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Auringon paiste kiihdyttää hormonien toi-

mintaa. Eliöt siitä suorastaan villiintyvät.

Fasaani saattaa tarrata ihmisen jalkaan 

ja nokkia housuihin reikiä. Pyhäjoella kuutti oli kii-

vennyt talon rappusille, ihan poissa tolaltaan.

Erkki Tuomiojaan auringolla tai keväällä ei ole 

vaikutusta. Sen sijaan hänet saa villiintymään sano-

malla joko ”kirkko” tai ”Israel”. Nyt näistä ensim-

mäinen käynnisti hänen kiukkuisen ei-politiikkansa.

Kotimaa-lehden mukaan Tuomioja aikoo teh-

dä ministerille kyselyn, koska seurakuntavaalien 

ennakkoäänestystä on suunniteltu kouluihin.

Vaalien järjestäminen kouluissa on ilmeisesti 

kauhistus miehelle, jolla on 28 vuotta eduskunta-

kokemusta.

Ennen kovimman kiihkon yltymistä kannattaa sil-

ti pysähtyä miettimään, mistä on kyse.

Kyse on julkisyhteisön vaalista, jonka ennakkoää-

nestystä on suunniteltu toteutettavaksi julkisyhtei-

sön tiloissa. Järjestetäänhän nuorisovaltuustovaale-

jakin kouluissa. Samoin ylioppilaskunnan vaalit jär-

jestetään yliopiston tiloissa, vaikka ylioppilaskun-

nalla on monessa mielessä paljon vähemmän julkis-

yhteisön ominaisuuksia kuin seurakunnalla.

Tuomioja on ollut eduskunnassa hyväksymässä 

seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemisen 

16 vuoteen, jotta lukioiden ja ammatillisten oppi-

laitosten oppilaat innostuisivat äänestämään. Tar-

koituksena on saada seurakuntien luottamushen-

kilöiden keski-ikä laskemaan edes hieman. Tämä 

tavoite hyväksyttiin eduskunnassa ja sen hallinto-

valiokunnassa silloin, kun ikärajan laskemista käsi-

teltiin. Muutoksen hyväksyivät kaikki puolueet ja 

tavoite on kirjattu pöytäkirjoihin.

Johtopäätös on, että pitkäaikaisen parlamentaa-

rikon mielestä julkista valtaa käyttävän yhteisön 

päätöksentekoelinten vaalia ei saisi tuoda mahdol-

lisimman monen äänioikeutetun ulottuville. Yhden-

lainen tulkinta demokratiasta sekin.

Totuuden nimessä on tarkennettava, että Koti-

maan haastattelun perusteella Tuomiojaa näyttää 

eniten risovan, että kyse on maailmankatsomuksel-

lisen yhteisön vaalista.

On nähtävästi tultu 1970-luvulta 2010-luvulle.

Aatoksia

Kevätääniä

Terveiset 
kertausharjoituksista

Armahdusta on elämässä monenlais-
ta. Sain marraskuussa postissa kerta-
usharjoituskutsun, minkä koin todel-
la vapauttavana. Varusmiesaikani oli 
ollut vaikea. Olihan se tuonut esille 
20-vuotisen elämäni epäkohdat.

Maaliskuisena maanantai-aamu-
na kello 5.22 oli aika suunnata junal-
la kohti Kemijärveä. Pikku hiljaa ju-
nan täytti eri-ikäisten asevelvollisten 
puheensorina.

Oma taktiikkani oli paljastaa it-
sestäni mahdollisimman vähän ja 
selvitä viidestä päivästä vaikka ham-
masta purren. Ennen kaikkea vält-
tää turhia keskusteluita ja väittelyitä. 
Erityisesti hengellisyyteen liittyvät 
keskustelut olivat olleet varusmies-
aikani koetinkivi: niissä sai oman 
toimintakykynsä varmuudella järk-
kymään.

Kemijärven liikuntahallilla pak-
kaan henkilökohtaiset tavarani pah-
vilaatikkoon. Tulee mieleen teologi-
sen pääsykoetta varten joskus luke-
mani Terhi Utriaisen kirja Alaston ja 
puettu. Miten suuri osa identiteettiä 
vaatteet ovatkaan – vaikkei omaan 
pukeutumiseensa edes kiinnittäisi 
paljoa huomiota.

Ampuminen on sotilaan tärkein 
taito. Niin sanotaan Sotilaan käsikir-
jassa. Kohdistusammunnassa ammun 
viisi laukausta kuudesta tauluun.

Illalla leirialueelle siirtyminen ve-
nyy ja venyy. Suhaan suksilla edesta-
kaisin teltalta toiselle vieden tavaroita 
ja viestejä. Väsymys alkaa painaa. Lo-
pulta huomaan hukanneeni reitin. La-
pin öinen metsä on kaunis mutta karu. 

Metsässä ymmärtää yhteisön ar-
von. Mitä minä saisin täällä tehtyä 
yksin? Kuka vahtisi kaminaa kun 
minä nukun? Hankikin upottaa niin 

Lopun päivät ovat 
täällä taas
”Uutinen Euroopan ilmatilaan Eyjafjal-
la-tulivuoren purkauksen seuraukse-
na levinneestä tuhkapilvestä kiertää ah-
kerasti verkossa Raamatun lopun ajan 
ennustuksien toteutumista seuraavilla 
verkkosivuilla. 

Esimerkiksi Watchman Newsletter 
-niminen uutisblogi lainaa suoraan yleis-
radioyhtiö BBC:n artikkelin ja kommen-
toi sitä Markuksen evankeliumin jakeel-
la: ”Minkä minä sanon teille, sen sanon 
kaikille: valvokaa!”

Toisaalla verkossa viitataan uudemman 
ajan näkijän, kuuluisan yhdysvaltalaisen 
Edgar Caycen näkyihin. Vuonna 1947 
kuolleen Caycen ennustuksia seuraavat 
ovat etsineet käsiinsä näyn, jonka mukaan 
”lopun aika” alkaa Etelä-Amerikan ”huo-
jumisella” ja Islannissa tapahtuvalla tuli-
vuoren purkauksella. Tulivuoren purka-
usta seuraa Caycen ennustuksissa muuta-
man kuukauden päästä Yhdysvaltojen län-
sirannikon tuhoutuminen.”

ipod-verkkosivu 16.4.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

22.4.2010

paljon, että pissalle ei pääse muuten 
kuin sukset jalassa. Missään vaihees-
sa en koe kertausharjoitusta turhak-
si. Minä taistelen, mutta ennen kaik-
kea itseäni vastaan. 

Oletko koskaan muuten syönyt 
leikkelettä, jonka maku on lähinnä 
jäähileinen tai Jacky-makupalaa, jo-
ka on saanut uuden muotonsa jää-
dykkeenä?

Perjantaina palautan valtiolle 
kuuluvan omaisuuden. Kaikki pysyi 
tallessa. Hinta oli kova: torkahdel-
lessani viikonloppuna mikrounille 
mieleeni tunkee jatkuvasti huoli suk-
sien, taisteluvyön ja rynnäkkökivää-
rin sijainnista.

Selvisin lähes viisi päivää her-
mostumatta väittelyistä. Rovanie-
men varuskunnalla perjantaina pa-
luubussille kävellessämme kaverini 
kertoo, että hänen mielestään Suo-
men pitäisi luopua aseellisesta puo-
lustautumisesta täysin, ilmoittaa se 
avoimesti muille valtioille ja näin ol-
la edelläkävijä maailmanrauhan ra-
kentamisessa. 

Kihisen kiukusta. Miten kukaan 
voi ajatella noin? Myöhemmin lepyn. 
Ehkä tuolle ajatukselle on paikkansa. 
Ja miksi se sai minut kiehumaan? On 
hyvä kuulla kaikenlaisia näkemyk-
siä. Ehkä totuus löytyy keskeltä.

HEIKKI MUSTAKALLIO
Kirjoittaja on rauhanaatteen ja Puolustusvoi-

mien puolesta komppaava nuori mies.

Pitäkää vihanne 
kurissa
Romanian romanit pahoinpitelivät Hel-
singissä toimittaja Niklas Herlinin. Hän 
ei kuitenkaan anna vihan vallata itseään.

"Nämäkin nuoret ammattirikolliset 
väittävät tulleensa Suomeen kerjäämään. 
Lyhyessä ajassa he ovat vahingoittaneet 
avuttomia vanhuksia ja aiheuttaneet mi-
nulle ruumiinvamman, ehkä elinikäisen. 
Ja täysin sietämätöntä on se, että Suomi 
ottaa vastaan ”pakolaisia”, joiden ainoa 
motiivi on huumekaupan tai jonkun vas-
taavan rikollisen toiminnan organisointi.

Ja heti perään pitää muistuttaa siitä, 
että sotia, muita kriisejä tai uskonnon- ja 
mielipiteenvapauden rajoittamista pake-
nevat pitää ottaa vastaan. Ja että Suomeen 
töiden perässä muuttavia pitäisi kohdel-
la kuin kukkasia, tukien ja kunnioittaen.

Ihmiset, yrittäkää pitää vihanne kuris-
sa. Nyt viimeistään tiedän, että se on sekä 
välttämätöntä että vaikeaa.”

 
Verkkolehti Uusi Suomi 16.4.
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Rauhan Tervehdyksen 
selvityksen mukaan vain 
harva alueen papeista 
siunaisi samaa sukupuolta 
olevien parisuhteen. Lehti 
selvitti myös siunaamaan 
valmiiden pappien 
perustelut.

Selkeä enemmistö Rauhan 
Tervehdyksen levikkialu-
een papeista ei siunaisi sa-
maa sukupuolta olevien 

parisuhdetta nykyisessä tilan-
teessa, jossa kirkko ei siunausta 
salli. 

Rauhan Tervehdys esitti kysy-
myksen 90 papille, joista liki kol-
mannes eli 27 vastasi. Heistä vain 
viisi rohkenisi siunata samaa su-
kupuolta olevien parisuhteen. 
Vastaajille luvattiin, että heidän 
nimeään ei julkisteta, ellei siihen 
saada lupaa.

Yksi luvan myöntäneistä oli 
Oulun seurakuntayhtymän op-
pilaitospastori Virpi Sillanpää-
Posio, joka on jo aiemmin Rau-
han Tervehdyksessä kertonut siu-
naavansa samaa sukupuolta ole-
vien parisuhteelle.

– Koska kirkon kanta on kui-
tenkin tällä hetkellä kielteinen, 
en siunaisi samaa sukupuolta 
olevien parisuhdetta kirkkotilas-
sa. Siunaamiseen käyttäisin ru-
koushetken kaavaa, sanoo Sillan-
pää-Posio.

Hän on kannassaan ehdoton.
– Minulle tämä on omantun-

non asia eli koen vahvasti, etten 
voisi kieltää siunaamista. Se ei ole 
minun käsissäni oleva asia. Jee-
suksen sanat, rakkauden kaksois-
käsky, velvoittavat toimimaan 
tällä tavalla.

Pohjoisessa ei 
uskalleta keskustella
Sillanpää-Posio toteaa, että moni 
pappi varsinkin Pohjois-Suomes-
sa pelkää leimautuvansa jos kan-
nattaisi samaa sukupuolta olevi-
en parisuhteen siunaamista. Tys-
sääkö urakehitys myönteiseen 
suhtautumiseen? Asiasta varo-
taankin puhumasta ääneen. 

– Minusta se on jotenkin pe-
lottavaa ja merkki todella kovasta 
maailmasta ja hierarkiasta.

Sillanpää-Posio vaatii kuiten-
kin kirkon työntekijöiltä kansa-
laisrohkeutta.

– Aina ei voi kaivautua piiloon 
ja odottaa, että joku muu rat-
kaisee asiat. Oman mielipiteen-
sä voi ainakin tuoda julki. Pitää 
elää niin kuin opettaa tai aina-
kin yrittää sitä.

– Minulla on neljä lasta ja ko-
en, että heidänkin takiaan minun 
on kyettävä rehellisesti ilmaise-
maan omat mielipiteeni.

Siunatkaa, 
älkää kirotko
Myös pastori Päivi Jussila Tuiran 
seurakunnasta kokee, ettei hän 
voisi olla antamatta siunausta.

– Siunaisin samaa sukupuol-
ta olevien parisuhteen nykyises-
sä tilanteessa. Mielestäni minulla 
ei ole tässä asiassa edes todellista 
valinnanvapautta. Kaikkien kris-
tittyjen perustehtävä, papit mu-
kaan lukien, on siunata ihmisiä. 
Siunatkaa, älkää kirotko, opettaa 
Raamattu. 

– Oikeus tulla siunatuksi 
omassa elämäntilanteessa ja lä-
heisissä ihmissuhteissa on mie-
lestäni jokaisen ihmisen perus-
oikeus. Se on yhtä tärkeä ihmis-
oikeus kuin esimerkiksi ravinto, 
turvallisuus ja vapaus. 

Raja parisuhteen puolesta ru-
koilemisen ja parisuhteen siunaa-
misen välillä on Jussilan mukaan 
kuin veteen piirretty. On hyvin 
vaikea sanoa, missä toinen päät-
tyy ja toinen alkaa. 

– Onko ylipäätään mahdollis-
ta rukoilla ihmisten puolesta, il-
man että samalla siunaa heidät? 
hän pohtii.

Oulun seurakuntien kansain-
välisen työn pastori Árpád Ko-
vács uskaltautuisi myös siunaa-
maan homoliitot.

– Kirkolla on oikeus määri-
tellä, mikä on sen näkökulmas-
ta avioliitto tai siihen rinnastetta-
va suhde, mutta olisin kuitenkin 
valmis siunaamaan samaa suku-

puolta olevia, hän toteaa.

Siunaa ja rakasta 
lähimmäistä
Kaksi myönteisen kannan omaa-
vista papeista ei halua nimeänsä 
julkisuuteen. Toinen heistä pe-
rustelee kantaansa näin:

– En ainakaan aio olla siu-
nauksen esteenä. Ja itse olen si-
tä mieltä, että Jumala siunaa kyl-
lä rakkauden, kohdistuu se sitten 
mieheen tai naiseen. 

– Minä olen kyllästynyt ihmi-
siin, jotka päättävät olla armot-
tomia ja julmia vähemmistöjä 
kohtaan vain siksi, että Raama-
tun sivulla esiintyy julmuutta ja 
armottomuutta. Pitääkö meidän 

kivittää, jos 2 000 vuotta sitten 
kivitettiin?

Kirkolliskokous käsittelee tou-
kokuussa rekisteröidyn parisuh-
teen puolesta rukoilemista kir-
kossa. Käsittelyä pohjustaa piis-
painkokouksen rukousta puolta-
va lausunto. Se oli piispainkoko-
uksen äänestyksen tulos 16-4 pa-
risuhteen siunausta vastaan. Piis-
painkokous käsitteli asiaa viime 
helmikuussa.

Toukokuun kirkolliskokouk-
sessa ei ole luvassa ratkaisua pa-
risuhteen puolesta rukoilemises-
ta vaan asia siirtynee myöhempi-
en kirkolliskokousten ratkaista-
vaksi.

TEKSTIT: PEKKA HELIN

Harva siunaisi homosuhteen

Papit työnantajan linjoilla

Kielteisesti siunaamiseen 
suhtautuvia oli kyselys-
sä ylivoimaisesti enem-
mistö. Kaikki eivät ha-

lunneet nimeään lehteen. 

Yksi heistä kirjoittaa näin:
– Olen kirkon työntekijä ja 

olisi aika erikoista toimia vas-
toin työnantajan ohjeita.

Toinen nimettömän pysyvä 
muotoili kantansa näin: 

– Vastaukseni parisuhteen 
siunaamiseen tällä hetkellä on: 
Ei, koska olen pappina sitoutu-
nut kirkon eli työantajani käy-
täntöön. 

Kolmas sanoo näin: 
– Tässä tilanteessa, näillä 

piispojen ohjeilla en siunaisi 

enkä siunaa.
Kempeleen seurakunnan 

seurakuntapastori Martti Pen-
nanen: 

– En siunaisi samaa suku-
puolta olevien parisuhdet-
ta kirkon hyväksymän linjan 
mukaisesti, mutta voisin siu-
nata heitä yksilöinä.

Kirkkoherra Matti Keski-
nen Hailuodosta: 

– En. Olen kirkossa yhteises-
ti sovittujen käytänteiden mu-
kaan toimiva, en omien päätel-
mieni varassa.

Yksi vastaajista kysyy, mik-
si parisuhde ylipäätään pitäisi 
siunata.

– En siunaisi samaa suku-

puolta olevien parisuhdetta. 
Ottamatta kantaa siihen, onko 
suhde oikein vai väärin, mie-
tin, että miksi se ylipäätään pi-
täisi siunata? Jos sitä aletaan 
siunata, miksei aleta siunata 
myös esimerkiksi kahden nai-
sen välistä henkistä ystävyyt-
tä? Miksi seksuaalinen yhteys 
on näin ylikorostunut suhtees-
sa henkiseen yhteyteen?

Pastori Ilkka Mäkinen Ou-
lujoen seurakunnasta:

– Odotan kirkon virallis-
ta päätöstä. Voin siunata parin 
kodin piispa Huovisen suosi-
tuksen mukaisesti.

Mar i  L ä h t e e nmaa
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Matka etelästä 
pohjoiseen on 
haastavampi
Pekka Helin kirjoitti Rauhan Terveh-
dyksessä 15.4. korkeammasta kynnyk-
sestä matkustaa etelästä pohjoiseen kuin 
päinvastoin. Näinhän se on.

Kirkon Diakoniatyön Keskuksen pää-
sihteeri kävi 1990-luvun alussa Oulussa. 
Ilmeisesti merkittävin kokemus matkal-
ta oli oivallus, kuinka helposti ja nope-
asti tänne voitiin Helsingistä tulla. Tä-
hän asiaan hän palasi päivän mittaan 
useamman kerran. Pääsihteeri oli aikai-
semmissa tehtävissään toiminut muun 
muassa merimiespappina valtamerten 
takana.

Kirkon Diakoniatyön Keskuksessa 
keskusteltiin myös vakavissaan matkoi-
hin kuluvan ajan ja matkakustannusten 
ottamista huomioon toimielinten jäsen-
ten valinnassa. Tällainen herrasmiespe-
riaatesopimus jäi kuitenkin ainakin sil-
lä kertaa hyväksymättä ja yhteen kes-
kusteluun. Alueellisesta edustavuudesta 
enemmistö ei tinkinyt.  

Muuten Oulunkin seudulta matkus-
taminen asioimaan pohjoisen suuntaan 
taitaa olla vaikeampaa kuin sieltä tän-
ne päin.   

HEIKKI LANTTO
Haukipudas

Aaro oli oikeassa!
Esitän oheisen mielipiteen luettuani 
Rauhan Tervehdyksestä 15.4. Aaro Pel-
kosen mielipiteen "Konsertit eivät so-
vi kirkkoon". Ks. erityisesti 1. kappale 
tekstistä: "Evankelisluterilainen kirkko 
on maallistunut…kirkkoja, pyhäkköjä 
annetaan käyttöön sellaisiin tilaisuuk-
siin, joiden sisältö ei sovi Raamatun ope-
tuksiin ja kirkon arvolle." Allekirjoitta-
nut on täysin samaa mieltä.

Selasin RT:n numeron innokkaasti lä-
vitse heti postin tultua saadakseni sel-
vityksen pääsiäisenä Helsingin tuomio-
kirkon portailla esitetystä ristiinnaulit-
semisnäytelmästä. – Ei minkäänlaista 
kommenttia. Ristiinnaulittua esitti ja-
panilainen naisnäyttelijä. Kun meidän 
perheemme näki esityksen, reaktio oli 
vähintäänkin järkyttynyt. Tarkemmin 
ajatellen tällainen pääsiäissanoman esit-
täminen on riena (pilkka), saksaksi Got-
teslästerung. 

Järkytys oli nimenomaan pääsiäissano-
man raiskaaminen, sanottakoon taiteelli-
sesta vapaudesta mitä tahansa. Vaikenemi-
nen tällaisesta tekemisestä seurakuntaleh-
dessä on osoitus evankelisluterilaisen kir-
kon hiljaisesta hyväksymisestä. Suomen 
evankelisluterilainen kirkko näyttää ole-
van paniikissa, koska tapahtuu liian paljon 
kirkosta eroamista – kun kirkosta erotaan, 
jää saamatta kirkollisveroja. 

Ei ole kirkolle kunniaksi myydä sano-
maansa kuin myydään roinaa kausialen-

nusmyynneissä marketeissa, eikä myös-
kään kosiskella nuorisoa alentumalla 
esittämään muun muassa tätä helvetil-
listä melua, rokkia, jota pakoon ei pääse 
edes ostoksilla. 

On kuitenkin tosiasia, että kaikki ih-
miset eivät ota vastaan anteeksiantamus-
ta ja uskoa Jumalaan. Jokaisella on kui-
tenkin etsikkoaikansa, ei uskoon tulemi-
seen voi paljon vaikuttaa kaikenlaisella 
kikkailulla. 

Niin, vielä kysymysmerkistä! Jäi ar-
voitukselliseksi, mitä tekemistä japani-
laisella naisnäyttelijällä oli ristiinnauli-
tun roolissa? Olisi mukavaa, jos vaikka 
joku evankelisluterilaisen seurakunnan 
asiantuntija vastaisi tähän kysymyksee-
ni, vaikkapa piispa. Olen yksi kyselevä 
seurakuntalainen ja haluaisin hämmen-
nykseni poistuvan.

RAILI HALONEN-KALTIO
Oulu 

Älä eroa kirkosta Aaro! 
Rauhan Tervehdyksen Postia-palstal-
la 15.4. kirjoitti Aaro Pelkonen otsikol-
la "Konsertit eivät sovi kirkkoon". Artik-
kelisi oli totta, mutta sen viimeisessä lau-
seessa sinä kirjoitit, että "olen jo pitkään 
miettinyt ev.-lut. seurakuntaan kuulu-
misen merkitystä, pitäisikö erota vai ei?".

Tultuani uskoon, minä erosin ev.-lut. 
kirkosta, koska hengellinen äitini oli toi-

sesta seurakunnasta ja ohjauduin silloin 
ko. seurakuntaa. Niin meni vuosia, ja uu-
den hohto rapistui, kun minulle sanottiin 
että "sinä et ole uskovainen, sinä näyttelet 
vain", ja että "seurakunta ei tarvitse sinua."

Niin minä jouduin eroamaan ko. seu-
rakunnasta ja tulin takaisin emoseura-
kuntaani. Muihin seurakuntiin en edes 
ajatellut mennä. Minut on otettu todel-
la lämpimästi ja sydämellisesti vastaan 
seurakunnassa, ja olen äärettömän kii-
tollinen, että voin ja sain tulla takaisin 
ev.-lut. kirkkoon.

Älä eroa kirkosta. Ei siellä maailmas-
sakaan kaikki ole hyvin, vaan ota omas-
ta seurakunnasta se hyvä mitä siellä on 
ja hylkää huonot puolet. Rukoile, ja siu-
naa seurakuntasi, käy kirkossa, lue Raa-
mattua ja hengellistä kirjallisuutta, niin 
pääset kasvamaan hengellisesti, ja elämä 
saa taasen merkityksen, ja tarkoituksen, 
ja siitä nauttii jälleen. 

SEPPO LUNKI
tuomiokirkkoseurakunta

Oulu

Suomessa evankelisluterilai-
nen kirkko on 1990-luvul-
ta lähtien ryhtynyt pedo-
filian vastaisiin toimenpi-

teisiin yhteistyössä muiden Poh-
joismaiden luterilaisten kirkko-
jen kanssa. Se on laatinut selke-
ät toimintaohjeet lasten suojele-
miseksi.

Viime kuukausien julkinen 
keskustelu pedofiliasta on tuo-
nut luterilaisen kirkon perhe-
työn tietoon joitakin tapauksia ja 
hyväksikäytön uhrien kertomuk-
sia. Näihin kirkossa ja sen joissa-
kin herätysliikkeissä tapahtunei-
siin hyväksikäyttötapauksiin on 
puututtu.

– Pedofiliaan ja perheväkival-
taan liittyvän vaikenemisen kult-
tuurin on päätyttävä. Myös kir-
kon sisällä samoin kuin muual-
la yhteiskunnassa asia on tuotava 

valoon. Kirkko ei hyväksy min-
käänlaista seksuaalista hyväksi-
käyttöä eikä sen peittelyä, sanoo 
Mikkelin hiippakunnan piispa 
Seppo Häkkinen.

Hyväksikäyttöön liittyvät asi-
at ovat luottamuksellisia ja vaiti-
olovelvollisuuden piiriin kuulu-
via asioita. Mediakiinnostus ei 
saa lisätä uhrien tai heidän lä-
heistensä kärsimystä.

Jokainen lasten hyväksikäyt-
töön liittyvä aie tai rikos kosket-
taa syvästi sekä uhria että hänen 
lähipiiriään. 

– Seksuaalinen hyväksikäyttö 
on yksi traumaattisimpia koke-
muksia ja siihen tulee hakea am-
mattiapua. Kirkko pitää tärkeä-
nä, että sekä hyväksikäytetyt että 
hyväksikäyttäjät saavat apua, to-
teaa Häkkinen.

Kirkon työntekijät seuraavat 

Kirkko puuttuu seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön

lasten hyvin- ja pahoinvointia 
työskennellessään heidän kans-
saan ja ovat tarvittaessa yhtey-
dessä perheisiin, sosiaalitoimeen 
ja lastensuojeluun. Kirkko tekee 
korjaavaa työtä perheneuvon-
nassa ja antaa tukea Palvelevas-
sa puhelimessa, diakoniatyössä 
sekä nettipapin palvelussa, joissa 
kipeitä asioita voi myös käsitellä.

Kirkko julkaisi Joka viettelee 
yhden näistä pienimmistä -kir-
jan Kirkkohallituksen sarjassa 
vuonna 2000. Siinä selvitetään 
lasten seksuaalisen hyväksikäy-
tön ennaltaehkäisyä ja kirkon 
vastuuta sekä annetaan toimin-
tamalleja tilanteiden hoitami-
seen. Kirja on käännetty myös 
ruotsiksi.

Vuonna 2003 tuli voimaan 
laki lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittämises-

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

tä. Suomen evankelisluterilainen 
kirkko oli mukana asiaa valmis-
telleessa työryhmässä ja laati en-
simmäisenä julkishallinnon yh-
teisönä ohjeet rikosrekisteriot-

teen tarkistamisesta niiltä työn-
tekijöiltä, jotka hakeutuvat työs-
kentelemään lasten parissa.

RAUHAN TERVEHDYS
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Maata  kiertelemässä

“Kannabis on ristimme”
Kaksi papiksi itsensä nimennyt-
tä miestä aikoo asettaa Kanadan 
huumelainsäädännön koetuksel-
le. Poliisi oli nimittäin tehnyt rat-
sian heidän kirkkoonsa ja löytä-
nyt sieltä kannabista.

Pastorit Peter Styrsky ja 
Shahrooz Kharaghani kuulu-
vat uskontokuntaan nimeltään 
Universumin kirkko (Assembly 
of the Church of the Universe). 
Heidän uskonnossaan kannabis 
on pyhä kasvi.

Ensi kuussa miehillä on edes-
sään oikeudenkäynti ja he ovat 
perustelleet ontariolaiselle tuo-
marille, että heille pitäisi sallia 
poikkeus huumelaeista, koska ne 
loukkaavat uskonnonvapautta.

Oikeus aikoo kuulla asian-
tuntijoita, jotka esittävät mielipi-
teensä siitä, onko kyseinen kirk-
ko oikea uskontokunta.

Styrsky todisti oikeudessa ai-
emmin, että kannabiksen käyt-
täminen vei hänet lähemmäksi 
Jumalaa.

– Se oli kaikkein hengellisin 
kokemus, mitä olen kohdannut, 
hän sanoi.

– Voidaan sanoa, että se on 
meidän ristimme. Se on elämän 
ja tiedon puu.

Kirkon verkkosivuilla on mää-
ritelty lahkon ainoaksi säännök-
si, että itseään tai muita ei saa sa-
tuttaa.

Syyttäjät ovat kuitenkin hie-
man eri kannalla. He toteavat 
kirjelmässään, että Universumin 
kirkko -nimisessä uskonnossa on 
kyse siitä, että sen piirissä halu-
taan vain käyttää marihuanaa. 
Se ei kuulu uskonnolliseen toi-
mintaan.

Uusia 
turvamääräyksiä 
kiitellään
Muslimi- ja sikhiryhmät ovat il-
maisseet tyytyväisyytensä Yh-
dysvaltain turvallisuusviran-
omaisten päätökselle perua vii-
meisimmät tarkastusmääräykset.

Viranomaiset olivat aiemmin 
päättäneet, että tietyistä musli-
mimaista saapuville matkusta-
jille tehdään erityistarkastuksia 
niin sanotun henkilöprofiloin-
nin perusteella.

Profilointitarkastukset aloitet-

tiin, 
kun nigerialainen muslimi yritti 
räjäyttää pommin lentokoneessa 
viime jouluna.

Arvostelijoiden mukaan pro-
filointi olisi aiheuttanut sen, että 
matkustajia olisi luokiteltu kan-
sallisuuden ja uskonnon perus-
teella.

Sikhijärjestö piti nyt teh-
tyä päätöstä oikeansuuntaisena, 
mutta arveli, että monet uskon-
tokunnat joutuvat edelleen käy-
tännössä profiloinnin kohteeksi.

RELIgION NEwS SERVIcE

Kysely 
oulujokisille 
lapsiperheille
Lähiviikkoina postissa tulee 
kysely 400 Oulujoen seura-
kuntaan kuuluvan lapsiper-
heen kotiin. Otantaan kuu-
luu perheitä, joissa on vuon-
na 1999 tai vuonna 2005 syn-
tynyt lapsi. Perheillä on tilai-
suus tuoda julki eri perheen-
jäsenten toiveet ja ajatukset 
seurakunnan toiminnasta. 

– Emme ole kysyneet per-
heiltä toiveista, tarpeista tai 
kokemuksista seurakunta-
laisina aiemmin, kertoo Au-
ra Falck tutkimuksen alulle 
panneesta kasvatustyön joh-
tokunnasta. 

Kyselyn tavoitteena on, 
että seurakuntalaiset löy-
täisivät halutessaan mielek-
kään tavan osallistua seura-
kunnan toimintaan. Kysely-
lomakkeen täyttäjät voivat 
myös ilmaista kiinnostuk-
sensa osallistua vapaaehtoi-
sena jonkin toiminnan jär-
jestämiseen.

Seurakuntien 
uusille jäsenille 
jaetaan lahjoja
Oulun seurakuntien uusi esit-
telyvideo on nähtävillä seura-
kuntien verkkosivujen etusi-
vulla osoitteessa www.oulun-
seurakunnat.fi. 

Myös uusille seurakunta-
laisille lähtevät kirjeet on uu-
distettu. Seurakuntaan kuu-
luvat uudet oululaiset saa-
vat kirjeen mukana tilausku-
pongin, jolla he voivat tilata 
itselleen tai perheelleen pie-
nen lahjan. Vaihtoehtoina on 
erilaisia kirjoja tai cd-levyjä. 
Samalla he voivat pyytää esi-
merkiksi kodin siunausta. 

Kirjeitä lähetetään yksi 
kappale kotitaloutta kohden.

Limingassa 
juostaan 
naisten hyväksi
Liminkalainen LC Kultasir-
kut järjestää lauantaina 8. 
toukokuuta kello 12 naisil-
le tarkoitetun Leidit lentoon 
-liikuntatapahtuman. Ta-
pahtuman suojelijana toimii 
ministeri Suvi Lindén ja sen 
tuotto lahjoitetaan Naisten 
Pankin hyväksi.

Osallistujat kiertävät noin 
seitsemän kilometrin len-
kin omaan tahtiinsa. Tyyli on 
vapaa. Osallistumismaksu 
on 15 euroa. Neljän hengen 
joukkueosallistuminen mak-
saa 50 euroa. Tarkempia tieto-
ja tapahtumasta on osoittees-
ta leiditlentoon.nettisivu.org.

Tupoksen koulun 6. luo-
kan poikajoukkue, Valtte-
ri Ahvenjärvi, Eemil Pulk-
kinen ja Johannes Tuuna-

nen ovat sijoittuneet kolmanneksi 
Pyhä jysäys -raamattuvisan finaa-
lissa Helsingissä. 

Tietokilpailu toteutettiin mo-
nivaiheisena. Joukkue oli ennen 
Mikael Agricolan kirkon kryp-
tassa järjestettävää finaalia ehti-
nyt kisata jo Tupoksessa, Oulussa 
ja Kajaanissa. Välierissä Kajaanis-
sa oli mukana kolme joukkuetta 
Tupokselta.

Kisamatkasta ei dramatiik-
kaa puuttunut, sillä lähtö Oulus-
ta finaalimatkalle oli vähällä pe-
ruuntua kokonaan Islannin tuli-
vuorenpurkauksen takia. Onnek-
si peruuntuneiden lentolippujen 
tilalle saatiin neljä hajapaikkaa 
Pendolino-junasta. 

Matteuksesta Jaakobiin
Oppilaita luotsaamassa oli opet-
taja Mika Hatula. Hän vasta-
si koko raamattuvisaprojektista 
Tupoksen koulun osalta. 

Hatula eli tunnelmassa tiiviis-
ti mukana. Jännitystä lisäsi hä-
nen mukaansa erityisesti se, että 
taululle heijastettavista kysymyk-
sistä tiesi heti, mitkä ovat oman 
joukkueen heiniä. 

– Aiempina vuosina menestys-
joukkueemme ovat olleet tyttö-
joukkueita, joten tämä on sopi-
vaa vaihtelua perinteisiin.

Tupokselle taas kunniaa 
raamattuvisassa

Mika Hatula on treenannut syksystä asti Eemiliä, Valtteria ja Johannesta raamattuvisaa varten.

Itse kilpailu toteutettiin neli-
vaiheisena. Aluksi jokaisen osal-
listuvan koululaisryhmän tu-
li omaksua huolellisesti Matte-
uksen evankeliumi ja sen sisältö. 
Toisessa vaiheessa mukaan tuli 
lisäksi osia 1. Mooseksen kirjas-
ta. Kolmanteen vaiheeseen an-
nettiin kappaleita Apostolien te-
oista ja finaalissa piti osata myös 
Jaakobin kirje. 

Tupoksen poikia kilpailutilan-
teet jännittivät positiivisella ta-
valla. Finaalissa tentatun Jaako-
bin kirjeen osat jaettiin kristilli-

sesti tasan opeteltaviksi jokaiselle 
kolmelle pojalle. 

Eemilin mielestä tunnelma ki-
sapaikoilla oli ”ihan hyvä” ja voi-
toista jäi sinänsä positiivinen ma-
ku suuhun. Johannes myöntää, 
että tietokilpailun tiimellyksessä 
”jännitti koko ajan”. Valtterilla oli 
perhosia mahanpohjassa erityises-
ti kisan loppuvaiheessa. 

Pojat toteavat kilpailusta si-
nänsä varmasti olevan hyötyä 
myös koulun uskonnonopetuk-
seen – ja päinvastoin: hyvä pe-
rusta menestykselle oli luotu jo 

uskontotunneilla. 
Tällä kertaa kolmas sija ja ris-

teilypalkinto ansaittiin kovan hi-
vutustaistelun kautta. Ateenaan 
lähtevän voittajajoukkueen li-
säksi myös pronssimitalistit rat-
kottiin kisan tasaisuuden vuok-
si jokerikysymyksen avulla. Tu-
poksen joukkue jäi voittaja Sei-
näjoesta ja toiseksi tulleesta Es-
poosta vain puoli pistettä. Jota-
kin haastetta jäi siis seuraaville-
kin vuosille.

PEKKA TUOMIKOSKI

Pe k ka Tu o miko sk i
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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 

Rauhan Tervehdys -lehden 

JAKELUHäIRIöT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, 

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

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

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 5€

- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

Palveluja tarjotaan

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Heikki Paakki 
0400 407041

katso lisää: 
www.ekoremontti.fi 

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

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

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!

ONKO VARASTOSI TÄYNNÄ?

Tarvitsetko tilaa talvirenkaille, vaatteille,
muuttotavaroille tms.? Meillä on tarjota
käyttöösi erikokoisia varastokontteja.
OTA YHTEYTTÄ!

P. 08-530 1165   SÄLPÄTIE 8, 90630 OULU
www.haverinen.fi

OULULAISTA OSAAMISTA VUODESTA 1972

Tauno Seppänen 044 521 1960
Mauno Leppäharju 040 750 2023

Remontit, asennukset, huone-
kalujen kasaus, taulun ja lampun 
laitto, pihatyöt, kuljetus ja muu-

tot ym. työt sisällä ja ulkona

www.aviomiespalvelu. 

Yhdistykset

Veisuut: la 24.4. klo 18.00 Vanha pappila Asemakatu 6 Oulu.
Maakunnallinen Herättäjän päivä: su 25.4. klo 10.00 messu Oulun tuo-
miokirkko, ruokailu ja seurat keskustan seurakuntatalo.
Herättäjän kirkkopyhä: su 25.4. klo 10.00 messu Limingan kirkko ja 
seurat.
Herännäis-/siioninvirsiseurat: ke 28.4. klo 18.00 Juntonkankaan seura-
kuntakodissa Poltimontie 26 Kemi.
Yhteismatka Kiuruveden herättäjäjuhlille: la 10.7. ja su 11.7. Oulun linja-
autoasemalta. Matkan hinta 20€ ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot: 
Pohjolan Matka Oy/ Ilkka Mäenpää puh. 040 553 0772.

Ev.lut. Kansanlähetys
Kotiseuroja: Lumijoki 
Su 25.4. klo 16 Eeron-

kedolla, Jukolantie 2 A 5, Esa 
Komulainen, Raili Kemppainen. 
Liminka Ke 28.4. klo 18 Rönköllä, 
Kedonperäntie 9, Esa Komulainen, 
Tervetuloa!

Ti 27.4. klo 18 
Oulun kristillisellä koululla 

Tuirantie 5, 2. krs.
Mukana MEP Hannu Takkula:
       Kristilliset koulut Euroopassa; 
       Vanhempien puheenvuoroja; 
       Oulun kristillisen koulun lv. 2010-11 

Uusia oppilaita otetaan esikouluun 
ja perusopetuksen luokille 1-7. 

Tervetuloa tutustumaan 

koulumme toimintaan!
Rehtori Petri Ojala p. 044 0402061 

www.oulunkristillinenkoulu.fi

Seurat su 25.4. klo 15. Ilkka 
Keränen, Niilo Karjalainen. 
Tänää Opiskelija- ja NA ilta 
klo 19. Niko Rantanen: Jumalan 
johdatus. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Seuraava opetus Kristuksen 
kirkon tuntomerkeistä -kurssista 
(klo 18, Tuulimyllynkatu 18): 27.4. 
Risti - past. Jyrki Anttinen

Pe 23.4. klo 19 Nuortenilta. Su 25.4. 
klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 Lähetys-
seurat Reino Heikkilä. Kolehti Simu-
nan pappilan kunnostukseen Viroon. 
To 29.4. klo 19 NA- ja opiskelijailta 
’Rakkauden kaksoiskäsky’. Tervetuloa!

Muut seurakunnat

Su 25.4. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS, Pertti Korhonen
Ke 28.4. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://www.muhoksen-
helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 23.4. klo 19 LIFT-ilta. La 24.4. TURVA JU-
MALASSA, klo 12 Avaus, klo 13 Raamattutunti, 
klo 16 Musiikkijuhla, klo 18 Iltatilaisuus. Su 25.4. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Feija Friman, Matkalla 
Yhdessä, klo 16 Raamattutunti, klo 18 Ystävän 
Paikka. Ke 28.4. klo 19 Sana ja rukous, Ritva 

Himanka, Pasi Markkanen. To 29.4. klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

To 22.4. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, Esko 
Taipale, God’s Bell, tarjoilu. Pe 23.4. klo 18.30 
Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. Su 25.4. klo 11 Aamu-

kirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, kaste, Petri Mettovaara, Risto Wotschke, aihe: Room. 
luku 8. Ti 27.4. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssin päätösjuhla. Ke 28.4. klo 14 Se-
nioripiiri, klo 18 Nuortenilta, Sini Niemelä. To 29.4. klo 19 Rukousilta, Jouni Korkala, 
Martti Väyrynen. www.oulu.svk.fi  Tervetuloa!

Su 25.4. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. KANNATUSRYHMÄ klo 
13.00. Ma 26.4. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto klo 18.00. (Vappuna myyjäi-
set) TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

Ensimmäiset Kirkon Ulko-
maanavun tukemat väliai-
kaiskoulut avautuivat vii-
me viikolla Haitissa. Ulko-

maanapu on ensimmäinen jär-
jestö, joka on saanut telttakou-
lut toimintaan Leoganessa. Se 
on yksi pahimmin tammikuun 
maanjäristyksessä tuhoutuneis-
ta alueista. 

Telttoihin avatuissa kouluis-
sa opiskelee noin 4 000 lasta. Ta-
voitteena on saada pystyyn 20 
väliaikaiskoulua, jotka tukisivat 
noin 12 500 koululaisen opinto-
jen jatkumista. 

Materiaaleja  
vapaa-aikaankin
– Koulujen avautuminen on to-
della tärkeä asia täällä Haitissa. 
Tuntuu ihanalta, kun kaduilla 
alkaa näkyä lapsia koulumatkal-
la, Kirkon Ulkomaanavun maa-
koordinaattori David Korpela 
iloitsee. 

Oppilaat saavat koulusta kou-
lutarvikkeet sekä vapaa-ajan 
materiaalia. Kouluruokailu jär-
jestetään yhteistyössä Maailman 
elintarvikeohjelman WFP:n 

kanssa. Kouluissa on vesipisteet 
ja -vessat. 

Kirkon Ulkomaanapu on 
antanut opettajille psykologis-
ta tukea sekä koulutusta maan-
järistyksen aiheuttamien trau-
mojen käsittelystä lasten kans-
sa. Koulutusta jatketaan kevään 
aikana.

– Opettajat ovat erittäin mo-
tivoituneita aloittamaan kou-
lutyön. Itku, suru ja pelko ovat 
normaaleja reaktioita. On tär-
keää, että lapset kuulevat opet-
tajiltaan, että heidän tunteensa 
ovat normaaleja, Korpela täh-
dentää.

Väliaikaiskoulujen avaamis-
ta edelsivät valmistelutyöt, jot-
ka alkoivat tuhoutuneiden kou-
lurakennusten kartoittamisella. 
Ennen koulujen avaamista var-
mistettiin alueiden turvallisuus 
ja tasoitettiin maa telttojen alta. 
Teltoille oli vaikeaa löytää riittä-
västi tilaa, sillä kaupunkialue on 
maanjäristyksen jäljiltä raunioi-
den peitossa.

RAUHAN TERVEHDYS

Kirkon Ulkomaanavun 
telttakouluissa 
Haitissa alkoi opetus

KOKOUSKUTSU
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n 
osakkeen omistajille
VARSINAINEN 
YHTIÖKOKOUS
Tyrnävän Vesihuolto Oy:n varsi-
nainen vuoden 2010 yhtiökokous 
pidetään Tyrnävän kunnanta-
lon kokoushuoneessa os. Kun-
nankuja 4, torstaina 6.5.2010 
alkaen klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään:
– yhtiöjärjestyksen 12 §:n 
 määräämät asiat.
– yhtiöjärjestyksen muutos
– yhtiökokouskutsujen 
 ilmoituslehdet.
Tyrnävän Vesihuolto Oy 
Hallitus

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Vuosien varrella useat kir-
kon työntekijät ovat tes-
tanneet tuomiokapitulin 
ja maallisten tuomiois-

tuinten rajapintaa. Kaikkia syr-
jintäkysymyksiä ei voida ratkais-
ta tuomiokapitulissa, vaan toisi-
naan asia etenee rikosilmoituk-
sen asteelle. 

Mikäli syytekynnys ylittyy, 
joudutaan rikosilmoitus käsitte-
lemään käräjäoikeudessa. Tämä 
voi tuntua piispojen ja tuomio-
kapitulin paimenroolia korosta-
vista kirkon jäsenistä kummal-
liselta. 

Kysyimme eduskuntaryhmien 
puheenjohtajilta, pitäisikö kirkon 
virkoihin liittyvät syrjintäkysy-
mykset ratkaista jatkossakin lo-
pullisesti maallisissa tuomiois-
tuimissa – vai tulisiko ne alistaa 
kokonaan tuomiokapitulien rat-
kaistavaksi? 

Tuomiokapitulit 
sielunhoidollisia
Kokoomuksen Pekka Ravin mie-
lestä ”nykymalli, jossa kirkon 
virkoihin liittyvät syrjimiskysy-
mykset ratkaistaan maallisissa 
tuomioistuimissa, on toimiva”. 

– Tuomiokapitulien rooli on 
luonnollisesti tärkeä, sillä nii-
den tehtävä suhteessa pappeihin 
on myös sielunhoidollinen, Ravi 
painottaa. 

– Syrjinnän kielloista säädetään 
Suomessa monissa eri laeissa, joi-
den huomioiminen vaatii maallis-
ten tuomioistuinten käsittelyä. 

Tärkein nykyjärjestelmää tu-
keva peruste on Ravin mielestä 
kuitenkin se, että maallinen tuo-
mioistuin on kiistatta puolueeton 
instanssi.

– Tuomiokapitulin suhteen 
olemme väistämättä sen kysy-
myksen äärellä, kuinka puoluee-
ton käsittely voi olla, kun usein 
tuomitsijat ja tuomittava tunte-
vat toisensa entuudestaan. Ri-
kosilmoituksen tehneellä on ol-
tava aina mahdollisuus puolueet-
tomaan käsittelyyn, riippumatta 
työyhteisöstä tai työnantajasta, 
jonka palveluksessa hän toimii, 
Ravi alleviivaa.

Perussuomalaisten ryhmäpu-
heenjohtaja Raimo Vistbacka to-
teaa, ettei kannata päätösvallan 
siirtämistä esitetyissä tapauksissa 

Puolueiden ryhmänjohtajat eivät luota tuomiokapitulien puolueettomuuteen:

Syrjintäkysymykset 
säilytettävä tuomioistuimilla

tuomikapitulien ratkaistavaksi. 
Samoilla linjoilla on kristillis-

demokraattien Bjarne Kallis.
– Kaikki rikokset tulisi käsitel-

lä tuomioistuimessa. 
Vistbacka ja Kallis eivät ole 

valmiita puoltamaan tuomioka-
pitulien nykyistä laajempaa syr-
jintäasioiden käsittelyä.

Samojen sääntöjen 
pädettävä kirkossa
Keskustan ryhmänjohtaja Ti-
mo Kalli kiittelee, että ”nykyi-
nen malli on toimiva, eikä vä-
hiten siksi, että maallinen tuo-
mioistuin on täysin puolueeton 
instanssi”. 

Vaikka tuomiokapitulien roo-
li on hänenkin mielestään tärkeä 
sielunhoidollisessa mielessä, ne 
eivät ole paras paikka rikosasioi-
den käsittelyyn.

– Rikosilmoituksen tehneellä 
on aina oikeus puolueettomaan 
käsittelyyn riippumatta siitä, ke-
nen palveluksessa hän toimii.

RKP:n Ulla-Maj Wideroos ei 
myöskään näe perusteita sille, 
että tuomiokapitulien toimival-
taa tulisi laajentaa. Silti hän ym-
märtää ongelman kiusallisuu-
den, eikä toivo suuria oikeussa-
lidraamoja syrjintäkysymysten 
tiimoilta. 

– Toivoisin, että kirkko voi-
si mahdollisimman pitkälle rat-
kaista omat ongelmansa. Mutta 
kyllä täytyy olla niin, ettei kirkon 
ulkopuolella ja sisäpuolella ole eri 
sääntöjä, Wideroos perustelee.

Vihreiden ryhmäpuheenjohta-
ja Ville Niinistö painottaa niin 
ikään laillisuutta. 

– Kirkkojen on toiminnassaan 
noudatettava lainsäädäntöä ja oi-
keusvaltion pelisääntöjä. Syrjin-
tää työyhteisössä ei voida perus-
tella uskonnollisilla syillä. 

– Opilliset kysymykset on rat-
kaistava ja täysin ratkaistavis-
sa tavalla, joka noudattaa muun 
muassa yhdenvertaisuuslainsää-
däntöä, Niinistö sanoo. 

Hänen mielestään raja kirkol-
lisen ja maallisen päätäntävallan 
välillä on siis harvinaisen selvä.

 
Kirkon erityisasema 
poistettava
Myöskään vasemmistoliiton An-
nika Lapintie ei olisi valmis kas-
vattamaan tuomiokapitulin roolia. 

– Mielestäni nykykäytäntö on 
hyvä, eikä tuomiokapitulien toi-
mivaltaa ole syytä laajentaa. Kir-
kon erityisasemasta johtuen syn-
tyy usein ristiriitoja kirkon sisäis-
ten uskonnollisten näkemysten ja 
toisaalta julkishallinnon virkani-
mitysten syrjimättömyysvaati-
musten välille, hän toteaa. 

– Pitkällä aikavälillä evanke-
lis-luterilaista kirkkoa olisi ryh-
dyttävä kohtelemaan kuten mui-
ta uskonnollisia yhteisöjä, jolloin 
suuri osa ongelmista poistuisi, 
Lapintie vaatii. 

SDP:n Eero Heinäluoma on 
syrjimiskysymyksessä laillisuus-
linjoilla. 

– Mielestäni on selkeintä, et-
tä kirkon virkoihin liittyvät syr-
jimiskysymykset ratkotaan jat-
kossakin maallisissa tuomiois-
tuimissa, joissa on riittävästi asi-
antuntemusta kansainvälisistä 
sopimuksista, perustuslaista ja 
yhdenvertaisuuslaista. 

Heinäluoma muistuttaa, et-
tä kirkkoa koskevat syrjintäkiel-
to ja yhdenvertaisuuden vaatimus 
perustuslain ja yhdenvertaisuus-
lain kautta. 

– Erityisesti yhdenvertaisuus-
laki on säädetty toteuttamaan 
yhdenvertaisuutta työelämässä. 
Syrjintäkieltoa valvovat viime kä-
dessä riippumattomat tuomiois-
tuimet, joiden tehtävänä on rat-
kaista, onko yksittäisissä tilan-
teissa henkilöä syrjitty henki-
löön liittyvän syyn, muun mu-
assa vammaisuuden, sukupuolen 
tai etnisen taustansa perusteella.

PEKKA TUOMIKOSKI

w w w.sxc . hu /  J o hnny Ma g nus s o n
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Oulussa asuva 
armenialainen Serob 
Avetisyan löysi 
vapaaehtoistyötä 
Setlementti-järjestön 
kautta. Hän vierailee 
säännöllisesti 
Tuirankartanon vanhusten 
luona.
Kirkossa tehtävä 
vapaaehtoistyö olisi 
tuttua monelle kristitylle 
maahanmuuttajalle.

-Minulle tulee hy-
vä olo, kun voin 
auttaa vanho-
ja ihmisiä. Ko-

timaassani Armeniassa tein va-
paaehtoistyötä orpolasten paris-
sa. Yksin en olisi täällä Oulussa 
uskaltanut mennä ensimmäisillä 
kerroilla Tuirankartanon tapaa-
maan vanhuksia – enhän osan-
nut silloin vielä suomen kieltä-
kään – mutta ryhmäämme kuu-
luvat toiset vapaaehtoiset auttoi-
vat minua. Ilman heitä en olisi 
pärjännyt.

Näin kertoo armenialainen 
Serob Avetisyan. Hän on asu-
nut Suomessa kolmisen vuotta 
ja tehnyt reilun vuoden vapaa-
ehtoistyötä Tuirankartanon Ai-
nolakodissa.

Serob Avetisyan innostui va-
paaehtoistyöstä Oulun Seudun 
Setlementin hallinnoiman AVEK- 
toiminnan kautta. Serob on käy-
nyt Ainolakodin asukkaiden luo-
na kerran viikossa, joskus jopa 
useammin. Ryhmäläiset ovat ul-
koiluttaneet vanhuksia ja järjestä-
neet heille pientä toimintaa. Serob 
on huomannut ikäihmisten pitä-
vän erityisesti laulamisesta.

– Joskus me vain istumme yh-
dessä ja juttelemme. Minä tyk-
kään, kun saan puhua suomea 
heidän kanssaan.

Maahanmuuttajat kaipaavat 
päiviinsä tekemistä
Oulun Seudun Setlementin vetä-
mä Vares-hanke järjesti kevääl-
lä ensimmäisen pelkästään maa-
hanmuuttajille tarkoitetun va-
paaehtoistyönkurssin. Kurssil-
le osallistui hieman alle kymme-
nen maahanmuuttajaa.

Kurssille osallistunut, lähihoi-
tajan ammatista haaveileva etio-
pialainen Jerusalem toivoi pää-
sevänsä tutustumaan suomalai-
seen hoitotyöhön vapaaehtois-
työn avulla.   

Kurssin yksi vetäjistä, intia-
lainen Aruna Somani pitäisi tär-
keänä, että yhä useampi maahan-
muuttaja voisi tehdä vapaaehtois-
työtä uudessa kotimaassaan. 

Somani tietää oman koke-

muksensa perusteella, että mo-
net maahanmuuttajat kaipaavat 
päiviinsä tekemistä varsinkin, jos 
palkkatyötä ei löydy. 

– Todistus vapaaehtoistyön 
kurssista kertoo myös aktiivisuu-
desta, kun maahanmuuttaja ha-
keutuu työelämään, hän sanoo.

Kurssilla maahanmuutta-
jat kuulivat muun muassa, ettei 
Suomessa ole tapana koskettaa 
tuntemattomia ihmisiä muuten 
kuin kättelemällä. Kurssilaisille 
kerrottiin myös vapaaehtoistyö-
hön kuuluvasta vaitiolovelvolli-
suudesta.

Setlementtien vapaaehtoistyön kurssille osallistuneet toivovat voivansa tehdä vapaaehtoistyötä yhdessä kokeneiden suomalaista vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. 
Maahanmuuttajia kouluttavat Maarit Peltoniemi (vasemmalla edessä), Aruna Somani ja Maria Tervo.

Maahanmuuttajia kaivataan 
vapaaehtoisiksi

Vapaaehtoistyö 
kirkossa tuttua
Kirkkopalvelujen Koulutuskes-
kus Agricolan vapaaehtoiskou-
lutuksesta vastaava koulutta-
ja Juha Ropponen toteaa, että 
kirkossa on vielä ”paljon sar-
kaa kyntämättä maahanmuut-
tajien rekrytoimiseksi vapaaeh-
toistyöhön”. 

– Osa seurakunnista on asi-
assa pitemmällä, mutta yleisesti 
aktiivisuudessa saada maahan-
muuttajia mukaan vapaaehtois-
toimintaan on vielä reilusti kas-
vuvaraa, hän arvioi.

Kirkkopalvelujen Yhdessä työ-
hön -projektin projektipäällikkö 
Sanna-Maaria Tornivaara muis-
tuttaa, että monet kristityt maa-
hanmuuttajat ovat tottuneet ko-
timaassaan toimimaan hyvinkin 
ahkerasti vapaaehtoisina omassa 
kirkossaan. He olisivat valmiita 
tarjoamaan kirkon hyväksi lahjo-
jaan myös täällä Suomessa, Tor-
nivaara tietää. 

– Itse asiassa useille maahan-
muuttajille on vierasta suoma-
laisten tapa osallistua kirkon toi-
mintaan harvakseltaan muuta-
man kerran vuodessa. Maahan-
muuttajat ovat saattaneet tottua 
tekemään kirkossa palkatta hy-
vin vaativiakin tehtäviä. 

Uusista vapaaehtoisista 
virtaa koko talkoojoukolle
Ropponen uskoo, että ennakko-
luulot hidastavat osaltaan maa-
hanmuuttajien rekrytointia va-
paaehtoisiksi. Hän toivoo, ettei 

esimerkiksi pelko yhteisen kie-
len puuttumisesta kasvaisi seu-
rakunnissa liian korkeaksi, sillä 
maahanmuuttajat toisivat ter-
vetullutta virtaa kaikille vapaa-
ehtoisille.

– Uudet tekijät tarvitsevat ko-
keneiden suomalaisten vapaaeh-
toisten tukea, mikä voisi merkitä 
pitkään vapaaehtoistyössä olevil-
le eräänlaista roolinvaihtoa: pe-
laajista tulisi valmentajia.

Tornivaaran mukaan monet 
suomalaiset vapaaehtoiset ovat 
iäkkäitä puurtajia, joiden fyysi-
nen voima on jo saattanut hei-
kentyä. 

– Maahanmuuttajista voisi 
löytyä nuorempaa voimaa hei-
dän rinnalleen, hän sanoo.

Isoisän kanssa 
kävelyllä
Töissä käyvä Serob Avetisyan jak-
saa tehdä vapaaehtoistyötä, koska 
nauttii vanhusten kanssa olemi-
sesta. Hän myös tietää, että van-
hukset tarvitsevat vapaaehtoisia 
päästäkseen esimerkiksi ulkoile-
maan. Hoitajat eivät ehdi kaikki-
alle, hän sanoo.

Kotimaassaan Armeniassa Se-
robilla oli tapana kävellä yhdessä 
sokean isoisänsä kanssa.

– Isoisä ei paljoa nähnyt, mut-
ta hän lähti mielellään yksin ulos. 
Takaisin löytäminen kotiin oli-
kin jo usein lähtemistä vaikeam-
paa, Serob hymyilee rakkaalle 
muistolleen.

RIITTA HIRVONEN

Serob Avetisyan kertoo oppivansa suomalaista kulttuuria vapaaehtoistyössä.

Ku va t :  R i i t t a  H i r vo n e n
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Suvi Nieminen, Taivalkoski
Kävin viime vuonnakin näissä tansseis-
sa. Käyn tanssimassa usein ja Hieta-
saari on tuttu paikka. Hyvä idea yh-
distää tähän hyväntekeväisyyttä. Tu-
lee itsellekin hyvä mieli. Tykkään itse 
eniten nopeasta foxista. Suosikkiesiin-
tyjiä ovat Charles Plogman ja Tommy's.

Matti Koivisto, Kiiminki
Käyn täällä melkein joka viikonloppu. 
Oli minulla hieman hajua siitä, että tä-
nään paikalla on yhteisvastuukerääjiä. 
Keräyksiä on paljon, eikä niistä aina 
tiedä, minne ne rahat menee. Tämä 
lienee luotettavampi keino, sopii hy-
vin tänne. Perinteinen valssi on suo-
sikkitanssini, siinä on sitä jotain. Kari 
Tapio on esiintyjistä ykkönen, vaikka 
paljonhan niitä hyviä on. 

Risto ja Pirjo Taskila, Oulu
Hyvät ystävät houkuttelivat meidät tänne kertomalla, että kyseessä on yhteisvas-
tuutapahtuma. Tuntuu hyvälle auttaa, aina kun ei kaupungissakaan osu kerääjien 
kohdalle, käy kirkossa tai muissa tapahtumissa, joissa voisi lahjoittaa rahaa. On 
hienoa, että kirkko tulee lähelle seurakuntalaisia. Emme ole käyneetkään täällä 
varmaan pariinkymmeneen vuoteen. Tykkäisimme tanssia tangoa, valssia ja jenk-
kaa. Nytkin on jo ihan hiki päässä, mutta pitää huilata välillä. 

Tunnelmapaloja tauolta

Ku va t :  J aan i  F ö h r

Mies mustissaan lii-
tää ohi valssin tahtiin 
keinahdellen. Käsi-
varsillaan hänellä yh-

täläisen mustaan asuun pukeutu-
nut nainen. Nuorisotyönohjaajat 
Matti Ketola ja Maire "Mono" 
Kuoppala testaavat lattian liuk-
kautta Hietasaaren tanssilaval-
la Oulussa. Toisin kuin saattaisi 
luulla, he ovat töissä. 

Mustapaitaisia hahmoja liik-
kuu enemmänkin kahvion kul-
malla, jossa Yhteisvastuukerä-
yksen tuttu sydänlogo osuu var-
masti jokaisen paikalle tulijan 

Yhteisvastuu 
sai hien pintaan

silmiin. Jokainen sisään tullut 
myös osallistuu keräykseen, sil-
lä viidennes illan pääsylipputu-
loista lahjoitetaan Yhteisvastuu-
keräykselle. 

Kerääjät olivat Hietasaaressa 
ensimmäistä kertaa viime vuon-
na. Se, että Yhteisvastuukeräys on 
viety tansseihin, on saanut kiel-
teistäkin palautetta. 

– Moni seurakuntalainen ajat-
telee, että nyt se seurakunta jär-
jestää tanssit. Tämä on kuitenkin 
eri asia, sillä me osallistumme 
tansseihin, emme järjestä niitä, 
Ketola ja Kuoppala painottavat.

Tanssijoilta tullut palaute on 
sen sijaan ollut positiivista.

– Olen käynyt täällä jo 15 
vuotta, ja tiedän että täällä on 
samaa seurakuntaa, mutta kaikki 
eivät  käy kirkossa, Ketola kertoo.

Tanssiharrastaja Ketola on 
ideoinut tapahtumaa yhdessä 
Kuoppalan kanssa. 

– Idean saatuamme otimme 
yhteyttä Hietasaaren omista-
jaan Kari Vasaraan, joka innos-
tui asiasta. 

Tänä vuonna yritykset ovat 
avustaneet keräystä innokkaasti. 
Yli 40 oululaisyritystä antoi lah-
joituksia arpajaispalkinnoiksi. 

– Mainostus toimi tänä vuon-
na hyvin, ja osa yrityksistä osasi 
jo odottaakin yhteydenottoam-
me, kertoo Kuoppala. 

Saanko luvan? – Liikuttaako 
yhteisvastuu? on ensimmäinen 
tanssien yhteydessä järjestettä-
vä yhteisvastuutapahtuma koko 
maassa. Ensi vuonna Yhteisvas-
tuu liikuttaa toivottavasti muu-
allakin kuin Oulussa. 

– Emme ole siitä mustasuk-
kaisia, päinvastoin, toteavat Ke-
tola ja Kuoppala kadoten tanssi-
van kansan joukkoon.

ELSI SALOVAARA

Illan esiintyjä kemiläinen Taikakuu lahjoitti levyjään yhteisvastuuarpajaisten palkinnoiksi.

Maire Mono Kuoppala ja Matti Ketola viihtyivät myös tanssilattialla.
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Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys sunnuntaina 
25.4. kello 9.55–12. Kello 10 
messu Oulun tuomiokirkosta. 
Messun toimittaa Tiina Kin-
nunen, ja häntä avustaa Jyrki 
Vaaramo. Saarnan pitää Simo 
Juntunen. Musiikista vastaa-
vat urkuri Maija Tynkkynen, 
kanttori Henna-Mari Sivula 
ja Oulun seudun virsikuoro. 
Kello 11.30 Radiopyhäkoulus-
sa mietitään siitä, kuinka kas-
vaminen on joskus vaikeaa. 
Puhujana lastenohjaaja Kir-
si Isola. Kello 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelma 
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 28.4. kello 15.40 Naisen al-
lakka. 
To 29.4. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Kuinka iso henkinen 
harppaus reilu vuosi sitten pa-
piksi valmistuneelle Heikki 
Karppiselle oli siirtyä ravinto-
latyöstä kirkon palvelukseen? 
Marja Blomster haastattelee. 

Radio Pooki 88,0 MHz 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 25.4. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa mietitään siitä, kuin-
ka kasvaminen on joskus vai-
keaa. Puhujana lastenohjaaja 
Kirsi Isola. 
Su 25.4. kello 10 jumalanpal-
velus Nivalan kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kuul-
laan uusintana viime maa-
nantain Etappi-ohjelma, jossa 
tutkaillaan seurakuntavaaleja 
nuorten näkökulmasta. Oh-
jelman toimittaa Jukka Har-
vala Ylivieskasta. 
Ma 26.4. kello 17.05 Etappi-
ohjelman toimittaa Mervi Ju-
tila Alavieskasta. Hengellisen 
musiikin toivekonsertti. Kala-
joen kristillisen opiston hen-
kilökunnan toivelauluja. 
Ke 28.4. kello 17.05 Perhe-
vartti. Kuinka voin löytää uu-
sia puolia kumppanistani vie-
lä vuosienkin päästä? Mar-
ja Blomster haastattelee seu-
rakunnan parisuhdetyötä te-
keviä Hillevi ja Ari Huovista 
Kempeleestä. 

www.virtuaalikirkko.fi 
Su 25.4. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Tiina Kinnunen, ja 
häntä avustaa Jyrki Vaaramo. 
Saarnan pitää Simo Juntu-
nen. Musiikista vastaavat ur-
kuri Maija Tynkkynen, kant-
tori Henna-Mari Sivula ja Ou-
lun seudun virsikuoro.

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Suomussalmen kirkkoher-
ra, Kajaanin rovastikun-
nan lääninrovasti Risto 
Kormilainen tunnetaan 

myös tuotteliaana kirjailijana. 
Tänä vuonna häneltä ilmestyy 
kaksi uutta kirjaa. 

Huhtikuussa ilmestyy te-
os Siunaa ja varjele meitä. Siinä 
kuljetaan kalenterivuoden aika-
na hieman vieraammissa juhla-
ajoissa ja kirkkopyhissä. Teok-
sessa liikutaan kansallisissa juh-
lapäivissä, kuten itsenäisyyspäi-
vässä. 

– Juhlapäivien tarkoituksensa 
on osaltaan saada ihminen kas-
vokkain pyhän kanssa. Kansalli-

sina juhlapäivinä me muistam-
me oman maamme ja kansamme 
historiaa, sen eri vaiheita, mutta 
myös elämää tämän päivän Suo-
messa, Risto Kormilainen toteaa. 

Suurten kirkkopyhien kuten 
joulun ja pääsiäisen rinnalla elää 
paljon pieniä, mutta aiheiltaan 
rikkaita pyhäpäiviä. Tällainen on 
vaikkapa toinen sunnuntain pää-
siäisestä, Hyvän Paimenen sun-
nuntai. Raamatun paimenpsal-
mi 23 "Herra on minun paime-
ni" on yksi tunnetuimpia Raama-
tun tekstejä. Pyhä päivä avaa rik-
kaalla tavalla näköalat huolenpi-
don suuntaan. 

Toinen esimerkki löytyy ke-

säaikaan sijoittuvasta Apostoli-
en päivästä, joka kutsuu kristi-
tyn vastuuseen elämästä ja maa-
ilmasta. Päivään liittyy runsaas-
ti myös suomalaisen kansanpe-
rinteen ainesta. Kaikkiin kirjan 
teksteihin liittyy päivän luonnet-
ta kokoavasti kuvaava runo. 

Syksyllä Kormilaiselta ilmes-
tyy teos Myötäkäymisiä. Se sisäl-
tää nelisenkymmentä pientä tari-
naa ja juttua, joita on usein höys-
tetty kirjallisin, taiteellisin tai 
musiikillisin esimerkein. 

– Tarkastelen tarinoissa suo-
malaista elämänmenoa eri nä-
kökulmista, muun muassa jou-
lun perinteiden kautta. Teoksen 

perussävynä on valoisa ja avara 
kristillisen uskon tulkinta elä-
män kantavana voimana, hän 
luonnehtii.

Myös Risto Kormilaisen aiem-
min julkaistuja runoja ilmestyy 
vuoden aikana kahdessa kokoo-
mateoksessa: Päivien säihyvät ti-
mantit sekä Vauvaonnea. Kormi-
lainen on julkaissut tähän men-
nessä yli 30 teosta runoa, proo-
saa ja hartauskirjallisuutta. Hän 
toimii lisäksi useissa lehdissä ko-
lumnistina sekä kirjallisuuskrii-
tikkona.

RAUHAN TERVEHDYS

Risto Kormilaiselta ilmestyy 
kaksi uutuusteosta

Lähde vappupäiväksi Tampereelle 

Ensi viikolla järjestettävis-
sä Taitaja - ammattitaidon 
SM-kilpailussa ovat muka-
na myös Oulun seurakun-

nat. Eivät tosin kisaamassa, vaan 
kannustamassa. 

Ouluhallin ulkopuolella En-
simmäinen kerta -teltassa läm-
mitellään ensi syksyn seurakun-
tavaaleja varten. Suuri osa Taita-
ja-kisoihin osallistujista on ää-
nioikeutettuja ensi syksyn seu-
rakuntavaaleissa, jossa äänestys-
ikäraja on ensimmäistä kertaa 16 
vuotta. 

Teltassa on tarjolla lämmin-
tä mehua ja siellä on mahdolli-
suus jättää tuoreita terveisiä tule-
ville päättäjille. Äänestyskopissa 
voi käydä kertomassa, millainen 
olisi hyvä ehdokas. Kaikkien vas-
tanneiden kesken arvotaan iPod. 

Ensi marraskuussa järjestettä-
vien seurakuntavaalien ehdokas-
asettelu on käynnissä ja se päät-
tyy 15. syyskuuta. Vaaleissa ta-

Taitaja-kisoissa lämmitellään 
seurakuntavaaleja 

voitteena on saada ehdokkaiksi 
ja luottamushenkilöiksi kaiken-
ikäisiä ja eri tavoin ajattelevia 
seurakuntalaisia. Ehdolle luot-
tamushenkilöksi voivat asettua 
yli 18-vuotiaat, jotka ovat kon-
firmoituja kirkon jäseniä ehdo-
kasasettelun päättymiseen men-
nessä. 

Seurakuntavaalit käydään 
isänpäivänä 14. marraskuu-
ta. Oulun seurakunnissa, kuten 
monissa muissakin seurakunnis-
sa äänestäminen on mahdollista 
myös seuraavana päivänä, maa-
nantaina 15. marraskuuta. 

Taitaja 2010 Oulu -tapahtuma 
on Oulussa 27.–29. huhtikuuta. 
Taitaja on Suomen suurin amma-
tillisen koulutuksen vuosittainen 
tapahtuma, jossa liki 450 nuorta 
40 eri alalta kilpailee oman lajin-
sa suomenmestaruudesta.

RAUHAN TERVEHDYS

Toinen valtakunnallinen Kris-
tus-päivä järjestetään Tampereel-
la tulevana vappuna. Ensimmäi-
sen kerran tapahtuma järjestet-
tiin Turussa syksyllä 2008. Silloin 
paikalle kokoontui 10 000 ihmis-
tä kaikkialta maasta. 

Myös Tampereelle kaivataan 
edustajia Suomen jokaisesta kun-
nasta. Linja autokuljetus läh-

tee vappupäivänä 1. toukokuuta 
Oulusta aamulla kello 5. Tiedus-
tele tarkemmin ja ilmoittaudu 
Sirpa Kemppaiselle, sirpa.kemp-

painen@evl.fi / 0405747163 tai 
Martti Hannulalle 040 5718176. 
Tapahtumasta löytyy lisätietoa 
osoitteesta www.kristuspaiva.fi.

Rukouselämää virvoittava 
Kristus-päivän prosessi on en-
simmäisen tapahtuman jälkeen 
edennyt eri puolilla maata. Ou-
lussa seuraavana on vuorossa 7.–
8. toukokuuta toteutuva rukous-
koulutus Kastellin kirkolla. Myös 
sitä koskevat ilmoittautumiset ja 
tiedustelut voi tehdä Sirpa Kemp-
paiselle. (RT)



11   Nro 14      22.–29.4.2010

3. sunnuntai pääsiäisestä on latinankieliseltä nimeltään 'Jubilate' = Riemuitkaa. Tä-
mä tokaisu on saatu päivän antifonin alusta (Ps. 66). Se muistuttaa meitä pääsiäis-
ajan iloisesta luonteesta.

Evankeliumikirjassa sanotaan: ”Seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemusta ja voit-
toa kuolemasta ja suuntaa katseensa uuteen elämään taivaassa, minne Jeesus on mennyt val-
mistamaan omilleen sijaa. Kristityt odottavat "ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee" (Hepr. 
13: 14). Jeesuksen ylösnousemus on jo nyt tehnyt heidät uusiksi luomuksiksi. Kun Kristus 
palaa takaisin, heistä tulee hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaisia.”

Evankeliumitekstinä on kappale Jeesuksen jäähyväispuheesta. Tekstissä Jeesus sanoi ope-
tuslapsilleen: "Totisesti, totisesti: te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te jou-
dutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tus-
kaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan 
vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan."

UT:n lukukappale on Heprealaiskirjeestä, Jeesuksen kuoleman merkityksen analysoin-
tia. Tässä sen alkupuoli: ”Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen 
kansan omalla verellään. Lähtekäämme siis hänen luokseen leirin ulkopuolelle, hänen hä-
väistystään kantaen. Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, vaan me odotamme ikä-
vöiden sitä kaupunkia, joka tulee.”

Jeesus antoi verensä, aivan kuten ylimmäinen pappi uhrasi kansan syntien vuoksi uhri-
eläimen ja pirskotti verta kansan päälle. Kristitty joutuu menemään maailmana ristin hä-
väistystä kantaen, sitoutuen siihen samaan pelastuksen symboliin joka on antanut hänelle 
iankaikkisen elämän. Kaikki tämä on tullut hyvin ilmi jo juutalaisten vanhatestamentilli-
sessa telttamajajumalanpalveluksessa erämaavaelluksen aikana. Se näyttäytyy jälkeenpäin 
kristityille esikuvana Jeesuksen suorittamasta lunastuksesta ja sovituksesta. Häväistys on 
pientä suuren voiton rinnalla.

PEKKA TUOMIKOSKI

Päivän psalmi 
Ps. 66:3 – 9 tai Ps. 126
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 40:26–31 
Toinen lukukappale 
Hepr. 13:12–16 
Evankeliumi 
Joh. 16:16–23 

Jumala, taivaallinen Isämme,

valaise meitä totuutesi valolla,

kun harhailemme pimeässä.

Kuljeta meidät tietäsi perille ikuiseen elämään,

jonka olet luvannut omillesi.

Täytä meidät ilolla,

jota maailma ei voi antaa.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  A l e xan d e r  Wa l l n ö f e r

Ikävä kotiin
Tulevana viikonvaihteena ajelen lapsuuteni kotiseudulle. Joskus siellä ollessani 
kiertelen tuttuja leikkimaastoja ja koulupolkuja. On ikävä monia paikkoja ja 
rakkaita muistoja – on ikävä kotiin. Ja taas kohta ikävöin takaisin päin, puo-
lison ja lasten läsnäolon täyttämää arkea – on ikävä kotiin. Eurooppaa ahdis-
taa tuhkapilven tuottama lentokielto. Moni matkustaja on jäänyt mottiin ja 
kaipaus on kasvanut: – on ikävä kotiin.

Jumalan kansa on matkalla olevaa kansaa. Tähtäyspisteenä on elämä 
Jumalan luona taivaassa. Matkalla olevilla on ikävä kotiin. Vapahtajamme – 
Hyvä Paimen – johtaa kulkua. Omin silmin emme häntä näe, mutta ”autuaita 
ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe”. Päivän evankeliumissa Jeesus sanoo että 
”vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut 
jälleen”. Aina ei ole helppoa: ”Te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloit-
see. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi.” Vaikka usko-
minen tuntuisi joskus vaikealta, vaikka matkanteko olisi joskus tuskaa – tuska 
muuttuu iloksi! Ja matkalaisia tuetaan: 

”Kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman,
he kohoavat siivilleen kuin kotkat.
He juoksevat eivätkä uuvu,
he vaeltavat eivätkä väsy.”
Kerran näemme kasvoista kasvoihin. ”Mutta minä näen teidät vielä uudel-

leen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. 
Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään.”

MARKKU KANNIAINEN
Jämsän seurakunnan kappalainen

Tyrnävän kirkkoherranvaalin 2. vaalisija
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Heikki Mäntymaan 
elämänmuoto on 
muistuttanut paastoa 
siitä lähtien kun hän 
hyppäsi Oulussa etelään 
menevään junaan.

Oululaissyntyinen perfor-
manssitaiteilija Heikki 
Mäntymaa kuuluu har-
voihin valittuihin, joil-

le on myönnetty Suomen valtion 
taiteilijaeläke.

– Se oli pienen juhlan paik-
ka! Ostin grillimakkaraa, suola-
kurkkua ja tölkin olutta ja menin 
nauttimaan ne puiston penkille.

– Tuloni moninkertaistuivat. 
Sitä ennen tienasin muutaman 
tuhatta euroa vuodessa. Nyt saan 
kuukaudessa melkein tuhat eu-
roa! Kolkuttelen jo köyhyysrajaa 
– tosin alapuolelta, Mäntymaa 
myhäilee tyytyväisenä.

Myytti laiskasta 
boheemista
Heikki Mäntymaa katkaisi ura-
putkensa 26-vuotiaana.

– Taide kiinnosti nuorena, 
mutta minulle vakuutettiin, et-
tei sillä elä. Kerran kesken kou-
lupäivän tuli tunne, että nyt in-
sinööriksi opiskelu saa riittää. 
Pokkasin kohteliaasti opettajal-
le, kävelin Oulun rautatieasemal-
le ja hyppäsin Helsingin-junaan.

Taskussa oli muutama mark-
ka. Vuonna 1970 oli onneksi pal-
jon poliittisia ja uskonnollisia ko-
kouksia, joissa tarjottiin teetä ja 
pullaa.

Työvoimatoimistosta löytyi 
kuudeksi vuodeksi hommia pie-
noismallien valmistajana. Vuon-
na 1976 neljän lapsen isä heittäy-
tyi vapaaksi taiteilijaksi.

Taidekäsityöläisen kapea elan-
to on kertynyt muun muassa per-
formanssitaiteilijana, seurakun-
nan liikuntakerhon vetäjänä, kir-

joittajana, taideohjaajana, valo-
kuvaajana ja taidemallina.

– Kulloinenkin työ on nä-
ky, jota kohti menen; se on jon-
kinlainen puhtaus, valkeus tai 
kirkastuminen. En tiedä, kuin-
ka suuri ero sillä on uskonnolli-
sen kirkastumisen kokemuksen 
kanssa.

Myytti laiskasta boheemitai-
teilijasta ei Mäntymaan mukaan 
pidä paikkaansa. 

– Kaikki taiteilijatuttuni ovat 
työlleen vihkiytyneitä. Kukaan 
muu ei tee työtä yhtä pyyteettö-
mästi niin pienellä palkalla, sa-
noo yli 600 performanssia tuot-
tanut taiteilija.

Omaisuus repussa 
kuin evakolla
Heikki Mäntymaan valokuvia 
nähtiin takavuosina monissa leh-
dissä. Niiden tarjoaminen lehdil-
le on käynyt vaikeaksi, sillä van-
han koulukunnan kuvaaja ei ole 

siirtynyt tietokone- tai digiai-
kaan, eikä omista edes puhelinta.

Hänen vuokra-yksiössään ei 
ole toiminnassa muita sähkölait-
teita kuin lamput. Jääkaappi on 
sentään käytössä. Se on täynnä 
kirjoja.

– Mussuttaisin koko ajan tur-
haan ruokaa, jos jääkaapista olisi 
helppo ottaa sitä. Jos omistaisin 
television, katsoisin suotta neljää 
kanavaa. Kun kotona ei ole ko-
neita, elämä rauhoittuu totaali-
sesti, kulutuskulttuurin vasta-
rannankiiski uskoo.

Hyväkuntoinen mies liikkuu 
kävellen ja julkisilla kulkuväli-
neillä. Työhuoneeseensa Hara-
kan saareen hän pääsee soutuve-
neellä, talvella jään yli kävellen.

Ei elämäntaiteilijan ekologi-
nen jalanjälki kuitenkaan puh-
das ole.

– Kun kärsin masennuksesta 
vuosituhannen vaihteessa, len-
sin muutaman kertaa toipumaan 

etelän lämpöön ja valoon. Se tun-
tui silloin välttämättömältä.

Ex-vaimon ja sittemmin ex-
tyttöystävien ei ollut helppo so-
peutua askeettiseen elämänta-
paan.

– Olen halunnut omistaa 
mahdollisimman vähän. Olen 
kuin evakko: omaisuus on re-
pussa. Jos toinen haluaa elää ko-
ko ikänsä reppu selässä ja toinen 
haluaa omistusasunnon, on vai-
keaa tehdä molempia tyydyttävää 
kompromissia.

Läheisillä on ollut sopeutu-
misvaikeuksia siihenkin, et-
tei Heikillä ole säännöllistä elä-
mänrytmiä. Hän herää, kun sil-
mät avautuvat ja nukkuu kun nu-
kuttaa.

– En osaa ottaa murheita huo-
misesta, vaan nautin tästä het-
kestä.

Joustavassa aikataulussa on 
hyvät puolensa. Harakan taitei-
lijatalossa on aina avoimet ovet 

Heikki Mäntymaan performanssi 
Armahduksen penkki kertoo miehestä 

ja hänen kaipuustaan lapsuutensa 
körttiseurojen puupenkille.

Pois 
mammona 

minusta!
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ystäville. Eikä vapaa taiteilija vil-
kuile kelloa.

Jatkuva paasto 
kehoa kuunnellen
Heikki Mäntymaalle on sanottu, 
että hänen elämäntapansa on jat-
kuvaa paastoa.

– En ajattele paastoavani. 
Kuuntelen vain mitä keho kaipaa 
ja syön sen mukaan, miltä tun-
tuu. Jonakin päivänä syön voi-
leivän, joskus menee pari päivää, 
etten syö juuri mitään. Kaapissa 
on aina puurohiutaleita.

– Saatan myös ostaa makkara-
lenkin ja suklaalevy voi kulua no-
peastikin. Jos tarjolla on herkku-
ja, nautiskelen niistä. Olen mel-
koinen herkkusuu. Mutta niin 
paljon en koskaan syö tai juo, et-
tä tulisi huono olo.

Sama kehon kuuntelemisen 
periaate pätee liikuntaan. Mies 
venyttelee päivittäin. Hänelle 
kävely on kuin meditaatiota – tai 

rukousta.
Ohjeellisena taiteilija ei elä-

mäntapaansa pidä. Teosten-
sa kautta hän esittää kuitenkin 
kerskakuluttamisen kritiikkiä.

Performanssissa Elintasopako-
lainen esittäytyy miekkonen, jo-
ka on menettänyt kaiken, mutta 
kulkee yhä ostoskärryjen perässä 
haaliakseen lisää tavaraa.

Läheisyyden nälkä 
ei lähde syöden
Nälkä-performansseissa taiteili-
ja syö äärimmäisen hitaasti, use-
an tunnin ajan.

– Monet syövät liikaa luullen, 
että heillä on ruuan nälkä, mut-
ta se nälkä on jotain muuta: rak-
kauden, läheisyyden, sylin, ih-
misyyden, moraalin ja kulttuu-
rin nälkää.

– Mitä enemmän ihminen ke-
rää materiaa, sitä pahemmiksi 
hänen perusnälkänsä yltyy. Vat-
sa ja talo ovat täynnä, mutta näl-

kä vain vaivaa. Kulutusjuhla ei li-
sää ihmisen perusturvallisuutta, 
Heikki Mäntymaa filosofoi.

Hän kuvailee samaa nykyih-
mistä, jolla muusikko Ismo 
Alanko sanoi olevan ”aina nälkä 
ja koko ajan jano”.

Nälkä-performanssiin liittyi 
kerran erikoinen tapaus. Polii-
si pidätti Oulun kadulla makaa-
van taiteilijan luullen häntä pu-
liukoksi ja repäisi tonnikalapur-
kin kädestä irti niin että veri rois-
kui. Katsojat pelastivat putkalta.

– Ymmärsin silloin perfor-
manssin ytimen. Minä en ole 
esiintyjä, vaan olen se ainoa hen-
kilö, joka katsoo ympärillä olevaa 
sirkusta, näkee ja kuulee kaiken.

Outolintu 
kirkon liepeillä
Kirkkopäivilläkin nähdyssä per-
formanssissaan Armahduksen 
penkki mies tavoittelee puupenk-
kiä, jonka ääreen hän lapsuuten-

sa körttiseuroissa polvistui.
Omalakinen taiteilija on outo-

lintu kirkossakin.
– Toimin yhden kauden seu-

rakuntaneuvostossa tietääkseni, 
mistä seurakunnan sisäpiirissä 
on kysymys. Samanlaista vallal-
la pelaamista se on kuin muual-
lakin.

– Kävin yhteen aikaan tutus-
tumassa erilaisiin uskonnollisiin 
yhteisöihin. Usein kävi niin, että 
minut toivotettiin hyvin lämpi-
mästi tervetulleeksi. Uskovaiset 
ikään kuin levittivät kädet ym-
pärilleni. Sylit aukenivat.

– Kohta joku kysyi, olenko 
uskossa. Kun mietin vähän ai-
kaa, miten vastaisin, kädet otet-
tiin ympäriltä pois ja sylit sul-
keutuivat. Epävarmuuteni sai ai-

kaan salamannopean hylkäämi-
sen, Mäntymaa muistelee pahoil-
la mielin.

Hän ei halua määritellä kovin 
tarkkaan sen enempää uskonsa 
kuin taiteensa syvintä sisältöä:

– Taide ei parane selittelemäl-
lä. Siitä on vain heittäydyttävä 
nauttimaan. Se tekee hyvää ja ri-
kastuttaa ihmistä. Ei taidetta tar-
vitse järjellä ymmärtää, eihän Ju-
malaakaan voi.

– Jos pieni pääni alkaa poh-
tia liikaa Jumalaa, se höyryää ja 
räjähtää. Suostun siihen, etten 
määrittele Jumalaa. Ehkä sisällä-
ni elää yksinkertaisesti se äitini 
ajatus, että on jotain meitä isom-
paa.

JANNE VILLA

J an i  L au k kan e n

Monet syövät liikaa 
luullen, että heillä on 
ruuan nälkä, mutta 
se nälkä on jotain 
muuta: rakkauden, 
läheisyyden, sylin, 
ihmisyyden, moraalin 
ja kulttuurin nälkää.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 25.4. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen, saarna Si-
mo Juntunen, avustaa Jyrki 
Vaaramo. Urkuri Maija Tynk-
kynen, kanttori Henna-Mari 
Sivula ja Oulun seudun virsi-
kuoro. www.virtuaalikirkko.
fi ja Radio Dei.
Messu su 25.4. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
kanttori Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 22.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Sari Wallin. Kahden var-
tin kirkkohetki.
Messu su 25.4. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Jaak-
ko Tuisku, kanttorina Ilkka 
Järviö. Mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen.
Perhemessu su 25.4. klo 10 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avusta-
vat Katja Ylitalo, Pia Vaarala 
ja Riitta Yliluoma, kanttori-
na Riitta Piippo. Jubilate -ta-
pahtuma. 
Messu su 25.4. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Katja Nauha. Kirkkokah-
vit.

Messu su 25.4. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Henriikka Rantala. 
Kansanlaulukirkko su 25.4. 
klo 12 Kaukovainion kappe-
lissa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kirkkokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.4. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.
Viikkomessu to 29.4. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Riitta Piippo. Kahden var-
tin kirkkohetki. 

Tuiran seurakunta
Messu su 25.4. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Hannu 
Ojalehto, kanttorina Heik-
ki Jämsä. 
Messu su 25.4. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, saarna Ár-
pád Kovács, kanttorina Mar-
jo Irjala.
Gospelmessu su 25.4. klo 
12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
tavat Anssi Putila, Terhi-Lii-
sa Sutinen. Nuorten gospel-
messuryhmä. Pyhä Tuomas 
1- ja Pyhä Tuomas 2 -rippi-
kouluryhmät osallistuvat.
Sanajumalanpalvelus su 
25.4. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa teol.yo Mik-
ko Aaltonen, kanttorina Kat-
ri Sippola. 

Iltamessu su 25.4. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Lauri 
Kujala, avustaa Juha Tahko-
korpi, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki.
Viikkomessu ke 28.4. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kantto-
rina Katri Sippola. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 25.4. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, avustaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Nallekirkko su 25.4. klo 12 
Huonesuon seurakuntako-
dissa. Toimittaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala, lastenohjaajat ja lapset 
avustavat. Kirkkokahvit.

YlIKIIMINKI
Messu su 25.4. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski. Rauhan-
yhdistyksen kirkkopyhä.  

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
25.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
25.4. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jari Flink, kanttorina El-
se Piilonen. 

Sanajumalanpalvelus su 
25.4. klo 16 Kellon srk-kodis-
sa. Toimittaa Jari Flink, kant-
torina Else Piilonen. Kirkko-
kahvit.

Kempele
Messu su 25.4. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntu-
nen, avustaa Timo Riihimäki 
ja Minna Sorvala, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen. Py-
häkoulu saarnan aikana. Par-
tiolaisten kirkkopyhä.
Kuuntele jumalanpalveluk-
set suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele.

Liminka
Messu su 25.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, saarna Herättä-
jän kansainvälisen työn pap-
pi Alpo Järvi, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Virsiryhmä 
avustaa. Kirkkokahvit ja seu-
rat kirkossa messun jälkeen.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su  
25.4. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen. Pyhäkoulu sakastissa 
saarnan aikana.

Muhos
Messu su 25.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, saarnaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava. 
Veteraanipäivän iltakirk-
ko ti 27.4. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 25.4. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, kanttorina Taru 
Pisto. Partiolaisten kirkko-
pyhä.

Siikalatva
KeSTIlä
Sanajumalanpalvelus su 
25.4. klo 12 Kestilän seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, kanttorina 
Unto Määttä. 

PIIPPOlA
Messu su 25.4. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina 
Unto Määttä. 

PulKKIlA
Messu su 25.4. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
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PYhäNTä
Sanajumalanpalvelus su 
25.4. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Kunniakäynti san-
karihaudoilla ensi viikolla 
olevan kansallisen veteraa-
nipäivän kunniaksi. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa.

RANTSIlA
Messu su 25.4. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, kanttorina Arja Lei-
nonen. Paavolan perinne-
kuoro ja Rantsilan vete-
raanikuoro avustavat. Sep-
peleenlasku sankarihaudoil-
le, ruokailu seurakuntata-
lossa ja veteraanijuhla kir-
kossa. 

Tyrnävä
Messu su 25.4. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Messun toi-
mittaa kirkkoherranvaalissa 
2. vaalisijalla oleva Jämsän 
seurakunnan kappalainen 
Markku Kanniainen, avus-
taa Leila Ikonen. Kanttorina 
Pentti Korkiakoski. Kirkko-
kahvi ja Markku Kanniaisen 
haastattelu seurakuntalolla.

oivatkaa, kohta poissa on veljet, 

muistakaa, heille kallis ol' maa. 

Kertokaa lasten lapsille lauluin, 

himmetä ei muistot koskaan saa!

Ote laulusta Veteraanin iltahuuto

Sankaripatsas Taistelu on päättynyt. Tekijä kuvanveistäjä Oskari Jauhiainen 1952. Oulun hautausmaan sotien 1939–1945 sankarihauta-alue.
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22.–29.4.2010enot Oulussa 

Seilorihengellä 
ja merimieslauluilla kohti 
Yhteisvastuun satamaa 

Meriaiheiset laulut soivat hai-
tarin sekä kontrabasson ja 
rumpujen säestyksellä kes-
kiviikkona 28. huhtikuuta 

kello 18 Tuiran kirkolla. 
Kutsu merelle -musiikkitilaisuu-

dessa lauletaan monenlaisia meri-
mieslauluja ja esiintymässä ovat muun 
muassa Juha Valppu, Matti Partanen 
ja Riitta Piippo.

– Näitä yhteisvastuukonsertteja eri 
teemoilla on järjestetty koko 2000-lu-
ku ja viime vuonna aiheena olivat 
hengelliset iskelmät, selvittää konser-

tin järjestäjä director musices Pertti 
Haipola. Konsertit ovat olleet hyvin 
suosittuja ja kaikki eivät edes mahtu-
neet kuulolle seurakuntasaliin viime 
vuonna.

Tilaisuudessa on myös arvontaa se-
kä kahvitarjoilu ja näiden tuotto me-
nee pian loppuvan Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Tänä vuonna keräyk-
sen teemana ovat köyhät lapsiperheet 
Suomessa ja Haitissa.

RAUHAN TERVEHDYS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hartaus to 22.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Juha Sarkkinen.
Ompeluseurat to 22.4. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti. 
Aamupiiri la 24.4. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntaiseurat su 25.4. 
klo 15, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 25.4. klo 17, Oulun tuo-
miokirkko. Mauno Soronen 
ja Heimo Kuha.
Sanan ja rukouksen ilta su 
25.4. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Eero Karjalainen 
puhuu aiheesta Armolahjo-
jen löytäminen ja käyttämi-
nen, profetoimisen lahja. Ru-
kouspalvelua sekä yhteinen 
esirukous, johon voi jättää 
kirjoitettuja rukouspyyntöjä.
Opettajien raamattupiiri 
ma 26.4. klo 16, Vanha pap-
pila, Jössensali. 
Kansallisen veteraanipäi-
vän rukoushetki ti 27.4. klo 
12, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Päiväseurat ke 28.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Raamattupiiri ke 28.4. klo 
16, Aurinkokoti. Jyrki Vaa-
ramo.
Keskiviikkoseurat ke 28.4. 
klo 18, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Marja ja Timo Määttä.
Miesten piiri ke 28.4. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
hiljaisuuden rukoushetki 
ke 28.4. klo 19, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Raamattupiiri to 29.4. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
hartaus to 29.4. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Torstain raamattupiiri to 
22.4. ja 29.4. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ruoka-
la. 1. Moos. 27. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 22.4. ja 29.4. 
klo 18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupii-
ri to 22.4. klo 18, Kastellin 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raamat-
tuluokka pe 23.4. klo 17.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 23.4. klo 
18, Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen raa-
mattuluokka pe 23.4. klo 
18, Maikkulan kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.4. klo 18, Kas-
tellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat pe 23.4. klo 19, 
Maikkulan kappeli.
hengellisen syventymisen 
piiri ti 27.4. klo 18.30, Maik-
kulan kappeli. 
Pappilan raamattupiiri ke 
28.4. klo 11, Kastellin kirkko. 
Miesten raamattupiiri ke 
28.4. klo 18, Karjasillan kirk-
ko ryhmätyötila. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 28.4. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 29.4. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 22.4. ja 
29.4. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Sumppu.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
22.4. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 22.4. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Raamattupiiri ti 27.4. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti.
Miesten piiri ti 27.4. klo 18, 
Tuiran kirkko. Esa Komulai-
nen alustaa aiheesta Maail-
massa, mutta ei maailmasta.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 29.4. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 23.4. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.
Rauhanyhdistyksen kirk-
koseurat ti 27.4. klo 19, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Timo Kärkkäinen, Risto Ne-
vala.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Oulun suosituin virsi – vir-
silaulutilaisuus pe 23.4. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
juttu s.16.

Karjasillan seurakunta
Kohta puhkeaa su 9.5. klo 
18, Kastellin kirkko. Äitien-
päivän runotapahtuma An-
na-Maija Raittilan lyriikasta. 
Vapaa pääsy.
Kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 12.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kirjoina Jo-
anna Harrisin Pieni suklaa-
puoti ja Linda Olssonin Lau-
laisin sinulle lempeitä lauluja. 

Tuiran seurakunta
Tuiran kanttorien yhteis-
vastuukonsertti su 25.4. klo 
16, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Kutsu merelle -musiikkitilai-
suus ke 28.4. klo 18, Tuiran 
kirkko. Ks. juttu s. 15.

Diakonia
Työttömien ateria ke 28.4. 
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 26.4. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 26.4. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Juttutupa ma 26.4. klo 13, 
Pyhän Andreaan kirkko. Työ-
ikäisille eläkeläisille ja työt-
tömille.
Ystävänkamari ti 27.4. klo 
13, Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Työttömien ruokailu to 
22.4.  ja 29.4. klo 12, Rajaky-
län seurakuntakoti.
Pateniemen diakoniapiiri to 
22.4. ja 12.5. klo 13, Patenie-
men kirkko. 
Juttutupa ma 26.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutupa ma 26.4. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 

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
Veturi to 22.4. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vertaistukiryhmä alle koulu-
ikäisten kehitysvammaisten 
lasten perheille. Lastenhoi-
to perheen kaikille lapsille. 
Ryhmä on avoin, eikä ilmoit-
tautumista tarvita.
Nuorten aikuisten ret-
ki la 8.5. Kotakirkko-retki 
Isoniemeen Haukiputaalle. 
18–40-vuotiaille. Lähtö Öber-
gin talon pihasta klo 16. Eväät 
seurakunnan puolesta. Ilm. 
viim. 23.4. p. 040 5156 935.
Keskustelukerho ti 27.4. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Perhepiiri to 29.4. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 

KuulOVAMMAISeT
hyvä tietää – mukava osallis-
tua -luento pe 23.4. klo 9.30, 
Keskustan seurakuntatalo. 
lähetyspiiri ma 26.4. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 
Aabrahamin poppoo ti 27.4. 
klo 13.30, Öbergin talo. Kuu-
lovammaisten päiväpiiri.
Kuurojen eläkepiiri ke 28.4. 
klo 12, Öbergin talo. 
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, Diakoniakeskus, 
alakerran ryhmätila. Kahvi-
tarjoilu. Opasystävä vastas-
sa pihalla klo 12.30 alkaen.

PäIhDeTYö
Naistenryhmä pe 23.4. klo 
13, Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 26.4. klo 
14.30, Öbergin talo. Vieraa-
na kirkkomuusikko Taina 
Voutilainen.
Miesten saunailta ke 28.4. 
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. 
lähetystovi pe 23.4. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Ester, kunin-
gatar, mukana Riitta Kentala.
Siiven sauvat ke 28.4. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Sauvakävelylle mu-
kaan omat sauvat ja ulkoilu-
vaatteet. Lisätietoja Tarja 
Oja-Viirret 040 5747 172.
Matka lähetysjuhlille 11.–
13.6. Suomen Lähetysseuran 
valtakunnalliset juhlat Var-
kaudessa. Hotellimajoitus 2 
hh. Matkan hinta 100 €. Oh-
jelmaan voi tutustua www.
lahetysjuhlat.fi. Ilm. viim. 7.5. 
www.oulunseurakunnat/il-
mo tai p. 08 3161 340.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 22.4. ja 29.4. 
klo 14, Vanha pappila, Sipi-
läsali. Raamattutunti 22.4. 
Matti Laurila ja 29.4. Tiina 
Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
Kuvia ja matkaterveisiä 
etiopiasta su 25.4., Kauko-
vainion kappeli. Ks. erillinen 
ilmoitus. 
Kaukovainion lähetyspiiri ti 
27.4. klo 17.30, Kaukovaini-
on kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 26.4. klo 
16.30, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Tarja Oja-Viirret p. 040 
5747 172. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.4. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 26.4. klo 18.30, Oulujo-
en pappila.

YlIKIIMINKI
Piispankamarin kahvila  ja 
kirpputori maanantaisin ja 
perjantaisin klo 11–14, enti-
nen kunnantalo. Myytävänä 
käsitöitä ja pientä tavaraa.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
lastenpäivät 7.6.–29.7. klo 
10–15, Lämsänjärven ja Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kukset. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Pyhäkoulu su 25.4. klo 12, 
Makasiininkatu 6. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 
16.30, Koulukatu 10. 
Perhekerho to 22.4. ja 29.4. 
klo 10, Intiön seurakuntakoti. 
Perhekerho ti 27.4. klo 10, 
Heinätorin seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 24.4. klo 15, Pyhän Andre-
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aan kirkko.
Taidepyhis ma 26.4. klo 
14.30, Metsokankaan koulu. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 10, 
Karjasillan kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 10, 
Kastellin kirkko. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 12, 
Maikkulan kappeli. Jumalan-
palveluksen aikana. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Kolmen polven perhekerho 
ma 26.4. klo 10, Kairos-koti. 
Perhekerho ma 26.4. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 27.4. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 28.4. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Voimauttava iltahetki ke 
5.5. klo 17.30–20 Maikkulan 
kappeli. Erityistä tukea tar-
vitsevien lasten vanhemmil-
le. Klo 17.30 kahvittelua ja 
pientä iltapalaa. Klo 18 ter-
vetulotoivotus, lastenohjaaja 
Heidi Viitakangas. Klo 18.05 
arjessa jaksamisen työkalut, 
erikoissairaanhoitaja ja opet-
taja Raija Näppä Oulun setle-
mentistä. Klo 19 vertaistuen 
merkitys, Oulun seudun AD-
HD-liiton puheenjohtaja He-
lena Pakkanen. Ilm. tarjoilun 
vuoksi viim. 30.4. heidi.viita-
kangas@evl.fi tai 044 3161 
427. Vapaa pääsy.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu la 24.4. klo 11.30, 
Kuivasjärven seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 12, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 25.4. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Suomen kie-
lellä. 
luukkaan perhekerho to 
22.4. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 
Koskelan perhekerho ke 
28.4. klo 9.30, Koskelan seu-
rakuntakoti. 

Kuivasjärven perhekerho 
ke 28.4. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Pateniemen perhekerho ke 
28.4. klo 9.30, Pateniemen 
kirkko. 
Rajakylän perhekerho ke 
28.4. klo 9.30, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 
Tuomaan perhekerho ke 
28.4. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
luukkaan perhekerho to 
29.4. klo 9.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 25.4. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Pyhäkoulu su 25.4. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Kirpputori ke 28.4. klo 9.30–
11, Hintan seurakuntatalo. 
Ks. erillinen ilmoitus.
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Heikkilänkankaan seu-
rakuntakoti. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Myllyojan seurakunta-
talo. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Sanginsuun seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Hintan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 28.4. klo 
9.30, Saarelan seurakunta-
koti. 

YlIKIIMINKI
Perhekerho ke 28.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

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

Nuoret

Karjasillan seurakunta
Nuortenilta ke 28.4. klo 19, 
Kaukovainion kappeli. 

Tuiran seurakunta
Meri-Toppilan yökahvila pe 
23.4. klo 20–23. 
Nuorten yökahvila Pöllö pe 
23.4. klo 20–23. 
Tuiran seurakunnan 12. 
isoskoulutus ke 28.4. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Ai-
heena 21.4. ja 28.4. Melkein 
valmis isoseksi? 

Nuortenilta ke 28.4. klo 
18.30, Koskelan seurakun-
takoti. 
Nuorten improryhmä to 
29.4. klo 17, Tuiran kirkko.

Nuoret aikuiset 
Cross cafe pe 23.4. klo 19–
00.30, Elohuone. Ks. erilli-
nen ilmoitus.
Takkailta ti 27.4. klo 18, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
Vappuvaellus 29.4.–2.5. Ks. 
erillinen ilmoitus.

OPISKelIJAJäRJeSTöT
Körttiopiskelijoiden seurat 
to 22.4. klo 18. Mimmu ja Tuo-
mas Svärd, Kahvelitie 13 F 30.
evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 23.4. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Toi-
miva vuorovaikutus - ylöspäin 
ja sivuille, Tuuli Lackström.
Opkon opiskelijailta la 24.4. 
klo 19, Öbergin talo, Kirkko-
katu 5. Miten usko syntyy? 
Samuel Korhonen.
Kansanlähetyksen Kolme 
kohtaamista -ilta ma 26.4. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. 
Esa Komulainen: Maailmas-
sa, mutta ei maailmasta.
evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 28.4. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Uuteen elämään, Eero 
Kaumi.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Senioripäivä ma 26.4. klo 
11, Heinätorin seurakunta-
talo. Verenpaineen mittaus 
klo 11–12. Mahdollisuus ruo-
kailuun 4 €. Hopealankaker-
ho klo 12.30.
Toiminta- ja keskusteluker-
ho to 22.4. ja 29.4. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 22.4. ja 
29.4. klo 12, Hautajaishuo-
neisto. 
hopealankakerho ma 26.4. 
klo 12.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Tarinatupa ke 28.4. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Oululaisten 
lempivirsi selviää 

perjantaina 

Päivä vain ja hetki kerrallansa eli virsi 338 on 
monen suomalaisen lempivirsi, mutta mikä on 
Oulun alueen suosituin virsi? Sitä etsitään nyt 

ensimmäistä kertaa virsilaulutilaisuudessa perjan-
taina 23. huhtikuuta kello 19 Oulun tuomiokir-
kossa. 

Lempivirren äänestys tapahtuu tuomiokirkon 
pääovilla, kun seurakuntalainen saapuu tilaisuuteen. 

– Jos ei virren numeroa muista ulkoa, olemme 
ovilla sitä varten ja autamme etsimisessä. Lisäksi 
saatavilla on virsikirjat, kertoo kanttori Raimo Paa-
so. Hän toivottaa tilaisuuteen tervetulleeksi kaikki 
kiinnostuneet Oulun ympäryskuntia myöten. 

Kymmenen eniten ääniä saanutta virttä laule-
taan yhteislauluna tilaisuudessa. Virsilaulutapah-
tuman juontajana toimii kappalainen Jyrki Vaara-
mo ja urkurina on Raimo Paaso. 

Tilaisuudessa kerätään myös kolehti Yhteisvas-
tuukeräyksen hyväksi. 

RAUHAN TERVEHDYS

eläkeläisten kerho to 22.4. ja 
29.4. klo 13, Kastellin kirkko. 
eläkeläisten kerho ma 26.4. 
klo 12.30, Maikkulan kap-
peli. 
eläkeläisten kerho to 29.4. 
klo 13.30, Karjasillan 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 22.4. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. 
eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 
Seniorien laulupiiri to 22.4. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Mu-
kana kanttori Marjo Irjala 
ja diakoniatyöntekijä Paula 
Kyllönen.
eläkeläisten kerho ti 27.4. 
klo 14, Tuiran palvelukeskus. 
Pertti Haipola säestää yhteis-
lauluja. Arvontaa ja kahvi-
tarjoilu. Tuotto yv-keräyksel-
le. Mukana Paula Kyllönen.
eläkeläisten kerho to 29.4. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 29.4. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. 

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho ma 26.4. 
klo 12, Hintan seurakunta-
talo. 
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
26.4. klo 18, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Retki Kalajoelle ti 18.5. Ou-
lujoen seurakunnan eläkeläi-
sille. Käynti Kalajoen kirkos-
sa ja Linnakalliolla. Hinta 25 
€ sis. bussimatkat, lounaan 
ja retkiohjelman. Ilm. viim. 
30.4. p. 08 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo.
eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 10, Huonesuon seura-
kuntakoti. 
eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo. 
eläkeläisten kerho to 22.4. 
klo 14, Metsolan Hovi. 
Porinapiiri ma 26.4. klo 11, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 

22.–29.4.2010enot Oulussa 

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa 7.6.–29.7.
ja

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 8.6.–29.7.

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

16.4. klo 21  

Oulun körttikuoro  
feat. MC Heguli

23.4. klo 21  
CRB  

Pe 23.4. klo 21
CRB

Tunnetko minut -levyn julkistamiskonsertti

CRB:n musiikki on perusvireeltään poppia, jossa 
on vaikutteita myös muista musiikkityyleistä. Bändi 
on ollut edelläkävijä uudenlaisten virsisovituksien 
tekijänä Suomessa.Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 

2 euroa KUA:n työlle.

Renkaat 
vaihtoon
lauantaina 24.4. 
klo 13–16.30 
Alppilan Seolla, 
Kaarnatie 30 

Auton kesärenkaiden 
vaihto 20 €, tuotto 
yhteisvastuukeräykselle.

w
w

w
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eläkeläisten kerho ma 26.4. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 

YlIKIIMINKI
laulukerho to 22.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
laulukerho to 29.4. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Porinakerho ma 26.4. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 
Seurakuntakerho ti 27.4. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo.

Leirit ja retket

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. 

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

Tuiran seurakunta
Puuhakerho maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 9, Inti-
ön hautausmaan kasvihuo-
neen kellari. Puutöitä.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
27.4. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Kirkon kellarissa.

Oulujoen seurakunta
Fransupiiri ti 27.4. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Aikuisten kuntopiiri ke 
28.4. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo. 

Muut menot
Pappi tavattavissa. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Renkaat vaihtoon -tapahtu-
ma la 24.4. klo 13–16.30, Alp-
pilan Seo, Kaarnatie 30. auton 
kesärenkaiden vaihto 20 €.
Jubilate -tapahtuma su 
25.4. klo 10, Kastellin kirkko. 
Perhemessu ja yhteisvastuu-
lounas. Lisäksi lasten toimin-
tatuokio. 
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 26.4. klo 13. 
Naisten ilta ma 26.4. klo 18–
20, Öbergin talo. Yhdessä-
oloa, keskustelua ja iltahar-

Kansallinen 
veteraanipäivä 

Oulussa 27.4. 

Rukoushetki kello 12 Oulun tuomiokirkossa 
toimittaa kappalainen Jyrki Vaaramo, kanttorina Rai-
mo Paaso. 

Rukoushetken päätteeksi Vaaramo lähettää seppel-
partiot. Seppeleet lasketaan Oulun tuomiokirkon kirk-
kotarhassa vapaussodan sankarimuistomerkille, Ou-
lun hautausmaalla sankari- ja veteraanimuistomerkeil-
le, Oulujoen hautausmaalla sankarimuistomerkille ja 
Ylikiimingissä sotien 1939–1945 sankarihaudan yhteis-
muistomerkille.

Seppelpartioiden lähettämisen jälkeen on linja-auto-
kuljetus tuomiokirkolta Madetojan salille. 

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

Oulun kaupungin järjestämä juhla 
kello 14 Madetojan salissa.

Oulun kaupungin tervehdys
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riikka Moilanen

Veteraanijärjestöjen tervehdys
Sotainvalidien Veljesliiton Oulun osaston 
puheenjohtaja, opetusneuvos Martti Niemelä

Puolustusvoimain tervehdys
Oulun varuskunnan päällikkö eversti Jussi Mäki

Juhlapuhe
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja 
Terttu Savolainen

Musiikkiesitykset mm.
Pohjan Sotilassoittokunta ja Harmony Twisters, 
johtaa Kaj Skrabb
Oulun Sotaveteraanikuoro, solistina Tuomo Malmi

Juhla kestää noin tunnin

Kunniamerkit. Vapaa pääsy. 

Rukouksen talo 
-ohjaajakoulutus 

7.–8.5. 
Kastellin kirkossa 

Koulutus sopii jokaisel-
le, joka haluaa palvel-
la rukouksella tai rukoil-
la yhdessä. Kouluttajat 
Maikku Saarinen ja Kris-
tiina Tanhua-Laiho, Kan-
san Raamattuseura / Tam-
pereen ev.-lut. seurakun-
nat. 

Pe 7.5. klo 17.30–21 ai-
heina Tampereen ruko-
uksen talon toiminta, 
Herra opeta meitä rukoi-
lemaan, Rukouksen talon 
merkitys. 
la 8.5. klo 9–17.30 aihei-
na Seurakunta rukoilee, 
Seurakunta ylistää, Hoi-
tava rukous, Miten käyn-
nistää Rukouksen talo 
omalla paikkakunnalla. 

Ilm. viim. 26.4. ari.kauppi-
la@oulunseutu.info, 040 
481 8888, sirpa.kemppai-
nen@evl.fi, 040 574 7163. 
Lisätietoja www.rukoil-
laan.fi. Koulutus on mak-
sullinen. Järj. myös  Kris-
tus-päivä -verkosto.

taus. Mahdollisuus sauno-
miseen.
Sinkkujen vapun vastaanot-
tajaiset pe 30.4. klo 18.30–
20.30, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka.
Rukouksen talo -ohjaaja-
koulutus 7.–8.5. Kastellin 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 25.4. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Kansainvälinen pyhäkoulu 
su 25.4. klo 16, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Pyhäkoulu 
suomen kielellä.

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.

Palvelukseen halutaan
•	 tavallinen kristitty	–	18	vuoden		
	 ikä	viimeistään	14.11.2010,	
	 konfirmaatio	ja	Oulun	ev.-lut.		 	
	 seurakuntien	jäsenyys	riittävät			
	 ehdokkuuteen
•	 ajatteleva ihminen	–	kirkossa	saa		
	 käyttää	omia	aivoja	
•	 yhdessä toimija	–	vaikuttaminen		
	 on	myös	muiden	kuulemista	
• mielipiteensä puolustaja	–	
	 joskus	tarvitaan	muutosta	
•	 rohkea näkijä	–	mistä	leikataan,		
	 mihin	panostetaan?	

Ehdokkaiksi	 tarvitaan	 kaikenikäisiä		
ja	 eri	 tavoin	 ajattelevia	 seurakunta-
laisia,	naisia	ja	miehiä.

Avoinna 113 paikkaa
Marraskuun	14.	ja	15.	päivänä	järjes-
tetään	seurakuntavaalit.	Oulussa	va-
litaan	113	edustajaa	seurakuntaneu-
vostoihin	 ja	 seurakuntien	 yhteiseen	
kirkkovaltuustoon.	Syksyn	vaaleihin	
haluamme	hyviä	ehdokkaita	–	Sinut.

Verkostoidu
Taivaan Isän
kanssa. Haemme
palvelukseen
osa-aikaisia
projektipäälliköitä.
Asetu nyt seurakuntavaaliehdokkaaksi.

Tarjoamme
•	 näköalapaikan	ja	vaikutus-
	 mahdollisuuden	seurakunnan			
	 asioihin
•	 päätösvaltaa	toimintaan	ja	
	 talouteen

Kiinnostuitko?
Lisätietoa	 ehdokkaaksi	 asettumisesta	
ja	 valitsijayhdistyksen	 perustamises-
ta	 löytyy	 www.oulunseurakunnat.fi/
seurakuntavaalit	ja	www.seurakunta-
vaalit.fi.

Vaalineuvontaa	antavat:	

Oppilaitospastori	 Katariina	 Pitkänen,	
p.	050	386	8677,	katariina.pitkanen@evl.fi.

Oulun	 seurakuntayhtymän	 lakimies	
Saara	Pokela,	p.	050	438	9034,	
saara.pokela@evl.fi.

Ehdokaslistat	 on	 jätettävä	 syyskuun	
15.	päivään	mennessä	oman	seurakun-
nan	kirkkoherranvirastoon.

Luota itseesi ja asiaasi. Tule mukaan toteuttamaan kirkon unelmaa. 

löytöjä 
lapsiperheille
Kirpputori 

keskiviikkona 28.4. 
klo 9.30–11 Hintan 
seurakuntatalossa

Löytöjä lapsiperheille. 
Mehutarjoilu.

Siipi, lähetyksen 
puoti ja paja

ma-ke ja pe klo 10–14. 

Lapsille kestovaippoja, 
tilkkupeittoja ja -alus-
toja, mekkoja, paito-
ja, neuleita ja käytetty-
jä leluja.

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.

Kuvia ja matkaterveisiä etiopiasta 

sunnuntaina 25.4. klo 12 alkavan messun jälkeen 
Kaukovainion kappelissa 

Lähetysväen järjestämä kirkkokahvitilaisuus, jossa näh-
dään kuvia ja kuullaan matkaterveisiä Etiopiasta. Ritva 
Lehtiniemi-Anundi ja Lauri Anundi. 
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22.–29.4.2010enot Oulussa 

elämän polku

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan   
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

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
Karjasilta: Noora Elina Aa-
pajärvi, Severi Onni Alfred 
Hankonen, Iida Olivia Hy-
vönen, Vili Eemil Könönen, 
Lotta Pieta Lauriina Leino-
nen, Salli Matilda Niemikor-
pi, Siiri Kaarina Pökkylä, Sa-
garika Matilda Sainio, Susan-
na Armi Helena Seitsaari, Ee-
rika Elviira Suorsa, Vilho Ak-
seli Vaittinen.
Tuira: Minna Marja Selina 
Aalpoel, William Fredrick 
Johannes Aalpoel, Lilja Mi-
mosa Marleena Heikkinen, 
Niklas Viljami Heikkinen, Mi-
ka Hannu Eemeli Heinäaho, 
Veeti Erik Jalmari Lalli, Ee-
meli Topias Pesonen, Nuutti 
Aleksanteri Siniluoto, Matias 
Viljami Tuominen, Onni Mat-
ti Aapeli Vessari, Onni Aar-
ni Ilmari Wittenberg, Santeri 
Jaakko Justus Åström.
Oulujoki: Saku Eemil Ek-
holm, Hugo Viljam Hintik-
ka, Oliver Eeli Juhani Lepis-
tö, Elea Aleksandra Mehtälä, 
Sulo Ernesti Myllykoski, Hel-
mi Efiina Tauriainen, Veikka 
Ilmari Teppola, Anni Saana 
Marita Tittonen, Lotta Saa-
ga Hannele Tittonen.

Vihityt
Oulujoki: Ari Pekka Akseli 
Nätynki ja Mirva Anna Ma-
ria Parkkinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eeva Ilona 
Aaltio s. Hirvensalo 93, Erkki 
Ilmari Kangas 78, Rauni Kaa-
rina Rantasuomela s. Nikula 
83, Ulla-Marja Anneli Rönkä 
s. Toivonen 82, Marjatta An-
neli Tolvanen s. Uimonen 68.
Karjasilta: Juho Heikki Saka-
ri Järvi 15, Vilho Matias Kou-
tonen 66, Laina Margareeta 
Timonen 89.  
Tuira: Hannu Pekka Inka-
la 61, Veikko Oskar Mattlar 
87, Helmi Silja Kaarina Pyhti-
lä s. Tolonen 72, Risto Juha-
ni Rautiainen 58, Katri Hele-
na Taskinen s. Jokela 87. 
Oulujoki: Kauko Ilmari Kir-
vesoja 78, Juha Jaakko Toi-
vanen 55.

Vappuvaellus Pallastunturille 
to 29.4. – su 2.5.2010
Lähde mukaan perinteiselle nuorten aikuisten ja opiskelijoiden 
vappuvaellukselle Tunturi-Lappiin Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuiston häikäisevän kauniisiin maisemiin. 

Luvassa on monenlaista aktiviteettia hiihtämisestä ja lumiken-
käilystä lasketteluun ja pilkkimiseen. Sinulla on mahdollisuus 
kokea myös tunturikappelin hiljaisuus. Ja koska on vappu, 
emme ole unohtaneet perinteistä vapunaaton brunssia ja va-
punpäivän piknikkiä, joka nautitaan aurinkoisella säällä Pallas-
tunturin juurella ulkosalla. 

Matkan aikana koet neljän tunturin Pallaksen, Ylläksen, Levin 
ja Oloksen hienot maisemat. Teemme matkaa kahdella mi-
nibussilla, joten liikkuminen paikasta toiseen on vaivatonta. 
Majapaikkana toimii tunturihotelli Vuontispirtti, joka sijaitsee 
kansallispuiston maisemissa aivan Vuontisjärven rannalla. 

Vaelluksen hinta on 100 euroa/henkilö sis. matkat, majoituk-
sen 2 hengen huoneissa, ruokailut (aamupalan, lounaseväät, 
päivällisen) ja saunan, vappupiknikin ja -brunssin. Mahdolli-
sista välinevuokrista ja hissilipuista jokainen vastaa itse. 

Mukaan mahtuu 18 henkeä. Lähtö torstaina 29.4. klo 17 ja 
paluu sunnuntaina 2.5. klo 20. Lisätietoa Kimmo Kieksi, p.
050 3105 001.

Oulun suosituin virsi – virsilaulutilaisuus 
perjantaina 23.4. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

Ks. juttu s.16.

Jubilate-tapahtuma
sunnuntaina 25.4. klo 10 Kastellin kirkossa 

Perhemessu ja sen jälkeen lounas Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Lisäksi lasten toimintatuokio. 

Kutsu merelle -musiikkitilaisuus 
keskiviikkona 28.4. klo 18 Tuiran kirkossa 

Ks. juttu s.15. 

Tuiran kanttorien yhteisvastuukonsertti 

sunnuntaina 25.4. klo 16 
Pyhän Tuomaan kirkossa

Perinteissä yhteisvastuukonsertissa esiintyvät kant-
torit Katri Sippola, Marjo Irjala, Heikki Jämsä, Lau-
ri-Kalle Kallunki ja Tommi Hekkala. 
Vapaa pääsy. Ohjelma- ja kahvimaksu 5 €.

Raamattu-, musiikki- ja lähetysleiri

Soi kunniaksi luojan 
16.–18.5. Juuman leirikeskuksessa 

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

Ilm. viim. 30.4. p. 08 3161 340 arkisin klo 9–16. 
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Ensimmäisen kerran kansal-
lista veteraanipäivää vietet-
tiin vuonna 1987 itsenäisen 
Suomen täyttäessä 70 vuot-

ta. Seuraavana vuonna valtioneu-
vosto päätti vakinaistaa päivän 
vieton vuotuiseksi tapahtumak-
si. Päivän yhtenä tärkeimmistä 
tavoitteista on ollut veteraanien 
arvostuksen nostaminen. 

Kansallista veteraanipäivää 
vietetään Lapin sodan päättymis-
päivänä 27. huhtikuuta. Päivä on 
samalla Suomea koskeneiden toi-
sen maailmansodan sotatoimien 
päättymispäivä. Samana päivänä 
vuonna 1945 viimeisetkin saksa-
laiset sotilaat vetäytyivät maasta 
Kilpisjärven alueella.

Veteraanipäivään kuuluu val-
takunnallinen pääjuhla sekä 
suuri joukko kuntien järjestä-
miä paikallisia juhlatilaisuuksia. 
Enimmillään veteraanipäivän ta-
pahtumiin on arvioiden mukaan 
osallistunut yli 100 000 ihmistä 
eri puolilla maata.

Tänä vuonna valtakunnallista 
pääjuhlaa vietetään Tampereella. 

Suositusten 
mukaista viettoa
Ensimmäisinä vuosina kunnissa 
epäröitiin, miten veteraanipäi-
vää tulisi viettää. Siksi kansalli-
nen veteraanipäivän työryhmä 
antoi oman suosituksensa päi-
vän ohjelmaksi. 

Suosituksen mukaan päi-
vä voitiin aloittaa lipunnostol-
la ja jatkaa jumalanpalveluksella 
ja kunniakäynnillä sankarihau-

Kansallinen veteraanipäivä 
ensi tiistaina

doilla. Päivällä juhlaväelle tar-
jottaisiin lounas tai juhlakahvit, 
jonka jälkeen olisi pääjuhla. Il-
lalla voitaisiin järjestää vielä ilta-
juhla. Päivän tapahtumiin saat-
toi liittyä myös veteraaniparaati. 

Näin tiivistä ohjelmaa ei ole 
juuri missään toteutettu, vaan 
kukin paikkakunta on soveltanut 
suositusta omien edellytystensä 
mukaan. Monet kunnat ovat jär-
jestäneet päivän ohjelman yhdes-
sä. Näin ovat tehneet esimerkik-
si Lumijoki, Liminka ja Tyrnävä.

Muistotaulu sahalta 
Pateniemen kirkkoon 
Oulussa ylletään tänä vuonna lä-
hes veteraanipäivän työryhmän 
suosituksiin, sillä päiväjuhlan li-
säksi vietetään poikkeuksellises-
ti myös iltajuhlaa. 

Juhlan taustalla on Patenie-
men sahan sankarivainajien 
muistotaulun siirto Pateniemen 
Sahamuseon ulkoseinältä Pate-
niemen kirkkoon. Aloitteen teh-
nyt Pateniemi-seura esitti siir-
toa Tuiran seurakunnalle, jotta 
muistotaulu pääsisi suojaan sään 
rasituksilta. Tuiran seurakunta-
neuvosto on hyväksynyt seuran 
esityksen ja Pohjois-Pohjanmaan 
museo on antanut luvan tälle jär-
jestelylle. 

SATU LAPINLAMPI

Lähde Markku Honkasalo, Sotiemme 
veteraanien päivä. 1987–2007. 
Kansallinen veteraanipäivä 20 
vuotta.

Sunnuntaina 25.4. 

Siikalatva
Pyhäntä
• Kunniakäynti sankarihaudoilla 

kello 10 jumalanpalveluksen 

jälkeen. Kirkkokahvit 

seurakuntatalossa.

Rantsila
• Messu kello 10 kirkossa. 

Seppeleenlasku sankarihaudoilla 

ja ruokailu seurakuntatalossa 

sekä juhla kello 12.30 kirkossa.

Tiistaina 27.4. 

hailuoto
• Lipunnosto kello 9.45 kirkon 

edessä.

• Sanajumalanpalvelus kello 10, 

Kunniakäynti sankarihaudoille ja 

kahvit seurakuntasalissa.

• Veteraanipäiväjuhla kello 12 

kirkkosalissa. 

haukipudas
• Kunniakäynti ja seppeleenlasku 

kello 10 sankarihautausmaalla.

liminka, lumijoki 
ja Tyrnävä
Kuntien yhteinen veteraanipäivä 

Tyrnävällä.

• Seppeleenlasku kello 9.30 

Lumijoen sankarihaudoilla. 

Seppeltenlasku elklo 9.45 

Limingassa ja kuljetus kirkon 

luota Tyrnävälle kello 10.

• Seppeltenlasku Temmeksellä 

kello 9.45 ja Tyrnävällä kello 

10.15. 

• Ruokailu kello 10.30 Tyrnävän 

seurakuntatalossa, jossa myös 

pääjuhla kello 11.

Muhos
• Veteraanipäivän iltakirkko 

kello 18 kirkossa. Kunniakäynti 

sankarihaudoilla, juhla 

seurakuntatalossa.

Siikalatva 

Kestilä
• Hartaus kello 10 kirkossa. 

Seppeleenlasku sankarihaudoille, 

kahvitilaisuus seurakuntakodissa. 

Piippola
• Hartaus kello 12 kirkossa. 

Kunniakäynti sankarihaudoilla ja 

kahvitarjoilu seurakuntakodissa. 

Pulkkila
• Hartaus kello 11 kirkossa. 

Seppeleenlasku sankarihaudoille, 

ruokailu Ylämäkelän koulussa. 

Oulu
• Rukoushetki kello 12 Oulun 

tuomiokirkossa, seppeleenlasku 

tuomiokirkon kirkkotarhassa, 

Oulun hautausmaalla, 

Oulujoen hautausmaalla ja 

Ylikiimingissä. Linja-autokuljetus 

tuomiokirkolta Madetojan salille.

• Kansalaisjuhlan kahvitilaisuus 

kello 13 Madetojan salin aulassa, 

juhla kello 14 Madetojan salissa.

• Kansalaisjuhla kello 19 

Pateniemen kirkossa. 

Kansallisen 
veteraanipäivän vietto
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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

Kirkkokuoro to 22.4. klo 
18.30 srk-salissa.
liikuntasalin perhevuoro 
pe 23.4. klo 10–11.
eläkeliitto ti 27.4. klo 11 srk-
salissa.
Päiväpiiri ke 28.4. klo 10 
Saarenkartanossa.
Kaverikerho to 29.4. klo 10 
kirkolla. Vappunaamiaiset.
Saarenkartanon hartaus to 
29.4. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 29.4. klo 
18.30 srk-salissa.

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. 
lähetysilta to 22.4. klo 
18.30 Maarit ja Pekka Siito-
sella.
Kotiseurat su 25.4. klo 16 
Helli Eeronkedolla, muka-
na Esa Komulainen ja Raili 
Kemppainen.
lapsikuoro on päättynyt 
tältä keväältä.
Seppeleen lasku sankari-
haudoilla kansallisena vete-
raanipäivänä 27.4. klo 9.30.
Raamattupiiri ti 27.4. klo 
18.30 srk-talossa, Aiheena 
uskontunnustus.
lumilyhdyn hartaushetki 
ke 28.4. klo 14 Lumilyhdyssä.
Kirkkokuoro ke 28.4. klo 
18.30.
hartaus to 29.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa.
Diakonia: To 6.5. Keväinen 
luontoretki mielenterveys-
kuntoutujille Liminganlah-
den luontokeskukseen. Päi-
vä aloitetaan klo 10 aamu-
kahveilla ja kotimatkalle läh-

"Kuljettaa keväinen tie" 
lasten keväiset laulajaiset 
to 22.4. klo 18 srk-keskuk-
sessa. Illassa esiintyy Hauki-
putaan seurakunnan lapsi-
kuoro sekä lauletaan Yhteis-
lauluja. Kahvi ja mehutarjoi-
lu klo 17.30–18, vapaaehtoi-
nen maksu Yhteisvastuuke-
räykselle.
Seurakuntakerho to 22.4. 
klo 13 srk-keskuksen isossa 
salissa sekä ma 26.4. klo 13 
Jokivarren vanhustentalol-
la, mukana Jari Flink. Kulje-
tuspyynnöt perjantaisin klo 
9–11 diakoniatoimistoon p. 
5472 636.
Yhteiskristillinen rukous-
ilta pe 23.4. klo 19 Hellun-
taiseurakunnan rukoushuo-
neella Kellossa.
Kellon diakonia- ja lähetys-
piiri ma 26.4. klo 14.30 He-

lena ja Eero Seppäsellä, Ky-
lätie 8.
Oulun konservatorion hau-
kiputaan toimipisteen ke-
vätkonsertti ma 26.4. klo 19 
srk-keskuksessa. Esiintymäs-
sä haukiputaalaisia lapsia ja 
nuoria, sekä Con Brio -orkes-
teri. Vapaa pääsy.
Kansallisen veteraanipäi-
vän kunniakäynti ja seppe-
leenlasku ti 27.4. klo 10 san-
karihautausmaalla.
Juttukahvila to 29.4. klo 
13 Martinniemen srk-kodis-
sa. Mukana Sami Puolitaival. 
Kuljetuspyynnöt perjantaisin 
klo 9–11 diakoniatoimistoon 
p. 5472 636.
Avoimet ovet rippikoulun 
käyneille nuorille to 22.4. 
ja to 29.4. klo 17.30 Vakku-
rilassa.
Mielenterveyskuntoutujil-

le virkistävä iltapäivä ma 
3.5. klo 12–16 Isoniemen lei-
rikeskuksessa. Ruokailu ym. 
ohjelmaa. Yhdessä-yhdistys 
järjestää kuljetuksen srk-kes-
kuksen edestä museon park-
kipaikalta klo 11.30. Huomio: 
Ilmoittautuminen välttämä-
töntä, jotta tiedetään va-
rautua kyydeissä ja ruoka-
aineallergioissa. Ilmoittau-
tumiset diakoniatoimistoon 
perjantaisin viim. 23.4. dia-
koniatoimistoon klo 9–11 p. 
08 5472 636.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 6.5. klo 18.30 Wirkkulas-
sa. Kokouksen asialuette-
lo on nähtävänä kirkkoher-
ranviraston ilmoitustaululla. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja on nähtävänä kirk-
koherranvirastossa 10.5.–
10.6. Kirkkoherranvirasto on 
avoinna ma-pe klo 10–14 ja 
torstaisin klo 10–17.
Rantapohjan alueen seura-
kuntien yhteinen omaishoi-
tajien retki to 6.5. Ouluun ja 
Liminganlahden luontokes-
kukseen. Lähtö klo 9.15 kirk-
kopihasta, paluu n. klo 16. 
Retkimaksu 15 € peritään au-
tossa. Ilmoittautumiset 30.4. 
mennessä diakoniatoimis-
toon p. 5472 636 pe klo 9–11.
Naistenpäivä Jumalan joh-
datus -teemalla la 8.5. srk-
keskuksessa Vieraana evan-
kelista Eliina Heinonen. Päi-
vä alkaa ohjelmallisella aa-
mukahvilla klo 10 ja päättyy 
ehtoolliskirkkoon klo 19.
Rantapohjan alueen rovas-

tikunnallinen mielenter-
veysleiri 17.–19.5. Isonnie-
men leirikeskuksessa. Lei-
ri alkaa ma aamupäivällä ja 
päättyy ke noin klo 12. Hau-
kiputaalta otetaan kahdek-
san ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta mukaan ja heil-
le lähetetään leirikirje, jos-
sa kerrotaan mm. kuljetusai-
kataulu. Leirimaksu 25 € pe-
ritään leirillä. Ilmoittautu-
miset ruokavalioineen per-
jantaisin viim. pe 30.4. dia-
koniatoimistoon klo 9–11 p. 
5472 636.
Puttaan Tupa on aloittanut 
toimintansa ja on kaikille 
avoinna torstaisin ja perjan-
taisin klo 12–15 osoitteessa 
Kirkkotie 10 C. Tule kahvit-
telemaan, lukemaan ja laina-
maan lehtiä tai kirjoja, seu-
rustelemaan tai tekemään 
käsityöostoksia. Kahvilapäi-
vinä voi myös itse tehdä kä-
sitöitä. Puttaan Tuvalle tar-
vitaan vapaaehtoisia emän-
tiä ja isäntiä. Haluaisitko ol-
la kahvinkeittäjänä ja myyjä-
nä 4 tuntia kerran kuukau-
dessa? Ota yhteyttä Johan-
na Kerolaan, p. 045 1393 993 
tai Helena Ylimaulaan, p. 
040 5014 764.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Raamattuluokka pe 
23.4. klo 18.30 ry:llä. Pyhä-
koulut 25.4. klo 12 R. Paa-
solla, Konttilalla, Haapalah-
della, L. Päkkilällä. Seurat 
su 25.4. klo 16 hoivaosastol-
la ja klo 18 srk-keskuksessa, 
sisarilta to 29.4. klo 18.30 

ry:llä. Kello: Päiväkerho pe 
23.4. klo 17 Kellon srk-ko-
dissa. Raamattuluokka (pie-
net) pe 23.4. klo 17.30 Sii-
ralla. Huutokauppaompe-
luseurat pe 23.4. klo 18.30 
Kellon srk-kodissa. Pyhäkou-
lu su 25.4. klo 12 Kaltakarilla 
ja Kurtilla. Jokikylä: Kevät-
myyjäiset la 24.4. srk-keskuk-
sessa, ruokailu klo 12, myy-
jäiset klo 13. Pyhäkoulut su 
25.4. klo 12 Asema e Esko 
Taavitsainen, Asema p Tom-
mi Myllyneva, keskikylä Ju-
ha Hartikka, Vänttilänperä 
Paananen Pekka, Taipaleen-

kylä Ari Luhtaniemi. Seurat 
su 25.4. klo 16 ry:llä. Päivä-
kerhot ti 27.4. ja ke 28.4. klo 
17.30 ry:llä. Sisarpiiri to 29.4. 
klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Oiva Amandus 
Huttunen, Amanda Iida He-
lea Saari, Oona Elina Kristii-
na Nokela.
Avioliittoon kuulutettu: 
Sauli Johannes Luhtaniemi 
ja Hilkka Kristiina Väyrynen. 
Sami Johannes Myllynen ja 
Anna Emilia Alaruikka.
Kuollut: Aino Marjatta 
Suokkonen 78.

detään klo 15.15. Retken hin-
ta 5 €. Ilmoittautumiset Mar-
jolle 26.4. mennessä p. 045 
6381 973. Ohjelmaa, hyvää 
ruokaa ja lintujen tutkistelua 
yhdessä lintuoppaan kanssa.
Rauhanyhdistys: La 24.4. 
klo 19 aikuistenilta ry:llä. Su 
25.4. klo 12 pyhäkoulu I Ai-
mo Aspegren II Kari Hirvas-
niemi III Ari Viinikka ja klo 
17 seurat ry:llä. Ti 27.4. klo 
19 miestenilta. Ke 28.4. klo 
19 ompeluseurat ry:llä. Päi-
väkerho ry:llä ma, ke klo 17-
18.30 ja ti, to klo 17.30-19.
Kastettu: Lidia Isla Orvokki 
Jussila ja Aida Elsa Lilia Oi-
karinen. 

Syksyn kerhoihin 
Ilmoittautuminen 

ke 28.4. klo 9–12 
Siljalle numeroon 

043 2111 916  

Kerhoihin otetaan 
-05, -06 ja -07 

syntyneitä lapsia. 

Huom! -07 syntyneiden 
tulee olla 3 vuotta täyt-

täneitä kerhojen 
alkaessa.

Wappukahvila 

perjantaina 30.4. klo 12–14 
Wirkkulassa, Kirkkotie 10 D

Piipahda munkille ja simalle tai kahville. Myös arpo-
ja on myytävänä. 

Vappumunkkien ja siman ennakkotilaukset pe 16.4. 
ja pe 23.4. klo 9–11 diakoniatoimistoon p. 08 5472 

636 tai fax 08 5475 203. Hinnat: munkit 2 kpl / 1,50 €, 
6 kpl / 4,50 € ja 10 kpl / 7 €, sima (1,5 l) 2,50 €. Tilauk-

set noudetaan Wappukahvilasta. 
Myymme simaa ja munkkeja myös torilla klo 12 

eteenpäin niin kauan kuin tavaraa riittää.
Tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Nuorten kesätyökampanja

Haukiputaan seurakunta ottaa hautausmaa- ja puis-
totyöhön kahden viikon työjaksoihin vuosina 1991–
1994 syntyneitä nuoria. Ehdot Haukiputaan kunnan 
ja Haukiputaan Yrittäjät ry:n kesätyökampanjan mu-
kaiset. Palkka 300 euroa / 2 viikkoa. Työaika 30 h / vk. 
Paikat täytetään arpomalla. Työnhakijan on ilmoit-
tauduttava myös työvoimatoimistoon. 
 Työpaikkoja haetaan hakulomakkeella, joita saa 
seurakunnan taloustoimistosta sekä internetistä 
www.haukiputaanseurakunta.fi. Hakemus on toimi-
tettava pe 14.5.2010 klo 14 mennessä osoitteeseen: 
Haukiputaan seurakunta, taloustoimisto, Kirkkotie 
10, 90830 Haukipudas. 
 Lisätietoja antaa seurakuntapuutarhuri Erkki Mik-
konen p. 040 5601 961 (vuosilomalla vk 15–16).

Vappukahvila

torstaina 29.4. klo 11–14 perinteinen 
vappukahvila seurakuntatalolla

Tervetuloa päiväkahville, simalle ja 
munkille! Simaa ja munkkeja myy-

dään myös koteihin. 
Lisäksi arvontaa!

Tuotto Yhteisvastuulle.

Veteraanipäivän viettäminen 
hailuodossa sunnuntaina 25.4.

Kello 9.45 
Lipunnosto kirkon edessä

Kello 10
Sanajumalanpalvelus
Kunniakäynti sankarihaudoille
Kahvit seurakuntasalissa

Kello 12
Veteraanipäiväjuhla kirkkosalissa

K a i s a - Mar ja  Stö c ke l l
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Papin päivystys pe klo 13–
16 Zeppelinin kappelissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Konservatorion oppilaiden 
kevätkonsertti to 22.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Naisten piiri to 22.4. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Timo Juntunen.
Miesten piiri to 22.4. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Diakonian palveluryhmän 
suunnittelupalaveri pe 
23.4. Kirkonkylän seurakun-
takodin kokoushuoneessa 
klo 13. Suunnittelemme lop-
pukevään tapahtumia.
että jaksaisin ensi viikkoon 

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 

ke 28.4. klo 9–12

-ilta su 25.4. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Ehtoollinen. Mukana Elliots-
tanssiryhmä Oulusta.
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. 
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille to klo 16.15 
Kirkonkylän srk-kodilla ja pe 
klo 15 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. 
Aamuhartaus Radio Yle 
1:llä ti 27.4. klo 6.15 ja 7.50. 
Hartaus Timo Juntunen.
eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ei ole ke 28.4. klo 12 eikä 
seurakuntapiiriä to 29.4. 
Kirkkokuoro ke 28.4. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa. 
Gospelmessu kaikenikäisil-
le to 29.4. klo 19 kirkossa.
Kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13. 
Keväinen luontoretki mie-
lenterveyskuntoutujille 
torstaina 6.5. Retken hinta  
5 €. Ilmoittautumiset 23.4. 
mennessä Soile Pakkaselle 
p. 040 7790 367. Järjestää Li-
mingan rovastikunta.
Kiitosilta Yhteisvastuuke-
räyksen toteuttamisessa 
mukana olleille (kerääjät 
ja tapahtumissa mukana 
olleet) ti 11.5. Liminganlah-
den luontokeskuksessa. Läh-

tö Kirkonkylän srk-kodilta 
klo 18 ja Kokkokankaan srk-
keskuksesta klo 18.15. Linja-
auto kiertää Honkasen mo-
nitoimitalon kautta. Ohjel-
massa on ruokailu, ulkoilua 
ja yhdessäoloa. Säänmukai-
nen varustus. Ilmoittautu-
minen 30.4. mennessä Lee-
na Hintsala p. 040 7790365 
tai Heini Karhumaa p. 040 
7790368.
Veikon valinta arkisin klo 
9–14 Ollakantie 14. 
Aamukahvila maanantaisin 
klo 10–12 Kirkonkylän srk-
kodissa. Työttömille, eläke-
läisille ja kaikille, joilla on 
päivisin aikaa.
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kok-
kikerho ke klo 16-17.30 ja 
17.30–19, draama- ja leik-
kikerho to klo 17–18. Kok-
kokankaan seurakuntakes-
kus: Monitoimikerho to klo 
17.30–19. Nuorisoseura: Poi-
kien pelikerho ti klo 16–
17.30. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 
19 Vanhassa pappilassa. Yö-
pappila pe 23.4. klo 20 Van-
hassa pappilassa. Nuorten 
pelivuoro ti klo 16.30 Kem-
pelehallilla. Päivystys Zeppe-

linissä pe klo 16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokat: Kes-
kusteluilta pe 23.4. klo 18 
ry:llä, molemmat ryhmät. 
Pyhäkoulut: su 25.4. klo 12 
Kokkokangas: Laurila, Kok-
kokankaantie 169. Keskus-
ta-Ollila: Karppinen, Olla-
kankuja 5. Santamäki: Han-
nula, Rytitie 29. Paituri: Junt-
tila E&P, Kokkokankaantie. 
Seurat su 25.4. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 23.4. klo 19 
Päivi ja Vesa Paasolla, Ran-
nanpohja 13 A.
Seurat su 25.4. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Sampo Johannes 
Halme, Alina Eerika Siltala, 
Rianna Ida Irmeli Kiviniemi, 
Kasper Onni Elmeri Leino-
nen, Hilma Wilhelmiina Ron-
kainen, Joonatan Onni Ola-
vi Saarni, Milla Sofia Kauppi-
nen, Joel Eemil Albert Karp-
pinen.
Vihitty: Mika Juhani Koivula 
ja Piia Kristiina Niemelä.

hartaus to 22.4. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Virsiryhmän harjoitukset to 
22.4. klo 18 srk-talolla. Siio-
nin virret 96 ja 173.
Kuorot: Kirkkolaulajat ke 
28.4. klo 18 srk-talolla. Täh-
det to 22.4. klo 16-17 srk-ta-
lolla ja to 29.4. klo 17.30 srk-
talolla.
Tupoksen olohuone ke 28.4. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Eero, Kyllikki ja Maisa.
Trumpeli Pum ma 26.4. klo 
18 seurakuntatalolla. Trum-
peli Pum laulattaa ja leikit-
tää lastenlauluja- ja virsiä.
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ke 28.4. klo 12 srk-ta-
lolla. Tutustutaan huovu-
tukseen Piia Pengerkosken 
opastuksella.
Kotiseurat ke 28.4. klo 18 
Rönköillä, Kedonperäntie 9. 
Puhujana Esa Komulainen 
Kansanlähetyksestä.
Perhepyhäkoulu su 2.5. klo 
15 Vanamon olohuoneessa 
(2. kerros). Luomiskertomus. 
Rantakylän hautausmaan 

siivoustalkoot to 6.5. alka-
en klo 8. Tarjolla hernesop-
paa ja kahvit.
lähetystyö: Lähetysvint-
ti avoinna maanantaisin klo 
12–14. Lähetystyön kevät-
arpajaiset ovat jälleen alka-
neet. Arvat ovat myynnissä 
huhtikuun alusta kesäkuun 
loppuun. Listoja on Limin-
gan keskustan liikkeissä se-
kä lähetystyön johtokunnan 
jäsenillä. Ostamalla eurolla 
arvan olet mukana mm. Yl-
läksen lomaviikon arvonnas-
sa. Lähetyksen nisumarkki-
nat pe 23.4. alkaen klo 15 
S-Marketin edessä. Myytä-
vä mm. itsetehtyä simaa ja 
munkkeja. 
Varhaisnuorisotyö: Vark-
ka-vintti eli alakouluikäisten 
oma lähetys-ja kansainväli-
syyskerho kokoontuu Kirsin 
johdolla ke klo 15–16.30 lä-
hetysvintillä. 
Nuorisotyö: Nuortenilta to 
22.4. klo 18–20 Vanamossa. 
Nuorten palveluryhmä vie-
railee Alatemmeksen van-

hainkodilla ke 28.4. Kokoon-
tuminen diakoniatoimistoon 
klo 15.15.
Perhekerhot ti 27.4. klo 9.30–
11 Kotikololla. Yhdessäoloa. 
Ke 28.4. klo 9.30–11 Vana-
mossa. Vieraana kirjastotoi-
menjohtaja Outi Härmä.
Partio: Partiotoimistossa 
myynnissä lippukunnan uu-
sia lippalakkeja. Keskiruskea, 
lyhyt lippainen, brodeerattu 
lippukunnan merkki. Hin-
ta 6 euroa. Kirkonkylän su-
denpentupoikien retki Lii-
sanlinnaan to 22.4. Retkikir-
je netissä. Samoajien ja vael-
tajien lupauksenantotilai-
suus pe 23.4. klo 18 Kotiko-
lolla. Partioasu. Partiolaisten 
kirkkopyhä su 25.4. Partiolai-
set ja vanhemmat, tervetu-
loa kirkkoon. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkon pihalla 
huomionosoitusten jako se-
kä Mafekingin päätös. Kirk-
kopalvelussa Huuhkajat. Pa-
jose 2./10 partiojohtajille, ai-
kuisille johtajille sekä partio-
johtajaoppilaille ke 28.4. klo 
18 partiokämpällä. Tupok-
sen sudenpentujen, seikkai-
lijoiden ja tarpojien retket 
Liisanlinnaan to 29.4. Hil-
lat kirkkopalvelussa Limin-
gan kirkossa su 2.5. klo 9.30. 

uRKuIlTA 
la 24.4. klo 18 kirkossa. 

Urkuri Tarja Sakko. 
Vapaa pääsy, kolehti 

yhteisvastuulle.

Markku Korhonen vuosilo-
malla 1.–30.5. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 23.4. klo 
18.30 ry:llä. Nuortenilta pe 
23.4. klo 18.30 Vanamos-
sa. Raamattuluokka (5–6) la 
24.4. klo 18.30 seurakuntata-
lolla. Pyhäkoulut su 25.4. klo 
11.30 ry:llä. Seurat su 25.4. 
klo 17 ja 18.30 ry:llä.
hautojen hoidot: Palveluva-
likoima sisältää: Pitkäaikaiset 
hoidot viisi (5) tai 10 vuotta 
vuotta ja kesähoito. Kesähoi-
dot ilmoitettava kirkkoher-
ranvirastoon kunkin vuoden 
toukokuun loppuun mennes-
sä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseisel-
le kesälle tehdä. Sisältö (mo-
lemmissa sama): Haudan pe-
ruskunnostusmaksu, hau-
dan pinnan nurmi / hiekka-
hoito, kukat ja kukkien hoi-
to. Kukkia yksi/hautasija, kui-
tenkin enintään kolme / hau-
takivi, kastelu, havutus syk-
syllä, jouluna kynttilä. Kynt-
tilöitä yksi/hautasija, kuiten-
kin enintään kolme / hauta-
kivi. Ennen 1.1.2006 solmitut 
pitkäaikaissopimukset hoi-
detaan tehtyjen sopimusten 
mukaisesti.
Kastettu: Salli Valpuri Autio, 
Pyry Akseli Heikkinen, Su-
zanne Lindberg, Onni Veik-
ko Rafael Siermala, Siiri Ka-
tariina Stenius ja Vappu-Ma-
ria Rauha Vellamo Väisänen.
Vihitty: Jari Juhani Heino-
la ja Riitta Maire Marketta 
Kuustie.

IlMOITTAuTuMINeN 
SeuRAKuNNAN PäIVä-
KeRhOIhIN 2010–2011 

pe 21.5. mennessä ker-
hopisteisiin tai kirkko-
herranvirastoon. 
Ilmoittautumislomake 
www.evl.fi/srk/kempe-
le/lapsit_paasivu.htm.

Yhteisvastuu-
arpajaiset 

pe 23.4. klo 9–17 
Limingan S-Marketilla. 

Arvonta klo 17. 
Mahdollisuus myös lah-
joittaa lippaaseen, jos 
kerääjä ei ole käynyt 

ovellasi. 
Keräys päättyy 30.4.

Keväinen luontoretki 
mielenterveyskuntoutujille 

torstaina 6.5. Limingan luontokeskukseen 

Ohjelmassa tutustumista lintujen maailmaan multivi-
deon ja linturetkellä lintuoppaan avustuksella, ruo-

kailu, kahvittelua, ym.
 Ilmoittautuminen ke 28.4. mennessä Ilmonen / 044 

7521 226 tai Taikina-aho / 08 55873841. 
Hinta 5 euroa. Lähtö klo 9.35 taksiasemalta.

heRäTTäJäN PäIVä 
su 25.4. messun jälkeen 

Limingassa kirkossa. 
Alpo Järvi kertoo sanoin 
ja kuvin Kalajoen käräjis-
tä Senegalin talkoisiin.

Partiotoiminnasta 
kiinnostuneet 

aikuiset! 

Lippukuntamme tarvit-
see uusia sudenpentu-
laumanjohtajia tuleval-

le kaudelle. Jos olet kiin-
nostunut asiasta, ota yh-
teys Markku Korhoseen 

p. 044 7521 223 tai mark-
ku.korhonen@evl.fi.

Vappumyyjäiset

pe 30.4. klo 11–13 
Kokkokankaan 

srk-keskuksessa ja Kirkon-
kylän srk-kodissa

Munkkeja, simaa, kahvia, 
arpoja, sekä Kokkokan-

kaalla yv-tuotteita. 
Kokkokankaalla myös 

onnenpyörä! 

Tuotto 
yhteisvastuulle!
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Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 22.–29.4.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Iltamusiikki 
pe 23.4. klo 19 kirkossa

Joose Vähäsöyrinki, laulu
Vesa Kajava, urut

 

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

ke 14–17
pe 10–13

Kylmälänkylän kerho to 
22.4. klo 11 kappelissa, Pek-
ka Kyllönen. Kyyti lähtee srk-
talolta klo 10.30.
Omaishoitajien ryhmä to 
22.4. klo 13 Päiväkeskukses-
sa, Leena Leskelä.
lähetyslauluilta – kau-
neimmat hengelliset lau-
lut to 22.4. klo 19 Marjatta 
ja Toivo Salosella, Kursuntie 
8, Jouni Heikkinen.
hartaus pe 23.4. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Leena Leske-
lä.
Miesten ilta pe 23.4. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
Naistenpiiri su 25.4. klo 17–
19 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, nyyttärit.
Virsilaulutuokio ti 27.4. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Ossi Ka-
java ja päiväkuoro. 
Veteraanipäivän iltakirk-
ko ti 27.4. klo 18 kirkossa, Si-
mo Pekka Pekkala, Ossi Ka-
java. Kunniakäynti sankari-
haudoille, jonka jälkeen juh-
la seurakuntatalossa, juhla-
puhe vt. opetuspalvelujoh-
taja Auvo Huotari, päätössa-
nat Jouni Heikkinen.
Iltahartaus ti 27.4. klo 19 
Rokualla.
Keskipäivänkerho ke 28.4. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Jouni Heikkinen. Vieraa-

na seurakunnan talouspääl-
likkö Riitta Kukkohovi-Col-
paert, aiheena ympäristö ja 
talous. Arvonta.
Niittypirtin kerho ke 28.4. 
klo 13.30, Liisa Seppänen, Si-
mo Pekka Pekkala.
hartaus ke 28.4. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
hartaus ke 28.4. klo 15 Ran-
takodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Rukouspiiri ke 28.4. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Kevätretki 11.5 Ikäihmis-
ten kerhoille Kylmälänkyläl-
le, Laitasaarelle,  Sanginjo-
elle ja keskipäivänkerholle. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset kerhoissa. 
Seurakuntaretki suun-
nitteilla 6.–7.7. Kajaaniin, 
oletko kiinnostunut? Aiko-
muksena olisi osallistua Ru-
noviikon tapahtumaan Ru-
noilijan ääni. Tuula-Liina Va-
riksen vieraana Kirsi Kun-

nas. Lippuvarausten vuoksi 
ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon jo 26.4. men-
nessä p. 5331 284. 
Rovastikunnallinen luon-
toretki mielenterveys-
kuntoutujille to 6.5. Limin-
ganlahden luontokeskuk-
seen. Retken hinta 5 e sis. 
kyydin, ohjelman, ruokailun 
ja kahvit. Linja-autokuljetus 
lähtee Muhoksen srk-talol-
ta klo 8.55, paluumatka al-
kaa klo 15.15. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 28.4. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
p. 533 1284.
Kuorot: Lapsikuoron harjoi-
tukset ke 28.4. klo 17 seura-
kuntatalossa. 
lapset  ja perheet: Per-
hekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa sekä 
torstaisin klo 10–12 Laitasaa-
ren rukoushuoneessa.
Nuoret: Koulupastoripäi-
vystys torstaisin klo 10.40–
12.15 yläkoulussa ja lukios-
sa. Hermes-ryhmän arpa-
jaispalkinnot noudettavissa 
nuorisotoimistolta pe 23.4. 
klo 15–17. Voittajille ilmoi-
tetaan henkilökohtaisesti 
puhelimitse. Päivystys nuo-
risotoimistossa pe 23.4. klo 
15–17 p. 5331 201. Nuor- 
tenilta pe 23.4. klo 18–19.30 
srk-talon alakerrassa. Yökah-
vila Valopilikku la 24.4. klo 
19–24 Nuokkarissa. Raamat-
tupiiri nuorille ja rippikou-
lulaisille su 25.4. klo 12–13 
srk-talon alakerrassa.  Isos-

ilmoittautuminen kesän lei-
reille 30.4. mennessä kirkko-
herranvirastossa oleviin lis-
toihin. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Veljespiiri to 22.4. klo 
19. Raamattuluokka ja il-
takylä 7.–8.-lk. la 24.4. klo 
19 Jaana ja Pasi Urpilaisel-
la, Norjankuja 4. Pyhäkou-
lut su 25.4. klo 12: Kirkonky-
lä Heikkilä, Anttila Lohilah-
ti, Korivaara Kiviahde, Päl-
li Männikkö, Suokylä Kämä-
räinen. Seurat su 25.4. klo 14 
terveyskeskuksessa ja klo 17 
ry:llä. Päiväkerhot ma 26.4. 
klo 17.30 ja 18.30 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Päiväkerho pe 23.4. klo 
19 ry:llä. Päiväkerho la 24.4. 
klo 11 Raamattuluokka ja il-
takylä la 24.4. klo 19 7.–8. 
-lk. Urpilaisella, Norjankuja 
4. Pyhäkoulut: Su 25.4. klo 
12 Hyrkki Puolitaival, Päivä-
rinteenpolku 12, Laitasaari 

Koulutuspäivä to 29.4., 
kirkkoherranvirasto ja 
kaikki toimistot suljettu 
koko päivän.

Keväinen musiikki-ilta 
ke 28.4. klo 19 Muhoksen 
kirkossa.Esiintyjinä mu-
hoslaiset kanttorit Mar-
jo Irjala, Lauri-Kalle Kal-
lunki ja Ossi Kajava, oh-
jelmassa urkumusiikkia, 
duettoja ja yksinlaulua. 
Ohjelma 5 €, illan tuotto 
yhteisvastuukeräykselle. 

Yhteisvastuukirpputo-
ri la 24.4.klo 12–15 Laita-
saaren rukoushuoneella 

Rantatiellä.
Kahviossa tuoreita 

leivonnaisia.
Tule tekemään löytöjä.
Kirpputorin järjestävät 
Laitasaaren Martat ja 
Muhoksen seurakunta

ry:llä, Huovila Korkala, Ylä-
metsäntie 5. Seurat ja laulu-
tuokio su 25.4 klo 17 ry:llä. 
Kastettu: Julius Kasperi La-
pinkangas, Seita Lumi An-
nikki Hallikainen.
Vihitty: Tuomo Johannes 

Posio ja Heidi Helena Åhl-
gren.
Kuollut: Olavi Iisakki En-
qvist 71, Aili Elisabet Hent-
tunen s. Huotari 87.

HEI 
KOLMEVUOTIAS,

Kutsumme sinut ja perheesi
3- vuotiaiden syntymäpäiväjuhlaan 

( v. 2007 syntyneet )

torstaina 29.04.10 klo 18.
seurakuntatalolle!

Pyydämme Teitä ilmoittautumaan juhlille
maanantaihin 26.04.10 mennessä

kirkkoherranvirastoon 08-5331 284.

PuKeuTuA VOIT VäRIKKääSTI, 
SIllä TuTuSTuMMe JuhlIllA eRI VäReIhIN!

hautausmaan kesätyöpai-
kat ovat haettavana 30.4. 
mennessä. Tarkemmat tie-
dot srk:n kotisivuilta www.
oulunsalonseurakunta.fi 
KyläKamarilla ei toimintaa 
Kirpputoriviikolla 16.
Yhteispyhäkoulu su 25.4. 
klo 12 Repussa. Ei muita py-
häkouluja.
Varjakan virsilaulupiiri ti 
27.4. klo 11, Kirsi Järvelin.
Yleisöluento ti 27.4. klo 18 
toimitalossa Vattukujalla, ai-
heena diakoniatyön haasteet 
ja  mahdollisuudet, Lea Rät-
tyä.
hartaus ke 28.4. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 29.4. 
klo 11 seurakuntatalossa. 
Arkilounas. Päivi Pulkkinen, 
Lasse Koukkari.
hartaus to 29.4. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
hartaus to 29.4. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Ma-

ri Flink.
Salonpään ry: Lauluseurat 
to 23.4. klo 18.30 ry:llä. Seu-
rat su 25.4. klo 16 ry:llä, Jou-
ni Hintikka ja Pentti Kinnu-
nen. 
Kirkonkylän ry:  Miesten 
neliö pe 23.4. klo 17 Umpi-
mähkässä. Seurat la 24.4. klo 
11.30 Teppolassa, Erkki Ala-
saarela, seurat la 24.4. klo 
19 ry:llä, Markku Seppänen. 
Raamattuluokka I  su 25.4. 
klo 12 ry:llä, raamattuluok-
ka II klo 12, Kylänpuolessa 
ja Keskikylässä, ry Karhuo-
ja; Aarno Karvonen,  klo 16 
seurat  ry:llä, Jyrki Vaaramo, 
Toivo Määttä. Varttuneiden 
kerho ke 28.4. klo 12 ry:llä. 
Erityisryhmän kerho to 29.4. 
klo 18.30 ry:llä.
Kastettu: Roni Eemeli Pii-
rala, Lilja Helena Virpi, Iina 
Marika Kemppainen, Santtu 
Eemeli Teemunpoika Neu-
vonen, Pinja Eerika Sofia 
Hämäläinen, Leevi Henrik 
Aleksanteri Ala-Tainio, Juli-
us Benjamin Vattula, Iisa Ee-
rika Leinonen, Ilmari Jaakko 
Matti Levälampi
Vihitty: Janne Isidor Kurtti 
ja Jonna-Riikka Tuulia Haa-
pea.
Kuollut: Mauno Samuli Pe-
rälä 71.

Yleisöluento Diakoniatyön mahdollisuudet 
ja haasteet – yhteiskunnallinen muutos ti 
27.4. klo 18 Toimitalolla.
Aiheesta puhuu terveystieteen tohtori, 
yliopettaja Lea Rättyä.
Tilaisuus on avoin kaikille, erityisesti 
mukaan kutsutaan seurakunnan ja kunnan 
luottamushenkilöitä.
Kahvitarjoilu.

Kyläkamarin  
teematiistai 
27.4. klo 12. Luetaan 
runoja yhdessä –  ota 
mukaan mielirunosi.

Perheiden vapputapahtuma

pe 30.4. klo 16–19 srk-talolla. Lippupaketin hinta 3 € / 
hlö, 10 €/  perhe 4 hlöä, seuraavat lapset 2 €  / lapsi sis. 
sima-, mehu-, kahvi- ja munkki-tarjoilun, onginnan ja 
kasvomaalauksen. Lisäksi seikkailurata, askartelua ja 
pallomerikapteenin esitys klo 17 ja 18. Lähtiessä ilma-
pallo mukaan. Lapset voivat pukeutua halutessaan 
naamiaisasuihin. Tuotto yhteisvastuun hyväksi.

Srk-talolla myynnissä simaa ja munkkeja kotiin viemi-
seksi. Hinnat: Munkit 0.60 e/ kpl tai 5e/10 kpl. Munk-
kien ennakkotilaukset khran virastoon p. (08) 5142 
700 28.4. mennessä. Tilatut tuotteet voi hakea  30.4. 
klo 14 alkaen.

limingan rovastikunnan omaishoitajien leiri 
4.–6.5.Rokuan kuntokeskuksessa
Linja-autokuljetus järjestetään. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje.
Omavastuuhinta 50 € / henkilö.
Ilmoittautuminen heti Päivi Pulkkiselle p. 044 
7453 853

limingan rovastikunnan keväinen luontoretki 
mielenterveyskuntoutujille Liminganlahden 
luontokeskukseen to 6.5.2010.
Linja-autokuljetus klo 9 seurakuntatalolta, paluu  
noin 15.30
Retken hinta 5 € / henkilö.
Ilmoittautuminen 28.4. mennessä Riitta Markus-
Wikstedtille p. 044 7453 848.
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Kappalainen Merja Jyrk-
kä, puh. 020 7109 731. Tavat-
tavissa pääsääntöisesti ma 
klo 9–12 Pulkkilan srk-toimis-
tossa ja pe klo 9–12 Rantsi-
lan srk-toimistossa. Vastaan-
ottoa ei ole 23.4.
Seurakuntaseminaa-
ri työntekijöille ja luot-
tamushenkilöille la 24.4. 
klo 9–15 Rantsilan srk-talos-
sa.  Mennään omilla autoil-
la. Kokoonnutaan seurakun-
tataloille, joissa täytetään 
autot. Lähtö Pyhäntä klo 8, 
Kestilä ja Piippola klo 8.15 se-
kä Pulkkila klo 8.30.

Kirkkovaltuusto to 6.5. klo 
18 Pulkkilan srk-talossa. 

KeSTIlä
Ompeluseurat pe 23.4. klo 
19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 25.4. klo 13 
ry:llä.
Seurat su 25.4. klo 19 ry:llä, 
Esko Saukko.
hartaus kansallisen ve-
teraanipäivän kunniaksi 
ti 27.4. klo 10 kirkossa. Sep-

peleenlasku sankarihaudoil-
le, kahvitilaisuus srk-kodissa. 
Kirkkokuoro ti 27.4. klo 19 
srk-kodissa. 
Raamattuluokka ke 28.4. 
klo 19 ry:llä.
Seurakuntakerho pe 30.4. 
klo 10 srk-kodissa. 
Ompeluseurat pe 30.4. klo 
19 ry:llä. 
Kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 15.15, päiväkerho 
ke 28.4. klo 10 ja perhekerho 
to 22.4. klo 11 kerhokodissa.
Kastettu: Nuutti Valo Mika-
el Nikula.

PIIPPOlA 
hartaus kansallisen ve-
teraanipäivän kunniaksi 
ti 27.4. klo 12 kirkossa. Kun-
niakäynti sankarihaudoilla 
ja kahvitarjoilu srk-kodissa. 
Seurakuntakerhon vie-
railu ke 28.4. Pulkkilan ker-
hoon. Lähtö klo 11.30 kir-
kon parkkipaikalta.  Ajam-
me Leskelän kautta.
Yhteisvastuumyyjäiset to 
29.4 klo 11–13 kunnantalon 
edessä. Myytävänä munkke-
ja, simaa ja arvontaa.
Rauhanyhdistyksen myy-
jäiset pe 30.4. klo 18–21 srk-
kodissa. 
Varhaisnuortenkerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
Kastettu: Mysi Ellen Selina 
Rajamäki.

PulKKIlA
Raamattuluokka pe 23.4. 
klo 19 ry:llä.
Pyhäkoulu su 25.4. klo 11 ja 

seurat su 25.4. klo 19 ry:llä. 
hartaus kansallisen vete-
raanipäivän kunniaksi ti 
27.4. klo 11 Pulkkilan kirkos-
sa. Seppeleenlasku sankari-
haudoille, ruokailu Ylämä-
kelän koulussa. 
Ystävyysseura ti 27.4. klo 
13 Vanhustentalossa. 
Seurakuntakerho ke 28.4. 
klo 12 srk-talossa. Piippo-
set vieraana. Myytävänä yh-
teisvastuun hyväksi simaa, 
munkkeja ja arpoja.
Kirkkokuoro ke 28.4. klo 
13.30 srk-talossa. 
ehtoollishartaus pe 30.4. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Kerhot: Perhekerho ma klo 
10, varhaisnuortenkerho to 
klo 16, päiväkerho pe klo 10 
kerhohuoneessa.  

PYhäNTä
Arkipyhäkoulua to 22.4. 
klo 9.15 Puolukkamäen päi-
väkodissa. 
ehtoollishartaus to 22.4. klo 
10 Nestorissa.
hartaus to 22.4. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
Kevätkirppis la 24.4. klo 
9–12 srk-talossa. Pöytämak-
su 10 €, varaukset Merviltä 
p. 044 597 3741. Kirppiksen 
järjestää MLL:n perhekahvi-
la. Pika-arvonta yhteisvas-
tuun hyväksi.
Myyjäiset la 24.4. klo 18 
ry:llä. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla su 25.4. klo 10 juma-
lanpalveluksen jälkeen en-
si viikolla olevan kansallisen 
veteraanipäivän kunniaksi. 

Kirkkokahvit seurakuntata-
lossa, veteraanikuoro esiin-
tyy.
lauluseurat ke 28.4. klo 
18.30 Jukka Laurilalla. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 
29.4. 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
Arkipyhäkoulua 22.4. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 
10 Lastentalolla. 
Ompeluseurat pe 23.4. klo 
19 ry:llä.

Veteraanijuhla su 25.4. 
Messu klo 10 kirkossa. Juma-
lanpalveluksen jälkeen sep-
peleenlasku sankarihaudoil-
le ja ruokailu seurakuntata-
lossa sekä juhla klo 12.30 kir-
kossa. Juhlassa esiintyy Paa-
volan perinnekuoro, Rant-
silan veteraanikuoro, Pytin-
kikuoro ja Rantsilan Stellat. 
Juhlapuhe Erkki Piri. 
Seurat su 25.4. klo 18.30 
ry:llä.
Varttuneidenkerho ke 
28.4. klo 13 ry:llä. 
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.
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 ryh-
mä I klo 12.15 ja ryhmä II klo 
14.15. 
Kuollut: Edvard Jaakko 
Heikkilä 86.

Hernekeittomyyjäiset 
yhteisvastuun 
hyväksi pe 
23.4. klo 10–13 
K-marketin pihassa 
Kestilässä. Ateriana 
paikanpäällä ja kotiin 
omiin astioihin. 

hartaus to 22.4. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutussai-
raalassa.
hartaus pe 23.4. klo 13.30 
Lepolassa.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 

27.4. eikä ti 4.5.
Murto-Ojakylä-Juurus-
suon diakoniapiiri to 29.4. 
klo 10.30 Kauttarannassa.
Raamattu- ja tuumailu-
piirin kevään viimeinen ko-

Veteraanipäivä Tyrnävällä 
Liminka-Lumijoki-Tyrnävä -kuntien yhteinen Veteraa-
nipäivä Tyrnävällä 27.4.
Seppeltenlasku Temmeksellä klo 9.45 ja Tyrnävällä klo 
10.15. Ruokailu klo 10.30 Tyrnävän seurakuntatalolla, 
jossa myös pääjuhla klo 11.
Seppeltenlasku on Limingassa klo 9.45 ja kuljetus Li-
mingan kirkon luota Tyrnävälle lähtee klo 10.

Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden haudanhoitosopi-
muksia sekä kesähoitosopimuksia. Sopimuspyyntöjä 
otetaan vastaan toukokuun loppuun saakka talous-
toimistossa, p. 5640 620.
Hoitosopimuksen sisältää haudan pinnan nurmi- tai 
hiekkahoito, kukat ja kukkien hoito sekä kastelu.

Seurakuntakerhon retki ke 5.5. Liminkaan. Lähtö klo 
9.00 Tyrnävän seurakuntatalolta ja paluu klo 15 men-
nessä. Tutustumme kirkkoon ja Liminganlahden luon-
tokeskukseen sekä vierailemme seurakunnan kerhos-
sa. Osallistumismaksu 10 € / kerholainen ja 15 € / ei-ker-
holainen sisältää kyydin, ruoan, kahvin ja ohjelman. Il-
moittautumiset 28.4. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 5640 600.

Keväinen luontoretki
Limingan rovastikunnan 
diakoniatyön järjestä-
mä keväinen luontoret-
ki mielenterveyskuntou-
tujille Liminganlahden 
luontokeskukseen tors-
taina 6.5.
Ohjelmassa mm. linturet-
ki lintuoppaan johdolla, 
lounas, retkikahvit. Ret-
ken hinta 5 euroa. Ilmoit-
tautuminen 28.4. men-
nessä Salmelle 044 7372 
631. 

KuuluTuS

Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 
16.5.2010 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Tyrnävän kirkossa klo 10.00 
alkavan jumalanpalveluksen jälkeen ja päättyy klo 
20.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seu-
rakunnan kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina 
10.5.2010 ja päättyen perjantaina 14.5.2010, joka päi-
vä klo 9.00–18.00.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on sii-
nä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaike-
uksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta ko-
tonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on il-
moitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon 7.5.2010 
klo 16.00 mennessä.

Vaalin tulos julistetaan kirkossa sunnuntaina 16.5. ai-
kaisintaan klo 21.00. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on 
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.5.–16.6.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaik-
ki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16.5.2010 18 
vuotta täyttäneet henkilöt, jotka on merkitty seurakun-
nan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen 
ensimmäistä vaalipäivää.

TYRNÄVÄN SEURAKUNTA
Vaalilautakunta

koontuminen pe 30.4. klo 18 
Temmeksen srk-talolla nyyt-
täreiden merkeissä.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Nuoret: Nuortenilta pe 23.4. 
klo 18 Tyrnävän srk-talossa.
Rippikoulu: Ryhmä II, rip-

pikouluopetus la 24.4. klo 
9–15 Tyrnävän srk-talossa.
Temmes: Hartaus pe 30.4. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-talossa.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Lauluseurat to 22.4. 
klo 19 Uusi-Illikaisella, Pa-
lontie 19. Aviopuolisoilta la 

24.4. klo 18 ry:llä. Seurat su 
25.4. klo 14 Lepolassa ja klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 23.4. klo 19 
Päivi ja Vesa Paasolla, Ran-
nanpohja 13 A. Seurat su 
25.4. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Kaapo Rasmus 

Valtteri Klasila, Arttu Juha-
ni Komulainen, Edith Au-
rora Lauriala, Reino Vilppu 
Oliver Rahja, Miro Markku 
Stenroth.
Avioliittoon vihitty: Janne 
Pekka Juhani Komulainen ja 
Anu Johanna Lehtonen.
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Upsalan yliopiston uskonnonpsykologian pro-
fessori Owe Wikström on tullut tutuksi suo-
malaiselle lukijakunnalle useilla suomenne-
tuilla kirjoillaan, kuten musiikkia käsittele-

vä Sielu ja Sointi, Matkalla olon mysteeri, Läsnäolon 
taito, Pyhän salaisuus ja Häikäisevä pimeys. 

Uusi, hartaasti odotettu kirja Kaipauksen puo-
lustus käsittelee, mistä kaipuu syntyy, miksi me 
olemme usein kaihomielellä ja miten saamme le-
von, rauhan.

Mistä kaiho syntyy? Wikström kertoo esimerkkinä 
kokemansa tapahtuman. Vanha mies soittaa harmo-
nikkaa ostoskeskuksessa: ”Nyt harmonikasta vyöryy 
tarttuva, melkein tuskallisen kaunis tango mollissa. 
Se on hillityn tunteikas ja erittäin rytminen. Tuntuu 
kuin koko ostoskeskus pysähtyisi. Musiikki rakentaa 
ympärillemme lasikuvun. Hillitty rytmi, tulinen kai-
ho, miltei liehittelevät sävelet avaavat aukkoja haikeaan 
riemuun – jonkinlaiseen hehkuvan surun ja ilon tans-
siin. Kukaan ei voi seistä liikkumatta. ” 

Kaiho on vaikeasti tavoitettava kokemusten se-
koitus: lempeää surua jostain ihanasta, yhtä aikaa 
sekä kaipaavaa surumielisyyttä että riipaisevaa on-
nea. Siinä on kyse elämän keskuksen löytämises-

Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa…
tä (kodittomuus), oman kuolevaisuuden ajatuksen 
kohtaamisesta (rajallisuus) sekä mahdollisen juma-
lallisen läsnä – tai poissaolon pohtimisesta (hengel-
lisyys). Wikström itsekin toteaa teeman olevan vai-
keasti hahmotettava. Hän ohjeistaakin lukijaa sa-
noin ”kirjan voi lukea kannesta kanteen, mutta sii-
hen voi sukellella myös sieltä täältä”.

Kaiho syntyy ilosta, surusta, muistoista, koke-
muksista. Me emme aina muista olevamme kuole-
vaisia. Kun ikää tulee lisää, perustamme perheen, 
lapset kasvavat, ja kun muutumme ja kasvamme, 
me emme ole aina kuin nuoret leijonat. 

Elämän peruskysymykset; kuka minä olen, min-
kä varaan rakennan elämäni ja mikä on elämän tar-
koitus, piinaavat. Kuten Edith Södergran kirjoittaa 
runossaan: ”Ikävöin maahan jota ei ole, sillä kaik-
kea mikä on, olen väsynyt himoamaan.” 

Juuri tähän ajatusmaailmaan iskeytyy Wikström 
uudella kirjallaan. Hänen mukaansa kaipaus ja kai-
ho kuuluvat ihmisen perusolemukseen. Hän kirjoit-
taa rauhallisesti ja juurevasti. Mielipiteet, ajatukset, 
analyysit ja johtopäätökset ovat herkkää luettavaa, 
koskettavaa ja pelottavan tuttua kärkkyvän levotto-
muuden painamille. 

Lukunurkka

Kirjaa on luettava intensiivisesti, maistellen ja 
kuulostellen, mutta ei kiiruhtaen. Kirjaa on luetta-
va uudelleen ja uudelleen, sillä sen vaikutuksena on 
melkoinen ajatusten vyöry. 

Kaipauksen elintila on koko ihmisen elämä, 
myös hengellinen elämä ja etsintä. Vasta kun on lu-
kenut koko kirjan, siihen voi palata lukemalla lu-
vun sieltä täältä. 

Uusi kirja osoittaa jälleen kerran Owe Wikströ-
min kirjoittaneen ajattoman ja mieleenpainuvan 
kirjan, odotusten mukaisesti ja enemmänkin.

JUHA VäHäKANgAS

Owe Wikström: 
Kaipauksen 
puolustus. 
Suomentanut 
Oili Räisänen. 
Kirjapaja 2010.

Kuin ensimmäistä päivää 
Ensi-ilta 24.4. kello 19 

muut näytökset su 25.4., ti 27.4. ja to 29.4.  
Teatterikuoppa, Revontie 45, Haukipudas

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Haukiputaan Teatterikuo-
palla tulee lauantaina 
ensi-iltaan Anna Kro-
geruksen näytelmä Kuin 

ensimmäistä päivää. Kiiminki-
läisen Cappas-teatterin esittä-
mä näytelmä sijoittuu kuvitteel-
liseen vanhusten hoitokoti Le-
polaan. 

Näytelmän päähenkilö on Rit-
va, viisikymppinen perushoitaja, 
joka työskentelee Lepolassa kut-
sumusammatissa jatkuvien sääs-
tötoimien paineessa. Vakituista 
työsopimusta ei ole.

Hoitokodissa kehitetään ja 
otetaan pilottiprojektissa töihin 
sudanilainen maahanmuutta-
ja Adam. ”Se on niin helppoa 
tuolta hallintokerroksesta ide-
oida”, toteavat hoitajat. 

Tutunoloista 
tarinaa
Näytelmän tapahtumat tupla-
vuoroineen, alimiehityksineen, 
kiireineen ja määräaikaisuuksi-
neen ovat tuttuja myös haukipu-
taalaiselle perushoitajalle Anneli 
Räisäselle. Räisänen työskente-
lee Haukiputaan terveyskeskuk-
sen vuodeosastolla osastosihtee-
rinä. Työelämää on takana 35 
vuotta, josta 25 vuorotyössä.

– Kun kuulin näytelmän si-
joittuvan kainuulaiseen hoitoko-
tiin, ensireaktioni oli, että taasko 
Kainuuta mollataan, hyrynsal-
melaislähtöinen Räisänen sanoo. 

Näytelmä on kuitenkin sijoi-
tettu Haukiputaalle lukemisi-
neen päivineen.

Työelämästä tuttua oli erityi-

sesti työskentely vähällä henki-
lökunnalla.

– Arkea on se, että joudumme-
paikkaamaan työvuoroja ja sijai-
sia ei saa. Varmasti joka paikassa 
on sama ongelma, jotta kolmessa 
vuorossa saadaan homma pyöri-
mään, Räisänen toteaa. 

Hän arvelee, että monessa pai-
kassa hoitohenkilökuntaa var-
masti jo ärsyttävät näytelmässä 
”kuntayhtymän jokaviikkoisena 
hyvinvointilöpinänä” esiin tul-
leet työhyvinvointitoimet.

Kolme vuoroa 
peräkkäin?
Hoitajan silmin näytelmä oli 
kaikkinensa todentuntuinen.

– En usko, että tosielämäs-
sä kuitenkaan tehtäisiin kolmea 

vuoroa peräkkäin. Mutta ilta-
vuorosta moni joutuu tekemään 
yövuoron perään.

Ritvan ja nuoren hoitajan hah-
moissa on Räisäsen mielestä aito-
utta. Katsojalle näkymättömäksi 
jäävä esimies Raippakoski sane-
lee toimintaa ylhäältä päin. Osas-
tolla hoitajat lisäävät vauhtia sen 
mukaan.

– Vähällä väellä enemmän te-
keminen on arkipäivää. Potilaat 
ja asiakkaat kärsivät, kun väkeä 
vähennetään. Luottamusmiehi-
nä yritämme pistää kampoihin, 
kuvailee ammattiliitto Superin 
Haukiputaan osastossa luotta-
musmiehenä toimiva Räisänen.

Kun hoitajat joutuvat muun 
työnsä ohella vielä tuhoamaan 
käsin papereita, Ritva löytää re-

vittävän paperin joukosta ”kuu-
den askeleen harjoitusohjelman 
työhyvinvointiin”. 

Hän yrittää yksin yövuorossa 
opetella löytämään omat rajansa 
ja sanomaan ei. Tosipaikan tullen 
se ei vain ota onnistuakseen kil-
tiltä pätkätyöläiseltä.

– Elanto on kiinni työstä. Ei 
voi sanoa, että nyt tämä loppuu, 
vaan on ajateltava järjellä. Työn-
tekijällä ei ole varaa lähteä käve-
lemään, koska ei voi tietää, mis-
sä on seuraava leipä, sanoo Räi-
sänen.

PäIVI MäKINEN

Hoitajasta otetaan kaikki irti

Kuin ensimmäistä 
päivää kertoo 

vakavista asioista. 
Niin näytelmässä 

kuin hoitolaitoksien 
arjessa on 

hauskojakin hetkiä, 
perushoitaja Anneli 

Räisänen sanoo. 


