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Lapsissa on tulevaisuus. Lapsia on suojeltava. 

Lapsi on aina viaton. Näistä ihmiset väriin ja 

uskoon katsomatta ovat samaa mieltä. Siksi 

on ymmärrettävää, että rippisalaisuuden rajoja ky-

seenalaistavassa keskustelussa halutaan pelastaa 

ensiksi juuri lapset. Siitä, että kaikki rippisalaisuu-

den piirissä paljastuneet lapsiin kohdistuvat uhat 

tehtäisiin ilmoitusvelvollisuuden alaisiksi saadaan 

varmaan yksimielisyys. Se olisi kuitenkin vain kos-

meettinen muutos.

Rikosta suunnittelevan henkilön ripin vastaan-

ottaneen tai sielunhoitoa antaneen kirkon työnte-

kijän on nykyisen kirkkolain mukaan kannustetta-

va ripittäytyjää tunnustamaan aikeensa törkeiden 

rikosten kyseessä ollessa viranomaisille. Tunnusta-

maan mitä? Pelkkiä aikomuksia? Ne eivät ole syyttä-

misperusteita. Jos tekoa suunnitteleva ei itse suostu 

menemään viranomaisen puheille, nykyisen kirkko-

lain mukaan kirkon työntekijän on kerrottava rikos-

suunnitelmista vaikkapa poliisille. 

Tästä on apua, jos kyseessä on tiettyyn ostoskes-

kukseen tiettynä päivänä pommia vievä henkilö. Jos 

kyseessä on lapseen tai lapsiin yleensä kohdistuva 

väkivallan uhka, apu jää pienemmäksi. Kirkon työn-

tekijälle jää nykyisessä, ja ehkä uudistettavassakin 

kirkkolaissa, vain mahdollisuus mennä kertomaan 

viranomaisille, että eräs herra tai rouva X suunnit-

telee tekoa Y. Se ei ole viranomaisille mitään uutta 

auringon alla, pahoja asioita tapahtuu koko ajan. 

Tarvitaan nimiä. Kuka suunnittelee ja kuka on 

suunniteltu uhri? Vai ovatko potentiaalisia uhre-

ja kaikki lapset? Jos tietoja ei voi virallisesti antaa, 

moniko poliisin pakeille menevä kirkon työntekijä 

olisi valmis antamaan nimettömän vihjeen?

Jos rippisalaisuuden verhoa halutaan todel-

la raottaa yhteisen hyvän puolesta, myös vanhat 

rikokset tulisi ottaa ilmoitusvelvollisuuden alle. 

Samoin meitä entisiä lapsia kohtaan suunnatut 

väkivallanteot. Ripittäytyjä tulee etsimään ennen 

kaikkea anteeksiantoa. Ripin lopuksi annetaan syn-

ninpäästö. Synnin saa anteeksi, mutta teko on sil-

ti sovitettava. 

Rippisalaisuutta uudelleenarvioitaessa ei riitä, 

että kevätsiivouksen tapaan viedään matot ulos 

tuulettumaan, pestään talo lattiasta kattoon nurk-

kia myöten ja vaihdetaan verhot. Pieni stailaus ei rii-

tä, vaan on mentävä talon perustuksiin asti. Onnek-

si ne ovat kunnossa.

Aatoksia

Pelkkää kosmetiikkaa ?

Vuorotteluvapaa  
2.0.
Lähdin mukaan Facebookin sen 
Suomeen rantautumisen ensim-
mäisessä aallossa noin kolme vuot-
ta sitten. Olen ollut palvelun ahkera 
käyttäjä koko ajan, mutta vasta viime 
talvena sosiaalinen media mahdol-
lisuuksineen avautui minulle luon-
nolliseksi tavaksi olla olemassa.

Olin viime talven vuorotteluva-
paastani kolme kuukautta Thai-
maassa. Vaikka tukikohtanani oli 
ystäväni elämänpiiri Kaakkois-
Thaimaassa, olin yksin liikenteessä 
ja reissailinkin reppuni kanssa eri-
mittaisia retkiä ympäri maata. Rep-
pu ja läppäri olivat tärkeimmät mat-
kakaverini.

Matkoillani lähes päivittäin päi-
vitin Facebook-statustani ja kuvai-
lin kokemuksiani palvelua käyttä-
ville kavereilleni. Monet seurailivat 
päivityksiäni, tykkäsivät ja kommen-
toivat edesottamuksiani. Myös minä 
pysyin small talkin tasoisesti tietoi-
sena siitä, mitä kavereilleni kuuluu, 
millaiset asiat heitä kiinnostavat ja 
mitkä uutiset puhututtavat. Jakami-
sen riemu oli olemassa, vaikka olin 
toisella puolella maapalloa.

Oudolla tavalla Facebook-kave-
reistani tuli minulle – uskallanko sa-
noa? – tärkeämpiä henkilöinä kuin 
lähtökohtaisesti paremmista ystä-
vistäni, jotka eivät käytä Faceboo-
kia. Tuntui auttamattoman työlääl-
tä ja vanhanaikaiselta lähettää kuu-
lumis-sähköposteja ja odottaa niihin 
vastauksia. Facebookin kommen-
tointien kautta keskustelu eteni niin 
toisella tavalla ja ryhmässä. Se tuntui 
paljon kiinnostavammalta tavalta pi-
tää yhteyttä kuin yksipuolinen koke-
muksistaan tiedottaminen.

75-vuotias äitini opetteli käyttä-
mään skypeä ja monet hauskat pu-
helut puhuin hänen kanssaan kera 

Kirkko 
kirkon sisälle?
”Luterilaisen kirkon kanssa kiistelevällä 
Suomen Luther-säätiöllä on suuret suun-
nitelmat: parin vuoden kuluttua oma 
hiippakunta, runsaasti lisää seurakun-
tia, pastoreita ja jäseniä.

Säätiön toiminnassa mukana olevia 
yhdistävät samat arvot. He vastustavat 
avoliittoja, naispappeutta ja pitävät ho-
moseksuaalisuutta varhaislapsuudessa 
syntyneenä henkisenä vammana. 

Ruotsin Missionsprovinsenin piispa 
Matti Väisänen kertoi Suomen lähetys-
hiippakunnan perustamisesta sunnun-
taina Tampereella. 

– Uusi hiippakunta perustettaisiin lu-
terilaisen kirkon sisälle, mutta sitä ei sää-
telisi kirkkojärjestys, vaan yhdistyslaki ja 
hiippakunnan omat säännöt, joita val-
mistellaan, Väisänen kertoi Luther-sää-
tiön jäsenille.”

Aamulehti 17.5.2010

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

20.5.2010

Rikokset 
pyyhitään pois
”Suomen lakien mukaan syyttäjän velvol-
lisuus on nostaa syyte rikoksesta epäiltyä 
vastaan ja riippumattoman oikeuslaitok-
sen on päätettävä mahdollisesta tuomios-
ta. Syylliseksi todettua rikoksen tekijää ei 
voi oikeuslaitos armahtaa.

Rikokset on poispyyhitty, koska Jee-
sus Kristus on sovittanut ne suostumalla 
kärsimään kaiken meidän puolestamme. 
Syntimme siirtyi kerta kaikkiaan Jeesuk-
sen kannettavaksi.

Kristus todella sovitti kaikki ne tuo-
miot, jotka meidän syntisten kuuluisi 
kärsiä. Hän kärsi ja sovitti ihmisten an-
saitsemat tuomiot pettämisistä, valehte-
lusta, varkauksista, pahan puhumisesta, 
kateudesta, lähimmäisten hylkäämisistä, 
itsekkyydestä, huoruudesta, panetteluis-
ta yms. synneistä.”

Lestadiolaisen Uusheräyksen lehti 
Lähettäjä 5/2010

online-kamerakuvan. Minä esitte-
lin äidille naapuruston mangopuita 
ja burmalaisia työmiehiä, äiti näytti 
skypekameralla kuinka paljon Vih-
dissä oli lunta ja mitä hän oli väsän-
nyt eläkeläispiirin käsityökerhossa. 

Minä läheisriippuvainen selvisin 
matkasta ilman ikävän tunteita!

Vuorotteluvapaallani olin myös 
Kroatiassa. Sieltä lähtöä tehdessä Is-
lannin tuhkapilvi tuprutti ja paluu-
lentomme ei onnistunut huhtikuise-
na sunnuntaina. Samaisena sunnun-
taina kuitenkin ystäväni soitti kän-
nykkääni, olenko huomannut Face-
bookin matkoja välittävästä ryhmäs-
tä, että juuri seuraavana aamuna oli-
si tarjolla autokyyti Splitistä Helsin-
kiin. Kyyti järjestyi ja me pääsimme 
kotiin. Taas oli yksi sosiaalisen me-
dian riemuvoitto kirjattu!

Töihin palattuani olen ilolla huo-
mannut, että Toivontuottajat on ak-
tiivisena toimijana sosiaalisessa me-
diassa. Tämän vuorovaikutuskana-
van mahdollisuudet tarjoavat kirkol-
le laajemminkin uusia ja mielekkäitä 
tapoja olla mukana seurakuntalais-
ten arjessa – ja miksei juhlassakin.

Riitta KallioRiNNe
Kirjoittaja on Helsingin, Espoon ja Vantaan 

ev.-lut. seurakuntien sähköisen 
viestinnän toimituksen eli 

Toivontuottajien toimituspäällikkö.
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Sosiaali- ja terveysministe-
riö haluaa, että papeilla ja 
lehtoreilla olisi aina ilmoi-
tusvelvollisuus suunnitel-

lun lapsen seksuaalisen hyväksi-
käytön tullessa esille. 

Nykyisin rippiä vastaanotta-
villa on ilmoitusvelvollisuus vain 
törkeistä hyväksikäyttötapauksis-
ta. Tekojen törkeyden arvioimi-
nen on kuitenkin hyvin hankalaa, 
varsinkin etukäteen. Ilmoitusvel-
vollisuus ei koske nykyisellään jo 
tapahtuneita rikoksia.

Lastensuojelulaista vastaava 
peruspalveluministeri Paula Ri-

Rippisalaisuutta 
on raotettava useammin

sikko kertoi viikonvaihteessa,  
että kirkon kanssa neuvotellaan, 
jotta se tekisi tarvittavat muutok-
set kirkkolakiin. 

lastensuojelulaki 
jyrää kirkkolain
Jollei kirkkolakia muuteta, muu-
tokset tehdään lastensuojelula-
kiin. Muutos tarkoittaisi sitä, että 
laista poistettaisiin maininta sii-
tä, ettei ilmoitusvelvollisuus kos-
ke rippiä tai sielunhoitoa. Lasten-
suojelulaki ajaa kirkkolain edelle, 
joten se velvoittaisi kaikkia kirkon 
työntekijöitä. 

Oulun piispa Samuel Salmi 
uskoo, että kirkko ja sosiaali- ja 
terveysministeriö pääsevät neu-
votteluratkaisuun kiistassa, mi-
käli se koskee vain ilmoitusvel-
vollisuuden laajentamista.

Mikäli ministeriö vaatii tekoa 
suunnittelevien nimien paljasta-
mista, se tulee kohtaamaan vas-
tarintaa kirkon johdon taholta.

Neuvottelumekanismit ovat 
Salmen mukaan olemassa, ja hän 
toivoo että asiasta saadaan osa-
puolia tyydyttävä ratkaisu.

Pedofiilin nimeä 
ei viranomaisille
Salmi sanoi viime viikolla Hel-
singin Sanomissa, että jos ripit-
täytynyt pedofiili ei ilmoittau-
du poliisille, on papin velvolli-
suus ilmoittaa viranomaisille, 
että lapsi on vaarassa. 

Rippisalaisuutta ei hänen mu-
kaansa olla kuitenkaan koko-
naan murtamassa. Sen muok-
kaamisesta keskustellaan siitä 
lähtökohdasta, että pedofiilin ai-
keet on aina ilmiannettava. 

Pedofiilin nimeä ei vallitse-
van kirkkolain mukaan voi ker-
toa viranomaisille. Tämä ei kui-
tenkaan estä kirkon työntekijöi-
tä informoimasta viranomaisia 
niin, että he voivat suojella lasta 
häntä uhkaavilta aikeilta ja pyr-
kiä selvittämään viranomaisina 

myös mahdollisen teon tekijän.
Salmi ei halua vielä ker-

toa yksityiskohtaisesti miten 
kirkon työntekijät informoi-
sivat viranomaisia.

Salmen mukaan rippi-
salaisuuden höllentämisestä 
myös aikuisiin kohdistuneis-

sa väkivallanteoissa voi kes-
kustella. Nyt ei ole kui-

Jos joku yksityisessä ripissä tai 

sielunhoidossa ilmaisee jon-

kun yleisen rikoslain 15. luvun 

ja 10. pykälän mukaisen rikok-

sen olevan hankkeissa, papin 

on kehotettava häntä ilmoit-

tamaan asiasta viranomaisille 

tai sille, jota vaara uhkaa. 

 Pykälän mukaisia rikoksia 

ovat muun muassa joukkotu-

honta, rikos ihmisyyttä vas-

taan, sotarikos, törkeä sotari-

kos, raiskaus, murha, ryöstö, 

törkeä ryöstö, valtiopetos ja 

törkeä lapsen seksuaalinen hy-

väksikäyttö.

 Jollei hän suostu siihen, pa-

pin on kerrottava hyvissä ajoin 

ja varovasti asiasta viranomai-

sille, kuitenkin niin, ettei asian-

omainen suoraan tai välillisesti 

tule siitä ilmi. 

Pappia ja lehtoreita sitoo 

ehdoton rippisalaisuus. Rippi-

salaisuutta tai sielunhoidossa 

ilmaistua asiaa ei saa paljas-

taa, vaikka hänelle uskoutunut 

henkilö antaisi tähän luvan. 

Muita kirkon työntekijöi-

tä koskee rippisalaisuus, jon-

ka asiakkaan suostumus voi 

muuttaa. Rippisalaisuus muut-

tuu myös, jos laki määrää, et-

tä asiasta on kerrottava viran-

omaisille.

Lähde: Kirkkolaki

Rippisalaisuus

tenkaan tällaisen keskustelun ai-
ka. Ensin on käytävä nykyinen 
keskustelu.

törkeä rikoksen 
rajaton ovat epäselvät
Ripissä lapsen törkeästä seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä kuuleval-
la papilla tai lehtorilla on rikos-
lain mukaan velvollisuus kertoa 
siitä viranomaisille.

Oulun tuomiokapitulin laki-
miesasessori Osmo Rahjan mu-
kaan ripin vastaanottajien on 
vaikea arvioida mikä teko täyt-
tää törkeän teon kriteerit. 

Jos pappi tai lehtori kuulee tör-
keästä lapsen seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä muuten kuin rippi- 
tai sielunhoitotilanteessa, hän-
tä koskee sama ilmoitusvelvolli-
suus kuin ketä tahansa. 

Aina ei ole kuitenkaan selvää, 
onko rikoksesta kerrottu sielun-
hoitotilanteessa. Rippi on help-
po tunnistaa, sillä siinä on tietty 
kaava. Rippiin kuuluu muun mu-
assa synninpäästö.

Kahdenlaista  
rippisalaisuutta
Lastensuojelulaki on niin sanot-
tu erityislaki ja kirkkolaki ylei-
nen laki. Erityislaki ajaa yleisen 
edelle. Lakien ollessa ristiriidas-
sa on noudatettava erityislakia.

Rahjan mukaan kirkolla ei 
ole muuta mahdollisuutta kuin 
muuttaa kirkkolakia, jos lasten-
suojelulakia muutetaan.

– Myös muita kirkon työnte-
kijöitä, kuten diakoniatyönteki-
jöitä, koskee vaitiolovelvollisuus. 
Papeista ja lehtoreista poiketen 
sen voi heillä poistaa asiakkaan 
suostumus tai se, että laki mää-
rää asian ilmoittamisesta, kertoo 

järjestösihteeri Tiina Laine Dia-
koniatyöntekijöiden liitosta.

Hän muistuttaa, että dia-
koniatyöntekijöillä on kirkon 
työntekijöistä eniten henkilökoh-
taisia asiakaskohtaamisia. Niihin 
verrattuna rippi on lähes margi-
naalinen ilmiö.

PeKKa HeliN

Samuel Salmi uskoo neuvotteluratkaisuun

Piispa Samuel Salmi on valmis neuvotteluihin ripin vastaanottajien 
ilmoitusvelvollisuuden laajentamisesta. 
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Raili Halonen-Kaltio moitti 22.4. ilmes-
tyneessä Rauhan Tervehdyksessä Suo-
men evankelisluterilaista kirkkoa maal-
listumisen tukemisesta ja pääsiäissano-
man raiskaamisesta. 

Hän yhtyi aikaisempaan kirjoitte-
luun siitä, että "-- kirkkoja annetaan 
käyttöön sellaisiin tilaisuuksiin, joiden 
sisältö ei sovi Raamatun opetuksiin --". 
Tähän liittyen hän pöyristyneenä ih-
metteli, mitä tekemistä japanilaisella 
naisnäyttelijällä oli ristiinnaulitun roo-
lissa Helsingin tuomiokirkolla esitetys-
sä näytelmässä. 

Kysyisin puolestani Halonen-Kaltiol-
ta, miksi japanilainen naisnäyttelijä oli 

niin loukkaava kyseisessä roolissa? Sik-
sikö, että Jeesuksen roolissa on totuttu 
näkemään tietynlainen mies? Näytteli-
jää koskeva kommentti oli mielestäni ra-
sistinen ja asiaton, sillä kirjoittaja puut-
tui selvästi näyttelijän etniseen taustaan 
ja lisäksi sukupuoleen. 

En näe kirkolle vahingollisena, jos pe-
rinteitä välillä ravistellaan, kuten tehtiin 
pääsiäisnäytelmän yhteydessä, jos yleinen 
linjaus on asiallinen ja osoittaa suvaitse-
vaisuutta. Näytelmät ovat usein vertaus-
kuvallisia, ja ymmärtääkseni tällä "poik-
keuksellisella" Jeesus-hahmolla pyrit-
tiin kuvaamaan Jeesuksen keskeistä sa-
nomaa. Toteutuksen suhteen kaikkea ei 

tarvitse tehdä vuodesta toiseen samalla 
tavalla, vaikka monet ovatkin kiintyneitä 
juuri perinteiseen Jeesus-kuvaan. 

Muistuttaisin siitä, että Jeesus oli ai-
kansa radikaali, joka puolusti juuri niitä 
ihmisiä, joita muu yhteiskunta halveksi 
ja vältteli. Hän ei jaotellut ihmisiä arvo-
aseman, sukupuolen tai kansalaisuuden 
mukaan, vaan korosti rakkauden ja kes-
kinäisen sovun merkitystä. 

Kristityn vastuu on vahvasti tässä 
sanomassa: Ihmisen on turha tuomi-
ta toista, sillä kukaan ei voi itse päättää 
lopullista kohtaloaan. Kaikki on Juma-
lan käsissä. Meidän on siis turha heitel-
lä kiviä, kun emme voi olla varmoja edes 

omasta pelastuksestamme. 
Jeesus puolusti heikompia ja syrjään 

työnnettyjä, ja tämä on osa Raamatun 
opetusta. Eikö siis ihmisoikeuksia ko-
rostava näytelmä sovi kirkon yhteyteen? 
Jos näytelmällä halutaan osoittaa, että 
Jeesus on kaikkien ihmisten pelastus, 
onko se ristiriidassa kirkon sanoman 
kanssa? Jeesuksen laupeus on kristin-
uskon olemassaolon keskeisintä aines-
ta, eikä silloin pitäisi ryhtyä jakamaan 
ihmisiä niin sanotusti sopiviin ja epä-
sopiviin. 

eVa-MaRia MUStoNeN 
Oulu

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Yhteiskunnassamme on vallalla tren-
di, joka vaatii nykyisenkaltaisen us-
konnonopetuksen tilalle "arvoneutraa-
lia" uskontotiedon ja etiikan opetusta. 
Rauhan Tervehdyksen pääkirjoitussi-
vulla 6.5. ollut Kenen etiikka? -kirjoi-
tus jatkaa tätä suosittua teemaa. 

Yhdistävänä tekijänä kriitikoilla tun-
tuu olevan se, että heidän tietonsa us-
konnonopetuksesta perustuu takavuo-
sien kansakouluun virrenveisuineen. 
Nykypäivän uskonnonopetus on kui-
tenkin vallan muuta: tavoitteena on 
kulttuuritiedon lisääminen, suvaitse-
vaisuuskasvatus ja valmiuksien anta-
minen yksilön omiin, itsenäisiin katso-
muksellisiin ja eettisiin valintoihin.  

"Arvoneutraalin" opetuksen vastus-
taminen ei lähde ajatuksesta, että lä-
himmäisen kunnioitus ja arvostus kat-
sottaisiin vain kristinuskon ominaisuu-
deksi – enemmänkin päinvastoin. Se 
lähtee syvästä kunnioituksesta ihmis-
oikeuksia, uskonnonvapautta ja katso-
musten tasa-arvoa kohtaan. Huoli "ar-

voneutraalien" opetusvisioiden kohdal-
la kohdistuu ensisijaisesti vähemmistö-
jen oikeuksiin.

Ihmistä ei ikinä voida kasvattaa ar-
vokuplassa. Jokainen meistä omaksuu 
lapsuudessaan kotinsa arvopohjan, joka 
voi olla kristillinen, ateistinen, islami-
lainen tms. Arvoista puhuttaessa on sik-
si aina olemassa riski kulttuuri-indokt-
rinaatiosta, kasvattajan käsitysten, us-
komusten ja arvostusten ujuttamisesta 
ohi lapsen tietoisen harkinnan. Erityi-
sen suuri tämä riski on silloin, jos kas-
vattaja ei tunnista tai ei voi ääneen lau-
sua omia arvojaan ja arvostuksiaan. 

Tunnustukseen sidottu uskonnon-
opetus minimoi tämän riskin julkituo-
malla jo opetussuunnitelmassa sen arvo-
pohjan, jolla opetusta tehdään. Pelataan 
siis avoimin kortein peliä, jossa myös op-
pilas voi esittää kritiikkiä koska tietää, 
mitä kritisoi. Toki opettajan ammattitai-
dosta riippuu, kykeneekö hän antamaan 
tilaa oppilaidensa kriittisyydelle, kyseen-
alaistamiselle ja sitä myöten omalle eetti-

selle ja katsomukselliselle kasvulle.
"Arvoneutraalissa" etiikanopetukses-

sa kaikkiin katsomuskuntiin kuuluvat 
oppilaat opiskelisivat yhdessä. Käytän-
nössä vähemmistökatsomusten edustajia 
olisi ryhmässä vain muutama. Jos oman 
uskonnon tai katsomuksen opettami-
nen jätettäisiin kokonaan kotien tai yh-
dyskuntien tehtäväksi, olisi eri ryhmiin 
kuuluvilla oppilailla erilaiset valmiudet 
tiedostaa ja käsitellä omaa arvotaustaan-
sa. Siinä sitten keskusteltaisiin arvoista 
tietämättä oikein, mitä ne ovat ja ilman, 
että niitä olisi lupa arvottaa. Sellaiseen 
metodologisen akrobatian vaatimukseen 
pystyy vastaamaan vain harva opettaja. 
Lopputuloksena olisikin helposti opetta-
jan arvotaustaan pohjaava piilo-opetus-
suunnitelma, käytännössä siis indoktri-
naatio.

Uskonto tai katsomus on yhä yhteis-
kunnassamme vahvasti yksilön eettisiin 
käsityksiin vaikuttava tekijä. Jokaisella su-
kupolvella pitäisi olla oikeus tulla tutuksi 
omaan kulttuurinsa vaikuttavien uskon-

nollisten kertomusten ja tapojen kanssa. 
Vain omaa taustaansa ymmärtämällä voi 
ymmärtää toisia ja vain omaa taustaansa 
ja toisia ymmärtämällä voi valita itsenäi-
sesti, mitä tietä lähtee kulkemaan. 

Ajatusleikkinä voi tietysti vielä lopuk-
si pohtia koulua, jossa ei opetettaisi etiik-
kaa, arvoja ja uskontoja lainkaan. Sellai-
nen koulu olisi nimittäin läpeensä in-
doktrinoiva: sen piilo-opetussuunnitel-
ma olisi perin juurin materialistinen – 
arvottava maailmankatsomus sekin.

KaiSa KääR
historian ja uskonnon opettaja 

Arvovapaata etiikkaa ei ole olemassa...

Kristityn ei tule tuomita vaan armahtaa

On suuri ilo odottaa omaa pienokais-
ta, kun raskaus etenee toivotulla taval-
la ja pienokainen kasvaa ja kehittyy nor-
maalisti. Mutta lapsen odotuksen suu-
ri ilo peittyy suureen suruun ja ahdis-
taviin kysymyksiin, kun yllättäen van-
hemmille tuleekin tieto raskauden seu-
rantatutkimuksissa pienokaisen vai-
keasta ja vakavasta sairaudesta tai vam-
maisuudesta. Kaiken tämän ahdistavan 
tuskan keskellä äidin omakin selviyty-
minen saattaa olla suuri huoli ja pelko. 

Tällaisissa tilanteissa vanhemmat 
joutuvat perusteellisesti miettimään, 
jatkavatko he raskautta vai päätyvätkö 

he keskeytykseen, mikä ymmärrettä-
västi on äärimmäisen vaikea ja raskas 
päätös. Se on päätös, josta monella en-
nen näitä omakohtaisia kokemuksia oli 
varmat mielipiteet ja jollaista ei itse edes 
kuvitellut koskaan tekevänsäkään.  

Tällaisessa tilanteessa vanhemmat 
saattavat pyytää sairaalapappia luok-
seen ja haluavat keskustella siitä, mikä 
on kirkon kanta näihin keskeytyksiin. 
Alussa mainituissa tilanteissa piispat 
ovat kannanotossaan (v. 1984) nähneet 
perusteet abortille. Kirkon työntekijöi-
nä meidän tehtävämme ei ole olla tuo-
marina, vaan kaikin tavoin tukea näitä 

vanhempia siinä ratkaisussa, kumman 
he sitten tekevätkään. 

Tuota tukemista on myös saattohar-
tauden pitäminen sairaalan potilashuo-
neessa ja/tai hautaan siunaaminen kap-
pelissa silloin, kun vanhemmat sitä pyy-
tävät.  He pyytävät juuri siksi, että me-
netetty pienokainen oli heille hyvin toi-
vottu ja rakas. Vanhempien rukouksena 
näissä tilanteissa on, että pienokainen 
siunataan Jumalan turviin. 

HaNNele lUSiKKa
Oulun seurakuntayhtymän 

johtava sairaalapastori

Juha Sorannalle: Lapsen odotus ei aina ole elämän onnellisinta aikaa
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Belgian arkkipiispa André-
Joseph Léonard esitti vii-
me viikolla, että maan 
koulujen uskonnonpetus-

ta tulisi yhtenäistää. Léonard ha-
luaa, että uskontotunneilla keski-
tytään Jeesukseen, Raamattuun 
ja kristinuskoon. Arkkipiispan 
mielestä uskonnontunnin tuli-
si pysyä kristinuskon tuntina ja 
poiketa täten etiikan tai vaikka 
juutalaisen uskonnon tunneista. 

Monissa belgialaisissa kou-
luissa filosofiset ja yhteiskunnal-
liset pohdinnat ovat entistä kes-
keisemmässä osassa uskonnon-
tunneilla. Belgian pohjoisosassa, 
hollanninkielisessä Flanderissa 
uskonnonopettajilla on lisäksi 
paljon toisistaan poikkeavia kä-
sikirjoja.

– Ekologiaa, kansalaisaktiivi-

suutta ja yhteiskunnallisia kysy-
myksiä voidaan käsitellä uskon-
nontunnilla, mutta perustaa ei 
saa unohtaa. Uskontotunneilla 
on kyse järjestä ja tiedosta, kun 
taas katekismuskouluissa on tun-
netta mukana, Belgian piispojen 
edustaja Eric de Beukelaer erit-
telee.  

Brysselissä nuoret käyvät en-
tistä vähemmän kirkossa. Koulu-
laiset kuuluvat moniin eri uskon-
toihin ja tunnustuskuntiin. Jois-
sain belgialaisissa kouluissa us-
konnonopetus on säännönmu-
kaisesti katolista, ja siihen osal-
listuvat myös koulujen muslimi-
oppilaat. 

Eric de Beukelaerin mukaan 
opetus ei ole kuitenkaan uskon-
nollista syöttöä vaan kyse on nor-
maaleista oppitunneista.

– Opetamme evankeliumia ja 
Kristuksen elämää. Se voi antaa 
jotakin myös muiden uskonto-
jen edustajille, sillä sen avulla he 
ymmärtävät paremmin ympäröi-
vää yhteiskuntaa, Eric de Beuke-
laer sanoo.

opettajilta odotetaan 
kuuliaisuutta opille
Brysselissä on pula pätevistä us-
konnonopettajista. Moni antaa 
ranskan, matematiikan tai lati-
nan tunteja ja suostuu siinä si-
vussa opettamaan myös uskon-
toa. Ainoana ehtona on, että 
opettaja on ahkera kirkossakävi-
jä tai osoittaa kuuliaisuutta kato-
liselle opille.

Käytännössä opettaja siis vält-
tää omien mielipiteidensä jul-
kituomista. Kirkon luottamus 

opettajia kohtaan ei ole kuiten-
kaan aivan sokeaa; vikariaatin 
valtuuttamat valvojat vahtivat 
opettajien kuuliaisuutta tarkas-
tuskäynneillään. 

de Beukelaer painottaa, että 
nuorella on kaikki vapaus kiel-
tää katolinen kristinusko. Ensin 
täytyy kuitenkin tuntea sen si-
sältö.

– Uskontotunti on tärkeä pa-
nos, koska nuoret käyvät yhä vä-
hemmän seurakunnissa ja rippi-
kouluissa. Katolinen ulottuvuus 
hukkuu. On tärkeää käsitellä 
Raamattua.

tytti PääKKöNeN

Juttu perustuu Brysselissä ilmes-
tyvän La Capitale -sanomalehden 

(129/2010) artikkeleihin.

Maata  kiertelemässä

Belgian arkkipiispa haluaa 
Jeesus-keskeisiä uskontotunteja

Rikosuhripäivystys 
palvelee 24/7 
tekstiviestillä 
Rikosuhripäivystys on aloit-
tanut tekstiviestillä toimivan 
palvelun numerossa 18184. 

Esimerkiksi lähettämäl-
lä numeroon paikkakunnan 
nimen käyttäjä saa puheli-
meensa vastauksena kyseis-
tä paikkakuntaa palvelevan 
lähimmän Rikosuhripäivys-
tyksen palvelupisteen yhte-
ystiedot. 

Rikosuhripäivystyksen 
palvelut on suunnattu rikok-
sen uhreille, heidän läheisil-
leen ja rikosasiassa todistavil-
le. Palvelu on maksuton eikä 
vaadi rekisteröitymistä. 

Palvelun sisältöä laajenne-
taan ajan myötä vastaamaan 
erilaisiin rikoksen uhria, hä-
nen läheistään ja rikosasian 
todistajaa koskeviin usein ky-
syttyihin kysymyksiin. 

Irja Askola 
kakkoskierrokselle 
Helsingin 
piispanvaalissa

Helsingin hiippakunnan piis-
panvaalissa ensimmäisellä 
kierroksella eniten ääniä sai-
vat Irja Askola ja Matti Pou-
tianen. Askola sai 386 ääntä 
ja Poutiainen 399 ääntä. 

Askola on Suomen kirkon 
historiassa ensimmäinen piis-
panvaalin toiselle kierrokselle 
äänestetty naisehdokas. 

Vaalin ensimmäisen kier-
roksen äänestysprosentti oli 
90,59. Vaalissa äänioikeutet-
tuja on kaikkiaan 1244. Vaa-
lin toinen kierros järjestetään 
torstaina 3. kesäkuuta.

Juhannusviikon 
lastenleirillä 
vielä tilaa 
Lasten kesäiselle päiväleiril-
le Seikkailujen saari on vie-
lä paikkoja vapaana. Päivä-
leiri järjestetään Raatin nuo-
risotalolla maanantaista tors-
taihin 21.–24. kesäkuuta ja se 
on tarkoitettu 8–11-vuotialle 
tytöille ja pojille. 

Leirin ohjelmassa on 
muun muassa uintiretki, lii-
kuntaa Ouluhallissa, köysi-
kiipeilyä ja monenmoisia kä-
dentaitoja. 

Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan numerossa 08 8155 
554 arkisin kello 12–16 aina 
28. toukokuuta asti. Oulun 
NMKY:n, Oulun NNKY:n ja 
Oulun kaupungin nuorisoasi-
ainkeskuksen järjestämän lei-
rin hinta on 40 euroa.

Urkuparvi on Tyrnävän tulevalle kirkkoherralle Timo Liikaselle lähes yhtä luonteva 
paikka kuin alttarikin. Takana on monta kesäkanttorin sijaisuutta.

Nuoruus ja nöyryys sopivat yhteen

Tätä tulevaa kirkkoherraa 
kelpaa katsella. Ja mitä il-
meisimmin myös kuun-
nella. Muuten eivät tyrnä-

väläiset olisi intoutuneet uurnille 
vastapidetyissä vaaleissa. Äänes-
tysprosentti, 25,  kohosi poikke-
uksellisen korkeaksi.

Puolitoista vuotta Tyrnä-
vän seurakunnassa palvellut Ti-
mo Liikanen astuu uuteen teh-
täväänsä nöyränä ja kiitollisena. 
Hän haluaa tulla entistä lähem-
mäksi seurakuntalaisiaan. 

– Hyvä, kun ihmiset tulevat 
jututtamaan esimerkiksi kau-
passa. En oleta, että he tulisivat 
varta vasten kirkkoherran viras-
toon. Toki he ovat tervetulleita 
sinnekin.

Timo Liikanen kokee olevansa 
seurakunnan palvelija ja rinnal-
la kulkija. Hän pitää tässä työs-
sä esikuvana Jeesusta, joka koh-
tasi ihmiset ihmeellisellä tavalla.

– Jeesus kyseli ihmisiltä, mik-
si he ovat murheissaan ja mitä he 
haluaisivat Jeesuksen heille teke-
vän. Hän ei lähestynyt ihmisiä 
ylhäältä päin. 

Kirkossa 
saa viihtyä
Uudistuksista Liikanen puhuu 
vielä varoen. Hän toivoo, että 
seurakuntalaiset kokisivat kir-
kon omaksi paikakseen.

– Olisi hienoa jos seurakunta-
laiset sitoutuisivat entistä enem-
män palvelutehtäviin. Meillä on 
hyviä kokemuksia siitäkin, kun 
rippikoululaiset ovat avustaneet 

kolehdin keruussa ja esirukouk-
sessa. 

Liikanen uskoo koko sydä-
mestään, että jumalanpalveluk-
sella on paljon annettavaa seu-
rakuntalaisille. Ihanne olisi, et-
tä työntekijät ja seurakuntalaiset 
suunnittelisivat ja toteuttaisivat 
sen yhdessä.

– Jumalanpalveluksesta ihmi-
set saavat voimaa elämäänsä ja 
uskoonsa. Sana on elävä ja sillä 
on annettavaa tähän päivään.

Kirkkoherrana Liikanen halu-
aa huolehtia myös työkavereiden-
sa jaksamisesta. 

– Minua kiinnostaa aidosti, 
mitä heille kuuluu. On tärkeää 
myös kuunnella ja antaa palau-
tetta, mies linjaa.

Jumala antaa 
tulevaisuuden ja toivon
Pappina Liikanen on saanut op-
pia luottamaan Jumalan johda-
tukseen. Vastaukset rukouksiin 
ovat tulleet ajallaan. Oman sä-
vynsä uskonelämään tuo sekin, 
että hänellä on pieni 1,5-vuoti-
as tytär.

– Joskus nukkuvaa lasta kat-
sellessani aavistan sen rakkau-
den, jota Taivaan Isä tuntee mei-
tä kohtaan. Se on vain jotain pal-
jon enemmän. Järjellä sitä ei voi 
käsittää, Liikanen miettii.

Kirkkoherranvaalin aikaan 
Liikaselle kolahti myös kohta 
Jeremian kirjasta: "Minulla on 
omat suunnitelmani teitä var-
ten, sanoo Herra. Minun ajatuk-
seni ovat rauhan eivätkä tuhon 

ajatuksia: minä annan teille tu-
levaisuuden ja toivon." 

Sateenvarjon 
alle mahtuu kyllä
Vanhoillislestadiolainen kristilli-
syys on Liikasen hengellinen ko-
ti. Hän kuvaa sitä armahtavak-
si yhteisöksi. Kirkkoherrana Lii-
kanen haluaa tarjota yhteistyön 
mahdollisuuden kaikkien herä-
tysliikkeiden kanssa.

– Olen kaikkien seurakunta-
laisten palvelija. Kansankirkko 
on kuin sateenvarjo, jonka alla 

on kaikilla tilaa ja jokaisella seu-
rakuntalaisella oma paikkansa, 
Liikanen vakuuttaa.

Mies toivoo seurakunnalta tu-
kea jatkossakin. 

– Seurakuntalaisten, luotta-
mushenkilöiden ja työntekijöi-
den tuki on kirkkoherran viran 
hoidossa todella tärkeää. Toivon 
myös, että ihmiset rukoilisivat 
minulle viisautta tähän vastuul-
liseen tehtävään, Liikanen sanoo.

tytti PääKKöNeN

Ty t t i  Pää k kö n e n
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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

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

Muut seurakunnat

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 

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Palveluja tarjotaan

Heikki Paakki 
0400 407041

katso lisää: 
www.ekoremontti.fi 

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

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

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

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

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

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

• Pe 21.5. klo 19.00 Yhteiskristillinen 
 rukousilta Kellon srk-koti
• Su 23.5. klo 15.00 Ehtoolliskirkko
 Hannu Murhu
• Ti 25.5. klo 19.00 Sana & rukous
 Hannu Murhu
• Su 30.5. klo 15.00 Jumalanpalvelus
 Raahen helluntaisrk:n vierailu
• Ti 1.6. klo 19.00 Sana & rukous
 Ari Leinonen

Herättäjän kirkkopyhä: su 23.5. klo 10.00 messu Taivalkosken kirkossa, 
seurat seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 23.5. klo 14.00 Kaarina Laurilalla Lu-
mijoella, su 23.5. klo 15.00 Caritas-kodissa Kapellimestarinkatu 2 Oulu, 
ti 25.5. klo 18.00 Koortilan toimintakeskus Muhos.
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: Piknikseurat Anna-Leena Peltoniemellä 
Torikatu 57 A 2 Oulu.

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, ti-to 10-17, pe 9-16.  
Nettikauppa

www.biblia.fi  

Hallituskatu 27 
(pe 21.5. asti)

Torikatu 42
(verotoimiston vieressä) 

Tervetuloa avajaiskahveille ma 31.5! 

Olemme suljettuna
24.-28.5.   

Biblia 
muut-

taa!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 21.5. klo 19 LIFT-ilta. Su 23.5. klo 11 Ju-
malanpalvelus, Ritva Himanka, Maranatha. Ke 
26.5. klo 19 Israel-ilta, Heikki Kangas & vieraat 
Israelista. To 27.5. klo 17.30 E4 rukouskokous, 
teemalla Totuus10. Päivärukous ti, ke ja to klo 
11–12. TERVETULOA!

Su 23.5. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Su 30.5. Kesä-
seurat Kiimingissä. Ei seuroja Touko-
mettisessä. Tervetuloa!

Su 23.5. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. TERVETULOA!

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. 

Seurat su 23.5. klo 15 Tuomas 
Myllylä, Jorma Räisänen.Terve-
tuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

To 20.5. klo 19 LÄHDE-ilta, Risto Wotschke, God’s 
Bell, todistuksia, rukouspalvelu, tarjoilu. Pe 21.5. 
klo 18.30 Varkki-ilta Martinmäellä Limingassa. 

Su 23.5. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Saint’s Club, Risto Wotschke, Armas 
Lindberg, Matkalla yhdessä-lauluryhmä. Ti 25.5. klo 13 Päiväpiiri. Ke 26.5. klo 14 
Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta Tokolalla, lisätietoja Siniltä 045 125 0847. To 27.5. 
klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Attila György. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Su 23.5. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS, Simo Pitkänen

Ke 26.5. klo 19.00 SANAN JA 
RUKOUKSEN ILTA

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

helluntaiseurakunta.fi 

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

        

Raamattuopistont. 93, 90820 Kello 
p. 044 051 0405, www.kellonkartano.fi Kellonkartano

22.–23.5. Helluntaijuhlat, Mukana STI:n pääsiht. 
rov. Henrik PERRET (la) ja IKTYS-kvartetti (su)
Apostolien teot – tulevaisuuden kirkkohistoria!
La 14 Pyhän Hengen teot – kahvitauko
 16 Pyhä Henki ja me – ruokailu
 18 Lähellä Jumalaa – ilta, musiikkia, rukousta 
 puheenvuoroja mm. HP: Turisti vai todistaja?
Su 13 Kartanon kirkko, Pokka, pyhäkoulu, kakkuk.
 15 Toimintakauden avajaisjuhla, Pokka, 
  M Hannula, A Röpelinen, IKTYS-kvartetti Kalajoelta (klo 13 ja 15)
Kesän lasten ja nuorten leirit, sekä heprean kurssi soita tai ks. nettisivut.

Tervetuloa tutustumaan kristilliseen kesäkotiin! Kellonkartano, Kirkkopalvelut opintokeskus

J a K e l U H ä i R i ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Oulun seurakuntayhty-
män kansainvälisen 
työn pastori Árpád Ko-
vácsin mukaan häpeä-

väkivalta on noussut nyt pohjoi-
sen Suomen keskustelun aiheek-
si. Hän kiittää aiemmin tänä 
vuonna julkaistua Rauhan Ter-
vehdyksen artikkelia, joka ha-
vahdutti viranomaiset ja muut 
toimijat. He alkoivat solmia yh-
teyksiä keskenään toimiakseen 
häpeäväkivaltaa vastaan. Siitä al-
koikin aktiivinen keskustelu. 

Rauhan Tervehdys käyttää täs-
sä keskustelussa termiä häpeävä-
kivalta tavanomaisemman kun-
nianväkivallan sijaan, sillä väki-
valta ei ole koskaan kunniallista.

Kovácsin mukaan nyt ei pidä 
jäädä ihastelemaan toiminnan 
aloittamista vaan kääriä hihat.

Keskustelusta ja toiminnan 
aloittamisesta kertoo sekin, että 
häpeäväkivallasta keskusteltiin 
viime viikolla Oulussa pidetys-
sä seminaarissa. Teemoina olivat 
muun muassa miten auttaa hä-
peäväkivaltatilanteessa ja voiko 
sitä ehkäistä. 

Kovács kertoi, että Oulussa 
on paljon räikeää häpeäväkival-
taa. Poliisi ei ole kuitenkaan voi-

nut vielä tarttua siihen virallises-
ti, mutta on kuullut väkivallasta 
muilta sektoreilta.

Ihmisoikeusliiton asiantunti-
ja Rebwar Karimin mukaan hä-
peäväkivaltatapauksissa  on hyvä 
vetää koko yhteisö mukaan asian 
ratkaisemiseksi. Kovács kritisoi 
tätä mallia. Hän tukisi häpeävä-
kivallan uhreja yksilöinä tuomat-
ta yhteisöä mukaan.

– Kaikki eivät edes halua per-
hettään mukaan, kun ongelmaa 
ratkaistaan, Kovács sanoo.

Yhteisön johtajat eivät vält-
tämättä halua mitään muutok-
sia vaan he haluavat säilyttää ny-
kyisen olintilan. He jopa kerto-
vat uhreille, ettei tämä tule pär-
jäämään ilman yhteisöä. Yhteisö 
voi pikemminkin olla ongelmien 
tuottaja, ei niiden ratkaisija.

Rikosuhripäivystyksen jär-
jestämään tilaisuuteen osallis-
tui noin 70 henkeä. Mukana oli 
poliiseja, syyttäjiä, vastaanotto-
keskuksien ja maahanmuuttaja-
toimistojen ja muiden maahan-
muuttajia kohtaavien tahojen ih-
misiä Pohjois-Suomen alueelta.

RaUHaN teRVeHdyS

Häpeäväkivalta 
tunnustetaan nyt 
pohjoisessakin



7   Nro 18      20.–27.5.2010

Olen aina 
ihannoinut 
vanhoja 
perheyhteisöjä, 
joissa mies ja 
vaimo hankkivat 
elannon ja 
leivän yhdessä 
työtä tehden.

Pauliina Kinnunen 
uskoo perinteisiin ja 
pieniin uudistuksiin 
niin häämuodissa kuin 
pastorisherrojen puvuissa.

Kempeleläinen Pauliina 
Kinnunen rakasti ompe-
lua jo lapsena. Harrastus 
muuttui työksi, kun ar-

tesaani-ompelijaksi valmistunut 
Kinnunen perusti nelisen vuotta 
sitten oman yrityksen. 

Kirkollinen pukupalvelu Pau-
liina antaa hänelle mahdollisuu-
den toteuttaa lapsuutensa prin-
sessapukuhaaveita, ja samalla 
palvella asiakkaita yksilöllisesti. 
Hänen luonaan vieraileekin mor-
siamia niin Kittilästä kuin Hel-
singistä.

– Haluan tarjota asiakkaille 
kokonaisvaltaisen palvelun. Mor-
siuspuvun lisäksi häissä tarvitaan 
paljon muutakin, kuten sulha-
sen puku, kengät ja morsiustytön 
vaatetus, Kinnunen kertoo.

Hän ei ole kuitenkaan kes-
kittynyt 
pelkkien 
hääunelmien 
toteuttami-
seen. Ateljees-
sa valmistuvat 
vaatteet myös 
alttarin toiselle 
puolelle: papin-
puvut miehille.

elämän 
tärkein päivä
Kinnusen ateljee 
sijaitsee luonnon 
helmassa. Suuris-
ta seinän kokoisis-
ta ikkunoista avau-
tuu perikansalli-
nen metsämaisema. 
Hääjärjestelyhulinoi-
den keskellä paikka 
on rauhoittava. 

– Monelle hääpäivä 
on se elämän tärkein ja 
odotetuin päivä. Tääl-
lä luonnon rauhassa si-
tä voi suunnitella ilman kiireitä 
ja muita asiakkaita. Puvun sovi-
tuksesta ja suunnittelusta tulee 
aina tehdä miellyttävä tilanne, 
Kinnunen sanoo.

Idea kirkollisen pukupalvelun 
perustamiseen kumpuaa Kinnu-
sen omasta elämänkatsomukses-
ta, mutta myös halusta erottua 

Vaatteita 
alttarin 
molemmin 
puolin

hengittävän kan-
kaan, Kinnunen 
kertoo.

Hänellä on juu-
ri tekeillä papin-
puku Matti Kin-
nuselle, joka toi-
mii pappina Iissä. 
Puku on viimeis-
telyjä vaille val-
mis, kun mies saa-
puu sovitukseen.

 – Entinen pu-
kuni kesti kovaa 
käyttöä kymme-
nisen vuotta, mutta oli selväs-
ti liian paksu. Tämä tuntuu il-
mavalta ja sellaiselta, ettei heti 
rypisty käytössä, Matti Kinnu-
nen pohtii sovitellessaan uutta 
pukuaan.

Papinpuvut tehdään täysin 
mittatilauksena ja laadukas pu-
ku kestää jopa kaksikymmentä 
vuotta. Vaikka puvun tulee ol-
la käytännöllinen ja mukava, 
sen kuuluu olla myös ryhdikäs 
ja juhlava. 

Perinteistä muotoa ei kannata 
muutella muotivirtausten muka-

na, vaikka uudistuk-
set tervetulleita mo-
nilta osin ovatkin. 

– Suomessa mei-
tä papinpukuja val-
mistavia ompelijoi-
ta on vähän. Epäi-
len, että niitä teete-
tään joissakin hal-
vemman työvoiman 
maissa, kotimaiseen 
osaamiseen uskova 
Pauliina Kinnunen 
miettii.

Naispappien vaa-
tetuksen suhteen linja on tiukem-
pi. Naispappien uudesta puku-
mallista järjestetyn suunnittelu-
kilpailun voitti Kirsimari Kärk-
käinen. 

Pukumallistolle haetaan par-
haillaan mallioikeussuojaa. Sii-
hen saakka mallisto on salainen. 
Kirkkohallituksen mukaan nii-
den valmistus annetaan teolli-
seen tuotantoon, joten pienem-
mät yritykset eivät saa naispap-
pien pukuja valmistaa.

MaRia-MeliNa VäyRyNeN

muista morsiuspukuliikkeistä. 
Koska hän suunnittelee ja om-
pelee myös esimerkiksi kaste-
mekkoja ja kirkollisia seinävaat-
teita, on luonnollista erottua jo 
nimensä puolesta muista hää-
liikkeistä. 

Kinnusen puheille tulevat 
morsiamet haluavat usein taval-
lista hillitympää ja konservatiivi-
sempaa hääpukua. 

– He eivät yleensä halua liian 
paljastavaa pukua, vaan kunni-
oittavat juhlan arvokkuutta pe-
rinteisemmällä hääpuvullaan. 
Sopivaa valmista pukua ei vält-
tämättä löydy, joten puvusta tu-
lee uniikki. Toki teen muunkin-
laisia pukuja tilauksesta. Vaikka 
pinkin minimekon, Kinnunen 
naurahtaa. 

oma mies  
työtoverina
– Kehittelemme mieheni kanssa 
uusia takkimalleja myös sulhasil-
le. Miesten juhlapukeutuminen-
han on usein hyvin kaavamaista, 
ja uusia malle-

ja tulee markkinoille 
vähän. Haluan silti säilyttää niis-
säkin kirkollisen trendin, Kinnu-
nen jatkaa.

Yhteistyö oman aviomiehen 
kanssa on Kinnuselle tärkeää. 
Puolison tuki ja kannustus muo-
dostavat suuren osan yrittämi-
sen perustasta. Tarkoituksena on 
laajentaa yrityksestä täyden pal-

velun hääjärjestäjä, jossa 
kaikki tarvittava löytyisi 
saman katon alta puvuis-
ta kukkiin ja kuvauksiin. 

– Olen aina ihannoi-
nut vanhoja perheyhtei-
söjä, joissa mies ja vai-
mo hankkivat elannon 
ja leivän yhdessä työ-
tä tehden. Esimerkiksi 
häämusiikin suhteen 
mieheni lauluharras-
tus on avannut mo-
nia ovia luoda klas-
sista häihinkin sopi-
vaa musiikkia oma-
kustanteisesti, Kin-
nunen sanoo.

Hiostavat 
papinpuvut
Kinnusen ompelutaidonnäyt-
teitä voi nähdä myös miespuo-
listen pappien yllä. 

– Haastattelin pappeja ja sel-
vitin, mitä he puvuiltaan halua-
vat ja mikä entisissä puvuissa on 
vikana. Monet valittelivat pu-
vun hiostavan. Huomioin tämän 
ja valitsin materiaaliksi ohuen ja 

K
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Kellonkartanon toimintakauden 
varsinainen avaus ajoittuu hellun-
taiksi, vaikka jo kolmena pyhänä 
on pidetty Kartanon kirkko. Hel-
luntain teemoihin johdattelee ro-
vasti Henrik Perret, Suomen teo-
logisen instituutin johtaja. 

Lauantain opetusten teemo-
ja ovat Pyhän Hengen teot, Pyhä 
Henki ja me sekä Turistina vai to-
distajana. Sunnuntain tilaisuuk-
sia juhlistaa Iktys-kvartetti Ka-
lajoelta johtajanaan kanttori Ve-
li Ainali.

Toukokuun viimeisenä ja ke-
säkuun ensimmäisenä viikon-
loppuna on vain sunnuntain oh-
jelma. 

Kesäkuun toisena viikonlop-

Kellonkartanossa odotetaan 
hengellistä kevättä 

puna etsitään Pentti ja Terhi 
Smedsin johdolla Uuden kasvun 
ihmettä. He näkevät vaaran, et-
tä uskovat menettävät rohkeuden 
ja voiman ja helluntai jää jälleen 
vain kirkolliseksi juhlaksi.

Hengellisen kevään odotus ki-
teytyy Pentti Smedsin raamattu-
opetuksiin teemoilla: Mestarin 
jalanjäljissä ja Jumalan muutta-
va voima.

Haukiputaalla sijaitseva Kel-
lonkartano on kulttuurihistori-
allisesti arvokas huvila ja kristil-
linen kesäkoti. Sen tapahtumat 
ovat avoimia kaikille. Kesällä sen 
alueelle voi myös leiriytyä.

Kartanon rauhallinen mil-
jöö tarjoaa oivat mahdollisuudet 

myös henkilökohtaisille keskus-
teluille vaikkapa kahvi- tai ruo-
kapöydän äärellä.

Lauantaisin kello 14 ja 16 Kel-
lonkartanossa keskitytään Raama-
tun opetukseen ja kello 18 yhtei-
sölliseen Lähellä Jumalaa -iltaan. 
Sunnuntaisin kello 13 on Karta-
non kirkko ja kello 15 seurat. 

Koko kesäkuun ajan järjeste-
tään lasten ja nuorten leirejä, ja 
aikuisille on tarjolla muun mu-
assa heprean kielen kurssi sekä 
maalaus- ja kirjoittajaleirit. 

Leireille ja kursseille ilmoit-
taudutaan ennakkoon. Lisätie-
toa osoitteesta www.kellonkar-
tano.fi. (RT)

Rauhan Tervehdyksen 
kesäaikataulu

Ensi viikolla 27.5. ilmestymme vielä normaalisti, mutta sen 
jälkeen ilahdutamme lukijoita kesäkuukausien ajan 

joka toinen viikko. 
Kesänumeromme ilmestyvät: 

10.6. ja 24.6.
8.7. ja 22.7.
5.8. ja 19.8.

Viimeisen kesänumeron jälkeen palaamme 
jokaviikkoiseen ilmestymisaikatauluun.

P i r r e  S aa r i o
Uudesta kirkon kansainvälisen 
työn erikoistumiskoulutuksesta 
valmistui viime perjantaina 23 
kurssilaista. 

Kaikki ovat suorittaneet opin-
tonsa työn ohessa syksyn ja ke-
vään aikana. Koulutuksessa kä-
siteltiin kirkollisia, kulttuurisia ja 
kehitysyhteistyöhön liittyviä ai-
heita. Noin puolet valmistuneis-
ta suuntaa Suomen Lähetysseu-
ran ulkomaiseen työhön. 

Vilppolat  
toteuttivat unelmansa
Oululainen kasvatustieteen toh-
tori  Tuomo Vilppola osallistui 
koulutukseen yhdessä vaimon-
sa Pirjon kanssa. Molemmilla 
on erityisopettajan koulutus, se-
kä monipuolinen opetusalan työ-
kokemus, Pirjolla myös sairaan-
hoitajan pätevyys. 

Vilppolat päättivät jo vuosia 
sitten, että he lähtevät kehitys-
yhteistyöhön, kunhan lapset ovat 
lähteneet kotoa. 

– Se, että voi auttaa oman am-
mattiosaamisen kautta, on tavat-
toman hienoa, Vilppola kertoo.

Pariskunta oli vuosina 2008–
2009 kahdeksan kuukauden ajan  
kehitysyhteistyössä Ramallahissa 
Israelin Länsirannalla. 

– Työskentelimme palestii-
nalaisalueella Suomen ulkomi-
nisteriön projektissa. Kokemus 
sai meidät kiinnostumaan yhä 
enemmän kehitysyhteistyöstä.

Kirkon kansainvälisen työn 

Uuden ajan lähetystyöntekijä tuntee juurensa
erikoistumiskoulutus oli paitsi 
kaikille avoin, myös edellytykse-
nä jatkossa Lähetysseuran kaut-
ta tapahtuvalle työlle. Siksi myös 
Vilppolat innostuivat mukaan, 
vaikka pohjoisimpana asuvina 
kouluttautujina matkat Helsin-
kiin veivät aikaa ja vaativat va-
paiden ottamista töistä.

Seuraava lähtö 
kolmen vuoden päästä
Suunnitelma lähitulevaisuudelle-
kin oli selvillä: Vielä maaliskuus-
sa Vilppolat olivat lähdössä Ne-
paliin parantamaan eri tavoil-
la vammaisten koulutusta ja yh-
teiskunnallista asemaa. 

Muuttuneet työkuviot pitävät 
pariskunnan kuitenkin vielä kol-
men vuoden ajan Suomessa. 

Tuomo Vilppolalla on muu-
tama toive kansainvälisen työn 
erikoistumiskoulutuksen kehit-
tämiseksi. 

– Koulutukseen voisi tuoda 
mukaan lisää kehitysyhteistyö-
näkökulmaa. Myös monikult-
tuurisuuden haastetta voi pohtia 
enemmän. 

Muutoin hän kiittelee koulu-
tusta, ja sitä että Lähetysseuran 
toiminta avautui sen myötä uu-
della tavalla. 

osaamisen kirjo  
laajentuu
Kansainvälisen työn koulutus-
päällikkö Mari Pöntinen Suo-
men Lähetysseurasta on tyyty-

Kuvassa on kirkon kansainvälisen työn koulutusohjelmasta valmistuneita. Pirjo ja Tuomo Vilppola eivät ehtineet mukaan 
yhteiskuvaan. 

väinen uusimuotoiseen koulu-
tukseen ja pilottikurssiin. 

– Saimme mukaan monenlai-
sia ihmisiä ja entistä laajemman 
osaajien kirjon. Tämä palvelee 
ennen kaikkea yhteistyökirkko-
jamme, hän kertoo.

Pöntisen mukaan tämän päi-
vän lähetystyöntekijän pitää olla 
joustava globaali osaaja, joka tun-
tee omat kulttuuriset juurensa. 

– Kuuntelemisen taitoa ei 
myöskään voi liikaa korostaa. Lä-

hetystyöhön lähdetään kuuntele-
maan ja oppimaan, ei vain anta-
maan.

Uusi koulutus  
vetää väkeä 
Uudenmuotoinen koulutus on li-
sännyt kiinnostusta lähetystyön 
opiskeluun. Ensi syksynä alka-
vaan koulutukseen on hakenut 
enemmän kiinnostuneita kuin 
kurssille voidaan ottaa. 
Koulutukseen valitaan pääosin 

sellaisia, joille on jo tiedossa työ-
paikka. 

Lukuvuoden kestävään, 35 
opintoviikon laajuiseen kou-
lutukseen sisältyy neljä viikon 
mittaista intensiivijaksoa, lähes 
joka kuukausi pidettävät kou-
lutuspäivät Helsingissä, kotona 
luettava kirjallisuus välitehtävi-
neen sekä lopputyö.

elSi SaloVaaRa
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Rautateiden 
routavahingot ovat 
kiristäneet useiden 
viikkojen ajan 
työmatkalaisten hermoja. 
Oululainen Eija Mukka on 
jaksanut odotella junia, 
koska työ Ylivieskassa 
perheneuvojana tuntuu 
merkitykselliseltä.

Kalajoen rovastikunnan 
perheneuvoja Eija Muk-
ka kulkee päivittäin ju-
nalal Oulusta Ylivieskaan 

töihin. Huhtikuun alusta saak-
ka Pohjanmaan radan routavau-
riot ovat vaikeuttaneet matkan-
tekoa. Junien jatkuva myöhäste-
ly on jatkanut Mukan työpäiviä 
noin tunnilla.

Monen muun työmatkalaisen 
tavoin Eija Mukka on täysin väsy-
nyt odottelemaan junia. Kun töi-
hin tai kotiin vievä juna vihdoin 
tulee, kärsimätön odotus jatkuu 
junanpenkissä: Milloin olen pe-
rillä? Ehdinkö, ehdinkö? Kaikes-
ta sovitusta töissä ja kotona on 
vaikea pitää kiinni. 

Stressi kasvaa. Mieli on är-
syyntynyt.

yksi väsähtää, 
toinen kannustaa
Oulun seurakuntayhtymän kuu-
lovammaistyön diakoniatyös-
tä perheneuvojaksi siirtynyt Eija 
Mukka on ehtinyt kahden vuo-

Työmatkalainen odottaa hartaasti 
roudan sulamista

den aikana tutustua toisiin työ-
matkalaisiin etelään aamuvar-
hain matkaavassa junassa. 

Tutun viitosvaunun juttuka-
verit ovat olleet tarpeellisia oman 
jaksamisen vuoksi.

– Kun yksi on joukosta joku 
aamu aivan uupunut matkante-
on epävarmuuteen, jollakulla toi-
sella päivä saattaa olla parempi. 
Silloin on hänen vuoronsa kan-
nustaa muita. 

 Nyt työmatkalaisille antavat 
toivoa lämmin sää ja kesän lähes-
tyminen. Eihän tämä enää voi kau-
an kestää, matkalaiset tsemppaavat 

toisiaan aamusta toiseen. Joko ju-
nat tänään kulkisivat ajoissa, ase-
milla toivotaan.

Kun eivät kulje, pettymys on 
kova. Haastattelupäivän ilta-
na juna saapui Ouluun lähes 1,5 
tuntia myöhässä.

”Pienen ihmisen 
paikka on nyt näytetty”
Kärsimyksen sanotaan jalosta-
van, mutta väsähtänyt työmat-
kalainen ei usko junien myöhäs-
telyn jalostavan häntä millään 
lailla.

– Tunnen kuinka jännitys al-

Viime aikoina on suomalaista lukijaa hem-
moteltu mainioilla rikosromaaneilla, esi-
merkkeinä Marko Leinon ankaranhieno 
Ansa ja Tuomas Liuksen velmuileva ja tur-

boahdettu Haka. Kolmas mielenkiintoinen tutta-
vuus on Tuomas Nyholmin Sinun edestäsi vuodatet-
tu -romaani. Se ei sijoitu Suomeen, vaan kanadalai-
seen kokemusmaailmaan, Toronton kaupunkiin ja 
outoon, salaisuuksia täynnä olevaan kerrostaloon.

Baltimoresta Torontoon lääketiedettä opiskele-
maan saapunut Samuel Worthington vuokraa opis-
keluasunnon kerrostalosta, joka näyttää ja tuntuu 
oudolta ja eriskummalliselta. Omituisia ovat myös 
muut asukkaat. Hiljalleen Samuel tutustuu naa-
pureihinsa ja ihastuu naapurissa asuvaan tyttöön. 
Omituinen yhteisö pitää sisällään salaisuuksia ja lo-
pulta tapahtuu onnettomuus ja murha. 

”Hän seurusteli kuolleen naisen kanssa. He asui-
vat samassa talossa. Poika löydettiin puolitoista 
vuorokautta aiemmin näköalaseisakkeelta tajutto-

Että ystävyytemme muisto 
säilyisi ikuisesti

mana ja melkein kuoliaaksi jäätyneenä. Hän oli aja-
nut kolarin.” 

Tutkimusta johtaa rikoskomisario Douglas 
Wambough, joka käy sairaalassa onnettomuudes-
ta toipuvan Samuelin luona kysellen yksityiskohtia 
tapahtuneesta ja samalla pohtien onko kaikki näin 
yksinkertaista ja yksiselitteistä kuin näyttää olevan 
vai onko kaiken takana joku muu tarkoitus? Tutki-
mukset laajentuvat Toronton lähihistorian läpiva-
laisuun, erilaisiin ihmiskohtaloihin, vihan, koston 
ja oikeudenmukaisuuden oravanpyörään. 

Sairaalassa toipuva Samuel ei muista mitään on-
nettomuudesta, ainoastaan mitä tapahtui ennen 
sitä. Rikoskomisario Wambough huomaa joutu-
neensa keskelle petosten ja salaisuuksien maailmaa 
ja hän joutuu kohtaamaan myös oman menneisyy-
tensä

Tuomas Nyholmin esikoisromaani on suoras-
taan hypnoottista luettavaa; sen ovelasti raken-
nettu tarina kiehtoo, virittelee tuntemuksia, ja yl-

Lukunurkka

lättää. Nyholm 
kirjoittaa ihail-
tavan varmalla 
otteella ja hä-
nen juonenke-
hittelytaitonsa on nau-
tittavaa ja ennalta arvaamatonta. Tarina ei 
anna anteeksi hetkeksi herpaantumista, vaan siihen 
sisältyvät aikaheilunnat piinaavat lukijaa myöhem-
min. Hypnoottisen psykologinen teema saa ratkai-
sunsa vasta viimeisen sanan, ajatuksen, tuntemuk-
sen jälkeen: ”Me emme enää tapaa, Samuel. Lähde 
kotiin Baltimoreen, elä elämääsi ja koeta tulla toi-
meen sen asian kanssa, että olit vain mies väärässä 
paikassa väärään aikaan.” 

Tämä romaani herättää paljon pohdittavaa ja li-
säintoa, toivoa suomalaista rikos- ja jännityskirjo-
ja kohtaan.

JUHa VäHäKaNgaS

Tuomas Nyholm: 
Sinun edestäsi 

vuodatettu. 
Teos 2010.

kaa usein heti aamusta. Ilta tun-
tuu lyhyeltä, kun työpäivä ei pää-
tykään kello viisi vaan vasta rei-
lua tuntia myöhemmin. Siinä on 
iso ero. Juuri nyt mikään harras-
taminen ei onnistu.

Eija Mukka miettii, kenelle 
hänen tulisi olla myöhästelyistä 
vihainen: roudalle, talvelle, Rata-
hallinnolle vai poliittisille päät-
täjille?

– Pieni ihminen ei voi tällai-
sessa tilanteessa vaikuttaa omaan 
hyvinvointiinsa. Onko kukaan 
kiinnostunut, pääsevätkö ihmi-
set sovitusti töihin ja kotiin. Mi-

nun elämässäni se olisi tärkeää.
Eräässä sanomalehtikolum-

nissa irvailtiin taannoin, miten 
Kreikan tukemiseen löytyi hal-
litukselta hetkessä rahaa, mutta 
routavahinkojen välttämiseen si-
tä ei tunnu olevan. 

– Oma selviäminen tuntuisi 
juuri nyt Kreikan auttamista tär-
keämmältä, Mukka myöntää.

Matkanteon rasituksia auttaa 
kestämään mielenkiintoinen työ. 
Siitä olen saanut voimia jaksaa, 
perheneuvoja sanoo.

Riitta HiRVoNeN

Myöhästyneet junat ovat koetelleet perheneuvoja Eija Mukan työssäjaksamista. 

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



10    Nro 18      20.–27.5.2010

Radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Aluelähetys sunnuntaina 23.5. 
klo 9.55–12. Kello 10 messu 
Tuiran kirkosta. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen ja kanttorina on 
Katri Sippola. Kello 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmassa 
puhutaan seurakuntavaaleista. 
Miten yhteisten asioiden hoi-
dosta kiinnostunut seurakun-
talainen voi hakeutua ehdok-
kaaksi vaaleihin? Kello 11.30 
Radiopyhäkoulussa lastenoh-
jaaja Eveliina Korkea-aho pu-
huu helluntaista. 
Radio Dei Toivon päivä, 
juontajana mediapastori
Mikko Salmi
Ma-ke kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mikolle voi lähettää 
kysymyksiä osoitteessa www.
toivonpaiva.fi 
Ke 26.5. kello 15.40 Naisen al-
lakka. Diakonissa Johanna Ke-
rolan kolumni. 
To 27.5. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Onko tasa-arvoajatte-
lu mennyt jo liian pitkälle, kun 
esimerkiksi se, että mies kohte-
liaasti auttaa takin päälle nai-
selle, ärsyttää joitakin naisia 
suunnattomasti? Aihetta ruo-
tii tuomiokirkkoseurakun-
nan kappalainen Jyrki  Vaara-
mo, joka on palvellut armeijas-
sa ja opetellut siellä hyvän seu-
ramiehen tavat. Häntä jututtaa 
Marja Blomster. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 23.5. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Eveliina 
Korkea-aho puhuu helluntaista. 
Su 23.5. kello 10 jumalanpal-
velus Pattijoen kirkosta. Ju-
malanpalveluksen jälkeen al-
kaa uusintana viime maanan-
tain Etappi-ohjelma, jossa vii-
vähdetään hetki Kaatuneitten 
muistopäivän tunnelmissa ru-
non ja musiikin siivittämänä. 
Mukana on nivalalainen lau-
suja Sirkka Järvi. Ohjelman 
toimittaa Laila Korkiakoski.
Ma 24.5. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa haastatellaan Simo 
Kähtävää, joka opiskeli sunti-
oksi aikuisiällä, työn ohessa. 
Häntä haastattelee Mervi Juti-
la Alavieskasta. 

www.virtuaalikirkko.fi
Su 23.5. kello 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
toreina toimivat Henna-Mari 
Sivula ja Raimo Paaso.

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Helluntaina 23. toukokuu-
ta kannetaan luterilaisis-
sa jumalanpalveluksissa 
valtakunnallinen kolehti 

Suomen Lähetysseuralle kiina-
laisten ja thai-siirtotyöläisten pa-
rissa tehtävään työhön Israelissa 
ja Singaporessa.

Israelissa on kymmeniätuhan-
sia Kiinasta ja Thaimaasta tullei-
ta siirtotyöläisiä, lähinnä raken-
nus- ja maataloustöissä. Siirto-
työläisten englannin- ja hepre-
ankielen taito on usein vaatima-
tonta, eivätkä he aina osaa pitää 
kiinni oikeuksistaan tai hankkia 
apua tarpeen vaatiessa. 

Lähetysseuran kiinan- ja 
thaikielentaitoiset työntekijät 
toimivat vierastyöläisten henki-

Helluntaikolehti Israelissa ja Singaporessa 
tehtävälle maahanmuuttajatyölle

senä tukena ja tulkkeina hätäti-
lanteissa sekä työnantajien ja vi-
ranomaisten kanssa asioitaessa. 
Lisäksi Lähetysseuran Shalhe-
vetjah-keskuksessa Jerusalemis-
sa toimii myös kasvava kiinalai-
nen seurakunta.

Singaporessa puolestaan on 
noin 50 000 thaimaalaista siirto-
työläistä. Heidän vapaa-ajan ko-
koontumispaikkansa on "pikku-
Thaimaana" tunnettu Golden Mail 
-ostoskeskus, jossa toimii myös 
vuonna 1989 perustettu Hyvän uu-
tisen koti, Good News Center. 

Keskuksen perusti Thaimaan 
luterilainen lähetys, jonka jäse-
niä olivat muun muassa Suomen 
Lähetysseura ja Singaporen evan-
kelisluterilainen kirkko. Nykyään 

Singaporelaisessa ostoskeskuksessa toimivasta Thai Good News Centeristä on vuosien kuluessa tullut koti- ja turvapaikka sadoille thai-siirtotyöläisille.

Hyvän uutisen koti on yksi Sin-
gaporen evankelisluterilaisen kir-
kon seurakunnista. Viime vuon-
na sinne lähti monen vuoden tau-
on jälkeen suomalaisia työnteki-
jöitä.

Seurakuntatoiminnan lisäksi 
keskuksessa järjestetään englan-
nin- ja kiinan kielen sekä musii-
kin ja atk-taitojen opetusta. Toi-
minnan tarkoitus on auttaa thai-
siirtotyöläisiä selviytymään uu-
sissa, usein vaikeissa olosuhteissa. 

Kirkolla on myös avustuskas-
sa hätään joutuneita varten. Eri-
tyinen haaste on auttaa prostitu-
oiduiksi houkuteltuja naisia, joi-
den tilanteen vaikeus on paljas-
tunut muutamien tultua kirkolle 
pyytämään apua. (RT)

Kolehtiin voi 
osallistua myös 
kännykällä
Kolehtiin voi osallistua myös 

kännykällä. Tekstiviestiin 

kirjoitetaan joko KOLEHTI5 tai 

KOLEHTI10 (5/10 euroa). Viesti 

lähetetään numeroon 16160. 

Palvelu toimii DNA:n, Elisan, 

Saunalahden, Kolumbuksen, 

TeliaSoneran, ZeroFortyn ja Tele 

Finlandin liittymissä.

Naisten Pankki täyt-
tää toukokuussa kolme 
vuotta. Kirkon Ulko-
maanavun hallinnoiman 

Naisten Pankin rahaston toimin-
ta on kolmessa vuodessa levinnyt 
ympäri Suomea, ja kehitysmaissa 
sen varoilla on tuettu lukuisia ky-
läpankkeja, monenlaista ammat-
tikoulutusta ja kymmeniä tuhan-
sia naisyrittäjiä.

Rahastoon on kerätty huhti-
kuun 2010 loppuun mennessä 1 
776 800 euroa. Osakkaita on nyt 
797. Pankin tämän alkuvuoden 
tulos on 240 prosenttia suurem-
pi kuin viime vuoden vastaavana 
ajankohtana.

Osakkeiden lisäksi rahaston 
varoja on kerrytetty esimerkiksi 
merkkipäivä- ja muilla lahjoituk-
silla sekä erilaisista tempauksis-
ta saaduilla tuotoilla. Tänä vuon-

Kolmevuotias Naisten Pankki juhlii työn merkeissä
na Toisenlai-
nen äitien-
päivälah-
ja Ammat-
ti kehitys-
maan naisel-
le oli todelli-
nen menes-
tys. Neljän 
päivän aika-
na lahjoitus-
ten määrä oli 
6 000 euroa. 
Esimerkiksi Oulussa äitienpäi-
vänä myytiin kuudessa tunnissa 
upeat 118 Ammattia. 

Naisten Pankin tukijakunnas-
sa on yksityishenkilöitä, yrityksiä 
ja yhteisöjä eri puolella Suomea. 
Naisten Pankin aluesoluja on nyt 
seitsemän ja niiden vapaaehtoi-
set ovat aktiivisesti ideoineet toi-
mintaa. Naisten Pankin vapaaeh-

toisten järjestä-
mät konser-
tit, kirpputo-
rit, naisten illat 
ja taidenäytte-
lyt ovat kolmen 
vuoden aikana 
osoittaneet, että 
on monta tapaa 
toimia naisten-
pankkilaisena. 

– Olemme 
ylpeitä myös 

siitä, että osakkainamme on 
naisten asioiden puolesta vah-
vasti taistelevia naisia. He pitä-
vät asiaa esillä ja vaativat globaa-
listikin muutoksia naisten ase-
maan. Me osallistumme omalla 
toiminnallamme siihen, että ke-
hitysmaan naisille luodaan poh-
ja omaehtoiselle toimeentulolle 
ja yrittäjyydelle. Siksi mekin vie-

tämme syntymäpäiviä tämän hy-
vän työn merkeissä! Naisten Pan-
kin ohjausryhmän puheenjohtaja 
Riitta Vermas sanoo.

Naisten Pankki tukee kehi-
tysmaiden naisten yrittäjyyt-
tä ja omaehtoista toimeentuloa 
kestävän kehityksen periaattein. 
Rahaston varoilla rahoitetaan 
muun muassa kyläpankkeja ja 
niiden pienlainoja, ammattikou-
lutusta, työkalujen ja materiaali-
en hankintaa ja muuta yrittäjyy-
teen tähtäävää toimintaa. Varo-
jen käytöstä kehitysyhteistyöhön 
vastaa Kirkon Ulkomaanapu, jo-
ka on Suomen suurin kehitysyh-
teistyöjärjestö ja ulkoministeriön 
kumppanijärjestö. 

Naisten Pankki perustettiin 
24.5.2007.

RaUHaN teRVeHdyS

Ta p io  K a r ja la in e n
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Helluntaipäivän aiheena on Pyhän Hengen vuodattaminen. Helluntaita on vastikään 
viritellyn keskustelun tuloksena yritetty taas saada kaksipyhäiseksi juhlaksi – näin 
se erottuisi paremmin ja selkeämmin kirkkovuoden kulusta. 

Pyhän Hengen vuodattaminen tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä juutalais-
ten helluntaina. He viettivät helluntaijuhlaansa 50. päivänä omasta pääsiäisestään. Juutalaiset 
eri puolilta Roomaa olivat kokoontuneet helluntain viettoon Jerusalemiin. Sinne saapui evan-
keliumi Kristuksesta, joka loi uskoa. Seurakuntaan liitettiin yli 3 000 miestä.

Evankeliumikirjassa kerrotaan päivän historiasta: ”Kristillisessä helluntaissa tulivat keskei-
siksi aiheiksi Pyhän Hengen saaminen ja Hengen toiminta sekä alkuseurakunnan ja koko Kris-
tuksen kirkon synty. Helluntaina toimitettiin ensimmäiset kristilliset kasteet. Varhaisessa kir-
kossa helluntai oli pääsiäisen ohella toinen vuoden kastepäivistä. Helluntaiaattoon huipentuu 
helatorstaista alkava Pyhän Hengen odottaminen.” Varhaiskirkon rinnalla juutalaisten hel-
luntai muodostui sadonkorjuun juhlaksi ja noin 100-luvulla jKr. myös lain saamisen juhlaksi.

Liturgisena värinä on punainen. Se tuo teeman korostetun näkyvästi kirkossa esille. Py-
hän Hengen kuljettamina kristityt voivat tehdä Jumalan tekoja ja hylätä maallisen, lihallisen 
mielen. Tähän teemaan istuu hyvin myös helluntain evankeliumiteksti, jossa sanotaan mm. 
seuraavasti: ”Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolus-
taja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mie-
leenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan 
teille, en sellaista jonka maailma antaa.” 

Johannes korostaa hyvin vahvasti kristittyjen erillisyyttä muusta maailmasta. Varhaiskris-
tityt joutuivatkin elämään vainottuina ja kokoontumaan salaa. Tämä näköala saattaa häm-
mentää nykyihmistä joka on tottunut erilaisten kristillisten ryhmien näkyvyyteen eri puo-
lilla maailmaa. 

PeKKa tUoMiKoSKi

Päivän psalmi 
Ps. 68:5–11 
Ensimmäinen lukukappale 
Hes. 36:24–28 
Toinen lukukappale 
Ap.t. 2:1–13
Evankeliumi 
Joh. 14:23–29 

Herra, meidän Jumalamme.

Sinä olet lähettänyt Pyhän Hengen,

Herran ja eläväksitekijän,

joka avaa kaikille kansoille

tien luoksesi

ja johdattaa meidät pyhien yhteyteen.

Uudista meidät Pyhän Hengen

runsailla lahjoilla.

Yhdistä koko ihmiskunta ylistämään sinua

ja sinun suuria tekojasi.

Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme kautta,

joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa

elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  C a r o l  H e n d e r s o n

Kunnon tuuletusta!
Kirkko-äitimme viettää syntymäpäiväjuhliaan monenlaisen haas-
teen äärellä. Kaikille pitäisi olla kaikkea ja jokaiselle pitäisi löytyä 
jotakin. Venymistä tarvitaan moneen suuntaan, vai tarvitaanko? 
Onko helluntai sittenkään viestittämässä siitä, että kirkon tulisi olla 
hengellinen supermarket, jonka hyllyiltä jokainen voi löytää halua-
maansa?

Hengellisyydellä on ajassa monenlaista muotoa, toiset kaipaa-
vat hurmosta ja toiset hiljaisuutta. Kristillinen kirkko tarvitsee hel-
luntain Henkeä, joka suorittaa perusteellisen tuuletuksen kaikesta 
ummehtuneesta ja avaa uusia näköaloja.

Helluntaita ei voi ulkoistaa. Se on edelleenkin muistuttamassa 
Jumalan uudistavasta ja armollisesta työstä ihmiselämässä. Jumala 
luo uutta. Hän saa kuolleen eläväksi ja penseän palavaksi. Hellun-
tailla on Kristuksen kasvot. Hengen työ ei korota ihmistä, vaan aset-
taa hänet oikealle paikalle uudistusta tarvitsevaksi.

Helluntai on ennen kaikkea sisimmän näköala, jonka Jumala 
avaa. Siellä missä ihminen näkee vain epätoivoa ja pimeyttä, avaa 
Jumalan Henki toisenlaiset näkymät. Siellä, missä ihminen on väsy-
nyt, masentunut ja loppuun palanut, voi armon Henki tehdä uudis-
tavaa ja rohkaisevaa työtään.

Helluntai kertoo Puolustajasta. Elämän syytösten keskellä on 
Henki, joka armahtaa ja puolustaa, jopa rukoilee meidän puoles-
tamme. Hän on rauhantuojana levottomalle sielulle.

Helluntai viitoittaa tietä virvoituksen ja uudistuksen lähteelle. 
Elämän veden on virrattava eteenpäin. Kristitty saa olla virvoitta-
massa muita. Saakoon armon Henki tuulettaa oikein kunnolla!

JoUNi leHiKoiNeN
Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra
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sa kaipaan jo omaa reviiriä, Ippa toteaa. 
Perheen yhteinen kieli on alusta lähtien 

ollut suomi. Antulla oli alun perin tarkoitus 
opettaa lapsilleen arabiaa, mutta ajan myö-
tä hän on väsähtänyt kielimuuriin. 

– Aina kun yritän selittää lapselle jotain 
sanaa, tulee suomen kieli vastaan. Lapset 
kyselevät, että mitä sää tarkoitat? En jaksa 
enää selittää, enkä ole mikään arabian kie-
len opettaja, hän nauraa. 

Lapset ymmärtävät paremmin arabiaa 
kuin puhuvat, taitoja on hiottu matkoilla 
isovanhempien ja sukulaisten luokse.

Mannapuuroa ja mansikoita
Katanashojen suurpesueessa syödään mie-
lellään yhdessä. 

– Puuroista lapset eivät tykkää, paitsi 
mannapuurosta, jota syödään Antun ko-
timaassakin, Ippa kertoo. 

Tärkeitä yhteisiä tapahtumia perheelle 
ovat olleet lasten syntymät. Anttu on us-
kaltautunut mukaan synnytykseen, vaik-
ka kotimaassa miehet odottelevat kiltis-
ti oven ulkopuolella. Pientä virnuilua on 
tullut heimoveljiltä, että eikös "hommasta" 
mene maku, kun kaikki veret ja muut nä-
kee. Anttu on kuitenkin suomettunut, sil-
lä hän kokee etuoikeudekseen päästä kuu-
lemaan lapsensa ensiparkaisut. 

Mieluinen yhteinen ponnistus paris-
kunnalle oli myös oman kodin raken-
taminen. Kaksikerroksinen omakotita-

lo mansikkamaineen valmis-
tui 11 vuotta sitten. Suoma-
lainen unelma omasta kodis-
ta ei lähestulkoon aina toteu-
du Andrew'n kotimaassa. 

– Ensin oma maa, sitten ko-
ti. Palestiinalaisen on Israelis-
sa vaikeaa saada omaa tonttia 
ja rakennuslupaa, ja vuokrat-
kin ovat kalliita. Ei ole poik-
keus, että kahdeksanhenkinen 
perhe asuu kahdenkymmenen 

neliön mökissä.

arvokasta koulunkäyntiä
Koulunkäyntikään ei ole arabilapsil-
le itsestäänselvyys. Vanhemmat joutuvat 
maksamaan koulukirjat ja lukukausimak-
sut. Eväät kulkevat kotoa mukana, ja nii-
tä syödään välitunnilla nurmikolla, usein 
kuumasti paahtavan auringon alla. 

– Tunneilla on kova kuri. Jos haluaa sa-
noa jotain, pitää viitata. 

Anttu kertoo, että opettaja voi käyttää 
ruumiillisiakin keinoja kurin ylläpitämi-
sessä. Mies ihmettelee, kuinka Suomessa 
lapset leikkivät tunneilla kännykällä, eikä 

Jos lasten kasvatuksessa onkin vään-
netty Katanasojen perheessä kättä, pari-
suhteessaan puolisot kertovat väistäneensä 
pahimmat karikot. Väistelyssä ovat autta-
neet samanlainen kristillinen arvomaail-
ma ja yhteensopivat ajatukset elämästä ja 
kuolemasta.

avainlapsi 
Ippa kertoo syntyneensä 1960-luvun kau-
punkimiljööseen, jossa oli luonnollista, et-
tä isän lisäksi äiti kävi töissä. 

– Vanhempani olivat työteliäitä. Olin 
kaupunkilaistyttö, kuljin avain kaulassa 
ja koulun jälkeen olin paljon itsekseni ko-
tona. 

Yksinäiseksi hän ei kuitenkaan tunte-
nut oloaan, sillä turvallisuutta toi kerros-
taloyhteisö, jossa kaikki tunsivat toisensa. 

– Olin kolmesta lapsesta keskimmäi-
nen, ehkä siitä syystä olen saanut enem-
män vapauksia kuin vanhempi sisko. 

Anttu puolestaan oli perheensä esikoi-
nen ja vielä poika. Nämä seikat tekivät hä-
nestä erityisen juhlitun lapsen. 

– Sain olla yksin vanhempien kanssa 
monta vuotta ennen kuin seuraava lapsi 
syntyi. Veri on vettä sakeampaa Lähi-idän 
kulttuureissa, se näkyy muun muassa sii-
nä, että veljekset mieltävät toisensa lähei-
semmiksi ja tärkeämmiksi kuin kaverit. 
Veljen sanaan voi luottaa, mies täsmentää.

Hilijoo ja kovvoo
Huvittavaksi ja rasittavaksikin 
Ipan ja Antun yhteiselossa on 
osoittautunut se, kuinka eri ta-
voin heidän kulttuureissaan il-
maistaan itseään. Kun suoma-
lainen mieltää hiljaisen ja ar-
vokkaan käytöksen kohteliaak-
si ja sivistyneeksi, tullista tulleet 
usein ihmettelevät suomalaisten 
ilmeettömyyttä ja puhumatto-
muutta. 

– Meidän kulttuurissa puhutaan issoon 
ääneen ja esitellään itsensä niin, että toi-
nen ymmärtää että sinulla on asiaa, Ant-
tu kuvailee.

Ippaa naurattaa, sillä hän huomaa är-
syyntyvänsä samasta asiasta. 

– Toivon joskus yleisillä paikoilla, vaik-
kapa ruokakaupassa, että Anttu olisi hilli-
tympi, niin isoon ääneen hän puhuu. 

Andrew'n kotimaassa ihmiset asuvat 
ahtaasti ja konkreettisesti lähempänä tosi-
aan, äänenkäyttö on kovaa, ja jossain vai-
heessa suomalainen väsyy metelin ja vä-
entungokseen. 

– Usein Israelin matkan loppuvaihees-

Oululaiset Ritva-Leena ja Andrew 
Katanasho myöntävät, että 
kahden erilaisen kulttuurin 
sorvaaminen yhteen muottiin ei 
ole helppoa. Parilla on takanaan 
21 yhteistä vuotta, ja perheeseen 
kuuluu viisi lasta.

aisten perässähän tän-
ne tultiin, nauraa 23 
vuotta Suomessa asu-
nut Andrew Katanas-
ho, eli Anttu. 

– Nuorempana ei 
lähtiessä ajattele, että 
perhe jää sinne kauas, 

hän toteaa vakavoituen. 
Ikääntymisen myötä yhteys kotimaa-

han on muodostunut palestiinalaismie-
helle yhä tärkeämmäksi. Andrew on syn-
tynyt Israelissa, Jerusalemissa. Kotikie-
lenään hän on puhunut arabiaa, ja perhe 
tunnustaa katolista uskoa. 

Toisia juuriaan Andrew on kasvattanut 
Ouluun Heikkilänkankaan mäntyiseen 
maastoon, jossa hänen ja Ritva-Leenan eli 
Ipan yhteinen koti sijaitsee. Parin alkutai-
paleeseen liittyi paitsi romantiikkaa, myös 
arjen elämänmakuista realismia. 

– Löysimme toisemme, koska meillä oli 
samanlainen tausta. Olimme molemmat 
yksinhuoltajia ja meillä on samana vuonna 
syntyneet tyttäret, Amanda ja Leila, Rit-
va-Leena kertoo. 

Yhteen muutettiin kolmen vuoden 
seurustelun jälkeen, ja sittemmin paria 
on siunattu kolmella yhteisellä lapsella. 
Avioliittokin on ehättänyt 18 vuoden ai-
kuiseen ikään.

yhteentörmäyksiä
Andrew on kasvanut kulttuurissa, jos-
sa lapset opetetaan kunnioittamaan van-
hempiaan. Perhe on tärkeä ja usein siihen 
kuuluvat vanhempien lisäksi isovanhem-
mat, sekä setiä, tätejä ja serkkuja. 

Lapsista pidetään palestiinalaisperheis-
sä hyvää huolta, ja koko suku osallistuu 
kasvatukseen. Vanhempi on auktoriteet-
ti, jota kuunnellaan. Miestä murehduttaa 
se, että suomalaislapsille annetaan liikaa 
vapauksia. 

– Lapsi on lapsi, ja aikuinen on aikui-
nen. Vanhempien tehtävä on kasvattaa lap-
sensa, ei yhteiskunnan. Joskus on vaikeaa 
perustella lapselle, miksi kaverit saa mut-
ta meillä ei. 

Antun kotimaassa perheen vahva rooli 
näkyy myös nuoren itsenäistymisessä. Pa-
lestiinalaisnuoret eivät koskaan asu yksin. 
kotoa muutetaan vasta kun sopiva avio-
puoliso löytyy. 

Ippa summaa, että perheet ovat siellä 
turvallisia, ja koko suku kannattelee lasta, 
kun taas Suomessa lapset voivat perheen 
sisällä kokea suurtakin turvattomuutta. 
Toisaalta Israelissa ulkoista turvattomuut-
ta lisää sota monine kasvoineen. 

– Joskus kaipaisin Suomessakin, että jo-
ku muukin todella välittää lapsistamme. 
On ihanaa kun siellä setä tai täti oikeas-
ti on lapsen elämässä mukana, Ritva-Lee-
na pohtii. 

Ja kun monissa suomalaisperheissä las-
ketaan päiviä, koska nuori kuskaa tietoko-
neensa ja levynsä omaan kämppäänsä, Ip-
pa löytää Antun vieläkin maanittelemas-
ta aikuisia, jo muualla opiskelevia Leilaa 
ja Amandaa muuttamaan takaisin kotiin. 

A nn i  K innu n e n

Kahden kulttuurin väkeä

Meillä 
puhutaan 
issoon 
ääneen.

Andrew 
Katanasho
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opettaja puutu asiaan.
– Tuntuu, että kotimaassani tunneilla oppii 

enemmän. 

ikuinen ikävä
Ipan mielestä on hiukan vaikeaa eritellä, mikä hei-
dän ongelmissaan on kulttuurista ja olosuhteis-
ta johtuvaa, mikä taas niin sanottuja ikiomia on-
gelmia. 

Perhe ei voi muuttaa Israeliin, sillä Antulla ei 
ole enää kansalaisuutta eikä viisumia maahan. 
Molempia mietityttää, mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan, kun ikää tulee lisää: Jaksaako Andrew ai-
naista ikävää ja eroa perheestään? Myös se, että 
Suomessa kohdellaan aina muukalaisena, rassaa 
mieltä. 

– Aina on kova ikävä, kun perhe on kaukana. 
Jos jotain sattuu, on vaikea yhtäkkiä päästä sinne. 
Vanhempana tämä alkaa syödä ihmistä sisältäpäin. 
Vaikka perhe ja työ ovat täällä, osa minusta on ai-
na muualla. Sitä jää ikään kuin kahden maan väliin. 

Onneksi nykytekniikka on helpottanut yhte-
ydenpitoa kotiin. Andrew juttelee messengerin 
kautta vanhempiensa kanssa päivittäin, ja kuva-
kin näkyy ruudussa. Ippa nauraa, että enemmän-
hän mies juttelee heidän kanssaan kuin hänen 
kanssaan. 

Ippa tietää, että rakkaista luopuminen on vai-
keaa, sillä hänen äitinsä menehtyi vuosi sitten vai-
keaan sairauteen. 

– Vaikka olisin halunnut olla äidin kanssa 
enemmän, minulla oli kuitenkin mahdollisuus 
hyvästellä hänet kaikessa rauhassa.

Jeesuksen maasta
Anttu kuuluu Israelissa vähemmistökulttuuriin. 
Kristittyjä on maassa vain noin kaksi prosenttia 
väestöstä. Jos Ipalle hengellisyyden harjoittamises-
sa on tärkeintä asioiden jakaminen ja kokeminen 
seurakunnan keskellä, Antulle usko on selkeästi 
yksilön ja Jumalan välinen asia. 

– En kaipaa pappia kertomaan, mikä on syntiä, 
ja mistä joutuu helvettiin. Kun olen tehnyt jotain 
väärin, pyydän Jumalalta anteeksi. Olen syntynyt 
pyhässä maassa, josta Jeesus on kotoisin. Elin puo-
let elämästäni konkreettisesti lähellä näitä asioita, 
usko on minussa, täällä sisällä, Anttu kuvailee ja 
osoittaa rintaansa. 

– Usko on syvää rauhaa, eikä siihen tarvita po-
litikointia. 

Suomessa Andrew on osallistunut ortodoksi-
seen messuun ja luterilaiseen jumalanpalveluk-
seen. Juhlapyhinä mennään sanan kuuloon koko 
perheen voimin. Useamminkin kyllä voisi kirkos-
sa käydä, Anttu myöntää. Ehtoollinen merkitsee 
palestiinalaismiehelle hetken rauhaa. 

– Siinä tunnustaudun uudelleen kristityksi.

MaRJa BloMSteR

Kahden kulttuurin väkeä
R

iitta H
irvo

n
en
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 23.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
torit Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 20.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Olavi Mäkelä, kanttori-
na Juha Soranta. Aikuisrip-
pikoulun konfirmaatio. Kah-
den vartin kirkkohetki.
Messu su 23.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, avustaa Mervi 
Keskinen, kanttorina Riitta 
Piippo. Cantio Laudis -kuo-
ro. Mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen.
Messu su 23.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 
Vähäkangas, avustaa Olavi 
Mäkelä, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastellin kirkkokuoro.
Messu su 23.5. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Juhani Lavanko, avustaa 
Mervi Keskinen, kanttorina 
Riitta Piippo. Mieskuoro Ter-
vasCanto. 

Perhemessu su 23.5. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Riikka Honkavaa-
ra, avustaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Marjo Irjala. Per-
heiden kevätkirkko. Kirkko-
kahvit ja -mehut.
Iltamessu su 23.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 26.5. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Marjo Irjala. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 23.5. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, avustaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Gaudiate-kuoro. 
Messu su 23.5. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Leo Rahko.
Perhekirkko su 23.5. klo 
12 Hintan seurakuntatalos-
sa. Päiväkerholaisten kevät-
kirkko. Toimittaa Jouni Rii-
pinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

YlIkIIMInkI
konfirmaatiomessu su 23.5. 
klo 10 Ylikiimingin kirkossa. 
Iltarippikouluryhmä, toimit-
taa Olavi Isokoski, avustaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko. 

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus la 
22.5. klo 11. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Rintamavete-
raanit ry:n Hailuodon osas-
ton 40-vuotisjuhla. Seppe-
leenlasku sankarihaudoille.
Messu su 23.5. klo 10. Toi-
mittaa Matti Keskinen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 23.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Sami Puo-
litaival, saarna Martti Hei-
nonen, kanttorina Else Piilo-
nen. Kirkkokahvit ja hellun-
tain seurakuntajuhla juma-
lanpalveluksen jälkeen seu-
rakuntakeskuksessa. Missio-
kerho eli lasten raamattu- ja 
lähetyskerho esittää lähetys-
aiheisen kuvaelman.
Gospelmessu pe 21.5. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Sami 
Puolitaival.

Kempele
köyhän sydämen messu pe 
21.5. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Rehumäki, saar-
naa piispa Jorma Laulaja, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Mukana lauluryh-
mä Versot. 
Helluntain messu su 23.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, avustaa Timo 
Riihimäki ja Antti Ristkari, 
kanttorina Eija Savolainen. 
Pyhäkoulu saarnan aikana.

Liminka
Messu helluntaina 23.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Anna-
Maari Ruotanen, avustaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta. Isosten teh-
tävään siunaaminen.

Lumijoki
Messu helluntaina 23.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Kuo-
ro avustaa. Ehtoollinen jae-
taan myös Lumilyhdyssä.

Muhos
Messu su 23.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jouni Heik-
kinen, saarnaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java.
Messu su 23.5. klo 12 Kyl-
mälänkylän kappelissa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttori Ossi Kajava. 

Oulunsalo
Messu su 23.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Mari Flink, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
keStIlä
kevätkirkko ja esikoulu-
laisten siunaaminen syk-
syn koulutielle to 20.5. klo 
9 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kantto-
rina Arja Leinonen, avustaa 
Sirkku Palola.
Messu su 23.5. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Ar-
ja Leinonen.

Messu su 23.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Esa Nevala, avustaa Ola-
vi Mäkelä, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 23.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, saarna 
teol.yo Anna Tausta, kant-
torina Sari Wallin. Kirkko-
kahvit.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 23.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 27.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Sari Wallin. Kouluunläh-
tevien siunaaminen. Kahden 
vartin kirkkohetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 23.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, kanttorina Kat-
ri Sippola. Tuira 1- ja Tuira 2 
-rippikouluryhmät osallistu-
vat. Radiointi radio Dei.
Messu su 23.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Sanna Tervo, kanttorina 
Marjo Irjala. Pyhä Luukas 1 
-rippikouluryhmä osallistuu.
Messu su 23.5. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Mer-
ja Oksman, kanttorina Katri 
Sippola. Pateniemi 4 -rippi-
kouluryhmä osallistuu.

PIIPPolA
Iltakirkko pe 21.5. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Johannes Hyytinen, 
kanttorina Pekka Kyösti-
lä, avustaa Vakkaset-kuo-
ro. Kirkkokahvit seurakun-
takodissa. 
Messu su 23.5. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, kanttorina 
Ulla Koskelo. 

PulkkIlA
Perhemessu su 23.5. klo 12 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttori-
na Veijo Kinnunen. Piippo-
lan, Pulkkilan ja Rantsilan 
5-vuotiaiden syntymäpäivä-
juhlat Pulkkilan seurakunta-
talossa.

PYHäntä
Messu su 23.5. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
lasten kevätkirkko ja 
kouluun lähtevien siu-
naaminen to 27.5. klo 18 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen, avus-
taa Sirkku Palola. 

rAntSIlA
Messu su 23.5. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Ar-
ja Leinonen. 

Tyrnävä
Messu su 23.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, saarna Veikko Kär-
nä, kanttorina Pentti Korkia-
koski. Kirkkokahvi ja Pipli-
aseuran vuosikokous seura-
kuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
23.5. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.

Rantsilan puinen ristikirkko on valmistunut 
vuonna 1785 ja sen on suunnitellut 

kirkonrakentaja Simon Silvén-Jylkkä. 
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20.–27.5.2010enot oulussa 

Keväisen linnunlaulun keskel-
lä monen mieli palaa lapsuu-
den kevätjuhliin ja Suvivirren 
– virren 571 – säveliin. Kevät-

juhliin voi päästä, vaikka ei olisikaan 
istunut talvea koulunpenkillä. 

Oulun tuomiokirkkoseurakun-
ta järjestää sunnuntaina 23.5. kello 
15 kaksi kaikenikäisten kevätjuhlaa. 
Toinen on Intiön seurakuntakodilla ja 
toinen Heinätorin seurakuntatalolla. 

Molempiin paikkoihin toivotetaan 
tervetulleiksi kaikki vauvoista vaarei-
hin. Ohjelmassa on leppoisaa yhdes-
säoloa keväisen ohjelman, yhteislau-
lun ja täytekakkukahvien merkeissä. 

Heinätorilla laulaa Leinikit-kuoro 
ja Intiössä diakonian vapaaehtoisten 
Ristipisto-lauluryhmä.

RaUHaN teRVeHdyS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Hartaus to 20.5. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Tiina Kin-
nunen.
raamattupiiri to 20.5. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 20.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus pe 21.5. klo 14, In-
tiön hoivakoti. Juha Sarkki-
nen.
Aamupiiri la 22.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Sunnuntaiseurat su 23.5. 
klo 15, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
23.5. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Leena Lehmus-
puu puhuu aiheesta Koske-
ta minua Henki. Henkilö-
kohtaista rukouspalvelua 
sekä yhteinen esirukous, jo-
hon voi jättää kirjoitettuja 
rukouspyyntöjä.
Seurat su 23.5. klo 17, Oulun 
tuomiokirkko. Martti Nuora-
la ja Erkki Piri.
Miesten piiri ke 26.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
26.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Järjestää Sina-
pinsiemen ry, Oulun NNKY ja 
tuomiokirkkoseurakunta.
torstain raamattupiiri to 
20.5. ja 27.5. klo 14, Keskus-
tan seurakuntatalo. Ruoka-
la. 1. Moos. 27. Anna-Mari 
Heikkinen.

Karjasillan seurakunta
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat to 20.5. klo 18, Kau-
kovainion kappeli. 
torstai-illan raamattupiiri 
to 20.5. klo 18, Kastellin kirk-
ko, pappilan puoli.
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 21.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jukka Joensuu, 
Heikki Tiirola.
Herännäisseurat su 23.5. klo 
15, Caritas-koti. Yhteinen 
hetki Siionin virsien ja lyhyi-
den seurapuheiden parissa.
raamattupiiri to 20.5. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Miesten raamattupiiri ke 
26.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko, ryhmätyötila. Lisätietoa 
Kimmo Kieksi, 050 310 5001.

Tuiran seurakunta
raamattupiiri to 20.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetä-
jinä Arja Suomela ja Riitta 
Louhelainen. Raamattupii-
ri kokoontuu tilassa nimeltä 
Sumppu.
raamattupiiri ti 25.5. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 
rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.5. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
rauhanyhdistyksen seu-
rat ke 26.5. klo 19, Oulujoen 
kirkko. Hugo Hintsala.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
urkuvartti to 20.5. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko.

Tuiran seurakunta
lauluyhtye Haavan kon-
sertti su 23.5. klo 14, Tuiran 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.
kevätrallatus – kaikkien 
yhteinen lastenlauluilta to 
20.5. klo 17.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. yhteisvas-
tuuilmoitus.
konservatorion kirkkomu-
siikinopiskelijoiden ilta-
musiikki pe 21.5. klo 19, Py-
hän Tuomaan kirkko. Kirkko-
musiikinopiskelijoiden kuo-
ro, johtajana Tuomo Nikko-
la esittää iltamusiikissa F. 
Buxtehuden kantaatin Jesus 
puolees käännyn sekä Leo-
pold Mozartin Missa Brevik-
sen. Ohjelmassa lisäksi yksin-
laulua ja urkumusiikkia. Kuo-
roa säestää Risto Ainali. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy.
tuiran kirkon naiskuoron 
kevätkonsertti su 23.5. klo 
16, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Kuoro tekee kesäkuus-
sa kuoromatkan Berliiniin ja 
konsertin ohjelma koostuu 
matkan ohjelmistosta. Kuo-
roa johtaa Tommi Hekkala. 
Konsertissa kuullaan myös 
yksinlaulua. Kuoroa ja yksin-
lauluja säestää Katri Sippola.

Oulujoen seurakunta
Häämusiikki-ilta to 27.5. klo 
19, Oulujoen kirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.

Diakonia

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. 

Tuiran seurakunta
työttömien ruokailu to 
20.5. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sa-
mi Riipinen p. 040 5747 149. 
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 20.5. 
klo 13.30–15, Palokan palve-
lukeskus. Kevään viimeinen 
kerhokerta. Paikalla pastori 
Juha Tahkokorpi ja diakoni 
Heli Sytelä.
keväinen virsi-ilta koske-
lassa ke 26.5. klo 18, Koske-
lan seurakuntakoti. Laulam-
me osallistujien toivevirsiä.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 p. 08 5313 519 tai käy-
mällä Myllyojan seurakunta-
talossa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
keHItYSVAMMAISet
Veturi to 27.5. klo 17–18.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Vertaistukiryhmä alle koulu-
ikäisten kehitysvammaisten 
lasten perheille. Ryhmiin jär-
jestetty lastenhoito perheen 

kaikille lapsille. Ryhmä on 
avoin, eikä ilmoittautumis-
ta tarvita. 

kuuloVAMMAISet
Ystäväilta to 20.5. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

Lähetys
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 21.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Raamattua: Samarialai-
nen nainen, todistaja, mu-
kana Raija Nissinen.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-
nat.fi/lastentapahtumat.
ekaluokkalaisten kouluun-
siunaaminen. Ensimmäiselle 
luokalle menevät siunataan 
koulutielle. Ks. erillinen il-
moitus.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 22.5. klo 15, Pyhän Andre-
aan kirkko. Kun kevät kaunis 
tuli. Retki Lämsänjärven kau-
punkileirikeskukseen. Aar-
teenetsintäkilpailu lähialu-
een maastossa. Tunnelmal-
lisen tuvan takkatulilla voi 
paistella makkaraa ja naut-
tia omia eväitä ja tottakai ta-
rinoida.

Karjasillan seurakunta
kolmen polven perhekerho 
ma 24.5. klo 10–11.30, Kai-
ros-koti. Mahdollisuus viet-
tää yhteinen kerhohetki lap-
siperheiden ja ikääntynei-
den vanhusten kanssa.
karjasillan ja kaukovaini-
on perhekerhojen retki ke 
26.5. klo 9.30–13. Retki Nal-
likariin ja ponipihalle. Ruo-
kailu. Lähtö klo 9.30 Kauko-
vainion kappelilta, klo 9.40 
Karjasillan kirkolta. 
kaakkurin alueen perheker-
hon retki ke 26.5. klo 9.30–
13. Retki eläinpuisto Escu-
rialiin Liminkaan. Lähtö klo 
9.30 Sarasuontie 5:stä ja Py-
hän Andreaan kirkolta. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 23.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Isoille ja pienille oma pyhä-
koulu jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Lisätietoja Aila 
Valtavaara p. 040 5747 109.

Varhaisnuoret
lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
lastenpäivät 7.6.–29.7. klo 
10–15, Lämsänjärven ja Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kukset. Ks. erillinen ilmoi-
tus.
kakarakööri kesäkuussa 
tiistaisin ja torstaisin klo 12–
13.30 Myllyojan seurakun-
tatalossa. Kuoroon otetaan 
7–12-vuotiaita lapsia. Pää-
syvaatimuksena lauluinto, 
mukaan mahtuu 30 laulajaa 

ilmottautumisjärjestykses-
sä. Kakaraköörin kausi päät-
tyy konserttiin 23.6. Osallis-
tumismaksu  20 €. Ilm. kuo-
ronjohtaja Anna Haanpää-
Vesenterälle anna.haan-
paa@kolumbus.fi tai p. 040 
583 2368.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafeessa stand up 
komiikkaa pe 21.5. klo 19–
00.30. Stand up komiikkaa 
esittävät Mikko Vaismaa ja 
Eetu Kuokkanen. Ohjelma 
alkaa klo 21. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 2 € Kirkon  Ul-
komaanavun työlle.

oPISkelIjAjärjeStöt
körttiopiskelijoiden seu-
rat to 20.5. klo 19. Piknikseu-
rat, Kaisa Malkamäki ja Juha 
Smal, Vanhantullinkatu 6 F 94.
evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 21.5. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Tai-
vaaseen kaste kantaa, Lasse 
Nikkarikoski.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 26.5. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 27.5. 
klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten kerho to 20.5. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Lisätietoja Eeva-Marja 
Laitinen p. 040 5157 267.
eläkeläisten kerho to 20.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Lisätie-
toja Aino-Liisa Ilkko p. 040 
7510 064.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten kerho to 20.5. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YlIkIIMInkI
laulukerho to 20.5. klo 10–
11.30. Kevään viimeinen lau-

lukerho.
Seurakuntakerho ti 25.5. 
klo 11, Sirkka ja Hannu Kal-
lio. Seurakuntakerhon ke-
vään päätös.

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.

Leirit ja retket
liikuntavammaisten retki 
Yli-Iin kierikkiin pe 28.5. klo 
10–15.30. Retkelle lähdetään 
Tuiran kirkolta. Paluu  on sa-
maan paikkaan. Retken hinta 
25 € sisältää matkat, lounaan, 
kahvin ja ohjelman. Retkelle 
ilmoittautuminen viimeis-
tään 20.5. p. 08 3161 340.
Seikkailuleiri 7.–10.6. Siiran-
järven eräleirikeskus, Taival-
koski. Seikkailuleiri on tar-
koitettu 11–14-vuotiaille ty-

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

Suvivirsi soi kaikenikäisten 
kevätjuhlissa
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töille ja pojille. Leirin hinta 
on 40 euroa, sisältäen mat-
kat, majoituksen ja ruokai-
lut. Ilmoittautumiset yhteis-
ten seurakuntapalvelujen 
toimistoon ma-pe klo 9–16 
p. (08) 3161 340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo.
liikuntavammaisten lei-
ri 14.–17.6. Rokuan leirikes-
kus. Leirin hinta 52 €. Muka-
na diakoniatyöntekijät Aino-
Liisa Ilkko, Heli Sytelä ja Sir-
pa Kemppainen. Ilmoittau-
tumiset viimeistään 28.5. p. 
08 3161 340.

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 5.–8.7. Rokuan lei-
rikeskuksessa. Ks. erillinen il-
moitus.

Tuiran seurakunta
Vanhan Valamon retki 
30.8.–2.9. Tuiran seurakun-
nan kaikkien vapaaehtoisten 
retki Vanhaan Valamoon. Ks. 
erillinen ilmoitus.

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

Muut menot
Pappi tavattavissa. Oulun 
tuomiokirkko on avoinna ja 
pappi tavattavissa sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
klo 14 saakka kastetoimi-
tuksia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirkkoon 
liittymisiä varten. Tällöin on 
mahdollista myös varata ai-
koja kirkollisiin toimituksiin.
läskillä lukutaitoa -kam-
panjan loppupunnitukset. 
Ks. erillinen ilmoitus.
oulujoen seurakunnan va-
paaehtoisten kevätkirk-
ko su 23.5. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Kaikki Oulujoen 
seurakunnan vapaaehtoiset  
kutsutaan yhteiseen kevät-
kirkkoon ja messun jälkeen 
kirkkokahville sekä keväi-
seen laulutuokioon Myllyo-
jan seurakuntatatalolle.
kaikenikäisten kevätjuhla 
su 23.5. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. Ks. juttu.
kaikenikäisten kevätjuh-
la su 23.5. klo 15, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Ks. juttu.
naisten ilta ma 24.5. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Kokonnutaan neljä-
nä kesäisenä iltana Hietasaa-

reen. Illassa voi keskustella, 
laulaa, hiljentyä hartauden 
äärellä ja saunoa. Mahdol-
lisuus omien makkaroiden 
paistamiseen nuotiolla. Il-
lassa tarjotaan kahvi tai tee. 
Naistenillat ovat 7.6., 21.6., 
5.7. ja 19.7.
Suvenjuhla to 3.6. klo 17, 
Myllyojan asukastupa. Kah-
vitarjoilua. Arpoja, karkkiar-
vaus ja tarjouslippujen jako 
Yrjänäisen puutarhalle. Klo 
18 puheita, musiikkiesityk-
siä, runoja ja yhteislauluja. 
Järjestää Myllyojan suuralu-
een yhteistyöryhmä, Yrjänäi-
sen puutarha, Hintan Martat 
ja Oulujoen seurakunta.

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus  su 23.5. klo 17, 
Kaukovainion kappeli.  

20.–27.5.2010enot oulussa 

Poniratsastuksella 
tukea 

kehitysvammaistyölle 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa viete-
tään lapsiperheiden kevätpäivää 30. touko-
kuuta kello 12–15. Kevätpäivän ohjelmassa 

on poniratsastuksen lisäksi arvontaa ja erilaisia toi-
mintapisteitä. Päivän aikana voi nautiskella myös 
vohveleilla, mehulla tai kahvilla sekä makkaroilla.

– Kevätpäivän tuotto menee kehitysvammaisten 
nuorten aikuisten toiminnan tukemiseen. Olem-
me lähdössä retkelle nuorten kanssa, tällä toimin-
nalla halutaan tukea heidän hengellistä elämään-
sä, kertoo kehitysvammaistyön diakoniatyönteki-
jä Kaisa Jaakkola.

Kevätpäivän toimintapisteet ovat nuorten it-
se suunnittelemia ja paikanpäällä voi tehdä muun 
muassa rintamerkkejä sekä painaa kankaita tiski-
räteiksi. Toimintapisteet ovat ilmaisia, mutta poni-
ratsastuksesta sekä naposteltavista peritään pieni 
maksu. Ponit ovat paikanpäällä kello 12–14.

Päivä järjestetään yhteistyössä Oulun kehitys-
vammaisten tuki ry:n kanssa ja tapahtumaan voi 
ilmoittautua viimeistään 27.5. Yhteisiin seurakun-
tapalveluihin, p. 08 316 1340.

RaUHaN teRVeHdyS

w w w.sxc . hu /  E s a  O k sman

kevätrallatus – 
kaikkien yhteinen 

lastenlauluilta 

torstaina 20.5. klo 17.30 
Pyhän Luukkaan 

kappelissa 

Mukana Tuiran seura-
kunnasta Pyhän Tuo-
maan lapsikuoro, Mu-
siikkileikkikoulu Trilli ja 
Rytmitassut. Ohjelmas-
sa yhteislaulua ja laulu-
leikkejä. 
Välillä mehu- ja keksi-
tarjoilu, josta vapaaeh-
toinen maksu Yhteis-
vastuukeräykselle. Va-
paa pääsy.

keväinen virsi-ilta 
koskelassa 

keskiviikkona 26.5. 
klo 18 

Koskelan 
seurakuntakodissa 

Lauletaan osallistujien 
toivevirsiä.

7.6.–29.7. Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa
ja

8.6.–29.7. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

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

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

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

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

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

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

Vapaaehtoisia
avustajia tarvitaan 
10-leirille Rokualle

29.6.–2.7. 
10-leiri on vuonna 2000 syntyneiden suurleiri. 
Leirin kokonaisvahvuus on noin 380 henkeä.
10-vuotiaita on noin 300. Leiriohjelmasta ja 
elämästä telttakylissä huolehtivia seurakunnan 
työntekijöitä ja isosia on suunnilleen 80.

Lisäksi tarvitsemme reippaan joukon aikuisia 
avustajia:

• ruokahuoltoon 14 (toimii kahdessa vuorossa 
keittiöhenkilökunnan apuna)
• apuohjaajia erilaisille toimintarasteille.

Tarjoamme matkat, sisämajoituksen 2 
hengen huoneissa, ruokailut, vakuutuksen 
Oulun seurakuntien jäsenille sekä tietysti 
unohtumattoman suurleirikokemuksen tärkeän 
tehtävän merkeissä.

Tee hyvä päätös ja lähde tekemään kanssamme 
ikimuistoista leiriä tämän vuoden kympeille.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Pertti ”Purtsi” 
Putila, p. 040 5062 883 tai pertti.putila@evl.fi.

Perheleiri 

5.–8.7. Rokuan leirikeskuksessa

Leirin hinta aikuiset 52 €, 4-18-vuotiaat lapset 26 €. 
Leirillä ovat Karjasillan seurakunnasta mukana dia-
koniatyöntekijä Marjukka Hamari ja lastenohjaajat 
Auli Kipinä ja Maria-Ritva Koivukangas. Tarkemmat 
tiedot ohjelmasta saat leirikirjeessä. 

Ilmoittautuminen viimeistään 18.6. p. 08 3161 340. 

Oulujoen vapaaehtoisten 
kevätkirkko

 
sunnuntaina 23.5. klo 10 Oulujoen kirkossa

Kaikille Oulujoen seurakunnan vapaaehtoisille yhteinen 
kevätkirkko. Messun jälkeen kirkkokahvit sekä keväinen 
laulutuokio Myllyojan seurakuntatatalossa. 

Oulujoen perhekerholaisten  
kevätkirkko

sunnuntaina 23.5. klo 12 Hintan seurakuntatalossa 

Toimittaa Jouni Riipinen, kanttorina Sanna Leppäniemi.

Perheiden kevätkirkko
sunnutaina 23.5. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Toimittaa Riikka Honkavaara, avustaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Marjo Irjala. Kirkkokahvit ja -mehut.

Urkuvartti 

torstaina 20.5. 
klo 12.15

Oulun 
tuomiokirkossa
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Vieraita Sambiasta 
lähetysjuhlassa

Sambialainen pastori Robert Kaumba Kalun-
jele vierailee Tuiran kirkossa pidettävässä 
lähetysjuhlassa keskiviikkona 9. kesäkuuta 
kello 18. Hänen mukanaan ovat Tuiran seu-

rakunnan nimikkolähetit Satu ja Jorma Arkkila. 
Lähetysjuhlan ohjelmassa on Sambian kuulumis-
ten lisäksi iltapalaa ja viikkomessu.

Robert Kaumba Kalunjele palvelee pappina pie-
nessä luterilaisessa kirkossa. Kirkossa on kaksi 
hiippakuntaa, toinen Kongon ja toinen Sambian 
puolella. Robertin vastuulla on Sambian hiippa-
kunnan luoteisosan rovastikunta. 

Kalunjele on opiskellut teologiaa useampaan ot-
teeseen, mutta viimeksi hän valmistui Limurun St’ 
Paulin yliopistosta. Hänellä on vaimo ja 7 lasta. 

Satu ja Jorma Arkkila ovat Sleyn lähetystyönte-
kijöitä. He työskentelevät Robertin kanssa saman 
kirkon palveluksessa diakoniatyössä.

RaUHaN teRVeHdyS

V i l l e  Au v in e n

Häämusiikki-ilta 
torstaina 27.5. klo 19 Oulujoen kirkossa 

Illan tarkoituksena on esitellä eri vaihtoehtoja vihkiti-
laisuuden musiikiksi. 

Häämusiikin kirjo on laaja ja illan aikana kuullaan se-
kä tuttuja että tuntemattomampia häämarsseja ja vih-
kilauluja. Vihkimusiikin esittelystä vastaavat kanttorit 
Lauri-Kalle Kallunki, Marjo Irjala ja Sanna Leppäniemi. 

Pappi tavattavissa tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on avoinna ja pappi tavattavissa 
sunnuntaisin klo 12–14 kastetoimituksia, avioliittoon 
vihkimisiä, sielunhoitoa ja kirkkoon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista myös varata aikoja kirkollisiin 
toimituksiin.

löytyisikö teiltä tilaa 
saksalaisille vieraillemme?

 
Saksalaiset nuoret kaipaavat majoitusperheitä 

21.–26.7.

Viidentoista saksalaisnuoren joukko ohjaajineen saa-
puu Ouluun perinteiselle vastavierailulle. Nuoriso-
vaihto Saksaan on jatkunut jo yli 40 vuotta. Odotam-
me majoitusperheen tarjoavan 1–2:lle nuorelle maja-
paikan ja aamupalan edellä mainitulle ajalle. Jakso si-
sältää yhden perhepäivän, muutoin me ohjelmoimme 
vieraidemme päivät.
Toivottavasti innostut ja rohkaistut ottamaan haas-
teen vastaan. Kielitaitosi (saksa tai englanti) saa hy-
vää harjoitusta. Oulustahan on kesällä 2011 lähdössä 
nuorten joukko Saksaan vastavierailulle, jo 22. kertaa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset pertti.putila@evl.fi, 
p. 040 5062 883.

ensi syksyn ekaluokkalaiset 
siunataan koulutielle

oulun tuomiokirkkoseurakunnssa
keskiviikkona 2.6. klo 18 Oulun tuomiokirkossa 
Siunauksen jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu tuomiokir-
kon kryptassa.

karjasillan seurakunnnassa
Lapsia kutsutaan erityisesti oman alueensa kirkkoon 
tai kappeliin. Siunaustilaisuuden päätyttyä kouluun 
lähtevät kukitetaan.

torstaina 20.5. klo 18 Kastellin kirkossa
tiistaina 25.5. klo 18 Karjasillan kirkossa (Mäntylän 
koulu)
keskiviikkona 26.5. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa 
torstaina 27.5. klo 18 Maikkulan kappelissa 
torstaina 27.5. klo 18 Karjasillan kirkossa (Höyhtyän ja 
Kaukovainioon alueen päiväkodit)
torstaina 27.5. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa
maanantaina 31.5. klo 18 Kastellin kirkossa

tuiran seurakunnassa
Tuiran seurakunnassa kouluun lähtevät ovat saaneet 
päiväkotien kautta kutsun siunaamiseen. 

oulujoen seurakunnassa
sunnuntaina 30.5. klo 14 Oulujoen kirkossa

Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pienille koulu-
laisille turvallista koulutietä ja rauhallista mieltä kou-
luun. Siunaustilaisuuteen voi tulla mukaan koko per-
heellä. Tilaisuus on rakennettu pikkukirkon tapaan, 
joten se on lapsille entuudestaan tuttu. Tilaisuuden 
kesto on noin puoli tuntia.

Kakarakööri 
kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 12–13.30 

Myllyojan seurakuntatalossa

Kuoroon otetaan 7–12-vuotiaita lapsia. Pääsyvaatimuk-
sena lauluinto, mukaan mahtuu 30 laulajaa ilmottautu-
misjärjestyksessä. Kakaraköörin kausi päättyy konsert-
tiin 23.6. klo 18 Oulujoen kirkossa. 

Kesäkuoron osallistumismaksu  20 €.

Ilm. kuoronjohtaja Anna Haanpää-Vesenterälle 
anna.haanpaa@kolumbus.fi tai p. 040 583 2368.

Hyvät valitsijayhdistysten asiamiehet, valitsi-
jayhdistyksen perustamisesta kiinnostuneet ja 
muut aktiivit,

tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan seu-
rakuntavaaleihin valmistautumisesta, markki-
noinnista ja viestinnästä Keskustan seurakun-
tatalolle (Isokatu 17) keskiviikkona 26.5. klo 
19.00.

Tilaisuudessa tapaat muiden valitsijayhdis-
tysten aktiiveja ja saat tietoa siitä, millä tavoin 
ja missä välineissä voit kampanjoida ryhmäsi 
ehdokkaiden puolesta.

Tilaisuuden juontaa tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen.

Tarjoilun takia pyydämme ilmoittautumaan 
maanantai-iltaan 24.5. mennessä mieluiten säh-
köpostilla rebekka.naatus@evl.fi tai tekstiviestil-
lä, puh. 050 430 4828.

Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ja valitsijayhdis-
tyksen perustamisesta löytyy www.oulunseurakun-
nat.fi/seurakuntavaalit ja www.seurakuntavaalit.fi.
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20.–27.5.2010enot oulussa 

elämän polku

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

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

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

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

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

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

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

Toimipaikat

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Kaakkurinraitti

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elohuone,  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Keskustan seurakuntatalo  
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86
Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajankylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Isokatu 17

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kastetut
tuomiokirkko: Venla Emilia 
Kemppainen, Eliana Mari-
el Kurtti, Eemeli Armas Ola-
vi Renko. 
Karjasilta: Ruut Marikki Heili-
mo, Matilda Ebba Maria Hir-
velä, Juho Jaakko Olavi Hir-
vonen, Oscar Juhana Karhu-
maa, Samuli Oskari Kemp-
painen, Aliisa Eveliina Kul-
talahti, Alma Marianne Lou-
kusa, Rasmus Jussa Johannes 
Niemelä, Aada Helmi Ama-
lia Ojalehto, Severi Onni Il-
mari Ojanen, Veera Elisabeth 
Viitala.
tuira: Pihla Orvokki Aitto-
oja, Aaron Krister Jounila, 
Paavo Topi Rasmus Koukkari, 
Aaro Viljami Mäenpää, Vilja-
mi Pauli Antero Tikkanen.
Oulujoki: Taneli Leonard Lei-
nonen, Samu Oskari Moila-
nen, Marleene Maarit Nissi-
lä, Linnea Lumi Eveliina Ny-
lander.

Vihityt
karjasilta: Antti Juhani Van-
hala ja Maarit Irene Hieta-
lahti, Henri Mikael Honka-
nen ja Ella Maria Paaso, Ja-
ri Valtteri Manninen ja San-
na Marianne Loukusa, Jussi 
Sakari Tikkala ja Jaana Kari-
ta Näsänen.

tuira: Harri Tapani Turunen 
ja Maria Kristiina Karppi.
oulujoki: Vesa Antero Nuoli-
oja ja Sari Kristina Kurkinen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Aliisa Her-
netkoski s. Vuolteenaho 88, 
Melina Huuskonen 66, Tau-
no Tuomas Hämäläinen 94, 
Aili Inkeri Mattila s. Santa-
lo 84. 
karjasilta: Ilmari Helomaa 
86, Marita Tytti Ninna Kerola 
s. Hirvonen 66, Hannu Ensio 
Nevala 55, Kerttu Vilhelmii-
na Talvinko s. Lipponen 99.
tuira: Sisko Liisa Bilinski s. 
Heikkinen 69, Eero Ensio 
Heinonen 92, Nanni Elviira 
Kaunisharju s. Hummasten-
niemi 95, Pauli Ensio Leski-
nen 82, Teuvo Tapani Määttä 
45, Kirsti Vilhelmiina Määt-
tä s. Villanen 84, Aune An-
nikki Potila s. Saarela 62, Ei-
la Marjatta Turkka s. Pelto-
nen 83, Seija Annikki Utriai-
nen s. Ojalehto 78.
oulujoki: Irja Annikki Sipilä 
s. Eerola 80, Matti Olavi Yli-
herva 72. 

tarvitsetko apua pienissä 
kodin korjausaskareissa? 
ripa löysällä, sarana 
vinkuu, taulu kaipaa 
seinälle… 

Ota yhteys talkooryhmään 
Heikki Kaikkoseen 
040 502 5010. 
Huom! Emme suorita muuttoja.Läskillä lukutaitoa 

loppupunnitukset
perjantaina 21.5. 
klo 14–17 
Siipi, lähetyksen puoti ja paja

tiistaina 25.5. klo 15–17 
Heinätorin seurakuntatalo

Helmikuussa käynnistyneen Läskillä lukutaitoa -kam-
panjan loppupunnitukset koittavat. Kampanjan spon-
sori maksaa 15 € jokaisesta laihdutetusta kilosta. 
Enimmillään hän ”ostaa läskiä” 10 miljoonalla eurol-
la.  Läskirahat käytetään Nepalissa opettajankoulu-
tukseen. 

lauluyhtye Haavan konsertti

sunnuntaina 23.5. 
klo 14 Tuiran kirkossa 

Haava on neljähenkinen kokoonpano, jonka jäsenet 
opiskelevat musiikkia Sibelius-Akatemiassa Helsingissä. 
Konsertin ohjelmisto koostuu hengellisistä lauluista. 

Konserttiin on vapaa pääsy. Järjestää OPKO ry.
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Lapsille on tarjolla kesäker-
hoja ja leirejä Oulun seudun 
seurakunnissa. Monelle lei-
rille ja kerhoon täytyy il-

moittautua pikimmiten. Tyrnä-
väläinen Jami Pietarila, 7, osal-
listui viime kesänä luontoker-
hoon.

– Siellä me kerättiin roskia, 
syötiin eväitä, leikittiin isolla 
varjolla ja käveltiin luontopoluil-
la, Jami muistelee. 

Jami tykkäsi eniten leikeistä. 
Kerhossa oli myös paljon kave-
reita. Tänä vuonna ryhmiä ko-
koontuu seitsemän. Parikym-
menhenkiset ryhmät täyttyvät 
nopeasti, joten pikaiset ilmoit-
tautujat palkitaan.

HailUoto
Hailuodon seurakunta järjestää 
lasten kesäleirin Marjaniemessä 
yhdessä kunnan ja 4H:n kanssa 
21.–23. kesäkuuta. Leiri on tar-
koitettu 7–12-vuotiaille.

HaUKiPUdaS
Haukiputaan seurakunnassa pi-
detään sekä kesäkerhoja päivä-
kerholaisille että kesäperheker-
hoja. Perheiden päiväleiri pide-
tään Isoniemen leirikeskuksessa 
12. kesäkuuta. Samassa paikassa 
pidetään myös pyhäkoulu- ja per-
heleiri 30.7.–1.8. Perhe voi ilmoit-
tautua jommalle kummalle leiril-

Jamikin menee 
kesällä kerhoon

le. Näin annetaan mahdollisim-
man monelle perheelle mahdolli-
suus osallistua. Jos leireillä on ti-
laa, voi toki osallistua kummal-
lekin leirille. Lisäksi varhaisnuo-
rille pidetään useita leirejä kesä-
heinäkuussa. 

KeMPele
Pienten koululaisten kesäker-
hot pidetään tämän kevään 1.–
2. luokkalaisille 7.6.–2.7. ja 2.–
10.8. keskustan seurakuntatalol-
la ja Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Samoissa paikoissa 
pidetään myös perhekahviloita, 
joihin kaikki lapsiperheet ovat 
tervetulleita. Ne ovat auki ke-
säkuussa keskiviikkoisin ja elo-
kuussa tiistaisin. 

Varhaisnuoret pääsevät päivä-
leireille 7.–11. kesäkuuta ja 14.–
18.kesäkuuta Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Var-
haisnuorille pidetään myös kok-
kikurssi 5. heinäkuuta ja pelipäi-
vä 7. heinäkuuta. 

4.–7.-luokkalaisten leiri järjes-
tetään 21.–23. kesäkuuta Ristin-
mutkassa. 

Esikouluikäisistä kolmosluok-
kalaisille tarkoitettu leiri järjes-
tetään 23.–24. kesäkuuta niin 
ikään Ristinmutkassa. Leirit jär-
jestetään yhdessä kunnan nuori-
sotyön kanssa ja leirien ohjelmis-
sa on leikkiä, askartelua, pelailua, 

iltaohjelmia ja kaikkea mitä hy-
vään leiriin kuuluu. 

liMiNKa
Lapset pääsevät ikiomaan Mu-
kula-messuun sunnuntaina 20. 
heinäkuuta kello 17 Tupoksessa 
Vanamo-salissa. Mukulamessun 
jälkeen pidetään lettukestit.

Lapsiperheille avoin kesämus-
kari kokoontuu heinäkuussa vii-
koilla 28 ja 29 Tupoksessa ja Li-
mingassa. Kesämuskari järjeste-
tään sään salliessa ulkona.

lUMiJoKi
Lumijoella pidetään lasten päi-
väleirejä. Niillä lapset askartele-
vat, pelailevat, musisoivat, pais-
tavat makkaraa ja kuulevat Raa-
matun kertomuksia. Seurakunta 
järjestää myös lasten ja nuorten 
kesäleirin 29.7.–1.8. 

MUHoS
Seurakunta ja kunta järjestävät 
yhdessä monia kesäpäiviä vii-
koilla 23 ja 24 sekä leirejä ja yö-
kirkkoja. 

Tyttöleiri 1997–2003 synty-
neille 7.–9. kesäkuuta Koortilan 
toimintakeskuksessa.

Leiri 1997–2000 syntyneil-
le 14.–16. kesäkuuta Hailuodon 
Ranta-Sumpussa.

Lastenleiri 2001–2003 synty-
neille 21.– 23. kesäkuuta Koorti-

lan toimintakeskuksessa.
Yökirkko 1997–2000 synty-

neille 21.–22. kesäkuuta Muhok-
sen kirkossa

Yökirkko 1997–2003 synty-
neille 22.–23. kesäkuuta Kylmä-
länkylän kappelissa.

Kaiken maailman leiripäivä 
1997–2003 syntyneille 28. ja 29. 
kesäkuuta Koortilan toiminta-
keskuksessa.

oUlU
Hietasaaren ja Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksissa järjes-
tetään kesä-heinäkuun aikana 
lastenpäivät 7–12-vuotiaille ou-
lulaisille. Lastenpäivät alkavat 
Lämsänjärvellä 7. kesäkuuta ja 
Hietasaaressa 8. kesäkuuta ja jat-
kuvat joka arkipäivä heinäkuun 
loppuun asti. Ohjelmassa on har-
taushetkiä, leikkejä, askartelua, 
pelaamista ja retkeilyä. Toiminta 
on ilmaista ja lapset saavat päivit-
täin aterian. 

Oulujoen seurakunnassa jär-
jestetään kesäkerhoja ja ne on tar-
koitettu vuosina 2003–2006 syn-
tyneille lapsille. Saarelan seu-
rakuntakodilla on Ilmaisun ja 
luovuuden iloa -kerho arkipäi-
visin 7.–24. kesäkuuta. Huone-
suon seurakuntakodilla pidetään 
Luonnon ihmeet -kerho arkipäi-
visin 7.–21. kesäkuuta. Myös Tui-
ran seurakunnassa järjestetään 

kesäkerhoja 4–6-vuotiaille.
Kesäkuun ajan Myllyojan seu-

rakuntatalolla toimii Kakara-
kööri -kesäkuoro. Kuoroon ote-
taan 7–12-vuotiaita lapsia ja kesä-
kuoron hinta on 20 euroa / lapsi. 
Harjoitukset ovat tiistaisin kello 
12–13.30 ja torstaisin kello 12–
13.30. 

Helmi-muskareita järjeste-
tään kesäkuun ajan keskiviik-
koisin kello 17.30 Kastellin kir-
kossa. Muskari on 3–4-vuotiaille 
tarkoitettu ja siellä lapset ovat yh-
dessä vanhempiensa kanssa. 

Kouluikäiset pääsevät kesäret-
kelle Kierikkikeskukseen tiistai-
na 15. kesäkuuta. Siellä pääsee tu-
tustumaan kivikautiseen kylään, 
valmistamaan kiviesineen ja am-
pumaan muinaisjousella.

Kouluikäiset tekevät retken 
Kälviälle 17. kesäkuuta. Päivä 
vietetään maalaismaisemissa ta-
lonpojanmuseossa ja samalla tu-
tustutaan myös eläinpuiston eläi-
miin. 

11–14-vuotiaat lapset pääsevät 
seikkailuleirille 7.–10. kesäkuuta 
Siiranjärvelle. 

oUlUNSalo
Seurakunnassa pidetään kaksi 
varhaisnuorten leiriä. Pikkurysä 
7–9-vuotiaille pidetään 22.–23. 
kesäkuuta ja lohirysä 10–12-vuo-
tiaille 29.6.–1.7.

SiiKalatVa
Paskokankaan päiväleiri 2000–
2004 syntyneille 22.–24.6. päi-
vittäin kello 10–15.

Ristironkkeli-leiri 1998–2003 
syntyneille 28.6.–1.7.

Leiri 2001–2004 syntyneille 
28.–29.6. Kangasjärvellä.

Leiri 1998–2000 syntyneille 
29.6–1.7. Kangasjärvellä.

Leiri 1992–1997 syntyneille 
21.–23.6. Ahvenjärvellä.

Leirit järjestävät yhdessä Sii-
kalatvan ja Pyhännän kunnat, 
4H ja seurakunta.

tyRNäVä
Seurakunta ja kunta järjestävät 
yhteistyössä kesäkuussa luonto-
kerhoja vuosina 2003–2005 syn-
tyneille lapsille. Luontokerhos-
sa leikitään, lauletaan ja opitaan 
kiinnostavia asioita luonnosta. 

Seurakunnan kesäkodilla pi-
detään myös Isovanhempi-lap-
senlapsi-leiripäivä lauantaina 29. 
toukokuuta. Leiripäivän järjestä-
vät Limingan, Lumijoen ja Tyr-
nävän seurakunnat.

tytti PääKKöNeN

Eskarin päättävä Jami 
Pietarila aikoo ottaa 
kesäkerhosta ilon irti.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

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

Pyhäkoulu su 23.5. klo 12.
kartanossa kajahtaa ke 
26.5. klo 14 Saarenkartanos-
sa. Kaisamarja-kanttori lau-
lattaa vanhoja koululauluja.

Päiväkerhot: päiväkerho si-
sarusryhmä B ja perhekerho
torstaina 20.5. klo 10 srk-ta-
lolla. Päiväkerho 5-vuotiaille 
perjantaina 21.5. klo 10. Päi-
väkerhokauden lopettajai-
set; kevätpolku la 22.5. klo 
14. Polku alkaa srk-talolta. 
Säänmukainen varustus.
limingan musiikkiopiston 
kevätkonsertti to 20.5. klo 
18 srk-talossa.
lähetysilta to 20.5. klo 
18.30 Matkaselällä, Jokipol-
ku 10.
Metsähanhien retki 21.5. 
–22.5. Perjantaina aloitus 
Naskun laavulla klo 18, lei-
ri päättyy lauantaina klo 10.
Siioninvirsiseurat su 23.5. 
klo 14 Kaarina Laurilalla. Ter-
vetuloa veisaamaan ja hiljen-
tymään.
raamattupiiri ti 25.5. klo 
18.30 srk-talolla, "Kristilli-

eläkeläisten musiikkipii-
ri to 20.5. klo 13 srk-keskuk-
sen monitoimisalissa.  Kevät-
kauden viimeinen kokoontu-
minen. 
Yhteiskristillinen rukousil-
ta pe 21.5. klo 19 Kellon srk-
kodissa.
Virkistysviikonloppu kehi-
tysvammaisten lasten äi-
deille Isonniemen saunalla 
la 22.- su 23.5. Omat eväät 
mukaan. Ilm. Merja Kosa-
molle p. 0400 383 624.

kirkkoherranvirasto ja talo-
ustoimisto suljettu ke 26.5.
Häämusiikki-ilta pe 28.5. 
klo 19 kirkossa. Tilaisuudessa 
esitellään perinteiset ”hää-
marssit” ja myös muuta ur-
kumusiikkia, jota kirkkohäis-
sä yleisesti käytetään. Lau-
lamme yhdessä vihkimisessä 
käytettäviä virsiä ja esitäm-
me yksinlauluja, jotka sopi-
vat kirkolliseen vihkitoimi-
tukseen. Häämusiikki-iltaan 
on vapaa pääsy ja sinne ovat 

tervetulleita kaikki asiasta 
kiinnostuneet. Tilaisuudes-
sa ovat mukana myös pappi 
ja suntio.
läskillä lukutaitoa –kam-
panjan loppupunnitus ma 
31.5. klo 17–18 Puttaan Tu-
valla, Kirkkotie 10 C. 
liikuntavammaisten ai-
kuisten liikunnallinen leiri-
päivä ke 2.6. klo 10–18 Isol-
laniemellä. Oma henkilö-
kohtainen avustaja on suo-
tavaa olla mukana. Päivään 
kuuluvat myös kahdet kah-
vit ja ruokailu. Ilm. ja mah-
dollinen avustajan tarve se-
kä ruokavaliot diakoniatoi-
mistoon pe klo 9-11 p. 5472 
636 viim. 21.5.
Perheen päivä Isollanie-
mellä 12.6. ja pyhäkoulu- 
ja perheleiri 30.7.–1.8. Isol-
laniemellä. Ilm. viim. 31.5. 
Outi Palokankaalle p. 040 
5471 472 tai outi.palokan-
gas@evl.fi.
Apua arjen askareisiin. Ti-
laa 5 euron tuntihinnalla 
seurakunnan matkaryhmän 
nuori kotiisi apulaiseksi esi-
merkiksi haravointiin, siivo-
ukseen tai lasten hoitoon. 
Tilaukset Katrilta p. 045 6576 
122 tai Tarjalta p. 040 8245 
861. Tuotto menee nuorten 
matkan hyväksi.
kellonkartanon toimintaa: 
Helluntaijuhla la 22.5., Suo-
men teologisen instituu-
tin pääsihteeri rovasti Hen-
rik Perret. Tilaisuudet klo 14, 
16 ja 18. Kartanon kirkko su 
23.5. klo 13, pyhäkoulu, kau-

den avajaisjuhla klo 15.
rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: päiväker-
holaisten ja pyhäkoululais-
ten kevätretki su 23.5. klo 
12 Runtelin laavulla, omat 
eväät. Seurat su 23.5. klo 17 
ry:llä. kello: helluntaiseu-
rat la 22.5. klo 18 ry:llä, hel-
luntaiseurat su 23.5. klo 13 
ry:llä, seurat ja HPE su 23.5. 
klo 18 Kellon srk-kodissa. jo-
kikylä: kuivasjärveläisten 
perhevierailu pe 21.5. klo 18 
ry:llä, kevätseurat 22.5-23.5. 
ry:llä, la 22.5. klo 18, su 23.5. 
klo 13 ja klo 18.
kastetut: Ulriika Vellamo 
Huovinen, Paulus Oskari Lei-
nonen, Vili Wiljami Siuruai-
nen, Juuso Markus Joona-
tan Takalo-Kastari, Liana 
Ava Karoliina Hyrkäs, Akseli 
Veikka-Eemeli Perälä.
kuolleet: Hilda Katariina 
Päkkilä 99; Fanni Katarii-
na Jussila 89; Saara Marjat-
ta Orava 84; Juhani Antero 
Nikkilä 65; Rauno Heikki An-
tero Kemppainen 45.

nen elämä".
rippikouluilta ke 26.5. klo 
18 kirkossa.
Diakonia: Lumijoen seura-
kunnan Naistenretki Vuo-
kattiin la 14.8. (siis elokuus-
sa). Retken hinta 10 euroa ja 
se sisältää matkan ja ruokai-
lun. Muut maksut jokainen 
huolehtii itse. Ilmoittautu-
miset ennen kesää eli vii-
meistään ma 24.5. Marjolle 
p. 045 6381 973 tai Siljalle p.  
387 512.
nuortenleiri 7-luokkalaisille 

ja sitä vanhemmille Pyhäjo-
en Veteraanimajalla. Alkaa 
pe 21.5. klo 19 ja päättyy su 
23.5. n. klo 12. Leirimaksu on 
15 euroa. Lähtö Lumijoelta 
klo 17.30 ja Siikajoen Salelta 
klo 18. Ilmoittautumiset Hei-
dille p. 050 4680 040. 
rauhanyhdistys: Seurat su 
23.5. klo 17 ry:llä. Ke 26.5. 
klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
kastetut: Peetu William Tak-
kula.
kuolleet: Rauha Margaree-
ta Kyrö 88.

rintamaveteraanit ry:n 
Hailuodon osaston 40-vuotisjuhla 

la 22.5.
Jumalanpalvelus klo 11 Hailuodon kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku 

sankarihaudoille ja ruokailu Aito Helmi-salissa. Pääjuhla 
klo 13 liikuntasalissa. Tervetuloa!

Haukiputaan 
kirkon kamarikuoron 

kevätkonsertti 

su 23.5. klo 19 seurakuntakeskuksessa. 

Johtaa Hannu Niemelä, 
solistina Pekka Manninen ja Sauli Saarela, 

yksinlaulu Maija Lauri. Säestykset Else Piilonen, 
oboe Risto-Matti Pelkonen. Vapaa pääsy, 

ohjelma 5 €.

tivoliretki työnhakijoiden perheille la 
12.6. Ouluun. Lähtö klo 11.30 Linkin pihasta, Herralan-
tie 1. Tivolissa klo 12–15.15, jonka jälkeen pizzabuffet 
Linnanmaan Golden Raxissa. Retken hinta 10 €, joka si-
sältää matkat, rannekkeen tivoliin ja ruokailun. Huol-
tajille, jotka eivät tarvitse ranneketta hinta 5 €. Alle 
18-vuotiailla oltava huoltaja mukana. Ilm. ja retkimak-
su Itsepalvelukirppiksen kassalle 31.5. mennessä. 

Hautausmaan ja 
kirkon ympäristön 
siivoustalkoot pe 
21.5. Kahvia ja 
voileipiä tarjolla 
seurakuntasalissa 
klo 10–13.

Päiväkerhokauden 
lopettajaiset; 

kevätpolku la 22.5. klo 14. 
Polku alkaa srk-talolta. 

Säänmukainen varustus. 
Aurinkoisia kesäpäiviä! 

Toivottavat kerho-opet Silja, 
Marjo, Maili ja Marke.

Nuorten kevätjuhla Nuorten kevätjuhla 
21.5. klo 18-22.

Ilta alkaa gospel-messulla klo 18 kirkossa, jonka jälkeen nuorten ilta Vakkurilassa. 
Luvassa perinteistä onnenpyörää, singstar -kisaa, pelailua ja iltapalaa. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

Limingan seurakunnan 
päiväkerhot
Kerhovuoden alkaessa syksyllä kerhon voivat aloittaa 
elokuun loppuun mennessä 3 vuotta täyttäneet ja 
sitä vanhemmat lapset.

Kerhopaikkoina toimivat kirkonkylällä Koti-Pietilä, 
Tupoksessa Vanamo ja Ala-Temmeksellä Lakeuden 
koulu.

Kerhot kokoontuvat kerran viikossa ikäryhmittäin. 
Ala-Temmekselle tulee ”sekaryhmä.”

Varmista lapsesi kerhopaikka ja ilmoita hänet 
keväällä. Syksyllä otamme kerholaisia jos on vapaita 
paikkoja. VOIT SOITELLA 31.5 ja 1.6 kello 9–15.

Koti-Pietilän ja Ala-Temmeksen kerholaiset 
ilmoitetaan numeroon 044 7521 228 tai 044 7521 229
Vanamon kerholaiset numeroon 044 7521 230

kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma-ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, to klo 9–17, 
kiinni pe 21.5.

tupoksen olohuone ke 26.5. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Kevätjuhlassa nyytti-
kestit. Olohuonetoiminta jää 
kesätauolle.
kehitysvammaisten nuo-
tioilta ke 2.6. klo 18 Liisan-
linnassa. Ilm. Maisalle 28.5. 
mennessä p. 044 7521 227.
Cross Stitch -illanvietto kai-
kenikäisille pe 21.5. klo 18 
Vanamossa. Teemana Elä-
män Vankkurit -tunnelmia 
elämänmakuiselta tieltä. 
Musiikkia ja rukousta, Riit-
ta Lielahti. Lapsille nukke-
teatteria ja Raamatun ope-
tuksia, Päivi Änäkkälä ja Emi-
ly Müller.
Siioninvirsiseurat ti 25.5. 
klo 19 seurakuntatalossa.
raamattu-ja rukouspiiri ke 
26.5. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
niittypirtin kerho to 27.5. 
(huom. päivä!) klo 13. Muka-
na diakonissa Sinikka. Kahvi-
tarjoilu.
Hartaus to 27.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Huom! eu-ruokaa tulossa 
viikolla 23. Tarkempi ilmoi-
tus myöhemmin.

nuoriso: Nuortenilta to 
20.5. klo 18–20 Vanamos-
sa. Helluntain messu ja val-
mistuvien isosten siunaus su 
23.5. klo 10 Limingan kirkos-
sa. Kesä I -leirin isospalave-
ri to 27.5. klo 15–17 Nuoriso-
Nurkassa. 
kesän toimintaa järjeste-
tään yhteistyössä Limingan 
kunnan ja 4H-yhdistyksen 
kanssa seuraavasti: 
Liikuntapainotteiset päivä-
leirit klo 10–14. Osallistumis-
maksu 10 € / vko. 4.–6.-luok-
kalaisille 7.–11.6. kirkonkyläl-
lä, nuorisotalolla. 1.–3.-luok-
kalaisille 14.–18.6. Tupokses-
sa, Vanamossa. Ilmoittautu-
miset 31.5. mennessä Helille 
p. 0400 803 837.
koko perheen retki ju-
ku Parkiin Kalajoelle 23.6. 
Osallistumismaksu 26 €, al-
le 4-vuotiaat 6 € ja eläkeläi-
set 24 €. Yhteislippu kylpy-
lään ja vesipuistoon 34 €, al-
le 4-vuotiaat 6 €.  
koko perheen retki Power 
Parkiin Ala-Härmään 1.7. 
Päiväranneke yli 130-sentti-
sille 29 €  ja alle 130-sentti-
sille 19 €. Pelkkä sisäänpää-
sy aikuisilta 5 €, alle 15-vuo-
tiailta ja eläkeläisiltä 3 €, alle 
2-vuotiaaat maksutta. Kyyti 
maksaa 8 €. Ilmoittautumi-
set retkille 31.5.mennessä 
Raijalle p. 0500 688 848.
Seurakunnan oma luonto-
aiheinen leiri 3–6. -luokka-
laisille 29.–30.6. Limingan 
luontokeskuksessa. Luvas-
sa monenlaista kivaa puu-

haa ja tutustumista luonnon 
ihmeisiin. Leirin päätteeksi 
koko perheen yhteinen ilta-
nuotio. Hinta 10 €. Ilmoitta-
tumiset 11.6. mennessä Kir-
sille p. 044 7521 225. 
rippikoulut: Kirkkomusiik-
kiopetusta Kesä I -ryhmäl-
le ke 26.5. klo 18–20 srk-ta-
lossa. Kesä II -rippikoululei-
rin vanhempainilta ke 2.6. 
klo 18 Nuorisonurkassa seu-
rakuntatalossa.
Päiväkerhot: Kevään viimei-
set kerhot viikolla 20. Syk-
syn päiväkerhoihin ilmoit-
tautuminen: katso erillinen 
nosto! Kevätjuhlat: Tupok-
sen kerhojen kevätjuhla ma 
24.5. klo 18 Vanamo-salissa. 

Kotikolon ja Alatemmeksen 
kevätjuhla ke 26.5. klo 18 kir-
kossa.
Hautojen hoidot: Palveluva-
likoima sisältää: Pitkäaikai-
set hoidot viisi tai 10 vuot-
ta ja kesähoito. Kesähoidot 
ilmoitettava kirkkoherranvi-
rastoon kunkin vuoden tou-
kokuun loppuun mennes-
sä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseisel-
le kesälle tehdä. Sisältö (mo-
lemmissa sama): Haudan pe-
ruskunnostusmaksu, haudan 
pinnan nurmi/hiekkahoito, 
kukat ja kukkien hoito. Kuk-
kia yksi/hautasija, kuiten-
kin enintään kolme/hauta-
kivi, kastelu, havutus syksyl-

lä, jouluna kynttilä. Kyntti-
löitä yksi/hautasija, kuiten-
kin enintään kolme/hautaki-
vi. Ennen 1.1.2006 solmitut 
pitkäaikaissopimukset hoi-
detaan tehtyjen sopimusten 
mukaisesti.
rauhanyhdistys: Yhteinen 
raamattuluokka pe 21.5. klo 
18.30 ry:llä. Kevätseurat la 
22.5 klo 18 ry:llä. Kevätseurat 
su 23.5. klo 12 ry:llä. Iltakirk-
ko ja HPE su 23.5. klo 18 Li-

Papin päivystys perjantai-
sin klo 13–16 Zeppelinin kap-
pelissa.
Ilmoittautuminen seura-
kunnan päiväkerhoihin 
2010–2011 pe 21.5. mennes-
sä kerhopisteisiin tai kirkko-
herranvirastoon. Ilmoittau-
tumislomake www.evl.fi/srk/
kempele/lapsit_paasivu.htm.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Miesten raamattupiiri to 
20.5. klo 18.30 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa.
Infotilaisuus vihkipareille 
la 22.5. klo 15 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Tilaisuu-
dessa kerrotaan toimituk-
sesta, kaavavaihtoehdoista 

sekä esitellään vihkitilaisuu-
den musiikkia.
rauhanyhdistyksen seurat 
su 23.5. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa.
kirkkokuoro ke 26.5. klo 18 
Kirkonkylän srk-kodissa.
kirkkovaltuuston kokous 
to 27.5. klo 18. Pöytäkir-
jan nähtävilläolo 31.5.2010-
30.6.2010 klo 9–15 kirkko-
herranvirastossa ja kotisivuil-
la www.evl.fi/srk/kempele/
hallinto.htm.
Suuret laulujuhlat la 29.5. 
klo 15 Ouluhallissa. Muka-
na yli 3 000 kuorolaista Poh-
jois-Suomen seurakunnista 
ja kouluista. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
limingan rovastikunnan 
retki 11.–13.6. Lähetysjuh-
lille Varkauteen. Hinta 90 €, 
sis. kuljetukset, hotelliyöpy-
miset (2hh) ja aamupalan ho-

tellissa. Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset ti 25.5. mennes-
sä lähetyssihteeri Minna Sor-
valalle, minna.sorvala@evl.fi, 
p. 040 779 7705.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta 
Veikon valinta arkisin klo 
9–14, Kurikkatie 3.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joil-
la on päivisin aikaa maanan-
taisin klo 10–12 Kirkonkylän 

Diakoniatoimistot: (ajan-
varaus keskustelulle tai 
kotikäyntipyynnöt): Kir-
konkylä/srk-talo diakonis-
sa Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226. Tupos/Vanamo 
diakonissa Maisa Hauta-
mäki, p. 044 7521 227. 

Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä
lauantaina 29.5. kello 10–16
Tyrnävän seurakunnan kesäkodilla

Ohjelmassa: • mukavaa yhdessäoloa • askartelua
• aarteenetsintää • leikkejä, laulua • tietysti 

ruokailua ym.

Ilmoittautumiset ma 24.5 mennessä Sinikka Ilmoselle 
p. 044 7521 226
Hinta: 6 € isovanhemmalta ja 4 € lapsenlapselta
(Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille)

Päivän järjestävät Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän 
seurakunnat

Tervetuloa mukaan alkukesän leiripäivään!

mingan kirkossa sekä kirkko-
kahvit ja päätösseurat ry:llä. 
Sisarilta ke 26.5. klo 19 ry:llä.
kastetut: Aate Oskari Lauri-
la, Ellen Iida Kristiina Hyyti-
nen, Niklas Esa Tuomas Mal-
kamäki, Roosa Esteri Pulkka-
nen, Niilo Hiski Ilmari Puu-
saari, Sisu Pekka Juhani Ri-
tola, Joose Aukusti Tuomi-
koski.
kuolleet: Anna Helena Pit-
käkoski e. Juustila 82.

lähde mukaan valtakunnallisille lähetysjuhlille 
Varkauteen 11.–13.6.
Matkan hinta on 90 € sisältää kuljetukset, hotelliyöpymi-
set (2hlö/huone) sekä aamupalan hotellissa.
Käy tutustumassa juhlien monipuoliseen ohjelmaan 
osoitteessa www.lahetysjuhlat.fi ja ilmoittaudu mukaan 
viimeistään ti 25.5.
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa oman 
seurakuntasi lähetyssihteeri.
Limingassa Kirsi 044 7521 225 / kirsi.junnonaho@evl.fi

srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: maanan-
taikerho ma klo 17–18, kok-
kikerho ke klo 16–17.30 ja 
17.30–19, draama- ja leikki-
kerho to klo 17–18. kokko-
kankaan seurakuntakes-
kus: monitoimikerho to klo 
17.30–19. nuorisoseura: 
poikien pelikerho ti klo 16–
17.30. Kerhot jäävät kesätau-
olle viikon 20 jälkeen.

nuoret: Nuortenilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kempelehallilla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. Yöpappila pe 21.5. klo 
20 Vanhassa pappilassa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Raamattuluokkalaisten 
retki pe 21.5. Esikoululaisten 
retki la 22.5. Lähtö ry:ltä klo 

9. Kevätseurat su 23.5. klo 13 
ry:llä, jatkuen klo 18 seuroil-
la ja HPE:llä Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 23.5. klo 16 ry:llä.
kastetut: Klaus Eliot Gus-
tafsson, Ronja Ellinoora Käl-
käjä.
Vihityt: Tarmo Iisakki Räisä-
nen ja Jenni Maria Piira.
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oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 20.–27.5.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

www.oulunsalonseurakunta.fi

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

ke 14–17
pe 10–13

Muhoksen seurakunnan 
Syksyn 2010–kevään 2011 
päiväkerhot
Seurakuntatalo 
Ma ja To klo 9–11 4–5 v.
Ma ja To  klo 13–15 4–5  v.
Pe klo 9–10.30  3  v.
Pe klo 12–13.30 3  v.
                         
Kylmälänkylän kappeli 
Ma  klo 13–15 3–5 v.  
 
Päivärinteen seurakuntasali 
Ma  klo 9–11 ja Ke klo 13–15 4–5  v. 
Ma ja To klo 13–15 4–5  v. 
To klo 9–10.30 3  v. 
                         
Kerhoilmoittautuminen tiistaina 25.5. klo 8 – 16. 
Päivärinteen päiväkerhoihin Päivärinteen 
seurakuntasalilla tai Katjalle p. 5334 042.
Seurakuntatalon päiväkerhoihin lapsityöntoimistossa 
tai  Annelle p. 5334 424. 
Kylmälänkylän päiväkerhoon Sirpalle p. 050 3093 565. 
Kerhoryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kerhoryhmiin saattaa tulla muutoksia. 
Kerhot alkavat viikolla 33. Lisätietoja vastaava 
lastenohjaaja Sirpa Kukkohovi p. 050 309 3565.

Hartaus to 20.5.  klo 12.30 
Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen. 
Hartaushetket to 20.5. 
klo 13 alkaen Mikevan pal-
velukodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.
eu-ruokien jako pe 21.5. klo 

11–14 diakoniatoimistossa.
Miesten ilta pe 21.5. klo 
18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
Pyhäkoulu kaikenikäisil-
le lapsille su 23.5. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
naistenpiiri su 23.5. klo 17–

eu-ruokapakettien 
jako pe 21.5. klo 11–14 

diakoniatoimistosta. 
Mikäli ruokaa jää, 

jakelua jatketaan to 
27.5. klo 10–12. Seuraa 

ilmoittelua.

Sauvakävelyilta 
ma 24.5., vetäjinä Minna Marttinen ja 
Jouni Heikkinen. 
Lähtö klo 18 srk-talon pihasta kohti Kirkkosaar-
ta, jossa käymme kiertämässä pururadan. Omat 
sauvat mukaan. Kierroksen jälkeen mehutarjoilu 
srk-talolla.
Tapahtuma liittyy Läskillä lukutaitoa -kampanjaan, 
mutta voit osallistua kävelyyn, vaikka et olisikaan 
kampanjassa mukana.

 

kevätkirkko 
päivä-, perhe- ja parkkikerholaisille 
ke 26.5. klo 11.
Kirkkohetken jälkeen kirkkokahvit 
tai mehut seurakuntatalossa.

reppu on auki  perjantaina  
klo 18–23 nuorille. 
Pyhäkoululaisten retki su 
23.5. klo 9.30 Pihkalaan, läh-
tö S-marketin pihasta.
Hartaus ke 26.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerho to 27.5. 
klo 11 Seurakuntatalossa, 
Päivi Pulkkinen, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Hartaus to 27.5. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
Hartaus to 27.5. klo 13 Kem-
peleen vuodeosastolla, Ma-
ri Flink.
Salonpään ry: Aikuisten il-
ta pe 21.5. klo 18.30. Eero Sa-
linin alustus aiheesta Kodin, 
hyvän ilmapiirin tekijät. Las-
ten kevätjuhla su 23.5. klo 14 
ry:llä. Seurat  su 30.5. klo 16 
ry:llä. Erkki Alasaarela ja Erk-
ki Vähäsöyrinki.
kirkonkylän ry:  Seurat to 
20.5. klo 14 Salonkartanossa, 
Esa Kurkela. Seurat la 22.5. 

klo 11.30 Teppola. Kevätjuh-
la su 23.5. klo 12 ry:llä, Jari 
Kupsala. Erityisryhmän ker-
ho to 27.5. klo 18. Seurat su 
30.5. klo 16 ry:llä, Pertti Lah-
tinen, Markku Seppänen.
kastettu: Hannes Onni Mi-
kael Huhtala, Manu Juhani 
Eskola 
kuollut: Väinö Veli Johan-
nes Annunen 84, Heikki Il-
mari Aho 58.

eu-
elintarvikkeiden 

jako 20.5. klo  15–18 
seurakuntatalolla.

Elintarvikeapu on tar-
koitettu vähävaraisille 
henkilöille ja perheille. 
Elintarvikkeita jaetta-

vissa 1 000 kg.
Seurakunnan 
diakoniatyö

omaishoitajat
Tervetuloa 
kevätretkelle Ouluun 
ma 31.5. klo 12.
Lähdemme yhdessä 
pikkubussilla klo 12 
Vattukujalta, paluu 
noin klo 14.30.
Tutustumme Aittatorin 
Pannukakkutaloon. 
Omakustannushinta 
5 €.
Ilmoittautuminen 
Päiville 27.5. mennessä 
p. 044 7453 853.

Matkan hinta on 90 € sisältäen kuljetukset, 
hotelliyöpymiset (2hlö/huone) 

sekä aamupalan hotellissa.
Käy tutustumassa juhlien monipuoliseen ohjelmaan 

osoitteessa www.lahetysjuhlat.fi 
ja ilmoittaudu mukaan viimeistään ti 25.5.  

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa 
oman seurakuntasi lähetyssihteeri.
 Anja Hämäläinen p. 040 5629 131

anjak.hamalainen@evl.fi

19 Koortilassa. Hartaus, kes-
kustelua, nyyttärit. 
Siioninvirsiseurat ja piha-
seurat ti 25.5. klo 19 Koorti-
lassa, Jouni Heikkinen. 
rukouspiiri ke 26.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kuorot: Päiväkuoron harjoi-
tukset to 27.5. klo 10.30 kir-
kossa.
Yhteisvastuun listakeräys 
on päättynyt. Pyydämme 
palauttamaan listat ja rahat 
taloustoimistoon mahdolli-
simman pian.
Haudanhoitosopimuksia 
tulevalle kesälle tehdään 
toukokuun loppuun saakka 
ja kastelusopimuksia 10.6. 
saakka seurakunnan talous-
toimistossa p. 533 1174. 
lapset  ja perheet: Per-
hekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Laitasaaren perhekerhossa 
to 20.5. vieraana kirjastotoi-
menjohtaja Pirkko Tiepuo-
li. Pyhäkoulu kaikenikäisil-
le lapsille su 23.5. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Veljespiiri to 20.5. klo 
19. Ompeluseurat pe 21.5. 
klo 19 ry:llä. Seurat su 23.5. 
klo 14 terveyskeskuksessa. 

Kevätjuhla klo 18 ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Veljesilta pe 21.5. klo 19 
ry:llä. Kevätseurat la 22.5. 
klo 18 ry:llä. Kevätseurat  su 
23.5. klo 12 ja klo 18 ry:llä.
kastetut: Alisa Eeva Katarii-
na Huovinen, August Johan 
Schmitt, Linnea Sara Lumia 
Karjalainen, Maikki Tellervo 
Leinonen. 
kuolleet: Eero Matias Poro-
la 78.

Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen.

Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks' luopi,
sen kutsuu elohon.
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titalousseura ja Siikalatvan 
seurakunta.
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 
16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. 

rAntSIlA
lapsikuoron yhteisharjoi-
tukset pe 21.5 klo 13 srk-ta-
lossa, välillä välipalaa ja lo-
puksi menemme liikuntahal-
lille liikkumaan Lehtosaaren 
Sinikan kanssa.
rippikoulua la 22.5. klo 
9–14 srk-talossa. 
Helluntaiseurat la 22.5. klo 
18.30 ja su 23.5. klo 12.30 ja 
18.30 ry:llä.
kylvönsiunaus ti 25.5. klo 19 
Riitta ja Ilpo Kesälän pellolla, 
Jylhänrannantietä 5 kilomet-

rankukassa. 
Seurat su 23.5. klo 16 ry:llä. 
Varhaisnuoret ma 24.5. klo 
15 kerhotilassa.  
kylvönsiunaus to 27.5. klo 
10 Tavastkengän keskiky-
lällä, ”Puutteenlaaksossa”. 
Kahvitarjoilu kylätalolla siu-
nauksen jälkeen, veteraani-
kuoro ja Tavastkengän kou-
lulaiset esiintyvät. Makkaran 
ja arpojen myyntiä. Tilaisuu-
den järjestävät MTK -Pyhän-
tä, Tavastkengän maa- ja ko-

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

rIPPIkouluMuIStelu
Vuonna 1935 syntyneiden ja 
samaan aikaan Siikalatvan 
alueella rippikoulun käynei-
den kirkkopyhä su 27.6. Pulk-
kilassa. Jumalanpalvelus klo 
12 kirkossa. Ruokailu ja yh-
teistä ohjelmaa seurakunta-
talossa. Ota rippikoulukuvia 
ja muisteloita mukaan. Ruo-
kailua varten ilmoittautumi-
set erityisruokavaliotoivei-
neen 1.6. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 0207 109 
860 tai rippikouluikäluokan 
yhdyshenkilölle Elsa Pohjo-
lalle p. 040 766 8543.

keStIlä
ompeluseurat pe 21.5. klo 
19 ry:llä.
Varhaisnuortenkerho to 
klo 15.15 kerhokodissa.

PIIPPolA
kirkkokahvit pe 21.5. klo 19 
iltakirkon jälkeen seurakun-
takodissa. 

rippikoulua la 22.5. klo 
9–14 Pulkkilan srk-talossa. 
Lähtö kirkon parkkipaikal-
ta klo 8.30, ajetaan Leske-
län kautta. 
Piippolan rauhanyhdis-
tyksen kevätseurat su 
23.5. klo 12 srk-kodissa. 

PulkkIlA
raamattuluokka pe 21.5. 
klo 19 ry:llä. 
rippikoulua la 22.5. klo 
9–14 srk-talossa. 
Pyhäkoulu su 23.5. klo 11 
ry:llä. 
Seurakuntakerho ma 24.5. 
klo 12 Pulkkilan pappilassa.
Ystävyysseura ti 25.5. klo 
13 Vanhustentalossa.
Hartaus pe 28.5. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Seurakuntakerhon retki ti 
1.6. Ouluun. Lähtö klo 9 srk-
talon pihasta. Kotiin klo 15 
Oulusta. Ilmoittautumiset 
24.5. mennessä Kirsti Hakka-
rainen p. 040 508 3403 tai Rit-
va Ylikoski p. 041 454 3844.

PYHäntä
lapsi- ja nuorisokuoron 
kevätlaulut to 20.5. klo 
13.15 Nestorissa.
Hartaus to 20.5. klo 14 Kuu-

5-vuotissyttärit
Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kappeleiden 
5-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat su 23.5. Pulkkilassa. 
Klo 12 perhemessu kirkossa, toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen. Juhla seurakuntatalossa.  

kirkkokuoron 
sävelhartaus 

su 30.5. klo 19 
Kestilän kirkossa.

keväinen laulu- ja virsi-ilta 
Su 30.5. klo 19 Pyhännän kirkossa. Lapsi- ja nuorisokuoro. Lau-
lamme yhdessä virsikirjan liiteosan virsiä. Uudet virsikirjat ja di-
gipiano otetaan käyttöön. Hartaus Perttu Kyllönen. Kahvitar-
joilu kirkkopihassa, sateen sattuessa seurakuntatalossa.

konsertti
Su 6.6. klo 20 Pulkkilan kirkossa. 
Tenorit Perttu Mathlin ja Petrus 
Schroderus sekä urut Jouni Pietiläinen. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

Hartaus to 20.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodissa
Päiväkerholaisten kevät-
juhla to 20.5. klo 18 Tyrnä-
vän srk-talossa. Kevätjuhlaan 
ovat terve-tulleita päiväker-
holaiset yhdessä äidin ja/tai 
isän tai jonkun muun lähei-
sen aikuisen kanssa.
Vapaaehtoisten kokoon-
tuminen to 20.5. klo 18. 
Kesäkodilla. Illan ohjelmas-
sa muun muassahartaus, yh-
teislauluja, kävelykierros jo-
elle, yhteistä jakamista sekä 
tietysti makoisa iltapala.
Hartaus pe 21.5. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalossa.
ehtoollishartaus pe 21.5. 
klo 13.30 Lepolassa.
Sinkut: Kesäkauden avajai-
set la 22.5. klo 13.30–17 Ke-
säkodilla. Ohjelmassa harta-
us, yhteislauluja, makkaran 
paistoa, saunomismahdolli-
suus. Lähtö klo 13 kimppa-
kyydein srk-talolta. 
läskillä lukutaitoa -kam-
panja on pian päättymäs-
sä. Loppupunnitukset ma 
24.5. klo 17–18 tai ke 26.5. 
klo 9–10.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
Seurakuntakerho ti 25.5. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talossa.
äitien hemmotteluilta ti 
25.5. klo 17 Kesäkodilla Kol-
mikannassa. Ilm. perjantai-
hin 21.5. mennessä Soilelle 
p. 044 7372 615.
Hartaus ke 26.5. klo 13.15 Li-
mingan sairaalassa.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 

srk-talon takkahuoneessa.
nuoret: Nuortenilta pe 
21.5. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
rippikoulu: Ryhmä II, rip-
pikouluopetus la 22.5. klo 
9–15 Tyrnävän srk-talossa.
kylvön siunaus to 20.5. klo 
10 Temmeksen koululla.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 23.5. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 23.5. klo 16 ry:llä.
kastettu: Miska Jonathan 
Kuha, Aaro Elias Ojala, Vii-
vi Kristiina Ojala, Beata Edi-
na Sassi, Silja Maria Vainio, 
Noora Elmiina Äijälä.
Avioliittoon vihitty: Timo 
Juhani Korva ja Reeta Kris-
tiina Orajärvi, Joona Aleksi 
Keto (Siikalatvan srk) ja Selja 
Auroora Sakaranaho.

eu-
elintarvikkeita 

jaetaan vähävaraisille 
lapsiperheille ja 

nuorille tiistaina 25.5. 
klo 11–12 Temmeksen 
seurakuntatalolla ja 

perjantaina 28.5. klo 10–13 
Tyrnävän seurakuntatalolla.

Jakamisen organisoivat 
seurakunta ja MLL:N Tyr-

nävän ja Temmeksen 
osastot.

Hei Sinä 
vuonna 2007 
syntynyt 
lapsukainen.
Tervetuloa 
3-vuotissynttä-
rijuhlaan ke 26.5. klo 18.30 
Tyrnävän srk-talolle.
Juhlaan voit tulla äidin ja/ tai 
isän tai jonkun muun lähei-
sen aikuisen kanssa. Juhlas-
sa juhli-taan teitä 3-vuotiai-
ta sekä herkutellaan täyte-
kakulla. Luvassa myös pieni 
lahja synttärisankareille.

Yhteisvastuun 
kiitosjuhla 
to 27.5. klo 
18. Tyrnävän 
srk-talossa.
Yhteisvas-
tuukeräyksen kiitosjuh-
laan kutsutaan erityi-
sesti kaikkia listakerääjiä 
sekä myös mui-ta yhteis-
vastuutapahtumiin osal-
listuneita vapaaehtoisia.
Illan ohjelmaan sisältyy 
hartaus, tietoa keräyk-
sen tuotosta, musiikkia 
ja yhteislauluja sekä tie-
tenkin iltapala ja vapaa-
ehtoisten muistaminen. 

Isovanhempi-lapsen-
lapsi-leiripäivä la 29.5 
klo 10–16 Kesäkodilla.

Luvassa yhdessä olemista 
ja tekemistä. Päivä suun-

niteltu yli 3-vuotiaille.
Hinta 6 € / 4€.

Ilmoittautuminen ma 
24.5. mennessä khranvi-

rastoon 08 5640 600.
Leiripäivän järjestävät 
Limingan, Lumijoen ja 
Tyrnävän seurakunnat.

tervetuloa luontokerhoon
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesä-
kuussa luontokerhon vuosina 2003–2005 syntyneille 
lapsille. Kirkonkylällä kerhopaikka on Tyrnävän seu-
rakuntatalolla, kerhopäässä sekä seurakunnan leikki-
kentällä ja lähimaastossa. Murrossa kerhopaikka on 
seurakunnan kerhotiloissa Kauttaranta 12 A 2 sekä 
läheisyydessä olevassa Pronssikauden ja Tuulipurron 
leikkipuistoissa. Temmeksellä kerhopaikka on Tem-
meksen koululla. Luontokerhossa kerhoillaan aina 2,5 
tuntia kerrallaan.
Kerhoajat ovat seuraavat: 
1. ryhmät kirkonkylällä aamu- ja iltapäivällä 
    31.5.–4.6.
2. ryhmät Murrossa aamu- ja iltapäivällä 7.–11.6.
3. ryhmät aamupäivällä kirkonkylällä ja iltapäivällä        
    Murrossa 14.–18.6.
4. ryhmä Temmeksellä 21.–24.6.2010.
Ilm. khranvirastoon 08 5640 600 torstaina 20.5. ja 
perjantaina 21.5. kello 9–14.
Luontokerhoihin ei oteta ilmoittautumisia muual-
la kuin kirkkoherranvirastossa. Ryhmät täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä.

Seurakunnan kesä-
retki 23.–25.7. Joensuu-
hun. Retki on tarkoitet-
tu kaikenikäisille. Majoi-
tus Joensuussa Vaivion 
kurssikeskuksessa 2 hen-
gen huoneissa. Tutustu-
miskohteita muun muas-
sa Iisalmen Evakkokeskus, 
Maaningan Korkeakoski, 
Joensuun jokiristeily, Koli 
ja Paltaniemen kuvakirk-
ko. Osallistumismaksu 150 
€ / aikuinen ja 75 € / alle 
14v. sisältää linja-autokyy-
din, majoituksen, ruokai-
lut, laivaristeilyn ja muun 
ohjelman. Ilm. 3.6. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon p. 5640 600.

Syksyn 2010 päiväker-
hoihin ilmoittaudutaan 
joko päiväkerhossa las-
tenohjaajalle tai puhe-
li-mitse pe 21.5. klo 9–15 
välisenä aikana Soilen nu-
meroon p. 044 7372 615.
Syksyllä päiväkerhoihin 
otetaan vuosina 2005 ja 
2006 syntyneitä lapsia.

w w w.sxc . hu /  Ro b e r t  P r o k s a

nöyrimmät kiitokset tyrnä-
väläisille siitä tuesta ja roh-
kaisusta, jota olen saanut 
kirkkoherranvaalin aikana.
Tästä on hyvä jatkaa työtä 
yhdessä seurakunnan par-
haaksi.

Timo Liikanen

riä, toimittaa Merja Jyrkkä.
Stellat ke 26.5. klo 15 srk-ta-
lossa.
Arkipyhäkoulu to 27.5. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
Seurakuntakerhon retki 
to 27.5. Pökkylän Punaiseen 
Tupaan. Lähtö klo 10 Rauha-

lan pihasta, klo 10.05 srk-ta-
lolta. Retken hinta seurakun-
takerholaisilta 10 €, muut 
22 €. Ilmoittautumiset 21.5. 
mennessä Eeva-Liisa Kekko-
nen p. 0207 109 733 tai Hil-
levi Nuolioja p. 0207 109 736.
ompeluseurat pe 28.5. klo 
19 ry:llä.
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Sarjassa esitellään ihmisiä sekä heidän 
kiinnostuksen ja intohimon 

kohteitaan.

•  Euroviisut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1956. Silloin 

kilpailuun osallistui seitsemän maata. Tanska ja Iso-Britannia ei-

vät päässeet mukaan, koska ne myöhästyivät ilmoittautumisesta. 

•  Jokaisella kilpailuihin osallistuvalla maalla on velvollisuus näyttää 

kilpailu televisiosta suorana lähetyksenä. Euroviisut on yksi maail-

man pisimpään yhtenäisesti jatkuneista televisio-ohjelmista. Se on 

saavuttanut suuren suosion ollen myös Euroopan suosituin ei-ur-

heilulähetys. 

•  Suomen kappale kuohutti vuonna 1976, kun Fredi esitti kappa-

leen Pump-pump. Pylly vasten pyllyä pump-pump -esitystä pidet-

tiin liian rohkeana. Kappale kuitenkin pärjäsi kohtuullisesti, päästen 

11. sijalle. Myös Lordin kappale Hard Rock Hallelujah herätti närää. 

Poliitikko alexander Stubb sanoi, että kappaleen valinta on osoi-

tus suomalaisten huonosta itsetunnosta. Lordi kuitenkin voitti kil-

pailun ennätyssuurella pistemäärällä. 

Kolme kivaa

Karjasillan seurakunnan 
kulttuuripastorista 
Juha Vähäkankaasta 
Euroviisuissa parasta on 
pisteiden laskeminen.

Eläköön elämä ja yö! pastori 
Juha "Vähis" Vähäkangas 
laulaa ja naurahtaa päälle. 
Suomen euroviisuedustaja 

vuodelta 1985 kuuluu Vähiksen 
suosikkeihin. Suosikkiviisujen 
joukkoon lukeutuu myös Sata 
salamaa vuodelta 1987 ja Playboy 
vuodelta 1966. 

Euroviisukappaleet ovat Vä-
hiksellä hyvin hallussa. 

– Joka vuosi kaveripiirin kans-
sa seurataan, kuka voittaa Euro-
viisut tänä vuonna. Ne ovat kuin 
urheilukilpailut, sellaista haus-
kaa ajanvietettä, Vähis kuvailee.

Viisuissa 
kuuluu kulttuuri 
Vähiksen kiinnostus Euroviisuja 
kohtaan lähtee lapsuudesta. Hä-
nen ensimmäinen viisumuiston-
sa on Lapponia-kappale, jonka 
Monica Aspelund lauloi vuon-
na 1977. 

– Muistan myös, kun Norjaa 
edusti joikaava poromies, Vähis 
hymähtää. 

Suuressa laulukilpailussa yh-
distyy useita miestä kiinnosta-
via asioita. 

– Euroviisuissa näkee ja kuu-
lee eri maiden musiikkia ja kult-
tuuria, hän selittää. 

– Suuret intohi-
moni ovat historia 
ja musiikki, ja Eu-
roviisut sopivat tä-
hän jatkumoon hy-
vin.

Euroviisuis-
sa kulttuuri näkyy 
muussakin kuin 
musiikissa. 

– Pisteiden antaminen on eri-
tyisen mielenkiintoinen osuus. 
Siinä näkyvät maiden väliset suh-
teet. Esimerkiksi entiset Neuvos-
toliiton maat antavat eniten pis-
teitä toisillensa, Vähis kuvailee. 

Kansan 
yhteinen itsetunto 
Euroviisujen huippuhetkeä ei Vä-
hiksen tarvitse kauaa miettiä. 

– Finland, 12 points! Vähis 
muistaa Lordin voiton vuonna 
2006 hyvin. 

– Olin Perussa, ja sain kave-
rilta tekstiviestin. Siinä luki vain 
”Metal!”. Menin äkkiä nettiin 
katsomaan, mitä oikein oli ta-
pahtunut. Vasta Suomeen palat-
tuaan Vähis pääsi katsomaan ki-
sat nauhalta. Nauha on tallessa 
edelleen. 

Euroviisut 
laulattavat pastoria

– Pistelaskua katselemalla saa 
aina hyvän mielen, hän nauraa. 

Myös ikävin hetki muistuu 
mieleen nopeasti. Vuonna 1996 

Jasmine unoh-
ti sanat suurel-
la lavalla kesken 
esityksen. Moka 
on jäänyt monen 
muunkin suo-
malaisen mie-
leen. Euroviisuil-
la tuntuukin ole-
van suuri merki-

tys suomalaisille. Pitkä huonon 
viisumenestyksen kausi nakersi 
kansallista itsetuntoa. 

– Lordin voitto osoitti, että me 
olemme jotakin, että meidätkin 
huomataan, Vähis pohtii. 

Viisuähky 
uhkaa
Vaikka Vähis seuraakin Eurovii-
suja mielenkiinnolla joka vuosi, 
hän ei ole koskaan osallistunut 
äänestykseen. 

– Tänä vuonna finaaliin osal-
listuu 39 maata. Miten niin mo-
nen joukosta pystyy valitsemaan 
yhden kappaleen äänestettäväksi? 
hän kummastelee. 

Euroviisut ovat kasvaneet 
vuosien varrella suureksi media-
tapahtumaksi. Samalla säännöt 
ovat muuttuneet useampaan ot-

teeseen ja osallistuvien maiden 
määrä on lisääntynyt huimasti. 

– Euroviisut ovat jo todella 
mammuttimaiset. Tuskin kas-
vu jatkuu tämänlaisena, jossakin 
vaiheessa tulee ähky. 

Muiden muutosten ohella 
myös kilpailussa esitettävä mu-
siikki on muuttunut. 

– Euroviisujen kappaleet ku-
vastavat aikakautensa musiikkia, 
Vähis selittää. 

Viime vuosina kilpailuun on 
osallistuttu monenlaisella erilai-
sella musiikilla. 

– Nykyään musiikkikenttä on 
pirstaloitunut. Enää ei ole sellai-
sia suuria, koko Euroopan kat-
tavia hittejä kuin ennen, Vähis 
pohtii. 

Kaikki  
on mahdollista 
Tämän vuoden voittajaa Vähis ei 
uskalla ryhtyä veikkailemaan. 

– Voittaja yllättää usein. Se, 
mikä uppoaa suomen kansaan, ei 
useinkaan pärjää Euroviisuissa. 
Jari Sillanpään Takes 2 to Tango 
on hyvä esimerkki. 

Suomen edustaja vuonna 2004 
oli erittäin suosittu kotimaas-
saan, mutta tippui kansainväli-
sestä kilpailusta jo semifinaali-
kierroksella. 

Suomen edustaja on tämän 

vuoden trendin mukaisesti otta-
nut mallia kansanmusiikista. 

– Kuunkuiskaajien kappaleen 
menestys perustuu aitouteen ja 
elämäniloisuuteen. Se on oikea 
kappale edustamaan Suomea Eu-
roviisuissa.

Kuinka hyvin Vähis uskoo 
Suomen pärjäävän tänä vuonna? 

– Euroviisuissa kaikki on 
mahdollista, hän hymyilee. 

KaiSa aNttila
Enää ei ole 
sellaisia suuria, 
koko Euroopan 
kattavia hittejä 
kuin ennen oli.

K a i s a  A n t t i l a

Juha Vähäkankaan suosikkiviisumuisto on "Finland 12 points", eli Suomelle täydet pisteet. Tänä vuonna Suomea edustaa Kuunkuiskaajat, 
joka esittää trendikastä kansanmusiikkia.


