontaa historian kieltämi-
sestä. Israelin matkailuministeri-
östä huomautettiin, että turistil-
la on mahdollisuus vierailla Itä-
Jerusalemissa Israelin matkansa 
aikana ja tämä seikka tuodaan 
mainoksessa täysin oikein esille.

Yli kaksi tuhatta ihmistä on 
liittynyt Facebook-ryhmään, jo-
ka vastustaa ASA:n päätöstä.

Mainosvalvontaviranomainen 

kertookin saaneensa runsaasti 
palautetta ratkaisustaan.

Se myös kieltää estäneensä Is-
raelia esittämästä länsimuuria 
tai muita Jerusalemin osia tule-
vissa mainoksissaan, mutta ha-
luaa samalla varmistaa, etteivät 
mainokset vihjaa mitään miehi-
tettyjen alueiden kuulumisesta 
Israeliin.

RELIGION NEWS SERVICE

Elsi Salovaara 
Rauhan 
Tervehdyksen 
päätoimittajaksi
Rauhan Tervehdyksen pää-
toimittaja Janne Kankaa-
la on aloittanut vuoden lop-
puun saakka kestävän opin-
tovapaansa. Tuon ajan lehden 
päätoimittajana toimii leh-
den toimitussihteerinä syk-
systä 2007 työskennellyt Elsi 
Salovaara. 

Toukokuun ensimmäisel-
lä viikolla toimituskunta täy-
dentyy, kun lehden viidente-
nä toimittajana aloittaa Tytti 
Pääkkönen.

Mirva Kuikasta 
hiippakunta-
sihteeri
Diakonissa Mirva Kuikka on 
valittu yhdeksi kolmesta Ou-
lun hiippakunnan hiippa-
kuntasihteereistä. 

Hiippakuntasihteeri B:n 
keskeisiin tehtäviin kuuluu 
vastata diakonia- jayhteis-
kunnallisesta työstä sekä ym-
päristökysymyksistä Oulun 
hiippakunnassa. 

Kuikka on toiminut Ou-
lun ev.-lut. seurakuntayhty-
män diakoniatyöntekijänä 
vuodesta 1987 lähtien.

Reilun kaupan 
suosimiselle 
vahvistusta
Hollannissa oikeus on päättä-
nyt toistamiseen, että julkiset 
hankkijat voivat vaatia Reilun 
kaupan kriteerien täyttämistä 
tarjouskilpailuissaan. 

Päätökset tukevat Euroo-
pan parlamentin vuonna 
2006 antamaa päätöslausel-
maa. Siinä kehotetaan jäsen-
maiden viranomaisia integ-
roimaan reilun kaupankäyn-
nin kriteerit julkiseen kilpai-
luttamiseen. Myös Suomessa 
hankintalaki sallii julkisille 
hankkijoille mahdollisuuden 
suosia eettisyyttä. 

Suomessa Reilun kaupan 
kaupunki tai Reilun kaupan 
kunta -arvonimen ovat saa-
neet Espoo, Tampere, Joen-
suu, Utajärvi ja Pori.

Katutiimi 
kutsuu Kastellin 
asukastuvalle
Oulussa toimiva yhteiskristil-
linen katutiimi järjestää Sa-
nan ja rukouksen illan keski-
viikkona 5. toukokuuta kello 
18–21 Kastellin asukastuval-
la. Tilaisuudessa on ilmainen 
kahvi- ja teetarjoilu.

Ruoka-avun hakijat 
osallistuvat Oulun 
Vapaaseurakunnassa 
hartaushetkeen ennen 
ruokajakelun alkamista. 
Seurakunnan pastorin 
Risto Wotschken mukaan 
avun saaminen ei edellytä 
hartauteen osallistumista.  

Oulun Vapaaseurakunta 
on jakanut reilun vuo-
den ajan kerran viikossa 
ruoka-apua vähävaraisil-

le yhteistyössä Oulun lähetysseu-
rakunnan kanssa. 

Ruokajakeluun tulijat saavat 
saapumisjärjestyksessä numero-
lapun, jonka jälkeen kirkkosalissa 
pidetään noin 15 minuuttia kestä-
vä hartaus. Tilaisuuden jälkeen al-
kaa ruokakassien jakaminen nu-
merojärjestyksessä. Kirkkosalista 
pääsee noin kymmenen ihmistä 
kerrallaan hakemaan ruoka-apua.

Osa ruokajakeluun osallistu-
jista on kokenut, että seurakun-
ta edellyttää hartauteen osallis-
tumista ruoka-avun saamiseksi.

Oulun Vapaaseurakunnan 
pastori Risto Wotschke ei ole 
saanut käytännöstä huonoa pa-
lautetta.

– Päinvastoin. Minulle on sa-
nottu viikonlopun alkavan hy-
vin, kun se käynnistyy Jumalan 
sanalla. En ainakaan tiedä, että 
järjestelymme olisi aiheuttanut 
poisjäämisiä avuntarvitsijoissa.

Ruokakassin hakee viikoittain 
noin 120–150 henkilöä.

Hartaus ei ole 
pakollinen 
Wotschken mukaan Vapaaseu-
rakunnan käytäntö ei pakota ke-
tään hartauteen. Hän kertoo, että 
jokaisen ruokajakelun yhteydes-
sä kirkkosalin ovien ulkopuolel-
la on hartaustilaisuuden aikana 

useita ihmisiä.
– Jos he ovat ottaneet vuoro-

numeron tullessaan, he myös 
saavat kassin vuorollaan riippu-
matta siitä, ovatko osallistuneet 
hartauteen. Tilaisuudessa muka-
na olleet eivät ole millään tavalla 
etuoikeutettuja avunjakamisessa. 
Me emme pidä vahtia ihmisistä, 
Wotschke korostaa.

Hän sanoo, että heidän har-
tauteensa suhtaudutaan lähes 
poikkeuksetta kunnioittavasti. 

– Me emme puhu kuuroille 
korville.

Valtaosa ruoka-avun hakijois-
ta osallistuu hartauteen.

Wotschke ihmettelee suoma-
laisten arkuutta puhua Jumalasta. 

– 80 prosenttia suomalaisista 
kuuluu kirkkoon, hän huomauttaa.

– Ei Jumalan sanaa tarvitse hä-

vetä. Ihminen ei elä pelkästä lei-
västä. Jumala rakastaa ihmisiä, ja 
tästä haluamme kertoa kuulijoil-
lemme.

Wotschken mukaan vastaava 
hartauskäytäntö ruokajakelussa 
on myös joissakin muissa Vapaa-
seurakunnissa eri puolilla Suomea.  

Luterilainen humanitäärinen 
apu ehtoja vailla
Useimmat etenkin kansainvä-
listä avustustoimintaa Suomessa 
harjoittavat järjestöt noudatta-
vat toiminnassaan kansainvälis-
tä, vuonna 1994 laadittua huma-
nitaarisen avun eettistä ohjetta. 

Sen ovat allekirjoittaneet 
muun muassa Luterilainen maa-
ilmanneuvosto, jonka jäsen Suo-
men evankelisluterilainen kirk-
kokin on, Pelastusarmeija ja Fida 

International. Vapaakirkko sen 
sijaan ei ole sitoutunut ohjeiden 
noudattamiseen.

Eettisten ohjeiden mukaan 
apua ei tule sitoa poliittisten tai 
uskonnollisten tavoitteiden edis-
tämiseen.

Kirkon EU-elintarviketukea 
seurakunnille koordinoiva Ul-
la Pesola Kirkkopalveluista pai-
nottaa, ettei ota kantaa Oulun 
Vapaaseurakunnan järjestelyi-
hin. Hän kertoo, että luterilaisis-
sa seurakunnissa ruoka-apua ei 
sidota minkäänlaisiin ehtoihin. 
Hän tietää, että osassa seurakun-
tia ruoka-avuksi tarkoitettu yh-
teinen ruokailu aloitetaan yhtei-
sellä ruokarukouksella.

RIITTA HIRVONEN
SATU LAPINLAMPI 

J-P M
o
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m
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Vapaaseurakunnassa ruokajakeluun 
kuuluu hartaushetki



6    Nro 15      29.4.– 6.5.2010

To 29.4. klo 18, Miestenilta
Su 2.5. klo 18, Ehtoolliskokous, 
Blomster
To 6.5. klo 18, Raamattupiiri
Pe 7.5. klo 18, Hannat – naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri
Su 9.5. klo 18, Sunnuntain 
kokous
Ti 11.5. klo 18, Kotirukouskokous: 
Estabrook, Suutarinhaka 1 A
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

Palveluja tarjotaan

Helpp  s
Kotipalvelut

Siivoukset
Ikkunanpesut
Mattojen ja sohvien pesu 
imevällä höyrypesurilla
Kauppa- ja asiointiapu
Ulkoiluapu
Kodin askareet: 
 ruuanlaitto 
 peseytyminen 
 pyykit

lpoista.

 

KATJA HEPOAHO

Puh. 040 55 22 676
helppis.kotipalvelut@gmail.com

Saat –60% koti-
talousvähennystä!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Mahdollisuus kotitalous-

vähennykseen 60%. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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 5€

- 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.

Yhdistykset

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Pakkahuoneenkatu 20 A 20, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

Heikki Paakki 
0400 407041

katso lisää: 
www.ekoremontti.fi 

Kattoremontit, Ulkovuoriremontit, Kattojen maalaukset, 
Ulkomaalaukset, Vesikourut ja Kattoturvatuotteet 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00
Tervetuloa.

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 2.5. klo 18.30 vanha pappila Pappilan-
tie 28 Oulunsalo.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: to 6.5. klo 19.00 seurat Kaisa Malkamäellä 
ja Juha Smållilla Vanhantullinkatu 6 F 94.

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

   Kellonkartano  











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

RAAMATUN OPETTAMINEN
VARHAISNUORILLE
KURSSI OULUSSA
Aika: 7.–11.6.2010. Opetusta päivittäin klo 9–16
Hinta: 70 €.  Järjestäjä: Lastenmissio ry.  www.lastenmissio.fi/Kurssit
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Pekka Siitonen, puh. 040 535 7567 tai  pekka.siitonen@lastenmissio.fi

OR VROVROV

TERHO LIPSONEN, 64 v. on 
ehdolla keskustan jäsenvaa-
lissa 17.–19.9.10. ”Älkäämme 
unohtako eläkeläisen, lapsi-
perheen ja köyhän asiaa”.

www.ohsrk.fi 

Pe 30.4. klo 19 LIFT-ilta. Su 2.5. klo 11 Ehtool-
lisjumalanpalvelus, Markku Tossavainen, Suur-
kuoro. Su 2.5. klo 17.30 International Worship 
Service. Ke 5.5. klo 19 Sana ja rukous, Hannu 
Orava, Vähäahot. To 6.5. klo 9 Päiväpiirin retki 
Kajaaniin. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
 Aleksanterinkatu 33

Jumalan Lasten srk
Tuulimyllynkatu 18

Löydä asemasi Kristuksessa – varustautumispäivät to 6.– su 9.5.
Vierailijana Juha Norolampi

to 6.5. klo 18.00 pe 7.5. klo 18.00  
la 8.5. klo 18.00 su 9.5. klo 16.00
www.jlsrk.net www.oulunlahetyssrk.net

Olet sydämellisesti tervetullut!

To 29.4. klo 19 NA- ja opiskelijail-
ta ’Rakkauden kaksoiskäsky’. Pe 
30.4. klo 19 Nuortenilta. Su 2.5. klo 
16.30 Pyhäkoulu klo 17 Seurat Jukka 
Malinen. Ke 5.5. klo 18 Lähetyspiiri ja 
katekismusvartti. Tervetuloa!

OULUN RAUHANYHDISTYKSEN 
KEVÄTSEURAT
Oulun tuomiokirkossa 1.–2.5.2010 

La 1.5. klo 17 Seurat 
 klo 19.30 Seurat jatkuvat
 klo 21 Iltapala ja laulutuokio Madekosken ry:llä 

Su 2.5. klo 10 Jumalanpalvelus ja HPE Tuomiokirkossa, 
  Karjasillan ja Oulujoen kirkoissa
 klo 13 Päiväseurat
 klo 17 Seurat jatkuvat
 klo 19 Iltaseurat

Tulkataan viittoen.
Kaikki ovat tervetulleita! Oulun Rauhanyhdistys ry

Seurat su 2.5. klo 15. Heikki ja 
Kalevi Silvola. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 
OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 6.5. klo 19 Pertti ja Elina Lindelä:
_ Seurustelun sakramentti_.
OsUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

Armon Seurakunta
Evankeliumin Sanomaa
Pylkönahon hiihtomajalla
su 2.5. klo 14 Juha Kakko
su 16.5. klo 14
su 31.5. klo 14
www.armonsrk.net

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

• Su 2.5. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Esa Vähäaho
• Ti 4.5. klo 19.00 Sana & rukous
 Kaisu Holappa
• Su 9.5. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Raino Ojala + Iin nuoret
• Ti 11.5. klo 19.00 Sana & rukous
 Matias Posio

Su 2.5. klo 11.00 EHTOOLLIS-
JUMALANPALVELUS

Ke 5.5. klo 19.00 SANAN 
JA RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, 
maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.” Ps. 
24:1. La 1.5. klo 10 Raamattutunti, Juma-
lanpalvelus ja lastenkirkko, Eila Maunu, 
Gina Forsman. La 8.5. klo 10 Raamat-
tutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, 

srk:n vanhimmat. Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventtikirkko.fi  
 08 530 3953

1.5. La VAPPUMYYJÄISET klo 11.00–14.00. 2.5. Su Jumalanpalvelus + 
pyhäkoulu klo 11.00. 3.5. Ma Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. 
4.5 Ti Raamattupiiri klo 18.00. 6.5. To Sotilaskokous klo 18.00 (Jäsenille). 
TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

To 29.4. klo 19 Rukousilta, Jouni Korkala, Martti 
Väyrynen. Pe 30.4. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 2.5. 
klo 11 Ehtoollisjuhla, pyhäkoulu, Saints’ Club, Risto 

Wotschke. Ma 3.5. klo 18 Avoin Raamattupiiri. Ti 4.5. klo 13 Päiväpiiri. Ke 5.5. klo 
18 Nuortenilta. To 6.5. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God’s Bell, rukouspalvelu, 
tarjoilu, aihe: Kohtaamisia Jeesuksen kanssa. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!
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K I N O K U L M A

Miesten vuoro viittaa Joonas 
Berghällin ja Mika Hota-
kaisen dokumenttieloku-
vassa ensisijaisesti sen ai-

heeseen, miehiin saunassa. Toissijai-
nen merkitys voisi olla se, että nyt on 
aika kuulla miehen puhuvan tunteis-
taan naisdokumenttien jälkeen. Ehkä 
myös rikkoa myytti mykästä suoma-
laisesta miehestä.

Siinä Miesten vuoro onnistuu. Nyt 
itketään lapsen menetystä, äidin ja vai-
mon kuolemaa, isättömyyttä kun lapsi 
viedään äidin mukana avioerossa, en-
simmäisen lapsen syntymää. Miehet 

Miesten vuorossa virtaa hiki ja kyyneleet
kertovat myös iloisia tarinoita uudesta 
rakkaudesta. Niistä valoisin on kuusa-
molaisen kertomus orpokodin pieno-
kaisesta.

Berghällin ja Hotakaisen elokuva 
vertautuu Oulussa esitettävään Virpi 
Suutarin dokumenttiin Auf Widerse-
hen, Finnland. Siinä saksalaisten soti-
laiden mukaan lähteneet naiset muis-
televat kokemaansa nöyryytystä, hä-
päisyä ja alistamista. He eivät itke koh-
taloaan. Dokumentteja katsoessa tun-
tuu kuin käsitys heikosta astiasta olisi 
käännetty ylösalaisin.

Miehen vuorossa on kuusitoista ta-
rinaa. Niiden kehyksenä on sauna. Il-
koalastomat miehet, nuoret, keski-ikäi-
set, eläkeläiset, asunnottomista armei-
jan upseereihin, Utsjoelta Helsinkiin, 
kertovat elämänsä käännekohdasta. 
Alastomuus tavallaan antaa luvan pal-
jastaa tunteet, mutta luo myös illuusi-
on kaiken todellisuudesta.

Suutarin dokumentin lailla tari-
nat liitetään luontoon, talvesta kesään, 
tunturilta pääkaupungin öiseen valo-
mereen. Luontokuvien kautta mukaan 
tulee ihmisen ikiaikaisuuden ulottu-
vuus. Näin on aina ollut, ja näin tulee 

aina olemaan.
Dokumentti on kuitenkin taiteilijoi-

den näkemys. Valinnat viimeistellään 
leikkauspöydässä. Miesten vuorossa 
painopiste on menetyksessä ja surussa.  
Hetkittäin teki mieli nousta katsomos-
sa huutamaan: lopeta tuo märyäminen 
ja tee asialle jotain.  

Kysymys on hyvin intiimeistä asi-

oista, joissa on useita osapuolia. Mies-
ten vuoro rajaa naisen pois. Senkin ta-
kia minusta kirkkain kohtaus on kah-
den kehitysvammaisen puhe lauteilla 
ystävyydestä ja rehellisyydestä. Siinä 
ollaan oikean ja väärän ytimessä.  

 
PENTTI KEJONEN

Miesten vuoron pituus on tunti 21 min.

Uudesta kotimaisen doku-
menttielokuvan Miesten 
vuoro näytännöistä on 
tullut itkusilmäisiä kat-

sojia. Se on saanut jo useita pal-
kintoja elokuvafestivaaleilla. Vii-
meisimmän antoi eri uskonto-
kuntien edustajien muodosta-
ma tuomaristo Sveitsin Vision du 
Réel -elokuvajuhlilla.  

– Kuvasimme yhtä elokuvan 
koskettavinta puheenvuoroa. 
Kuulin nyyhkystä takanani. Ku-
vaaja ja äänittäjä itkivät, kertoo 
elokuvan toinen ohjaaja Joonas 
Berghäll. 

Hän on Oulussa Miesten vuo-
ron ensi-illassa, joka poikkeuk-
sellisesti on kahdessa teatteris-
sa, Plazassa ja Starissa. Tällaista 
ei tapahdu edes Helsingissä, sa-
noo ohjaaja.

Miesten vuorossa suomalaiset 
miehet istuvat saunan lauteilla 
tai jäähdyttelevät ulkona kertoen 
elämänsä kipupisteistä. 

– Saunoja eli tarinoita on 16, 
joista kahdeksan tuli puun takaa, 
ennakoimatta, sanoo Berghäll. 

Kolmen vuoden aikana eloku-

Kuvausryhmän tunteet herkässä

Miesten vuoron esitykset ovat Oulussa kahdessa teatterissa suurten menestysfilmien tapaan. Tähän ei päästä Helsingissä, sanoo 
Kemistä kotoisin oleva ohjaaja Joonas Berhäll.

vatekijät kulkivat kameroineen 
Utsjoelta Helsinkiin. 

– Yhdessä vaiheessa jouduim-
me pitämään hätäpalaverin, kos-

ka kuvatusta materiaalista suurin 
osa oli Pohjois-Suomesta. Olen 
Kemistä, joten tutut seudut tart-
tuivat kuvaan, Berghäll kertoo.  

Luonto on väkevänä ja kaunii-
na miesten kertomusten kehyk-
senä. Se oli alun perin mukana 
suunnitteluvaiheessa, joka aloi-

tettiin vuonna 2007. Idea doku-
mentista syntyi tietysti saunas-
sa, missä Joonas Berghäll sattui 
kuulemaan kahden miehen kes-
kustelun. Yleensä puheet liittyvät 
urheiluun tai politiikkaan, mutta 
nämä miehet puhuivat tunteista.

Joonas Berghällin mukaan 
aika tuntui olevan valmis suo-
malaisen miehen äänelle. Sa-
maan aikaan toisistaan tietämät-
tä muutkin dokumentintekijät 
kiinnostuivat aiheesta. Tänä ke-
väänä ohjelmistoon ovat tulleet 
Visa Koiso-Kanttilan Miehen 
kuva ja Mika Ronkaisen Freeti-
me machos.

PENTTI KEJONEN

Pe n t t i  Ke jo n e n

Yleensä puheet 
liittyvät urheiluun 
tai politiikkaan, 
mutta nämä 
miehet puhuivat 
tunteista.
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Sisältöä elämään.www.kirjapaja.fi

Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHÄIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

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

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

Caritas Hyvinvointi

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

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

Arvoisat Omaishoitajat!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Terveys ja hyvinvointi 
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Kappelitie 2, Pyhätunturi 
puh. 0207 681 730
kairosmaja@sana.fiKairosmaja

Lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu+6,9 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu+14,9 snt/min
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KAIROKSEN RAUHAAN 
– TUNTURIN SYLIIN!

Tule koko ihmisen täysihoitoon Kairokselle, Pyhätunturin juurelle. 
Koe lämpö ja vieraanvaraisuus ja Lapin luonnon kauneus ja hiljai-
suus hiihtäen, patikoiden tai meloen. 

Kairosmaja tarjoaa monipuolisia opastettuja täysihoitoviikkoja 
ympäri vuoden. Kysy ja varaa oma loma-aikasi!

Täysihoitohinnat alkaen 52 €/hlö/vrk majoitustasosta riippuen.

Tällä

ilm
oituksella

10 %
 alennus!

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti

@kotimaa.fi

Ilmoita



9   Nro 15      29.4.– 6.5.2010

T uiran kirkon Suvanto-sa-
li on saanut toimia kulu-
neen viikon aikana myös 
tanssisalina. Kokouspöy-

dät on raivattu sivuun ja aree-
naksi kristillisen tanssiryhmä El-
liotsin tanssijoille. Saliin pakkau-
tuneet tanssijat ovat harjoitelleet 
kevätnäytöksen esitystä Nooan 
arkki.

– Meitä on mukana 80 eri-
ikäistä tanssijaa, nuorimmat ovat 
neljävuotiaita, kertoo oven suussa 
harjoituksia seuraava Elliots ry:n 
puheenjohtaja ja tanssivastaava 
Anna Levy.

Melkein kuin käskystä vuo-
roon astuvat 4–5-vuotiaiden satu-
balettiryhmän hiiret, jotka esittä-
vät oman osuutensa Tšaikovskin 
tahtiin. Hiirien jälkeen vuoroon 
astuvat 6–7-vuotiaiden puput ja 
isommat metsäneläimet. Norsu-
ja ja kirahveja ei paikallistetussa 
versiossa nähdä. 

Myöskään lavasteita ei juuri 
ole, vaan Mooseksen ensimmäi-
sestä kirjasta löytyvä tarina Ju-
malan päätöksestä hävittää pa-

Nooan arkki 
syntyy tanssien

huuden täyttämä maa veden-
paisumuksella, Arkin rakennus 
ja ihmiskunnan uusi alku ker-
rotaan tanssin keinoin. Tanssi-
tyylejä on baletista jazz -tans-
siin ja hip hoppiin. Koreogra-
fiat ovat tanssiryhmien vetäjien 
tekemiä. 

Aiemmin jokainen ryhmä on 
harjoitellut itsekseen, mutta vii-
meisen parin viikon aikana 13 
osasta koostuva esitys hiotaan 
kokonaisuudeksi.

Haastetta harjoitteluun on 
tuonut Kulttuuritalo Valveella ta-
pahtunut vesivahinko. Se on siir-
tänyt ryhmien harjoitukset ym-
päri kaupunkia. Apuun ovat rien-
täneet Oulun kristillinen koulu ja 
eri seurakunnat, jotka ovat tar-
jonneen harjoittelutiloja. Alun 
perin Suvanto-salin ei ollut tar-
koitus toimia tanssisalina.

– Olemme ikään kuin koke-
neet jo oman vedenpaisumuk-
semme, toteaa Anna Levy hy-
myillen.

ELSI SALOVAARA

Ku va t  E l s i  S a l ovaa ra

Elliotsin kevätnäytös Nooan arkki 
sunnuntaina 2. toukokuuta kello 17 
Pohjankartanossa. Lippuja ovelta 
kello 16 alkaen. Liput 5 euroa. 
Teos on tilattavissa dvd-tallenteena 
hintaan 10 euroa. 
Tilaukset 7.5. mennessä 
anna.levy@mail.suomi.net.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys sunnuntaina 2.5. 
klo 9.55–12. Kello 10 mes-
su Oulujoen kirkosta. Mes-
sun toimittaa rovasti Kari Pa-
lomaa ja häntä avustaa Jukka 
Joensuu. Kanttorina on Lau-
ri Nurkkala. Kello 11.30 Ra-
diopyhäkoulussa pastori Vir-
pi Sillanpää-Posio puhuu ai-
heesta Taivaan kansalaisena 
maailmassa. Kello 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmassa 
puhutaan uudistuneesta Nuo-
ren seurakunnan veisukirjas-
ta, joka lauletaan läpi Oulussa 
Keskustan seurakuntatalossa 
6. toukokuuta. Saara Karjalai-
nen haastattelee nuorisomuu-
sikko Esa Rättyää. 
Radio Dei Toivon päivä
Ma-ke kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mediapastori Mik-
ko Salmelle voi lähettää kysy-
myksiä osoitteessa www.toi-
vonpaiva.fi. 
Ke 5.5. kello 15.40 Naisen al-
lakassa kuullaan opettaja Saila 
Kukkohovi-Jämsän kolumni. 
To 6.5. kello 15.40 Kasvun 
paikka. "Kun lapset tulivat-
kin ovesta eivätkä mahasta", 
eli sijaisäitiydestä ja äitipuo-
lena olemisesta kertoo oulu-
lainen Kristiina Ketola-Ora-
va. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 2.5. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa pastori Virpi Sillan-
pää-Posio puhuu aiheesta Tai-
vaan kansalaisena maailmassa. 
Su 2.5. kello 10 jumalanpal-
velus Raahen kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen al-
kaa uusintana viime maanan-
tain Etappi-ohjelma, kuullaan 
Kalajoen kristillisen opiston 
henkilökunnan toivelaulu-
ja. Ohjelman toimittaa Mer-
vi Jutila Alavieskasta. 
Ma 3.5. kello 17.05 Etappi-oh-
jelmassa keskustelua äitiydes-
tä. Oululainen pastori Anna-
Leena Häkkinen joutui hau-
taamaan 2-vuotiaan lapsen-
sa 15 vuotta sitten, millaisen 
jäljen se äidin sydämeen jätti? 
Marja Blomster haastattelee. 
Ke 5.5. kello 17.05 Perhevart-
ti. Marja Blomsterin vieraana 
satuileva isoäiti Terttu Aakko.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 2.5. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Saarnaaja-
na on Pertti Lahtinen, liturgi-
na Ari-Pekka Metso ja avusta-
vana pappina Jyrki Vaaramo. 
Kanttoreina toimivat Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso.

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Oulugospel-
julistekisan 
voittaja selvisi
Marraskuun alussa järjestettävän 
Oulugospel-tapahtuman julis-
teeksi valittiin yleisöäänestyksel-
lä vaihtoehto 2. Ehdokkaat esitel-
tiin 31. maaliskuuta ilmestynees-
sä Rauhan Tervehdyksessä. 

Julisteen on suunnitellut Ou-
lussa asuva graafisen suunnitte-
lun harrastaja Päivi Lipponen. 
Hän käytti julisteen pohjana it-
se ottamaansa valokuvaa. Päivin 

tavoitteena oli luoda mah-
dollisimman selkeä, yk-
sinkertainen ja rauhalli-
nen kokonaisuus. 

Äänestäjien palaut-
teen perusteella se 
myös onnistui. Voitta-
jatyötä kuvailtiin yk-
sinkertaisen kauniiksi, pelkiste-
tyksi ja rauhalliseksi kuvaksi, jo-
ka herättää katseen. (RT)

Suomen luonnonsuojeluliit-
to, Suomen Latu ja Suomen 
Partiolaiset ovat käynnis-
täneet Luontohaaste-kil-

pailun kunnille ja seurakunnille. 
Osallistuakseen haastekilpai-

luun kunnan tai seurakunnan 
tulee vuoden aikana tehdä suo-
jelupäätös yhdelle tai useammal-
le omistamalleen merkittävälle 
luontoalueelle. 

Suojeltavat alueet voivat ol-
la esimerkiksi metsää, suota tai 
vesiluontoa tai yhdistelmä eri-
laisia luonnonalueita. Kilpailus-

sa arvioidaan kohteiden merki-
tystä luonnon monimuotoisuu-
den säilymisen ja virkistyskäy-
tön kannalta. 

Luonnon monimuotoisuuden 
vuosi tarjoaa mahdollisuuden 
kasvattaa ihmisillekin tärkeiden 
luonnonalueiden verkostoa Suo-
messa. Siksi jokainen haasteeseen 
osallistunut kunta ja seurakunta 
huomioidaan. 

Vantaan kaupunki on jo ker-
tonut osallistuvansa kilpailuun 
suojelemalla Kehä III:n varrel-
la Petikossa olevan 53 hehtaarin 

laajuisen Hermanskärin kallio-
metsän. 

Luonnonsuojeluliiton pu-
heenjohtaja Risto Sulkava muis-
tuttaa selvityksestä, jonka mu-
kaan suomalaiset liikkuvat eni-
ten lähiulkoilureiteillä. 

– Ihmiset saavat käsityksen-
sä luonnon monimuotoisuudes-
ta usein lähellä olevan luonnon 
kautta. 

Puolet Suomen luontotyypistä 
ja joka kymmenes arvioitu kasvi- 
ja eläinlaji on uhanalainen. Suo-
jelualueiden verkostoa on kartu-

tettava luonnon monimuotoisuu-
den vähenemisen pysäyttämisek-
si erityisesti eteläisessä Suomes-
sa. Tässä kunnilla ja seurakun-
nilla on merkittävä rooli maan-
omistajina. 

Seurakunnilla on omistuk-
sessaan noin 180 000 hehtaaria 
maata, usein kuntien keskusto-
jen tuntumassa. Kirkon ympä-
ristödiplomijärjestelmässä seura-
kunnat saavat pisteitä luonnon-
suojelusta. 

RAUHAN TERVEHDYS

Kunnat ja seurakunnat saivat 
luontohaasteen

Ryttylässä keskustellaan 
viikonloppu Jeesuksesta

Kautta aikojen Jeesus Na-
saretilainen on kiehtonut. 
Häntä on kiitelty ja hänes-
tä on kiistelty. Kuka hän 

oli? Mitä hän opetti itsestään? Ja 
mitä merkitystä hänellä voisi ol-
la 2000-luvun suomalaiselle? Jos 
se, mitä Jeesus sanoi itsestään, 
on totta, se muuttaa koko todel-
lisuuden. Onko kestäviä syitä ot-
taa hänet todesta? 

Kansanlähetysopistolla Rytty-
lässä järjestetään 14.–16. touko-
kuuta Apologiaforum Ajankoh-
tainen Jeesus. Opettajina tapah-
tumassa ovat tutkija, yliopisto-
lehtori, filosofian tohtori Matt-
hew Etherington, raamatuntut-
kimuskeskus Tynndale Housen 
tutkija, tohtori Dirk Jongkind, 
tutkija, pastori Matti Kankaan-
niemi, tekniikan tohtori, biopro-
sessitekniikan professori Matti 
Leisola, päätoimittaja, teologian 

maisteri Leif Nummela sekä raa-
mattukouluttaja, teologian toh-
tori Vesa Ollilainen. 

Opetuksissa syvennytään Jee-
suksen historiallisuuden todis-
teisiin, hänen yhteydestään Van-
haan testamenttiin, sekä syihin, 
joiden vuoksi hän joutui kärsi-
mään rikollisen kuoleman. 

Kuulijoilla on mahdollisuus esit-
tää uskoon liittyviä kysymyksiä. 

Tapahtuman pakettihinta 100 
euroa sisältää kurssimaksun, 
ruokailut, majoituksen omin lii-
navaattein 3–4 hengen huoneissa 
ja saunan. Työttömille ja opiske-
lijoille hinta on 60 euroa. 

Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 30. huhtikuuta mennessä 
osoitteeseen www.kansanlahe-
tysopisto.fi/apologiaforum, pu-
helimitse numeroon (019) 7792 
237 ja sähköpostilla osoitteeseen 
opisto@sekl.fi. (RT)
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4. sunnuntai pääsiäisestä on aiheeltaan Taivaan kansalaisena maailmassa. Tähän 
osaan liittyy tunteita matkalla olemisesta. Latinankielinen aihe ’Cantate’ merkit-
see ’laulakaa’. Näin vahva kehotus kumpuaa rukouksen mielestä. Laulaminen hel-

pottaa kristityn matkantekoa. Ilonkin tulee näkyä ja kuulua vaelluksessa.
Evankeliumikirjassa puhutaan samasta kilvoitteluasenteesta ylevään tyyliin: ”Seurakun-

ta kulkee Voittajan jäljissä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän 
Hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa.”

Pääsiäisen jälkeisten evankeliumitekstien sarjassa jatketaan jäähyväispuhetta. Teksti al-
kaa näin: ”Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei ky-
sy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä 
teille sanoin.”

UT:n lukukappale on Jaakobin kirjan alkuluvusta: ”Jokainen hyvä anti ja jokainen täy-
dellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo 
vaihdu varjoksi. Päätöksensä mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme 
hänen luomistekojensa ensi hedelmä. Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla 
herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei johda oi-
keudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja 
pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne.”

Jaakobin kirjeen keskeinen viesti on, että kristityllä ihmisellä usko ja teot eivät saisi olla 
ristiriidassa – niiden välillä on tietty vaikutussuhde: ”hedelmistään puu tunnetaan”. Siksi 
kirje sisältää hyvin paljon ohjeita käytännön kilvoitteluun. Viimeinen virke tässä lukukap-
paleessa osoittaa, etteivät Jaakobillakaan teot ole ylikorostuneita, vaan Jumalan sanan saar-
na, joka uskolla vastaanotettuna pelastaa sielun. Jaakobin kirje oli pitkään aliarvostettu ja 
seikkaili välillä jopa raamatunkaanonin ulkopuolella.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi Ps. 98:2–9 
Ensimmäinen lukukappale Jes. 63:7–9 
Toinen lukukappale Jaak. 1:17–21 
Evankeliumi Joh. 16:5–15 

Taivaan ja maan Luoja. Me kiitämme sinua 

kaikista teoistasi. Avaa meille sanasi ja opeta meidät 

tuntemaan Kristuksen rakkaus, niin että ylistämme 

kiitosvirsin kunniaasi ja armoasi. Tätä rukoilemme 

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  M i c ha l  Z ac ha r ze w sk i

Käsi aurassa – sydän taivaassa
Vanhat kristityt ovat kuvanneet elämänasennettaan otsikossa olevalla ilmai-
sulla. Heidän elämäänsä voisi luonnehtia työntäyteiseksi. 

Monet ovat kertoneet, kuinka esimerkiksi sotien jälkeen maan jälleen-
rakentaminen täytyi aloittaa tyhjästä. Edessä oli koskematon palsta, johon 
kotitilaa alettiin raivata. Ihmeellisellä tavalla veteraanisukupolven edustajat 
saivat voimaa toimia omalla paikallaan ja toteuttaa kutsumustaan isänmaan 
parhaaksi. Heidän sitkeä työnsä on luonut meille elinmahdollisuuksia tähän 
päivään. Kristityn kutsumukseen kuuluu profeetta Jeremian opetuksen tavoin 
toimia sen seudun parhaaksi, johon Jumala on meidät siirtänyt. Näin meidän-
kin tulee tehdä.

Otsikon jälkimmäinen osa kuvaa jotain sellaista, mihin ajallisten sil-
miemme katse ei ulotu. Kristityn elämään liittyy olennaisesti tämän ja tule-
van elämän toivo. Uskon kautta sydän on ankkuroitu lujasti taivaalliseen 
kotiin. Raamattu kuvaa uskon päämäärä sellaiseksi, että emme voi sitä jär-
jellämme käsittää. Inhimillisesti hyvin mahdottominakin aikoina usko Kris-
tukseen on tuonut siunauksen. Jumala on antanut profeetan sanojen mukaan 
tulevaisuuden ja toivon. 

Tulevan sunnuntain tekstit kertovat siitä kuinka kristitty elää taivaan kan-
salaisena maailmassa. Kristuksen seurakunta kulkee ylösnousseen vapahtajan 
seurassa totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Ylösnous-
sut itse kirkastaa pääsiäisen voittovoimaansa valtakuntansa hyvässä sano-
massa, evankeliumissa. Hän tahtoo Henkensä kautta olla kiinnittämässä 
sydämiämme ja ajatuksiamme taivaallisiin, unohtamatta kuitenkaan sitä voi-
maa, jota päivittäin arjessa tarvitsemme. 

TIMO LIIKANEN
Tyrnävän seurakunnan vs. kappalainen 

Tyrnävän kirkkoherranvaalin 3. vaalisija
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A inakin moni 
tyttö haa-
veilee lap-
sesta saak-

ka hääpäivästään. Mieli hääjär-
jestelyistä voi kuitenkin muut-
tua, eikä valkoinen puku hun-
tuineen enää tunnu omalta. Mis-
sä raja kulkee? Sopiiko vihkitilai-
suuteen teema kuin teema, puku 
kuin puku? 

Näitä kysymyksiä pohti kolme 
henkilöä, jotka vihkivät avioliit-
toon ja ovat jatkuvasti tekemisis-
sä hääparien ja heidän pyyntöjen-
sä kanssa. 

Vastaajat saivat nähtäväk-
si kolme kuvaa, jotka esittävät 
kolmea eri hääteemaa: opiskeli-
jahaalarihäät, satuhahmohäät ja 
rock-henkiset goottihäät. 

Kysyimme vihkijöiltä:

1. Kuinka monta vihkimistä olet suorittanut urallasi?
2. Kuinka usein hääparilla on erikoisempia pyyntöjä 
vihkimisen suhteen? Millaisia?
3. Kuvissa on opiskelijahaalareissa, Punahilkka ja 
Susi -asuissa ja goottityyliin pukeutuneena naimisiin 
menossa oleva pari. Vihkisitkö heidät ja mitä 
haluaisit heille sanoa?

Päivi Riehkalainen
henkikirjoittaja Pohjois-Pohjanmaan 
maistraatista

1. Olen vihkinyt hieman yli 300 
paria urani aikana.
2. Minulta ei ole pyydetty mi-
tään todella erikoista. Hääparien 
pyynnöt liittyvät yleensä siihen, 
että vihkijän halutaan puhuvan 
muutakin kuin siviilivihkimises-
sä käytetyn vihkikaavan. 

Pyynnöt voivat liittyä myös 
vihkipaikkaan. Vihkipaikaksi 
halutaan jokin muu paikka kuin 
maistraatin vihkihuone. Olen 
vihkinyt muun muassa Ainolan 
puistossa ja Syötteen rinteillä. 
Maistraatin ulkopuolella tapah-
tuvaan vihkimiseen saa vihkijän 
virka-aikana 120 eurolla ja virka-

ajan ulkopuolella 200 eurolla. Li-
säksi tulee korvata vihkijän mat-
kakulut.
3. Kyllä. 

Avioliittoasetuksen 9 §:ssä 
säädetään, mitä siviilivihki-
jä lausuu avioliittoon vihittävil-
le. Kaikkien vihkijöiden on var-
mistuttava siitä, että henkilöt 
ymmärtävät vihkimisen merki-
tyksen. Avioliittolain mukaan ei 
saa vihkiä, jos vihkijä toteaa, että 
kihlakumppani ei häiriintyneen 
mielentilansa takia kykene avio-
liiton merkitystä ymmärtämään. 
Erittäin humalaisia ei vihitä. Tä-
män lisäksi toivottaisin heille on-
nea yhteiselle taipaleelle!

Nanna Helaakoski
oululaisen Tuiran seurakunnan pastori

1. Olen ollut pappina reilut nel-
jä vuotta, ja siihen mahtuu var-
maankin jo sadat häät.
2. En ole törmännyt kovin eri-
koisiin pyyntöihin. Kerran olen 
vihkinyt kumisaappaat jalassa 
vedessä, koska meri oli parille 
tärkeä elementti. Joskus ihmi-
sillä on hääjuhlassa erikoisem-
pikin teema, mutta kirkossa se 
ei ole vielä näkynyt.
3. Kenenkään vaatteiden perus-
teella ei voi mielestäni kieltäy-
tyä vihkimisestä. Meille papeil-
le on annettu tehtäväksi vihkiä 
kirkkoon kuuluvat, ja vaatteet 
eivät voi siihen vaikuttaa. 

Joskus morsiamet ovat huo-

lissaan paljaista olkapäistä kir-
kossa. Olen aina sanonut, että 
jos pukuun sopivaa hartiahui-
via ei löydy, siitä ei kannata hä-
tääntyä. Jumala on luonut nais-
ten olkapäät eikä hän varmas-
ti niiden näkemisestä säikähdä. 

En ole koskaan nähnyt sel-
laisia pukuja vihkiparilla, jot-
ka olisivat olleet vastoin hyvää 
makua kirkossa. Myös lyhyet 
helmat hääpuvuissa yleistyvät. 
Kuvan goottipuvun helmakaan 
ei mielestäni ole mitenkään ka-
malan lyhyt. 

Vihkimisen voi aina suorit-
taa muualla kuin kirkossa, jos 
tuntuu, että omat toivomukset 
eivät kirkkotilaan istu. Yleen-
sä ihmiset huomaavat tämän 

itsekin. Olen kuullut ihmisten 
sanovan, että esimerkiksi Tuo-
miokirkko olisi ollut mukava 
paikka mennä naimisiin, mut-
ta tuntui, että se on liian juhla-
va ympäristö vaikkapa haalari-
häihin. Perinteiseen valkoiseen 
hääpukuun sonnustautumi-
nen ei ole kaikille morsiamil-
le omannäköinen juttu. Mi-
nun mielestäni ihmisten pitää 
saada astella avioon sellaisissa 
vaatteissa, jotka tuntuvat omil-
ta. Avio-onni ei kuitenkaan ole 
valkoisen puvun symboliikas-
ta kiinni. 

Kaikille pareille toivottaisin 
onnea ja Jumalan siunausta!

Tahdon 
itseni näköiset 

häät
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Ku va t :  Ma r ia - M e l i na  Väy r y n e n

Ilkka Tornberg
Limingan seurakunnan kirkkoherra

1. Tarkkaa vihkimisten luku-
määrää en osaa sanoa, täytyisi 
kahlata läpi kalenterit ja laskea. 
Olen ollut 30 vuotta pappina ja 
kun vuositasolla vihkimisiä on 
tullut noin 10–15, niin siitähän 
hahmottuu luvuksi 300–450.
2. Hyvin harvoin on pyydetty 
mitään erityisen erikoista. Olen 
saanut osakseni hyvin perinteitä 
kyselevät ja kunnioittavat hääpa-
rit. Joskus vihkipaikaksi on ollut 
hiukan erikoisempiakin ehdo-
tuksia, mutta paikan vuoksi en 
ole kieltäytynyt mistään.
3. Vihkitilanne ymmärretään 
yleensä juhlahetkeksi, johon pu-
keudutaan juhla-asuun, mut-

ta kyllähän vihkimisen voi ottaa 
arkisenakin asiana ja pukeutua 
esimerkiksi opiskelijateemaises-
ti, etenkin jos ajattelee, että opis-
kelua on koko elämä ja tai opiske-
lu jollakin erityisellä tavalla yh-
distää henkilöitä. Keskusteltua-
ni asianosaisten kanssa en var-
maankaan näkisi syytä kieltäytyä 
vihkimisestä, mutta toki punnit-
sisimme yhdessä perustelut.

Avioliittoon vihkiminen on 
sekä kirkollinen pyhä toimitus 
että juridinen toimenpide. Satu-
hahmoilla tässä tapauksessa hae-
taan jotakin erikoisuutta, jonka 
liittämisen avioliiton solmimi-
seen asettaisin keskustelussa ky-
seenalaiseksi. Luultavasti ehdot-
taisin heille näiden erottamis-

ta eri tilanteiksi ja vaikkapa sa-
tuhahmoisten kutsujen järjestä-
mistä ystäville erikseen. Elämä 
on kuitenkin kokonaisuutena 
paljon muutakin kuin satumaa-
ilmaan eläytymistä.

Itse kunkin elämä ja elinym-
päristö rakentuvat monista, toi-
siimme nähden hyvin erilaisis-
ta rakenteista. Joku haluaa vihil-
le kansallispuvussa, joku sotilas-
asussa. Keskustelisin parin kans-
sa heidän taustoistaan ja viiteke-
hyksistään sen jälkeen, kun oli-
simme yhdessä todenneet avio-
liiton solmimiselle asetettujen 
edellytysten täyttymisen.

MARIA-MELINA VÄYRYNEN

• Suomen suosituin vihkikirkko on Pyhän Laurin keskiaikainen 

kirkko Vantaalla.

• Kultainen kihlasormus avioliittoaikeen merkiksi määrättiin 

vuonna 860 paavi Nicholasin toimesta.

• Tiettävästi ensimmäistä valkoista hääpukua piti Ranskan ku-

ningatar Anne of Brittany vuonna 1499.

• Suomessa valkoinen hääpuku yleistyi 1800-luvulla. Tätä ennen 

morsian pukeutui yleensä mustiin, ja musta puku oli käytössä 

vielä 1900-luvun alussa.

• Euroopan varhaishistoriassa pitkä läpinäkymätön huntu esti 

sulhasta näkemästä morsianta ennen vihkitilaisuuden päätty-

mistä. Tällä haluttiin estää sulhasen karkaaminen morsiamen ul-

konäön nähtyään. Kasvot paljastettiin vasta tilaisuuden jälkeen.

• Siviilivihkiminen mahdollistui Suomessa vuonna 1917.

Tiesitkö että...
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vapun viikkomessu pe 30.4. 
klo 14 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Árpád Kovács 
ja kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kirkkosimat ja -munkit 
Elohuoneessa.
Messu su 2.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, saar-
na Pertti Lahtinen, ja avus-
taa Jyrki Vaaramo. Kantto-
rit Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso. 
Viittomakielinen messu su 
2.5. klo 12 Piispantalon talli-
kappelissa.
Messu su 2.5. klo 12 Intiön 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso ja kant-
tori Henna-Mari Sivula.
Messu su 2.5. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Veijo Koivula.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 29.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. Kahden var-
tin kirkkohetki.
Messu su 2.5. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, saarnaa Risto Kos-
kimäki, kanttorina Juha So-
ranta. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.

Messu su 2.5. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Sari Wallin. 
Messu su 2.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Atte Kääriäinen, kant-
torina Riitta Piippo. Kirkko-
kahvit.
Messu su 2.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Petri Satomaa, saarnaa 
teol.yo Nuusa Parkkinen, 
kanttorina Juha Soranta. 
Messu su 2.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Sari Wallin. 
Kirkkokahvit, mukana laula-
massa Ylösnousemus-kuoro. 
Gospelmessu su 2.5. klo 18 
Kastellin kirkossa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Atte Kääriäinen. Esa Rät-
tyä ja Karjasillan gospelryh-
mä YA1. 
Viikkomessu to 6.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Ilkka Järviö. Yhteisvastuu-
kiitos. Kahden vartin kirkko-
hetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 2.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 

Messu su 2.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Tuiran kirkon naiskuoro. 
Messu su 2.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Juha Valppu, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki.
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Lauri Kuja-
la, kanttorina Marjo Irjala.
Sairaaloiden ja hoivako-
tien henkilökunnan kevät-
kirkko su 2.5. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha Kyl-
lönen, saarna Hannele Lu-
sikka, avustaa Sanna Okko-
la, kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kirkkokahvit.
Viikkomessu ke 5.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Mar-
jo Irjala.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 2.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa rovas-
ti Kari Palomaa, avustaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Radiointi radio 
Dei. 

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Leo Rahko

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Timo Ustjugov. 

Haukipudas
Messu su 2.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Sami Puolitaival, 
kanttorina Hannu Niemelä.

Kempele
Gospelmessu kaikenikäisil-
le to 29.4. klo 19 kirkossa.
Messu su 2.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Martti Pennanen 
ja Soile Pakkanen, kanttori-
na Eija Savolainen. Mukana 
Aiolos-kuoro, johtaa Elina 
Könönen. Pyhäkoulu saar-
nan aikana. Eläkeliiton kirk-
kopyhä. 
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttorina 
Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Kaikkien lumijokisten las-
ten pyhäkoulukirkko su 
2.5. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Lapset laulavat. Tervetuloa 
kaikki vauvasta vaariin.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. 
Vauvakirkko ti 4.5. klo 9.30 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttori Ossi Ka-
java, lastenohjaajat.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Taru Pisto.

Siikalatva
KeStILä
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 12 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
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pIIppOLA
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 19 Piippolan kir-
kossa. Yhteisvastuun pää-
tösjuhla. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä. 
Kirkkokahvit seurakuntako-
dissa.

pULKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
2.5. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Unto Määttä

rANtSILA
Sanajumalanpalvelus su 
2.5.klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 2.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Messun toi-
mittaa kirkkoherranvaalis-
sa 3. vaalisijalla oleva Tyrnä-
vän  seurakunnan vs. kappa-
lainen Timo Liikanen, avus-
taa Leila Ikonen. Kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvi ja Ti-
mo Liikasen haastattelu seu-
rakuntatalolla.

teMMeS
Messu su 2.5 klo 18 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
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29.4.–6.5.2010enot Oulussa 

Iltahetki 
erityislasten vanhemmille 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten 
vanhempia kutsutaan voimaut-
tavaan iltahetkeen keskiviikko-
na 5. toukokuuta kello 17.30–20 

Maikkulan kappeliin. 
Iltahetki alkaa kahvittelulle ja pie-

nellä iltapalalla. Tervetulosanat lau-
suu Karjasillan seurakunnan lasten-
ohjaaja Heidi Viitakangas. 

Sen jälkeen on vuorossa keskus-
telua arjessa jaksamisen työkaluista. 
Aiheesta puhuu erikoissairaanhoita-
ja, opettaja ja kasvatustieteen maisteri 
Raija Näppä Oulun seudun setlement-
ti ry:stä. 

Noin kello 19 aiheeksi vaihtuu ver-
taistuen merkitys. Siitä kertoo Oulun 
seudun ADHD-yhdistyksen puheen-
johtaja Helena Pakkanen. Jokainen 
voi halutessaan ottaa osaa keskuste-
luun ja nostaa esille mieltä askarrut-

tavia asioita.  
Järjestelyistä vastaava lastenohjaaja 

Heidi Viitakangas toivoo, että iltahet-
ken kautta seurakunta voisi sytyttää 
pienen valonkipinän, joka antaa voi-
mia vanhemmille. 

– Olen lastenohjaajan työssäni näh-
nyt, miten rankkaa erityislasten van-
hemmilla on. Toivon, että tämä yh-
teinen iltahetki antaisi vanhemmille 
työkaluja arkeen ja auttaisi heitä löy-
tämään vertaistukea myös toisistaan. 

Tapahtuman järjestää Karjasillan 
seurakunta ja siihen on vapaa pääsy. 
Mukaan voi ilmoittautua viimeistään 
4. toukokuuta sähköpostilla tai puhe-
limitse lastenohjaaja Heidi Viitakan-
kaalle, heidi.viitakangas@evl.fi, 044 
316 1427. 

RAUHAN TERVEHDYS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
torstain raamattupiiri to 
29.4. ja 6.5. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ruoka-
la. 1. Moos. 27. Anna-Mari 
Heikkinen.
raamattupiiri to 29.4. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 29.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Aamupiiri la 1.5. klo 10, Van-
ha pappila. 
Kevätseurat la 1.5. klo 17 ja 
19.30, su 2.5. klo 13, 17 ja 19, 
Oulun tuomiokirkko. 
Hartaus ke 5.5. klo 14, Aurin-
kokoti. Jyrki Vaaramo.
Hartaus ke 5.5. klo 15, Senio-
ritalo. Jyrki Vaaramo.
Miesten piiri ke 5.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 5.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. 
Hartaus to 6.5. klo 14, Kes-
kustan palvelukeskus. Jyrki 
Vaaramo.
raamattupiiri to 6.5. klo 16, 
Intiön seurakuntakoti. Jyrki 
Vaaramo.
Hartaus to 6.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
raamattupiiri to 29.4. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 29.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 30.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 4.5. klo 19, Karjasil-
lan kirkko. 
pappilan raamattupiiri ke 
5.5. klo 11, Kastellin kirkko. 
Jatkamme Jesajan kirjan lä-
pikäymistä.
Miesten raamattupiiri ke 
5.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Lisätietoa Kimmo Kieksi, 
050 310 5001.
raamattupiiri to 6.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
torstai-illan raamattupii-
ri to 6.5. klo 18, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 29.4. ja 6.5. 
klo 12.30, Tuiran kirkko. Ti-
lassa nimeltä Sumppu.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko.
raamattupiiri ti 4.5. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 6.5. klo 19, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
pateniemen raamattupiiri 
ke 12.5. ja 19.5. klo 18, Pate-
niemen kirkko. Lisät. diakoni 
Heli Sytelä 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
rauhanyhdistyksen seurat 
ke 5.5. klo 19, Myllyojan seu-
rakuntatalo. Timo Jurvelin.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kohta puhkeaa su 9.5. klo 
18, Kastellin kirkko. Äitien-
päivän runotapahtuma An-

na-Maija Raittilan lyriikasta. 
Vapaa pääsy.

Tuiran seurakunta
Kevätrallatus – kaikkien 
yhteinen lastenlauluilta to 
20.5. klo 17.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMINKI
Isänmaallisen musiikin 
konsertti to 29.4. klo 19, Ve-
saisenlinna. Kiimingin seura-
kunnan poikakuoro, johtaa 
Ulla Metsänheimo, Ylikiimin-
gin puhaltajat johtaa Tuo-
mo Rahko, säestykset Jark-
ko Metsänheimo. Sama kon-
sertti su 2.5. klo 19 Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa.

Diakonia
työttömien ateria ke 5.5. 
klo 11–13, Öbergin talo.

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Diakoniapiiri ma 3.5. klo 12, 
Kaukovainion kappeli. 
palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 3.5. klo 12, Karjasillan 
kirkko. Vierailu Kaukovaini-
on diakoniapiirissä Kauko-
vainion kappelilla.
Ystävänkamari ti 4.5. klo 13, 
Kaukovainion kappeli. 
Maikkulan diakoniaryh-
mä ti 4.5. klo 14, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla to 6.5. klo 18, Kar-
jasillan kirkko. Viikkomessun 
jälkeen juhlahetki seurakun-
tasalissa. Tarjolla salaattia ja 
täytekakkukahvit. 

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu to 
29.4. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sa-
mi Riipinen p. 040 5747 149. 
Juttutupa ma 3.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. Lisä-
tietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
työttömien ruokailu to 6.5. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Lisätietoja Sami Riipi-
nen p. 040 5747 149. 
pateniemen diakoniapiiri 
ke 12.5. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 
Madekosken diakoniapiiri 
to 29.4. klo 12, Annikki Per-
nulla, Tiilitie 1 C 13. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KeHItYSVAMMAISet
perhepiiri to 29.4. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Varttuneiden porinapiiri ti 
4.5. klo 13.15–14.15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. 
Keskustelukerho ti 4.5. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 

KUULOVAMMAISet
Viittomakielinen messu su 
2.5. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 
Kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 24.–27.5. Rokuan lei-
rikeskus. Hinta 52 € sis. mat-
kat ja täysihoidon. Vetäjinä 
Urpo Luokkala, Anne Kello-
kumpu ja Anne-Mari Kyllö-
nen. Ilm. Anne-Marille viim. 
7.5. vastaanotolla ti ja to klo 
9–11, anne-mari.kyllonen@
evl.fi tai p. 040 591 2657.

NäKöVAMMAISet
Näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
29.4. klo 13–14.30, Diako-
niakeskus, alakerran ryhmä-
tila. Kahvitarjoilu. Opasystä-
vä vastassa pihalla klo 12.30 
alkaen.
Näköpiiri ti 4.5. klo 13–
14.30, Keskustan seurakun-
tatalo, alasali. Opasystävä 
vastassa klo 12.30 alkaen Iso-
kadun ulko-ovella.
Näkövammaisten leiripäivä 
ke 26.5. klo 9–15, Hietasaa-
ren leirikeskus. Näköpiirin ja 
Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n Porinakah-
vilan yhteinen ohjelmallinen 
kevätkauden päätöspäivä. 
Hinta 7 € sisältää aamupa-
lan, lounaan ja päiväkahvit. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
18.5. p. 08 3161 340. 

päIHDetYö
Naistenryhmä pe 30.4. klo 
13, Öbergin talo. 
tavoiteryhmä ma 3.5. klo 
14.30, Öbergin talo. 
Miesten saunailta ke 5.5. 
klo 16–17.30, Öbergin talo.

Lähetys
Lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa 
sekä vohvelikahvila. Tuotto 
ohjataan nimikkotyölle Suo-
men Lähetysseuran kautta. 
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14. 
Puodista käytettyjä astioita, 
liinavaatteita, koruja, kirjo-
ja sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Pajas-
sa tehdään käsitöitä. P. 044 
316 1720. 
Siiven sauvat ke 5.5. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puoti 
ja paja. Omat sauvat ja ulkoi-
luvaatteet. Lisätietoja Tarja 
Oja-Viirret 040 5747 172.
Matka Lähetysjuhlille 11.–
13.6. Suomen Lähetysseuran 
valtakunnalliset juhlat Var-
kaudessa. Hotellimajoitus 2 
hh. Hinta 100 €. Juhlien oh-
jelmaan voi tutustua www.
lahetysjuhlat.fi. Ilm. viim. 
7.5. www.oulunseurakun-
nat/ilmo tai p. 08 3161 340.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Lähetyspiiri to 6.5. klo 14, 
Vanha pappila, Sipiläsa-
li. 29.4. raamattutunti Tiina 
Kinnunen, 6.5. retki.

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
4.5. klo 17.30, Kaukovainion 
kappeli. Kaukovainion lähe-
tyspiiri kokoontuu tiistaisin 
klo 17.30 Kaukovainion kap-
pelissa.

Oulujoen seurakunta
raamattu- ja lähetyspii-
ri ma 3.5. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 3.5. klo 18.30, Oulujoen 
pappila. 

YLIKIIMINKI
piispankamarin kahvila  ja 
kirpputori maanantaisin ja 
perjantaisin klo 11–14, enti-
nen kunnantalo. Myytävänä 
käsitöitä ja pientä tavaraa.
Lähetysilta ke 5.5. klo 19, Esa 

Ukonmaanaho. Mukana lä-
hetystyöntekijä Eeva Pouke.

Lapset ja lapsiperheet
päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
pyhäkoulu su 2.5. klo 12, 
Makasiininkatu 6. Pyhäkou-
lu on lasten oma kirkko. 
pyhäkoulu su 2.5. klo 16.30, 
Koulukatu 10.
perhekerho to 29.4. ja 6.5. 
klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Perhekerho on lasten 
ja aikuisten kohtaamispaik-
ka, johon lapsi tulee yhdes-
sä huoltajan kanssa. 
perhekerho ti 4.5. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. P

Karjasillan seurakunta
pyhäkoulu su 2.5. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Pyhäkou-
lu jumalanpalveluksen aika-
na. Lopuksi lapset menevät 
kirkkoon.

pyhäkoulu su 2.5. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät siunattavik-
si kirkkoon.
pyhäkoulu su 2.5. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
pyhäkoulu su 2.5. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. Lopuksi 
lapset menevät kirkkoon siu-
nattaviksi.
perhekerho ma 3.5. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
taidepyhis ma 3.5. klo 14.30, 
Metsokankaan koulu. 
perhekerho ti 4.5. klo 12, Py-
hän Andreaan kirkko. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
perhekerho ke 5.5. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Voimauttava iltahetki ke 
5.5. klo 17.30–20 Maikkulan 
kappeli. Ks. juttu s. 15.
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Tuiran seurakunta
pyhäkoulu pe 30.4. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
pyhäkoulu su 2.5. klo 10, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
pyhäkoulu su 2.5. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Lasten oma kirkkohetki. 
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 2.5. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä. 
Luukkaan perhekerho to 
29.4. ja 6.5. klo 9.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. 
Koskelan perhekerho ke 
5.5. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 
Kuivasjärven perhekerho 
ke 5.5. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. Lisätie-
toja Stiven Naatus.
pateniemen perhekerho ke 
5.5. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
rajakylän perhekerho ke 
5.5. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
tuomaan perhekerho ke 
5.5. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
pyhäkoulu su 2.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
pyhäkoulu su 2.5. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
perhekerho ke 5.5. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 

YLIKIIMINKI
Kauneimmat lastenlaulut 
ke 5.5. klo 10, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Ks. erillinen 
ilmoitus.
perhekerho ke 5.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Osallistumme Kauneimmat 
lastenlaulut -tilaisuuteen.
Kesäkerho 31.5.–25.6. Ylikii-
mingin seurakuntatalo. Ks. 
Lastenpäivät-ilmoitus.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
Kakarakööri kesäkuussa tiis-
taisin ja torstaisin klo 12–
13.30, Myllyojan seurakun-
tatalo. Kuoroon otetaan 
7–12-vuotiaita lapsia. Kesä-
kuoron osallistumismaksu  
20 €. Pääsyvaatimuksena lau-
luinto, mukaan mahtuu 30 
laulajaa ilmottautumisjärjes-
tyksessä. Kakaraköörin kau-
si päättyy konserttiin 23.6. 
klo 18 Oulujoen kirkossa. Il-
mottautumiset kuoronjohta-
ja Anna Haanpää-Vesenteräl-
le anna.haanpaa@kolumbus.
fi tai p. 040 5832 369.
Lastenpäivät 7.6.–29.7. klo 

10–15, Lämsänjärven ja Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kukset. Ks. erillinen ilmoitus.

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ti 4.5. klo 18, Py-
hän Andrean kirkko.

Tuiran seurakunta
Nuorten improryhmä to 
29.4. klo 17, Tuiran kirkko. 
Nuortenilta ke 5.5. klo 
18.30–20, Koskelan seura-
kuntakoti. Luvassa rentoa 
yhdessäolemista, pelailua ja 
yhteislaulantaa, ajankohtais-
ten asioiden äärellä olemista 
sekä hartautta.

Nuoret aikuiset 
Vapun viikkomessu pe 30.4. 
klo 14, Oulun tuomiokirkko. 
Toimittaa Árpád Kovács ja 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kirkkosimat ja -munkit 
Elohuoneessa.
takkailta ti 4.5. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli.

OpISKeLIJAJärJeStöt
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 3.5. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Veikko Määttä: Kutsumus ja 
sen löytäminen.
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 5.5. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Rukouksen voima, Liisi 
Portin.

Körttiopiskelijoiden seurat 
to 6.5. klo 19. Annaleena Pel-
toniemi, Torikatu 57 A 2.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 29.4. ja 6.5. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
6.5. vierailijana Marja-leena 
Pirkola Martoista sekä Rak-
silan kerholaiset.
raksilan kerho to 29.4. ja 
6.5. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 6.5. vierailu toiminta- 
ja keskustelukerhossa Hei-
nätorin seurakuntakodissa. 
Mukana on Martoista Mar-
ja-Leena Pirkola.
Senioripäivä ma 3.5. klo 11, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Verenpaineen mittaus klo 
11–12. Mahdollisuus ruokai-
luun 4 €. Hopealankakerho 
klo 12.30.
Hopealankakerho ma 3.5. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. .
tarinatupa ke 5.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 29.4.  
ja 6.5. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho to 29.4. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 3.5. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
Seurakuntakerho ma 3.5. 
klo 13.30, Caritas-koti, Ca-

29.4.–6.5.2010enot Oulussa 

7.6.–29.7. Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
ja

8.6.–29.7. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotiaille oululaisille 
(syntyneet 1998–2003) joka arkipäivä klo 10–15, lukuun 

ottamatta juhannusaattoa. Lasten kesäpäivät kuluvat rattoisasti 
seurakunnan lastenohjaajien suunnitteleman toiminnan parissa. 
Ohjelmassa on hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaamista ja 
retkeilyä. Toiminta on ilmaista, lapset saavat päivittäin aterian.

 Ilmoittautuminen lastenpäiville:
Osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 3.6. mennessä, 

minkä jälkeen voi ilmoittautua kesän aikana paikan päällä lapsen 
ensimmäisenä leiripäivänä.

Lisätietoa lapsityönohjaajilta:
Lämsänjärvi: Marjaana Lassi, marjaana.lassi@evl.fi

Hietasaari: Kirsi Merenheimo-Mäenpää, 
kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi

Lasten kesäkerho
31.5.–25.6. Ylikiimingin seurakuntatalossa 

Kesäkerho on tarkoitettu 3–6-vuotiaille. Kerhossa ulkoillaan, 
leikitään ja syödään omat eväät. Kerhoaika ja -kertojen määrä 

riippuu osallistujien määrästä. 

Ilmoittautuminen viimeistään 30.4. 

Lisätietoja lastenohjaajalta p.044 3161 721.

Hiljaisuuden retriitti 

28.–30.5. Rokuan leirikeskuksessa
Retriitin aiheena Yksi on kaikki. Ohjaajat Ulla Säilä ja 
Marjukka Hamari. Hinta 65 €. Matka tehdään omin 
kyydein. Etusijalla ensi kertaa osallistuvat oululaiset.

Ilmoittautumiset viimeistään 12.5. joko sähköisesti www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai puhelimitse 08 3161 340. 

Tiedustelut Marjukka Hamari 040 575 2710.

Vapun viikkomessu 

perjantaina 30.4. klo 14 
Oulun tuomiokirkossa 

Toimittaa Árpád Kovács ja kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kirkkosimat ja -munkit Elohuoneessa.

Sinkkujen 
vapun vastaanottajaiset 

perjantaina 30.4. klo 18.30–20.30 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 

Sinkkuilta on aikuisten yksineläjien kohtaamispaikka.

Koko perheen vappu
 lauantaina 1.5. klo 10–14.30 

Raatin nuorisotalossa

klo 10 alkaen nukketeatteriesityksiä 15 min. välein, Pu-
hallinorkesteri Viventin vaskiyhtye soittaa iloista vap-
pumusiikkia, klo 11–13 paloauto paikalla.
Simaa, munkkeja, kahvia, limukkaa, jäätelöä, makka-
raa, vohveleita, arvontaa, ongintaa, onnenpyörä, as-
kartelunurkka, vappupalloja 5–8 € / kpl...

Vappukeidas 
Lauantaina 1.5. klo 11–14 

Keskustan seurakuntatalossa

Vappukeidas on lähetystyön perinteikäs vapputapah-
tuma, jonka tuotolla tuetaan Lähetysseuran työtä. 
Ateriaksi lohikeittoa ruokajuoman ja leivän kera, 7 €. 
Tarjolla myös kotitekoista simaa ja munkkeja sekä kah-
via ja teetä. Lähetyssopessa leivonnaisia ja käsitöitä. On-
nenpyörä ja arvontaa. Myös talkootehtäviä tarjolla. 

raamattu-, musiikki- ja lähetysleiri

Soi kunniaksi Luojan 
16.–18.5. Juuman leirikeskuksessa 

Hinta 44 € aikuiset, 4–18-vuotiaat 30 € ja alle 4-vuotiaat 
ilmaiseksi. Lähtö sunnuntaina 16.5. klo 14 linja-auto-
asemalta, paluu tiistaina 18.5. klo 17 mennessä. Leirlllä 
mukana kanttori Maija Tynkkynen, pastori Anna-Mari 
Heikkinen ja lähetyssihteeri Raija Nissinen. 

Ilm. viim. 30.4. p. 08 3161 340 arkisin klo 9–16. 

Nuoren seurakunnan 
veisukirjan 

laulumaraton 

Monelle rippileirillä tutuksi tullut Nuo-
ren seurakunnan veisukirja on uudis-
tettu ja se lauletaan läpi torstaina 6. tou-
kokuutta kello 18 alkaen Keskustan seu-

rakuntatalolla. 
Veisukirja on ollut jo 40 vuotta kiinteä osa seu-

rakuntien nuorisotyötä. Uuden muotonsa saanut 
kirja julkaistiin tammikuussa ja se sisältää 130 lau-
lua nuotteineen ja soinnutuksineen. 

Kirjan toimitustyöstä on vastannut vastasi 
muusikko Markku Perttilä. Hänen apunaan ol-
leessa työryhmässä on ollut mukana myös Oulun 
seurakuntien nuorisomuusikko Esa Rättyä. Uu-
simmassa, nyt jo kirjan yhdeksännessä versiossa 
on mukana sekä uusia lauluja, että toivottuja kes-
toklassikoita. 

Laulutapahtumassa voi äänestää myös kirjan 
parhaimman laulun ja se julkistetaan illan aikana.

RAUHAN TERVEHDYS
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ritas-sali. Avoin ikääntynei-
den ryhmä, jossa keskustel-
laan eri teemoista päiväkah-
vin ja hartauden lomassa.
eläkeläisten kerho to 6.5. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 08 
5314 616. Numeroon voi soit-
taa, kun on yksin tai kaipaa 
kuuntelijaa, kun haluaa pu-
hua tärkeistä asioista ja kun 
haluaa pyytää kotikäyntiä 
tai jättää soittopyynnön.
eläkeläisten kerho to 29.4. 
ja 6.5. klo 13, Tuiran kirkko. 
palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 29.4. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 
eläkeläisten kerho to 6.5. klo 
13, Pyhän Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho ma 3.5. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
eläkeläisten kerho ma 3.5. 
klo 12, Sanginsuun seura-
kuntakoti.
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
3.5. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 6.5. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 6.5. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
eläkeläisten kerho to 6.5. 
klo 14, Hoikantien palvelu-
tilat. 

YLIKIIMINKI
Laulukerho to 29.4. ja 6.5. 
klo 10, Ylikiimingin seura-

kuntatalo. 
porinakerho ma 3.5. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 
Seurakuntakerho ti 4.5. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. 

Leirit ja retket
Hiljaisuuden retriitti 28.–
30.5., Rokuan kurssikeskus. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Soi kunniaksi Luojan -raa-
mattu-, musiikki- ja lähetys-
leiri 16.–18.5. Juuman leiri-
keskus. Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
retki tampereelle 21.– 23.5. 
9–14-vuotiaille oululaisille. 
Käydään Särkänniemessä, il-
mailumuseossa ja jumalan-
palveluksessa. Ilm. viim. 3.5. 
p. 08 3161 340 arkisin klo 
9–16 tai www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Lisät. Esa Har-
ju, p. 040 5752 713. 

Tuiran seurakunta
Vanhan Valamon retki ma 
30.8.–2.9. Ks. erillinen il-
moitus.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.
Liikuntavammaisten kerho 
pe 30.4. klo 13–14.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Aiheena 
Vappu. Mukana Anna-Mai-
ja ja Päivi.
Kaatuneitten omaiset ma 
3.5. klo 12, Keskustan seura- Rajakylän ja Pateniemen 

yhteinen Raamattupiiri

Pääsääntöisesti joka toinen keskiviikko Pa-
teniemen kirkolla kokoontuu iltakuudelta 
4–11 hengen raamattupiiri. Piirissä ei lueta 
mitään tiettyä Raamatun kirjaa, vaan aihei-

na ovat olleet muun muassa aito usko, anteeksian-
to, pahan puhuminen, Kristuksen kuolema ja ylös-
nousemus ja Israel. Piirissä tutkitaan, mitä raamat-
tu opettaa kyseisistä aiheista. 

– Rukoilen Jumalalta johdatusta siihen, mistä 
aiheesta alustaisin. On hyvin rohkaisevaa huoma-
ta, että rukouksiin vastataan. 

Olen myös kysellyt piiriläisiltä heidän koke-
muksiaan piiristä. He ovat kokeneet piirin voi-
mia antavana ja hengellisesti antoisana. Raama-
tusta löytyy uskomattoman paljon tärkeää ja ajan-
kohtaista asiaa. On hyvin mielenkiintoista tutkia 
ja käsitellä asioita, joista harvemmin kuulee pu-
huttavan missään muualla. Samalla saa vastauksia 
omiin kysymyksiin. 

Piirissä on turvallinen ja ystävällinen ilmapiiri, 
joten jokainen tuntee olonsa hyväksytyksi. Siellä 
pystyy sanomaan sellaisiakin asioita, joita ei yleen-
sä uskaltaisi sanoa ääneen. Piirissä ei ole hallitse-
via persoonia, joten kaikki uskaltavat tuoda esiin 
omat ajatuksensa ilman toisten tuomiota. Jokainen 
voi kasvaa omalla tasollaan. 

Piiri on jokainen tervetullut, jos aikataulut vain 
antavat myöten. Seuraavan kerran piiri kokoon-
tuu keskiviikkona 12. toukokuuta. Kevään viimei-
nen kokoontumiskerta on 19. toukokuuta. Syksyl-
lä piiri aloittaa keskiviikkona 8. syyskuuta kello 18.

HELI SYTELÄ
Piirin vetäjä, Tuiran seurakunnan diakoni

H e l i  Sy t e lä

kuntatalo. 

Tuiran seurakunta
puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
4.5. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kerho kokoontuu kir-
kon kellarissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 4.5. klo 17, Myl-
lyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 5.5. 
klo 17, Hintan seurakuntatalo. 

Muut menot
pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tällöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
Vihkihetki pe 30.4. klo 17-, 
Oulun tuomiokirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Sinkkujen vapun vastaanot-
tajaiset pe 30.4. klo 18.30–
20.30, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka.
Seurakuntailta to 6.5. klo 
19, Soinne Palokangas. Ke-
vätlaulujen merkeissä. 
Lämsänjärven ympäriajot 
to 13.5. klo 14, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Tytöille 
ja pojille omat sarjat: Vuonna 
2004 syntyneet matka 200 m, 
2003 syntyneet 200 m, 2002 

Kauneimmat 
lastenlaulut 

keskiviikkona 5.5. klo 10 
Ylikiimingin 
seurakuntatalossa 

Lauletaan tuttuja las-
tenlauluja. Laulattajana 
kanttori Leo Rahko. 

Kahvitarjoilu.

pappi tavattavissa 
tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on 
avoinna ja pappi tavat-
tavissa sunnuntaisin klo 
12–14 kastetoimituksia, 
avioliittoon vihkimisiä, 
sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Myös 
ajanvaraukset kirkolli-
siin toimituksiin.

Seniorien 
laulupiiri 

torstaina 29.4. klo 13 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Lauletaan ja hiljenny-
tään musiikin äärelle. 
Mukana kanttori Marjo 
Irjala ja diakoniatyönte-
kijä Päivi Moilanen.

syntyneet 500 m, 2001 synty-
neet 500 m, 2000 syntyneet 
500 m, 1999 syntyneet ym-
päri, 1998 syntyneet ympäri. 
Kaikki osallistujat palkitaan: 
ensimmäiselle kultamitali, 
toiselle hopeinen ja lopuille 
pronssinen. Myytävänä kah-
via ja pulla, mehua, makka-
raa sekä muurinpohjalättyjä. 
Ilmoittautuminen klo 13 al-
kaen. Lisätietoja Pekka Har-
tikka p. 040 3530 101. Järj. 
myös Maikkula-Iinatti-asu-
kasyhdistys, Kastellin asukas-
yhdistys, Honkala-Lämsän-
järvi-asukastoimikunta, Ou-
lu Triathlon & Cycling.
Kaikenikäisten kevätjuhla 
su 23.5. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. Kevätjuhlaan ovat 
tervetulleita kaikki vauvasta 
vaariin. Ohjelmassa leppoi-
saa yhdessäoloa pienen oh-
jelman, yhteislaulun ja keväi-
sen tarjoilun merkeissä. 

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

Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 2.5. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä.
International Family Club 
on Wednesday 12th May at 
9.30–11 am in Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus.

pe 30.4. klo 17

Meillä on ilo kutsua teidät omiin häihinne  
Oulun tuomiokirkkoon. Mukaan tarvitsette vain toisenne  

ja esteettömyystodistuksen. Muusta huolehtii Oulun tuomio- 
kirkkoseurakunta. Todistajiakaan ette tarvitse, mutta halutes-

sanne voitte kutsua juhlaan omat läheisenne. Vihkimisen jälkeen  
tarjolla on hääkakkua ja kahvit tuomiokirkon kryptassa.  

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

www.oulunseurakunnat.fi/haat

Toimittaa Juha Kyllönen, saarnaa Hannele Lusikka. 
Jumalanpalveluksessa avustaa Sanna Okkola ja 

kanttorina toimii Taina Voutilainen. Kolehti Leena 
Pasasen työlle Ilembulan sairaalassa. Kirkkokahvit.

Kevätkirkko
sairaaloiden ja 

hoivakotien 
henkilökunnalle

 

Tuiran kirkossa sunnuntaina 2.5. klo 18
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29.4.–6.5.2010enot Oulussa 

elämän polku

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 Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 10–13

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

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

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma - pe klo 9 - 16.

Päivystävä sairaalapastori
24h/vrk   p. 040 570 7033Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 

siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 90100 Oulu, 1. kerros
p. (08) 316 1410, 
pappi.oulu@evl.fi

Kastetut
tuomiokirkko: Niklas Aarne 
Vilhelm Laakko, Kimmo Ta-
pio Pitkänen, Elmeri Oliver 
Tolpanniemi.
Karjasilta: Elias Tapani Au-
nio, Heidi Irene Juola, Vilho 
Tapani Laitakari, Alma Ilo-
na Pirttimaa, Julius Ukko Il-
mari Pirttimaa, Vienna Anna 
Aurora Pirttimaa, Jerry Juli-
us Verneri Pohjola, Silvia Ai-
da Sofia Savela, Samuel Juha 
Johannes Seppälä, Julia So-
fia Eveliina Seppänen, Jen-
niina Sanni Aurora Taipale.
tuira: Bea Rebekka Fabritius, 
Eemeli Antti Johannes Huh-
tiniemi, Viljo Emil Juola, Mil-
la Matilda Kakkonen, Ilona 
Sofia Konkka, Jaakko Kas-
peri Kortesalmi, Alma Emi-
lia Korvuo, Maija Elina Man-
kinen, Amelia Iines Johanna 
Paassilta, Eetu Väinö Viljami 
Piri, Lotta Mimosa Pörhölä, 
Inka Maaria Savela, Tuomas 
Anton Savolainen, Akseli Jo-
hannes Virpi, Lydia Hilja Mir-
jami Vähäkuopus.
Oulujoki: Eetu Frans Joona-
tan Heikkinen, Joona Aimo 
Oskari Häikiö, Anni Ilona Iso-
aho, Tuomas Oskari Karjalai-
nen, Valtteri Aukusti Karja-
lainen, Anni Matleena Lai-
tila, Aarni Eliel Mäkäräinen, 
Aarni Otava Määttä, Elli Ra-
kel Matilda Palomäki, Ilona 
Elle Lyydia Pekkala, Ingrid 
Edla Josefiina Pietiläinen, Li-

lian Elna Loviisa Pietiläinen, 
Salli Moonika Tervaskanto, 
Ilona Elea Väyrynen.

Vihityt
Karjasilta: Antti Sakari Peso-
nen ja Heidi Johanna Rohki-
mainen, Juhana Matias Kuja-
la ja Iida-Liisa Sippola, Mart-
ti Tapani Siika-aho ja Emma 
Ulla Mirjami Karppinen, Mat-
ti Eemeli Leskelä ja Anna-Lii-
sa Krankkala, Risto-Matti Jo-
hannes Pelkonen ja Essi Tal-
vikki Jurvelin, Ville Matti Ri-
tola ja Teija Elina Koskela.
tuira: Janne Kalervo Raitio 
ja Elina Päivikki Ylikauma, 
Jari Tapio Hasa ja Piia Maria 
Paloaho, Mikko Petteri Pie-
tarila ja Ulla Inkeri Kotajär-
vi, Riku Petteri Häkli ja Lot-
ta-Maria Kristiina Holappa.
Oulujoki: Timo Antero Vaara-
niemi ja Niina Pauliina Talma.

Yhteisvastuu- 
keräyksen 
kiitosjuhla 

torstaina 6.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa 

On kiitoksen aika. 
Viikkomessun jälkeen 
juhlahetki seurakun-
tasalissa. Tarjolla sa-

laattia ja täytekakku-
kahvit.

Kevätrallatus  
Kaikkien yhteinen 

lastenlauluilta 

torstaina 20.5. klo 
17.30–19.30 Pyhän 

Luukkaan kappelissa 

Mukana Pyhän Tuo-
maan lapsikuoro, mu-
siikkileikkikoulu Trilli ja 
Rytmitassut. Ohjelmas-
sa yhteislaulua ja laulu-
leikkejä. Välillä mehu- 
ja keksitarjoilu, josta 
vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräyksel-
le. Vapaa pääsy.

Vanhan Valamon retki 

30.8.–2.9. 

Tuiran seurakunnan kaikkien vapaaehtoisten retki Van-
haan Valamoon. Matka kulkee Oulusta Joensuun kaut-
ta Sortavalaan. Majoitus mennessä ja palatessa Joen-
suussa ja Sortavalassa hotelli Seurahuoneella. Mat-
kaan sisältyy laivaliput, tutustuminen luostariin ja pu-
naiseen Skiittaan, kirkkomusiikkikonsertti, ryhmäviisu-
mit ja ruokailut. Matkan hinta on noin 250 €. Matkan-
järjestäjänä Pohjolan matkatoimisto.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 2.7. 
Saila Luukkoselle p. 040 5747 092. 

Isänmaallisen musiikin konsertti 

torstaina 29.4. klo 19 Vesaisenlinnassa Ylikiimingissä 

Kiimingin seurakunnan poikakuoro, johtaa Ulla Met-
sänheimo, Ylikiimingin puhaltajat johtaa Tuomo Rah-
ko, säestykset Jarkko Metsänheimo. Sama konsertti su 
2.5. klo 19 Kiimingin seurakuntakeskuksessa.

Kuolleet
tuomiokirkko: Anna Aili Pe-
sonen 92, Erkki Olavi Ran-
ta-Suomela 81, Lasse Sakari 
Seppänen 52.
Karjasilta: Sulo Aalto 86, 
Väinö Matias Hurskainen 
65, Onni Fredrik Kumpulai-
nen 85, Jelena Kumpumäki 
s. Pritsijev 93, Erkki Niinisalo 
90,  Mikko Eemil Piironen 90, 
Eero Johannes Polvela 83, Ai-
li Maria Pussinen s. Uusitalo 
85, Olavi Johannes Saarikos-
ki 86.  
tuira: Jorma Henrik Holma 
78, Rauha Sisko Korhonen 
s. Mikkonen 70, Tapani Tuo-
mo Lehtola 56, Silja Annikki 
Vuolevi s. Kuvaja 89.

Toimipaikat

Kirkot
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

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
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   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

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  
Kirkkokatu 5

R i s to  Vo i p io
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Seurakuntien 
vapputapahtumien 
kolme suosituinta 
sanaa ovat: simaa, 
munkkeja, arpajaiset. 
Tapahtumien tuotto 
menee pääsääntöisesti 
loppukiriä vetävälle 
Yhteisvastuukeräykselle.

Monessa seurakunnassa 
vappumyyjäisten pito 
on aloitettu jo kulu-
neella viikolla. Monta 

on kuitenkin vielä jäljellä. 
Lumijoen seurakuntatalossa 

pidetään vappukahvilaa aaton-
aattona torstaina kello 11–14.  Si-
maa ja munkkeja myydään myös 
koteihin, joten muista ottaa mu-
kaan omat tyhjät pullot. 

Piippolassa järjestetään myös 
myyjäiset aatonaattona torstaina 
kello 11–13. Kunnantalon edessä 
on myynnissä simaa, munkkeja 
ja arpoja. 

Aatto myyjäisten 
suosituin päivä
Kempeleessä vappumyyjäi-
set järjestetään aattoperjantai-
na kello 11–13 sekä Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa et-
tä kirkonkylän seurakuntakodis-
sa. Vappuherkkujen nautiskelun 
lisäksi Kokkokankaalla on mah-
dollisuus pelata onnenpyörää ja 
myynnissä on myös muita yhteis-
vastuutuotteita. 

Haukiputaalla wappukahvila 
on avoinna aattoperjantaina kel-
lo 12–14 Wirkkulassa. Simaa ja 
munkkeja myydään myös toril-
la kello 12 eteenpäin niin kauan 
kuin tavaraa riittää. 

Oulunsalossa perheiden vap-
putapahtumaa vietetään aatto-
perjantaina kello 16–19 seura-
kuntataloassa. Lippupaketin hin-
ta on 3 euroa henkilöltä ja neljän 
hengen perhe pääsee sisään kym-
menellä eurolla. Sitä suuremmal-
la lapsikatraalla lipun hinta las-
kee kahteen euroon. 

Lippu sisältää sima-, mehu-, 
kahvi- ja munkkitarjoilun, on-
ginnan ja kasvomaalauksen. Li-
säksi tarjolla on seikkailurata, as-
kartelua ja pallomerimiehen esi-
tykset kello 17 ja 18. Lähtiessä jo-
kainen saa ilmapallon mukaan. 
Lapset voivat pukeutua halutes-
saan naamiaisasuihin. 

Muhoksella lähetystyön 
myyntipöytä on esillä torilla vap-
pupäivänä. Simaa ja taatusti tuo-
reita munkkeja myydään myös 
kotiin. Lisäksi tarjolla on Tasa-
us-kampanjan tuotteita. 

Opiskelijat kirkkoon, 
sinkut Hietasaareen
Oulussakaan vappu ei ole pel-
kästään opiskelijoiden juhla. Va-
pun viikkomessu pidetään aatto-
perjantaina kello 14 Oulun tuo-
miokirkossa. Aika on opiskelija-
kansalle otollinen: Jos ei tahdo 
vappukulkueen jälkeen värjötel-
lä Ainolan puistossa jokeen las-
kevia tulevia teekkareita katsel-
len, voi lämmitellä kirkossa vir-
siä laulaen. 

Kuivin suin ei tarvitse olla, sil-
lä kirkkosimat ja -munkit nauti-
taan messun päätteeksi Elohuo-
neessa. Uuden nimen saaneet ti-
lat löytyvät kirkon takaa, osoit-

teesta Isokatu 11.
Jos omaa vappuheilaa ei ole, 

kannattaa lähteä illalla tutustu-
maan ihmisiin Sinkkujen vap-
puun. Aikuiset yksineläjät ko-
koontuvat aattona kello 18.30–
20.30 Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskukseen.

Perheet Raattiin, 
nälkäiset keitaalle
Vappupäivänä on kulkueiden li-
säksi tarjolla hupia ja lisää ruo-
kaa. Koko perheen vapputapah-
tuma järjestetään Oulussa Raatin 
nuorisotalolla kello 10–14.30. Ta-
pahtumassa soittaa iloista vappu-
musiikkia puhallinorkesteri Vi-
ventin vaskiyhtye ja ohjelmaa on 
niin pienille kuin isoille: ongin-
taa, arvontaa, vappupalloja, mak-
karaa ja pientä purtavaa. 

Mahansa voi täyttää vappu-
päivänä kello 11–14 Vappukei-
taalla Keskustan seurakuntata-
lossa. Perinteikkään vapputapah-
tuman tuotolla tuetaan Suomen 
Lähetysseuran työtä. 

Tarjolla on muutakin kuin 
makeaa: Seitsemän euron ar-
voinen ateria sisältää lohikeittoa 
ruokajuoman ja leivän kera. Os-
taa voi myös kotitekoista simaa 
ja munkkeja sekä kahvia ja tee-
tä. Lähetyssopen tarjonnassa on 
myös leivonnaisia, käsitöitä ja ar-
vontaa. Herkkuja voi nauttia pai-
kanpäällä tai ostaa kotiin vietä-
väksi. 

Munkkeja tehdään jopa 700 
kappaletta ja vuosikymmeniä 
munkkeja leiponeiden tekijöiden 
mukaan herkkumunkkien salai-
suus piilee jauhoissa. Kannattaa 
maistaa itse.

RAUHAN TERVEHDYS

Vappu maistuu 
munkille
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

Kirkkoherranvirasto Luovontie 52

Virastopäivystys maanantaisin kello 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 

Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä p. 08 3161 300.

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

Yhteystiedot
Virasto 387 172
Srk-talo 387 396
Kirkkoherra 045 2369 094 
Diakonissa 045 638 1973 
Suntio 045 630 6081
Talouspäällikkö 045 630 6082
Kerhohuone 387 512

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

Saarenkartanon hartaus to 
29.4. klo 14.30. 
Liikuntasalin perhevuoro 
pe 30.4. klo 10–11.
rauhanyhdistyksen laulu-
seurat pe 30.4. klo 18 Mä-
kikankaalla, Vesanpolku 5.

raamattu- ja rukousilta ti 
4.5. klo 18 Raili Haapalalla, 
Rantatie 64.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
4.5. klo 18.30 srk-salissa.
päiväpiiri ke 5.5. klo 10 Saa-
renkartanossa.

Kaverikerho to 6.5. klo 10 
kirkolla.
Kirkkokuoro to 6.5. klo 
18.30.

päiväkerhot: Päiväkerho 
3-vuotiaille maanantaisin klo 
10 ja kokkikerho klo 12.30 
kerhohuoneella. Päiväkerho 
4-v. A tiistaisin klo 10 ja päi-
väkerho sisarusryhmä A klo 
13 kerhohuoneella. Päiväker-
ho 4-v. B keskiviikkoisin klo 
12.30 kerhohuoneella. Päi-
väkerho sisarusryhmä B tors-
taisin klo 10 ja perhekerho 
klo 10 srk-talolla. Päiväker-
ho 5-vuotiaille perjantaisin 
klo 10 ja klo 12.30 kokkiker-
ho kerhohuoneella. To 29.4. 
ei ole perhekerhoa vappu-
kahvilan vuoksi. 
perinteinen vappukahvila 
yhteisvastuun hyväksi to 
29.4. klo 11–14 seurakunta-
talolla. Tervetuloa päiväkah-
ville, simalle ja munkille! Si-
maa ja munkkeja myydään 
myös koteihin, ota omat pul-
lot mukaan. Arvontaa.
Hartaus to 29.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa:
Lapsikuoron toiminta on 
päättynyt tältä keväältä.
raamattupiiri ti 4.5. klo 
18.30 srk-talossa, aiheena 
lähetystyö.
Keskipäivänkerho ke 5.5. 
klo 12, aiheena Sydämen pu-
hetta Jumalan kanssa, Joh. 
16 23-33. Kevään viimeinen 
kerhopäivä.
Kirkkokuoro ke 5.5. klo 
18.30.
rauhanyhdistys: Nuortenil-
ta pe 7.5. klo 19 Altti Aspe-
gren ja raamattuluokka Lää-
köllä. Äitienpäiväseurat  su 
9.5. klo 13 ry:llä. 

VAppUKAHVILA

torstaina 29.4. klo 11–14 seurakuntatalolla

Tervetuloa päiväkahville, simalle ja munkille! Simaa 
ja munkkeja myydään myös koteihin. 

Lisäksi arvontaa!
Tuotto Yhteisvastuulle.

Syksyn 
kotikäyntikampanjan 

koulutusilta 

ke 5.5. klo 18 
srk-keskuksessa 

Tule mukaan toivotta-
maan uudet seurakunta-
laiset tervetulleiksi. Toi-
nen koulutusilta, jossa 

jaetaan alueet ja materi-
aali pidetään keskiviikko-
na 25.8. kello 18 srk-kes-
kuksessa. Kotikäynnit to-

teutetaan 30.8.–4.9. 

Juttukahvila to 29.4. klo 13 
Martinniemen srk-kodissa, 
mukana Sami Puolitaival. 
Avoimet ovet rippikoulun 
käyneille nuorille to 29.4. 
klo 17.30 Vakkurilassa.
Wappukahvila pe 30.4. klo 
12–14 Wirkkulassa, Kirkkotie 
10 D. Piipahda munkille ja si-
malle tai kahville. Myös arpo-
ja on myytävänä. Myymme si-
maa ja munkkeja myös toril-
la klo 12 eteenpäin niin kau-
an kuin tavaraa riittää. Tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.
Sanan ja rukouksen ilta su 
2.5. klo 17 srk-keskuksen 
isossa salissa. Rovasti Paavo 
Korteniemi Pellosta antaa 
raamattuopetusta aihees-
ta Miten liitytään jäseneksi 
Jumalan kansaan? Väliajalla 
klo 18 tarjoilu ja Sinua var-
ten -ilta klo 18.30, jossa mu-
kana Anja ja Paavo Kortenie-
mi. Illassa rukousta, laulua, 

opetusta ja sielunhoitomah-
dollisuus. 
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlien valmistelukoko-
us ma 3.5. klo 18 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa. Ter-
vetuloa vaikuttamaan juhli-
en valmisteluun ja toteutuk-
seen. Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhla järjestetään 
Haukiputaalla 2.–4.9.2011. 
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 4.5. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuoneessa. 
Lähetyspiiri ti 4.5. klo 13 lä-
hetystoimiston vieraskama-
rissa.
Miesten saunailta ti 4.5. klo 
19.30–21 Vesijatulin takka-
huoneessa ja tilaussaunas-
sa. Kokoontuminen Jatulin 
aulassa klo 19.25. Tieduste-
lut Martti Heinonen p. 040 
5812 546.
raamattupiiri ke 5.5. klo 18 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa (Luuk.21).
Mielenterveyskuntoutuji-
en porinapiirin päätöskerta 
ke 5.5. klo 18 Puttaan Tuval-
la, Kirkkotie 10 C. Grillaillaan 
nyyttäriperiaatteella.
rantapohjan alueen seura-
kuntien yhteinen omaishoi-
tajien retki to 6.5. Ouluun ja 
Liminganlahden luontokes-
kukseen. Lähtö klo 9.15 kirk-
kopihasta, paluu noin klo 16. 
Retkimaksu 15 € peritään au-
tossa. Ilmoittautumiset 30.4. 
mennessä diakoniatoimis-
toon p. 5472 636 pe klo 9–11.
rovastikunnallinen lasten-
juhla helatorstaina 13.5. al-

kaen klo 12 Kiimingissä. Oh-
jelmassa kirkkohetki, ruo-
kailu ja Taika-Petterin esi-
tys. Ilm. 6.5. mennessä p. 040 
5471 472 tai outi.palokan-
gas@evl.fi. Seurakunta jär-
jestää linja-autokuljetuksen, 
mikäli lähtijöitä on vähintään 
20 henkilöä. Myös omalla au-
tolla menevien pitää ilmoit-
tautua ruokailun vuoksi.
rantapohjan alueen rovas-
tikunnallinen mielenter-
veysleiri 17.–19.5. Isonnie-
men leirikeskuksessa. Hau-
kiputaalta otetaan kahdek-
san ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta mukaan ja heil-
le lähetetään leirikirje, jossa 
mm. kuljetusaikataulu. Leiri-
maksu 25 € peritään leirillä. 
Ilm. ruokavalioineen viim. pe 
30.4. diakoniatoimistoon klo 
9–11 p. 5472 636.
Varhaisnuorten kerhot: ke-
vätkauden viimeinen kerho-
viikko vko 17. 
puttaan tupa on aloittanut 
toimintansa seurakuntalais-
ten olohuoneena ja on avoin-
na torstaisin ja perjantaisin 
klo 12–15 osoitteessa Kirkko-
tie 10 C. Tule kahvittelemaan, 
lukemaan ja lainamaan lehtiä 
tai kirjoja, seurustelemaan 
tai tekemään käsityöostok-
sia. Kahvilapäivinä voi myös 
itse tehdä käsitöitä. 
Nuorten kesätyökampan-
ja: Haukiputaan seurakun-
ta ottaa hautausmaa- ja 
puistotyöhön kahden viikon 
työjaksoihin vuosina 1991–
1994 syntyneitä nuoria. Eh-

dot Haukiputaan kunnan ja 
Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
kesätyökampanjan mukai-
set. Palkka 300 euroa / 2 viik-
koa. Työaika 30 h / vk. Paikat 
täytetään arpomalla. Työn-
hakijan on ilmoittauduttava 
myös työvoimatoimistoon. 
Työpaikkoja haetaan haku-
lomakkeella, joita saa seu-
rakunnan taloustoimistosta 
sekä internetistä www.hau-
kiputaanseurakunta.fi. Ha-
kemus on toimitettava pe 
14.5.2010 klo 14 mennessä 
osoitteeseen: Haukiputaan 
seurakunta, taloustoimisto, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipu-
das. Lisätietoja antaa seura-
kuntapuutarhuri Erkki Mik-
konen p. 040 5601 961.
Haukiputaan seurakunta 
vuokraa hallitsemansa ka-
lastuspaikat Kriisin ja Sa-
takarin ympäristössä ajal-
la 2010–2019. Kalastuspai-
kat on tarkoitettu rysä- ja 
loukkupyyntiä varten. Pai-
kat vuokrataan yhtenä ko-
konaisuutena. Edellytyksenä 
vuokraamiselle on vuokraa-
jan kuuluminen ammattika-
lastajarekisterin 1. ryhmään. 
Tarjoukset pyydetään osoit-
tamaan Haukiputaan seura-
kunnan kirkkoneuvostolle. 
Tarjousten tulee olla perillä 
ma 3.5.2010 klo 14 mennes-
sä Haukiputaan seurakun-
nan taloustoimistossa, osoi-
te Kirkkotie 10, 90830 Hau-
kipudas. Lisätietoja antavat 
kirkkovaltuuston puheen-
johtaja Marja Manninen, p. 

040 8481 518 ja talousjohtaja 
Maria Satalahti, p. 5472 200.
rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Sisarilta to 29.4. klo 18.30 
ry:llä. Yhteispyhäkoulu su 2.5. 
klo 12 ja seurat klo 13.30 ry:llä. 
Kello: Ompeluseurat pe 30.4. 
klo 18.30 Turpeisella. Pyhä-
koulu su 2.5. klo 12 Vester-
bergillä ja Saarella. Jokiky-
lä: Sisarpiiri to 29.4. klo 18.30 
ry:llä. Kuukausimyyjäiset pe 
30.4. klo 18.30 ry:llä.

Kastettu: Mette Aurora 
Kukkola, Ellen Lyydia Ho-
lappa, Topi Eemil Johannes 
Kuusiniemi, Olli Mainio Pus-
sinen, Katariina Leena-Maria 
Serafin Ojala, Moona Aurora 
Vainio, Alma Riika Sorvala.
Avioliittoon kuulutettu: 
Teuvo Viljami Kiminki ja Riit-
ta Helena Kaan.
Kuollut: Hanna Siviä Torvela 
93, Meeri Maria Luukela 76, 
Jari Kalevi Annunen 49.

JUMALAN JOHDAtUS 
-NAISteNpäIVä 

lauantaina 8.5. srk-keskuksessa

Evankelista Eliina Heinonen, 
musiikista vastaavat Meleko-
trio, Anna Holma ja Else Piilonen. 
Päivän juontaa Irma Krankka. 
Hengellisiä kirjoja myytävänä. 
Kello 10–10.50 aamukahvit 
musiikin kera, Meleko-trio ja 
Anna Holma.
Kello 11–12.30 ”Jumalan johdatus elämässäni” 
Eliina Heinonen, säestäjänä Laura Krankka.
Kello 12.30–13.15 lounas hintaan 5 €.
Kello 13.15–14.45 ”Löydä itsesi” 
Eliina Heinonen, säestäjänä Laura Krankka.
Kello 14.45–15 tauko
Kello 15–16.30 ”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat 
rukoillen” Eliina Heinonen, säestäjänä Laura Krankka.
Kello 16.30 välipala hintaan 2 €.
Kello 17–18 Sielunhoito/rukouspalvelu kirkossa
Kello 18 Iltamessu kirkossa Eeva Mertaniemi, Helena 
Ylimaula, Meleko-trio ja Anna Holma sekä kanttorina 
Else Piilonen.

töitä tarjolla 
nuorille

Hei lumijokinen nuori, 
jos olet täyttänyt 16 
vuotta toukokuun 
loppuun mennessä, 
voit hakea kesätöitä 
seurakunnasta. 

Lähetä vapaamuotoinen 
hakemus 15.5. 
mennessä seurakunnan 
sähköpostiin tai kirjeitse 
kirkkoherranvirastoon.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kuorot: Tähdet to 29.4. 
klo 17.30 srk-talolla. Huom. 
poikkeusaika. To 6.5. klo 16–
17 srk-talolla. Kirkkolaula-
jat ke 5.5. klo 18 Rantakylän 
kappelilla.
Sointuja Naisille – lauluja 
ja runoja naisen ja perheen 
maailmasta to 29.4. klo 18 
srk-talolla.
perhepyhäkoulu su 2.5. klo 
15 Vanamon olohuoneessa 
(2. kerros). Luomiskertomus. 
Lämpimästi tervetuloa.
Seurakuntakerho ke 5.5. klo 
12 srk-talolla. Saamme vie-
raita Tyrnävältä.
tupoksen olohuone ke 5.5. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikka kaikenikäi-
sille. Lapset vanhempien mu-
kana. Kyllikki ja Eero.
perheleiri la 12.6. klo 10–16 
luontokeskuksessa. Järjes-
tää Tupoksen diakoniaryh-
mä. Tarkemmat tiedot seu-
raavissa kirkollisissa.
Lähetystyö: Maanantain Lä-
hetysvintti on jäänyt kesälo-
malle. Lähetystyön kevätar-
pajaiset ovat jälleen alka-
neet. Arvat ovat myynnissä 
huhtikuun alusta kesäkuun 

loppuun. Listoja on Limin-
gan keskustan liikkeissä sekä 
lähetystyön johtokunnan jä-
senillä. Ostamalla eurolla ar-
van olet mukana mm. Ylläk-
sen lomaviikon arvonnassa. 
Tule mukaan tekemään tär-
keää lähetystyötä. 
Varhaisnuorisotyö: Seura-
kunnan, kunnan ja 4H-yh-
distyksen yhteiset kerhot 
päättyvät yhteiseen kevät-
riehaan ti 4.5. klo 17–19 srk-
talolla. Vietämme jättinyyt-
täreitä, joten ota mukaan jo-
tain yhdessä herkuteltavak-
si. Huomaa, ettei sillä viikol-
la (vk 18) ei ole enää muu-
ta kerhotoimintaa kuin ke-

vätrieha.
Varkka-vintti ke 5.5. klo 15–
16.30 viettämään kevätjuhlia 
nyyttäreiden merkeissä. Sen 
jälkeen jäämme kesälomalle.
Kiitokset kaikille kerholai-
sille sekä kerhonohjaajille 
vauhdikkaasta kerhokevääs-
tä ja tervetuloa mukaan toi-
mintaan jälleen syksyllä!
Nuorisotyö: Nuorekas lähe-
tysilta ke 5.5. klo 18–20 Nuo-
risonurkassa srk-talolla. Ai-
heena tuulahdus Tansanias-
ta. Tervetuloa nuoret ja van-
hat.
perhekerhot: ti 4.5. klo 
9.30–11 Kotikololla. Yhdes-
säoloa. Ke 5.5. klo 9.30–11 
Vanamossa. Yhdessäoloa.
partio: Tupoksen sudenpen-
tujen, seikkailijoiden ja tar-
pojien retket Liisanlinnaan 
to 29.4. Retkikirje netissä lip-
pukunnan kotisivuilla. Kirk-
kopalvelussa Limingan kir-
kossa su 2.5 klo 9.30 Hillat. 
Markku Korhonen vapailla 
ja vuosilomalla 1.–30.5. Seik-
kailijoiden suunnistusretki ti 
4.5. Rantakylässä. Lisätietoa 
netissä. Jotos 10 Tarpojien, 
samoajien ja vaeltajien mär-
käleiri Partiokämpän maas-
tossa. Katso leirikirje netis-
sä. Märkämerkin ja käsityö-
merkin suoritusta. Suden-
pentujen kauden päätösret-
ki ma 17.5. Torikanjärvellä. 
Seikkailijoiden Linturetki pe 
21.5. Tarkemmat tiedot oh-
jelmasta löytyvät lippukun-
nan kotisivuilta www.niitty-
karpat.fi.

Hautojen hoidot: Palvelu-
valikoima sisältää: Pitkäai-
kaiset hoidot viisi (5) tai 10 
vuotta vuotta ja kesähoi-
to. Kesähoidot ilmoitettava 
kirkkoherranvirastoon kun-
kin vuoden toukokuun lop-
puun mennessä, jonka jäl-
keen kesähoitosopimuk-
sia ei enää kyseiselle kesäl-
le tehdä. Sisältö molemmis-
sa: Haudan peruskunnostus-
maksu, haudan pinnan nur-
mi / hiekkahoito, kukat ja 
kukkien hoito. Kukkia yksi 
/ hautasija, kuitenkin enin-
tään kolme / hautakivi, kas-
telu, havutus syksyllä, joulu-
na kynttilä. Kynttilöitä yksi 
/ hautasija, kuitenkin enin-
tään kolme / hautakivi. En-
nen 1.1.2006 solmitut pitkä-
aikaissopimukset hoidetaan 
tehtyjen sopimusten mukai-
sesti.
rauhanyhdistys: Myyjäi-
set pe 30.4. klo 18.30 ry:llä. 
Pyhäkoulut su 2.5. klo 11.30 
ry:llä. Keskustelutilaisuus ti-
lakysymyksestä su 2.5. klo 14 
ry:llä . Seurat su 2.5. klo 17 
ja 18.30 ry:llä. Varttuneiden 
kerho ti 4.5. ry:llä.
Kastettu: Iida Elmiina Ahola, 
Aapo Elmeri Elevaara, Arttu 
Oskari Härmä, Tiia Liisa Emi-
lia Kinnula, Justus Toivo Jo-
hannes Tulisalo, Noel Eeli 
Oliver Vänttilä.
Vihitty: Luukas Kaarlo Hie-
tamäki ja Sara Annika Yli-
kulju.
Kuollut: Heino Jaakko Nie-
melä 92.

partiotoiminnasta 
kiinnostuneet 

aikuiset! 

Lippukuntamme tar-
vitsee uusia sudenpen-
tulaumanjohtajia tule-
valle kaudelle. Jos olet 
kiinnostunut asiasta, 

ota yhteys Markku Kor-
hoseen p. 044 7521 223 
tai markku.korhonen@

evl.fi.

papin päivystys perjantaisin 
klo 13–16 Zeppelinin kappe-
lissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
perhekerhot: Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa ti ja ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
perhepäivähoitajille ja hei-
dän hoitolapsilleen. Van-
hassa pappilassa ke ja to klo 
9.30–11, Kirkonkylän srk-ko-
dilla ke klo 9.30–11 ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa ti ja 
pe klo 9.30–11. 
Ilmoittautuminen seura-
kunnan päiväkerhoihin 
2010–2011 pe 21.5. mennes-
sä kerhopisteisiin tai kirkko-
herranvirastoon. Ilmoittau-
tumislomake www.evl.fi/srk/
kempele/lapsit_paasivu.htm.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
kirkonkylän srk-kodissa ja 
pe klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Kultaiset koululaulut la 1.5. 
klo 14 kirkonkylän srk-kodis-
sa. Iloinen vapputapahtu-
ma kaiken ikäisille. Mukana 
kirkkokuoro. Arvontaa ja yv-
tuotteita. Tarjolla munkkeja 
ja simaa.
eläkeläisten piirit: Päiväpiiri 
ke 5.5. klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa ja seurakun-
tapiiri to 6.5. klo 12 Kirkon-

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 

ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17

kylän srk-kodissa. 
Kirkkokuoro ke 5.5. klo 18 
kirkonkylän srk-kodissa. 
Varttuneet to 6.5. klo 14.30 
kirkonkylän srk-kodissa.
Oma Hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 6.5. klo 
12.30–14 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
Naisten piiri to 6.5. klo 18.30 
kirkonkylän srk-kodissa. Mu-
kana Timo Riihimäki.
Miesten piiri to 6.5. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Kiitosilta Yhteisvastuuke-
räyksen kerääjille ja tapah-
tumissa mukana olleille ti 
11.5. Liminganlahden luon-
tokeskuksessa. Lähtö Kir-
konkylän srk-kodilta klo 18 

ja Kokkokankaan srk-kes-
kuksesta klo 18.15. Linja-au-
to kiertää Honkasen moni-
toimitalon kautta. Kiitosil-
lan ohjelmassa on ruokai-
lu, ulkoilua ja yhdessäoloa. 
Säänmukainen varustus. Il-
moittautuminen 30.4. men-
nessä Leena Hintsala p. 040 
7790365 tai Heini Karhumaa 
p. 040 7790368.
Veikon valinta arkisin klo 
9–14  Ollakantie 14. Päihde-
ongelmaisten ja yksinäisten 
päivätoiminta.
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joilla on 
päivisin aikaa. 
Varhaisnuorten kerhot: Van-
ha pappila: Maanantaiker-
ho ma klo 17–18, Kokkikerho 
ke klo 16–17.30 ja 17.30–19, 

KULtAISet KOULULAULUt 

lauantaina 1.5. klo 14 Kirkonkylän srk-kodissa 

Iloinen vapputapahtuma kaiken ikäisille. Mukana 
kirkkokuoro. Arvontaa ja yv-tuotteita. 

Tarjolla munkkeja ja simaa.

OHJELMASSA: 
Leikkimielisiä kilpailuja
Paloautoesittely
Kahvitarjoilu ja makkaran myyntiä
ym. mukavaa

Naapurit ja ystävät 
ikäihmisen avuksi 
järjestämään kuljetuksen 
tapahtumaan
ja avuksi paikanpäällä.

Lisätietoja: 
Sari Rautio  puh.  08 5142400
Sinikka Ilmonen  puh. 044 7521226  

terVetULOA !!

KESKIVIIKKONA 
12.5. klo 13-15 
URHEILUKENTÄLLÄ.
SATEEN SATTUESSA LIIKUNTAHALLILLA

Järjestää: 
Limingan kunta 
ja seurakunta

Liikuta minua-
Ulkoilupäivä     
Ikäihmisille

rantakylän hautaus-
maan siivoustalkoot 

To 6.5. alkaen klo 8 
Tarjolla hernesoppaa 

ja kahvit.

Seurat su 2.5. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Aada Olivia Pulk-
kinen, Oskari Tahvo Karhu, 
Vilho Eero Elmeri Pääkkö-
nen, Niklas Elmeri Hintsala, 
Fiona Adeline Hannuksela, 
Valtteri Juho Emil Väliaho, 
Kimi Juhani Jokilehto.
Vihitty: Matti Johannes 
Sääskilahti ja Kati Marjatta 
Lindroos. 
Kuollut: Johan Henrik Pää-
talo 74.

Draama ja leikkikerho to klo 
17–18. Kokkokankaan seura-
kuntakeskus: Monitoimiker-
ho to klo 17.30–19. Nuoriso-
seura: Poikien pelikerho ti 
klo 16–17.30. 
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kempelehallilla. Päi-
vystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. Gospelmessu kaiken-
ikäisille to 29.4. klo 19 kir-

kossa. Raamis ke 5.5. klo 18 
Vanhassa pappilassa.
perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Kevätmyyjäiset la 1.5. 
klo 12 ry:llä, ruokailu klo 11. 
Pyhäkoulut: su 2.5. klo 12 
laulupyhäkoulu ry:llä. Seu-
rat su 2.5. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Vappumyyjäiset la 1.5. klo 
11 ry:llä, klo 18 iltaohjelma. 
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Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 29.4.–6.5.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

www.oulunsalonseurakunta.fi

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

ke 14–17
pe 10–13

Koulutuspäivät to 29.4. ja 
pe 30.4. Kirkkoherranviras-
to ja taloustoimisto suljettu.
pyhäkoulu su 2.5. klo 11.30–
12.30 kaikenikäisille lapsille 
srk-talon alakerrassa. Aikui-
silla mahdollisuus olla mu-
kana.
Hartaus ma 3.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen.
Laitasaaren kerho ti 4.5. 
klo 12 rukoushuoneella, Lii-
sa Seppänen. Aiheena ke-
vään juhlat. 

Hartaus ja ehtoollinen ti 
4.5. klo 14 tk-sairaalan B-
osastolla, Jouni Heikkinen.
Hartaus ti 4.5. klo 15 ryhmä-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Aikuisten raamattupiiri ti 
4.5. klo 17 srk-talon kappeli-
huoneessa, Simo Pekka Pek-
kala.
Keskipäivänkerho ke 5.5. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Aiheena äideistä parhain, Si-
mo Pekka Pekkala ja Ossi Ka-
java. 
rukouspiiri ke 5.5. klo 17.45 
srk-talon kappelihuoneessa, 
Marja Leena Savolainen.
Keväiset koululaulut ke 
5.5. klo 19 seurakuntatalos-
sa, Ossi Kajava, lapsikuoro ja 
kirkkokuoro. Tule mukaan 
kuuntelemaan ja laulamaan 
vanhoja tuttuja kevätlauluja.
Hartaushetket to 6.5. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-

kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Ikäihmisten kerhojen yh-
teinen kevätretki 11.5. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
kerhoissa. 
Lähetystyö: Valtakunnal-
liset lähetysjuhlat teemalla 
Puusta pitkälle 11.–13.6. Var-
kaudessa. Ohjelmaa aikuisil-
le, lapsille ja nuorille. Limin-
gan rovastikunnasta järjes-
tetään juhlille yhteiskulje-
tus. Tied. ja ilmoittautumi-
set viim. 10.5. lähetyssihtee-
ri Anja Hämäläiselle p. 040 
5629 131. 
Kuorot: Ke 5.5. klo 10.30 
päiväkuoron ja klo 17 lapsi-
kuoron harjoitukset seura-
kuntatalossa. 
Lapset  ja perheet: Per-
hekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa sekä 

Vauvakirkko 
ti 4.5. klo 9.30 
kirkossa.
Jouni Heikkinen, Ossi 
Kajava, lastenohjaajat. 
Kirkkohetken 
jälkeen äitienpäivän 
kakkukahvit srk-
talossa. 

esikot-ryhmä 
ke 5.5. klo 12–13.30
srk-talon alakerrassa. 
Perheille, joille on 
syntynyt ensimmäinen 
lapsi.

 

 

Keväiset koululaulut 

ke 5.5. klo 19 seurakuntatalossa
Ossi Kajava, lapsikuoro ja kirkkokuoro

torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneessa. 
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys to 29.4. klo 10.40–
12.15 yläkoulussa ja lukios-
sa. Isosilmoittautuminen ke-
sän leireille 30.4. mennessä 
kirkkoherranvirastossa ole-
viin listoihin. 
Laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. Kerho ti 
4.5. klo 12, Liisa Seppänen. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Kevätmyyjäiset pe 30.4. 
klo 18.30 ry:llä. Pyhäkou-

lut su 2.5. klo 12: kirkonky-
lä J. Jokitalo, Anttila Luukko-
nen, Korivaara Korkala, Päl-
li H. Pitkänen, Suokylä Par-
viainen. Seurat su 2.5. klo 17 
ry:llä. Päiväkerhot ma 3.5. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pyhäkouluretki su 2.5. 
klo 12 Virpiniemeen. Omat 
eväät mukaan. Klo 17 seu-
rat ry:llä.
Kastettu: Jalmari Velu Saka-
ri Järvitalo, Toivo Olavi Kavi-
lo, Senni Hilja Valpuri Äm-
mänpää. 

Tule mukaan kuuntelemaan ja laulamaan vanhoja tuttuja kevätlauluja

pyhäkoulut su 2.5. klo 12 
Repussa, Salonpäässä ja Seu-
rakuntatalolla.
Herännäisseurat su 2.5. klo 
18.30 Oulunsalon pappilas-
sa, Pappilantie 28.
Ilmoittautuminen kau-
den 2010–2011 päiväker-
hoihin alkaa 3.5. vuosina 
2005 ja 2006 syntyneille. Li-
sätietoja  ja ilmoittautumi-
nen osoitteessa www.oulun-
salonseurakunta.fi tai puhe-
limitse 17.5. klo 8–14 p. 044 
7453 850
Hartaus ke 5.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Lähetysilta ke 5.5. klo 18 

toimitalolla, Vattukuja 2.
Seurakuntakerho to 6.5. 
klo 11 seurakuntatalolssa.  
Aiheena kirkollinen kuva-
taide eri aikakausina, Maa-
rit Leskelä.
Salonpään ry: Erityisryh-
män kerho to 29.4. klo 18.30 
ry:llä. Seurat su 2.5. klo 16 
ry:llä, Viljo Juntunen, Aarno 
Sassi. Myyjäiset pe 7.5. ry:llä. 
Ruokailu klo 18. Ruokailussa 
edullinen perhelippu. Seu-
rat su 15.5. klo 16 ry:llä, Toi-
vo Määttä, Lauri Karhumaa.
Kirkonkylän ry: Raamattu-
luokka I su 2.5. klo 12 ry:llä, 
raamattuluokka II Kylänpuo-
lessa ja Keskikylässä; ry:llä, 
Karhuoja, Antti Kanniainen. 
Seurat klo 16 ry:llä, Jari Kup-
sala, Mauno Linnanmäki. 
Myyjäistavaroiden vastaan-
otto ja ruokailu pe 7.5. klo 
17 ry:llä, klo 18.30 myyjäi-
set, klo 20 nuortenilta.
Kastettu: Aamos Artturi 
Määttä, Luna Sofia Cecilia 
Maunula, Veera Maria Tehi-
la Koskela.
Kuollut: Mauno Samuli Pe-
rälä 71, Milla Kristiina Kuro-
nen 4.

tArVItSetKO 

OVeA?
Myytävänä 

hautausmaan 
huoltorakennuksen 

vanha nosto-ovi. 

Tiedustelut 
Jari Kukkohovi 
p. 044 5733123.

Tulossa: 
ÄITIENPÄIVÄN JUHLALOUNAS 
 

su 9.5. klo 11-14 srk-talolla  
lähetystyön hyväksi 
Tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä. 

LäHetYStYöN MYYNtIpöYtä 
VAppUtOrILLA 1.5.

 
SIMAA JA LÄMPIMIÄ MUNKKEJA KOTIIN 

VIETÄVÄKSI! 
TASAUS-TUOTTEITA!

TERVETULOA OSTOKSILLE  – TUOTTO 
LÄHETYSTYÖLLE !

perHeIDeN 
VAppUtApAHtUMA 

perjantaina 30.4. klo 16–19 
seurakuntatalolla. 
Lippupaketin hinta 3 € / hen-
kilö, 10 € / neljän hengen per-
he,  seuraavat lapset 2 € / lap-
si sisältää sima-, mehu-, kah-
vi- ja munkkitarjoilun, ongin-
nan ja kasvomaalauksen. Lisäk-
si seikkailurata, askartelua, ja 
pallomerimiehen esitys klo 17 
ja 18. Lähtiessä ilmapallo mu-
kaan. Lapset voivat pukeutua 
halutessaan. naamiaisasuihin. 
Tuotto yhteisvastuun hyväk-
si. Munkkien ja siman kotiin-
myyntiä seurakuntatalolla al-
kaen klo 14.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6, Piippola
p. 0207 109 860
avoinna ma, ke, to ja pe 
klo 9–13 

Kirkkovaltuusto to 6.5. 
klo 18 Pulkkilan srk-ta-
lossa. 

KeStILä
Seurakuntakerho pe 30.4. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 30.4. klo 
19 ry:llä. 
Kestilän ry:n nuorisotoi-
men retki la 1.5. klo 12 Sel-
kälän kesäkodille.
Seurat su 2.5. klo 13 Pihla-
jistossa ja klo 19 ry:llä, Pek-
ka Marttila.
Ystävänkammarin ja seu-
rakuntakerhon retki ke 
5.5. Pyhännälle ja Kärsämä-
elle. Lähtö kirkon parkki-
paikalta klo 9.30. Lisätieto-
ja Rauni Tuomaala p. 0207 
109 856.
Kirkkokuoro ke 5.5. klo 19 
srk-kodissa. 
raamattuluokka ke 5.5. klo 
19 ry:llä.
Hautausmaan siivoustal-
koot pe 7.5. klo 9 alkaen. 
Voileipäkahvit srk-kodissa.
rippikoululaisten palve-
lupäivä la 8.5., lisätietoja 
diakonissa Rauni Tuomaala 
p. 0207 109 856.
ry:n kevätmyyjäiset la 8.5. 
klo 10–12 vanhalla srk-talolla.
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 15.15, päiväkerho 

ke 5.5. klo 13.30 ja perhe-
kerho to 6.5. klo 11 kerho-
kodissa.

pIIppOLA
Yhteisvastuumyyjäiset to 
29.4 klo 11–13 kunnantalon 
edessä. Myytävänä munkke-
ja, simaa ja arpoja.
rauhanyhdistyksen myy-
jäiset pe 30.4. klo 18–21 srk-
kodissa. 
Yhteisvastuukeräyksen 
päätösjuhla su 2.5. klo 19 
sanajumalanpalvelus kirkos-
sa, kirkkokahvit srk-kodissa.
Seurakuntakerho ti 4.5. klo 
12 Väinölässä. 
Hautausmaan siivoustal-
koot to 6.5. alkaen klo 9. Tal-
koolaisille voileipää ja kah-
via. Säävaraus. Varapäivä 7.5.
Varhaisnuorten kerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 

pULKKILA
ehtoollishartaus pe 30.4. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Ompeluseurat pe 30.4. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 2.5. klo 13 ry:llä, 
Antero Koskela.
ehtoollishartaus su 2.5. klo 
14.30 vuodeosastossa.
Seurakuntakerho ke 5.5. 
klo 12 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 5.5. klo 
13.30 srk-talossa. 
Hautausmaiden siivous-
talkoot to 6.5. alkaen klo 9. 
Voileipäkahvi srk-talossa. 
äitienpäivämyyjäiset la 8.5. 
klo 12–13 ry:llä. Myytävänä 
täytekakkuja, kotileivonnai-

sia. Arvontaa. Kahvitarjoilu.
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho to 
klo 16, päiväkerho pe klo 10 
kerhohuoneessa.  

pYHäNtä
Jumalanpalvelusta ei ole 
su 2.5. Pyhännällä.
Seurat su 2.5. klo 16 ry:llä, 
Markku Huhtala ja Janne Syri.
Varttuneen väen kerho ke 
5.5. klo 12 srk-talossa. 
Seurakuntailta ke 5.5. klo 

18 Tavastkengällä Marja-
Leena ja Matti Kemppaisel-
la, Törmälänperäntie 12. 
päiväkerhon kevätjuhla ke 
5.5. klo 18.30 ry:llä. 
Hautausmaan siivoustal-
koot to 6.5. alkaen klo 12. 
Voileipäkahvit srk-kodissa. 
Säävaraus. Omat haravat. 
Nuortenilta to 6.5. klo 18 
kerhotilassa gospelmusiikkiin 
tutustuen. Aloitamme klo 18 
yhteisellä teehetkellä.
rippikoulua la 8.5. klo 9–14 

Hartaus to 6.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
4.5. Retki ke 5.5. Liminkaan. 
Lähtö klo 9 Tyrnävän seura-
kuntatalolta ja paluu klo 15 
mennessä. 
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 29.4. 
klo 10.30 Kauttarannassa.

raamattu- ja tuumailu-
piirin kevään viimeinen ko-
koontuminen pe 30.4. klo 18 
nyyttäreiden merkeissä Tem-
meksen srk-talolla.
Aamukammari  keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.

Messu su 2.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Messun 
toimittaa kirkkoherran-
vaalissa 3. vaalisijalla ole-
va Tyrnävän seurakunnan 
vs. kappalainen Timo Lii-
kanen, avustaa Leila Iko-
nen. Kanttorina Pentti 
Korkiakoski. Messun jäl-
keen kirkkokahvi ja Timo 
Liikasen haastattelu srk-
talossa.

KIrKKOHerrANVAALI

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 
16.5.2010 kirkkoherranvaali.
Kirkkoherranvaali alkaa Tyrnävän kirkossa klo 10.00 al-
kavan jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 20.00.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seura-
kunnan kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina 
10.5.2010 ja päättyen perjantaina 14.5.2010, joka päi-
vä klo 9.00–18.00.

Liikuta minua 
-tapahtuma 
ke 12.5. klo 13–15 
Tyrnävän torilla. 

Tapahtumaan avusta-
jiksi kiinnostuneet se-
kä tapahtumassa apua 
tarvitsevat kotona asu-
vat ikääntyneet voivat 
ilmoittautua 3.5. men-
nessä, Helena Litho-
vius 050 3221 460 tai 
Riitta Pesonen 044 
7372 630.

YHteISVAStUUtApAHtUMA 

la 8.5. klo 11 alkaen Murron koulun alueella. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Ohjelmaa kaikenikäisil-
le. Myytävänä vohveleita, mehua, makkaraa, pullaa ja 
nokipannukahvia. Tapahtuma päättyy noin klo 15. Ta-
pahtuman järjestävät Tyrnävän seurakunta, Tyrnävän 
kunta, järjestöt ja vapaaehtoiset.

Haudanhoitosopimukset

Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden haudanhoitosopimuk-
sia sekä kesähoitosopimuksia. Sopimuspyyntöjä otetaan 
vastaan toukokuun loppuun saakka taloustoimistossa, 
08 5640 620.
Hoitosopimuksen sisältää haudan pinnan nurmi- tai 
hiekkahoito, kukat ja kukkien hoito sekä kastelu.

Omaishoitajien leiri ro-
kualla 4.–6.5. Lähtö Tyrnä-
vän seurakuntatalolta ti 4.5 
klo 10.50.
Nuoret: Nuortenilta pe 7.5. 
klo 18 Tyrnävän srk-talossa.
temmes: Hartaus pe 30.4. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 

Temmeksen srk-talossa.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauluseurat ja myyjäissuun-
nittelupalaveri  to 29.4. klo 
19 ry:llä. Seurat su 2.5. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Vappumyyjäiset la 1.5. klo 
11 ry:llä ja klo 18 iltaohjelma, 
seurat su 2.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Olli Antero Tien-
suu, Emilia Annaliina Asi-
kainen, Aada-Maria Komu-
lainen, Olivia Maija Emilia 
Kirkkomäki, Aatos Joona-
tan Korhonen, Taika Maaria 
Rauhio, Olli Artturi Ristinen, 
Alvar Otto Saarimaa, Nelma 
Vilhelmiina Saikkonen.
Avioliittoon vihitty: Tee-
mu Tapani Tiensuu ja Taina 
Kristiina Soini. 
Kuollut: Niilo Jaakko Ma-
tila 81, Veikko Arvo Sak-
ko 69.

OIKAISU

Rauhan Tervehdyksestä 
jäi viime viikolla pois kirk-
koherranvaalia koskeva il-
moitus. Toimituksen vir-
heen vuoksi lehdessä ei 
kerrottu, että Tyrnävän 
kirkkoherranvaalissa toi-
sella vaalijalla oleva Jäm-
sän seurakunnan kap-
palainen Markku Kanni-
ainen piti messun 25.4. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Messun jälkeen Markku 
Kanniaista haastateltiin 
srk-talossa. Toimitus pa-
hoittelee.

srk-talossa.
äitienpäiväkakkukurs-
si la 8.5. klo 14 srk-talossa. 
Valmistamme 4 munan täy-
tekakun äitienpäiväksi. Ka-
kun hinta 9 €, saman per-
heen jäsenille toinen kakku 
7 € ja kolmas kakku 5 €. En-
nakkoilmoittautumiset vii-
meistään 6.5. Sirkku Palolal-
le p. 0207 109 877.
Kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 

ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 
Kerhot: Perhekerho to 29.4. 
klo 11, päiväkerho ma klo 10 
sekä varhaisnuoret ma klo 15 
kerhotilassa ja ke klo 13 Ta-
vastkengällä. 

rANtSILA
Seurakuntakerho to 29.4. 
klo 13 Rauhalassa.
Virsilaulu-ilta to 29.4. klo 
19 Lunkin Helenalla Jylhän-
rannantie 1682. Laulamme 
keväisiä virsiä yhteisvastuun 
hyväksi. 
Vappumyyjäiset la 1.5. klo 
11 ry:llä.
Seurat su 2.5. klo 18.30 srk-
talossa. 
eläkeliitto ti 4.5. klo 11 srk-
talossa. 
Varttuneiden kerho ke 5.5. 
klo 13 ry:llä.
Hautausmaan siivoustal-
koot to 6.5. alkaen klo 9. Tar-
joilu srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 7.5. klo 
19 ry:llä.
Kuorot: Veteraanikuoro ke 
klo 11 ja lapsikuoro klo 15 
srk-talossa. 
Kerhot: Pikku nuput to klo 
12, Isot Nuput ti klo 10 ja Ho-
vin Nuput ke klo 10. Perhe-
kerho ma klo 10 Nuppulas-
sa. Tyttökerho ma klo 15.30 
Nuppulassa. Mankilan var-
haisnuoret ti klo 14.30, Ho-
vin varhaisnuoret ke ryhmä I 
klo 12.15 ja ryhmä II klo 14.15. 
Kastettu: Seelia Aleksandra 
Tornberg, Elia Samuel Leino-
nen.

KESÄLEIRIT 
paskokankaan päiväleiri 
2000–2004 synt.  
22.–24.6. päivittäin klo 10–15.
Ilm. viim. 10.6. Sanna Toppinen 
p. 044 511 8339. Leirin hinta 15 €, 
maksu paikan päällä.

ristironkkeli 1998–2003 synt. 28.6.–1.7. 
Ilm. viim. 3.6. Tanja Helenius p. 0207 109 734. 
Leirin hinta 25 €, 4H-jäsen 24 €.  

Kangasjärvi 2001–2004 synt. 28.–29.6. 
Kangasjärvi 1998–2000 synt. 29.6- 1.7.
Ilm. viim. 4.6. Kestilä/kunta p. 044 511 8205.
Leirin hinta 15 €, seuraavilta sisaruksilta 10 €.

Ahvenjärvi 1992–1997 synt. 21. – 23.6.
luonnonläheinen, retkeilyhenkinen telttaleiri. 
Leirin hinta matkoineen 20 €. Ilm. viim. 30.5. 
Matti Saaranen p. 040 191 2238 tai Jussi Soini 
p. 044 511 8213.

Järjestäjinä Siikalatvan ja Pyhän-
nän kunnat, 4H ja seurakunta. 
Tarkemmat tiedot kuntatiedot-
teista.



24    Nro 15      29.4.– 6.5.2010

Romaanin päähenkilö Marja on opettaja. Kilt-
tinä suorittajana hän on aina valmis teke-
mään mitä eteen tulee. Yksineläjäsinkulla 
on paremmin aikaa kuin perheellisillä työ-

kavereilla. Suorittamisen kautta Marja toisaalta ha-
kee hyväksytyksi tulemista. Ahkeruudesta saa aina 
kiitosta, mikä tuo mielihyvää ja pönkittää yksinäi-
syydestä johtuvaa heikkoa itsetuntoa. 

Aikansa kutakin. Pidemmän päälle kukaan ei 
jaksa olla suorittaja, miellyttäjä eikä kiltti. Kukaan 
ei jaksa olla täydellinen, vaikka kuinka haluaisi. Ei 
Marjakaan. Joten hän päättää ravistella itsensä ir-
ti kiltin roolista kuvitteellisella rikoksella dialogi-
sen päiväkirjan vihjeiden perusteella. Kuvitelma ei 
toteudu, mutta hänen muistitikulle kirjoittamas-
sa päiväkirjan teksti joutuu sattumien kautta ulko-
puolisen käsiin. 

Marja joutuu kiristyksen kohteeksi, ja siitä keh-
keytyy mukaansa tempaava tarina romaanille, joka 
pitää lukijan otteessaan loppuun saakka.

 Romaanin anti ei rajoitu tähän sinänsä jännit-
tävään tarinaan, vaan paljon asioita tapahtuu Mar-

Matkalla minuuteen 

jan elämässä. Nuoruudenystävä ottaa yhteyttä, mi-
kä tuo mukanaan ristiriitaisia asioita. Yksi niistä 
on, että Marja on ateisti ja toinen on elävässä uskos-
sa oleva mies, joka on parantunut vakavasta sairau-
desta rukouksen avulla. 

Marja löytää onnen ja onnellisuuden. Mutta mis-
tä onni lopulta tulee? Se tulee heikkouden kautta. 
Se tulee pysähtymisen kautta. Se tulee särkymisen 
kautta. Se tulee eheytymisen kautta. Se tulee pyy-
teettömän ystävän ja ystävyyden kautta. Se tulee ys-
tävyyden vaihtuessa rakkaudeksi.

Ihminen kasvaa sitä mukaa, kun hän uskaltaa 
kohdata voimattomuuden ja rajallisuuden. Ihmisen 
kasvu ei ole paremmaksi tulemista, vaan oman pie-
nuutensa ymmärtämistä. Oman voimattomuuden 
kautta ihminen löytää syvimmän tarpeen olla ra-
kastettu ja olla osa itseään suurempaa – Luojaansa. 
Kun ihminen tietää, että häntä rakastetaan, tietää 
hän vasta sitten kuka lopulta on.

Vaikka kyseessä on romaani, on siinä paljon asi-
aa. Se aiheutti jonkin verran vaikeuksia pysyä mu-
kana tapahtumien kulussa. Henkilöhahmoja on 

Lukunurkka

useita, ja jouduin välillä palaamaan katsoakseni, 
kenestä henkilöstä kulloinkin on kyse. Lukemiseen 
kannattaa varata aikaa, sulatella tapahtumia ja tar-
vittaessa kerrata jo luettua. Tämä sen takia, että jat-
kossa pystyy paremmin hahmottamaan tapahtumi-
en kulun. Hyvään romaaniin liittyy aina opetus ja 
tässä sitä on tarjolla. 

JORMA PIIPPO

Reino Laakkonen
Kultaiset kehykset
Nordbooks 2009

Hiljaisuuden lähteellä -ikoninäyttely 
2.5.2010 saakka

Oulun taidemuseon kahvila, 
Kasarmintie 7

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Ikoneista katsovat Kristus, py-
himykset ja jumalanäidit. 
Lämpimiä värejä, kultauksia 
ja symboliikkaa. Katseet ovat 

tutkivia, surevia, jopa pistäviä. 
Taidemuseon kahviossa esil-
lä olevaan näyttelyyn on kerät-
ty valikoima erilaisia ikoniaihei-
ta yhteensä yhdeksältä Oulun-
seudun ikonimaalarit ry:n maa-
larilta.

Oululaiselle Johanna Haata-
jalle ikonit tai ortodoksisuus ei-
vät ole ennalta tuttuja.

– Ortodoksisiin kirkkoihin 
olen tutustunut ja nähnyt niis-
sä maalaustaidetta, hän sanoo. 
Ikoninäyttelyä hän kertoo kat-

Paljonpuhuvia kuvia
Johanna Haataja katsoi Oulunseudun Ikonimaalarit ry:n näyttelyä ulkopuolisen silmin. 

sovansa ulkopuolisin silmin. En-
sivaikutelmaksi jäävät kirkkaat 
värit.

– Kauniita ja värikkäitä maa-
lauksia, sanoo Haataja.

Sana kuvaksi
Ikonimaalaus on Jumalan sanan 
kuvallista ilmaisua. Ikoni on osa 
kirkon julistusta, kuten kirkko-
laulukin. Ikonimaalauksessa te-
kijän tulee huomioida sekä litur-
ginen puoli että kirkkomusiikki. 
Ensin tekijä tutustuu maalatta-
van pyhän henkilön elämänker-
taan ja juhlaveisuihin tai juhlai-
konin sisällöstä kertoviin raama-
tun- ja jumalanpalvelustekstei-

hin.
Aiheisiin perehtyminen nä-

kyy Haatajan mielestä teoksissa. 
Täynnä symboliikkaa ja merki-
tyksiä olevien kuvien katsomi-
nen ”tyhjältä pöydältä” ei ole ai-
van helppoa.

– Ikonien katsomisessa auttaa, 
että näyttelyluettelossa kerrotaan 
taustoja kullekin teokselle. Joka 
kuvassa on merkittävä kertomus 
pohjalla. Kuvista saattaisi saada 
enemmän irti, jos olisi parem-
min perehtynyt aiheeseen, sanoo 
Haataja.

Toisaalta hän miettii, tarvit-
seeko katsojan ymmärtää taus-
toja päästäkseen vielä enemmän 

kiinni aiheeseen.

Kuvat rauhoittavat
Ikonien tarkoitus on herättää ru-
koilevaa mieltä ja opettaa luku-
taidotonta kansaa. Haataja työs-
kentelee rahoitusalalla ja tuli 
kahvilaan suoraan töistä. Ikoni-
en katselu rauhoitti.

– Kirkkoympäristössä tunnel-
ma on erilainen. Siellä ne olisivat 
avautuneet vielä paremmin, hän 
uskoo. 

Kahvilaan ikonit tuovat kui-
tenkin oman tunnelmansa ja 
kahvilla istuessa on hyvä katsoa 
ikoneita. Haataja pohtii, että tuo-
kion istuskelun jälkeen ikonit al-

kaisivat avautua katsojalleen ai-
van eri tavalla – jo lyhyen haas-
tattelun jälkeen kuvista alkoi 
aueta uusia asioita.

Omaan kotiinsa hän ei ikonia 
ottaisi.

– Ikonin hankkiakseen ei vält-
tämättä tarvitse olla uskoa. Ko-
tini tauluihin liittyy jokin hen-
kilökohtainen asia ja mikäli tätä 
tunnesidettä ei ole, en myöskään 
ota taulua omakseni. Siksi en ot-
taisi ikoniakaan. En ole ollut nii-
den kanssa aiemmin tekemisissä.
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