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Vaikenemaan 
velvoitettu?
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Rahalla ei saa onnea, mutta se auttaa luomaan 

mahdollisuuksia ja rauhaa. Yhteisvastuuke-

räyksen viimeisetkin tempaukset päättyvät 

toukokuun aikana. Jokainen keräykseen osallistu-

nut voi pitää itseään rauhanturvaajana. 

Keräyksen kohdemaassa Haitissa euroja on käy-

tetty kriisiavun lisäksi vakaan ruokatuotannon luo-

miseksi. Niillä jatketaan kehitysyhteistyötä, jota Kir-

kon Ulkomaanapu on tehnyt Haitissa jo vuosia.

On hankala ymmärtää, miten perustoimintojen 

kehittäminen, se että auttaa ihmisiä pysymään hen-

gissä, voisi olla rahojen heittämistä kankkulan kai-

voon. Näinhän pankkipomo Björn Wahlroos kuvai-

li kehitysyhteistyötä muutama viikko sitten. Kehi-

tysyhteistyöllä ei tosin tavoitella nopeita voittoja 

tai maksimaalista tuottavuutta, mutta talousmaa-

ilman arkea ja bruttokansantuotetta realistisemmin 

siihen yhdistyy jatkuvan kasvun ajatus. Sen luuli-

si innostavan myös pelkästään talouden mittarei-

hin tukeutuvia lähimmäisiä. Kun lähtee nollasta liik-

keelle, ainoa suunta on ylöspäin.

Alkuvuoden suuren auttamisinnon jälkeen pis-

kuinen Haitin saarivaltio Karibialla on jäänyt enem-

män tai vähemmän unhoon. Kuvat 

helikoptereista heitettyjen jauho-

säkkien ja vesikanistereiden peräs-

sä juoksevista nuorukaisista ja 

lohduttomana lapsiaan halaavis-

ta äideistä ovat jääneet tuhkapil-

ven ja muiden uutisotsikoiden alle. 

Poissa silmistä, poissa mielestä.

Hyväntekeväisyysjärjestöt jatkavat kuitenkin työ-

tään alueella vaikka kamerat eivät enää ole kuvaa-

massa. Auttaminen ei ole pelkästään sitä, että anne-

taan ruokaa ja suojaa akuuteimpaan hätään. Kun 

kriisityö on ohi, järjestöt jatkavat siitä, mitä teh-

tiin aiemminkin: jaettiin tietoa. Köyhissä ja yhteis-

kunnallisesti järjestäytymättömissä maissa tieto ei 

suinkaan lisää tuskaa, vaan mahdollisuuksia. Se tuo 

myös rauhaa.

Wahlroosin ja muiden talousvii-

saiden luulisi arvostavan vakaita 

oloja. Kehitysmaissa ja kriisialueil-

la tehty työ on ennen kaikkea rau-

hantyötä. Nälkä, köyhyys, työn ja 

mahdollisuuksien puute ovat suu-

rimmat syyt sotiin. Eivät sodat syty 

pelkästään vallanhimoisten johtajien toimesta. Tar-

vitaan aina  ihmisiä, joilla on joku syy vaarantaa 

oma henkensä. Yleensä se on mahdollisuus parem-

paan elämään.

Aatoksia

Rahan antaminen on rauhantyötä

Nukahtiko isä?
”Nukahtiko isä?” kysyy kätilö ystä-
vällisesti selkäni takana. Minulle on 
oma monitori, josta saan ihmetellä 
13-viikkoisen pienokaisemme liik-
keitä. Tajuan että olen ollut pitkän 
tovin hiljaa. Tunnen kuitenkin ole-
vani täysin hereillä. Mieleni on täyn-
nä sanatonta ihmetystä. Kuinka täy-
dellinen lapsemme jo onkaan, pie-
nen pieniä sormia myöten. Sulavasti 
hän ojentelee jäseniään. Selvästi hän 
myös jo reagoi äidin liikkeisiin ja 
kätilön ultraäänilaitteen lempeisiin 
töytäisyihin. En epäile hetkeäkään, 
etteikö hän ole jo tunteva ihminen.

Muutama viikko myöhemmin 
silmiini osuu iltapäivälehden lööp-
pi. ”Abortoitu vaikeroi tunteja”. Jo 
otsikko viiltää mieltä. Italialainen 
pappi oli löytänyt 22-viikkoisen lap-
sen hengissä, miltei kaksi vuorokaut-
ta abortoinnin jälkeen. Hänen aiko-
muksenaan olisi ollut rukoilla kuol-
leen vieressä. Miksi? Siksikö että Ju-
mala armahtaisi kastamattoman – 
Jeesuksen lunastaman – lapsen? Vai 
oliko ajatus rukoilla armahdusta lap-
sen murhaajille? Tai kenties armah-
dusta itselleen, kun hiljaa hyväksyy 
tapahtuneen ja tulee myöhästynee-
nä paikalle? Kuka tietää? 

Ei tarvitsisi mennä Italiaan asti. 
Tiedän kätilön, joka kertoi menettä-
neensä yöunensa jouduttuaan työ-
vuoronsa aikana todistamaan abor-
toidulle lapselle järjestettyä rukous-
hetkeä. Paikalla olivat pappi ja lap-
sen vanhemmat. Mitä rukoilivat? 
Tällaisiin tilanteisiin ei taida löytyä 
piispainkokouksen hyväksymää ru-
koushetken kaavaa.

Miksi vaikenemme ja hiljaa hy-
väksymme? Kuka puolustaisi jo al-
kanutta, ainutlaatuista ihmiselämää, 
jos ei kirkko? Kirkko, joka toisaal-
la opettaa pienten lasten olevan Ju-
malan valtakunnan suurimpia? Saa-
ko lapsi ihmisoikeudet kirkossa vas-

Koko perhe kylpyyn 
Suomen Kuvalehden jutussa kerrotaan ja-
panilaisten energiansäästöstä:

”Japanilaiset rakastavat kylpemistä, ja 
paikallisiin tapoihin kuuluu, että koko 
perhe kylpee samassa vedessä. 

Jos lapset polskuttelevat päivällä ja isä 
vasta pitkän työpäivän jälkeen, pitäisi ve-
den pysyä lämpimänä iltaan saakka – ja 
vielä mahdollisimman vähän energiaa 
kuluttaen.

Niinpä Sekisui on lisännyt talojensa 
kuumavesijärjestelmien energiatehok-
kuutta muun muassa eristävällä kylpy-
ammeella, joka pitää veden pitkään kuu-
mana. ”

Suomen Kuvalehti 18/2010

Kristus ja sekakuoro
”Eläkkeelle valmistautuva Helsingin 
hiippakunnan piispa Eero Huovinen 
kannattaa läheisyysperiaatetta ja alhaal-
ta päin nousevaa kirkkoa.

– Media kaipaa kuitenkin selkeää kir-
kon ääntä. Se kysyy, kuka peeveli teistä 
nyt sanoo, mitä mieltä te kirkossa lopulta 
olette. Mutta meidän kirkkomme on täl-

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

12.5.2010

lainen sekakuoro, jossa kuuluu monen-
laisia soraääniä. Yksi laulaa kokonaan 
nuotin vierestä, toinen kirkuu vähän toi-
sella tavalla, kolmas mörisee.

– Luther ajatteli kirkkoa sairaalana, 
jossa on erilaisia potilaita. Ei niitä erotel-
la, viisaita ja tyhmiä, sairaita ja terveitä. 
Pääasia on, että Kristus on lääkäri.”

Sana 18/10

Tunne jyrää etiikan
Psykologi Keijo Tahkokallio ottaa kantaa 
kasvatukseen Raahen Seudussa. 

”Tahkokallio hämmästelee nykyistä 
ajatusmaailmaa, jossa vallitsee mielihy-
vämoraali. Oikean ja väärän sijaan toi-
mintaa ohjaa ajatus, miltä jokin tuntuu. 
Sen sijaan, että kiellettäisiin jotain vahin-
gollisena, sallitaan vaikkapa valvominen, 
kun lapselle ei haluta tuottaa mielipahaa.

– Ihan kuin negatiiviset tunteet olisi-
vat vaarallisia, kitinä on kestettävä, häm-
mästelee psykologi.

– Rakkaus ei ole ainoa mitä tarvitaan. 
Tarvitaan tolkullisuutta, sitä että pide-
tään säännöistä kiinni.”

Raahen Seutu 88/10

ta kasteen jälkeen?
Kaikki eivät onneksi vaikene. 

Olen kuullut erään kuuluisan tai-
demaalarin purkaneen aborttilain 
aiheuttamaa ahdistustaan työhön-
sä. Maalauksesta tuli kolmiosainen. 
Ensimmäinen osa kuvaa Niilin vir-
taa, jossa ajelehtii lasten ruumiita. 
Alla on teksti ”Faaraon laki”. Toinen 
osa kuvaa Betlehemin ketoa. Siellä-
kin näkyy surmattuja lapsia. Aihee-
na on ”Herodeksen laki”. Viimeises-
sä kuvassa on suomalaisen lääkärin 
leikkauspöytä, vieressä pienen lap-
sen verinen ruumis roskakorissa ja 
teksti ”aborttilaki”. Maailmanhisto-
rian suurissa käännekohdissa vainon 
kohteeksi ovat aina joutuneet viatto-
mimmat ja puolustuskyvyttömim-
mät lähimmäisemme, lapset.

Jeesus ei suhtautunut välinpitä-
mättömästi lapsiin, Jumalan silmäte-
riin, kohdistuviin rikoksiin. ”Parem-
pi olisi laittaa myllynkivi kaulaan ja 
upottaa meren syvyyteen” huudah-
ti hän tuomioksi tällaisten rikosten 
tekijöille. Uskon että näin sanoes-
saan hän näki niin lapsen murhaa-
jat kautta aikojen kuin aikamme pe-
dofiilitkin.

Juha SoraNta
Karjasillan seurakunnan kanttori
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Mikä rippi?

Mat t i  K a r p p in e nR i i t t a  H i r vo n e n

?
Aimo Hautamäki: Ripin vastaanottaneen maallikon pitää kannustaa törkeän rikoksen tehnyttä 
tunnustamaan tekonsa poliisille. Hän itse on kuitenkin vaitiolovelvollinen.

Johannes Alaranta: Ehdoton vaitiolovelvollisuus ei koske maallikoita. Heidän on kerrottava 
ripissä esille tulleista törkeistä rikoksista viranomaisille, ellei ripittäytyjä tee sitä itse.

Ilmiantaa vai ei?
Vanhoillislestadiolaisessa 
liikkeessä on toisistaan 
poikkeavia näkemyksiä 
maallikkojen 
rippisalaisuudesta.

Kirkkolain mukaan rippi-
salaisuus koskee vain pap-
peja ja virassa olevia leh-
toreita, mutta vanhoillis-

lestadiolaisessa liikkeessä maalli-
kolla on ripissä sama asema kuin 
papilla. 

Pappien vaitiolovelvollisuut-
ta tutkineen lestadiolaispapin 
Johannes Alarannan mukaan 
maallikon, esimerkiksi maal-
likkosaarnaajan, velvollisuus on 
kuitenkin kertoa viranomaisil-
le ripissä ilmitullut törkeä rikos, 
kuten pedofilia. 

– Suomen lain mukaan hä-
nen tulee viedä asia viranomai-
sille heti! Minulle tämä on vesi-
selvää ja olen aina ymmärtänyt 
asian näin. Papin tulee sen sijaan 
kehottaa ripittäytyjää kertomaan 
rikoksesta viranomaisille tai sille, 
jota vaara uhkaa. Ellei hän tähän 
suostu, papin on tehtävä ilmoitus 
viranomaisille. Samalla hänen on 
huolehdittava siitä, ettei uskou-
tuja tule ilmi.

Alaranta selvittää, että ilmi-
annettavat törkeät rikokset sisäl-
tyvät Suomen laissa rikoslain 15. 
luvun kymmenenteen pykälään.

Vaikenemisesta 
rangaistus
Alarannan mukaan niin sanotut 

rivilestadiolaiset ovat lähes poik-
keuksetta hänen kanssaan samaa 
mieltä maallikoiden velvollisuu-
desta kertoa törkeästä rikoksesta 
viranomaisille.

– Olen puhunut aiheesta vii-
me viikkoina useiden lestadio-
laisten kanssa eikä heillä ole täs-
sä asiassa mitään ongelmaa.

Rikoksen vieminen eteenpäin 
on tärkeää jo siksi, että pedofii-
li uusii usein rikoksensa, Alaran-
ta sanoo. 

Alaranta tähdentää, että lain 
mukaan törkeästä rikoksesta il-
moittamatta jättämisestä seuraa 
rangaistus. 

– Papilla tai maallikolla ei ole 
ilmoitusvelvollisuutta rikosoi-
keudellisesti vanhentuneista, yli 
20 vuotta sitten tapahtuneista ri-
koksista, mutta lapsiin kohdistu-
vissa hyväksikäyttötapauksissa 
vanhentumisaika päättyy aikai-
sintaan kun uhri täyttää 28 vuot-
ta. Siksi pedofiliatapauksissa tu-
lisi kehottaa uhria itseään teke-
mään asiasta rikosilmoitus.

Katekismus ei tingi 
luottamuksellisuudesta
Suomen Rauhanyhdistysten Kes-
kusyhdistyksen (SRK) pääsihtee-
ri Aimo Hautamäki pitää rippi-
isän tai -äidin vaitiolovelvolli-
suutta ehdottomana, eikä ripin 
vastaanottajan tule siksi kertoa 
hänelle uskotusta rikoksesta vi-
ranomaisille.

Hautamäki perustelee ripin 
luottamuksellisuutta Katekis-
muksella, jossa hänen mukaan-

sa ei erotella vaitiolovelvollisuu-
den suhteen pappeja ja muita 
kristittyjä. 

”Ripin vastaanottaja on sidot-
tu vaikenemaan siitä, mitä hen-
kilökohtaisessa ripissä puhu-
taan”, Hautamäki siteeraa Kate-
kismusta. 

 – Sen sijaan ripin vastaanotta-
jan velvollisuus on ohjata ja tukea 
rikoksen tehnyttä menemään po-
liisiviranomaisten luokse. Rikok-
seen langennut ei voi väistää vas-
tuutaan lain edessä, Hautamäki 
korostaa. 

”ripittäytyjä tietää  
tehneensä väärin”
Mutta mitä jos ripittäytyjällä 
on esimerkiksi persoonallisuus-
häiriö, eikä hän tajua tehneensä 
väärin? 

Aimo Hautamäki toteaa, että 
ihminen, joka ei tunne tehneen-
sä syntiä, tulee tuskin ripittäy-
tymään. Ripin lähtökohtana on 
tunto väärin tekemisestä, hän 
painottaa.  

Hautamäki lainaa uudestaan 
Katekismusta, jossa sanotaan, 
että ”ripittäjälle meidän taas on 
tunnustettava vain ne synnit, jot-
ka tiedämme ja tunnemme sydä-
messämme”.

– Se, joka ripittäytyy, haluaa 
muuttaa suuntaa. Evankeliumi 
antaa myös voimaa sovittaa rikos 
lain edessä, Hautamäki uskoo.

– Minä ajattelen, että lain nä-
kökulma ei ole kuitenkaan tässä  
ensisijainen, vaan ripittäytyjän 
on oman pelastuksensa vuoksi 

Rippi on kirkon pyhä toimitus. Ripissä ihminen tunnistaa syntinsä 

ja saa synninpäästön. Tämä voi tapahtua kahden kesken sielun-

hoitajan kanssa tai yhteisessä jumalanpalveluksessa.  

 Ripin ottaa vastaan pappi tai luterilaisessa kirkossa myös muu 

kirkon työntekijä tai maallikko. Ripin vastaanottajia sitoo rippisa-

laisuus. Ripissä ilmaistuja asioita ei saa paljastaa kenellekään. Rip-

pisalaisuuden rikkomisesta on säädetty papeille ankarat rangais-

tukset. Rippisalaisuus on ripin toimittamiselle välttämätöntä.

Lähde: 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivu www.evl.fi 

tunnustettava rikoksensa viran-
omaisille. Synninpäästö ei ole 
synnin peite.

Hautamäki jää kuitenkin 
miettimään, miksi tiedotusväli-
neiden viimeaikaisessa pedofilia-
keskustelussa juuri rippi on nous-
sut niin vahvasti keskusteluun. 
Hän epäilee, että pedofilia tulisi 
erityisesti esille juuri ripissä. 

työntekijöiden taustaan 
perehdyttävä yhä paremmin
Uusia pedofiliatapauksia on pal-
jastunut viime viikkoina yleisesti 
kirkon piiristä ja myös vanhoillis-
lestadiolaisten keskuudesta. 

Alaranta pitäisi hyvänä, et-
tä pedofiliakeskustelun vuoksi 
SRK:n johto vaatisi rikosrekiste-
riotetta myös vapaaehtoisilta, jot-
ka työskentelevät lasten ja nuor-
ten kanssa. 

– Kyse olisi symbolisesti tär-
keästä eleestä.

Suomessa saa tällä hetkel-

lä työskennellä lasten ja nuor-
ten parissa vapaaehtoisena ilman 
velvollisuutta esittää rikosrekis-
teriote. 

Hautamäki ei näe perustelu-
ja sille, että nykykäytännöstä pi-
täisi tehdä poikkeus vanhoillisle-
stadiolaisten kohdalla. Hän pitää 
hyvänä, että rikosrekisteriote on 
esitettävä työsuhteen kestäessä yli 
kolme kuukautta. 

– Jos yhteiskunnassa yleisesti 
ryhdytään vaatimaan myös va-
paaehtoisilta lasten ja nuorten 
kanssa työskenteleviltä rikosre-
kisteriote, säännös koskee luon-
nollisesti myös meitä.

Hautamäen mukaan viimeai-
kainen keskustelu on kuitenkin 
merkinnyt sitä, että heidän on 
pohdittava entistä tarkemmin, 
keitä esimerkiksi lasten ja nuor-
ten leireillä työskentelee. Työnte-
kijät on tunnettava hyvin.

rIItta hIrVoNEN
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Kiitokset Air Ecclesia 
-pääkirjoituksesta 
Haluan kertoa terveiseni 29.4. ilmestyneen Rauhan 
Tervehdyksen pääkirjoituksesta. Artikkelissa tuotiin 
esiin erittäin osuvin ilmaisuin yksi monista evanke-
lisluterilaista kansankirkkoamme vaivaavista ongel-
mista, mikä vieraannuttaa tavallista seurakuntalaista 
kirkosta. Haluan kiittää tuosta kirjoituksesta, sillä se 
avaa silmiä näkemään taas yhden ikävän puolen kir-
kon toiminnasta. 

Aivan ilmeisesti kirkkomme ylin johto ”hoveineen” 
erityisesti ulkomaanmatkoillaan elää omaa makeaa ja 
tuhlailevaa elämäänsä, missä hyvä veli -järjestelmä toi-
mii loistavasti ilman ulkopuolista kontrollia. 

Kirkolla on edessään todellisen säästämistarpeen 
aika. Viittaan tässä Suomen Kuvalehden 16/2010 pää-
kirjoitukseen ”Kirkon kriisi” ja saman lehden laajaan 
artikkelisarjaan ”Kuka pelastaisi kirkon”. Näissä artik-
keleissa on vankkojen tosiasioiden pohjalta todella va-
kavaa asiaa kirkon tulevaisuuden näkymistä ja erityi-
sesti kirkon rahoitustilanteesta. 

Kirkon tulisi välittömästi lopettaa tuhlailu ja sopi-
vin ja ilmeisesti merkittäviä tuloksia tuottava kulujen 
karsiminen voisi alkaa kirkon pappis- ja virkamiesten 
turhien ja vähemmän tarpeellisten ulkomaanmatko-
jen tekemättä jättämisestä. Kirkon tulisi toiminnas-
saan ja kulujen muodostumisessa pitäytyä olennaisim-
paan eli seurakuntatoiminnan elävöittämiseen ja mu-

kauttamiseen ajan tarpeisiin. Näin menetellen kirkko 
voisi ainakin hidastaa kirkosta vieraantumista ja kir-
kosta eroamista.

MarttI raNtaMÄKI
Karjasillan seurakunnan jäsen, Oulu

Seurakuntalaisaktiivisuutta 
sohvalta käsin
Olen kirkkoon kuuluva, passiivinen Karjasillan seura-
kunnan jäsen. Seurakuntalaisaktiivisuuteni kanavoi-
tuu lähes yksinomaan sohvalta käsin lukukokemusten 
muodossa keskusteluun äänettömästi osallistumal-
la. Lähes joka torstai postiluukusta nimittäin tipah-
taa mielenkiintoinen lukupaketti, Rauhan Tervehdys.

Annan hiirenkorvanvihreän kauniit kiitokseni seu-
rakuntalehdelle, jonka ääreen ei työn raskauttama lu-
kija hevin torkahda. Ajankohtaisuudessaan ja keskus-
televuudessaan lehti on omaa luokkaansa. Perustelen 
kiitoksiani muutamien esimerkkien valossa.

Muutama viikko sitten Rauhan Tervehdyksen eko-
numero sai aikaa sitten ympäristönsuojeluherätyksen 
saaneen seurakuntalaisen haukkomaan henkeä. Leh-
tihän puhuu juuri siitä, mitä Oulun päättäjien ja jokai-
sen kaupunkilaisen olisi tarpeen hoksia: kestävä kehi-
tys on ennen kaikkea tekoja.

Rauhan Tervehdys otti kantaa maaliskuussa pien-

ten koulujen lopettamiseen Mäntylän koulun lakkau-
tuksesta uutisoidessaan. Koulu keskellä ´Mäntylän ky-
lää´ on nyt historiaa. Lähikoulujen merkitys lapsille ja 
perheiden arjen sujumiselle on oleellisen tärkeää. Hy-
vä koulu -ryhmän aktiivisena toimijana toivonkin, että 
Rauhan Tervehdys harjoittaa jatkossa tutkivaa journa-
lismia kouluverkkosuunnitelmien ja mammutti-Hyrrän 
rakentamisen suhteen – pienen ihmisen näkökulmasta.

Lukunurkassa 6.5. Juha Vähäkankaan esittelemä 
kirja Siilin eleganssi sai välittömästi paikan luettavi-
en kirjojen listallani. Ihan pakko tutustua heti Reneen 
ajatuksiin!

Arpád Kovács kirjoitti 6.5. kriittisesti yhteisöllisyydes-
tä eli hän kyseenalaisti rohkeasti suomalaisessa kielen-
käytössä jo hokemaksi muodostuneen yhteisöllisyyden 
ylistyksen. Hänen näkökulmansa avasi suomuja myös 
omilta silmiltäni. Kysynkin, löytyisikö välimaastoa yl-
tiöyhteisöllisyyden ja yltiöindividualismin välillä. Entä 
mitä on hyvä yhteisöllisyys ja hyvä individualismi?

Toivon Rauhan Tervehdyksen toimitukselle ja luki-
joille kaikkea hyvää.

tErhI JoKElaINEN
Mäntylä, Oulu

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Kirkolliskokous hyväksyi 
viime viikolla kirkon hen-
kilöstö- ja taloushallinnon 
palvelukeskuksen eli He-

Tan luomisen. Keskus hoitaa tule-
vaisuudessa seurakuntien kirjan-
pidon, palkanlaskennan ja mui-
ta hallinnon palvelutehtäviä. Kes-
kukselle tulee useita toimipisteitä 
eri puolille maata. 

HeTa-hankkeella tavoitellaan 
vähintään seitsemän miljoonan 
euron kustannussäästöjä vuodes-
sa. Hankkeella saavutettavat sääs-
töt halutaan ohjata seurakuntien 
ydintoimintaan. 

Pienissä seurakunnissa 
taloushallinto hajautettu
Tyrnävän seurakunnan talous-
päällikön Hannu Kestin mukaan 
säästöjen on kaavailtu syntyvän, 
kun seurakunnissa leikataan työ-
voimaa talousalan työtehtävien 
siirtyessä  uuden keskuksen hoi-
dettavaksi. 

Pienelle seurakunnalle, jol-
lainen Tyrnäväkin on, uuden 
keskuksen perustaminen ei tuo 

HeTa ei hyödytä 
pieniä seurakuntia 

säästöjä, sillä suuri osa henkilö-
kunta ei ole erikoistunut johon-
kin tiettyyn työalaan, vaan kaik-
ki tekevät kaikkea. Tällaisessa 
tilanteessa henkilökunnan vä-
hentäminen on vaikeaa. HeTan 
myötä ei myöskään työmäärä 
pienissä seurakunnissa olennai-
sesti vähene. 

Suuressa seurakunnassa hen-
kilökunnan vähentäminen on 
Kestin mukaan mahdollista, sillä 
niissä on taloushallinnon eri teh-
täviin erikoistuneita ammattilai-
sia, jolloin jonkin osa-alueen teh-

tävät voidaan siirtää palvelukes-
kuksen tehtäväksi.

Säästöt eivät ainakaan aluk-
si jakaudu tasaisesti pienten ja 
suurten seurakuntien kesken. 
Pienten seurakuntien toiminta-
edellytyksistä pyritään huolehti-
maan myös neljän vuoden siirty-
mäjakson jälkeen muun muassa 
myöntämällä harkinnanvaraista 
toiminta-avustusta. Seurakun-
tien palvelumaksuista päätetään 
myöhemmin.

PEKKa hElIN

HeTa =

Kirkon henkilöstö- ja 
taloushallinnon palvelukeskus

Kalevan kristillinen anti 
kapeni, kun lehti uudistui 
viikko sitten. Lehdestä 
jäivät kerralla pois 
sekä Päivän Sana että 
Kirkonmäellä-palsta. 

Päätoimittaja Markku 
Mantila, miksi Kirkon-
mäellä lakkautettiin?

– Arveltiin ettei se ole luki-
jan lukukoke-
muksen kan-
nalta keskeinen 
palsta yleissa-
nomalehdessä. Hengellisyydes-
tä saavat jatkossa kirjoittaa ne, 
jotka osaavat sen meitä parem-
min, kuten Rauhan Tervehdys 
ja Päivämies. 

Miten käsittelette uskonasioi-
ta jatkossa?

– Uskonto on yhteiskunnas-
samme merkittävä tekijä, josta 
voi luontevasti kirjoittaa uutis- 
ja lukemistosivuilla. Papit voi-
vat tästä lähtien kirjoittaa esi-

Raamatun Sana 
kaikkosi Kalevasta

merkiksi mielipidepalstalle.
Kuinka paljon Kaleva on saa-
nut palautetta uudistukses-
taan?

–Levikkiimme nähden 
olemme saaneet vain vähän 
palautetta, 200–300 viestiä. 
Noin sata lukijaa on kaivan-
nut Päivän Sanaa takaisin. Ei-
hän se paljon tilaa vie, joten 
tarvittaessa sen voi palauttaa 
paikalleen, jos lukijoilta tulee 
palautevyöry.

Kieliikö Päi-
vän Sanan ja 
Kierkonmä-

ellä-palstan julkaisun lopet-
taminen lisääntyvästä kris-
tinuskon vastaisuudesta leh-
dessänne?

 – Ei tämä käytännön uu-
distus muuta linjaamme. 
Kaikki ihmiselämän aspektit 
ovat kiinnostavia. Kunnioi-
tamme demokratiaa ja sanan-
vapautta ja toimimme journa-
lististen ohjeiden mukaan.  

tyttI PÄÄKKöNEN
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Yhdysvaltojen hallitus ei 
puolusta riittävästi us-
konnollisia vapauksia 
ulkomailla. Näin väittää 

riippumaton yhdysvaltalainen 
komissio, joka työskentelee kan-
sainvälisten uskonnollisten vapa-
uksien puolesta. Komissio antoi 
raporttinsa jokin aika sitten Yh-
dysvaltojen kongressille ja Val-
koiselle talolle.

Komission puheenjohta-
jan Leonard Leon mukaan hal-
lituksen toiminta oli vielä-
kin kehnompaa kuin edellisenä 
vuonna. 

Komissio nimesi 13 maata, joi-
den uskonnonvapaudesta täytyy 

olla eniten huolissaan. Maat ovat 
Burma, Pohjois-Korea, Nigeria, 
Eritrea, Iran, Irak, Pakistan, Kii-
na, Saudi-Arabia, Sudan, Turk-
menistan, Uzbekistan ja Viet-
nam.

Komission jäsenet syyttävät 
presidentti Barack Obaman hal-
lintoa ja yhdysvaltalaisia diplo-
maatteja siitä, että nämä vähätte-
levät uskonnon merkitystä ulko-
poliitikassa, vaikka monien kiis-
tojen juuret ovat nimenomaan 
uskonnossa.

– Valittavasti uskonnonvapau-
den merkitys näyttää Valkoiselle 
talolle ja ulkoministeriölle vain 
kutistuvan vuosi vuodelta, Leo-

nard Leo huomauttaa
Yhdysvallat kohdistaa pakot-

teita listan maista vain Eritreaan. 
Irak, Nigeria, Pakistan, Turkme-
nistan ja Vietnam eivät edes kuu-
lu ulkoministeriön listaan, jossa 
on nimetty uskonnonvapauden 
kannalta huolestuttavia maita.

– On outoa, kuinka Saudi-
Arabian ja Egyptin kaltaiset maat 
saavat Yhdysvalloilta tukea, vaik-
ka niiden uskonnonvapaus on 
niin huonossa jamassa. Yhdys-
vallat on lisäksi päättänyt, että se 
ei tule reagoimaan Saudi-Arabi-
an mahdollisiin väkivaltaisiin ta-
pahtumiin, Leo kertoo.

Presidentti Obama toi viime 

vuonna voimakkaasti esiin us-
konnollisen vapauden puheis-
saan Turkissa ja Egyptissä. Kan-
nanotot eivät ole johtaneet Yh-
dysvaltojen politiikan muutok-
seen, huomattavat komitean jä-
senet ja eräät muut ihmisoikeus-
aktivistit.

– Ulkopolitiikassa joutuu ta-
sapainoilemaan eri intressien 
välillä. Kahdenvälisissä keskus-
teluissa on helppoa vähätellä ih-
misoikeuksia ja muita asioita, 
joista ei ole oikein mukava pu-
hua, Leonard Leo huomauttaa.

rElIGIoN NEWS SErVICE

Maata  kiertelemässä

”Obama ei puolusta riittävästi 
uskonnollisia vapauksia”

Vapaaehtoiset 
liikuttavat 
ihmisiä
Oulussa, Kempeleessä, Tyr-
nävällä ja Limingassa toteu-
tetaan keskiviikkona 12. tou-
kokuuta kello 13–15 Liikuta 
minua -kampanja. 

Vapaaehtoiset ulkoilevat 
ja liikkuvat yhdessä hoiva-
kodeissa asuvien ikäihmisten 
sekä mielenterveyskuntoutu-
jien kanssa. Lisäksi Rotuaaril-
la liikutaan ja liikutetaan ta-
pahtumapäivänä kello 12–15. 

Kampanjan päämääränä 
on tehdä vapaaehtoistoimin-
taa tunnetuksi ja innostaa uu-
sia ihmisiä mukaan. 

Tyrnävän 
kirkkoherrasta 
äänestetään 
parhaillaan
Tyrnävän tuleva kirkkoherra 
selviää sunnuntaina 16. tou-
kokuuta. Tulos julistetaan 
kirkossa aikaisintaan kello 21. 

Ehdolla ovat Utajärven 
vs. kirkkoherra Kimmo He-
lomaa, Jämsän kappalainen 
Markku Kanniainen ja Tyr-
nävän vs. kappalainen Timo 
Liikanen.

Kirkkoherranvaalin varsi-
nainen äänestyspäivä on 16. 
toukokuuta. Äänestys alkaa 
kello 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen ja päättyy klo 20.

Ennakkoäänestys on käyn-
nissä ja se jatkuu kirkkoher-
ranvirastossa perjantaihin 14. 
toukokuuta saakka. Äänestää 
voi kello 9–18.

Äänioikeutettuja vaalissa 
ovat 18 vuotta täyttäneet Tyr-
nävän seurakunnan jäsenet.

Vaellus 
kirkolta 
kirkkoon 
Oulussa järjestetään kolmen 
pysähdyksen kirkkovaellus 
keskiviikkona 19. toukokuuta. 

Vaelluksella kuljetaan or-
todoksikirkolta tuomiokapi-
tulin pihapiirissä sijaitsevan 
Tallikappelin kautta tuomio-
kirkkoon. 

Lähtö on kello 17 Torikatu 
74:ssä olevasta ortodoksisesta 
katedraalista, jossa tapahtuu 
matkaansiunaaminen. Hiljai-
suudessa kuljetaan Tallikap-
peliin. Siellä jossa veisataan ja 
kuunnellaan pastori Niilo Pe-
sosen saarna. 

Kello 19 saavutaan tuo-
miokirkkoon ehtoolliselle. 
Kirkkovaellus päättyy ilta-
palaan. Vaelluksen järjestä-
vät Sinapinsiemen ry, Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta ja 
Oulun NNKY.

  Uusi 
kasvo

Kokenut nuori nainen taloon

Tytti Pääkkönen, 24, on 
Rauhan Tervehdyksen tuo-
rein vahvistus. Hän aloitti 
lehdessä toukokuun alussa 

ja paiskii töitä toimittajana vuo-
den loppuun asti. 

Pääkkönen tulee Jyväskylästä, 
missä hän opiskelee journalistiik-
kaa. Nuorella toimittajalla on alas-
ta muutakin kuin pelkkää kirja-
viisautta, sillä hän on työskennel-
lyt lehdissä ja radiossa toimittaja-
na sekä Jyväskylän seurakunnassa 
tiedottajana.

– Radiotyö on hektistä ja 
kamppailua kelloa vastaan. Suo-
rasta lähetyksestä ei parane myö-
hästyä hetkeäkään, sanoo Pääk-
könen. 

Mutta ei lehdessäkään voi nor-
koilla. Keskisuomalaisen verkko-
toimittajana Pääkkönen joutui 
jatkuvasti pysymään uutisvirran 
rytmissä mukana. Kun siihen li-
sää tavanomaiset poliisisoitot,  
joita jokainen itseään kunnioit-
tava paikallis- tai maakuntalehti 
tekee, voi sanoa, että Pääkkönen 
on päässyt maista-
maan uutisvälityk-
sen navakkaa puolta. 

Pääkköseltä su-
juu sekä puhe et-
tä kirjoittaminen, 
mutta rakkaampaa 
on kuitenkin kir-
joittaminen. Var-
sinkin Rauhan Ter-
vehdyksen kaltai-
sessa seurakunta-
lehdessä.

– Ne ovat hyviä 
kanavia kertoa ih-
misille Jumalasta ja 
pitää seurakuntalaisiin yhteyttä. 

Pääkkönen on niin tykästynyt 
seurakuntalehtiin, että hänen te-

keillä olevan gradunsa aihe on 
Kirkko ja Kaupunki -lehden ju-
malakuva. Kirkko ja Kaupunki 
ilmestyy Helsingissä ja on Suo-
men suurin seurakuntalehti.

Pääkkösen mukaan seurakun-
nan lehti voi kertoa muistakin 
kuin hengellisistä asioista. Välil-
lä voi vilkuilla muuallekin. Mut-
ta niin hengelliset kuin maalliset-
kin työt on tehtävä hyvin.

– Kristittynä journalistina ha-
luan työskennellä eettisesti oi-
kein ja journalistin ohjeiden mu-
kaisesti.

oulu on 
kylmä kaupunki
Ouluun Pääkkönen tulee iloisel-
la mielellä. Hän on innostunut, 
kun pääsee tutustumaan uuteen 
kaupunkiin.

– Vähän niin kuin olisi ulko-
mailla vaihdossa. En tunne tääl-
tä juuri ketään, ja kaikki on uut-
ta. Olen käynyt lenkkeilemässä 
joenvarressa ja tykkään tutustua 
uusiin paikkoihin. On ihana tul-

la tänne kesää vas-
ten ja nähdä kuinka 
kaikki herää hen-
kiin.

Pääkkönen jou-
tui tosin heti tu-
tustumaan Oulun 
kylmyyteen, puis-
tattaviin tuuliin 
ja yökylmään, jota 
hän Rauhan Ter-
vehdyksen kah-
vipöydässä kut-
sui toimittajan rie-
muksi hallaksi.

Pääkkönen on 
ollut uskossa jo lapsesta lähtien. 
Lukiovuosina usko tuli entistä 
tärkeämmäksi. 

Parasta on  
ihmisten kohtaaminen
Vaikka Pääkkönen on vasta 
24-vuotias, hän on silti löytä-
nyt olennaisia asioita elämäs-
sään. Yksi asia on usko ja toi-
nen hänen ammattinsa. Pääk-
könen on toimittajana unelma-
työssään, vaikka ei kaihda tie-
dottamistakaan.

– Parasta tässä ammatissa on, 

kun saan kohdata erilaisia ihmi-
siä ja ilmiöitä. 

Kunnianhimoakin nuoresta 
naisesta löytyy. Aina pitää pyr-
kiä parempaan.

Pääkkönen haluaisi myös jos-
kus päästä jonkin median po-
moksi, jotta voisi päättää asioista.

PEKKa hElIN

Tytti Pääkkönen työskentelee Rauhan Tervehdyksessä vuoden loppuun.

R i i t t a  H i r vo 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

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

Heikki Paakki 
0400 407041

katso lisää: 
www.ekoremontti.fi 

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

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

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

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

• Pe 14.5. klo 17.00 Heimo Enbuska
 Jatulin monitoimitila 
• La 15.5. klo 17.00 Heimo Enbuska
 Kellon yläaste 
• Su 16.5. klo 15.00 Seurakunnan vuo-
 sijuhla Heimo Enbuska, Raimo 
 Rautio ym.
• Ti 18.5. klo 19.00 Sana & rukous
  Raimo Holappa 

Sepän seurat: to 13.5. klo 10.00 messu Yli-Iin kirkossa, seurat seurakunta-
talossa ja Hökän rannassa.
Herättäjän kirkkopyhä: su 16.5. klo 10.00 Kiimingin kirkossa,seurat 
seurakuntakeskuksessa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 16.5. klo 18.30 Tarja ja Juha Maalis-
maalla Kokkokaarto 17 Kempele.
Siionin kevätvirret: ma 17.5. klo 19.00 Kaukovainion kappelilla Hiirihau-
kantie 6 Oulu.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Ilta la 15.5. klo 18 ”Lopun ajan 
tapahtumat”, Pauli Pyhtinen. To 
20.5. klo 18 ja la 22.5. klo 18 Marie 
Licciardo. TERVETULOA!

   Kellonkartano  















To 13.5. ei miesteniltaa
Su 16.5. klo 18 Sunnuntain 
kokous
Ke 19.5. klo 18 Marie Lucciardo 
vierailee
To 20.5. klo 18 Raamattupiiri
La 22.5. klo 15 Seurakuntalaisten 
iltapäiväkahvit
Su 23.5. klo 18 Sunnuntain 
kokous
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

”… että te yksimielisesti ja yhdestä 
suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän 
Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää.” 
Room. 15:6. La 15.5. klo 10 Raamattutun-
ti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, srk:n 
nuoret. La 22.5. klo 10 Raamattutunti, 

Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Marko Huurre. Ma–pe klo 10–11 Aamurukouspiiri. 
Huom! Ke 12.5. klo 18.00 Raamatun profetiat 1 000 v, tuomio, Uusi maa, Hannu Iska-
la, tarjoilua. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi 

Pe 14.5. klo 19 LIFT-ilta. Su 16.5. klo 11 Juma-
lanpalvelus, Heimo Enbuska, Raimo Rautio, 
Hannu Lahti, Raimo Holappa. Su 16.5. klo 17.30 
International Worship Service, Pirjo ja Hannu 
Orava. Ke 19.5. klo 19 Sana ja rukous, ehtoolli-
nen, Hannu Orava, Anne Juurikkamäki & Kvadra. 

Päivärukous ti, ke ja to klo 11–12. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

www.oulunlahetyssrk.net

Su 16.5. klo 16 Parantumiskokous, 
Hartti Lindgren, mukana myös 
Gideonit. Ti 18.5. klo 19 Rakkaus 
on – konsertti. To 20.5. klo 18 Jean 
Roos. Pe 21.5. klo 18 ja su 23.5. 
klo 16 Marie Licciardo. Su 30.5. 
klo 16 kokous uudessa srk-tilas-
samme, Uusikatu 35.

Olet sydämellisesti tervetullut!

Pe 14.5. klo 19 Nuortenilta Päättäjäi-
set, nyyttikestit. Su 16.5. klo 16.30 
Pyhäkoulu klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Su 23.5. klo 16.30 Pyhäkoulu klo 17 
Seurat Vesa Pöyhtäri. Tervetuloa!

Su 16.5. KEVÄTJUHLA klo 14.00 (huom. aika). Ti 18.5. Raamattupiiri 
klo 18.00. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

TILAUSAJOT
Tilausajot Bussilla mukavasti 
ja edullisesti hoitaa 
Jack Charter.co 
Tarjouspyynnöt:
jackcharteri.co@gmail.com
p. 0401581962

Seurat su 16.5. klo 15 Arvi 
Uusitalo, Martti Peräaho. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

To 13.5. klo 19 ISRAEL-ilta, Pekka Tuominen, Ilkka 
Vakkuri, Jevgeni Blinov. Su 16.5. klo 11 Aamu-
kirkko, pyhäkoulu, Saints’ Club, kastejuhla, Tauno 

Jurvelin, Risto Wotschke, musiikki God’s Bell. Ma 17.5. klo 18 Avoin raamattupiiri. 
Ti 18.5. klo 13 Päiväpiiri. Ke 19.5. klo 18 Nuortenilta. To 20.5. klo 19 LÄHDE-ilta, 
Risto Wotschke, God’s Bell, todistuksia, rukouspalvelu, tarjoilu. www.oulu.svk.fi . 
Tervetuloa!

     |    PL 54    |    00241  HELSINKI   |   puh 010 838 6520   |   saatavana myös kirjakaupoista  

Suomen Pipliaseura   

NAHKAKANTISET RAAMATUT
JA VIRSIKIRJAT
Uudet hehkuvat kansivärit 
lime ja keltaoranssi. 
Tilaa nimipainatus ajoissa!

THE BOOK - UUSI TESTAMENTTI
Moderni, puhuttelevat kuvat. 
Vaihtoehtoinen lahjaidea!

RAAMATTU APOKRYFIKIRJOIN
Juhlava, edullinen Raamattu, 
mukana deuterokanoniset kirjat.  

www.bible.fi      -    markkinoiden laajin raamattuvalikoima    -    Suomen Pipliaseura     -     www.pipliakauppa.fi   

Juhlan kunniaksi

uusia 
upeita
värejä 

Palveluja tarjotaan
rauhan tervehdys 

-lehden 

JaKElu-
hÄIrIöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 
tai sähköpostitse: 

www.posti.fi/palaute
La 15.5. klo 9.00 Siivoustalkoot 

rukoushuoneella, klo 11.00–13.00 
YSTÄVÄNLOUNAS

 Su 16.5. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS
Ke 19.5. klo 19.00 SANAN JA 
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Tuoreessa työhyvinvointi-
tutkimuksessa 
jaetaan risuja Oulun 
seurakuntien ja yhtymän 
johtoportaalle. 
Kirkon johtajuus puhutti 
myös kirkolliskokousta. 

Vuorovaikutus esimiesten 
ja alaisten välillä kanger-
telee eikä tieto kulje riit-
tävän hyvin herrapor-

taasta alaspäin. Työntekijät koke-
vat tyydytystä omasta perustyös-
tään, mutta varsinaista työnte-
koa häiritsevät jatkuvat muutok-
set työnkuvassa: erilaiset projek-
tit, hankkeet ja strategiat. Erityi-
sesti strategioihin on tavallisen 
rivimiehen vaikea vaikuttaa. 

Siinä lyhyesti miinukset, jot-
ka paljastuvat nopeasti Oulun 
seurakuntien ja seurakuntayh-
tymän tuoreesta työhyvinvointi-
tutkimuksesta. 

Seurakuntien ja yhtymän joh-
to sai taidoistaan tyydyttävän 
yleisarvosanan, lähes kahdeksi-
kon, mutta henkilöstöpäällikkö 
Seppo Pitkäaho myöntää pet-
raamisen varaa olevan. Jopa huo-
mattavasti.

– Työntekijät kokevat että 
energiaa ei riitä nykyisessä työ-
tahdissa kaikkeen. Uusia asioita 
tulee, vaikka entisiäkään ei ole 
vielä ehditty omaksua, Pitkäaho 
välittää työntekijöiden terveisiä.

Parannuksia 
suunnitellaan jo
Pitkäahon mukaan seurakun-
tayhtymän johdossa on jo ehdit-
ty purkaa tutkimuksen tuloksia. 

– Miinukset on otettu vastaan 

Seurakuntapomot        
saivat haukkuja Oulussa

ja pyrimme muuttamaan pikai-
sesti epäkohtia esimerkiksi ke-
hittämällä viestintää ja tukemal-
la entistä paremmin työssäjaksa-
mista.

Risuja tutkimuksessa sai esi-
merkiksi seurakunnan johtoryh-
mä, johon kuuluu kirkkoherro-
jen lisäksi muun muassa yhtei-
sen seurakuntapalvelun johtaja 
ja yhtymäjohtaja. Pitkäaho ker-
too, että tiedonkulun parantami-

seksi harkittavana on nyt, tulisi-
ko ryhmään kuulua myös henki-
löstöedustaja.

Positiivisiakin tuloksia tutki-
muksesta löytyy. Tutkimus pal-
jastaa, että useat seurakunnan 
työntekijät tekevät innostunees-
ti ja hyvällä itsetunnolla työtään. 
He kokevat sen olevan merkityk-
sellistä. 

Työhyvinvointitutkimus on 
tehty seurakunnassa kahden 
vuoden välein. Kysely lähettiin 
koko vakituiselle henkilöstölle 
eli noin 300 työntekijälle. Vasta-
usprosentti oli 71.

Ihmisten erilaiset taidot 
huomioitava
Työhyvinvointitutkimus ilmestyi 
samoihin aikoihin, kun kirkon 
johtamiskulttuuri nousi hetkek-
si esille myös kirkolliskokoukses-
sa Turussa. Kokousedustaja Hen-
rietta Grönlund peräsi viime vii-
kolla aloitteessaan kirkkoon uu-
denlaista johtajuutta. Hänen mu-
kaansa kirkossa tulisi hyödyntää 
nykyistä enemmän henkilöstön 
erilaista osaamista ja lahjoja.

– Työtulokset paranevat, kun 
ihmiset ovat itselleen sopivissa 
tehtävissä. Kyse on samalla työ-
yhteisön hyvinvoinnin kehittä-
misestä, Grönlund korosti.

Kirkkohallituksen Yhden-
vertaisuus kirkon työyhteisös-
sä -hankkeen tutkija Henriet-
ta Grönlund on perehtynyt kir-
kon työyhteisöihin liittyviä ky-
symyksiin.

Erilaisuus pelottaa 
kirkon väkeä
Grönlund totesi aloitteensa taka-
na olevan kirkon työyhteisöjen 
suoranainen erilaisuuden pel-
ko. Hän kertoo, että kirkkoon on 
työllistetty vähemmistöihin kuu-
luvia, esimerkiksi maahanmuut-
tajia ja vammaisia työntekijöi-
tä hyvin vähän. Erityisesti maa-
hanmuuttajia on kirkossa selvästi 
vähemmän kuin yksityisellä pal-
velualalla.

– Sen lisäksi, että emme uskal-
la tai osaa palkata kirkon työyh-
teisöihin näkyvästi erilaisia työn-
tekijöitä, emme ole hyviä kohtaa-
maan muutakaan erilaisuutta, si-
tä erilaisuutta, joka työyhteisöis-
sä jo on.

Grönlund pahoittelee, että 
erilaisuus pyritään kirkossa lii-
an usein häivyttämään ja vaien-
tamaan. Hänen mukaansa erilai-
suuden tukahduttamisesta seu-
raa työyhteisön ristiriitojen li-
säksi yhdenmukaista palvelua. 

Palveltavana on kuitenkin koko 
ajan kirjavampi seurakuntalais-
ten joukko. 

Kirkolta vaihtoehto 
tuhoisalle nykytyöelämälle
Grönlundin mielestä kirkkoon 
tulisi saada uudenlaista johta-
juutta myös siksi, että ”yhteis-
kunnassa työelämä saa yhä sai-
raampia piirteitä”, kuten hän to-
teaa.

– Valitettavasti kirkkokin on 
mennyt mukaan ihmistä väli-
neellistävään kehitykseen mo-
nella tavalla, mutta muutos on 
mahdollinen. Nyt olisi todet-
tava ääneen kirkon työelämän 
arvot. 

– Ne toivottavasti ovat jotain 
muuta kuin työllistää vain täy-
delliset suorittajat, ottaa työnte-
kijöistä kaikki mehut irti ja heit-
tää heidät sitten sivuun. Kirkon 
työelämän arvojen täytyy nousta 
sen uskosta.

Oululaista työhyvinvointi-
tutkimusta Grönlund kommen-
toi sanomalla, että alaistaitoihin 
kuuluu, ettei vain valiteta pomon 
selän takana, vaan rakentavasti 
yritetään edistää työyhteisön toi-
mintakulttuuria.

Seurakunnan ylätasolle hä-
nen viestinsä kuuluu vuorostaan: 
"Johdon kannattaa tuloksellisuu-
den, työyhteisön hyvinvoinnin ja 
kirkon arvojen vuoksi tulla her-
raportaalta tikkaita alaspäin."

rIItta hIrVoNEN

Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisterin toimistosihteeri Sirpa Pykäläinen toivoo, 
että seurakunnan eri yksiköissä uskallettaisiin tutkimuksen jälkeen puhua ääneen 
ikävistäkin asioista. 

Muutoksia ei koeta tärkeiksi vaan henkilöstö käyttäisi aikaa mieluummin työn sisällön kehittämiseen, paljastaa tuore Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän 
työhyvinvointiselvitys.

Johdon kannattaa 
tuloksellisuuden, 
työyhteisön 
hyvinvoinnin ja 
kirkon arvojen 
vuoksi tulla 
herraportaalta 
tikkaita alaspäin.

w w w.sxc . hu

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

H e n r i e t t a  G r ö n lu n d
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Ynnin Poikien 35-vuotisjuhlakonsertit 
Raahessa ja Oulussa 

Ynnin Pojat ja Pohjan Soti-
lassoittokunta juhlivat yh-
dessä Oulun NMKY:n pe-

rinteikkään poikakuoron Ynnin 
Poikien 35-vuotisjuhlaa. 

Ynnin Pojat ja Pohjan Sotilas-
soittokunta esiintyvät perjantai-
na 14. toukokuuta kello 19 Raa-
hessa Kauppaporvarin Raahesa-
lissa ja lauantaina 15. toukokuuta 
kello 18 Oulussa Oulun yliopis-
ton Saalastinsalissa. 

Ynnin poikakuoroa johtaa 
Mihkel Koldits ja sotilassoit-
tokuntaa musiikkiyliluutnant-
ti Jaakko Nurila. Poikakuoro ja 
soittokunta esiintyvät sekä yh-

dessä että erikseen. Konserteis-
sa esitetään muun muassa W. A. 
Mozartin, Jean Sibeliuksen, P. J. 
Hannikaisen ja Philip Sparken 
musiikkia. 

Lippujen hinnat ovat 15 ja 10 
euroa. Raahen konsertin lippu-
ja myydään ennakkoon inter-
netissä ticket.raahe.fi ja Oulussa 
ONMKY:n toimistossa osoittees-
sa Raatintie 7. Toimisto on avoin-
na arkisin kello 12–16. 

Konserttien jälkeen kuoro 
matkaa kesäkuussa Unkariin.

rauhaN tErVEhDyS

Ovatko arkkitehdit ja insinöörit 
eräänlaisia Jumalan luomistyön 
jatkajia suunnitellessaan vuosi-
satoja ihmisten elinympäristöön 
kuuluvia teitä ja taloja? 

– En ole aikaisemmin ajatel-
lut asiaa näin, mutta kyllähän 
se niin on, pohtii oululainen so-
siologi, YTL Kalle Reinikainen. 
Hän on ollut tekemässä Kaak-
kurin Pyhän Andreaan kirkossa 
ensi sunnuntaina 16. toukokuuta 
kello 12 alkavaa suunnittelijoiden 
kirkkopyhää.

Yhdyskuntasuunnittelua teh-
dessä on ehdottoman tärkeää 
kuunnella ihmisiä, Kastellin mo-
nitoimitalon lapsivaikutuksia ar-
viointia parhaillaan tekevä Reini-
kainen sanoo.

– Suunnittelijoiden vastuu on 

Suunnittelijoille oma kirkkopyhä
suuri. Työtä on tehtävä elinpii-
riä viljellen ja varjellen. Ihmisten 
kuuntelemisessa ei ole olennaista 
miettiä, kuka heistä on oikeassa 
ja kuka väärässä, vaan tärkeintä 
on hahmottaa kaikkien huoli hei-
dän elinympäristöstään. Jokai-
sella on oma käsityksensä hyvästä 
elämästä. Myös lapsilla on usein 
tarpeellista sanottavaa meille ai-
kuisille. 

Kalle Reinikaisen lisäksi tilai-
suudessa puhuu arkkitehti Ka-
ri Nykänen, jolla on kokemusta 
kirkon suunnittelijana.

Messuun ja sen jälkeiseen 
kirkkokahvitilaisuuteen kutsu-
taan erityisesti erilaisissa suun-
nittelutehtävissä työskenteleviä.

rIItta hIrVoNEN

Raportti läskikampanjasta, osa 4

Vaakojen oma elämä

Läähätän yhä, vaikka olen tehnyt tätä jo 
neljä viikkoa vähintään kerran päivässä. 
Portaiden kiipeäminen viidenteen ker-
rokseen joka aamu ja yleensä kerran päi-

välläkin tuntuu pakaroissa ja reisissä. Tuntuu 
ihanasti. Lievittää hieman huonoa omaatuntoa.

Viime kirjoituksessani soimasin itseäni sii-
tä, että olin käynyt aamukävelyllä vain kerran. 
No, viimeisten viikkojen aikana en ole käynyt 
kertaakaan. Pyöräkin on yhä varastossa, mut-
ta onneksi bussikortti on tänään viimeistä päi-
vää voimassa. Pitänee hukata se, jotta varmas-
ti saa aloitettua pyöräilykauden.

Viikonloppuna olin käymässä sukujuhlis-
sa Kajaanissa ja pyörähdin tätini vaa'alla. Se 
näytti aamulukemaksi vain 74,4 kiloa. Olisin 
siis laihtunut 77,3 kilon alkupainosta melkein 
kolme kiloa. Olin tipahtaa vaa'alta. Yleensä 
vaaka on näyttänyt reilua kiloa enemmän.

Liki kolmen kilon keventyminen olisi tar-
koittanut myös sitä, että viiden kilon laihdu-
tustavoite olisi entistä realistisempi. Kyllähän 
ne viimeiset kilot ehtisi karistaa kolmessa vii-
kossa!

Liekö vaakojen kalibrointi kuitenkaan ol-
lut ihan kohdillaan, sillä kotona pari päivää 
myöhemmin aamupaino oli tuttu 75,6 kiloa 
– vaikka olin edellisen päivän ollut kevyellä 
ruualla ja nautiskellut vain banaania junamat-
kalla! 

Työkaverini ehdotti, että voisin haastaa it-
seni: jos en pääse viiden kilon tavoitteeseeni, 
maksan puuttuvat eurot omasta kukkarostani 
Läskillä lukutaitoa -keräykselle. Uhka rahan 
menettämisestä antaisi potkua kilojen menet-
tämiselle. 

Ehdotus alkaa tuntua varteenotettavalta. 
Ainakin Nepalin lapset saisivat rahaa kou-
lukirjoihin. Jos vaakojen lukemat heittelevät 
näin paljon, jännitys säilyy loppuun asti. En 
ole luopunut toivosta. Toivon kilttiä vaakaa 
loppupunnitukseen.

ElSI SaloVaara
Kirjoittajan läskikampanjan lopputulos 

paljastuu 27.5. ilmestyvässä lehdessä. 
Aiemmat raportit ovat luettavissa 6.2., 4.3. 

ja 15.4. ilmestyneissä lehdissä.

loppupunnitusten aikataulut

Muhos
Ti 18.5. klo 12–14 srk-talon kappelihuonees-
sa ja klo 17–19 rippikoulusalissa
Ke 26.5. klo 9–11 kappelihuoneessa, klo 12–
15 tk-sairaalan neuvotteluhuoneessa ja klo 
17–19 rippikoulusalissa. 

Oulu
Pe 21.5. kello 14–17 Siivessä
Ti 25.5. kello 15–17 Heinätorin srk-talossa

Oulunsalo
Ma 24.5. klo 11–14 ja 17–19 pappilassa

Tyrnävä
Ma 24.5. klo 17–18 Tyrnävän srk-talossa
Ke 26.5. klo 9–10.30 Tyrnävän srk-talossa

Lappeenrannan sankarihauta-
usmaalle siunataan 37 sankari-
vainajaa Kaatuneitten muisto-
päivänä sunnuntaina 16. tou-
kokuuta. Siunauksen toimit-
tavat sotilas- ja siviilipapit joi-
ta johtaa kenttäpiispa Hannu 
Niskanen. Puolustusministeri 
Jyri Häkämies osallistuu hau-
tajaisiin.

– Sankarihautajaiset kerto-
vat sodan pitkästä varjosta. So-
ta koskettaa kansakuntaa pit-
kän aikaa, muistuttaa kenttä-

Sankarihautajaiset Lappeenrannassa 
kaatuneiden muistopäivänä

piispa Niskanen. Hän korostaa 
myös, että kaatuneiden siunaa-
minen on rauhanrakentamista. 

– Siunaus poikkeaa tavallisista 
hautajaisista, koska akuuttia su-
rua ei enää ole. Keskeistä on kun-
nianosoitus sankarivainajien an-
tamalle uhrille, Niskanen toteaa. 

Monet kaatuneista on siunattu 
sotavuosina poissa olevina. Teo-
logista estettä hautaan siunaami-
sen toistamiselle ei ole.

Sankarivainajia on löydet-
ty kaikkiaan 1 100, joista 265 on 

tunnistettu. Yli 50 sankarivaina-
jaa on yhä tutkittavana. Vuosien 
1939–1945 sodissa sotatoimialu-
eille jäi tai katosi arvion mukaan 
11 000–13 000 sotilasta.

Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistys huolehtii sodissa 
taistelukentille jääneiden ja sota-
vankeudessa menehtyneiden so-
tilaiden jäänteiden etsinnästä ja 
siirtämisestä Suomeen. Etsinnät 
aloitettiin Suomen ja Venäjän vä-
lisellä valtiosopimuksella vuonna 
1992. (RT)

R i i t t a  H i r vo n e n
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Oulun taidemuseossa vie-
tetään valtakunnallis-
ta museoviikkoa 18.–23. 
toukokuuta asiakkaita 

ilahduttavalla tavalla: koko vii-
kon on kaikille vapaa sisäänpääsy 
– lukuunottamatta maanantaita, 
jolloin museo on tavalliseen ta-
paan suljettu. 

Tiistaista sunnuntaihin taide-
museo on avoinna kello 10–17, 
poikkeuksena perjantain auki-
oloaika 12–19. Lisäksi perjantai-
na 21. toukokuuta kävijöitä hem-
motellaan ilmaisilla yleisöopas-
tuksilla.

Taidemuseossa on parhail-
laan esillä Pahikset ja kullanmu-
rut -näyttely, jonka pääosassa on 
nukke nykytaiteessa. Nukkeen 
voi ladata monenlaisia merkityk-
siä, koska se on ihmistä muistut-
tava esine. Nuket kertovat kau-
neusihanteista, vauvanuket ovat 
hellyyden kohteina, voodoo-nu-
ket taas edustavat pahaa. 

Mukana on iso joukko nimek-
käitä taiteilijoita Mia Hamaris-
ta Pauliina Turakka Purhoseen, 
Kari Tykkyläisestä Elina Brot-
herukseen ja Kim Simonssoniin.

tilateos  
ulkopuolisuudesta
Catarina Ryöppy on tuonut Pa-
hikset ja kullanmurut -näytte-

lyyn tilateoksensa ”koskaan – 
jos sittenkin”. Siinä pimeässä 
näyttelytilassa lapselta näyttävä 
nukkkehahmo nousee vähän vä-
liä seisomaan ja katsoo kohti val-
kokankaalla kiitäviä junia. Mi-
kään juna ei pysähdy, kukaan ei 
astu junasta ulos. 

Välillä videokuvalla pyörii te-
levision uutiskuvia sodasta, välil-
lä puhelin- ja sähkölankoja. Yksi-
näiselle hahmolle tilanne on tur-
hauttava ja surullinenkin, mut-
ta toivo on silti olemassa. Ryö-
pyn taiteelle tyypilliset vierauden 
ja oikeudenmukaisuuden teemat 
ovat läsnä. 

omat nuket 
esille museoon
Museoviikolla yleisön on mah-
dollista tuoda esille omia nukke-
jaan. Kaikki halukkaat, niin lap-
set, keräilijät kuin nukentekijät-
kin, voivat tuoda nukkensa tai-
demuseon aukioloaikoina ala-
kerran infopisteeseen, jossa nu-
ket varustetaan nimilapulla ja 
toimitetaan eteenpäin. 

Rakkaat nukkeystävät laite-
taan esille museoviikon ajaksi. 
Viikonloppuna on lisäksi tulos-
sa työpaja ja muutakin ohjelmaa, 
jossa kävijät pääsevät itse osallis-
tumaan ja puuhailemaan.

Näyttelyssä on esillä myös pa-

risenkymmentä erilaista räsy-
nukkea, joiden kasvot ovat Ou-
lun taidekoulun oppilaiden maa-
laamia ja vartalot Willamiina-pa-
jan nuorten ompelemia. 

Nukkeleikkejä varten on pys-
tytetty kolme päremökkiä, jot-
ka ovat arkkitehtiopiskelijoiden 
Merja Erkkilän, Emma Johans-
sonin ja Tiina Komulaisen suun-
nittelemia ja rakentamia.

Pahikset ja kullanmurut si-

sältää kaikenikäiselle yleisölle 
sopivaa katsottavaa, mutta van-
hempien on huomattava, että osa 
nukkehahmoista voi olla pienille 
lapsille pelottavia. 

Koiramäkeä  
ja pienoisjunia
Aiemmin avatussa Gl'amour-
näyttelyssä on paljon kaiken-
ikäistä yleisöä kiinnostavia tai-
deteoksia, joiden materiaalina 
on esimerkiksi napit tai karamel-
lipaperit. Pohjois-Pohjanmaan 
museon pysyvä Koiramäki-osas-
to on myös takuuvarma käynti-
kohde lasten kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan museo 
tarjoaa kävijävierailleen vapaan 
sisäänpääsyn kansainvälisenä 
museopäivänä tiistaina 18. tou-
kokuuta. Museossa on vasta avat-
tu uudet kesänäyttelyt, Katso pik-
ku vetureita raiteillaan, jossa esi-
tellään pienoisrautateitä Pohjois-
Suomen Rautatieharrastajien ko-
koelmista, sekä Spaatteli, haava-
haka ja heebeli – esineitä tervey-
denhuollon museon kokoelmista.

MarJo PÄÄKKöNEN
Lisätietoja 

www.ouka.fi/taidemuseo 
www.ouka.fi/ppm

Museoviikolla
ilmaiseksi 
näyttelyihin
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radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz
www.radiodei.fi
Aluelähetys helatorstaina 
13.5. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa Jyr-
ki Vaaramo ja avustaa Anna-
Mari Heikkinen. Musiikista 
vastaavat kanttori Henna-Ma-
ri Sivula, urkuri Maija Tynk-
kynen ja Tuomiokirkkokuoro. 
Aluelähetys sunnuntaina 16.5. 
kello 9.55–12. Kello 10 mes-
su Oulujoen kirkosta. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma ja avus-
taa Jukka Joensuu. Kanttorina 
on Sanna Leppäniemi. Kello 
11.45 Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmassa puhutaan Oulun tuo-
miokirkkoseurakunnan Vihki-
hetkistä, joissa pääsee helposti 
naimisiin. Ohjelman toimittaa 
Marja Blomster. Kello 11.30 Ra-
diopyhäkoulussa lastenohjaaja 
Marja Kukkonen puhuu Pyhän 
Hengen odotuksesta. 
Radio Dei Toivon päivä, 
juontajana Mikko Salmi.
Ma-ke kello 16.20 Kysy mi-
tä haluat – Mikko vastaa mi-
tä haluaa. Mikolle voi lähettää 
kysymyksiä osoitteessa www.
toivonpaiva.fi
To 13.5. kello 15.40 Kasvun 
paikka. Saako mies olla heik-
ko? Aiheesta keskustelevat 
parisuhdetyön vapaaehtoi-
nen Ari Huovinen ja Marja 
Blomster. 
Ke 19.5. kello 15.40 Naisen al-
lakassa puheenvuoron käyttää 
diakonissa Sinikka Ilmonen. 
To 20.5. kello 15.40 Kasvun 
paikka. "Lapsuudessa minua 
kiusattiin juutalaisuudestani, 
vasta myöhemmin olen oppi-
nut olemaan kiitollinen juu-
ristani", toteaa kempeleläinen 
Jussi Pellikka, jota haastattelee 
Marja Blomster. 

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz 
Helatorstaina 13.5. kello 10 
jumalanpalvelus Ylivieskan 
kirkosta. 
Su 16.5. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Marja 
Kukkonen puhuu Pyhän Hen-
gen odotuksesta. 
Su 16.5. kello 10 jumalanpal-
velus Kemin kirkosta. Juma-
lanpalveluksen jälkeen Etap-
pi-ohjelma, jossa puhutaan 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunnan Vihkihetkistä. 
Ma 17.5. kello 17.05 Etappi-
ohjelmassa viivähdetään het-
ki Kaatuneitten muistopäivän 
tunnelmissa, mukana on ni-
valalainen lausuja Sirkka Järvi.
Ke 19.5. kello 17.05 Perhevart-
ti. Mitkä asiat voimaannuttavat 
perhettä? Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton ESKO Voima-
perhe-hankkeen projektipääl-
likköä, Hannakaarina Sarvelaa, 
haastattelee Marja Blomster. 

www.virtuaalikirkko.fi
Su 16.5. kello 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. 

Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Helluntaiheila 
alttarille 
vihkihetkessä 

Jos heilaa ei vielä vappuna 
ehtinyt viemään vihille, tar-
joutuu seuraava mahdolli-
suus siihen Vihkihetkessä 

perjantaina 28. toukokuuta kel-
lo 19–21 Oulun tuomiokirkossa. 
Vihkihetkiä vietetään kesälläkin 
joka kuukauden viimeinen per-
jantai. 

Kirkollinen vihkiminen on-
nistuu, kun vähintään toinen vi-
hittävistä on rippikoulun käynyt 
evankelisluterilaisen kirkon jä-
sen. Myös toisen on kuuluttava 
joko evankelis-luterilaiseen kirk-
koon tai johonkin muuhun kris-
tilliseen uskontokuntaan. 

Herättäjäjuhlien 
kävijät ovat pääasiassa 
tyytyväisiä juhliin ja 
juhlien järjestelyihin. 
Tämä käy ilmi 
kävijäkyselystä, joka 
tehtiin Seinäjoen 
herättäjäjuhlilla viime 
kesänä. Kävijöiden 
antama kokonaisarvosana 
juhlille oli 9-.

Tulevana kesänä herättäjä-
juhlat ovat Kiuruvedellä 
9.–11. heinäkuuta. Paikka-
kunnalle odotetaan noin 

20 000–30 000 juhlavierasta. 
Seinäjoen Ammattikorkea-

koulun Markkinatutkimuspal-
veluiden yksikkö tutki herättäjä-
juhlien kävijöiden profiilia, tyy-
tyväisyyttä ja rahankäyttöä ta-
pahtuman aikana. Lisäksi sel-
vitettiin mielikuvia herännäi-
syydestä eli körttiläisyydestä se-
kä Herättäjä-Yhdistyksestä. Tut-
kimus on tutkimusotteeltaan ja 
laajuudeltaan ensimmäinen laa-
tuaan herättäjäjuhlien yli sata-
vuotisessa historiassa. 

Kolme neljästä kävijästä arvioi 
herättäjäjuhlien vastanneen hei-
dän odotuksiaan. Neljänneksen 
mielestä herättäjäjuhlat jopa ylit-
ti odotukset. Myös herättäjäjuh-
lien ohjelmaan oltiin tyytyväisiä: 
ohjelma kokonaisuudessaan, seu-
rojen puheet ja oheisohjelma sai-
vat keskiarvoiksi yli 4 asteikolla 
1–5. Avoimessa palautteessa vas-
taajat kiittelivät erityisesti ohjel-
maa, juhla-aluetta, järjestelyjä ja 
juhlien tunnelmaa. 

Suvaitseva ja tuttu ilmapiiri 
viehättää Herättäjäjuhlilla

hyvä ilmapiiri 
ratkaisee 
Tärkeimmät syyt tulla herättä-
jäjuhlille olivat herättäjäjuhlien 
tunnelma (45 % vastaajista), pe-
rinne (36 %) ja mielenkiinto hen-
gellisiä asioita kohtaan (34 %). 
Noin joka kymmenes kävijä oli 
ensimmäistä kertaa tapahtumas-
sa. Yli kymmenen kertaa tapah-
tumassa käyneitä oli 52 prosent-
tia vastaajista. 

Herättäjäjuhlakävijöiden mie-
likuva herännäisyydestä eli kört-
tiläisyydestä oli pääasiassa posi-
tiivinen. Sitä kuvattiin suvaitse-
vaksi, tutuksi, turvalliseksi ja po-
sitiiviseksi. Mielikuvat herännäi-
syydestä olivat usein tunnepitoi-
sia. Myös Herättäjä-Yhdistykseen 
liitetyt mielikuvat olivat pääasi-
assa positiivisia, joskin neutraa-
limpia ja yhdistyksen toimintaan 
liittyviä asioita. 

Noin kaksi kolmasosaa vastaa-
jista teki päätöksen osallistua he-
rättäjäjuhlille vuotta aikaisem-
min eli osallistuessaan tapahtu-
maan edellisenä vuonna. Herät-
täjäjuhlista etsittiin tietoa ennen 
kaikkea tapahtuman internetsi-
vuilta ja herättäjäjuhlien juhla-
oppaasta.

Tutkimusaineiston keruu to-
teutettiin kaksivaiheisesti siten, 
että herättäjäjuhlilla haastateltiin 
kävijöitä yhteensä 399. Tapahtu-
man jälkeen näitä kävijöitä haas-
tateltiin puhelimitse tai internet-
lomakkeella. Tähän jatkohaastat-
teluun tavoitettiin 294 kävijää. 

Vastaajista noin 70 prosent-
tia oli naisia. Alle 30-vuotiai-
ta oli 14 prosenttia vastaajista, 
30–49-vuotiaita 30 prosenttia ja 
50-vuotiaita ja sitä vanhempia 57 

prosenttia.
Vastaajista Etelä-Pohjanmaal-

la asui 29 prosenttia. Vastaajis-
ta 63 prosenttia osallistui juhliin 
kolmena päivänä. Maksulliseen 
oheistapahtumaan osallistui 58 
prosenttia vastaajista. 

Kaikki ovat 
tervetulleita 
Herättäjä-Yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Simo Juntunen luon-
nehtii herättäjäjuhlia paikaksi, 
jossa ihminen voi levähtää, ta-
vata toisia ja olla myös Pyhän 
edessä. 

– Juhlien kynnys on matalalla. 
Kaikenlaiset ihmiset ovat terve-
tulleita eikä tulijoilta kysellä, mi-
tä ajattelet tai mihin porukkaan 
kuulut. 

Herännäisyyttä luonnehti-
vat Juntusen mielestä parhaiten 
muun muassa käsitteet odottava 
usko ja armon ikävä sekä ajatus 
siitä, että Jumala on suuri ja ih-
minen saa olla pieni. 

Kiuruvedellä 
aikataulussa 
Kiuruveden herättäjäjuhlien jär-
jestelyt ovat aikataulussaan, juh-
lien pääsihteeri Arja Pentikäinen 
kertoo. 

– Olemme iloisia, että sadat ih-
miset ovat ilmoittautuneet talkoi-
siin, myös avaamalla kotiensa ovet 
juhlavieraiden majoittamiseen. 

Talkoiden järjestäminen ei ole 
nykypäivänä yksinkertaista, sillä 
ihmisten vaatimustaso on nous-
sut. Myös yhteiskunnan asetta-
mat vaatimukset erilaisine sään-
nöksineen ovat kasvaneet.  

– Se tekee herättäjäjuhlien jär-
jestämisen entistä vaikeammak-
si, mutta toisaalta vieraiden suu-
ri määrä osoittaa, ettei työtä teh-
dä turhaan. Ja vaikka talkoot ovat 
iso urakka, niissä on aina myös 
juhlan tuntua, aluesihteeri Os-
mo Kangas Herättäjä-Yhdistyk-
sestä toteaa.

rauhaN tErVEhDyS

Vihkihetkessä parit voivat tul-
la vihittäviksi saapumisjärjestyk-
sessä ilman ennakkoilmoittautu-
mista. Esteettömyystodistus on 
kuitenkin hankittava viikkoa en-
nen vihkipäivää, jotta varmiste-
taan, että parilla on oikeus men-
nä naimisiin. 

Esteiden tutkintaa on pyydet-
tävä viimeistään viikkoa ennen 
vihkimistä jommankumman 
kotiseurakunnan kirkkoherran-
virastossa. Jos helluntaina haluaa 

heilan kanssa vihille, on esteettö-
myystodistus hankittava viimeis-
tään ensi viikolla. Ennen vihki-
mistä on kymmenen minuutin 
mittainen vihkikeskustelu papin 
kanssa. Vihkimisen jälkeen tar-
jolla on hääkakkua ja kahvit tuo-
miokirkon kryptassa.

Todistajia ei tarvita, mutta ha-
lutessaan hääpari voi kutsua juh-

laan omat läheisensä.

rauhaN tErVEhDyS

Vihkihetket kesällä 25. kesäkuu-
ta, 30. heinäkuuta ja 27. elokuu-
ta kello 19–21 Oulun tuomiokir-
kossa. Lisää tietoa häistä ja vihki-
illoista löytyy osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/haat
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Helatorstai on vanhalta nimeltään Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Päivän 
tekstit kertovat siitä kuinka Jeesus otettiin taivaaseen. Ensi sunnuntai on 6. sun-
nuntai pääsiäisestä, Exaudi. Nimi tulee päivän antifonin alusta ja merkitsee suo-

meksi ’kuule, Herra’. Suomenkielinen aihe on Pyhän Hengen odotus.
Evankeliumikirjassa todetaan aiheen taustoista seuraavasti: ”Kristuksen lupaama Pyhä 

Henki luo yhteyden taivaaseen astuneen Herran ja opetuslasten välille, karkottaa pelon ja 
tekee kristityt osallisiksi Kristuksesta ja hänen lahjoittamastaan pelastuksesta. Pyhä Henki 
vakuuttaa kristityille, että he ovat Jumalan lapsia ja saavat Jeesuksen tavoin kutsua Jumalaa 
nimellä Abba, Isä.” Tällainen isä-nimitys tulee aramean kielestä.

UT:n lukukappale on Paavalin kirjoittamasta Roomalaiskirjeestä. Teksti alkaa näin: 
”Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pi-
dä elää sen mukaan.” ’Itsekäs luonto’ on suomennosterminä kompromissi, oikeastaan koh-
ta menisi näin vanhan käännöksen mukaan: ”Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta 
emme lihalle, lihan mukaan elääksemme.” Ajatus on suurin piirtein sama, mutta vanha ja 
kankea kieli on pyritty saattamaan nykylukijalle sopivammaksi. Paavali jatkaa: ”Jos elät-
te luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te 
saatte elää. Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet or-
juuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka an-
taa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa yhdessä 
meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.”

Viimeksi mainitusta on syytä huomata, ettei Paavali kirjoita Pyhän Hengen todistavan 
”meidän hengellemme”, vaan nimenomaan ”yhdessä meidän henkemme kanssa”. Tämä tar-
koittaa, että Pyhällä Hengellä on tietty suhde ihmiseen. Ihmisellä on siis Pyhä Henki, jon-
ka hän omistaa itselleen. Se on Jumalan lahja uskovalle.

PEKKa tuoMIKoSKI

Päivän psalmi Ps. 27:1–3, 7–9
Ensimmäinen lukukappale Jes. 44:1–5 
Toinen lukukappale Room. 8:12–17 
Evankeliumi Joh. 15:26–16:4 

Herra, meidän Jumalamme!

Sinä kuljet edellä,

sinä olet rakastanut meitä ensin!

Sinä olet vetänyt meitä jo kaukaa luoksesi,

kaivannut meitä ennen kuin me olemme 

havahtuneet kaipaamaan sinua.

Sinä kätket sydämeemme rukoilemisen ikävän, 

että armotahtosi voisi  täyttyä

ja saisit meidät pelastaa.

Sinua me rukoilemme.

Aamen.

w w w.sxc . hu /  Ro b e r t  A i c h in g e r

Missäs kukkutimuruseni 
ovatkaan?
Tuttu sanonta ”sen minkä taakseen jättää, sen edestään löytää” on 
tullut viime viikkojen aikana minulle tutuksi pelottavana ja ahdis-
tavanakin kokemuksena. Menneisyyden tiukentuva ote on herättä-
nyt pohtimaan peruskysymyksiä. Kuka minä olen, mistä olen läh-
töisin ja mikä on elämän tarkoitus? Olen kasvanut uskoon ja olen 
kokenut Jumalan rakkauden, huolenpidon virvoittavana, eheyttä-
vänä ja elävänä voimana, niin kuin profeetta Jesajan kautta (46:4) on 
kuultu: ”Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun 
hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja 
niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.”

Eräässä nuoren seurakunnan veisukirjan lempilaulussani kuvataan tuntemuk-
siani: ”Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, sinun rististäsi turvan löysin vain. Vaikka 
onkin synkkä yö, aallot aina vastaan lyö, rauhasi suojaan, rauhasi suojaan tulla sain.” 

Vietämme pääsiäisaikaa, kohta on helatorstai, Jeesuksen taivaaseenastumisen päivä 
ja helluntai, Pyhän Hengen vuodattamisen päivä. Ennen taivaaseenastumistaan Jeesus 
antoi meille kaikille hänen seuraajilleen tärkeän tehtävän. ”Minulle on annettu kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsik-
seni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudat-
tamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän 
kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. ”

Kaste- ja lähetyskäskyn viimeinen lause on täynnä toivoa, iloa ja riemua, siitä löydän 
omat kukkutimuruseni, asioita, jotka tekevät minut iloiseksi, asioista, joista voin kiittää 
ja riemuita. Jeesukselle ei pystytetä muistomerkkiä, hautakiveä, koska hän ei ole hau-
dassa, vaan hänelle pystytetään merkki, joka vakuuttaa hänen läsnäolostaan, elämäs-
tään ja toiminnastaan seurakunnan keskellä. Sellainen merkki on ehtoollinen. Jeesus 
käski viettää sitä muistokseen. Tällä paikalla meidän on syytä muistaa juuri se, että Hän 
elää! Filippäiskirjeessä muistutetaan: ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt 
kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muo-
don ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä 
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korotta-
nut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.” Jee-
sus Kristus on meidän Vapahtajamme, meidän Sovittajamme, meidän Lunastajamme, 
meidän Herramme.

Juha VÄhÄKaNGaS
Karjasillan seurakunnan seurakuntapastori
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Elämää pappilassa -sarjassa 
seurataan ruustinnan 
elämää, pappilan 
puutarhoja ja pitoja sekä 
pappiloiden nykyeloa.

E L Ä M Ä Ä

Pappiloiden pellot ja pitopöydät
Suomalaiset pappilat ovat 
olleet esikuvia ympäristölleen 
paitsi rakennustavaltaan 
myös maanviljelyssä, 
puutarhanhoidossa ja 
hyötykasvien viljelyssä. 

K
irkkoherran oma kiinnostus 
maanviljelyyn vaikutti suures-
ti siihen, miten uudet viljelysta-
vat levisivät. Keittiön ja pihapii-

rin töissä taas papin puolisolla, pappilan 
emännällä oli keskeinen rooli.

Papin tehtävänä oli huolehtia rengeil-
le, torppareille ja vuokraviljelijöille kuu-
luvien viljelys- ja metsätöiden johtami-
sesta, mutta usein papit osallistuivat itse-
kin pappilan kesäisiin viljelystöihin. Per-
heen opiskelevien nuorten, poikien erito-
ten, odotettiin myös tekevän oman osan-
sa kesäaikaan.

Sukupolvilta toisille siirtyvä perimä-
tieto auttoi pappilan emäntää hoitamaan 
menestyksellisesti monipuolista talout-
taan. Joskus myös kokenut piika tai emän-
nöitsijä siirtyi pappilaan isännäksi tullutta 
nuorta pappia palvelemaan. 

Pappilassa saattoi olla kymmenien ih-
misten yhteisö – oman perheen lisäksi 
muita sukulaisia, palkollisia ja päivätyö-
läisiä. Kaikilla oli oma asemansa ja roo-
linsa arkiaskareiden hoitamisessa. Pidet-
tiin luonnollisena, että talouden hoito vei 
pappilan naisten kaiken ajan ja määräsi 
elämänkulun.

Vieraat
toivat pippuria
Pappilan ruokataloudelle oli ominaista, 
että sen piti joustaa ruoan ja ruokittavi-

P
iippolan pappilassa 1950-luvulla 
asunut Laina Romppanen muis-
teli lapsuutensa pihapiiriä vuon-
na 2005 pidettyä Puistosunnun-

tai-tapahtumaa varten seuraavasti: 
”Isä polkaisi uskollisesti talikkoansa 

maahan, otti jokaisen pätkän juolaveh-
nän maavartta pois. Asian tärkeyden hän 
ilmaisi niin, että se jäi iäksi mieleen kai-
keti kuunteluoppilasikäiselle kuopukselle. 
Toinen työteliäs paikka oli jossakin nyt jo 
puretuksi tulleen seurakuntatalon takana. 
Siellä viljeltiin perunaa, porkkanaa, salaat-
tia, punajuuria, nauriita, tilliä ynnä muu-
ta. Näitä kaikkia oli ruokavaliossa.

Pappilaan tultiin sata metriä pitkää koi-
vukujaa pitkin. Portailta katsoen tie joh-
ti suoraan kirkkoon. Ihanteellinen virka-
asunto papille. Oltiin taatusti keskellä seu-
rakuntaa. Syksyllä koivukujalta saatiin sie-
niä. Ne lienevät olleet erilaisia rouskuja, 
koska näinkin pohjoisessa muiden sienien 
tuntemus ja varsinkin käyttö oli vähäistä.

Muistoja papintyttären lapsuudesta

L a ina Ro m p p an e n

Laina Romppasen maalaus kuvaa Piippolan pappilan julkisivua ja pihamaata.
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Pappiloiden pellot ja pitopöydät
en määrän sekä juhlan ja arjen tarpeiden 
mukaisesti kesällä ja talvella. Kun pappi-
latilan tuotto oli osa papin palkkausta, si-
kojen ja siipikarjan kasvattaminen kuului 
pappilan emännän ja hänen käskyläisten-
sä arkipäivään. 

Huomattava osa papin saatavista tu-
li seurakuntalaisilta luonnontuotteina, 
joista osa liitettiin pappilan ruokatalou-
teen. Osa pyrittiin vaihtamaan rahaksi 
kaupungin torilla tai käyttämään mak-
suksi kaupungista tilatuista tuotteista ku-
ten kankaista ja mausteista. Vierailukult-
tuuriin kuului, että vieraat toivat tuomisi-
naan mausteita, harvinaisia raaka-aineita 
ja mauste- tai koristekasvien pistokkaita, 
tilanteen mukaan.

Arkipäivän perusruokalajit olivat hy-
vin samanlaisia kuin kohtuullisen vau-
raissa maalaistaloissa. Viikoittaisen ruo-
katalouden runkona olivat samat vilja-, 
maito- ja lihatuotteet sekä juurekset, he-
delmät ja marjat. 

Teurastusaikaan osa lihasta käytettiin 
tuoreena, osa suolattiin tai palvattiin, kyp-
sennettiin syltyksi tai valmistettiin mak-
karaksi. Luusoppa saattoi olla talkoopäi-
vän herkkua. Utsjoen pappilaan kuului 
myös kalastusoikeus Utsjoessa. Pappilan 
lohipadosta saattoi hyvänä kesänä saada 
jopa liki seitsemänkymmentä lohta.

Kun leivinuuni lämmitettiin, leipää, 
piiraita, pullaa, kakkua ja pipareita lei-
vottiin saman tien useamman viikon tar-
peiksi, ja jälkilämmössä haudutettiin pais-
ti kypsäksi. 

”Piikatytöt, tulipunaisina jännitykses-
tä, hikihelmet nenän päissä, kantavat kah-
della tarjottimella ja niiata niksauttavat jo-
kaiselle, 'sotaherran' edessä he suorastaan 
vapisevat, niin oudosti polviin ottaa... Jäl-
kitarjotin on kukkuroillaan neljänlaatuis-

ta vehnästä: ankastukkia, spritsiässiä, rin-
kilöitä ja piparkakkuja.” 

Näin kuvaa Ilmari Kianto äitinsä, 
ruustinna Cecilia Calamniuksen, nimi-
päiviä Karhulanvaaran pappilassa joskus 
1800-luvun loppupuolella kirjassaan Van-
ha pappila.

Perunamaasta 
otettiin mallia

Puutarhan ylläpitäjinä pappilat olivat 
eturintamassa, joten tuoreita marjoja ja vi-
hanneksia pyrittiin viljelemään esikuvana 
muille pitäjäläisille. Perunanviljely ja eri-
laiset yrtti- ja marjalajikkeet levisivät maa-
laistaloihin pappiloiden esimerkin kautta.

Maakellaria tarvittiin perunoiden, juu-
resten, myöhemmin talviomenien, mehu-
jen ja hillojen säilyttämiseen.

Kirkkoherrana toimineen isänsä apu-
laiseksi Kruunupyyhyn vuonna 1847 mää-
rätty nuori pastori Alfred Kihlman aloit-
ti heti puutarhan perustamisen pappilan 
piikojen avustuksella. Kasvitarhan toi-
nen puolisko oli mansikkapeltoa, sivuil-
la oli viinimarjapensaita ja valkosipulia. 
Toisessa puoliskossa oli neljässä kasvula-
vassa herneitä, porkkanoita, punajuuria, 
tilliä, persiljaa ja turkinpapuja. Retiisejä 
oli kylvetty kummankin osan reunoihin. 
Asuinrakennuksen edustalla kasvoi keisa-
rinkruunuja, keittiön lähellä ruoholauk-
kaa ja piparjuurta.

Joriineita 
ja lehtimajoja
Maarian pappilan puutarhassa puolestaan 
kasvoi 1900-luvun alussa runsaasti vanho-
ja omenapuita, seitsemäätoista eri lajiket-
ta, ja laaja kirsikkatarha. Koristekasveina 
oli muiden muassa jasmiinipensaita, pu-
naisia pioneja, ruusupensaita ja keltaisia 

liljoja. 1800-luvun puutarhamuotia olivat 
syreenien ympäröimät ”bersoot”, lehtima-
jat, erilaiset huvimajat sekä mutkittelevat 
hiekkakäytävät. 

Huvimaja kuului myös Ilmari Kian-
non varhaislapsuuden maisemaan Piippo-
lan kappalaisen pappilassa. Siellä oli ryyti-
maa ja ”ihmeellinen pyöreä lusthuusi, jos-
sa oli hoikat pylväät ja penkit”, kertoo kir-
jailija muistelmissaan.

Pappilan kukkapenkeissä kukoistivat 
myös narsissit, kurjenmiekat, ukonhatut, 
lupiinit, akileijat, unikot eli valmut, ja lei-
mukukat eli floksit. Kesäkukkapenkkei-
hin kylvettiin yleisimmin orvokkeja, ke-
häkukkia eli rinkenplummia ja tuoksun-
sa vuoksi erityisen rakastettuja resedoita. 
Kehäkukka levisi helpoiten kylille, ja sii-
tä tuli erittäin suosittu kesäkukka. Muita 
pappiloitten jokakesäisiä kaunistajia olivat 
petuniat, lobeliat ja georgiinit eli kotoisasti 
joriinit, nähtiinpä monen pappilan seinus-
talla auringonkukkiakin.

Lasinalusviljelyä harjoitettiin monin 
paikoin: matalissa lavoissa, jotka peitettiin 
vanhoilla ikkunalaseilla, taimet varttuivat 
ja sato kypsyi nopeammin kuin taivasalla. 
Lasin alla viihtyivät esimerkiksi kurkut ja 
pavut. Tomaatit yleistyivät pappiloissakin 
vasta 1900-luvun puolella.

MarJo PÄÄKKöNEN

Peltoakin on jonkin verran täytynyt ol-
la, koska meillä joskus oli lampaita. Ne oli-
vat vanhassa ulkorakennuksessa sen koi-
vukujan suuntaisella sivulla. Lähempänä, 
pihan puolella oli muita tärkeitä tavaroita, 
kuten hienot hevosvetoiset ruumisvaunut. 
Niitäkin tuli tarkemmin tutkituksi.

Hyvin viehättävä oli pitkä kukkapenk-
ki, joka nurmikenttää talon puolella reu-
nusti. Kehäkukat jäivät erityisesti mieleen. 
Niiden hauskanmalliset siemenet kuivat-
tiin keittiön uunin päällä seuraavaa kesää 
varten. Tuoksuresedaa kasvatettiin myös. 
Toinen tuoksultaan omaperäinen oli kras-
si. Sen lehtiruoti lähti hassusti keskeltä la-
paa ja hedelmät olivat vänkkyräiset. Kos-
moskukan nimi oli jännittävä. Isällähän 
oli kosmoskynä, jota sai joskus kokeilla, 
mutta vain valvotusti.

Luonnonkasveista leikeissä käytettiin 
ainakin hierakoita ja poimulehteä. Hiera-
kan hedelmät olivat kuin kaurahiutaleita. 
Keitettiin puuroa. Poimulehdestä voi kää-

riä tupakin. Kukko- ja kanaheinät myös 
tiedettiin ja niitä toisilta arvuuteltiin. Pi-
haratamon lehti repäistiin maasta, ojen-
nettiin ruotipuoli kaveria kohti ja kehotet-
tiin vetäisemään poikki. Jos johtojänteet 
roikkuivat ulos ruodista, kaveri oli valeh-
dellut. Pituus kertoi pitkistä valeista, ja lu-
kumäärä valeitten lukumäärän.

Syksyllä oli muutakin jännittävää kuin 
sienten keruu. Marjojen mehustus nurin 
käännettyine keittiöjakkaroineen ja har-
son läpi tippuvine mehuineen oli kiehto-
va näky. Se myös tuoksui sadonkorjuulle.

Tavallisin reitti jokirantaan kulki aitan 
vieritse. Siellä ongittiin ja hypeltiin kivillä. 
Marjamaita rajasi komea kuusirivi, mutta 
sen ja rannan väliin mahtui runsaasti leh-
tipuita ja pensaita. Voitiin rakentaa ma-
ja. Se oli varmasti hieno niin kuin kaikki 
lasten puihin kyhäämät rakennelmat ovat. 
Alue ulottui rantasaunalle saakka. Siellä 
käytiin lauantaisin. Saatiin puhdas vaate-
kerta ja pyhä voi alkaa.”

Lähteet: 
• Marja Terttu Knapas – Markku 
Heikkilä – Timo Åvist. Suomalaiset 
pappilat. Kulttuuri-, talous- ja 
rakennushistoriaa. SKS 2009.
• Maarit Knuuttila. Pappilan 
hätävara – vieraanvaraisuuden 
taidosta. Arkki 2006.
• Tiina Koskimies – Maarit Knuuttila. 
Pappilan puutarhassa. Kasveja ja 
kulttuurihistoriaa. Arkki 2007.
• Eeva Ruoff. Vanhoja suomalaisia 
puutarhoja. Otava 2001.
• Johanna Heikkinen. Piippolan 
pappilanniemen maisema- ja 
vihersuunnitelma. 2006.

Muistoja papintyttären lapsuudesta

Piippolan pappilan mailla kasvatettiin Laina Romppasen lapsuusaikana monenmoista syötävää.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tuomasmessu la 15.5. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, saarna 
Virpi Sillanpää-Posio. Niina 
Jääskeläinen, Tuulia Taskila, 
Otis Tenkorang, Tilda Pulli, 
Leena Tohola, Markku Koi-
visto, Saara Tuominen, Juha 
Kyllönen, Juha Sarkkinen, 
Katariina Pitkänen ja Árpád 
Kovács avustavat. Musiikki 
YSP:n house band. Teema-
na Luomakunta. Opiskelijoi-
den kevätkirkko, lauletaan 
Suvivirsi. Teejatkot Elohuo-
neessa.
Messu to 13.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Jyrki Vaaramo ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
tori Henna-Mari Sivula ja ur-
kuri Maija Tynkkynen, Tuo-
miokirkkokuoro. Radiointi 
radio Dei. Kolehti kaatunei-
den omaisille ja sotaorvoille.
Messu su 16.5. klo 12 Inti-
ön seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Sanna Komulainen ja 
kanttori Raimo Paaso.
Messu su 16.5. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Martti Arkkila.
Messu su 16.5. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Kantto-
ri Raimo Paaso ja urkuri Mai-
ja Tynkkynen. Oulun Laulu. 
Lähetys myös www.virtuaa-
likirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Messu to 13.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustaa Marjukka 
Hamari, kanttorina Samuli 
Kokko. Kahvikeskustelu. 
Messu to 13.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, saarna teol. yo 
Anna Tausta, avustaa teol. 
yo Nuusa Parkkinen, kantto-
rina Katja Nauha. 
Messu to 13.5. klo 10 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Olavi Mäkelä, avustaa 
Asta Leinonen, kanttorina 
Riitta Piippo. 80-vuotiaiden 
juhla. Juhlassa esiintyy laula-
ja Miina-Maria Pihlajaniemi, 
säestää Riikka Piippo. 
Viikkomessu to 13.5. klo 
17.30 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustavat Marjukka 
Hamari ja Sirpa Kemppai-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. 70-vuotiaiden juhla.
Messu su 16.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa teol. yo 
Anna Tausta, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.

Suomalainen messu su 16.5. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustaa Riitta Louhelai-
nen, kanttorina Noora Kata-
ja. Laulu- ja soitinyhtye. 
Messu su 16.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Terhi-
Liisa Sutinen. Nuorten gos-
pelmessuryhmä. 
Messu su 16.5. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 16.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 19.5. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu to 13.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Han-
nu Kippo, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Gospelmessu to 13.5. klo 
15 Hintan seurakuntatalos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
saarnaa Jouni Riipinen. Ou-
lulaiset nuorisopapit ja nuo-
risotyöntekijät avustavat. 
Isosten siunaaminen. Nuor-
ten housebändi säestää Esa 
Rättyän johdolla. Kehitys-
vammaiset nuoret mukana.
Messu su 16.5. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Radio 
Dei. Seppeleen lasku sanka-
rihaudoille klo 9.45.
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 12 Sanginsuun seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
teol. yo Lahja Moilanen, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Kirkkokahvit.

YlIkIIMInkI
Motoristikirkko to 13.5. klo 
12 Ylikiimingin kirkossa. Toi-
mittaa Jouni Riipinen. Ylikii-
mingin gospelryhmä. Paraa-
tiajo seurakuntatalolle kirk-
kokahville. Makkaraa myy-
tävänä lähetystyön hyväksi.
Messu su 16.5. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Leo Rahko. Seppeleenlas-
ku sankarihaudoille noin klo 
11. Kirkkokahvit Ylikiimingin 
seurakuntatalossa.

Hailuoto
Helatorstain messu to 13.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Messu su 16.5. klo 10. Toi-
mittaa Mari Flink, saarnaa 
Erkki Piri, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Seppeleenlas-
ku sankarihaudoille ja kirk-
kokahvit seurakuntasalissa.

Haukipudas
Perhemessu helatorstaina 
13.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, saarna 
Eeva Mertaniemi, kanttori-
na Hannu Niemelä, Hauki-
putaan Kirkon Kamarikuo-
ro. Lastenohjaaja Pirjo Laiti-
lan ja emäntä Marjatta Paa-
volan tehtäviin siunaaminen. 
Kirkkokahvit seurakuntakes-
kuksessa.
Messu su 16.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Kalta-
kari, saarna Martti Heino-
nen, kanttorina Hannu Nie-
melä, Haukiputaan mies-
kuoro. Kunniakäynti ja sep-
peltenlasku sankarihautaus-
maalla. Kirkkokahvi ja kaa-
tuneiden muistopäivän juh-
la seurakuntakeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Jaakko Kaltakari, kant-
torina Hannu Niemelä. Kirk-
kokahvit.

Kempele
Helatorstain messu 13.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Lee-
na Brockman, avustaa Ju-
ha Maalismaa ja Pia Rättyä, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Isosten tehtävään 
siunaaminen.
Messu su 16.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa Sakari Turunen, 
saarna Veikko Kärnä, kant-
torina Eija Savolainen. Mu-
kana Varhaisnuorten kuoro. 
Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Seppeleen lasku sankarihau-
doille. 70- ja 75-vuotiaiden 
kutsujumalanpalvelus. Syn-
tymäpäiväjuhla kirkonkylän 
seurakuntakodissa messun 
jälkeen.

Liminka
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Aino Pieskä, avustaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Mukana Kirkko-
laulajat.
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kantto-
rina Mika Kotkaranta. Kaa-
tuneitten muistopäivä. Kun-
niakäynti ja seppelten lasku 
sankarihaudoille.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus hela-
torstaina 13.5. klo 10  kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. kirkossa. Toimittaa 
Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Kaatuneitten muistopäivän 
seppeleen lasku sankarihau-
doille.

Muhos
Helatorstain messu to 
13.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, saarnaa 
Jouni Heikkinen, kanttorina 
Taneli Setälä. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Taneli Setälä. Kaatunei-
den muistopäivä, kirkkokah-
vit seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Tapio Kortesluoma, saarnaa  
Minna Salmi,  kanttorina Ta-
ru Pisto.
Messu su 16.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, saarnaa Jyrki Vaa-
ramo, kanttorina Taru Pisto. 
Kirkkokahvit.

Siikalatva
keSTIlä
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 12 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kant-
torina Unto Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Seppeleenlasku sanka-
rihaudalla.
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.

PIIPPola
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Herättäjäpyhä. Toimittaa 
Kaarlo Hirvilammi, kantto-
rina Unto Määttä. Ruokailu 
ja herättäjäseurat seurakun-
takodissa. Piippolan kirkos-
sa vuonna 1960 ripille pääs-
seet osallistuvat messuun.
Messu su 16.5. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttorina 
Unto Määttä. Seppeleenlas-
ku sankarihaudoilla.
lasten kevätkirkko ti 18.5. 
klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Unto Määttä.

konfirmaatiomessu su 16.5. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
tavat Jussi Rinta-Jouppi, 
Heikki Karppinen ja Asta 
Leinonen, kanttorina Riitta 
Piippo. Iltarippikoulu.
Messu su 16.5. klo 12 Py-
hän Andreaan kirkossa. Toi-
mittaa Petri Satomaa, saar-
na Nuusa Parkkinen, avusta-
vat Marjukka Hamari, Nuusa 
Parkkinen ja Martti Hannula, 
kanttorina Ilkka Järviö. Luo-
makunnan sunnuntai. Suun-
nittelijoiden kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit ja keskustelu-
tilaisuus. Puheenvuorot kir-
kon suunnittelija arkkitehti 
Kari Nykänen sekä sosiologi, 
YTL Kalle Reinikainen.
Messu su 16.5. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Jaakko Tuisku, kanttori-
na Katja Nauha. 
Messu su 16.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Juha 
Pöykkö. 
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 16.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu ti 18.5. klo 18 
Kaukovainion kappelissa. 
Toimittaa Juha Sarkkinen, 
avustaa Paula Rosbacka, 
kanttorina Ilkka Järviö. Mies-
kuoro Tervascanto.
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.

Tuiran seurakunta
Viikkomessu ke 12.5. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula.
Messu to 13.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Katri 
Sippola. Sotaveteraanikuo-
ro. Veteraanien kirkkopyhä.
Messu to 13.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Messu to 13.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Anna-
Leena Häkkinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu to 13.5. klo 12 Raja-
kylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Juha Valppu, kant-
torina Marjo Irjala. 
Messu su 16.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Han-
nu Ojalehto, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Sekakuoro 
Tuike. Yhteisvastuukeräyk-
sen päätösjuhla.

Iltakirkko pe 21.5. klo 19 
Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Johannes Hyytinen, 
kanttorina Pekka Kyösti-
lä, avustaa Vakkaset-kuo-
ro. Kirkkokahvit seurakun-
takodissa. 

PulkkIla
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen.
Messu su 16.5. klo 12 Pulk-
kilan kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, kanttorina 
Unto Määttä. Seppeleen-
lasku sankarihaudalla.
lasten kevätkirkko ma 
17.5. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä.

PYHänTä
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 10 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Veijo Kin-
nunen, avustaa kirkkokuo-
ro. Kunniakäynti sankari-
haudoilla. Kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa. Vanhusten 
kirkkopyhä.

ranTSIla
Messu helatorstaina 13.5. 
klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.  
Lähetystilaisuus seurakun-
tatalossa. Mukana lähetti 
Regina Hantikainen.
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 10 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Merja Jyrk-
kä, kanttorina Pentti Jäntti. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla.
lasten kevätkirkko ma 
17.5. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus he-
latorstaina 13.5. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
16.5. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Kirkkokuoro. Kaa-
tuneiden muistopäivän sep-
peleen lasku klo 9.30 Tem-
meksen sankarihaudalla ja 
klo 9.45 Tyrnävän sankari-
haudalla.
Maakirkko helatorstaina 
13.5. klo 13 Röön Rustingis-
sa Suutarinkylässä Kylmälän-
tie 135. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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12.–20.5.2010enot oulussa 

Kevätrallatus laulattaa 
lapsia ja lapsenmielisiä

Keväisiä lauluja leikitään ja lau-
letaan keskiviikkona 20. touko-
kuuta kello 17.30 Pyhän Luuk-

kaan kappelissa. Lastenlauluillas-
sa laulattajina on monia esiintyjiä, 
muun muassa musiikkileikkikoulu-
laisia Trillistä, Rytmitassut-muskari 
sekä Pyhän Tuomaan lapsikuoro.

– Tervetuloa kaikki lapsiperheet ja 
muutkin laulamaan sekä tuttuja että 
uusia keväisiä lastenlauluja, toivottaa 
kanttori Katri Sippola.

Iloisen lauluillan aikana on yh-
teislauluja ja esityksiä. Musisoinnis-

sa mukana on soittimia, kuten mara-
kasseja. 

Kovat laulajat tarvitsevat tietys-
ti mehua, joten juomaa ja keksejä on 
tarjolla rallatukseen osallistujille. Ti-
laisuudessa on myös vapaaehtoinen 
maksu Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyk-
sen tuotto menee köyhien lapsiperhei-
den tukemiseen Suomessa ja Haitissa.

rauhaN tErVEhDyS

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
raamattupiiri ke 12.5. ja 
19.5. klo 16, Aurinkokoti. Jyr-
ki Vaaramo.
Miesten piiri ke 12.5. ja 19.5. 
klo 18, Heinätorin seurakun-
tatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki 
ke 12.5. ja 19.5. klo 19, Oulun 
tuomiokirkon krypta. Järjes-
tää Sinapinsiemen ry, Oulun 
NNKY ja tuomiokirkkoseura-
kunta.
Seurat to 13.5. klo 17, Oulun 
tuomiokirkko. Jouni Hintik-
ka ja Olavi Voittonen.
Hartaus to 13.5. ja 20.5. klo 
18.30, Kuntotalo. 13.5. Ari-
Pekka Metso, 20.5. Anna-
Mari Heikkinen.
aamupiiri la 15.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 15.5. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Hartaus ke 19.5. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Juha 
Sarkkinen.
Torstain raamattupiiri to 
20.5. klo 14, Keskustan seu-
rakuntatalo. Ruokala. 1. 
Moos. 27. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus to 20.5. klo 14, Sa-
ra Wacklin -koti. Tiina Kin-
nunen.
raamattupiiri to 20.5. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jyrki Vaaramo.
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 16.5. klo 11.45, 
Vanha pappila, kulku sisäpi-
han kautta. Kevään viimei-
nen kerta. Kirkkokahvit tuo-
miokirkon kryptassa. Muka-
na Jaakko Lounela. Syksyn 
etapit alkavat 29.8.

Karjasillan seurakunta
Pappilan raamattupiiri ke 
12.5. klo 11, Kastellin kirkko. 
Jesajan kirjan läpikäymistä. 
Kevään viimeinen kerta. 
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. 
Miesten raamattupiiri ke 
12.5. ja 19.5. klo 18, Karjasil-
lan kirkko, ryhmätyötila. Li-
sätietoa Kimmo Kieksi, 050 
310 5001.
raamattupiiri to 20.5. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.5. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. 
rauhanyhdistyksen seurat 
ke 19.5. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pateniemen raamattupiiri 
ke 12.5. ja 19.5. klo 18, Pa-
teniemen kirkko. Lisätieto-
ja diakoni Heli Sytelä 040 
5747 145.
raamattupiiri to 13.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Tilassa 
nimeltä Sumppu.
raamattupiiri ti 18.5. klo 18, 
Niittyaron seurakuntakoti. 

Oulujoen seurakunta
rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 14.5. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo.
rauhanyhdistyksen seurat 
su 16.5. klo 17, Hintan seu-
rakuntatalo. Keijo Nissilä ja 
Matti Niemelä. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 18.5. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Virsiä Luojasta ja luonnosta 
sekä kiitosvirsiä, Esko Lauk-
kanen.

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 12.5. klo 18, 
Kastellin kirkko. Kevään vii-
meisinä kirjoina Joanna Har-
risin Pieni Suklaapuoti ja Lin-
da Olssonin Laulaisin sinulle 
lempeitä lauluja. Syksyn kir-
jalista kesäkuun alussa netis-
sä www.oulunseurakunnat.
fi/kastelli.
Helatorstain perinteinen ke-
vätkonsertti to 13.5. klo 15, 
Kaukovainion kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus. 
keväinen lauluilta kaiken-
ikäisille ma 17.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Siionin virsi-ilta ma 17.5. 
klo 19, Kaukovainion kappe-
li. Oulun seudun virsikuoro. 
runokvarkki ti 18.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Jukka Itkosen lyriikkaa. 
Kevään viimeinen kerta. Ru-
noja lukee Juha Vähäkangas. 

Tuiran seurakunta
kevätrallatus – kaikkien yh-
teinen lastenlauluilta to 
20.5. klo 17.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Ks. juttu s.15.

Oulujoen seurakunta
Sävelhartaus ke 19.5. klo 
19, Oulujoen kirkko. Esiinty-
jinä Oulujoen ja Ylikiimingin 
kirkkokuorot johtajina San-
na Leppäniemi ja Leo Rahko. 
Hartaus Jouni Riipinen.  

Diakonia
Työttömien ateria ke 12.5.  
ja 19.5. klo 11–13, Öbergin 
talo.

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Juttutupa työikäisille elä-
keläisille ja työttömille ma 
17.5. klo 13, Pyhän Andreaan 
kirkko. 
Palvelupiiri auttavat kädet 
ma 17.5. klo 18, Karjasillan 
kirkko. 
Maikkulan diakoniaryh-
mä ti 18.5. klo 14, Maikku-
lan kappeli. 

Tuiran seurakunta
Pateniemen diakoniapiiri 
ke 12.5. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Juttutupa ma 17.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Li-
sätietoja Saila Luukkonen p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 17.5. klo 11, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Kevätretken suunnittelua.
Työttömien ruokailu to 
20.5. klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Sa-
mi Riipinen p. 040 5747 149. 

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
kuuloVaMMaISeT
raamattupiiri ma 17.5. klo 
13, Palvelukeskus Runola. 
Ystäväilta to 20.5. klo 16, 
Palvelukeskus Runola. 

näköVaMMaISeT
lämykkäilta ti 18.5. klo 17–
20, Lämsänjärven leirikeskus. 
Lenkkeillään, saunotaan, 
paistetaan makkaraa, hiljen-
nytään. Opas parkkipaikalla 
vastassa klo 16.40 alkaen.
näkövammaisten leiripäivä 
ke 26.5. klo 9–15, Hietasaa-
ren leirikeskus. Näköpiirin ja 
Pohjois-Pohjanmaan näkö-
vammaiset ry:n Porinakah-
vilan yhteinen ohjelmallinen 
kevätkauden päätöspäivä. 
Hinta 7 € sisältää aamupa-
lan, lounaan ja päiväkahvit. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
18.5. p. 08 3161 340. 

PäIHDeTYö
Miesten saunailta ke 12.5.  
ja 19.5. klo 16, Öbergin talo.
naistenryhmä pe 14.5. klo 
13, Öbergin talo. 
Tavoiteryhmä ma 17.5. klo 
14.30, Öbergin talo

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 14.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Laulua, mukana Sanna 
Leppäniemi.
Siiven sauvat ke 19.5. klo 
14.30, Siipi, lähetyksen puo-
ti ja paja. Sauvakävelylle mu-
kaan omat sauvat ja ulkoilu-
vaatteet. Lisätietoja Tarja 
Oja-Viirret p. 040 5747 172.

Karjasillan seurakunta
lähetysilta ke 19.5. klo 18, 
Kaukovainion kappeli. Mu-
kana Arja ja Osmo Harjula 
Matongon opettajakorkea-
koulusta ja teologisesta se-
minaarista Keniasta.

Lapset ja lapsiperheet
Päiväkerhot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakun-

nat.fi/lastentapahtumat.
ekaluokkalaisten kouluun-
siunaaminen. Ensimmäiselle 
luokalle menevät siunataan 
koulutielle. Ks. erillinen il-
moitus.

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulu su 16.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Kastellin kirkko. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Karjasillan kirkko. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Maikkulan kappeli. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Kaukovainion kappeli. 
Perhekerho ke 12.5. klo 10, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
Perhekerho ma 17.5. klo 10, 
Sarasuon päiväkoti. 
Perhekerho ti 18.5. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu pe 14.5. klo 19, 
Välivainion rukoushuone. 
Lisätietoja Aila Valtavaara p. 
040 5747 109.
Pyhäkoulu su 16.5. klo 10, 

Pyhän Luukkaan kappeli. Ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ra p. 040 5747 109.

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulu su 16.5. klo 12, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Pyhäkoulu su 16.5. klo 12, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Heikkilänkankaan seurakun-
takoti. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Sanginsuun seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Saarelan seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Huonesuon seurakuntakoti. 
Perhekerho ke 12.5. klo 9.30, 
Hintan seurakuntatalo. 
oulujoen seurakunnan per-
hekerhot Vauhtipuistossa 
ke 19.5. klo 9.30, Vauhtipuis-
to. Linja-autot kiertävät ker-
hoissa ilmoitettujen reittien 
mukaan. Omin eväin ja mak-
karoin.

YlIkIIMInkI
Perhekerho ke 12.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Perhekerho ke 19.5. klo 10, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 

Varhaisnuoret
lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 
kakarakööri kesäkuussa tiis-
taisin ja torstaisin klo 12–
13.30 Myllyojan seurakun-
tatalossa. Kuoroon otetaan 
7–12-vuotiaita lapsia. Pääsy-
vaatimuksena lauluinto, mu-
kaan mahtuu 30 laulajaa il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Kakaraköörin kausi päättyy 
konserttiin 23.6. Osallistumis-
maksu  20 €. Ilm. kuoronjoh-
taja Anna Haanpää-Vesente-
rälle anna.haanpaa@kolum-
bus.fi tai p. 040 583 2368.

Nuoret
Isospäivä to 13.5. klo 13, 
Hintan seurakuntatalo. Ou-
lulaisten isosten touhupäi-
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vässä mielenkiintoisia juttu-
ja, esim. gospellattaria, Raa-
matun tuunausta ja pien-
tä purtavaa pihagrillistä se-
kä isosten siunaus messussa. 
Ohjelman jälkeen mahdolli-
suus jäädä viettämään iltaa.

Tuiran seurakunta
nuortenilta ke 12.5. ja 19.5.  
klo 18.30, Koskelan seura-
kuntakoti. Yhdessäolemista, 
pelailua ja yhteislaulantaa, 
ajankohtaisten asioiden ää-
rellä olemista sekä hartautta.
nuorten yökahvila Pöllö pe 
14.5. klo 20–23. 

Nuoret aikuiset 
oPISkelIJaJärJeSTöT
evankelisten opiskelijoi-
den opiskelijailta ke 12.5. ja 
19.5. klo 18.30, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. 12.5. Tie, to-
tuus ja elämä, Aulis Anttila, 
19.5. Avioliitossa, Aviopareja 
EO:n piiristä.

körttiopiskelijoiden seu-
rat to 20.5. klo 19  Kaisa 
Malkamäki ja Juha Smal, 
Vanhantullinkatu 6 F 94. 
Piknikseurat.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 12.5. ja 19.5.  
klo 13, Intiön seurakuntakoti. 
Seurakuntakerhojen kevät-
retki Pihkalan kartanoon to 
27.5. klo 9. Lähtö linja-auto-
aseman tilausajojen laituril-
ta klo 9 ja Heinätorin seura-
kuntakodilta klo 9.15. Paluu 
samaan paikkaan noin klo 
15.30. Hinta 15 € sis. matkan, 
lounaan sekä päiväkahvin. 
Ilm. Sirkku Nivalalle 040 7304 
117 tai Elisa Metsänheimolle 
040 5747 181 viim. 20.5.

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 18.5. klo 
13, Höyhtyän palvelukeskus, 

Mummon kammari. Palvelu-
keskuksessa ja sen lähiympä-
ristössä asuville ikääntyville.

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.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 20.5. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Kevään viimeinen 
kerhokerta. Paikalla Juha 
Tahkokorpi ja Heli Sytelä.
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 ma 17.5. 
klo 13, Saarelakoti, Takalah-
dentie 11. 
eläkeläisten kerho to 20.5. 
klo 14, Metsolan Hovi. 

YlIkIIMInkI
Porinakerho ma 17.5. klo 
10, Vanhustentalon kerho-
huone. 

Leirit ja retket
liikuntavammaisten ryh-
män retki Yli-Iin kierikki-
keskukseen pe 28.5. Lähtö 
klo 10 Tuiran kirkolta, paluu 
samaan paikkaan klo 15.30. 

Hinta 25 € sis. matkan, lou-
naan, kahvin ja ohjelman. 
Ilm. viim. 20.5. p. 08 3161 340.
Seikkailuleiri 7.–10.6. Siira-
järven eräleirikeskus. 
liikuntavammaisten lei-
ri 14.–17.6. Rokuan leirikes-
kus. Hinta 52 €. Mukana dia-
koniatyöntekijät Aino-Lii-
sa Ilkko, Heli Sytelä ja Sirpa 
Kemppainen. Ilmoittautumi-
set viim. 28.5. p. 08 3161 340.
oulun seudun papinpuo-
lisoiden kevätretki ti 18.5. 
Hailuotoon. Ilmoittautumi-
set Maija-Liisa Pikkaraisel-
le viimeistään 14.5. iltaisin 
p. 040 5301 837. Ilmoittau-
tumisen yhteydessä tarkem-
mat tiedot retkestä.

Tuiran seurakunta
Vanhan Valamon retki 
30.8.–2.9. Tuiran seurakun-
nan kaikkien vapaaehtoisten 
retki Vanhaan Valamoon. 
Matka kulkee Oulusta Jo-
ensuun kautta Sortavalaan. 
Majoitus mennessä ja pala-
tessa Joensuussa ja Sortava-
lassa hotelli Seurahuoneel-
la. Matkaan sisältyvät laivali-
put, tutustuminen luostariin 
ja punaiseen Skiittaan, kirk-
komusiikkikonsertti, ryhmä-
viisumit ja ruokailut. Matkan 
järjestäjänä Pohjolan matka-
toimisto. Matkan hinta on 
noin 250 €. Lisätietoja ja il-
moittautumiset viimeistään 
2.7. diakonissa Saila Luukko-
selle p. 040 5747 092.

Kuorot ja kerhot
lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-

12.–20.5.2010enot oulussa 

Suomalainen 
messu 

Pyhän Luukkaan kappelissa vietetään Suoma-
laista messua kaatuneiden muistopäivänä 16. 
toukokuuta kello 10. Messussa viisitoista lau-

lajaa ja soittajaa esittää Lasse Heikkilän säveltämän 
messun kansanmusiikkihenkisiä kappaleita.

– Naisten raamattupiirissä syntyi idea, että ha-
luaisimme elävöittää seurakunnan musiikkipuol-
ta. Niin keksimme järjestää Suomalaisen messun, 
eläinlääkäri Hanna Lounela kertoo.

Laulajat ovat harjoitelleet kappeleita helmikuus-
ta lähtien. Tekstit kertovat sotien haavoista hitaas-
ti paranevan kansan tunteista, elämästä jyrkkien 
vuodenaikojen vaihteluiden keskellä, koskematto-
man puhtaan luonnon kauneudesta ja kaiken tä-
män keskellä elävän ihmisen suhteesta Jumalaan. 

Messun toimittaa Päivi Jussila, siinä avustaa 
Riitta Louhelainen ja kanttorina on Noora Kataja.

tyttI PÄÄKKöNEN 

S ami  T i k ka

Lämsänjärven 
ympäriajot

helatorstaina 13.5. klo 14
Lämsänjärven leirikeskuksessa Hiihtomajalla

Kaikki osallistujat palkitaan – ensimmäiselle kulta-
mitali, toiselle hopeamitali ja lopuille pronssimitali. 

Myytävänä kahvia ja pullaa, mehua, makkaraa sekä 
muurinpohjalättyjä. 

Ilmoittautuminen klo 13 alkaen.

Lisätietoa Pekka Hartikka, p. 040 3530 101.

Tapahtuman järjestävät myös Maikkula-Iinatti asu-
kasyhdistys, Kastellin asukasyhdistys, Honkala-Läm-
sänjärvi asukastoimikunta, Oulu Triathlon & Cycling

Tytöille ja pojille omat sarjat:
2004 syntyneet: matka 200 m
2003 syntyneet: matka 200 m
2002 syntyneet: matka 500 m
2001 syntyneet: matka 500 m
2000 syntyneet: matka 500 m

1999 syntyneet: Ympäri
1998 syntyneet: Ympäri

Tuiran seurakunnan

 

Nuorten retki Tampereelle 
21.–23.5. 

Rippikoulun käyneille Tuiran seurakunnan nuo-
rille villinhauskaa viikonloppu Tampereella nääs. 
Luvassa yhdessä oleilua, hyvää seuraa, kiljah-
duksia Särkänniemen huvipuistossa, vakoiluop-
peja yms... 

Retken hinta 65 €  sisältää vakuutuksen, majoi-
tuksen aamu- ja iltapaloilla sekä osan ruokai-
luista, kuljetuksen linja-autolla sekä särkännie-
men rannekkeen ja liput Tampereen vakoilumu-
seoon. 

Lisätietoja matkasta Anssi Putilalta 
050 340 8982 tai anssi.putila@evl.fi.

Sävelhartaus 

keskiviikkona 19.5. klo 19 Oulujoen kirkossa 

Esiintyjinä Oulujoen ja Ylikiimingin kirkkokuorot 
johtajina Sanna Leppäniemi ja Leo Rahko. 

Hartaus kirkkoherra Jouni Riipinen. 

Motoristikirkko 

helatorstaina 13.5. klo 12 Ylikiimingin kirkossa

Toimittaa Jouni Riipinen. 
Musiikista vastaa Ylikiimingin gospelryhmä. 

Jumalanpalveluksen jälkeen motoristit siirtyvät 
paraatiajossa seurakuntatalolle kirkkokahville. 

Makkaraa myytävänä lähetystyön hyväksi.

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

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

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

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

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

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

Vaalineuvontaa	antavat:	

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

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

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

Luota itseesi ja asiaasi. Tule mukaan toteuttamaan kirkon unelmaa. 

Helatorstain 
perinteinen 

kevätkonsertti 
torstaina 13.5. klo 15 

Kaukovainion kappelissa 

Ohjelmassa Mozartia, Schumannia, Germania, 
Webberiä ja Readea. 

Esiintyjät Ritva Lehtiniemi-Anundi laulu, 
Mikko Salo huilu, Mika Ryhtä klarinetti, 

Osmo Leponiemi viulu, Samuli Seppänen piano, 
Hannu Hirvelä piano. Esiintyjät ovat Oulun 

Konservatorion opettajia.

Konsertin jälkeen kahvit. 
Vapaaehtoinen kahvikolehti Pirjo Lehtiniemen työn 

tukemiseksi Etiopiassa Suomen Lähetysseuran kautta. 

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 saavat päivä-
kotien kautta henkilökohtaisen kutsun kouluun läh-
tevien siunaamiseen. 

Mikäli kutsussa ilmoitettu aika ei sovi tai kutsu on jää-
nyt saamatta, kouluun lähteviä siunataan keskiviikko-
na 19.5. klo 18 Pyhän Tuomaan kirkossa. Koulutielle 
siunattavat kukitetaan ja joka tilaisuuden päätteek-
si on jäätelötarjoilu.

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.

Yhteisvastuukerä-
yksen kiitosjuhla 

sunnuntaina 16.5. 
klo 10 Tuiran kirkossa 

Juhla alkaa klo 10 mes-
sulla ja jatkuu sen jäl-
keen seurakuntasalissa. 

kevätrallatus – 
kaikkien yhteinen 

lastenlauluilta 

torstaina 20.5. klo 17.30 
Pyhän Luukkaan 

kappelissa 

Tarkemmat tiedot ks. 
juttu s.15.

oulujoen seurakunnan perhekerhojen 

retki Vauhtipuistoon
keskiviikkona 19.5. klo 9.30

urkuvartti 

Torstaina 20.5. 
klo 12.15

Oulun 
tuomiokirkossa

Pappi tavattavissa 
tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkko on 
avoinna ja pappi tavat-
tavissa sunnuntaisin klo 
12–14 kastetoimituk-
sia, avioliittoon vihkimi-
siä, sielunhoitoa ja kirk-
koon liittymisiä varten. 
Tällöin on mahdollista 
myös varata aikoja kir-
kollisiin toimituksiin.

nat.fi/tapahtumakalenteri.
kaatuneitten omaiset ma 
17.5. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Muut menot
Pappi tavattavissa. Ks. eril-
linen ilmoitus.
Yhteisvastuukeräyksen kii-
tosjuhla su 16.5. klo 10–
14.30, Tuiran kirkko. Ks. yh-
teisvastuuilmoitus.
kaikenikäisten kevätjuhla 
su 23.5. klo 15, Intiön seura-
kuntakoti. Kaikille vauvasta 
vaariin. Ohjelmassa leppoi-
saa yhdessäoloa pienen oh-
jelman, yhteislaulun ja keväi-
sen tarjoilun merkeissä. 
naisten ilta ma 24.5. klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Yhdessäoloa, kes-
kustelua ja iltahartaus. Mah-
dollisuus saunomiseen.
Suvenjuhla to 3.6. klo 17, 
Myllyojan asukastupa. 

Kansainvälisyys
lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
arabiankielinen jumalan-
palvelus su 16.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
International Family Club 
on Wednesday 12th May at 
9.30–11 am in Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus.

Linja-autot 
kiertävät 
kerhoissa 
ilmoitettujen 
reittien mukaan. 
Omin eväin ja 
makkaroin.

Tuiran kirkossa ei 
ole viikkomessua 
ke 12.5. klo 20.
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12.–20.5.2010enot 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: Nella Emilia 
Korkatti, Hanne Isabella Pit-
käkoski, Matias Jooa Akse-
li Pääkkönen, Lars Sulo Juli-
en Toïgo.
karjasilta: Erika Aleksia An-
dersson, Emmanuel Fran-
cious du Toit, Niilo Juho Ta-
pani Heikkilä, Tuomas Pet-
teri Heikkinen, Reeta Kata-
riina Hyry, Tarmo Olavi Hy-
ry, Aatos Vilho Aukusti Juu-
tinen, Aleksi Tomas Kaijalai-
nen, Julia Susanna Kallinen, 
Jonne Aukusti Karjalainen, 
Santeri Matti Johannes Lei-
nonen, Tuomi Elli Marianne 
Liukkonen, Eeli Sakari Man-
ninen, Atte Sakari Pietiläi-
nen, Jim Allen Juhani Pääk-
kö, Emma Alina Sova, Eevi 
Anna Magdaleena Tahkola, 
Elea Ada Anniina Taskila, Lu-
ka Daniel Torppa, Titta Jessi-
ca Tukiainen. 
Tuira: Kasperi Vili Aukus-
ti Kauppinen, Aleksi Elias 
Kemppainen, Milka Fanni 
Mariia Kivelä, Amanda Mir-
jam Alina Korpi, Aarne Mat-
ti Malakias Kyllönen, Daniel 
Kristian Laurila, Severi See-
ti Salomon Laurila, Julie Ma-
ria Lehto, Viivi Hilma Liisa 
Luttinen, Eeli Antton Johan-
nes Matikainen, Leevi Mati-
as Mikkelä, Akseli Otto Juha-

ni Määttä, Alina Emma Eeri-
ka Möttönen, Oona Iida Ma-
ria Paalijärvi, Sasu Joonatan 
Sakko, Santeri Peetu Jalma-
ri Salo, Minja Katariina Syri, 
Jesse Kaarlo Juhani Vepsäläi-
nen, Erika Lydia Aleksandra 
Vitikka.
oulujoki: Dylan Kian Dadas-
hzadeh, Frida Maleena Go-
man, Eevi Alina Guttorm, Ju-
ho Mikael Hautala, Juuso Ta-
neli Iinatti, Lenni Antero In-
kala, Eerik Benjamin Kallio-
koski, Beata Jenny Anneli 
Koivukangas, Hillamaria Ko-
vaniemi, Arttu Sakari Matti-
la, Johan Eliel Nylander.

Vihityt
Tuira: Mikko Antero Savolai-
nen ja Tanja Katriina Iljina.
oulujoki: Ari Kalervo Mat-
tila ja Anna Eeva-Maria 
Turkka.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Helmi Nissi s. 
Tampio 94.
karjasilta: Pentti Alvar Ky-
tökangas 78, Erkki Valde-
mar Penttilä 74, Pekka Ila-
ri Seppänen 57, Vesa Tapani 
Stenman 43, Eila Kaarina Ire-
ne Tiitto s. Harju 76.
Tuira: Erkki Juhani Juntunen 
30, Eino Johannes Niva 92. 

DIakonIan aJanVarauS 
TalouDellISen Tuen HakeMISTa VarTen

oulun tuomiokirkkoseurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 3161 405
karjasillan seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 219 
Tuiran seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5314 616
oulujoen seurakunta
maanantaisin klo 9–11 p. 08 5313 519

Diakoniatyön erityispalvelujen 
avoimet vastaanotot 
diakoniakeskuksessa os. Kirkkokatu 5, p. 08 3161 321 
* tiistaisin ja torstaisin klo 9–11 
kuuroille, päihdeongelmaisille ja asunnottomille
* torstaisin klo 9–11 
kehitysvammaisille ja näkövammaisille

Keväinen 
lauluilta 

kaikenikäisille
 

maanantaina 17.5. klo 18 Maikkulan kappelissa 

Mukana Heidi Viitakangas, Petra Kalapudas, 
Maria-Ritva Koivukangas, Pia Vaarala, 

Riitta Yliluoma, Juha Vähäkangas, Ilkka Järviö sekä 
Maikkulan ja Kastellin päiväkerhot ja iltapäiväkerho.

Tuiran seurakunnan 
vanhustyön 

linja
 

vastaa keskiviikkoisin
klo 9–11 puhelinnumerossa 

08 5314 616.

Suunnittelijoiden kirkkopyhä 
Pyhän Andreaan kirkossa 16.5. klo 12 

Luomakunnan sunnuntai 

Messu klo 12 ja sen jälkeen yhteinen kirkkokahvitilai-
suus, jossa 

• Pyhän Andreaan kirkon suunnitteluryhmässä 
toiminut arkkitehti Kari Nykänen kertoo koke-
muksistaan kirkon suunnittelijana. 
• sosiologi, YTL Kalle Reinikainen puhuu ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten huomioon ottamisesta ja 
vuorovaikutustilanteista suunnittelu- hankkeissa. 
• pohdimme päivän tekstien pohjalta, miten 
suunnittelemme elämäämme ja vaikutamme elin-
piirimme ”viljellen ja varjellen”

Messuun ja kirkkokahvitilaisuuteen kutsutaan erityi-
sesti erilaisissa suunnittelutehtävissä työskenteleviä. 
Kaikki ovat tervetulleita.
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T asan 40 päivän kuluttua 
pääsiäisestä vietetään he-
latorstaita. Tänä vuonna 
tämä pyhä osuu touko-

kuun 13. päivälle, joka on myös 
keväinen Flooran päivä. Kaikki-
aan pääsiäisaika kestää 50 päivää 
ja päättyy helluntaihin 23. touko-
kuuta. 

Helatorstaina muistetaan 
Kristuksen taivaaseenastumis-
ta. Se on siten Kristuksen tai-
vaallisen kuninkuuden päivä. 
Raamatun mukaan Jeesus näyt-
täytyi ylösnousemuksensa jäl-
keen maan päällä 40 päivän ajan, 
minkä jälkeen hän siirtyi tuon-
puoleiseen. 

Apostolien teoissa (1:6–14) 
kerrotaan, kuinka Jeesus ”otettiin 
ylös, ja pilvi vei hänet heidän nä-
kyvistään”. Paikalle ilmestyi yht-
äkkiä kaksi valkopukuista mies-
tä, jotka sanoivat Jeesuksen op-

Helatorstai 
on pyhä torstai

pilaille: ”Tämä Jeesus, joka otet-
tiin teidän luotanne taivaaseen, 
tulee kerran takaisin, samalla ta-
voin kuin näitte hänen taivaaseen 
menevän.”

Sana helatorstai on saatu mui-
naisruotsin sanasta helghathors-
dagh, joka merkitsee pyhää tors-
taita. Helatorstaita on vietet-
ty kirkossa 300-luvulta lähtien. 
Vuosina 1973–1991 se oli Suo-
messa sijoitettu rukoussunnun-
taita edeltävään lauantaihin, jol-
loin sitä kutsuttiin Kristuksen 
taivaaseenastumisen päiväksi.

Helatorstai on yksi kirkon 
suurista pyhistä. Sen merkiksi 
alttarilla on kuusi kynttilää. Li-
turginen väri on valkoinen.

Suomessa helatorstaita pidet-
tiin aikoinaan vuoden pyhimpä-
nä kirkkojuhlana. Silloin ”ei kas-
va ruoho maassa, ei lehti puussa 
eivätkä kuninkaan myllyt pyöri”, 

kuten Nivalassa sanottiin. 
Hämeessä, Satakunnassa ja 

Uudellamaalla oli tapana polttaa 
helatorstain aattona helavalkei-
ta jollakin korkealla paikalla. Sa-
malla soitettiin, leikittiin ja tans-
sittiin, juotiin olutta ja pidettiin 
hauskaa.

Sääksmäen Ritvalassa juhlin-
ta alkoi helatorstaina ja kesti jo-
pa juhannukseen tai Pietarin 
päivään 29. kesäkuuta asti. Nei-
dot vaelsivat silloin kulkueena 
ympäri kylää ja lauloivat vanhoja 
kalevalamittaisia lauluja, niin sa-
nottuja helkavirsiä. Laulut sisälsi-
vät opettavaisia tarinoita nuorten 
naisten kohtaloista. Lopuksi nei-
dot nousivat Helkavuorelle ja lau-
loivat piirissä loppuvirren.

MINNa SaarElMa
Kirkon tiedotuskeskus

Gallup

PhIlIPPE haKulIN, hElSINKI
Minä olen kyllä unohtanut, 
miksi helatorstaita vietetään. 
Ai Kristuksen taivaaseenastu-
misen juhla, niinhän se olikin. 
Yrittäjä kun olen, niin hela- 
torstai menee töitä tehdessä. 
Mukavaa, että saa hoidella räs-
tihommia rauhassa, kun puhe-
limet eivät soi.

Ku va t :  A k i  Ke m p p a in e n

KaISa PElKoNEN, oulu
Tuttu juttuhan se on, mutta 
en nyt muista, miksi sitä juh-
litaan. Tuo vanha nimi kyllä 
kuulostaa tutulta, ja selittää-
kin kaiken. Eikös sitä vietetty 
aiemmin viikonloppuna, niin 
että oli pidempi pyhä? Hela-
torstaita vietän sunnuntain 
tapaan. Lapsia on tulossa vie-
railulle.

raaKEl MuStoNEN, oulu
Kirkollinen juhlahan se hela-
torstai on, mutta en kyllä muis-
ta syytä. Tuo Kristuksen tai-
vaaseenastumisen päivä kuu-
lostaa tutulta, miksiköhän päi-
vän nimi on vaihdettu? Hela-
torstai menee pihahommissa 
tai sitten puutarhamessuilla.

JENNI hÄMÄlÄINEN, oulu
Joku uskonnollinen juttu se on, 
muuta en muista. Joo, tuo tai-
vaaseenastuminen kyllä kuu-
lostaa tutummalle. Helators-
taina nautin pitkästä viikonlo-
pusta kun on vapaata.

SaMI haloNEN, oulu
Hmm… Tietokilpailuihmi-
senä tämä pitäisi kyllä tie-
tää. Joku kristillinen juhla se 
on, mutta en nyt muista syy-
tä. Helluntain kyllä muistaisin. 
Helatorstaita ei tule juurikaan 
juhlistettua, mutta arkipyhiä 
saisi kyllä olla enemmänkin.

tauNo PuolaKKa, oulu
No sehän on Jeesuksen taivaa-
seenastumisen muistojuhla. 
Ja helluntainkin tiedän, se on 
Pyhän Hengen vuodattamisen 
juhla. Helatorstaina pitää var-
maankin mennä mökille, kun 
on niin hyvää ilmaa luvattu.

Tiedätkö, mitä helatorstaina juhlitaan? Miten vietät 
helatorstaita? Näitä kysyimme vastaantulijoilta. Vain 
yksi kuudesta osui oikeaan. Kun he kuulivat päivän 
aiemman nimen, Kristuksen taivaaseenastumisen 
päivän, se herätti muistikuvia.

tEKStIt: ElSI SaloVaara
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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

liikuntasalin perhevuoro 
pe 14.5. klo 10–11.
rauhanyhdistys: Seurat su 
16.5. klo 17 Sorosella, Sal-
menrannantie 10, Kalle Lai-
vamaa.
raamattu- ja rukousilta ti 
18.5. klo 18 Vanhassa Piilis-
sä, Pölläntie 103.
Päiväpiiri ke 19.5. klo 10 
Saarenkartanossa.
kerhojen ja päivähoidon 
kevätkirkko to 20.5. klo 10.

kerhotoiminta: Helatorstai-
na 13.5. ja pe 14.5. ei ole ker-
hoja. 
Päiväkerhot: Päiväker-
ho 3-vuotiaille maanantai-
sin klo 10 ja kokkikerho klo 
12.30 kerhohuoneella. Päi-
väkerho 4-v. A tiistaisin klo 
10 ja päiväkerho sisarusryh-
mä A klo 13 kerhohuoneel-
la. Päiväkerho 4-v. B keski-
viikkoisin klo 12.30 kerho-
huoneella. Päiväkerho sisa-
rusryhmä B torstaisin klo 10 
ja perhekerho klo 10 srk-ta-
lolla. Päiväkerho 5-vuotiail-
le perjantaisin klo 10 ja klo 
12.30 kokkikerho kerhohuo-
neella. Helatorstaina 13.5. ei 
ole kerhoja!
Päiväkerhokauden lopetta-
jaiset; kevätpolku la 22.5. 
klo 13.
Matalakynnys su 16.5. klo 
16 Korsuhovissa, mukana 
Mikko Karjalainen.
Toukosiunaus ti 18.5. Kokoon-

tuminen srk-talolle klo 12.
lumilyhdyn hartaushetki 
ke 19.5. klo 14.
kirkkokuoro ke 19.5. klo 
18.30.
limingan musiikkiopiston 
kevätkonsertti to 20.5. klo 
18 seurakuntatalossa.
lähetysilta to 20.5. klo 
18.30 Matkaselällä, Jokipol-
ku 10.
nuortenleiri pe 21.5. klo 19 
–su 23.5. n. klo 12. Pyhäjoen 
Veteraanimajalla. Kaikki 7-lk 
ja sitä vanhemmat mukaan. 
Leirimaksu 15 €. Ilmoittau-
tumiset Heidille p. 050 4680 
040.
Diakonia: Kehitysvammais-
ten messu ke 19.5. klo 10 Tyr-

nävän kirkossa. Messun jäl-
keen kirkkokahvit kirkon pi-
halla, sateen sattuessa kir-
kossa. Ilmoittautumiset Mar-
jolle 14.5. mennessä. Diako-
nian vapaaehtoisten tapaa-
minen to 20.5. klo 18 Tyrnä-
vän seurakuntakodissa.  Il-
moittautumiset Marjolle 
17.5. mennessä. Marjo p. 045 
6381 973.
Perhekerho to 20.5 klo 10 
seurakuntatalossa. Perhe-
kerholaiset ovat tervetul-
leita lasten kevätpolulle la 
22.5. Perhekerho jatkuu syk-
syllä.
rauhanyhdistys: Seurat su 
23.5. klo 17. Ompeluseurat-
ke 26.5. klo 19.

Mielenterveyskuntoutujien 
omaisten vertaistukiryhmä 
päättyy ke 12.5. Käymme tu-
tustumassa Hyvän Mielen Ta-
lon omaisten ryhmään Ou-
lussa. Lähtö klo 16.45 Kirk-
kotie 10 C. Tiedustelut p. 
040 5898 362 diakonissa He-
li Puuperä.
kellon nuorisoseuran Per-
jantaikuoron sävelharta-
us helatorstaina 13.5. klo 
19 srk-keskuksessa. Perjan-
taikuoroa johtaa Pentti Tiri, 
säestys Else Piilonen, solistit 
Juhani Jämsä, Juha Kivari ja 
Maija Punkeri, puhe Jaakko 

ta pe 21.5. klo 19 Kellon seu-
rakuntakodissa.
Virkistysviikonloppu kehi-
tysvammaisten lasten äi-
deille 22.–23.5. Isonniemen 
saunalla. Omat eväät mu-
kaan. Ilmoittautumiset Mer-
ja Kosamolle p. 0400 383 
624.
Häämusiikki-ilta pe 28.5. 
klo 19 kirkossa. Tilaisuu-
dessa esitellään perinteiset 
”häämarssit” ja myös muu-
ta urkumusiikkia, jota kirk-
kohäissä yleisesti käytetään. 
Laulamme yhdessä vihkimi-
sessä käytettäviä virsiä ja 
esitämme yksinlauluja, jotka 
sopivat kirkolliseen vihkitoi-
mitukseen. Häämusiikki-il-
taan on vapaa pääsy ja sin-
ne ovat tervetulleita kaikki 
asiasta kiinnostuneet. Tilai-
suudessa mukana myös pap-
pi ja suntio.
läskillä lukutaitoa – kam-
panjan loppupunnitus maa-
nantaina 31.5. klo 17–18 Put-
taan Tuvassa, Kirkkotie 10 C. 
Perheen päivä 12.6. Isolla-
niemellä ja pyhäkoulu- ja 
perheleiri 30.7.–1.8. Isolla-
niemellä. Ilmoittautumiset 
viimeistään 31.5. Outi Palo-
kankaalle p. 040 5471 472 tai 
outi.palokangas@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.
nuorten kesätyökampan-
ja. Haukiputaan seurakun-
ta ottaa hautausmaa- ja 
puistotyöhön kahden viikon 
työjaksoihin vuosina 1991–
1994 syntyneitä nuoria. Eh-
dot Haukiputaan kunnan ja 
Haukiputaan Yrittäjät ry:n 
kesätyökampanjan mukai-
set. Palkka 300 euroa/2 viik-
koa. Työaika 30 h/vk. Paikat 
täytetään arpomalla. Työn-
hakijan on ilmoittauduttava 
myös työvoimatoimistoon. 
Työpaikkoja haetaan haku-
lomakkeella, joita saa seu-
rakunnan taloustoimistosta 
sekä internetistä www.hau-
kiputaanseurakunta.fi. Ha-
kemus on toimitettava pe 
14.5.2010 klo 14 mennessä 
osoitteeseen: Haukiputaan 
seurakunta, taloustoimisto, 
Kirkkotie 10, 90830 Haukipu-
das. Lisätietoja antaa seura-
kuntapuutarhuri Erkki Mik-
konen p. 040 5601 961.
Seurakunnan leirikesä 2010 
varhaisnuorille Isonimen lei-
rikeskuksessa: 10–12-vuotiai-
den tyttöjen leiri 7.–9.6., yli 
10-vuotiaiden poikien leiri 
9.–11.6., alle 10-vuotiaiden 
tyttöjen leiri 21.–22.6., al-
le 10-vuotiaiden poikien lei-
ri 23.-24.6. ja 12–14 -vuotiai-
den tyttöjen leiri 7.–9.7. Näil-
le leireille ilmoittautuminen 
ma 17.5. alkaen internetissä 
kotisivujemme kautta: www.
alakkonäämua.fi tai www.
haukiputaanseurakunta.fi.

rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Kevätjuhla to 13.5. klo 
15 ry:llä. Seurat su 16.5. klo 
17 ry:llä. Jokikylä: Raamat-
tuluokkalaisten kevätretki 
pe 14.5. Kevätjuhla su 16.5. 

ry:llä.
kastetut: Nicklas Mikael 
Granlund.
kuolleet: Eino Alpertti Kor-
pikari 85.

liikuntavammaisten aikuisten 
liikunnallinen leiripäivä 

ke 2.6. kello 10–18 Isollaniemellä 

Liikuntavammainen, joka asut kotona: tule mukaan 
päivään, jossa saat tietoa mm. apuvälineistä ja 
harrastusmahdollisuuksista, pääset keskustelemaan 
ja kokeilemaan esim. puhallustikkaa, bocciaa ym. 
vertaisryhmän kanssa.  Lepoa varten on huoneita 
käytettävissä. Oma henkilökohtainen avustaja 
on suotavaa olla mukana. Päivään kuuluvat 
myös kahdet kahvit ja ruokailu. Mukana Risto 
Lappalainen aivohalvaus- ja dysfasialiitosta sekä 
Haukiputaan seurakunnasta diakoniapappi Jari Flink 
sekä diakonissat Johanna Kerola ja Heli Puuperä. 
Ilmoittautumiset ja mahdollinen avustajan tarve 
sekä ruokavaliot diakoniatoimistoon pe klo 9–11 p. 
5472 636 viimeistään 21.5.

Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä
Tyrnävän seurakunnan kesäkodilla
Lauantaina 29.5. klo 10–16

Ohjelmassa:
10.00  Lipunnosto ja alkuhartaus
  Tutustumishetki
11.30   Ruokailu
12.30   Yhdessä olemista:
  Leikkiä ja liikkumista
13.30   Kahvit ja mehut
14.00   Yhdessä tekemistä:
  Askartelua ja lauleskelua
15.00   Aarteenetsintää
15.50   Lipunlasku ja loppuhartaus

Ilmoittautumiset ma 24.5. mennessä 
Marjolle p. 045 6381 973

Hinta: 6 € isovanhemmalta ja 4 € lapsenlapselta 
(Ikäsuositus: yli 3-vuotiaille)

Päivän järjestää: Limingan, Lumijoen ja 
Tyrnävän seurakunnat

Runoilta 
"Tämän runon haluaisin kuulla" 

ti 18.5. klo 18 Puttaan Tuvassa 
Voit tuoda lempirunojasi, omia runojasi ja lausua 
niitä itse tai antaa toisten lausuttavaksi. Runoillassa 
ei arvostella runoja, mutta saat valintasi mukaan 
kertoa, miksi olet valinnut juuri kyseessä olevan runon 
ja mitä se sinulle merkitsee. Jakaminen rikastuttaa 
meitä kaikkia. Tilaisuudessa on iltakahvit lähetystyön 
hyväksi.

kaatuneitten muistopäivän messu 
su 16.5. kello 10 Hailuodon kirkossa

Messun toimittaa Mari Flink ja kanttorina on 
Kaisamarja Stöckell. Messussa saarnaa lääninrovasti 
Erkki Piri, tekstinlukijana on Mirja Aatsinki ja 
laulua esittää Pekka Männistö. He ovat vuonna 
1967 Oulun yliopistosta kansakoulunopettajaksi 
valmistuneita ja kokoontuvat vuosikurssinsa 
tapaamiseen Hailuodossa ja osallistuvat 
messuun luotolaisten kanssa. Messun jälkeen on 
kunniakäynti sankarihaudoille ja kirkkokahvit srk-
salissa.

Kaltakari. Ohjelma 5 € Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
lähetyspiiri ti 18.5. klo 13 lä-
hetystoimiston vieraskama-
rissa. Vieraina nimikkolähet-
ti Eeva Pouke ja Kiimingin lä-
hetyspiiri. 
Hautausmaan siivoustal-
koot ti 18.5. klo 18–20. Ilta-
hartaus ja kahvitarjoilu. 
urkuvartti ke 19.5. klo 12.15 
seurakuntakeskuksen isossa 
salissa.
eläkeläisten musiikkipiiri to 
20.5. klo 13 seurakuntakes-
kuksen monitoimisalissa. 
Yhteiskristillinen rukousil-

Hautausmaan ja kirkon ympä-
ristön siivoustalkoot pe 21.5. 
Kahvia ja voileipiä tarjolla srk-
salissa klo 10–13 välisen ajan.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

Limingan rovastikunta 
järjestää matkan 

 Matkan hinta on 90€ sisältää 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. 

 Limingassa Kirsi 044-7521225/kirsi.junnonaho@evl.fi 

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

kirkkolaulajat ke 12.5. klo 
18 seurakuntatalossa. Ke-
vään viimeinen.
raamattu-ja rukouspiiri ke 
12.5. klo 18.30 Lähetysvintissä.
Seurakuntakerhoa ei ole ke 
12.5. Kaikkien ikäihmisten 
toivotaan osallistuvan Liiku-
ta minua -tapahtumaan klo 
13–15 keskuskentällä tai sa-
teen sattuessa liikuntahal-
lilla. Ota kaveri mukaan. Lä-
heiset ja naapurit, tarjotkaa 
kuljetusapua.
omaishoitajien ja ystävä-
renkaan retki ma 17.5. Luon-
tokeskukseen. Ruokailu ja yh-
teinen hetki. Lähtö seurakun-
tatalolta klo 12. Ilmoittautu-
miset Maisalle 12.5. mennes-
sä, puh. 044 7521 227.
keskustelu- ja lauluhet-
ki ma 17.5. klo 13 Jussilassa. 
Mukana diakonissa Sinikka.
Hyvän mielen päiväkahvit ti 
18.5. klo 12 vintillä pappilan 
pihapiirissä.
Seurakuntakerhon kevätjuh-
la ke 19.5. klo 12 seurakunta-
talossa alkaen ruokailulla.
Tupoksen olohuone ke 19.5. 
klo 13–15 Vanamon yläker-
rassa. Voileipäkakun teko. 
Olohuone ke 26.5. klo 13–15 
Vanamon yläkerrassa. Kevät-
juhla nyyttikestin merkeissä. 
Olohuonetoiminta jää kesä-
tauolle.

Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöiden keväinen ilta to 
20.5. klo 18 Tyrnävän kesä-
kodissa yhdessä Tyrnävän ja 
Lumijoen kanssa. Lähtö klo 
17.15 S-Marketin parkkipai-
kalta. Ilmoita 17.5. mennes-
sä p. 044 7521 226.
Cross Stitch pe 21.5. klo 18 
Vanamossa.
Isovanhempi-lapsenlapsi-
leiripäivä la 29.5. klo 10–
16 Tyrnävän Kesäkodissa. Il-
moittautumiset 24.5. men-
nessä puh. 044 7521 226. 
Isovanhempi 6 €  ja lapsi 4 €. 
(Ikäsuositus yli 3 v.)
Varhaisnuoret: Kesän toi-
mintaa järjestetään yhteis-
työssä Limingan kunnan ja 
4H-yhdistyksen kanssa seu-
raavasti: Liikuntapainottei-
set päiväleirit klo: 10–14. 
Osallistumismaksu 10e/vko. 
4.–6.-luokkalaisille 7.–11.6. 
kirkonkylällä, nuorisotalolla. 
1.–3.-luokkalaisille 14.–18.6. 
Tupoksessa, Vanamossa. Il-
moittautumiset 31.5. men-
nessä Helille p. 0400 803 837.
rippikoulutyö: Muualla rip-
pikoulunsa käyvät: Opetus-
ta seurakuntatalolla ke 19.5. 
klo 17–19.
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. Päi-
väranneke yli 130 cm 29 € ja 

alle 130 cm 19 €. Pelkkä si-
säänpääsy aikuisilta 5e, alle 
15-vuotiailta ja eläkeläisiltä 
3 €, alle 2-vuotiaaat maksut-
ta. Kyyti maksaa 8 € . Ilmoit-
tautumiset retkille 31.5. men-
nessä Raijalle p. 0500 688 848.
Seurakunnan oma luonto-
aiheinen leiri 3.–6.-luokka-
laisille 29.–30.6. Limingan 
luontokeskuksessa. Luvassa 
monenlaista kivaa puuhaa ja 
tutustumista luonnon ihmei-
siin. Leirin päätteeksi koko 
perheen yhteinen iltanuo-
tio. Hinta 10 €. Ilmoittautu-
miset 11.6. mennessä Kirsille 
p. 044 7521 225. 
Perhekerhot: ti 18.5. klo 

9.30–11 Kotikololla. Nyyttä-
rit. Ke 19.5. klo 9.30–11 Vana-
mossa. Nyyttärit. Perhekerho-
jen yhteinen kevätretki Arbo-
retumiin ti 25.5. Lähtö Vana-
mosta klo 9.30 ja seurakun-
tatalolta klo 9.45. Seurakun-
ta tarjoaa makkarat ja kah-
vit. Yhteistä ohjelmaa/yhdes-
säoloa. Ilmoittautumiset kyy-
dityksen ja tarjottavan vuok-
si 18.5. mennessä joko perhe-
kerhoissa tai Helena Hakka-
raiselle puh. 044 7521 230.
Partio: Sudenpentujen kau-
den päätösretki ma 17.5. klo 
17.30–20.30 Torikanjärvel-
lä. Retkikirje netissä. Seik-
kailijoiden Linturetki ja kau-

den päätös pe 21.5. Tarkem-
mat tiedot ohjelmasta löyty-
vät lippukunnan kotisivuilta 
www.niittykarpat.fi
rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 14.5. klo 
18.30 ry:llä. Pyhäkoulut su 
16.5. klo 11.30 ja seurat klo 
14 Niittypirtin palvelutalol-
la sekä klo 17 ja 18.30 seurat 
ry:llä. Varttuneiden kerho ti 
18.5. klo 12 ry:llä. Yhteinen 
raamattuluokka pe 21.5. klo 
18.30 ry:llä. Kevätseurat la 
22.5. klo 18 ry:llä. Kevätseu-
rat su 23.5. klo 12 ry:llä ja Il-
takirkko ja HPE klo 18 Limin-
gan kirkossa sekä kirkkokah-
vit ja päätösseurat ry:llä. Si-
sarilta ke 26.5. klo 19 ry:llä.
kastetut: Arttu Oskari Här-
mä, Saaga Katariina Ruotsa-
lainen.
kuolleet: Anna Liisa Halme 
e. Määttä 72, Arto Juhani 

Lammassaari, 44.
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.

kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot 
avoinna ke 12.5. klo 11 
saakka.

Papin päivystys perjantai-
sin klo 13–16 Zeppelinin kap-
pelissa.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
kirkkokuoro ke 12.5. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntako-
dissa. 
Perhekerhot: Perhepäivä-
hoitajille ja heidän hoito-
lapsilleen ti ja ke klo 9.30–
11 ja pe klo 9.30–11 Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa. Ke ja to klo 9.30–11 
Vanhassa pappilassa, ke klo 
9.30–11 Kirkonkylän seura-
kuntakodissa ja ti ja pe klo 
9.30–11 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa.

Ilmoittautuminen seura-
kunnan päiväkerhoihin 
2010–2011 pe 21.5. mennes-
sä kerhopisteisiin tai kirkko-
herranvirastoon. Ilmoittau-
tumislomake www.evl.fi/srk/
kempele/lapsit_paasivu.htm.
Varhaisnuorten kuoroja ei 
ole to 13.5. Kuoro pe 14.5. 
klo 15 Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa. Kuorot 
jäävät kesätauolle.
Terveyskeskussairaalan ke-
vätjuhla pe 14.5. klo 13. Mu-
kana diakonian vapaaehtoi-
set. Juhlan päätteeksi kahvi-
tarjoilu.
kevätsoitto su 16.5. klo 16 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa. Kati Valkama, 
sello, Maarika Vaara, piano.
Herännäisseurat su 16.5. klo 
18.30 Juha ja Tarja Maalis-
maalla, Kokkokaarto 17.  
kirkkokuoro ke 19.5. klo 18 
Kirkonkylän seurakuntako-
dissa.

kehitysvammaisten kevät-
kirkko to 20.5. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa, 
jumalanpalveluksen jälkeen 
kahvitarjoilu.
Miesten raamattupiiri to 
20.5. klo 18.30 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa.
Suuret laulujuhlat la 29.5. 
klo 15 Ouluhallissa. Muka-
na yli 3000 kuorolaista Poh-
jois-Suomen seurakunnista 
ja kouluista. 
kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
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 
seurakuntakodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: 
Vanha pappila: Maanantai-
kerho ma klo 17–18, Kok-
kikerho ke klo 16–17.30 ja 
17.30–19, Draama- ja leikki-

PerHekerHoJen reTkI 
VIrPInIeMeen 

to 27.5. 
Retki maksaa 2 € / 

hlö iästä riippumatta, 
maksu kerätään
 linja-autossa. 

Ohjelmassa 
makkaranpaistoa, 

leikkejä, hartaus. Lähtö 
9.30, paluu 

klo 13 mennessä.
Ilmoittautumiset 

viimeistään ke 12.5. 
kerhopisteisiin 

lastenohjaajille.

PIenTen koululaISTen 
keSäkerHoT

tämän kevään 1.–2. luokkalaisille 7.6.–2.7. ja 
2.–10.8. Keskustan seurakuntatalossa ja 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.
Kerhot kokoontuvat ma-pe klo 9–15 paitsi 
juhannusaattona.
Kerhot ovat maksuttomia, omat eväät mukaan!
Kerhoihin ei ole ilmoittautumisia. Toivotaan, 
että ensimmäisellä kerralla huoltaja kävisi 
saattelemassa lapsen kerhoon ja täyttämässä 
henkilötietolomakkeen.
Jos kerhopisteeseen tulee yli 50 kerholaista, 
etusijalla ovat ne lapset, joiden molemmat 
vanhemmat ovat töissä. Lisäksi niillä lapsilla, joiden 
toinen vanhempi on kotona, kerhoaika voi olla max. 
3 h / päivä.
Lisätietoja Lapsityönohjaaja Saija Kivelältä 
p. 040 7790 375

kerho to klo 17–18. 
kokkokankaan seurakunta-
keskus: Monitoimikerho to 
klo 17.30–19. 
nuorisoseura: Poikien peli-
kerho ti klo 16–17.30. 
nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kempelehallilla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. Nuorten Raamis ke 
19.5. klo 18 Vanhassa pap-
pilassa.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.
kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat to 13.5. klo 19 
ry:llä. Seurat la 15.5. klo 19 
ry:llä. Kevätjuhlat su 16.5. 
klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 16.5. klo 16 ry:llä.
kastetut: Anna Kilpelänaho, 
Miikka Veeti Santeri Korho-
nen, Siiri Ellen Röytiö, Jenny 
Alisa Sorvisto, Eedith Ama-
lia Rantala, Kaapo Viljo Il-
mari Karvonen. 
Vihityt: Petri Jarkko Jaara ja 
Saara Maria Pitkänen.

limingan rovastikunnan retki 11.–13.6. 
lähetysjuhlille Varkauteen

Hinta 90€, sisältää kuljetukset, hotelliyöpymiset (2hh), 
aamupala hotellissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ti 25.5. mennessä 
lähetyssihteerille Minna Sorvala, 

minna.sorvala@evl.fi, p. 040 7797 705.

keSäISeT 
PerHekaHVIlaT

ovat auki lapsiperheille 
kesällä Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa 

ja Keskustan 
seurakuntatalolla

keskiviikkoisin kello 
9.30–11, 9.6., 16.6.,  

23.6. ja 30.6.
Tiistaisin klo 9.30–11, 

3.8., 10.8., 17.8. ja 24.8.

Tervetuloa leikkimään 
ja tapaamaan ystäviä!

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

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!

Kuuntele jumalanpalvelukset suorana netistä: 
www.evl.fi/srk/kempele.
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oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 12.–20.5.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

www.oulunsalonseurakunta.fi

www.lahetysjuhlat.fi

Limingan rovastikunnan retki 11.-13.6. 
 LÄHETYSJUHLILLE VARKAUTEEN

Hinta 90€, sis. kuljetukset,  
hotelliyöpymiset (2hh), aamupala hotellissa.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ti 25.5. mennessä 
oman srk:n lähetyssihteerille.  

Ilmoittautumiset 
Kempele/Oulunsalo: 

Minna Sorvala
minna.sorvala@evl.fi

p. 040 779 7705

eu-elInTarVIkkeIDen 
Jako

20.5. kello 15–18 
seurakuntatalolla

Elintarvikeapu on 
tarkoitettu vähävaraisille 
henkilöille ja perheille. 

Elintarvikkeita 
jaettavissa 1000 kg.

Seurakunnan diakoniatyö

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

ke 14–17
pe 10–13

Hartaus ke 12.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heikki-
nen. 
rukouspiiri ke 12.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta ke 12.5. klo 19 Mu-
hoksen helluntaiseurakun-
nassa, Veturitie 1. 
kirkkovaltuuston kokous 
ma 17.5. klo 18 seurakunta-
talossa.
läskillä lukutaitoa – kam-
panjan loppupunnituspäi-
vät ti 18.5. klo 12–14 srk-ta-
lon kappelihuoneessa ja klo 
17–19 rippikoulusalissa se-
kä ke 26.5. klo 9–11 kappe-
lihuoneessa, klo 12–15 tk-sai-
raalan neuvotteluhuoneessa 
ja klo 17–19 rippikoulusalissa.
aikuisten raamattupiiri ti 
18.5. klo 17 srk-talon kappe-
lihuoneessa, Simo Pekka Pek-
kala. 
Iltahartaus ti 18.5. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen. 
Hartaus ke 19.5. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ke 19.5. klo 14 Vire-
kodissa, Pekka Kyllönen.
rukouspiiri ke 19.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.
Hartaus to 20.5. klo 12.30 
Päiväkeskuksessa, Jouni 
Heikkinen.
Yhteiset syntymäpäivä-
juhlat to 20.5. klo 13 seu-
rakuntatalossa. Kutsun saa-

neet, tervetuloa yksin tai 
perheenjäsenen tai ystävän 
kanssa. 
Hartaushetket to 20.5. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Seurakuntaretki kajaa-
niin 6.–7.7. Muutama paikka 
vapaana. Tied. ja ilm. 21.5. 
mennessä kirkkoherranvi-
rastoon p. 5331 284. 
kuorot: Ke 12.5. ei kuoro-
harjoituksia. Lapsikuoro ke 
19.5. klo 17 ja klo 18.30 kirk-
kokuoro seurakuntatalossa. 
lapset ja perheet: Per-
hekerho tiistaisin klo 9.30–
11.30 srk-talossa ja Päivärin-
teen seurakuntasalissa se-
kä torstaisin klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Lu-
pa pyhään -perheleiri 22.–
23.5. Koortilassa. Sitovat il-
moittautumiset 14.5. men-
nessä Sirpa Kukkohovi p. 050 
3093 565 tai Tuula Väänänen 
p. 040 5246 534. 
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. Perhekerho 
torstaisin klo 10–12. Perhe-
kerhossa vieraana to 20.5. 
kirjastotoimenjohtaja Pirk-
ko Tiepuoli.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoululaisten retki 
su 16.5. klo 10.  Seurat ja lau-
lutuokio klo 17 ry:llä. Päivä-
kerhojen kevätretki ma 17.5. 
klo 17.30. Veljespiiri to 20.5. 
klo 19. 
laitasaaren rauhanyh-
distys: Sisarilta to 13.5. klo 

18.30 ry:llä. Raamattuluok-
ka pe 14.5. klo 19 koulun ko-
dalla. Kevätmyyjäiset la 15.5. 

klo 11 ry:llä. Seurat su 16.5. 
klo 17 ry:llä. 
kastettu: Alina Julianna 

Karhumaa, Katriina Anna-
Sofia Räsänen.
kuollut: Pentti Kullervo 

Heikkinen 83, Väinö Matias 
Ojala 89.

Hartaus to 13.5. klo 11.30 
Teppolassa. Tapio Kortesluo-
ma.
Pyhäkoulut su 16.5. klo 12 
Salonpäässä, Repussa ja Vat-
tukujalla.
Herännäisseurat su 16.5. 
klo 18.30, Tarja ja Juha Maa-
lismaalla Kokkokaarto 17, 
Kempele.
reppu on auki klo perjantai-
na klo 18–23 nuorille. 
Varhaisnuorten kerhot 
ovat jääneet kesälomalle. 

Kerhot ja varkkari alkavat 
taas syyskuun alussa. 
lapsityön inkkari-juhlat 
srk-talossa. Perhe- ja parkki-
kerholaisille varattu juhlimis-
aika ke 19.5. klo 9.30–11. Oh-
jelmassa inkkari-aiheista as-
kartelua, laululeikkejä ja lii-
kuntaa. Kesto 1,5 tuntia.
Hartaus ke 19.5. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
lähetysilta ke 19.5. klo 18 
toimitalolla. Kevätkauden 
päätös.
Seurakuntakerho to 20.5. 
klo 11.30 seurakuntatalossa, 
Riitta Markus-Wikstedt.
Pyhäkoululaisten perhe-
retki su 23.5. klo 9.30 maa-
laiskartano Pihkalaan, Kesti-
lään lähtö S-marketin pihas-
ta ja paluu noin klo 15.30. 
Mukaan omat eväät, muun 
muassa makkaranpaisto on 
mahdollista. Mukaan myös 
liikunnalliset vaatteet.
Salonpään ry: Seurat su 
16.5. klo 16 ry:llä,  Toivo 
Määttä, Lauri Karhumaa. 

Aikuisten kevätjuhla pe 21.5. 
klo 19 ry:llä. Lasten kevätjuh-
la su 23.5. klo 14 ry:llä. Seu-
rat  su 30.5. klo 16 ry:llä, Erk-
ki Alasaarela ja Erkki Vähä-
söyrinki.
kirkonkylän ry: Seurat  
to 13.5. klo 16 ry:llä, Mat-
ti Lääkkö. Raamattuluokka I 
su 16.5. klo 12 ry:llä, raamat-
tuluokka II Kylänpuolessa ja 
Keskikylässä, ry. Karhuoja, 
Tuomo Kangas, seurat klo 
16 ry:llä, Erkki Alasaarela. 
Seurat to 20.5. klo 14 Salon-
kartanossa, Esa Kurkela. Seu-
rat la 22.5. klo 11.30 Teppo-
lassa. Kevätjuhla su 23.5. klo 
12 ry:llä, Jari Kupsala. Erityis-
ryhmän kerho to 27.5. klo 18. 
Seurat su 30.5. klo 16 ry:llä,  
Pertti Lahtinen, Markku Sep-
pänen.
kastettu: Minea Mariel Nis-
silä, Kristiina Oona Emilia 
Rautio, Veeti  Ernesti  Veik-
kolainen, Neelia Ellen Ilona 
Halonen, Vili Veikko Viitala, 
Eerika Salla Maria Puoskari, 
Frida-Sofia Emilia Ranta.

Kesäpäivät

Ota mukaan omat eväät ja ulkoiluun 
soveltuva varustus. Kesäpäivät ovat 
maksuttomia.
Viikko 23 ja 24.

kirkonkylä nuokkari ma 7.6. ja 14.6.
Klo 12–15
2003–2007 Syntyneet seurakunta
1997–2002 Syntyneet kunta

Päivärinne hyrkin koulu 
ti  8.6. ja 15.6.
Klo 12–15
2003–2007 Syntyneet seurakunta
1997–2002 Syntyneet kunta

kylmälänkylä kappeli ke 9.6. ja 16.6.
Klo 12–15
2003–2007 Syntyneet seurakunta
1997–2002 Syntyneet kunta

Huovila koulu to 10.6. ja 17.6. 
Klo 12–15
2003–2007 Syntyneet seurakunta
1997–2002 Syntyneet kunta

Honkala koulu pe 11.6. ja 18.6.
Klo 12–15
2003–2007 Syntyneet seurakunta
1997–2002 Syntyneet kunta

Kesäleirit

Huoleton 
7.6.–9.6. Seurakunta
Tyttöleiri 1997–2003 syntyneet 
Koortilan toimintakeskuksessa
Hinta 25 €
rannaton
14.6.–16.6. Seurakunta/kunta
Luovonleiri 1997–2000 syntyneet 
Hailuodon ranta-sumpussa
Hinta 40 €

rajaton
21.6.–23.6. Seurakunta
Lastenleiri 2001–2003 syntyneet
Koortilan toimintakeskuksessa
Hinta 25 €

uneton
21–22.6. Seurakunta
Yökirkko 1997–2000 syntyneet
Muhoksen kirkossa
Hinta 3€ 

uneton
22–23.6. Seurakunta
Yökirkko 1997–2003 syntyneet
Kylmälänkylän kappelissa
Hinta 3 €

kaiken maailman leiripäivä
28.6. Ja 29.6 
1997–2003 Syntyneet seurakunta
Klo 9.30–15.00
Koortilan toimintakeskuksessa
Hinta 3€ / leiripäivä

Ilmoittautumiset 
kesäpäiville ja leireille 
Muhoksen seurakunta 
kirkkoherranvirasto 
puh. (08) 533 1284
21.5. Mennessä.

lisätietoja 
Muhoksen seurakunta
Tuula Väänänen 040 524 6534
Sirpa Kukkohovi 050 309 3565
Anne Viinikanoja 040 579 9263
Katja Helenius 040 579 5799
Anja Hämäläinen 040 562 9131

Lasten kesä 
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Yhteisvastuu –kuntotempaus 
maanantaina 17.5. kello 18–20
Tyrnävän seurakuntatalolla / pihalla

Ohjelma:
 klo 17.00 Pihasählyturnaus alkaa (turnaukseen 

haastettu eri yhteisöjä sekä yläasteen 
nuoria) Turnaus toteutuu jos joukkueita 
ilmoittautuu

 klo 18.00 Tapahtuman avaus (Seurakuntatalon sali)
       18.15 Ohjatut kuntolenkit kävellen/sauvoen  

( n. 5 km) tai pyöräillen ( n. 8 km )

Tempauksen aikana on myytävänä kahvia, vohveleita 
ja makkaraa sekä arpoja. Lapsille ongintaa. 

Arpajaisvoittoja voi toimittaa 
kirkkoherranvirastoon 14.5. mennessä.

Osallistumismaksun 2 € / henkilö tai 10 € / jouk-
kue voi maksaa Yhteisvastuukeräystilille Op 548301-

28052 tai kuntotapahtumassa.
Tuotto käytetään Suomessa ja Haitissa köyhien 

lapsiperheiden auttamiseen.

Tervetuloa mukaan kuntoilemaan ja tukemaan 
Yhteisvastuukeräystä. 

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

naisten päivä
Ma 24.5. Ristironkkelissa

Siikalatvan perhekerhot klo 10–14. Ilmoittautuminen ruokailua varten perhekerhoissa.
Naisten ilta klo 16–20. Ilta avoin kaikille naisille. Illalla makkaranpaistoa ja kahvittelua.
Vaate-esittelyjä, perinteistä hierontaa ja intialaista päähierontaa. Hoitoihin ajanva-
raukset Eeva-Liisa Kekkonen p. 0207 109 733. 

kirkkoherranvirasto 
suljettu ke 19.5. 
henkilökunnan 

koulutuspäivän vuoksi.  

Sydämelliset kiitokset 
hautausmaiden 
siivoustalkoisiin 

osallistujille!

Piippolan ja Pulkkilan 
rippikoulu
La 15.5. klo 

9–14 Piippolan 
seurakuntakodissa. 

Lähtö klo 8.30 Pulkkilan 
seurakuntatalon pihasta.

La 22.5. klo 
9–14 Pulkkilan 

seurakuntakodissa. 
Lähtö klo 8.30 Piippolan 
kirkon parkkipaikalta. 

Ajetaan Leskelän 
kautta. 

keSTIlä
Seurakuntakerho pe 14.5. 
klo 10 kerhokodissa. 
Seurakunnan ohjelmaa pe 
14.5. klo 13 Pihlajistossa.  

Siivoustalkoot pe 14.5. klo 
17 ry:llä.
lasten ja nuorten kevät-
juhla su 16.5. klo 13 Kesti-
län ry:llä.
Järvikylän diakoniakylä-
toimikunnan vierailu ke 
19.5 klo 13 Pihlajistossa. 
ompeluseurat pe 21.5. klo 
19 Kestilän ry:llä.
kerhot: Varhaisnuortenker-
ho to klo 15.15 ja päiväkerho 
ke 12.5. klo 10 kerhokodissa.

PIIPPola
ehtoollishartaus ke 12.5. 
klo 14 Vaarintalossa ja klo 
14.30 Ainolassa. 
ruokailu ja herättäjäseu-
rat helatorstaina 13.5. klo 10 
messun jälkeen srk-kodissa, 
Kaarlo Hirvilammi.
kirkkokahvit pe 21.5. klo 19 
iltakirkon jälkeen seurakun-
takodissa. 
Varhaisnuortenkerho ti 
klo 16 srk-kodissa. 
kuollut: Sanna Jarva s. Saas-
tamoinen 88.

PulkkIla
kirkkokuoro ke 12.5. klo 
13.30 srk-talossa. 
ehtoollishartaus pe 14.5. 
klo 13 Koivulehdossa. 
raamattuluokka pe 14.5. 
klo 19 ry:llä. 
Pyhäkoulu su 16.5. klo 11 
ry:llä. 
ehtoollishartaus su 16.5. 
klo 14 Pulkkilan vuodeosas-
tossa.
Seurat su 16.5. klo 19 ry:llä. 
kerhot: Perhekerho ma klo 

10, varhaisnuortenkerho to 
klo 16, päiväkerho pe klo 10 
kerhohuoneessa.  
kuollut: Erkki Leonard Ho-
lappa 84.

PYHänTä
Seurat ja lauluilta la 15.5. 
klo 19 ry:llä. 
Vanhusten kirkkopyhä su 
16.5 klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Jumalanpalveluksen jäl-
keen kunniakäynti sankari-

haudoilla ja kirkkokahvit srk-
talossa. 
Hartaus su 16.5. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 16.5. klo 16 ry:llä, 
Erkki Nukari ja Matti Jokitalo.
lapsi- ja nuorisokuoron 
kevätlaulut to 20.5. klo 
13.15 Nestorissa.
Hartaus to 20.5. klo 14 Kuu-
rankukassa. 
kuorot: Veteraanikuoro 
to klo 12, lapsikuoro to klo 

16.30, kirkkokuoro to klo 18 
ja nuorisokuoro pe klo 17.30 
srk-talossa. Kuoroja ei hela-
torstaina. 
kerhot: Päiväkerho ma klo 
10 kerhotilassa sekä varhais-
nuoret ma klo 15 kerhotilas-
sa ja ke klo 13 Tavastkengällä.

ranTSIla
Hartaus ke 12.5. klo 14.30 
vuodeosastolla.
lähetystilaisuus helators-

taina 13.5. klo 10 messun jäl-
keen srk-talossa. Mukana lä-
hetti Regina Hantikainen.
kevätjuhlat helatorstaina 
13.5. klo 13 ry:llä.
eläkeliitto ti 18.5. klo 11 srk-
talossa. 
Musiikkiopiston kevät-
konsertti ti 18.5. klo 19 srk-
talossa. Piano ja trumpetti-
musiikkia, kahvitarjoilu sti-
pendirahaston hyväksi.
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. 
Seurakuntakerhon retki 
to 27.5. Pökkylän Punai-
seen Tupaan. Lähtö klo 10 
Rauhalan pihasta, klo 10.05 
srk-talolta. Retken hinta seu-
rakuntakerholaisilta 10 €, 
muut 22 €. Ilmoittautumi-
set 21.5. mennessä Eeva-Lii-
sa Kekkonen p. 0207 109 733 
tai Hillevi Nuolioja p. 0207 
109 736.
Kerhot: Pikku Nuput pe 
14.5. klo 10, Isot Nuput ti klo 
10 ja Hovin Nuput ke klo 10. 
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa. Tyttökerho ma klo 
15.30 Nuppulassa. Mankilan 
varhaisnuoret ti klo 14.30, 
Hovin varhaisnuoret ke ryh-
mä I klo 12.15 ja ryhmä II klo 
14.15. 
kastettu: Maria Aino Inke-
ri Konola.

Seurakuntakerho ti 18.5. 
klo 12.30 Tyrnävän srk-ta-
lossa.
Hartaus ke 19.5. klo 15 Vil-
laTyrnissä.
Hartaus to 20.5. klo 14 Ala-
temmeksen Vanhainkodissa.
aamukammari keskiviik-
koisin klo 9-10.30 Tyrnävän 
srk-talon takkahuoneessa.
Temmes: Hartaus pe 14.5. 
klo 11 Eläkeliiton kerhossa 
Temmeksen srk-talossa. Har-

kirkkoherranvaali
Tyrnävän seurakunnassa toimitetaan sunnuntaina 
16.5.2010 kirkkoherranvaali.
Sanajumalanpalvelus su 16.5. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Leila Ikonen, kanttorina Pentti Korkia-
koski. Kirkkokuoro.
Jumalanpalveluksen jälkeen alkaa kirkkoherranvaali 
kirkossa, vaali päättyy klo 20.
Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys kirkkoherranvi-
rastossa  maanantaista 10.5. perjantaihin 14.5., joka 
päivä klo 9–18.

Siivous-
talkoot 
ke 19.5. klo 10 
Temmeksen 

hautausmaalla. 
Ruokailu.

Tervetuloa luontokerhoon
Seurakunta ja kunta järjestävät yhteistyössä kesäkuus-
sa luontokerhon vuosina 2003–2005 syntyneille lapsil-
le. Kerhopaikat ovat Kirkonkylällä, Murrossa ja Tem-
meksessä 

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon (08) 5640 
600 torstaina 20.5. ja perjantaina 21.5. klo 9–14.

Luontokerhoihin ei oteta ilmoittautumisia muualla 
kuin kirkkoherranvirastossa. Ryhmät täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Luontokerhossa leikitään, lauletaan ja opitaan kiin-
nostavia asioita luonnosta. Joka päivä lapsille mukaan 
pienet eväät. Sateen sattuessa kerhoillaan sisällä, kir-
konkylällä srk-talolla ja Murrossa kerhotiloissa. Luon-
tokerhossa teemme myös pieniä retkiä lähiympäris-
töön.Isovanhempi-

lapsenlapsi 
leiripäivä 

la 29.5 klo 10–16
Tyrnävän 

seurakunnan 
Kesäkodilla.

Hinta 6 € / 4 €.
Ilm. 24.5. mennessä 

kirkkoherranvirastoon 
p. 5640 600.

ensi syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen
Syksyn päiväkerhoihin ilmoittaudutaan joko 
päiväkerhossa lastenohjaajalle tai puhelimitse 
pe 21.5. klo 9–15 välisenä aikana Soilen numeroon 
044 7372 615.
Syksyllä päiväkerhoihin otetaan vuosina 
2005 ja 2006 syntyneitä lapsia.

Tervetuloa 
äitien 

hemmottelu-
iltaan

Äitien hemmotteluilta 
ti 25.5. klo 17 

Kesäkodilla Kolmikan-
nassa.

Mukaan tarvitset sau-
navarustuksen sekä 

iloista mieltä.
Ilm. perjantaihin 21.5. 
mennessä kerhossa tai 

puhelimella Soilelle 
044 7372 615.

Seurakunnan kesäretki 
23.–25.7. Joensuuhun 

Retki on tarkoitettu kaikenikäisille. Majoitus Joensuus-
sa Vaivion kurssikeskuksessa 2 hengen huoneissa. Tutus-
tumiskohteita mm. Iisalmen Evakkokeskus, Maaningan 
Korkeakoski, Joensuun jokiristeily, Koli ja Paltaniemen 
kuvakirkko. Osallistumismaksu 150 € / aikuinen ja 75 € / 
alle 14 v. sisältää linja-autokyydin, majoituksen, ruokai-
lut, laivaristeilyn ja muun ohjelman.
Ilm. 3.6. mennessä kirkkoherranvirastoon (08) 5640 600.

taus to 20.5. klo 10.30 Män-
tyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurakuntapäivä to 13.5. klo 
13 ry:llä. Kevätjuhla su 16.5. 
klo 13 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 16.5. klo 16 ry:llä.
kaatuneiden muistopäi-
vän seppeleen lasku su 
16.5. klo 9.30 Temmeksen 
sankarihaudalla ja klo 9.45 
Tyrnävän sankarihaudalla.

Vapaaehtoisten kokoon-
tuminen  seurakunnan Ke-
säkodilla to 20.5. klo 18.00
Illan ohjelmassa muun mu-
assa hartaus, yhteislauluja, 
kävelykierros joelle, yhteistä 
jakamista sekä tie-tysti ma-
koisa iltapala.
Illassa mukana myös Limin-
gan ja Lumijoen vapaaeh-
toisia.
kastettu: Nanna Aino Ma-
ria Juustila, Pulmu Pellava 
Kinnunen, Ella Maria Sep-
pänen.
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Ville Ranta: 
Paratiisisarja. 
WSOY, 2010.

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

k I n o k u l M a

Puolalaisen ohjaajan Krzysz-
tof Kieslowskin piti ohjata vain 
yksi jakso Kymmenestä käskys-
tä, mutta hän kiintyi niin teks-

teihin, että ohjasi kaikki.  Ajatuksen 
Vanhan Testamentin käskyjen tv-sar-
jasta hän sai juristiystävältään, jonka 

Kieslowskin Kymmenen Käskyä 
kokemuksia Kieslowski käytti käsikir-
joituksessa.  

Käskyjä ei nimetä, vaan ne ovat nu-
meroina.  Niiden teemat sekoittuvat ja 
samasta tarinassa sivutaan useita käs-
kyjä.  Kymmenen käskyä, osa 2 (Deka-
log 2, 1988) voisi käsitellä ainakin käs-
kyjä Älä tee aviorikosta, Älä tapa ja Älä 
lausu väärää todistusta lähimmäises-
täsi. Elokuvan ylilääkäri vielä rikkoo 
näistä viimeisintä välttääkseen ensim-
mäisen toteutumisen.

Elokuvan alussa varsovalaisen ker-
rostalolähiön talonmies löytää pihal-
ta parvekkeelta pudonneen jäniksen.  
Hän epäilee sen kuuluvan iäkkäälle 
lääkärille.  Jänis viittaa elokuvan kuo-
lema-aiheeseen, mutta se on myös Puo-
lan silloisten ruokajonojen kiertoilmai-

su.  Kuolema ja elämä kulkevat molem-
pien keskushenkilöiden mukana.

Kieslowski paljastaa vähitellen kat-
sojalle lääkärin ja samassa rapussa asu-
van Dorotan elämäntilanteen. Dorota 
on raskaana toiselle miehelle samaan 
aikaan, kun hänen puolisonsa on sai-
raalassa.  Hän alkaa tiukata lääkäriltä, 
kuoleeko mies. Jos hän kuolee, Dorota 
ei tee aborttia.  

Kieslowskin elokuvaa lukee ku-
va kuvalta kuin kuorisi sipulia. Lää-
käri pysähtyy punaisissa liikenneva-
loissa, mutta Dorota ei noudata mi-
tään sääntöjä.  Lääkäri kertoo siivoo-
jalleen, kuinka hän menetti perheensä 
Varsovan pommituksessa, mutta kät-
kee perhekuvan Dorotan silmiltä.  Ta-
rinan kahta käännekohtaa seuraa nuo-

Ensimmäisellä Ville Rannan 
Paratiisisarjan lukukerral-
la Petri Kuljun kahvi ehti 
kylmetä kupissa. Kerron-

ta vei mennessään, ja Kulju luki 
kirjan yhdeltä istumalta. Oulu-
lainen Kulju opettaa Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulussa ku-
vataiteita ja siihen liittyviä ainei-
ta. Itse hän maalaa ja piirtää sen 
minkä perheeltä ja työltä ehtii.

– Kirjan kuvitus muistuttaa 
lastenkirjan kuvitusta. Rannal-
la on teknisesti elävä ja rento, il-
mava tyyli. Kerronta ei ole sidot-
tu ruutusarjakuvaan. Se toimii, ja 
kirjassa on todella hienoja visu-
aalisesti ajateltuja aukeamia, sa-
noo Kulju.

Kuvamaailma 
uusiksi
Sarjakuvaksi muutettuja Raama-
tun kertomuksia nähdään Kuljun 
mukaan herätysliikkeiden piiris-
sä, populaarikulttuurin puolella 
niitä on vähemmän.

Raamatun kuvittaminen ei ole 
helppoa. Hankaluus piilee aihei-
den nykyaikaistamisessa.

– Raamattu herättää ihmisissä 
suuria tunteita. Sen kertomusten 
kuvamaailmalle on tehty raamit 
renessanssiin ja barokin taiteen 
kautta, sanoo Kulju.

Maalaustaiteen jälkeen on 
muiden taiteiden vuoro purkaa 
Raamatun kuvastoa. Elokuva-
maailma on tehnyt sitä jo esi-

merkiksi Viimeisissä kiusauksis-
sa ja Passion of the Christissa. Ko-
hinaa jos jonkinlaista syntyi mo-
lemmista.

– Sarjakuva on noussut 
1900-luvun lopussa. Muutakin 
sarjakuvaa on opittu lukemaan 
kuin Aku Ankkaa ja Hämähäk-
kimiestä.

aatamia ahdistaa 
ja kaduttaa
Siinä missä ensimmäinen luku-
kerta sujahti hahmoihin tutustu-
essa, kuvia katsoessa ja niistä ja 
tekstistä löytyneille pienille yk-
sityiskohdille naureskellessa, he-
rätti toinen kierros jo uusia aja-
tuksia.

– Aatamin ja Eevan tarina on 
matka ja seikkailu: miten meidän 
käy? Eeva on tarinan seikkailija ja 
aarteenetsijä, Aatami puolestaan 
”kuivaharjoittelija”, jota ahdistaa 
ja pelottaa.

Hänen mielestään yksi kir-
jan loistavista oivalluksista ja 
pohdinnoista on se, kun Aatami 
miettii miksi Jumala on luonut 
tällaisen rangaistussiirtolan, jos 
hän kerran on hyvä. Kulju ker-
too myös pystyneensä näkemään 
murheita miettivässä Aatamissa 
omaa ajatusmaailmaansa.

–Mieleen tuli myös ajatus, 
ovatko miehet ylipäätään varo-
vaisempia ja naiset herkempiä te-

kemään uusia asioita ja astumaan 
alueille, joissa ovat epävarmoja, 
pohtii kirjaa taiteen tekemisen 
kautta peilannut Kulju.

Kasvutarinassa kaksi ihmis-
tä huomaavat tarvitsevansa toi-
siaan, vaikka ovat hyvin erilai-
sia ja elämäkään ei ole aina ko-
vin hääviä.

– Kirjan suuri teema on rak-
kaus, niin Jumalan rakkaus kuin 
Aatamin ja Eevankin rakkaus. 
Ilman sitä ei elämästä tulisi mi-
tään.

PÄIVI MÄKINEN

Märehtijä ja aarteenetsijä paratiisissa

A nn i  K innu n e n

Kymmenen käskyä 2/10. "Toisen käskyn" 
olennaisin ongelmanasettelu kiertyy 
abortinteon ympärille. Ohjaus: Krzysztof 
Kieslowski. Yle Teemalla la 15.5. klo 18.30 
ja su 16.5. klo 22.25.

Petri Kuljun mielestä Paratiisisarjan suuri teema on rakkaus. 

ri mies.  Hänet nähdään kestoltaan ly-
hyissä kuvissa tarkkaavan tilannetta 
kuin enkeli.  

Teema esittää Krzysztof Kieslows-
kin Kymmenen käskyä lauantaisin.

PENttI KEJoNEN


