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Menetyksiä on monenlaisia. Yleensä mene-

tys on jotain, mitä jäämme kaipaamaan. 

Läheisen ihmisen, suhteen, työpaikan, 

kodin tai unelman menetys vaatii surutyötä. 

Menetys muuttaa aina jollain tavalla elämää. 

Menetysten myötä valmiiksi ajatellut elämän suun-

taviivat katoavat ja ihminen tuntee helposti olevan-

sa yksin keskellä kaaosta. Elämä on luotava uudel-

leen. 

Usein tuntuu siltä, ettei vanha viisaus ”Ei elämä 

anna enempää kuin pystyy kestämään” pidä aina 

paikkaansa. Niin moni luopuu elämästään taakkan-

sa alla. Laskiko joku väärin kantokyvyn vai puuttui-

ko elämänkaravaanista kantajia?

On mahdotonta tietää, kuinka paljon surua ja 

menetyksiä lähimmäisemme kantaa. Jokaisella 

meistä on kuitenkin kokemusta menettämisestä. 

Siksi asioista kannattaa paitsi puhua, myös kysel-

lä. Kyseleminen ei ole aina utelua vaan auttamista. 

Kun autat ensin toista, sinuakin osataan ja uskalle-

taan auttaa helpommin. Suurin menetys on se, jos 

ei ole ketään jolle puhua. 

Jos ei voi puhua sukulaisille, ystäville tai netti-

tuttaville, apua voi hakea vaikka ammattiauttajal-

ta. Kirkon työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan 

ilman tuntitaksaa tai Kelan korvauspäätöksiä. Vaka-

vista aiheista puhuminen ei ole valittamista. Selviy-

tymistarinat ovat paras tapa luoda uskoa elämään: 

menetykset kuuluvat elämään. 

Menetykselle löytyy usein Korkeimman tahtoa, 

maailmantaloudellista tilannetta tai konkurssia 

inhimillisempi syy: toinen ihminen. Esimerkiksi jät-

täjän, velkojan tai kohtalokkaaksi käyneen rattijuo-

pon syyllistäminen on inhimillinen reaktio. Mene-

tys jättää kuitenkin lovensa myös jättäjään, velko-

jaan ja rattijuoppoon. Hienointa on huomata se, 

että menetyksen kokenut ja sen aiheuttaja voivat 

kohdata ilman katkeruutta. Se vaatii sitä, että suru-

työ on tehty. 

* * * * * *

Joskus menetys ja sen tuoma muutos voi olla myös 

positiivinen asia. Sellainen se on ollut ainakin Läs-

killä lukutaitoa -kampanjassa. Tuhansilla kampan-

jaan osallistuneilla ulkoinen olemus on keventynyt 

ja kilojen menetysten tuoma enegia näkynee jat-

kossa myös toiminnassa. 

Samanlaista kevennyskuuria voisi toteuttaa myös 

seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Byrokrati-

asta voisi sulattaa muutamia makkaroita ja siirtää 

energiaa tekemiseen ja kuuntelemiseen.

Aatoksia

Menetys tuntuu aina

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

27.5.2010

Lasta täytyy 
kuunnella
Toimituspäällikkö Jyrki Jantunen ottaa 
kantaa rippisalaisuuteen Suomen Kuva-
lehdessä:

"Rippisalaisuutta pitää puolustaa. On 
hyvä, että edes kirkosta löytyy ihminen, 
jolle voi kertoa kaikki asiat täysin luotta-
muksellisesti. Ja yksikään pedofiili ei jää 
pimentoon, jos lapsia kuunnellaan korvat 
oikeasti auki, luottaen. Vain siten väärä 
salaisuuden kehä voi murtua. Omaa vas-
tuuta on yllättävän helppo paeta."

Suomen Kuvalehti 20/2010

Totuus 
tekee kipeää
"Jos tutkimuksissa todetaan, etteivät ih-
miset halua kuulla raamatullista totuutta 
itsestään ja tilanteestaan, emme silti lak-
kaa kertomasta sitä. Viisas lähimmäinen 

kertoo ystävälleen totuuden, joka tämän 
on tarpeellista kuulla, vaikkei tämä halu-
aisikaan. Hyvät uutiset kannattaa kertoa 
sillekin, joka ei juuri nyt ymmärrä, kuin-
ka paljon hän niitä tarvitsee. " 

Päätoimittaja Leif Nummela, Uusi Tie 20/2010

Rukous tuo pontta 
futikseen
Jalkapallon harrastaja Joonas Nieminen 
saa rukouksesta voimaa viheriölle:

"Usko ja urheilu voivat Niemisen mie-
lestä elää kentillä sulassa sovussa, niitä ei 
pidä eikä tarvitse erottaa toisistaan. Hän 
ei pidä meteliä omasta uskostaan, vaan 
kääntää sen vahvuudekseen. Silti hänestä 
olisi upeaa saada usko koko ryhmän kan-
tavaksi voimaksi. 

– Olisi erittäin hienoa, jos joukkue ru-
koilisi yhdessä ennen peliä."

Seurakuntalehti Risteys 26.5.2010

Kohtaamisia

Minusta on ihanaa tuoksutella haju-
vesiä. Varsinkin näin keväällä. Har-
voin niitä ostan, kun ovat mokomat 
niin kalliita. Tuoksuttelin siis haju-
vesiä nautiskellen, kun katseeni koh-
tasi vanhan rouvan. 

Katsoimme toisiamme silmiin ja 
hän hymyili minulle iloisesti. Hän 
tuli viereeni ja totesi kuinka ihanaa 
on tuoksutella ja haaveilla kesästä ja 
auringosta. Kuinka ihanaa on lait-
taa tuoksua aina joskus, vaikka pi-
tääkin muistaa olla varovainen, kun 
niin monilla on niitä allergioita. 

Lähdimme yhtä matkaa kaupas-
ta ulos. Emme ostaneet mitään, haa-
veilu riitti. Ulkona tuo rouva toivotti 
minulle hyvää jatkoa ja minä hänel-
le. Hymyillen ja hyvillä mielin jat-
koin matkaa.

Facebookissa sain kaveripyyn-
nön ystävältä, jota en ole nähnyt sit-
ten lukiovuosien. Jostain syystä hän 
oli ollut mielessäni aivan vasta, kun 
vierailin kotipaikkakunnallani. Nyt 
kohtasimme netissä ja jaamme taas 
arkipäivän asioita aivan kuin ennen.

Käyn säännöllisesti kuntosalilla, 
joka on tarkoitettu vain naisille. Olin 
siellä aikaisin aamulla. Meitä oli siel-
lä vain muutama nainen, koska oli 
arkipäivän aamu. Rehkimme kukin 
yksinämme. Taustalla soi musiikki. 
Kukaan ei puhunut mitään ja niin oli 
hyvä. Syke pysyi korkealla ja kalorei-
ta kului. 

Rehkimisen jälkeen lähdin sau-
naan. Kuntosalin saunassa on hyvä 
olla. Sauna on hämärä. Kiuas on sau-
nan keskellä ja lauteet ovat puolikaa-
ressa sen ympärillä. Saunassa on hil-

jaista, sillä sinne ei kuulu musiikki, 
eivätkä muutkaan äänet. 

Heitin löylyä ja me saunassa olijat 
tuijotimme hiljaa kiukaasta kohoa-
vaa höyryä. Oli hyvin hiljaista ja rau-
haisaa. Paljaina ja puhtaina olimme 
yhdessä hiljaa. Jaoimme vain tuon 
hetken. 

Toinen naisista nousi mennäk-
seen suihkuun ja sanoi: ”Ihan kuin 
olisi ollut kirkossa. Nyt jaksaa lähteä 
töihin.” Yhdessä koetussa hiljaisuu-
dessa oli aavistus pyhästä. Virvoitus-
ta oli saanut ruumis ja sielu.

Kohtaamiset ovat tärkeitä. Hetket 
joissa pysähdymme ja hiljennämme 
vauhtia. Katsomme toista silmiin ja 
jaamme hiljaisuuden. 

Aina ei tarvitse lähteä kauas pääs-
täkseen rauhaan ja hiljaisuuteen. Py-
hän kokemuskin voi tulla aivan yl-
lättäen, arkipäivän aamuna. Silmät 
avoinna kulkien voi odottamatta 
kohdata uuden ihmisen tai löytää 
vanhan ystävän. 

Virpi SillaNpää-poSio
Kirjoittaja on oululainen oppilaitospastori
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Ulkoapäin saatetaan 
monesti hyvää 
tarkoittaen vähätellä 
raskausaikana 
lapsensa 
menettäneiden 
tuntemuksia. Surua 
ei tee vähäisemmäksi 
se, että lapsi ei ole 
ehtinyt syntyä. Suhde 
lapseen on kuitenkin 
ollut olemassa. 

Monelle perheelle lapsi 
on olemassa heti, kun 
raskaus varmistuu. 
Jokaiselle raskausaikana 
menetetylle 
ihmishahmoiselle 
pienokaiselle voidaan 
toimittaa hautaan 
siunaaminen, jos 
vanhemmat niin haluavat, 
kertoo sairaalapastori 
Hannele Lusikka. 

Rauhan Tervehdyksen toi-
mitukseen tuli kevääl-
lä juttuvinkki, jossa toi-
vottiin lehden selventävän 

raskausaikana menetettyjen las-
ten hautauskäytäntöjä. 

Vinkin antajan perheessä oli 
sattunut tapaus, jossa 18-viik-
koisen pienokaisen menettäneet 
vanhemmat eivät olleet saaneet 
sairaalassa tietoa siitä, että he voi-
vat myös itse haudata lapsensa. 

Lain mukaan hautaamisvel-
voite on yli 22-viikkoisten lasten 
vanhemmilla. 

– Myös kaikki alle 22-viikkoi-
set pienokaiset voidaan siunata, 
vakuuttaa Oulun seurakuntayh-
tymän johtava sairaalateologi 
Hannele Lusikka. 

Sairaaloissa hoitohenkilökun-
ta selvittää vanhemmilta, halu-
avatko he papin keskustelemaan 
lapsen hautaan saattamisen mah-
dollisuudesta. 

Hannele Lusikan mukaan hoi-
tohenkilökunta Oulussa on tie-
toinen toimintamalleista. Joskus 
voi kuitenkin tapahtua niin, ettei 
uusi lääkäri tai hoitaja tiedä mah-
dollisuuksista. Silloin voi syntyä 
esimerkin kaltaisia tilanteita.

Oulun yliopistollisessa kes-
kussairaalassa kaikki 12–22-viik-
koiset vainajat toimitetaan yh-
teistuhkaukseen Intiön hautaus-
maalle. Perhe voi myös haudata 
pienokaisensa omaan hautaan.

Usea siunaus mahdollinen
Lapsen muistoksi on mahdollista 
pitää saattohartaus jo sairaalassa. 
Lisäksi lapselle voidaan järjestää 
oma siunaustilaisuus esimerkik-
si hautausmaan kappelissa ennen 
yhteistuhkausta.

Yksi sairaalan hoitohenkilö-
kunnan ja sairaalapappien yh-
teistyön muoto on se, että papit 
ovat käyneet hoitohenkilökun-
nan kanssa yhdessä läpi esimerk-
kireitin, jonka myös vanhemmat 
kulkevat. 

– Surukierroksella olemme 
lähteneet liikkeelle patologian 
laitokselta, menneet sieltä Intiön 
kappeliin ja lopuksi uurnaleh-
toon, Lusikka kertoo.

Sairaalapastoreiden kanssa 

voi keskustella erilaisista saatta-
misen vaihtoehdoista. Lusikka 
muistuttaa, että sairaalapastorit 
palvelevat kaikkia. Ei siis ole vä-
liä, kuuluvatko vanhemmat kirk-
koon. 

Sairaalapastori otetaan myön-
teisesti vastaan.

– Moni vanhempi arvostaa si-
tä, että kirkko on tässä tilantees-
sa heidän tukenaan. Heitä auttaa 
jo sekin, että hartaudessa on mu-
kana joku ulkopuolinen ihminen 
sanoittamassa heidän suruaan. 

Surusta on kerrottava
Hannele Lusikka muistuttaa, et-
tä hartaushetken pito ei ole kos-
kaan liian myöhäistä.

 – Jos pienokaisen siunaus ei 
ole jostain syystä toteutunut me-
netyksen alussa, hartaushetken 
voi pitää jopa vuosia myöhem-
min. 

Hän painottaa myös sitä, et-
tä saattohartaus tai hautaan siu-
naaminen toimitetaan vanhem-
pien pyynnöstä. Ei ole väliä sil-
lä, onko lapsi menetetty raskau-
den keskeytyksessä tai keskenme-
non kautta. 

– Monet vanhemmat ovat ker-
toneet, että hautaaminen konkre-
tisoi menetyksen ja merkitsee su-
rutyön käynnistymistä. 

Lusikka pahoittelee sitä, et-
tä ulkoapäin saatetaan monesti 
hyvää tarkoittaen vähätellä ras-

kausaikana lapsensa menettänei-
den tuntemuksia. Surua ei hänen 
mukaansa tee vähäisemmäksi 
se, että lapsi ei ole ehtinyt syn-
tyä. Suhde pienokaiseen on kui-
tenkin ollut olemassa raskauden 
alusta alkaen. 

Yhä useampi lapsensa menet-
tänyt hakee vertaistukea esimer-
kiksi internetin keskustelupals-
toilta. Seurakunnat ja eri järjes-
töt järjestävät myös sururyhmiä. 

– Raskauden aikaisissa mene-
tyksissä kannattaa muistaa ker-
toa tapahtuneesta myös muil-
le perheen lapsille. Lapset kyllä 
vaistoavat vanhempiensa surun 
ja syyllistävät sillä herkästi itsen-
sä, jos eivät tiedä mitään mene-
tyksestä.

– Hautaamisen eri vaihtoeh-
toja kannattaa miettiä rauhassa. 
Monet surevat ovat toistuvasti 
kertoneet, että menetetyn lähei-
sen hautapaikan merkitys on su-
russa suuri. Kun hauta on lähel-
lä, esimerkiksi oman seurakun-
nan hautausmaalla, siellä voi käy-
dä aina kun haluaa.

ElSi SaloVaara

Siunaus ja hautaus ovat 
jokaisen perheen oikeuksia

S a t u L a p in lam p i

S a t u  L a p in lam p i

Pienokaisia voi käydä muistamassa Intiön hautausmaan uurnalehdossa nimettöminä haudattujen muistomerkillä. 
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Lasten ja nuorten hyvinvointi on suo-
malaisille tärkeää. Kuitenkin saamme 
jatkuvasti lukea ja kuulla kuinka taas 
on lakkautettu päiväkoteja ja kouluja, 
leikattu sosiaalialan palveluja ja vähen-
netty henkilökuntaa. 

Onko päättäjille tärkeämpää luoda 
hyvinvointiyhteiskunnalle hienot ku-
lissit vai vähentää pahoinvointia yhteis-
kunnassa? Mielestämme tärkeämpää 
olisi suunnata varat ihmisten, erityises-
ti lasten ja nuorten, hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi. Valitettavasti näyttää sil-
tä, että kehityksen suunta on suoraan 
alaspäin.

Jo päiväkoti-ikäiselle lapselle luo-
daan tietynlainen muotti, jonka mu-
kaan kehityksen tulisi edetä. Sosiaalis-
ta ja reipasta lasta kehutaan, kun taas 
jopa vanhemmat saattavat hävetä ujoa 
lastaan. Koulujen ja päiväkotien lak-
kautusten myötä ryhmien koot suure-
nevat. Onhan se halvempaa yhteiskun-

nalle, mutta lasten ja nuorten kannalta 
kyläkoulu ja pieni ryhmä ovat huomat-
tavasti parempi ja turvallisempi kasvu-
ympäristö. Pienessä ryhmässä oppilaat 
on helpompi huomioida yksilöinä ja eri-
laisten lasten ja nuorten on helpompi so-
peutua ryhmään. Pienissä ryhmissä ei 
myöskään ole niin paljon kilpailua kes-
kenään.

Aikuisten asettamat odotukset luovat 
menestyspaineita, ja epäonnistuessaan 
nuori voi tuntea itsensä arvottomaksi. 
Pahimmassa tapauksessa menestyspai-
neet voivat aiheuttaa mielenterveyson-
gelmia, jotka taas jäävät helposti hoita-
matta, kun pyritään säästämään mie-
lenterveyspalveluja leikkaamalla. Tun-
tuu, että jokaisen pitäisi kasvaa yhteis-
kunnalle tehokkaaksi kansalaiseksi ja 
edetä muiden luomien odotusten mu-
kaisesti. Kaikki kuitenkin ovat yksilöi-
tä ja muiden odotuksia tärkeämpää oli-
si kyetä etenemään omien toiveiden mu-

kaisesti. Avainsanoja ovat onnellisuus ja 
tyytyväisyys omaan elämään.

Vastuu lasten ja nuorten hyvinvoin-
nista on kasvattajilla, toisin sanoen van-
hempien lisäksi päiväkodin ja koulun 
henkilökunnalla. Erityisesti kouluilla 
olisi halutessaan hyvä mahdollisuus vä-
hentää lasten ja nuorten pahoinvointia. 
Opettaja voi esimerkiksi pyrkiä korosta-
maan lapsen hyviä puolia ja välttää las-
ten arvioimista koulumenestyksen pe-
rusteella. On myös tärkeää, että lapsella 
on Internetin ja television lisäksi oikeaa 
sosiaalista elämää ja välittäviä ihmisiä 
ympärillään. Tässä asiassa vanhemmil-
la on mahdollisuus vaikuttaa rajoitta-
malla muun muassa tietokoneen ja te-
levision käyttöä.

Olemme sitä mieltä, että mitä ke-
hittyneemmältä hyvinvointiyhteiskun-
tamme näyttää, sitä huonommin ihmi-
set voivat henkisesti. On tutkittu, että 
maissa, joissa kehitystaso on huomatta-

vasti heikompi, ihmiset ovat tasapainoi-
sempia ja onnellisempia. Tärkeää olisi 
täälläkin nyt pysäyttää kulissien luomi-
nen, ja keskittyä hyvinvointiin. Lapsissa 
ja nuorissa on Suomen tulevaisuus, jo-
ten eikö olisi jo aika laittaa asiat tärke-
ysjärjestykseen ja panostaa tulevaisuu-
teen!

HEiDi HärKÖNEN
sosionomi-diakoni opiskelija

iiNa pUroila
sosionomi opiskelija

Diak Pohjoinen, Oulu

Välittääkö yhteiskunta?

T akaniemelän seurakunta 
vuonna 2020. Seurakun-
nan työntekijät ja luotta-
mushenkilöt ovat kuul-

leet käskyn ja käyvät aktiivises-
ti jumalanpalveluksessa. Seura-
kunnan kirkkoherra on pohtinut 
saarnan aineksia miesten kanssa 
miestenpiirissä. Lapsoset ovat as-
karrelleet perhekerhossa enkelei-
ta, joita ylpeät isät ja äidit tule-
vat toljottamaan jumalanpalve-
lukseen.

Jumalanpalvelus alkaa silloin 
kun seurakuntaa huvittaa, koska 
se on seurakunnan oikeus.  Ju-
malanpalvelukset ovat niin täyn-
nä, että ehtoollispikareita pese-
vät astianpesukoneet menevät 
jumiin. Suntiot pesevät pikareita 
käsin ja ylistävät Herraa. 

Takaniemelan seurakuntaa 
ei ole oikeasti olemassa eikä nyt 
eletä vuotta 2020. Jumalanpalve-
lusta halutaan kuitenkin uudis-
taa. Kuvitteellisen Takanieme-
län seurakunnan jumalanpalve-
luskäytännöt ovat joitakin niis-
tä ehdotuksista, joita on nostettu 
esiin uudistuksessa.

Kaiken takana on kirkollis-
kokouksessa vuonna 2008 tehty 
edustaja-aloite, jossa ehdotetaan, 
että kirkkomme jumalanpalve-

Jumalanpalvelusta 
viilataan yhä

Oululainen ohjelma vä-
henee Radio Deissä. 
Oulun ev.-lut. seura-
kuntayhtymä on teet-

tänyt ostopalveluna Kasvun 
paikka -ohjelmaa ja Naisen 
allakkaa, jotka on kuultu osa-
na Toivon iltapäivä -lähetys-
tä. Nyt nimetyt ohjelmapai-
kat loppuvat. Vain sunnuntain 
aluelähetykset jatkuvat kuten 
tähänkin asti. 

– Pääkaupunkiseudun seu-
rakunnat ovat myös luopuneet 
omasta ohjelmantuotannos-
taan. Se kuuluu radiokanaval-
le itselleen, Oulun seurakun-
tayhtymän viestintäjohtaja Sa-
kari Korpi toteaa.

Voi olla, että Dei ostaa jat-
kossa ohjelmia myös Oulun 
seudulta. Oulun seurakun-
tayhtymän viestintä suuntau-

tuu enemmän verkkoon. 
– Radio Dein kautta on vai-

kea tavoittaa suuria joukkoja, 
Korpi harmittelee.

Muutaman vuoden takai-
sen tutkimuksen mukaan vain 
kolme prosenttia oululaisista 
kuuntelee Deitä päivittäin. 

Oulu oli ensimmäinen 
maakuntakaupunki, jossa Ra-
dio Dei alkoi aikanaan kuulua. 
Koko maan laajuudella kana-
valla on 207 000 kuuntelijaa 
viikoittain, 99 000 kuuntelijaa 
päivittäin ja 20 000 kuunteli-
jaa tunneittain. Radio Deitä 
kuunnellaan päivittäin keski-
määrin 2 tuntia 15 minuuttia 
ja viikoittain 7 tuntia 30 mi-
nuuttia.

TyTTi pääKKÖNEN

Oulun seurakunnat 
karsivat ohjelmiaan 
Radio Deissä

lus otetaan perusteellisen tarkas-
telun kohteeksi.

Aivan tästä ei ole kuitenkaan 
kysymys. Oulun tuomiokapitu-
lin vs. hiippakuntasihteeri Kari 
Tiirola kertoo, että jumalanpal-
veluksen suuri uudistus tehtiin 
kymmenisen vuotta sitten. Ju-
malanpalvelusten oppaasta tu-
li uusi laitos viime joulukuussa. 
Kaavat on opittu ja nyt vain men-
nään astetta syvemmälle. 

Jumalanpalvelukseen on kui-
tenkin satsattava. Siitä kertoo se-
kin, että tähänkin uudistukseen 
on ryhdytty. Jumalapalveluk-
siin osallistuvien määrän lasku 
vähentyminen pakottaa kirkon 
ponnistelemaan. Tosin viime ai-
koina tilastot ovat olleet hienoi-
sessa nousussa.

Kari Tiirolan mukaan jokai-
sessa hiippakunnassa on ensi 
vuonna pilottiseurakuntia, jot-
ka sitoutuvat kehittämään seu-
rakuntansa jumalanpalveluselä-
mää. 

Jumalanpalvelusta on kehitet-
ty koko ajan. Tavoitteena on tuo-
da siihen elämänläheisyyttä ja 
ihmisten välistä yhteisöllisyyttä. 
Seurakuntalaisetkin on vedetty 
mukaan pohdintaan.

Jumalanpalvelusta pohdittiin 
viime viikolla Kirkonrakentajien 
foorumin seminaarissa Kokko-
kankaan seurakuntakeskukses-
sa Kempeleessä. Seminaarin ai-
heena oli Heidän kirkosta mei-
dän kirkko.

pEKKa HEliN
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Amerikkalaiset muslimit 
aikovat rakentaa mos-
keijan vain kahden kort-
telin päähän World Tra-

de Centerin raunioista. Suunni-
telma on aiheuttanut kiivaan kes-
kustelun paikallisten asukkaiden 
ja syyskuun 2001 terrori-iskujen 
uhrien omaisten parissa.

Muslimijärjestöt ovat jo esitel-
leet suunnitelmiaan New Yorkin 
kaupungin virallisessa elimessä. 
Esittely oli täysin vapaaehtois-
ta, sillä kaupungilla ei ole keinoa 
estää rakentamista. Muslimit 
omistavat tontin, eikä suunnitel-
man tiellä ole muitakaan esteitä.

Rakennuksesta tulisi 15-ker-
roksinen. Siihen kuuluisi mos-
keija, performanssitaiteen kes-
kus, kuntosali, uima-allas ja mui-
ta julkisia tiloja. Moskeijasuun-
nitelmasta kertoo muun muas-
sa amerikkalainen CNN-televi-
sioyhtiö.

Muslimiyhteisön edustaja 
Daisy Khan kuvailee kauniis-
ti keskusta, joka olisi muslimi-
en johtama, mutta palvelisi koko 

kaupunkia.
– Keskus toisi kaupunkiin yh-

teisöllisyyttä  ja ylistäisi Yhdys-
valtojen moniarvoisuutta ja isla-
mia. Keskus myös nostaisi esiin 
maltillisten muslimien äänen, 
enemmistön, jolla ei ole mitään 
tekemistä ääri-ideologioiden 
kanssa.

Khanin mukaan keskuksen 
rakentaminen on mahdollista, 
koska islamista on tullut ame-
rikkalainen uskonto.

– Meidän täytyy päästä New 
Yorkin terrori-iskusta johonkin 
myönteisempään, Khan painot-
taa.

Nurinaa ja 
hyväksymistä
Suunnitelma on saanut ristirii-
taista palautetta terrori-iskujen 
uhrien omaisilta ja ystäviltä.

– Ihan hyvä juttu, sanoo Mar-
vin Bethea, joka työskenteli ensi-
hoitajana WTC-iskuissa.

–Menetin 16 ystävää, mut-
ta muslimejakin kuoli silloin. Ei 
olisi hyvä merkki, jos tuomitsi-

simme kaikki muslimit emme-
kä vain niitä, jotka syyllistyivät 
terroriin. Mustaihoisena tiedän, 
miltä tuntuu, kun syrjitään, vaik-
ka on syytön.

Herbert Quidan poika kuo-
li syyskuun 2001 hyökkäyksissä. 
Hän puolustaa moskeijasuun-
nitelmaa, koska se yhdistää osa-
puolia.

– Ymmärrän kaiken suuttu-
muksen, katkeruuden ja vihan, 
mutta ne tuovat vain uutta vi-
haa. Suuri osa maailman asuk-
kaista on muslimeita. On kauhe-
aa, jos joku väittää, että he ovat 
kaikki terroristeja.

Kaikkia moskeijasuunnitelma 
ei kuitenkaan viehätä.

– Ala-Manhattanista tuli-
si tehdä pyhäkkö kaikille niil-
le ihmisille, jotka kuolivat siel-
lä, sanoo eläkkeellä oleva poliisi 
Michael Valentin, joka työsken-
teli World Trade Centerissä. 

– Minua hirvittää kaikkien 
niiden perheiden puolesta, jotka 
joutuvat tottumaan ajatukseen 
moskeijasta. Tiedän että mus-

limien aikeet ovat hyvät, mutta 
silti moskeijaa ei saisi rakentaa.

Barry Zelmanin mielestä 
moskeijan sijainti lähellä WTC:tä 
on kauhistuttava muistutus syys-
kuun 2011 hyökkäyksistä.

– Terroristit iskivät islamin 
nimessä. WTC on pyhä paikka, 
jossa ihmiset kuolivat ja velje-
ni murhattiin. On rienaavaa, jos 
moskeija rakennetaan. Tuon us-
kon varjossa ei ole hyvä olla.

Muslimiyhteisön edustaja 
Daisy Khan kuitenkin painottaa, 
että iskuissa kuoli myös musli-
meita.

– Uhreista 300 oli muslime-
ja. Se on kymmenen prosenttia 
kaikista uhreista. Mekin olem-
me amerikkalaisia. New Yorkin 
tragedia haavoitti kaikkia. Me 
olemme kaikki yhtä ja yhdessä 
me myös taistelemme ääri-ilmi-
öitä ja terrorismia vastaan.

pEKKa HEliN

Juttu perustuu CNN:n verkkosivujen 
artikkeliin.

Maata  kiertelemässä

WTC:n lähelle tulossa moskeija

Hankintalain 
uudistus 
helpottaa 
seurakuntia

Hankintalaki muuttuu ke-
säkuun alussa. Muutoksen 
myötä esimerkiksi seura-
kuntien ja seurakuntayhty-
mien ei tarvitsee kilpailut-
taa hankintojaan niin usein 
kuin ennen. Tämä johtuu 
siitä, että hankintojen kyn-
nysarvot kaksinkertaistuvat.

Julkishallinnollisten or-
ganisaatioiden piti aikai-
semmin kilpailuttaa tavara- 
ja palveluhankintansa, kun 
sen arvo oli yli 15 000 euroa. 
Nyt kynnysarvo on 30 000 
euroa.

Uudistus helpottaa seura-
kuntayhtymiä ja seurakun-
tia, sillä hankintapyyntöjen 
tekeminen on hyvin vaival-
loista ja aikaa vievää. Jos-
kus hankintapyynnön laati-
minen on voinut viedä vuo-
denkin.

Pöyhtäri 
erotetaan 
määräajaksi
Karjasillan seurakunnan 
kappalainen Vesa Pöyhtä-
ri erotetaan määräaikaises-
ti virastaan. Ero astuu voi-
maan 1. kesäkuuta ja jatkuu 
tammikuun 2011 loppuun.

Korkein hallinto-oikeus 
hylkäsi Pöyhtärin valituk-
sen Oulun hallinto-oikeu-
den päätökseen, joka kos-
ki tuomiokapitulin hänelle 
määräämiä kurinpitoran-
gaistuksia.

Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli erotti Pöyh-
tärin virantoimituksesta 
3. lokakuuta 2007 kahden 
kuukauden ajaksi ja 2. syys-
kuuta 2008 kuuden kuukau-
den ajaksi. 

Pöyhtäri valitti päätök-
sistä ensin Oulun hallinto-
oikeuteen ja myöhemmin 
korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. 

Valituksen hylkäämi-
sen johdosta kurinpitoran-
gaistukset jäävät voimaan. 
Kurinpitotoimet johtuvat 
Pöyhtärin kieltäytymises-
tä yhteistyöstä naispappien 
kanssa.

Pöyhtäri on erotettu Kar-
jasillan seurakunnan kap-
palaisen virasta määräai-
kaisesti. Häntä ei ole ero-
tettu pappeudesta sinänsä, 
painottaa Karjasillan kirk-
koherra Juhani Lavanko.

Kesäksi Kaukovaini-
on alueelle ei palkata tois-
ta pappia. Myöhemminkin 
sijaisen palkkaamista har-
kitaan huolellisesti, Lavan-
ko kertoo.

Loppuraportti läskikampanjasta

Heinätorin seurakuntatalon piha 
ei näytä yhtään siltä, että siellä 
olisi kävijöitä normaalia iltapäi-

vää enemmän. Sisällä naulakossa roik-
kuu vain muutama takki. Tällä ker-
taa ei ainakaan tarvitse jonottaa tun-
tia. Muutama kanssalaihduttaja odot-
taa punnitusvuoroaan ja seisahdan jo-
non jatkoksi. 

Jokaisen punnitushuoneista ulos 
tulevan ilme näyttää keventyneeltä, ja 
samaa kertovat tutuille huikatut luke-
mat: kaikilla on kadonnut kiloja. 

Laihduttajat punnitaan samalla 
vaa’alla, jossa alkupunnituskin teh-
tiin. Se on hyvä, sillä matkan varrella 
minullekin on selvinnyt, että jokaisel-
la vaa’alla on ihan omat taulukkonsa. 

Omalla vuorollani muistan mainita 
henkilökunnalle ennen vaa’alle hyp-
päämistäni, että viiden kilon tavoite ei 
taida täyttyä. En ole käynyt viikkoon 
vaa’alla, ja mielessä on käynyt sekin, 
josko paino onkin ihan sama kuin 
alussa. Se olisi noloa. 

Tavoitteeni oli kutistua 77,3 kilon 
lähtöpainosta 72:lla alkavaan luke-
maan. Rouvat lohduttavat sanomalla, 
että pienempikin pudotus auttaa. Niin-
hän se on. Ei muuta kun päällysneule ja 
kengät pois, niin totuus selviää. 

Neuvolavaaka on hauska peli. Lu-
kema ei tule mihinkään näkyville, 
vaan se selviää hakemalla. En ole ikinä 
päässyt tavasta oikein perille. Yhdellä 
mittarilla haetaan täysiä kiloja, toisella 
sen päälle tulevia grammamääriä. Kai. 

Vaaka asettuu mittaajan käsissä 
osoittamaan tasalukua: 75 kiloa. Vau, 
se tarkoittaa 2,3 kilon pudotusta. Ja 
ihan pelkällä pitsojen ja muiden herk-
kujen vähentämisellä! Olen tyytyväi-
nen. 

Hieman harmittaa se, että tilastoon 
kilomääräksi merkitään pyöristämäl-
lä vain kaksi. Pienellä lisäpuristuksel-
la kilomäärän olisi voinut saada pyö-
ristymään ylöspäin. No, sille ei mah-
da enää mitään, ja Nepalin lukutaito-
kampanja on kuitenkin saanut 30 eu-
roa lisää. 

Ei jonoa vaa'alle
Ainakin Oulussa loppupunnitukses-
sa kävijöiden määrässä oli tapahtunut 
kato. Punnitsijoiden mukaan loppu-
punnituksessa ei käynyt puoliakaan 
kampanjan aloittaneista. 

Lieneekö käynyt niin, että moni 
läskikampanjan innolla helmikuus-
sa aloittaneista väsähti alkuunsa tai ei 
päässyt omasta mielestään tarpeeksi 
mittaviin lukemiin. Vai jäikö loppu-
punnitusten mainostus paljon kam-
panjan alkua pienemmäksi? 

Syitä voi vain arvailla, mutta kam-
panja ja sen tulokset osoittivat hienoa 
yhteishenkeä. Kampanjan sponsoriksi 
ilmoittautuneen mystisen miljonäärin 
kukkaroon jäi kuitenkin vielä muh-
keasti rahaa. Ehkäpä se löytää tiensä 
seuraavaan yhteiseen taistoon.

ElSi SaloVaara

Urakkahinnaksi 30 euroa

K ais a A n t t i l a
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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

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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.

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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

www.biblia.fi  

Tervetuloa avajaiskahveille 
ma 31.5 (Torikatu 42, 

verotoimiston vieressä)! 

Olemme 
suljettuna
24.-28.5.

Biblia 
muut-

taa!

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

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

◆ runsaskukkaiset orvokit 
 ja petuniat
◆ petunia-amppelit
◆ pelargoniat, begoniat

◆ lumihiutaleet, lobeliat
◆ ruusut, sidotut kimput 
 ja muut leikkokukat 
 koulunsa päättäville

Puutarhan 
suuresta valikoimasta…

Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhä: su 30.5. klo 12.00 messu Kestilän kirkossa, seurat 
seurakuntatalossa.
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 30.5. klo 14.00 seurakuntakodin yläsali 
Rovaniemi, ke 2.6. klo 18.00 Eeva ja Risto Kinnusella Jääkärintie 46 Oulu.

Su 30.5. klo 11.00 Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. Su 6.6. klo 11.00 Juma-
lanpalvelus ja pyhäkoulu. TERVETULOA!

To 27.5. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen, Attila 
György. Pe 28.5. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 30.5. klo 
11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Mikko Vaara, Janne 

Turpeinen. Ma 31.5. klo 18 Avoin Raamattupiiri, aihe: Apostolien tekoja. Ke 2.6. klo 
18 Nuorten retki Similöille Kiiminkiin. To 3.6. klo 19 LÄHDE-ilta, Gods’ Bell, todistuk-
sia, Risto Wotschke. www.oulu.svk Tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

Pe 28.5. klo 19 LIFT-ilta. Su 30.5. klo 11 Juma-
lanpalvelus, kaste, Pasi Markkanen, LIFT-ryh-
mä. Su 30.5. klo 17–21 International Service / 
Outdoor Activity in Hietasaari, Mustasaarentie 
7. Su 30.5. klo 18 Ystävän paikka, ”Taivaan Isän 
sylissä.” Ke 2.6. klo 19 Sana ja rukous, Reijo 

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

Heikki Paakki 
0400 407041

katso lisää: 
www.ekoremontti.fi 

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

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ 
KUSTANNUSARVIO ON ILMAINEN!!!

   Kellonkartano  




























Su 30.5. klo 18 Sunnuntain 
kokous
Pe 4.6. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri
Su 6.6. Ehtoolliskokous
Ti 8.6. Kotirukouskokous Kämä-
räisillä, Mesikämmenentie 1 F 20
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi 

Su 30.5. klo 11.00 JUMALAN-
PALVELUS

Su 6.6. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastus-
tajanne, perkele, käy ympäri niin kuin 
kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän 
saisi niellä.” 1. Piet. 5:8. La 29.5. klo 10 
Raamattutunti, Jumalanpalvelus, ehtool-
linen ja lastenkirkko, srk:n vanhimmat. 

La 5.6. klo 10 Raamattutunti, Jumalanpalvelus ja lastenkirkko, Eila Maunu. Lämpi-
mästi tervetuloa!

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

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

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
Ylistyksen, Sanan ja Esirukouksen 
Ilta la 29.5. klo 18 Yht.kristillinen 
katulähetystiimi ja Gideonit. 
TERVETULOA!

Su 30.5. Kesäseurat Kiimingissä. 
Ei seuroja Toukomettisessä. Su 6.6. 
klo 17 Seurat. Ti–Ke 8.–9.6. klo 17 
Kokoushuoneiston siivoustalkoot. 
Tervetuloa!

Seurat su 30.5. klo 15 Niilo 
Karjalainen, Jukka Marjakangas.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi 

EVANKELISTA TARVITSEE AUTON
Voit myydä tai lahjoittaa. 

P. 046 632 7687

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Ostetaan

• 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

Timo Juntusesta tulossa 
Hailuodon kirkkoherra.

Kempeleen seurakunnan pastori 
Timo Juntunen on todennäköi-
sesti Hailuodon seuraava kirk-
koherra. Hän on myös ainoa ha-
kija virkaan.

Tuomiokapituli totesi vii-
me viikolla Juntusen kelpoisek-
si hakijaksi Hailuodon seura-
kunnan kirkkoherran virkaan 
ja pyysi Hailuodon seurakun-
nan kirkkoneuvostolta lausun-
toa siitä, pyytääkö se tuomioka-
pitulia julistamaan viran uudel-
leen haettavaksi.  

Hailuodon nykyisen kirkko-
herran Matti Keskisen mukaan 
on ”melko selvää”, että kirkko-
neuvosto ei pyydä virkaa uudel-
leen haettavaksi. 

Näillä näkymin Juntunen 

aloittaa aluksi vs. kirkkoherra-
na 1. toukokuuta 2011. Hän on 
viransijainen siihen saakka kun-
nes Matti Keskinen jää eläkkeel-
le kesällä 2011.

Keskinen myöntää, että Hai-
luodon mahdollinen liittäminen 
Ouluun on saattanut karsia haki-
joita. Jos Hailuodon kunta liittyy 
Ouluun, seurakunnankin on lii-
tyttävä Ouluun seurakuntaan tai 
seurakuntayhtymään. Vielä ei ole 
päätetty kumpi malli Oulun seu-
rakuntatoiminnalle valitaan.

Toinen syy lienee se, että yk-
sipappisiin seurakuntiin on ta-
vallisesti vaikea saada hakijoi-
ta, koska seurakuntaa on vaikea 
pyörittää. 

pEKKa HEliN
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Senteillä on väliä 
syödessä

Ruokaa jakaessa Liisa Alatalolta ja Vuokko Arstiolta heltiää iloista juttua 
ruokailijoille. ”Pojille” niin kuin naiset kutsuvat hellästi ruokavieraitaan.

R
iitta H

irvo
n

en

Kommentti

Oulun seurakuntien 
suositut työttömien 
ruokailut Rajakylässä ja 
kaupungin keskustassa 
Öbergin talossa jäävät 
kesätauolle. Koko talven 
uurastaneet talkoolaiset 
tarvitsevat kesälomansa. 
Diakoniatyöntekijä Sami 
Riipinen ei löydä sanoja, 
joilla voisi tarpeeksi 
kiittää ruokailuja 
pyörittäviä vapaaehtoisia.

Kyllä nälkä keksii konstit, 
kommentoi Oulun Raja-
kylän työttömien ruokai-
luun tullut mies kysymys-

tä, missä hän aikoo syödä, kun 
seurakunta sulkee kesän ajaksi 
omat ruokapaikkansa Rajakyläs-
sä ja keskustassa.

Myös aterioimaan tullut Paula 
Sarkkinen on varma, ettei kesä-
tauko tarkoita ruokailijoille näl-
käkuuria.

– Mielelläni suon kesäloman 
emännille. Kukaan ei jaksa, jos 
ei välillä huokaise, hän toteaa.

Yksi harminaihe asiassa kui-
tenkin on. Hietasaaressa Ytyä 
ry:llä ruoka maksaa 2,70 senttiä 
eli 70 senttiä enemmän kuin Ra-
jakylän seurakuntatalolla ja seu-
rakuntayhtymän tiloissa Öber-
gissä.

– 70 senttiä on köyhälle pal-
jon. Senteillä on minulle merki-
tys, karjalanpaistia nautiskeleva 
mies toteaa.

Vapaaehtoisia 
tarvittaisiin lisää
Tuiran seurakunnan diakonia-
työntekijä Sami Riipinen har-
mittelee ovien sulkeutumista Ra-
jakylässä. Jos vapaaehtoisia olisi 
enemmän, ruokailua pystyttäi-
siin mahdollisesti pyörittämään 
läpi kesän.

– Yhteinen ateria on monille 
tärkeä seuran vuoksi. Sosiaaliset 
kontaktit ovat tärkeitä. Yksin ei 
ole kiva syödä, hän tietää.

Myös Öbergissä keskiviikkoi-
sin järjestettyä työttömien ruo-
kailua olisi voitu jatkaa läpi ke-
sän, jos vapaaehtoisia olisi enem-
män ja työntekijöiden lomat saa-
taisiin limitettyä oikein, seura-
kuntayhtymän diakoniatyönteki-
jä Riku-Matti Järvi kertoo. Vii-
me kesänä näin olikin.

Hyvää ruokaa on tarjolla Yty-
älläkin, mutta Rajakylän vapaa-
ehtoisten emäntien Liisa Alata-
lon ja Vuokko Arstion kotiruo-
ka saattaa olla ylivertaista. Ala-
talo ja Arstio eivät ole ammatti-
kokkeja, mutta he taitavat ruuan-
laiton. Ehkä ateriaan tuo ylimää-
räisen hyvän maun keittiöväen 

iloisuus. Kaksikolla on keittiös-
sä hauskaa. Parityö sujuu. Johto-
ajatuksena heillä on tarjota ruo-
kavieraille maistuvaa kotiruokaa. 

Rajakylässä on käynyt jo-
ka torstai noin kaksikymmentä 
ruokailijaa. Väkimäärä on hiu-
kan noussut, kun huhu hyvästä 
ruuasta on levinnyt.

Kiitos tuntuu 
riittämättömältä
Sami Riipinen ei tahdo löytää sa-
noja, joilla hän voisi kyllin kiit-
tää kesälomalle lähteviä Alataloa 
ja Arstiota.

– Tauko on todella ansait-
tu talven uurastuksen jälkeen. 
Ei ole olemassa niin ihmeellisiä 
sanoja, joilla voisin heitä kiittää. 

Seurakunta ei selviäisi yleensä-
kään ilman vapaaehtoisia. Moni 
tarpeellinen toiminta loppuisi il-
man heitä, hän kertoo tosiasian. 

Riipisen tunnustuksesta voi 
ottaa osansa myös Paula Sarkki-
nen, joka tekee vapaaehtoistyötä 
Öbergin ruokailussa. 

Sarkkinen ei äkkiseltään keksi, 
mistä vapaaehtoisia löytyisi lisää 
kauhanvarteen.

– Moni tahtoisi kenties työs-
tänsä pientä palkkaa. 

Sarkkiselle itselleen vapaaeh-
toistyö on mielenvirkistystä. Hän 
ei halua jäädä kotiin vaan lähteä 
muiden joukkoon. 

riiTTa HirVoNEN

Uusi ruokapöytä?
Oulun seurakuntayhtymän diakoniatyönteki-

jä Riku-Matti Järvi pahoittelee, että Rajakylän 

lisäksi myös Kirkkokadulla sijaitsevan Öbergin 

työttömien ruokailu joudutaan sulkemaan ke-

sän ajaksi vapaaehtoisten ja työntekijöiden lomien vuoksi. Öber-

gissä on käynyt kerran viikossa keskiviikkoisin syömässä lähes 30 

ruokailijaa. 

Toiminta jatkuu syksyllä, mutta tällä välillä ruokailijat joutu-

vat rajakyläläisten tavoin etsimään toisen ruokapaikan itselleen. 

Voisivatko työttömät syödä yhdessä meidän kanssamme seu-

rakunnan työntekijöiden työmaaruokalassa? Meille mahtuisi, ja 

ruoka on hyvää. 

Ehdotusta olisi äkkiseltään helppo kannattaa: tulisihan mei-

dän kaikkien ja kaikenlaisten seurakuntalaisten mahtua saman 

pöydän äärelle. 

Mutta onko asia sittenkään näin yksioikoinen? Ruokatunti on 

työntekijöiden vapaahetki. Miten sille kävisi, jos samassa pöydässä 

istuisi tuttuja asiakkaita? Kuluisiko ruokatauko työasioita hoitaessa? 

Ja onko niinkään sanottu, että Öbergin työttömät haluaisivat 

syödä meidän kanssamme? Kynnys työntekijöiden ruokalaan saat-

taisi olla korkea. Osa työttömien ruokailuihin osallistuvista arkai-

levat aterioida jopa asukastuvilla. 

Työttömien ja työntekijöiden ruokailun yhdistämiselle olisi hyvä 

peruste Riku-Matti Järven lausahduksessa. Hän toteaa, että Öber-

gin miehet ja naiset ovat opettaneet hänelle elämää. 

– He ovat kasvattaneet minua. Heidän kauttaan olen nähnyt, 

millaista elämä voi olla, Järvi sanoo.

riiTTa HirVoNEN
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Paikkoja avoinna

Solisteina  Elina Vettenranta Leif Lindeman
 Mukana 5-henkinen orkesteri
Ohjelmat 10 euroa. Tuotto menee nuorten työpajatoimintaan.

rauhan Tervehdys -lehden 

jaKElUHäiriÖT 
ilmoitetaan asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: www.posti.fi/palaute

Terveys ja hyvinvointi 

 
RAUHAN 

TERVEHDYKSESSÄ!
Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt

puh. 020 754 2309, 
ilmoitusmyynti

@kotimaa.fi

Ilmoita

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

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

Caritas Hyvinvointi

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

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

Arvoisat Omaishoitajat!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Rauhan Tervehdyksen 
kesäaikataulu

ilahdutamme lukijoita kesäkuukausien ajan 
joka toinen viikko. 

Kesänumeromme ilmestyvät: 
10.6. ja 24.6.
8.7. ja 22.7.
5.8. ja 19.8.

Viimeisen kesänumeron jälkeen palaamme 
jokaviikkoiseen ilmestymisaikatauluun.
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Pirkko Mattila asui Haitissa sairaalan henkilökunnan asuntoteltoissa. 

E s t i  G o l d f l am P i r k ko Mat t i l a

Pirkko Mattila hoiti Haitissa 
muunmuassa pientä Lovena-tyttöä 
lastenosastolla.

Erilaisista apuvälineistä oli sairaalassa kova puute. Tämä 
itsetehty pyörätuoli ilmestyi yöllä sairaalan pihalle.

Haitin kävijästä ei saa 
sankaria eikä seikkailijaa
Muhoslainen 
sairaanhoitaja Pirkko 
Mattila lähti kuukausi 
maanjäristyksen jälkeen 
Haitiin. Ihmisten on 
pidettävä yhtä, hän 
perustelee lähtöään.

Kun muhoslainen Pirkko 
Mattila oli keväällä kuu-
kauden maanjäristyksen 
raunioittamassa Haitis-

sa sairaanhoitajana, antoivat sai-
raalateltan läheisyydessä leikkivät 
lapset hänelle uskoa elämän jat-
kumiseen.

– Tuntui hyvältä kuulla lasten 
ääniä. Lapset haluavat ympäril-
leen normaalia elämää.

– Haitilaislapset halusivat ot-
taa kontaktia uusiin ihmisiin. 
Minua he kävivät rohkeasti silit-
tämässä kädestä ja kyselivät uteli-
aana, millä olen saanut ihoni niin 
vaaleaksi. Ehkäpä tarinat pop-
laulaja Michael Jacksonin ihon 
vaalentamisesta olivat kantautu-
neet heidänkin korviinsa, Matti-

la kertoo hymyillen.
Pieniä lapsia katsoessaan Pirk-

ko Mattila muisti vanhan mai-
noksen, jossa todettiin, että ihon-
väristä riippumatta jokaisen sy-
dän on samanvärinen.

Mainoksen lause tuntui tär-
keältä viisaudelta. 

lähteminen
ei olut sankariteko
Pirkko Mattila lähti Haitiin kuu-
kausi tammikuisen maanjäris-
tyksen jälkeen. Hän oli käynyt 
Suomen Punaisen Ristin kan-
sainvälisentyön kurssit jo vuosi-
na 2006–2007, mutta konkreet-
tiset tehtävät ulkomailla saivat 
odottaa lasten kasvamista. Haitin 
onnettomuuden sattuessa Matti-
lan nuorin lapsi oli 16-vuotias. 

Mattilalla ei ollut lähdölleen 
yleviä eikä dramaattisia syitä. 
Hän paremminkin kysyy, miksi 
ei olisi lähtenyt. 

– Avustustyö Haitissa ei ol-
lut mikään ihmeellinen epäin-
himillinen ponnistus. Mikään 
sankariolo minulla ei ole. Lääkä-
rit ilman rajoja -järjestön lääkä-
rit kulkivat kaduilla auttamassa 
ihmisiä. Minulle sellainen ei oli-
si sopinut. 

– Haluan toimia organisoidus-
ti enkä asettua tietoisesti alttiik-
si vaaroille niin kuin nuo lääkärit 
tekivät. Itse en kokenut matkalla-
ni minkäänlaista fyysistä tai hen-
kistä turvattomuutta.

Mattilan ajatuksissa hädässä 
olevien auttaminen kaukaisessa 
Haitissa ei ole keneltäkään pois. 
Ihmisten on pidettävä yhtä. Eh-
kä suomalaisetkin saavat joskus 
apua tarvitessaan.

– Ja olemmehan jo saaneet-
kin esimerkiksi sotavuosina, kun 
ruotsalaiset ottivat suomalaisia 
sotalapsia ja muistivat meitä pa-
keteillaan.

Facebookin avulla 
yhä yhteys Haitiin
Paikan päällä Haitissa Mattilaa 
odotti hyvin järjestetty sairaala-
alue. Hyvin pian hän sujahti, ku-
ten itse ku-
vailee, mui-
den, itseään 
paljon ko-
keneimpi-
en auttajien 
joukkoon. 

Mattila 
oli muka-
na suomalais-saksalaisessa avus-
tusryhmässä, joka hoiti järistyk-
sen uhreja maan pääkaupungin 
Port-au-Princen laidalla oleval-
la jalkapallostadionilla. Stadio-
nille rakennettua sairaala-aluet-
ta pyöritti kansainvälisen Punai-
sen Ristin ryhmä yhdessä paikal-
listen kanssa. 

Pirkko Mattilan työtoverei-
na oli suomalaisten ja saksalais-
ten lisäksi myös belgialaisia, isra-
elilaisia ja kanadalaisia avustus-
työntekijöitä.

Yhä edelleen hän on Faceboo-
kin kautta yhteydessä haitilaiseen 
tulkkiin, joka oli sairaiden hoi-
dossa korvaamaton apu.

Tulkilta Mattila on kuullut, 
että Haitissa on parhaillaan sa-
dekausi. Veden tulo vahingoit-
taa avustustelttoja. Kangas alkaa 
mädäntyä kosteassa. 

Sairaanhoitoa onkin jouduttu 
supistamaan, mikä on merkinnyt 
työttömyyttä paikallisille.

Uskonnon harjoittaminen 
auttaa paluuta arkeen
Vaikka jälleenrakennus vaatii 
vuosien työtä, Pirkko Mattila us-
koo Haitin toipumiseen.

– Paikalliset totesivat minulle, 
että terveen yhteiskunnan raken-
taminen vaatii nuorten kärsiväl-
listä kouluttamista.

Mattila huomasi, että uskon-

non harjoittaminen oli yksi tapa 
palata takaisin arkeen maanjäris-
tyksen jälkeen. 

– Heti kun vain oli mahdol-
lista, kirkoissa ryhdyttiin pitä-

mään juma-
lanpalveluk-
sia. Niistä ih-
miset tulivat 
pyhäpuvuis-
saan sairaa-
laan tervehti-
mään läheisi-
ään.

– Meidän telttamme oli bap-
tistialueella, ja myös osa poti-
laissamme oli baptisteja. Huo-
masin, että he lukivat sairaalas-
sa Uutta testamenttia. Eräs mies 
luki Raamattua useita tunteja ää-
neen. Minun oli lopulta kiellet-
tävä häntä, koska toiset halusi-
vat jo ryhtyä nukkumaan, Mat-
tila kertoo. 

    
Ehkä joskus 
uudestaan
Mattila pelkää, ettei avuntarve 
lopu koskaan maailmasta. Elämä 
ei kohtele tasavertaisesti ihmisiä. 
Kun tulvat ja tulivuoret näyttävät 
ihmiselle ylivoimaisuutensa, tar-
vitaan jälleen liikkeelle lähtijöitä. 

Mattila ei sano varmasti ole-
vansa heidän joukossaan, sillä työ 
kouluttajana Oulun Aikuiskou-
lutuskeskuksessa vaikeuttaa läh-
temistä.

Mattila pitää kuitenkin mah-
dollisena, että vielä joskus hän on 
tien päällä uudestaan. Sota-alu-
eille hän ei halua lähteä, mutta 
Mattilaa kiinnostaisi oman työn 
tekeminen ulkomailla. Ehkäpä 
hän vielä joskus opettaa sairaan-
hoitoa Haitissa.

Mattilan oppilaat ovat olleet 
kiinnostuneita opettajansa ko-
kemuksista avustustyössä. Heil-
le Haitin kävijä on todennut, et-
tä kaikkein tärkeintä varustautu-
mista kriisityöhön on hankkia it-
selleen vankka ammattitaito. Sil-
lä voi auttaa ihmisiä, toisin kuin 
omalla seikkailunhalullaan.

Kokemus Haitissa vahvisti 
Mattilan ajatusta siitä, että hätää 
kärsivien auttaminen vaatii koko 
auttamisketjun toimimista.

– Heikommista huolehtimi-
nen alkaa siitä, että joku kerää 
lippaalla rahaa ja joku toinen an-
taa keräykseen roponsa.

riiTTa HirVoNEN 

Maailmalla työskentelee vuosittain noin 150 Suomen Punaisen Ris-

tin (SPR) avustustyöntekijää.

Avustustyöntekijät tekevät työtä monikansallisissa tiimeissä yh-

dessä paikallisen Punaisen Ristin kanssa.

Ehdokkaita kansainvälisen Punaisen Ristin tarjoamiin tehtäviin 

haetaan SPR:n henkilöreservistä. Reservissä oleville työkutsu voi 

tulla periaatteessa milloin vain ja mihin tahansa. 

Reserviin pääsee käymällä SPR:n avustustyöntekijöille tarkoite-

tun peruskurssin. Seuraava kurssi järjestetään 17.–23.10.2010. Kurs-

sin hinta on 120 euroa.

Punaisen Ristin avustustyöntekijältä vaaditaan ammatti- ja kie-

litaidon lisäksi sitkeyttä, sopeutumiskykyä ja kokemusta työsken-

telystä vaikeissa olosuhteissa.

Haluatko SPR:n avustustyöntekijäksi?

P i r k ko Mat t i l an  a l b u mi

Avuntarve ei lopu 
koskaan maailmasta. 
Elämä ei kohtele 
tasavertaisesti ihmisiä.
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Eetterissä

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Rakkaus raikaa Rotuaarilla

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Su 30.5. klo 9.55–12 Oulun 
seurakuntien aluelähetys. Kel-
lo 10 messu 10 Oulujoen kir-
kosta. Toimittaa Pentti Kortes-
luoma, avustaa Jukka Joensuu, 
ja kanttorina on Lauri Nurk-
kala. Kello 11.30 Radiopyhä-
koulussa puhuu pastori Juha 
Tahkokorpi. Kello 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmassa 
haastatellaan Kakarakööri-ke-
säkuoron kuoronjohtajaa An-
na Haanpää-Vesenterää. 
Su 6.6. klo 9.55–12 Oulun seu-
rakuntien aluelähetys. Kello 10 
messu Oulun tuomiokirkos-
ta. Toimittaa Jyrki Vaaramo, 
avustaa Anna-Mari Heikkinen 
ja kanttorina on Henna-Mari 
Sivula. Kello 11.30 Radiopy-
häkoulussa lastenohjaaja Outi 
Metsikkö puhuu Jumalan huo-
lenpidosta. Kello 11.45 Kurkis-
tus kirkkoon -ohjelma. 

radio pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz 
Su 30.5. kello 9.45 Radiopyhä-
koulussa puhuu pastori Juha 
Tahkokorpi. 
Su 30.5. kello 10 messu ja dia-
konian virkaan vihkiminen 
Oulun tuomiokirkosta. Johtaa 
piispa Samuel Salmi, toimittaa 
Matti Pikkarainen, saarna Jou-
ko Lankinen ja avustaa Jyrki 
Vaaramo. Musiikista vastaavat 
kanttorit Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso sekä Sofia Magda-
lena -kuoro. Jumalanpalveluk-
sen jälkeen uusintana Etappi-
ohjelma, jossa haastatellaan Si-
mo Kähtävää, joka opiskeli sun-
tioksi aikuisiällä. 
Su 6.6. kello 10 jumalanpalve-
lus Kemin kirkosta. 

www.virtuaalikirkko.fi
Su 6.6. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Anna-
Mari Heikkinen ja kanttorina 
on Henna-Mari Sivula.

K I N O K U L M A

Ruotsalaisen ohjaajan Ingmar 
Bergmanin elokuvien sarja al-
kaa YLE Teemalla keskiviikko-
na hänen avainteoksellaan Viet-

telysten ilta (1953). 
Elokuva kuuluu tekijänsä varhais-

kauden allegorioihin, joille on tunnus-
omaista nykyhetkestä etääntyminen 
aina keskiajan Ruotsiin. Viettelysten 
ilta sijoittuu 1900-luvun alkuun. Siinä 
on nähtävissä myös myöhemmän tuo-
tannon teemojen ituja.

Bergmanin kuollessa vuonna 2007, 
häntä ylistettiin yhtenä elokuvan his-
torian suurista taiteilijoista. Soraää-
nenä, joita aina esiintyy, oli amerik-
kalainen tutkija ja kriitikko Jonathan 
Rosenbaum. Hänen mukaansa Berg-

Ingmar Bergmanin elämän- ja kuolemantanssi
man ei tuonut taiteeseen sellaista, jota 
alan oppilaitoksissa voisi käyttää elo-
kuvailmaisun opetuksessa, kuten teki-
vät Alfred Hitchcock ja Jean-Luc Go-
dard. Bergman oli liikaa kiinni teat-
terinomaisessa esitystavassa. Hän oli 
Anton Tsehovin, Henrik Ibsenin ja 
August Strindbergin perillinen. Kai-
ken lisäksi ohjaaja loi teostensa univer-
sumin omasta elämästään, erityisesti 
lapsuuden traumoistaan ja naissuhteis-
taan, jotka liittyivät hänen elokuvien-
sa näyttelijöihin, kirjoitti Rosenbaum.

Rosenbaumin väitteiden oikeellisuut-
ta voi arvioida Teeman sarjassa, jossa pai-
nopiste on 1950- ja 1960-luvun töissä.

Viettelysten ilta on tutkielma yksinäi-
syydestä, rakkauden kaipuusta ja kuole-

masta.  Tyyliltään se liikkuu saksalaisen 
mykkäelokuvan ekspressionismin ja ka-
run realismin välimaastossa. 

Tarinan henkilöt matkaavat läpi 
tappion ja epätoivon kohti toivotto-
muutta. Kaikki yritykset taistella tyy-
dyttävän elämän puolelle johtavat nöy-
ryytyksiin. Keskiaikaan sijoittuvassa 
Seitsemässä sinetissä vaeltava ritari etsii 
olemassaolonsa tarkoitusta. Siinä pää-
osassa on kuolema ja vaikeneva Jumala. 
Teema on siirretty nykyaikaan eloku-
vissa Kuin kuvastimessa ja Talven valoa.  

Kuinka elää ilman Jumalaa on Ing-
mar Bergmanin elokuvien ydinkysy-
mys. Onko elämä uni ja harhakuva. 
Elokuvassa Kesä Monikan kanssa nimi-
henkilö kääntyy katsomaan meitä kuin 

apua hakien. Ingmar Bergman rajaa 
hänet kuvan sisässä mykkäfilmin lail-
la iiriksen sisään. Teeman kannalta 
se on tärkeä kuva, mutta se yksistään 
osoittaa, kuinka väärässä on Jonathan 
Rosenbaum.

pENTTi KEjoNEN
Viettelysten ilta Teemalla ke 2.6. kello 19.

L auantaina Rotuaarin laval-
le kipuaa neljä Suomi-gos-
pelin kärkinimeä. Aarni, 
Idän ihmeet, Katajainen 

kansa ja oululainen Nolla on saa-
tu paikalle rehevöittämään Poh-
jois-Suomen luvattoman laimeaa  
gospelskeneä. Kristillisiä bän-
dejä nimittäin kyllä on, mutta 
esiintymismahdollisuudet ovat 
harvassa.

– Täällä on vain Oulugospel 
marraskuussa. Siksi päätettiin 
kaveriporukalla laittaa uusi gos-
peltapahtuma pystyyn, idean isä 
Henri Pesonen kertoo.

Tämäpäs mielenkiintoista. 
Juuri tällaista aktiivisuutta kirk-
kokin peräänkuuluttaa. Nuo-
ret oululaiset ovat aivan itse tal-
koovoimin ja seurakuntien tuel-
la halunneet järjestää illan, jossa 
tarjoillaan monipuolinen katta-
us kristillistä musiikkia nuorten 
iloksi, vieläpä ilmaiseksi.

Yhtyeet ovat hyvin erilaisia. 
Nolla soittaa raskasta rokkia, Ka-
tajainen kansa yhdistelee reggaeta 
ja haitaria. Nuori ja suloääninen 
Aarni laulaa omia, ajatuksia he-

rättäviä kipaleitaan ja SM-gospe-
lin voittaja Idän ihmeet vetää ai-
van omalla tyylillään cajonin, ki-
taran, viulun ja laulun voimin. 

16-vuotiaalla Henri Pesosel-
la on kova huoli muista oululai-
sista nuorista. Hän haluaa kan-
taa oman kortensa kekoon, jot-
ta mahdollisimman moni oppisi 
tuntemaan Jeesuksen. 

– Oulussa on syvä kuilu usko-
vien ja ei-uskovien välillä. Toi-
set menevät nuorteniltaan, toiset 
ryyppäämään. Uskovaiset pitävät 
hirveästi omia inside-bileitään, 
joihin ei ymmärretä kutsua ei-us-
kovia mukaan, hän kritisoi.

Toisaalta Pesonen ymmär-
tää, että silkka teen litkiminen ei 
houkuta. Juuri sen takia tällaiset 
tavoittavat konsertit ovat perin 
tarpeellisia.

jeesus antaa  
elämälle tarkoituksen
Henri Pesosen paras kaveri on 
Jeesus. 

– Hitaanlaisen prosessin kaut-
ta lapsenusko muuttui oikeaksi 
uskoksi, Pesonen kuvaa.

Jo yläasteaikoina hänelle tuli 
halu viedä evankeliumia eteen-
päin. Aluksi se tuntui hiukan no-
lolta, mutta ei onneksi enää.

Nolla-yhtyeessä soittava Ja-
ni Harju haluaa hänkin kertoa 
ilosanomaa kristillisen musiikin 
avulla.

– Joskus kristityksi tunnus-
tautuminen on hämmästyttävän 
vaikeaa, 22-vuotias Harju tun-
nustaa.

Hän on kuitenkin löytänyt 
moniin asioihin tarkoituksen us-
konsa kautta, ja suosittelee Jee-
susta siksi muillekin.

– On se mahtavaa, kun ei tar-
vitse toimia vain omien voimien-
sa varassa, Harju sanoo.

Sekä Pesonen että Harju pitä-
vät kristittynä elämistä perin pal-
kitsevana. 

– Taivaan Isä antaa kyllä ta-
kaisin, kun hänelle tekee juttu-
ja. Esimerkiksi kun olin Totuus-
tapahtumassa valomiehenä, siitä 
poiki ihan oikeakin työ. Joskus 
jopa näin, Pesonen kertoo.

– On tärkeintä, että välit ovat 
kunnossa Jumalan kanssa. Vas-

toinkäymisiäkin kestää silloin 
paremmin. Jos taas jumala-suh-
de tökkii, se heijastuu ikävästi 
muuallekin.

Pesonen kertoo olleensa kai-
kennäköisessä kahelissa muka-
na. Vaikka vastaiskuja tulee toi-
sinaan, hän lohduttautuu sillä, 
että saa olla voittajan puolella.

– Rukous on lauantainkin ta-
pahtuman perustus. Vaikka tai-
vaalta tulisi laavaa, eivätköhän ne 
ihmiset saavu paikalle, jotka Tai-
vaan Isä on tarkoittanutkin, Pe-
sonen myhäilee.

Rakkautta ja Piikkilankaa -ta-
pahtuman järjestää joukko nuo-
ria oululaisia kristittyjä. Tukijoi-
na ovat LIFT-Oulu, Oulun seu-
dun Uusheräys ry, Suomen Lähe-
tysseura, Oulun vapaaseurakun-
ta, Oulun ev.-lut. seurakunnat, 
Oulun helluntaiseurakunta sekä 
Päivä Osakeyhtiö.

TyTTi pääKKÖNEN

Rakkautta ja Piikkilankaa 
lauantaina 29.5. kello 19 

Oulussa Rotuaarin lavalla. 
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Pyhän Kolminaisuuden päivänä liturginen väri on jälleen valkoinen. Alttarille asetetaan 
kirkoissa peräti kuusi kynttilää. Aiheena on Salattu Jumala. Evankeliumikirjassa kerro-
taan: ”Läntisessä kirkossa määrättiin vuonna 1334, että helluntain jälkeistä sunnuntai-

ta vietetään Pyhän Kolminaisuuden juhlana. Pyhäpäivän sanomassa kiteytyy kirkon opetus 
Jumalan kolmiyhteisyydestä. Pyhän Kolminaisuuden päivä on uskontunnustuksen päivä.” Ja 
edelleen: ”Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä 
Henkenä. Hän vaikuttaa Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä.”

Kolminaisuuden päivän evankeliumi (Johanneksen mukaan) kertoo fariseus Nikodemok-
sesta, joka oli juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: ”Rabbi, me 
tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tun-
nustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.” Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, toti-
sesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” 
Nikodemos kysyi: ”Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitin-
sä kohtuun ja syntyä toisen kerran?” 

Yöllinen keskustelu osoitti, että ylhäisetkin ihmiset uskoivat Jeesukseen jo hänen maan-
päällisen vaelluksensa aikana. Uskoa oli kuitenkin vaikeaa toteuttaa aivan vapaasti. Uskon 
tunnustaminen takkusi.

UT:n lukukappale on Roomalaiskirjeestä: ”Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuin-
ka syvä hänen viisautensa ja tietonsa! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljit-
tämättömät hänen tiensä! Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? 
Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kaut-
taan ja häneen on kaikki.” Lopun vaikeaselkoinen ilmaus raottaa hieman Jumalan kolmiyh-
teisyyden olemusta, joka kuitenkin säilyy perimmältään salattuna. Tämä teksti sopii hyvin 
Kolminaisuuden päivän luonteeseen: Jumalan suuruutta ja ajatuksia ei voi selittää tyhjiksi.

pEKKa TUoMiKoSKi

Päivän psalmi 
Ps. 95:1–2, 6–7 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 6:1–8 (9–10)
Toinen lukukappale 
Room. 11:33–36 
Evankeliumi Joh. 3:1–15 

Pyhä, kolmiyhteinen Jumala.

Sinä olet lahjoittanut meille uskon,

niin että voimme tunnustaa sinut,

Isä, Poika ja Pyhä Henki,

ainoaksi todelliseksi Jumalaksi.

Pidä meidät tässä uskossa

ja varjele kaikesta,

mikä estää sinun työtäsi meissä.

Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme kautta,

joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa

elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  S t e p h e n J .  Su l l i van

Salattu Jumala
Jumala on Jumala. Ja ihminen on ihminen. Jumala on suuri ja ihminen on pieni. 
Tämän perustotuuden opin jo lapsena. Eikä siitä ole vieläkään mitään pois otettavaa.

Kristinuskoon on alusta asti kuulunut epätietoisuus Jumalasta. Se on ihmisen 
pienuutta Pyhän ja Kaikkivaltiaan edessä. Tätä me ihmiset emme oman varmuu-
temme vallassa monistikaan muista. Voimmepa me kokea itsemme ihan Jumalan 
puolustajiksikin - ikään kuin Jumala tarvitsisi meidän puolustustamme.

Läntisen kirkon merkittävin kirkkoisä Augustinus sanoi Jumalan olevan salattu, 
jotta häntä etsittäisiin ja hänet löydettäisiin. Jumala on niin suuri ja mittaamaton, 
että senkin jälkeen, kun hänet on löytänyt, tulee häntä yhä etsiä.

Kysymys Jumalasta kulkee mukanamme läpi elämämme, näin Augustinus 
opetti. "Kaikki ihmiset ovat yhtä arvottomia puhumaan Jumalasta arvokkaasti", 
kuului puolestaan Augustinuksen aikalaisen, idän kirkon kirkkoisä Basileios Suu-
ren opetus.

Kristilliset ajattelijat ja mystikot ovat kautta aikojen korostaneet, että Jumala on 
käsittämätön, salattu ja kätketty – mutta silti ihmistä lähempänä kuin hänen omat 
ajatuksensa.

Onko meidän aikakautemme Jumalasta tullut pieni ja voimaton? Olemmeko 
unohtaneet, että omat mielikuvamme ja käsityksemme Jumalasta eivät voi tavoit-
taa Häntä itseään? Olemmeko unohtaneet, että edes usko ei merkitse Jumalan näke-
mistä sellaisena kuin hän on? Se voi tapahtua vasta taivaassa, siellä, missä uskokin 
lakkaa. Suostunko siihen, että puhuessani Jumalasta voin puhua Hänestä aino-
astaan hyvin vajavaisin vertauskuvin. Ja että samalla hetkellä kun salattu Jumala 
katoaa näkyvistäni, samalla hetkellä hänen läsnäolonsa läpäisee kaiken, mikä on.

Ylistetty olkoon Pyhä Kolminaisuus, 
yksi ja jakamaton Jumala. 
Hän on meille hyvä ja armollinen. Aamen

SaTU VääTäiNEN
Sotkamon seurakuntapastori
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K
olme vuotta sitten, syksyllä 
2007, Jojon toiminnanjoh-
taja Helena Jäykkä eli eri-
tyistä aikaa. Hän valmis-
tautui yhdessä pitkäaikai-
sen puolisonsa kanssa sekä 

avioliittoon että lapsen syntymään. 
Häitä vietettiin joulukuussa Tuiran 

kirkossa pienen vierasjoukon kera. Aatos-
poika, perheen ainokainen, syntyi kuu-
kautta myöhemmin.

Nyt, lapsen ollessa kaksivuotias, Helena 
kokee saaneensa arvokkaan lahjan.

– Äidiksi tulo ja naimisiinmeno ovat 
minulle pyhiä, tärkeitä asioita. Koen oleva-
ni siunattu ja hoidettu, koska sain lapsen.

Helena on miettinyt, kuinka kertoisi 
pienelle lapselle Jumalasta ja uskosta. 

Poika on vielä niin pieni, ettei häntä 
viedä pyhäkouluun tai kerhoihin, mutta 
hänen kanssaan luetaan kyllä iltarukous. 
Unilauluna lapselle hyräillään usein ilta-
virsiä. 

Vaikka perhe ja ystävät ovat Helenan 
jaksamisen avaimet, on myös ju-
malanpalveluksissa käyminen hä-

nelle tärkeää. 
Hieman haikeana hän toteaa olevan-

sa aikansa lapsi ja kaipaavansa edellisen 
kaavan mukaista jumalanpalvelusta. Jäy-
hä perusjumalanpalvelus puhutteli enem-
män kuin vaikkapa gospelmessu. Istuske-
lu ja itsensä tutkiskelu kaikessa rauhassa 
tuntui aiemmassa jumalanpalveluksessa 
sallitummalta.

Koska sekä työssä että yksityiselämäs-
sä on yhteisöllisyyttä ja sosiaalista elämää 
paljon, ei Helena kaipaa jumalanpalveluk-
seen yhteisöllisyyttä.

Lapsen myötä kirkossakäyminen on 
jäänyt vähemmälle. Helena haluaa heräil-
lä sunnuntaisin rauhassa ja viettää yhteis-
tä aikaa perheensä kanssa. Sen vuoksi hän 
kuuntelee usein jumalanpalveluksen ra-
diosta. 

– On tärkeää, että jumalanpalvelukseen 
voi osallistua monella tapaa. Radion kuun-
telun yhteydessä voin hoitaa kotiaskareita. 
Silti se on lepoa arjen keskellä.

Helena Jäykkä on toiminut jo kym-
menen vuotta Oulun tanssin kes-
kus Jojon toiminnanjohtajana.

Toisinaan hän ihmettelee, kuinka ei ole 
vieläkään kyllästynyt työhönsä. Selitys 
löytyy työn haasteellisuudesta: Moderni 
tanssi on edelleen aika tuntematon taide-
muoto, joten sen tekeminen tutuksi vaatii 
vielä paljon työtä.

Tanssia pyritään tuomaan ihmisil-

le esiin sisältöjen kautta. Teatteriinkaan 
ihmiset eivät mene katsomaan teatteria, 
vaan tiettyä näytelmää. Samalla tavalla 
Jojossa pyritään herättämään kiinnostus-
ta tiettyä tanssiesitystä kohtaan. 

Tanssia katsomassa käyvien ihmisten 
joukko on niin pieni, että yleisössä olevat 
kasvot käyvät järjestäjille nopeasti tutuik-
si. Siksi uuden yleisön tunnistaminen on 
toistaiseksi ollut helppoa.

Esimerkiksi fobioista kärsivien ihmis-
ten kanssa työskenteleville suunnatus-
sa Akrobatiaa aroille -esityksessä oli vain 
yksi tuttu katsoja, kaikki muut olivat outo-
ja. Uuden yleisön tavoittaminen onnistui.

Toiminnanjohtajan työn myötä Jäykkä 
tunnistaa kehittyneensä ihmisenä. Hän on 
löytänyt itsestään puolia, joita on kaivan-
nutkin.

– Pitkäjännitteisyyteni on kehittynyt. 
Se johtuu työstä, siinä on mahdollisuus 
nähdä eteenpäin ja matkalla on aina tar-
peeksi haasteita.

Silti Helena asettaa itsensä toistuvasti 
jälki-istuntopenkille. Esimiestehtävässä 
olisi tärkeää kuunnella ja kuulla ihmisiä. 
Työpaineiden ja kiireiden vuoksi hänen 
piti aiemmin va-
lita mikä on tär-
keintä, eli edistää 
tanssiin liitty-
viä asioita, ja jät-
tää inhimillinen 
läsnäolo vähem-
mälle. 

– Se oli suu-
ri suru. Tanssija 
Reijo Kela sanoi 
minulle monta 
vuotta sitten, ett-
en ole tässä sil-
loinkaan, kun 
olen tässä. 

Nyt Jojon töitä on organisoitu toisin, 
joten hänellä jää aikaa esimiestyö-
hönkin. Tuotantokeskuksen työtä ja 

vastuuta jakavat taiteellinen johtaja, tuot-
taja ja aluekeskuksen koordinaattori.

– Olen helpottunut siitä, koska en tun-
nistanut itseäni siinä kuvassa, jonka aiem-
min näin. Nyt on paremmin aikaa ja olen 
tyytyväinen tekemisiini. Kun ei ole yli-
kuormitettu, säilyy työnteossa tietty let-
keys, ja työt tulee tehtyä paremmin.

Helena tunnistaa itsessään vahvan ha-
lun ymmärtää asioita. Siksi joskus on vai-
kea suostua siihen, ettei johdatusta ym-
märrä.

– Minua on johdatettu varmalla ja lem-

peällä kädellä. Kun on ollut vaikeita asioi-
ta, olen luottanut siihen, ettei kaikkea tar-
vitse juuri nyt ymmärtää. 

Helena on ollut lapsesta asti aktiivi-
nen seurakuntalainen.

– Sain perusluterilaisen koti-
kasvatuksen. Oulun Heinäpäässä asues-
samme kävin tyttökerhossa, myöhemmin 
Haukiputaalla olin isosena ja kerhonoh-
jaajana.

Rippikoulussa oppitunnit tahtoivat toi-
sinaan mennä silloisen Haukiputaan kirk-
koherran Timo Holman ja Helenan väli-
seksi keskusteluksi. 

– Yllätyin, kun huomasin tuntevani pe-
rusasiat. Siitä oli hyötyä myös taidehisto-
rian opinnoissa, sillä länsimaisen taiteen 
historia on vahvasti sidoksissa kristilliseen 
taustaan.

Taidehistorian lisäksi Jäykkä on opis-
kellut taidekasvatusta, elokuvatut-
kimusta, kasvatustieteitä, kulttuuri-

politiikkaa ja hallintotieteitä. Visuaalinen 
kulttuuri ja kuvataide kiinnostivat häntä. 

Vaikka kulttuurialalla töitä tekeekin, ei 
Helena kylläs-
ty kulttuuriin 
ja taiteeseen va-
paa-ajallakaan. 
Erityisesti hän 
kaipaa välillä 
visuaalista kult-
tuuria. 

– Toisinaan 
iskee kuvien 
nälkä, ja silloin 
on mentävä käy-
mään vaikkapa 
taidemuseossa.

Kotona tau-
lut eivät vielä ole 
löytäneet paik-
kaansa, vaik-

ka samassa asunnossa on asuttu joneljä 
vuotta.

– Mieheni ostamat teokset ovat parem-
min löytäneet paikkansa, koska ne on os-
tettu nykyiseen kotiin.

Yksi Helenan lempiteoksista on kotona 
olohuoneessa oleva Anja Kurikan Antaa ja 
saada -teos. Se on musta puulevy, jossa on 
yksi puunvärinen ruusu. Tauluun on kir-
joitettu erilaisia syitä antaa ja saada ruusu. 

Myös Helenan veljen tekemiä töitä ko-
dissa on paljon. 

Kuvataiteisiin perehtynyt ihminen jou-
tuu kuitenkin tunnustamaan, ettei mielui-
san taiteen hankkiminen kotiin ole help-
poa.

– Sekä mieluisen taulun että musiikin 
valinta on rankkaa: pitää syvästi tuntea et-
tä valinta on juuri oikea.

Siihen aikaan, kun Helena opiskeli 
kasvatustieteitä Rovaniemellä, hän 
harkitsi teologian opiskelujen aloit-

tamista. 
– Istuin kaupunginkirjaston takana 

nurmikolla lukemassa pääsykokeisiin. 
Mietin, että hakupaperit pitäisi kirjoittaa. 
Minulle tuli kuitenkin sellainen olo, etten 
haekaan. Ajatus tipahti kuin taivaasta, ja 
päätin olla hakematta. 

Tilanne on jäänyt Helenalle mieleen ja 
hän muistelee sitä toisinaan. 

– Työ seurakunnassa ei ole ainoa paikka 
palvella omilla lahjoillaan ihmisiä, mutten 
arvannut että minun paikkani löytyisi ny-
kytanssista. Vaikka olen kova porskuttele-
maan, koetan kuulostella herkällä korval-
la, mikä on Mestarin ajatus.

Luterilaisuus on uskonnoista sekä 
opillisesti että ajatuksellisesti tutuin 
suomalaisille. Silti sen hyviä tai huo-

noja puolia ei välttämättä tunneta eikä 
tunnisteta.

Lähellä olevaa on Helenan mukaan vai-
kea nähdä samalla tavalla kuin oudompaa. 
Esimerkiksi idän uskontojen pehmeys ve-
tää ihmisiä puoleensa, sillä ruoho näyttää 
vihreämmältä kauempana. Ihmiset eivät 
huomaa oman uskontonsa hyviä puolia, 
vaikka heidän pitäisi tutustua siihen en-
sin, nähdä miten se vaikuttaa.

Koska kirkko toteutuu jäsentensä, epä-
täydellisten ihmisten, kautta, on siinä pal-
jon arvosteltavaa. Hyvää löytyy kuiten-
kin paljon, sillä esimerkiksi suomalaisten 
luku- ja kirjoitustaito on kirkon ansiota, 
Jäykkä muistuttaa.

– Ei Ruotsin valtakunta ollut kiinnostu-
nut opettamaan ihmisiä lukemaan ja kir-
joittamaan, vaan se oli kirkko. Sille pohjal-
le perustuu korkea sivistystasomme. Olisi-
ko Suomea ilman kirkkoa ja Lutheria, joka 
oli äidinkielen käytön kannalla?

Oman uskon mallina Helenalle toimi 
hänen äidinäitinsä. Uskovainen ihminen, 
jonka luona hän vietti veljiensä kanssa ke-
säisin aikaa.

– Iltaisin mummo avasi nutturansa ja 
lauloi iltavirsiä. Minä istuin ja kuuntelin.

Mummon opetuksissa anteeksiantami-
nen oli tärkeää. Hänen ansiostaan usko-
vaiset ihmiset eivät näyttäydy Helenan sil-
missä jäykkäniskaisina ja synkkinä vaan 
elämäniloisina ja huumorintajuisina.

SaTU lapiNlaMpi

Kuvien nälkä yllättää

Ihmiset eivät 
huomaa oman 
uskontinsa hyviä 
puolia, vaikka heidän 
pitäisi tutustua 
siihen ensin, nähdä 
miten se vaikuttaa.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu ja diakonian vir-
kaan vihkiminen su 30.5. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Johtaa piispa Samuel Sal-
mi, toimittaa Matti Pikkarai-
nen, saarna Jouko Lankinen 
ja avustaa Jyrki Vaaramo. 
Kanttorit Henna-Mari Sivula 
ja Raimo Paaso, Sofia Mag-
dalena -kuoro. Radiointi ra-
dio Pooki. 
Messu su 6.6. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa An-
na-Mari Heikkinen ja kantto-
ri Henna-Mari Sivula.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 27.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Sari Wallin. Kouluun läh-
tevien siunaaminen. Kahden 
vartin kirkkohetki.
Messu su 30.5. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Juha 
Sarkkinen, kanttorina Juha 
Soranta. Mahdollisuus kes-
kusteluun ja rukoukseen.
Messu su 30.5. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Juha 
Vähäkangas, kanttorina Sa-
ri Wallin. 
Messu su 30.5. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Antti Rautio, kanttorina 
Juha Soranta. 
Messu su 30.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Sari Wallin. 
Sanajumalanpalvelus su 
30.5. klo 12 Kaukovainion 
kappelissa. Toimittaa Esa 
Nevala, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 30.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 6.6. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Juha Soranta. 

Iltamessu su 6.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa teol. 
yo Anna-Maria Timonen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki.
Viikkomessu ke 9.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki, muka-
na vieraita Sambiasta. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 30.5. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala. Radiointi 
radio Dei.
Messu su 30.5. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, 
saarnaa teol.yo Lahja Moila-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Kouluun lähtevien siunaus-
kirkko su 30.5. klo 14 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, puhe Riitta Ken-
tala, kanttorina Lauri Nurk-
kala. 
Messu su 6.6. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jouni 
Riipinen, avustaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Perhemessu su 6.6. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 

Ylikiiminki
Perhemessu su 30.5. klo 12 
Ylikiimingin kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Leo Rahko.
Messu su 6.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
30.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Kaisamarja Stöckell. Juk-
ka Aholinna avustaa ja ker-
too kirkkokahveilla Gideoni-
en toiminnasta. 
Messu su 6.6. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 30.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Eeva Mertanie-
mi, saarna Jari Flink, kantto-
rina Pirjo Mäntyvaara. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 10 kirkossa, toimit-
taa Jari Flink, saarna Eeva 
Mertaniemi, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara, Trio MeLe-
Ko. Veteraanien ja eläkeläis-
järjestöjen kirkkopyhä. Kirk-
kokahvit ja pyhän muu ohjel-
ma seurakuntakeskuksessa. 

Kempele
Pyhän Kolminaisuudenpäi-
vän perhemessu su 30.5. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Lee-
na Brockman ja Saija Kivelä, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Kaikkien kerhojen 
päätösjumalanpalvelus. Las-
tenohjaaja Anelma Mikko-
sen eläkkeelle siirtymiskah-
vit. 
Messu su 6.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimäki, 
avustaa Timo Juntunen ja Ju-
ha Maalismaa, kanttorina Ei-
ja Savolainen. 

Liminka
Messu su 30.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, avustaa Ilkka Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttori-
na Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
30.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Tuomasmessu su 30.5. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava, kirkkokuoro ja soitin-
ryhmä. Mobilistien kirkkopy-
hä, kirkkokahvit seurakunta-
talossa. Kirkkokyyditykseen 
ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon viimeistään pe 
28.5. p. 533 1284. 

Keväinen kirkkohetki ja 
kouluun lähtevien siunaa-
minen to 3.6. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Ossi Kajava, 
lastenohjaajat avustavat. 
Messu su 6.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
Eläkeliiton lauluryhmä, joh-
tajana Eila Oksa. Syöpäosas-
ton kirkkopyhä, kirkkokahvit 
ja juhla seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu su 30.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Tuomo Kangas.
Messu su 6.6. klo 10. Toimit-
taa Minna Salmi, kanttorina 
Taru Pisto.

Siikalatva
Kestilä
Messu su 30.5. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Unto 
Määttä. Herättäjäpyhä. Kirk-
kokahvit ja siioninvirsiseu-
rat seurakuntakodissa, Sauli 
Typpö, Väinö Rautio ja Mer-
ja Jyrkkä. 
Koulun kevätjumalanpal-
velus pe 4.6. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Arja 
Leinonen.  
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 12 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.

Piippola
Messu su 30.5. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Unto Määttä.
Koululaisten kevätkirkko 
pe 4.6. klo 11.15 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä, avustaa 
Anneli Virtanen. Valokuva-
näyttelyn Holapan sukua ja 
muita piipposia avaaminen 
kirkkomuseossa.  

Pulkkila
Messu su 30.5. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-

Messu su 6.6. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, saarna teol. yo An-
na Tausta, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 6.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Juhani Lavanko, avustaa 
Erja Järvi, kanttorina Riitta 
Piippo. 

Tuiran seurakunta
Messu su 30.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Heikki Jämsä. Psalmikvar-
tetti. Tuira 3 -rippikouluryh-
mä osallistuu. 
Messu su 30.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Tommi Hekkala. 
Messu su 30.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Paula Kylllönen ja Sami Rii-
pinen, kanttoreina Katri Sip-
pola, urut ja Lauri-Kalle Kal-
lunki, laulu ja viulu. 70-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhla.
Sanajumalanpalvelus su 
30.5. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Harri Fager-
holm, kanttorina Marjo Irjala. 
Iltamessu su 30.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Marjo Irjala. 
Viikkomessu ke 2.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, kanttori-
na Tommi Hekkala. 
Messu su 6.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa teol.
yo Linda Oikarinen, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 6.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
rina Tommi Hekkala.
Messu su 6.6. klo 10 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Katri 
Sippola. Sotilaspoikien kirk-
kopyhä ja juhla.

jo Kinnunen. 
Alamäkelän koulun kevät-
kirkko to 3.6. klo 9 Pulkkilan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä.
Ylämäkelän koulun ja luki-
on kevätkirkko to 3.6. klo 10 
Pulkkilan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Unto 
Määttä.

Pyhäntä
Lasten kevätkirkko ja kou-
luun lähtevien siunaami-
nen to 27.5. klo 18 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen, avustaa Sirkku 
Palola ja lapsikuoro. 
Messu su 30.5. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Koululaisten kevätkirkko 
pe 4.6. klo 8.30 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, kanttorina Unto 
Määttä. 
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Ulla Koskelo. 

Rantsila
Messu su 30.5. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen.
Koululaiskirkko ja tulevien 
ekaluokkalaisten siunaami-
nen pe 4.6. klo 9.15 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Arja Lei-
nonen, avustaa lapsikuoro 
Stellat.
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Pentti Jäntti. 

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 30.5. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, saar-
na Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
6.6. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kant-
torina Pentti Korkiakoski.
Messu su 6.6. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
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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

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
27.5. klo 14, Keskustan seura-
kuntatalo. Ruokala. 1. Moos. 
27. Anna-Mari Heikkinen.
Aamupiiri la 29.5. klo 10, 
Vanha pappila. 
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 6.6. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Pentti Päkkilä ja Lau-
ri Ylisiurua.

Karjasillan seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 30.5. klo 18, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pentti Jäntti, Nii-
lo Rauhala.
Rauhanyhdistyksen seurat 
ke 9.6. klo 19, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pentti Vinnurva.

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 27.5. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen seurat su 
30.5. klo 17, Oulujoen kirkko. 
Matti Määttä, Kari Päkkilä.
Herännäisseurat ke 2.6. 
klo 18.
Hautausmaahartaus to 
10.6. klo 18.30, Oulujoen 
kirkko. Toimittaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Sateen sattuessa 
hartaus kirkossa.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Runon ja suven päivän ru-
notapahtuma ti 6.7. klo 18, 
Kastellin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Nuotiolaulu-ilta ke 9.6. klo 

18, Koskelan seurakuntako-
ti. Nuotiolla lauletaan nuoti-
olauluja kanttori Marjo Irja-
lan säestyksellä ja paistetaan 
makkaraa. Riikka Honkavaa-
ra pitää hartauden. 
Amanin konsertti su 30.5. 
klo 15. Ks. juttu s.15.

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

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistolta, Nokelantie 39. 
Juttutupa työikäisille elä-
keläisille ja työttömille ma 
31.5. klo 13, Pyhän Andreaan 
kirkko. 

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

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KeHITYSVAMMAISeT
Veturi to 27.5. klo 17, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ver-
taistukiryhmä alle koulu-
ikäisten kehitysvammaisten 
lasten perheille. Ryhmiin 
järjestetty lastenhoito per-
heen kaikille lapsille. Ryhmä 

on avoin, eikä ilmoittautu-
mista tarvita.
 
PÃIHDeTYö
Naistenryhmä pe 4.6. klo 13, 
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 28.5. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Kevätjuhla.

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
Helmimuskari ke 2.6. ja 9.6. 
klo 17.30, Kastellin kirkko, 
pappilan kamari. 3–4-vuo-
tiaille, lapset ovat yhdessä 
vanhemman kanssa. Mus-
karin ohjaajana toimii Maria 
Portaankorva.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMINKI
Perhekerho ke 2.6. ja 9.6. klo 
10, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Mukavaa yhdessäoloa 
ja ulkoilua. Voit halutessa-
si ottaa mukaan omat eväät.

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

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sara Wacklinin seurakunta-
kerho ma 31.5. klo 13, Sara 
Wacklin -koti. 
Tarinatupa ke 2.6., ma 7.6. ja 
ke 9.6. klo 13, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten kerho to 27.5. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Seurakuntakerho ma 31.5. 
klo 13.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali.
eläkeläisten kerho to 3.6. klo 
12, Pyhä Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Vanhustyön linja keskiviik-
koisin klo 9–11 numerossa 08 
5314 616. Numeroon voi soit-
taa, kun on yksin tai kaipaa 
kuuntelijaa, kun haluaa pu-
hua tärkeistä asioista ja kun 
haluaa pyytää kotikäyntiä 
tai jättää soittopyynnön.
eläkeläisten kesäkerhot 
10.6. klo 13 Tuiran kirkko, 
17.6. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkko, 24.6. klo 13 Koske-
lan seurakuntakoti, 1.7. klo 
13 Palokan palvelukeskus. 
Mukana diakoniatyöntekijä 

Paula Kyllönen ja kesätyön-
tekijä Katri Järviluoma.

Leirit ja retket
Seikkailuleiri 7.–10.6. Siiran-
järven eräleirikeskus, Taival-
koski. Seikkailuleiri on tar-
koitettu 11–14-vuotiaille ty-
töille ja pojille. Leirin hinta 
on 40 euroa, sisältäen mat-
kat, majoituksen ja ruokai-
lut. Ilmoittautumiset yhteis-
ten seurakuntapalvelujen 
toimistoon ma-pe klo 9–16 
p. 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo.

Karjasillan seurakunta
Perheleiri Rokualla 5.–8.7. 
Leirin hinta aikuiset 52 €, 
4–18-v. lapset 26 €. Etusijal-
la Karjasillan seurakuntalai-
set. Leirillä ovat mukana dia-
koniatyöntekijä Marjukka 
Hamari ja lastenohjaajat Au-
li Kipinä ja Maria-Ritva Koi-
vukangas. Ilmoittautuminen 
viimeistään 15.6. p. 3161 340. 
Ks. erillinen ilmoitus. 

Tuiran seurakunta 
Vanhan Valamon retki 
30.8.–2.9. Tuiran seurakun-
nan kaikille vapaaehtoisille.
Ks. erillinen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
Luonto- ja retkipainottei-
nen perheleiri pe 2.7. klo 17 
Rokuan leirikeskuksessa. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Kuorot ja kerhot

Oulujoen seurakunta
Kakarakööri Myllyojan seu-
rakuntatalossa tiistaisin ja 
torstaisin klo 12–13.30.Kuo-
roon otetaan 7–12-vuotiai-
ta lapsia. Pääsyvaatimukse-
na lauluinto, mukaan mah-
tuu 30 laulajaa ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Kesäkuo-
ron osallistumismaksu 20 €. 
Kakaraköörin kausi päättyy 
konserttiin 23.6. klo 18 Oulu-
joen kirkossa. 
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Muut menot
Pappi tavattavissa ks. erilli-
nen ilmoitus.
Sinkkuilta pe 28.5. klo 
18.30–20.30, Keskustan seu-
rakuntatalo. Sinkkuillas-
sa mukana kirkkomuusikko 
Taina Voutilainen. Sinkkuil-
ta on aikuisten yksineläjien 
kohtaamispaikka.
Vihkihetki Oulun tuomio-
kirkossa pe 28.5. klo 19–21, 
Oulun tuomiokirkko. Meil-
lä on ilo kutsua teidät omiin 
häihinne Oulun tuomiokirk-
koon. Mukaan tarvitset-
te vain toisenne ja esteet-
tömyystodistuksen. Muus-
ta huolehtii Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta. Todista-
jiakaan ette tarvitse, mut-
ta halutessanne voitte kut-
sua juhlaan omat läheisen-
ne. Vihkimisen jälkeen tar-
jolla on hääkakkua ja kahvit 

tuomiokirkon kryptassa. Ti-
laisuuteen ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon.
Hengellinen suku, luomi-
sesta tähän päivään -esi-
telmä to 3.6. klo 17, Karja-
sillan kirkko. Esitelmöitsijöi-
nä Marja Manninen ja Mart-
ti Vainikka.
Suvenjuhla to 3.6. klo 17, 
Myllyojan asukastupa. Kah-
vitarjoilu. Arpoja, karkkiar-
vaus ja tarjouslippujen jako 
Yrjänäisen Puutarhalle. Klo 
18 puheita, musiikkiesityk-
siä, runoja ja yhteislauluja. 
Järjestää Myllyojan suuralu-
een yhteistyöryhmä, Yrjänäi-
sen Puutarha, Hintan Martat 
ja Oulujoen seurakunta.
Kesäkeidas ma 7.6. klo 10, 
Heinätorin seurakuntakoti. 
Kaikenikäisten kesäinen ta-
paaminen. Aluksi hartaus ja 
toimintaa, ruokailu 4 € sekä 
tapahtuman lopuksi mah-
dollisuus verenpaineen mit-
taukseen.
Naisten ilta ma 7.6. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Illassa voi keskustel-
la, laulaa, hiljentyä hartau-
den äärellä ja saunoa. Mah-
dollisuus paistaa tuomaasi 
makkaraa nuotiolla. Illassa 
tarjotaan kahvi tai tee. 
Naistenillat ovat 7.6., 21.6. 
5.7. ja 19.7.

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 30.5. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 

Afrikkalaistunnelmia 
Amanin konsertissa

Sunnuntaina 30. toukokuuta 
kello 15 soivat Tuiran kirkos-
sa afrikkalaiset sävelet. Kyse 
on Amani-musiikkiryhmän 

konsertista. Konsertissa julkistetaan 
musiikkiryhmän uusi Matkalla-levy. 

– Tunnin mittaisen konsertin ohjel-
massa on uuden levyn musiikin lisäk-
si muutama vanha tuttu kappalekin, 
kuoronjohtaja Elina Kinnunen lupaa.

Amani on Suomen Lähetysseuraa 
edustava oululainen musiikkiryhmä, 
joka esittää pääasiassa itä- ja eteläaf-
rikkalaista hengellistä musiikkia.

Amani sai alkunsa vuonna 1976. 
Aluksi se toimi nimellä Lapiosalmi-
kuoro, mutta jo vuonna 1987 nimi 
vaihtui Amaniksi. Tuolloin ryhmä 
myös päätti keskittyä afrikkalaiseen 

musiikkiin. 
Ryhmän ohjelmisto kattaa niin 

vanhoja heimotraditioita kuin uu-
dempaakin musiikkia sekä suomek-
si että alkuperäiskielillä.

Konserttiin on vapaa pääsy. Tilai-
suudessa kerätään kolehti Pia ja Mik-
ko Pyhtilän Tansaniassa tekemän lä-
hetystyön hyväksi. Mikko Pyhtilä on 
entinen amanilainen, hän oli ryh-
mässä mukana vuosina 1995–1996.

– Matkalla-levyn musiikki perus-
tuu matkaan, jonka Amani teki Tan-
saniaan kesällä 2008. Kävimme sil-
loin Pyhtilöiden vieraina. Toisaalta 
jokainen meistä on myös matkalla 
jokapäiväisessä elämässään, Kinnu-
nen kertoo.

SaTU lapiNlaMpi
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Nuotiolaulut 
raikaavat 

Koskelassa
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Vanhan Valamon retki 

30.8.–2.9. 

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

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

Markkinat
lauantaina 29.5. klo 10–14 
Kastellin ostoskeskuksessa 

- Pellepariskunta Niilo ja Nelli klo 11–13
- zumban esittelyä ja ohjausta klo 10.30–11 
sekä 12–12.30

- kirpputoripöytiä
- maalaismarkkinamyyjiä, 
- VVO:n ilmapalloja ja esittelyä
- muurinpohjalättyjä, munkkeja, kahvia ja 
makkaraa 
- Liikenneturvan edustaja kertoo turvalli-
suudesta pyöräilyyn ja autoiluun liittyen. 

Parkkipaikalla myös Kuusakosken kierrätys-
metallien keräyslava. 

Perheleiri 
5.–8.7. Rokuan leirikeskuksessa

Leirin hinta: aikuiset 52 € , lapset 4–18 v. 26 €. Ilmoit-
tautuminen 15.6. mennessä numeroon 08 3161 340. 
Leirillä ovat Karjasillan seurakunnasta mukana dia-
koniatyöntekijä Marjukka Hamari ja lastenohjaajat 
Auli Kipinä ja Maria-Ritva Koivukangas. 

Oulujoen pappilan 

  kesäkahvila
Tervetuloa tutustumaan Oulujoen pappilaan ja sen 
viehättävään miljööseen. Pappilan kesäkahvila on 
avoinna sunnuntaisin klo 11–13 jumalanpalveluksen 
jälkeen seuraavina kesäsunnuntaina:

6.6., 20.6., 27.6., 4.7., 18.7., 25.7., 1.8., 22.8., 29.8.

Myytävänä kahvia, teetä, mehua sekä kotitekoisia 
leivonnaisia. Kahvilan tuotto Oulujoen seurakunnan 
nuorten missioklubille. 

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 27.5. klo 18 Maikkulan kappelissa 
torstaina 27.5. klo 18 Karjasillan kirkossa (Höyhtyän ja 
Kaukovainioon alueen päiväkodit)
torstaina 27.5. klo 18 Pyhän Andreaan kirkossa
maanantaina 31.5. klo 18 Kastellin kirkossa

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

Oulujoen seurakunnassa
sunnuntaina 30.5. klo 14 Oulujoen kirkossa

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

Oulunseudun 
Sotilaspoikien

 Perinnekillan kirkkopyhä 

sunnuntaina 6.6. 
Pyhän Tuomaan kirkossa

9.00 Kunniakäynti sankarihaudoilla
10.00 Messu Pyhän Tuomaan kirkossa

11.30 Ruokailu
13.00 Kirkkojuhla

juhlapuhe rovasti Jaakko Granlund
Pohjan Sotilassoittokunta
Sekakuoro Cantio Laudis
Yksinlaulu Jorma Kärnä

Pyhän Tuomaan kirkon 
messun ajat kesäaikana:

6.6. messu klo 10
13.6.–8.8. messu klo 13

Nuorten aikuisten 
ja opiskelijoiden kesäillat 

ke 9.6., 23.6., 7.7. ja 21.7. klo 18
Hietasaaren kaupunkileirikeskus.

Ohjelmassa vapaata pelailua ja saunomista.
Omat piknikeväät voi ottaa mukaan. 

Sateen sattuessa sisällä.
9.6. esiintyy Samuel Lindell.

Kesäisiä nuotiolauluja lauletaan Koskelan 
seurakuntakodin pihalla keskiviikkoilta-
na 9. kesäkuuta kello 18. 

Nuotion ympärillä syntikalla säestää 
kanttori Marjo Irjala. Laulujen lomassa on mah-
dollista paistaa makkaraa ja nauttia kesäisestä il-
lasta.

– Viime kesänä nuotioiltaan tuli yli 50 ihmistä, 
ja nyt toivomme myös runsasta osanottoa. Ilta on 
suunnattu kaikille oululaisille, iästä riippumatta, 
toteaa tapahtuman järjestäjä Tuiran seurakunnan 
diakoniatyöntekijä Eeva-Marja Laitinen. 

– Mikäli ilmat eivät ole suosiolliset, lauletaan 
sisätiloissa ja syödään uunimakkaroita, hän jat-
kaa.

Iltahartauden pitää pastori Riikka Honkavaara. 
Makkaroiden myynnistä saadut tuotot käyte-

tään alueellisen diakoniatyön tukemiseen.

raUHaN TErVEHDyS
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Yöpyhäkoulu on 
täynnä toimintaa

Oulun Pyhän Luukkaan kappelilla käy hu-
lina. 15 lasta on tullut jo lauantaina py-
häkouluun, joka kestää aina sunnuntain 
messuun asti.

Yöpyhäkoulu on kouluikäisille lapsille tarkoitet-
tu lyhyt leiri. Lapset tulevat kirkkoon jo edellisenä 
iltana ja ovat siellä yön yli. Oulussa yöpyhäkoulua 
kokeiltiin huhtikuussa ensimmäistä kertaa.

– Tavoitteena oli, että voisimme järjestää koulu-
ikäisille pyhäkoululaiselle oman isojen jutun, ker-
too pyhäkoulunopettaja Maria Matilainen.

– On tärkeää, että lapset saavat kokea, että kir-
kolla ja pyhäkoulussa voi ystävystyä ja että siellä 
voi olla hauskaa. Yöpyhiksessä nämä asiat on help-
po kokea, Maria selittää.

Yöpyhäkoulun lauantai-ilta on täynnä toimin-
taa. Tutustumisleikkien ja pizzapäivällisen jälkeen 
käydään läpi Jeesuksen vertauksia.

Kylväjävertausta varten lapset saavat maalata 
omat kukkaruukut ja talonrakentajavertausta var-
ten lapset rakentavat omat pienet talot.

Ohjelmaan mahtuu myös runsaasti lauluja, leik-
kejä ja lasten omaa puuhasteluaikaa.

Seuraavana aamuna ennen messua tavarat on 
pakattu. Leiriläiset istuvat kerhohuoneen lattial-
la ja muistelevat yhdessä leiriä. Kaikilla vaikutti 
olleen kivaa. 

– Kaikki sujui hyvin. Edes nukahtamisessa ei ol-
lut ongelmia, pyhäkoulunopettaja Hanna Lounela 
kertoo sunnuntaiaamuna. 

KaiSa aNTTila

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

eläkeläisten kesäkerho
torstaina 10.6. klo 13–14.30 

Tuiran kirkossa

Eläkeläisten kesäkerhoissa lauletaan, keskustellaan ja 
kahvitellaan. Tule viettämään kesäistä päivähetkeä. 
Tuiran kirkko 10.6. klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko 17.6. 
klo 13, Koskelan seurakuntakoti 24.6. klo 13, Palokan 
palvelukeskus 1.7. klo 13. Mukana diakoniatyönteki-
jä Paula Kyllönen ja kesätyöntekijä Katri Järviluoma.

Lapsiperheiden kevätpäivä
sunnuntaina 30.5. klo 12–15 
Hietasaaren leirikeskuksessa

Tapahtumalla kerätään varoja kehitysvammaisten 
nuorten aikuisten toimintaan. Paikan päältä voi os-
taa arpoja, makkaraa, vohveleita, mehua ja kahvia se-
kä poniratsastusta. 

Ponit ovat paikalla klo 12–14. Lisäksi kevätpäivässä on 
erilaisia toimintapisteitä. Ilmoittautumiset 27.5. men-
nessä Yhteisiin seurakuntapalveluihin p. 08 316 1340 
tai kaisa.jaakkola@evl.fi.

 

TUIRAN SEURAKUNTA
Pateniemen kirkko, Taskisentie
Koskelan seurakuntakoti, Koskelantie 86
Pyhän Tuomaan kirkko, Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7
Kuivasjärven seurakuntakoti, Karppalantie 6
Rajakylän seurakuntakoti, Tervakukkatie 2
OULUJOEN SEURAKUNTA
Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89
Hönttämäen seurakuntakoti, Ruotukuja 1
Huonesuon seurakuntakoti, Leväsuontie 19
Saarelan seurakuntakoti, Poolakuja 1
Myllyojan seurakuntatalo, Koivumaantie
Heikkilänkankaan monitoimitalo, Kyytipojantie 2
Sanginsuun seurakuntakoti, Sanginsuuntie 59
Ylikiimingin seurakuntatalo, Harjutie 5

Kerhot alkavat Tuiran ja Karjasillan seurakunnissa 12.–13.8., Oulujoen seurakunnassa 16.–17.8. 
ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa 19.8.2010. Päiväkerhoon voivat ilmoittautua 
2005–2006 syntyneet lapset ja kolmivuotiaiden kerhoon kolme vuotta täyttäneet. 
Vanhat kerholaiset ilmoittautuvat kerhoaikana omissa kerhoissaan.
Uudet kerholaiset ilmoittautuvat 31.5. mennessä osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Kerholaiset saavat elokuun alussa omasta ryhmästä postia. 
Kerho voidaan aloittaa, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään kahdeksan lasta. 
Lisätietoa voit kysyä lapsityönohjaajilta:
• Karjasillan seurakunta, 040 5747 108, marjaana.lassi@evl.fi 
• Tuiran seurakunta, 040 5747 106, kirsi.merenheimo-maenpaa@evl.fi 
• Oulun tuomiokirkkoseurakunta, 050 5213 380, outi.metsikko@evl.fi 
• Oulujoen seurakunta, 040 5755 353, saara.hietava@evl.fi  
   - Ylikiimingin alue, 044 3161 721, riikka.backman@evl.fi
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Kerhopaikat:
OULUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Heinätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71
KARJASILLAN SEURAKUNTA
4–5-vuotiaiden kerhot
Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli, Kangaskontiontie 9
Sarasuon monitoimitalo, Sarasuontie 5
3–5-vuotiaiden kerhot
Karjasillan kirkko, Nokelantie 39
Kastellin kirkko, Töllintie 38
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8

SINKKUILLAT

joka tiistai alkaen 8.6. 
klo 18–20 Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuk-

sessa

Yhdessäoloa nuotion 
äärellä, mahdollisuus 

saunomiseen.

Tuiran 
seurakunnan 
vanhustyön 

linja 
vastaa keskiviikkoisin

klo 9–11 

puhelinnumerossa 

08 5314 616.

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.Diakonialeirit 

Rokualla
  2.-4.7. Perheleiri (etusija oulujokisilla)
  5.-8.7. Perheleiri (etusija karjasiltalaisilla) 
  9.-11.7. Kehitysvammaisten leiri (ilmoitt. 9.6. mennessä) 
  9.-12.8. Eläkeläisten leiri (etusija tuiralaisilla)
16.-19.8. Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla)
23.-26.8. Sydänvammaisten leiri
10.-12.9. Sinkkuleiri
17.-19.9. Näkövammaisten leiri

Diakonialeirit 
Juumassa
12.-15.8. Eläkeläisten leiri (etusija tuomiokirkkolaisilla)
20.-22.8. Kehitysvammaisten leiri (ilmoitt. 30.7. mennessä) 

Diakonialeiripäivät 
Hietasaaressa
16.8. Oulujoen seurakunnan eläkeläisten leiripäivä
18.8. Tuomiokirkkoseurakunnan eläkeläisten leiripäivä
19.8. Tuiran seurakunnan eläkeläisten leiripäivä
20.8. Näkövammaisten leiripäivä
25.8. Kuurojen leiripäivä, ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa  
 ennen leirin alkua p. 040 591 2657
26.8. Karjasillan seurakunnan eläkeläisten leiripäivä

  3.9. Omaishoitajien ja hoidettavien leiripäivä

Ilmoittautuminen Yhteisten seurakuntapalvelujen toimistoon,
p. 3161 340  ma – pe klo 9-16  viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua. 
Poikkeustapaukset merkitty erikseen.
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27.5.–10.6.2010enot oulussa 

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
Karjasilta: Karoliina Eila 
Reetta Arvio, Salla Ida Emi-
lia Kangas, Otto Ilmari Ko-
tilainen, Sara Karoliina Par-
viainen, Elisa Kristiina Pek-
kala, Joona Miika Johannes 
Pyykkönen, Sienna Vilhel-
miina Rissanen, Janette Ka-
tariina Siltakoski, Lenni Eli-
as Väisänen, Selim Jari Ma-
tias Ylönen.
Tuira: Pihla Orvokki Aitto-
oja, Vertti Ilmari Alalääkkö-
lä, Heidi Marikki Hanni, Sen-
ni Elviira Heikkinen, Onni 
Roope Matias Junkkari, Jon-
ni Eemeli Kukkonen, Alvar 
Elliot Kumpula, Aamu Maria 
Litendahl, Annika Olivia Pe-
sola, Niilo Hiski Ilmari Puu-
saari, Tuomas Daniel Toppi-
la, Lumo Tuuli Maria Tyvelä, 
Siiri Katariina Valkola.
Oulujoki: Emma Karoliina 
Kokkoniemi, Artur Jaakko Au-
kusti Korkala, Teemu Mikael 
Kärki, Elias Samuel Perälä, El-
sa Fanni Sofia Pyykkönen, Ma-
rius Eemeli Riekki, Oiva Sisu 
Santeri Ruonaniemi.

Vihityt
Karjasilta: Mikko Matias Vaa-
ramo ja Miina Sini Tuulia Ke-
ränen, Kimmo Sakari Karjalai-
nen ja Sinikka Maria Vihelä.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Erkki Ante-
ro Haapasalo 82, Elli Maria 
Hautamäki s. Pietilä 78, Yr-
jö Heikkilä 87, Päivi Marjuk-
ka Lindén 55, Salli Maria Pii-
rala s. Vikiö 80. 
Karjasilta: Vilho Abrami 
Karjalainen 104, Jukka Juha-
ni Vesala 54, Heino Mikael 
Viitanen 64. 
Tuira: Vladimir Ahtiainen 69, 
Pentti Johannes Alatalo 79, 
Seppo Ilmari Hilli 56, Väinö 
Huovinen 82, Irja Esteri Kär-
sämä 80, Juha Antti Henrik 
Lohvansuu 30, Jenni Marjatta 
Mikkonen s. Koskela 87, Teu-
vo Juhani Murtomäki 74, Juha-
ni Antero Pylvänäinen 53, Ai-
li Eriika Regina s. Hämeennie-
mi 84, Leo Kalervo Ylisirniö 41. 
Oulujoki: Elsa Maria Annik-
ki Valkola s. Rimpiläinen 78. 

elämän polku

Häämusiikki-ilta 
torstaina 27.5. klo 19 Oulujoen kirkossa 

Illan tarkoituksena on esitellä eri vaihtoehtoja vihkiti-
laisuuden musiikiksi. 

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

Lähetysjuhla 
keskiviikkona 9.6. klo 18 Tuiran kirkossa

Saamme vieraita Sambiasta. Satu ja Jorma Arkkila 
kertovat sanoin ja kuvin työstään yhdessä sikäläisen 

työtoverinsa kanssa. Iltapala sekä viikkomessu.

Juhannusjuhlat
perjantaina 25.6. klo 18

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa
Lipunnosto ja seurat, joissa puhuvat Israelin lähetit 
Eeva ja Mika Pouke. Pientä purtavaa, arpoja ja piha-

leikkejä lähetystyön hyväksi. 

ekumeeninen 
kylvön siunaaminen

sunnuntaina 6.6. klo 13

Hämeenjärvellä Tarja Hätälän maatilalla (Eerola) 
Hämeenjärventie 541

Toimittavat Veijo Koivula (lut.), 
Melvin Llabanes (kat.) ja Bogdan Grosu(ort.)

Kahvitarjoilu

A r k i s to  /  J u s s i  J ääske lä in e n
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eurakunnissa tapahtuu 27.5.–10.6.2010

Kempeleen lapsikuorosta lähtee laulujuhlille 15 tyttöä. Josefiina, Sofia, Jasmin, Katariina, Reeta, Ida-Maria ja Minja esittelivät kuoron esiintymistaitoja. Kuoroa johtaa kanttori Eija Savolainen.

Oikaisu
Viime viikolla ilmestyneessä 
Lasten kesätoiminnasta kerto-
vassa jutussa oli virhe. Limingan 
seurakunnan järjestämä Muku-
lamessu pidetään kesäkuussa, ei 
heinäkuussa. Messua vietetään 
siis sunnuntaina 20. kesäkuuta 
kello 17 Tupoksessa Vanamo-sa-
lissa. Mukulamessun jälkeen let-
tukestit.

Laulujuhlille tulee lapsia 
ja nuoria ympäri pohjoista 
Suomea. Myös Kempeleen 
seurakunnan lapsikuoro 
liittyy laulavaan 
joukkoon. 

Lauantaina 29. toukokuuta 
Ouluhalli täyttyy laulavista 
lapsista ja nuorista. Yhteen-
sä 2 500 laulajaa eri kuorois-

ta ympäri Pohjois-Pohjanmaa-
ta ja Kainuuta kerääntyy Ouluun 
laulujuhlaan. 

– Tämä on ensimmäinen täs-
sä laajuudessa järjestettävä lasten 

Lasten laulu täyttää Ouluhallin
ja nuorten laulujuhla Suomessa, 
kertoo hiippakuntakanttori An-
ja Hyyryläinen.

Hyyryläinen on mukana lau-
lujuhlien taiteellisessa toimikun-
nassa. 

Laulujuhla liittyy kuoropro-
jektiin, joka aloitettiin jo puoli-
toista vuotta sitten. Projektin ta-
voitteena on kehittää ja elvyttää 
kuorotoimintaa. Projektia on ol-
lut järjestämässä Suomen laula-
jain ja soittajain liiton eli Sula-
solin Oulun piiri. Kuorotoimin-
ta on tärkeää myös seurakunnil-
le, joten Oulun hiippakunnan 
musiikkiväki innostui projektiin 
mukaan. 

Hyyryläinen kokee projektin 
olleen hyödyllinen. 

– Kanttoreille ja musiikin-
opettajille on järjestetty koulu-
tusta kuoron johtamiseen liitty-
en. Kurssit ovat olleet todella suo-
sittuja, hän kertoo. 

Myös laulujuhlan järjestämi-
nen on ollut innostavaa. 

– Kuorotoiminta saattaa vai-
kuttaa vähäiseltä, mutta kun 
kootaan kuoroja yhteen, huoma-
taan, että meitähän on paljon! 

lapsikuorolaiset 
eivät turhia jännitä 
Yksi monista Ouluhallissa lau-
lavista kuoroista on Kempeleen 
seurakunnan lapsikuoro. Ala-
kouluikäisten tyttöjen kuoro on 
harjoitellut koko lukuvuoden 
laulujuhlaa varten. 

Suuressa joukossa esiintymi-
nen jännittää kuorolaisia vain 
vähän. Kuoronjohtaja Eija Savo-
lainen kertoo, että juhlan laulut 
ovat jo tulleet tutuiksi. 

– Olen myös kertonut, että 
2 500 laulajan joukossa ei niin 
kauheasti haittaa, vaikka joku 
unohtaisikin sanat. Joku muu 
varmasti muistaa, miten laulu 
jatkuu, Savolainen sanoo. 

Laulujuhlan ohjelmistoa on 
harjoiteltu etenkin kevään mit-
taan. Kaikki kuorot harjoittelevat 
yhdessä vasta laulujuhlapäivänä. 

– Niin isoa joukkoa ei ole voi-
nut tuoda yhteen harjoittelemaan 

etukäteen. Lauantaiaamuna on 
muutaman tunnin harjoitukset 
kaikkien kuorojen kanssa yhdes-
sä, Anja Hyyryläinen kertoo. 

– Olemme tavanneet muiden 
kuoronjohtajien kanssa ja sopi-
neet, mitä ja miten lauletaan. Pai-
kan päällä sitten selviää, kuinka 
hyvin tämä järjestely on onnistu-
nut, hän pohtii. 

ohjelmassa 
on uutta ja vanhaa 
Kempeleen lapsikuorolla on run-
saasti kokemusta esiintymises-
tä muiden kuorojen kanssa. Lap-
set ovat laulaneet useissa erilai-
sissa seurakunnan tilaisuuksissa, 
toisinaan myös seurakunnan ai-
kuiskuorojen kanssa. Laulujuh-
lan kaltainen suuri tilaisuus on 
kuitenkin uusi juttu lapsikuoro-
laisille. 

Myös useimmat laulut ovat ol-
leet uusia lapsille. 

– Olin yllättynyt, että esimer-
kiksi Taivas on sininen ja valkoi-
nen oli lapsille vieras laulu, Eija 
Savolainen hämmästelee. 

– Ilmeisesti kouluissa ei enää 
lauleta vanhoja lauluja.

Laulujuhlan ohjelmistoon 
mahtuu kuitenkin myös uudem-
pia lauluja. Kempeleen lapsikuo-
ron laulajat nimesivät suosikki-
kappaleikseen kaksi uudempaa 
laulua. Jos lapset päättää vois ja 
Kuljetaan keväinen tie ovat mo-

lemmat sävyltään iloisia lauluja. 
Lisäksi lapsikuoro laulaa muun 
muassa maakuntalauluja, luon-
toaiheisia lauluja ja hengellisiä 
lastenlauluja. 

– Esitettäviä lauluja on yli 
kymmenen, Savolainen kertoo. 

Kaikenkaikkiaan juhlaan 
mahtuu parikymmentä esitystä.

– Lapsikuorot ja nuorisokuo-
rot esiintyvät sekä yhdessä että 
erikseen. Laulujuhlassa on myös 
puhallinryhmä, joka sekä säestää 
kuoroja että esittää itse kappalei-
ta, Hyyryläinen kuvailee.

KaiSa aNTTila

Lasten ja nuorten laulujuhla 
Ouluhallissa 29. toukokuuta kello 
15. Lisätietoja osoitteesta www.
oulunpiiri.sulasol.fi/laulujuhla/ 

Hiippakuntakanttori Anja Hyyryläinen iloitsee kuoroharrastuksen suosiosta.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi Lumijoki lumijoki.seurakunta.net

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

Virasto 
avoinna 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin 
ja perjantaisin 
klo 9–14

Puttaan Tupa avoinna tors-
taisin ja perjantaisin klo 12–
15. Tule kahvittelemaan, 
seurustelemaan, tekemään 
käsitöitä. Voit lukea ja laina-
ta lehtiä ja kirjoja. Pe 28.5. 
vieraana juttutupalaisia Ou-
lun Koskelasta.
Tivoliretki työnhakijoiden 
perheille la 12.6. Ouluun. 
Lähtö klo 11.30 Linkin pihas-
ta, Herralantie 1. Tivolissa 
klo 12–15.15, jonka jälkeen 
pizzabuffet Linnanmaan 
Golden Rax:ssa. Retken hin-
ta 10 €, joka sisältää matkat, 
rannekkeen tivoliin ja ruo-
kailun. Huoltajille, jotka ei-
vät tarvitse ranneketta hinta 
5 €. Alle 18-vuotiailla oltava 
huoltaja mukana. Ilm. ja ret-
kimaksu Itsepalvelukirppik-
sen kassalle 31.5. mennessä.
Läskillä lukutaitoa -kam-
panjan loppupunnitus ma 
31.5. klo 17-18 Puttaan Tu-
valla, Kirkkotie 10 C. 
Perheen päivä 12.6. Isollanie-
mellä ja pyhäkoulu- ja perhe-
leiri 30.7.–1.8. Isollaniemellä 
ilm. viim. 31.5. Outi Palokan-
kaalle p. 040 5471 472 tai ou-
ti.palokangas@evl.fi.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 1.6. klo 13 srk-kes-
kuksen neuvotteluhuoneessa.
Taimimyyjäiset to 3.6. klo 
14–16 Puttaan Tuvan edessä. 
Haluatko lahjoittaa peren-
nojen ja pensaiden taimia? 
Voit tuoda jo ennakkoon tai 
pyytää noutamaan, Helena 
Ylimaula, p. 040 5014 764, 
helena.ylimaula@evl.fi. 

Lähetystilaisuus Nepalin 
työn merkeissä su 6.6. klo 
11.30 Puttaan Tuvalla. Vie-
raana entinen Nepalin lä-
hetti, Turun Kaarinan srk:n 
lähetyssihteeri Kaarina Hem-
bree.
ekumeeninen kevätkyntö-
jen siunaus su 6.6. klo 13 Ee-
rolan tilalla Hämeenjärvellä.
Kesäperhekerhot kokoontu-
vat pe 4.6. klo 10–11.30 kir-
konkylällä Vakkurilassa, Kel-
lon srk-kodissa ja Jokelan 
vanhalla koululla sekä pe 
11.6. klo 10–11.30 kirkonky-
lällä Vakkurilassa, Kellon srk-
kodissa ja Martinniemen srk-
kodissa.
Apua arjen askareisiin. Tilaa 
5 euron tuntihinnalla seura-
kunnan matkaryhmän nuo-
ri kotiisi apulaiseksi esimer-
kiksi haravointiin, siivouk-
seen tai lasten hoitoon. Tila-
ukset Katrilta p. 045 6576122 
tai Tarjalta p. 040 8245861. 
Tuotto menee nuorten mat-
kan hyväksi.
Kaksi tuntia kaksi kertaa 
kuukaudessa – Haluaisit-
ko sinä tulla vapaaehtois-
työhön avustajaa tarvitse-
van ulkoiluystäväksi? Luo-
tettavia ulkoiluystäviä tarvi-
taan nyt erityisesti Kirkon-
kylän alueella. Ota yhteyttä, 
niin sovitaan tapaaminen. 
Diakonissa Johanna Kerola, 
p. 045 1393 993 tai johanna.
kerola@evl.fi.
Nuotioillat kesällä keskiviik-
koisin klo 18 alkaen ke 9.6. 
Jokikylässä Jokelan koulul-

la, ke 23.6. Asemakylän On-
nelassa, ke 7.7. Häyrysennie-
men Villenniemessä, ke 21.7. 
Kellon srk-kodilla ja ke 4.8. 
Onkamon uimarannalla.
Seurakunnassamme on ke-
säkanttorina 24.5.–8.8. mu-
siikin maisteri Pirjo Mänty-
vaara p. 040 7383 052, e-
mail: pirjo.mantyvaara@hot-
mail.com.
Kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko su 6.6. klo 13. 
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: Seurat su 30.5. klo 16 
hoivaosastolla ja klo 18 srk-
keskuksessa. Seurat su 6.6. 
klo 18 ry:llä. Jokikylä: Nuor-
tenilta la 29.5. klo 18 ry:llä, 
seurat su 30.5. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Linus Aleksi Lind-
holm, Eero Olavi Turunen, 
Jesse Matias Koskenranta, 
Neela Mirjami Mikkonen.
Kuolleet: Viljo Sakari Kurke-
la 89, Aune Terttu Hallberg 
74.

Häämusiikki-ilta 
pe 28.5. klo 19 kirkossa 

Tilaisuudessa esitellään perinteiset 
”häämarssit” ja myös muuta 
urkumusiikkia, jota kirkkohäissä 
yleisesti käytetään. Laulamme yhdessä 
vihkimisessä käytettäviä virsiä ja 
esitämme yksinlauluja, jotka sopivat 
kirkolliseen vihkitoimitukseen. 
 Häämusiikki-iltaan on vapaa pääsy ja 
sinne ovat tervetulleita kaikki asiasta 
kiinnostuneet. Musiikista vastaavat 
kanttorit Hannu Niemelä, Else Piilonen 
ja Pirjo Mäntyvaara. Tilaisuudessa 
mukana myös pastori Martti Heinonen 
ja suntio Valma Liedes.

Hyvän mielen perheleiri 
pienituloisille perheille 

10.–11.7. Isonniemen leirikeskuksessa

Ilmoittautumiset 24.6. mennessä diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11 p. 5472 636 tai Laila Ran-
takokolle p. 040 8668 319, laila.rantakokko@
evl.fi. 
 Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. Leiri 
on maksuton. Leiri on tarkoitettu lomaksi ja 
virkistykseksi arjen keskelle ja leirillä on yhteis-
tä tekemistä ja puuhastelua koko perheelle.

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 
kesäaikana 
maanantaisin, 
keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–13. 

Lumilyhdyn hartaushetki ke 
2.6. klo 14 Lumilyhdyssä.
Lasten päiväleirit: Kaiken-
laista kiva toimintaa mm. as-
kartelua, pelejä, musiikkia, 
raamatunkertomus ja mak-
karanpaistoa. Leiriajat: ma 
14.6. klo 11–15 seurakuntata-
lolla. Ke 16.6. klo 11–15 Varja-
kassa, Varjakka-laivan luona. 
Pe 18.6. klo 11–15 Hirvasaree-
nalla. Ota omat evät mukaan, 
seurakunta tarjoaa makkaraa 
ja mehua. Ei tarvitse ilmoit-
tautua, mukaan vaan.
Lasten ja nuorten kesäleiri:
Kivirannan leirikeskukses-
sa Kalajoella yli 8-vuotiaille. 
Alkaa to 29.7. klo 13 ja päät-
tyy su 1.8. klo 13. Kaikenlais-
ta mukavaa leiriohjelmaa 
mm. uintia, musiikkia, pele-
jä, raamattuhetkiä, hauskan 
pito, lomailua ja hyvää ruo-
kaa. Mahdollisuus joko sisä-
majoitukseen tai telttama-
joitukseen. Mukaan normaa-
li leirivarustus: Makuupussi, 
lakana, uintikamppeet, pyy-
heliina, vaatteita helle- ja sa-
deilmalle, taskulamppu, Raa-
mattu, sääskimyrkkyä, Aku 
Ankkoja tai muuta luetta-
vaa. Jos haluat, niin voit ot-
taa teltan ja makuualustan. 
Ruokailuvälineitä ei tarvit-
se ottaa mukaan. Yhteiskul-
jetus linja-autolla Lumijoelta 
sisältyy hintaan. Lähtö klo 11 
srk-talolta, Siikajoen Sale klo 
11.30, mukaan pääsee myös 
matkalta. Leirin hinta 30 €, si-
sarale 50 %. Isosia tarvitaan 
paljon mukaan. Ilmoittautu-

minen 20.7. mennessä Sinikka 
Härköselle 044 5037 080 tai 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi
Rauhanyhdistys: Nuorten 
vierailu la 29.5. Ylivieskaan. 
Su 30.5. klo 17 seurat ry:llä. 
Seurat su 13.6. klo 13 ry:llä. 
Nuotioiltaseurat pe 18.6. klo 
19 ry:llä.
Kastetut: Sara Eeva Sylvia 
Lahtimaa.

Rauhanyhdistyksen seurat 
su 30.5. klo 17 Eeva Holmil-
la, Ojakuja 2.
Raamattu- ja rukousilta ti 
1.6. klo 18 Kyllikki ja Seppo 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Kartanossa kajahtaa ke 
2.6. klo 14 Saarenkartanos-
sa Eeliksen ja Alpon tahdit-
tamana.
Koululaisten kevätkirkko la 
5.6. klo 8.40, toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Lauri Holmi oli kaikkien luotolais-
ten pappi. Nyt on tullut aika saada 
kansanomaisen kirkkoherran sa-
nontoja ja tilannepaukauksia tal-
teen. Kansalaisopiston kirjoittaja-
piiri auttaa meitä, auta sinäkin ja 
tallenna tai tallennuta mielessäsi 
olevat jutut. 
 Juttuja voi toimittaa kirjastoon, seurakunnalle tai 
suoraan Eeva Holmille p. 040 834 9839 tai sähköpos-
titse eeva.holmi@luukku.com.

Hailuodon Rintamaveteraanit ry:n puolesta esitän lämpimät kiitokset saamastamme huo-
mionosoituksesta 21.5. osaston täyttäessä 40 vuotta. 

Seppo Viitaluoma

KIRKKOHeRRA LAURI HOLMIN 
SANONNAT TALTeeN
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

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

Virasto siirtyy kesäaikaan 1.6. Kesäajan 1.6.–31.8. 
aukioloajat ovat ma-ti ja pe klo 10–15, ke klo 10–14, 

to klo 10–17. Virasto on suljettuna ke 2.6.

Hartaus to 27.5. ja 3.6. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Kouluun lähtevien lasten 
siunaaminen ti 1.6. ja ke 2.6. 
klo 18 kirkossa.
Hyvänmielen päiväkahvit 
to 3.6. klo 12 seurakuntalon 
kuistilla/ulkona. Paistetaan 
makkaraa.
Sissipataljoona 3:n 65. vuo-
sijuhla su 6.6. klo 13 Limin-
gan seurakuntatalolla.
Hartaus ke 9.6.. klo 13.15 
vuodeosastolla.
Nuoret: Nuorten lauluilta to 
27.5. klo 18–19.30 Nuoriso-
Nurkassa. Rippikoululaiset 
saavat tilaisuudesta merkin.
Lähetystyö: Perinteinen ju-
hannusjuuston myyntita-
pahtuma seurakuntatalol-
la ke 23.6. klo 16–17. Juhan-
nusjuustolitran hinta 5 eu-
roa. Myytävänä myös pieniä 
perunarieskasia 5 kappaleen 
pusseissa hintaan 1,50 euroa 
sekä kuivakakkuja, joiden 

hinta koosta riippuen 5–10 
euroa. Varauksen Inkerille 
p. 040 8383 222. Varaa oma-
si ajoissa ettet jää ilman!
Kesän toimintaa järjeste-
tään yhteistyössä Limingan 
kunnan ja 4H-yhdistyksen 
kanssa seuraavasti:  
Liikuntapainotteiset päivä-
leirit klo 10–14. Osallistumis-
maksu 10 € / vko.  4.–6.-luok-
kalaisille 7.–11.6. kirkonkyläl-
lä, nuorisotalolla. 1.–3.-luok-
kalaisille 14.–18.6. Tupokses-
sa, Vanamossa. Ilmoittautu-
miset 31.5. mennessä Helille 
p. 0400 803 837. 
Koko perheen retki Juku 
Parkkiin Kalajoelle 23.6. Osal-
listumismaksu 26 €, alle 4-vuo-
tiaat 6 € ja eläkeläiset 24 €. Yh-
teislippu kylpylään ja vesipuis-
toon 34 e, alle 4-vuotiaat 6 €.  
Koko perheen retki Power 
Parkkiin Ala-Härmään 1.7. 
Päiväranneke yli 130-sentti-
sille 29 € ja alle 130-senttisil-
le cm 19 €. Pelkkä sisäänpää-
sy aikuisilta 5 €, alle 15-vuo-
tiailta ja eläkeläisiltä 3 €, alle 
2-vuotiaaat maksutta. Kyyti 
maksaa 8 €. Ilmoittautumi-
set retkille 31.5. mennessä 
Raijalle p. 0500 688 848. 
Seurakunnan oma luontoai-

heinen leiri 3.–6.-luokkalaisil-
le 29.–30.6. Limingan luonto-
keskuksessa. Luvassa monen-
laista kivaa puuhaa ja tutustu-
mista luonnon ihmeisiin. Lei-
rin päätteeksi koko perheen 
yhteinen iltanuotio. Hinta 10 
€. Ilmoittautumiset 11.6. men-
nessä Kirsille p. 044 7521 225. 
Rippikoulut: Kesä II -rippi-
koululeirin vanhempainilta 
ke 2.6. klo 18 NuorisoNur-
kassa seurakuntatalolla.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-
rat pe 28.5. klo 18.30 Mar-
jatta ja Sulo Julkusella se-
kä Riitta ja Markku Musto-
sella. Kevätjuhla su 30.5. klo 
14 Limingan kirkossa ja kah-
vit ry:llä. Seurat su 6.6. klo 16 
ja 18.30 ry:llä. Varttuneiden 
kerhon retki ti 8.6.
Kastetut: Atte Eemil Hietala, 
Urho Ilmari Hautala, Aavatar 
Pinja Auroora Hynninen, El-
len Mea Linnea Nieminen, Ji-
mi Jaakko Pellikka, Oskari Jo-
hannes Saarnio, Eelis Veikka 
Verneri Vesterinen.
Vihityt: Juha Viktor Hautala 
ja Taru Tuulia Huttunen.
Kuolleet: Elisabet Honkanen 
e. Viitanen 92.

Papin päivystys perjantai-
sin klo 13–16 Zeppelinin kap-
pelissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Lasten ja nuorten laulujuh-
lat la 29.5. klo 15 Ouluhallis-
sa. Mukana yli 3000 kuoro-
laista pohjoissuomen seura-
kunnista ja kouluista. 
Pietun pianokoulun kon-
sertti ma 7.6. klo 18 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
Diakonian palveluryhmän 
kesäinen yhdessäolon het-
ki nyyttikestiperiaatteella 
ti 8.6. klo 17 Kempele Cari-
taksen tiloissa Suolatie 4 A. 
Lisätietoja Leenalta 040 7790 
365.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat la 29.5. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 30.5. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 30.5. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Arttu Henrik Jo-
hannes Gärding, Akseli Hen-

rik Orrenmaa, Viljami An-
tinpoika Räsänen, Eeli Ville 
Aukusti Kyllönen, Karla Ai-
no Mari Jarva, Samuli Lauri 
Taavettila, Jimi Tapani Valt-
teri Henttunen.
Vihitty: Matias Samuli Tuo-
mela ja Saana Eveliina Hint-
sala.
Kuolleet: Marja-Maija Rin-
tanen s. Korhonen 87, Sal-
me Kyllikki Snellman s. Pent-
tinen 81.

eU-RUOAN JAKO 
Ke 9.6. klo 14–18 mahdoll. 

Siwan kiinteistössä, Lin-
nukkatie 8. Tarkemmat 

tiedot myöhemmin kaup-
pojen ilmoitustailuilla ja 
seurakunnan kotisivulla. 
Tiedustelut Maisa Hauta-

mäki 044 7521227

Lastenohjaaja 
Anelma Mikkosen 
eläkkeelle 
siirtymiskahvit 
su 30.5. 
perhemessun 
jälkeen.

SeURAKUNTAReTKI 
ke 16.6. kaikille eläkeläisille Vaalaan ja Manamansaloon. 
Ohjelmassa: Kassu Halosen Taidetalo, Lamminahontalo, 

Lossimatka, Kruunuhelmellä leipäostokset. Hinta 20 
euroa, sis. ruokailu, kahvi, matka, pääsymaksut. Ilm. 9.6. 

mennessä Sinikka Ilmonen, puh. 044 7521 226. 

Perhekerhot 
jäävät kesätauolle. 

Toiminta jatkuu 
syksyllä. Kauniita

kesäpäiviä!

Kuuntele jumalan-
palvelukset suorana 
netistä: www.evl.fi/
srk/kempele.
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Keväinen kirkkohetki
torstaina 3.6. klo 18.

Kirkkohetkessä siunataan tulevan 
syksyn ekaluokkalaiset.
Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan 
pienelle koululaiselle taivaan isän 
turvaa ja huolenpitoa koulutielle ja 
koko elämän tielle.
Tilaisuuden jälkeen lahjoitetaan 
jokaiselle syksyllä koulunsa 
aloittavalle kirjalahja ja juodaan 
kahvit/mehut seurakuntatalolla.

Muhoksen seurakunta / 
varhaiskasvatus

Oulunsalo www.oulunsalonseurakunta.fi

eurakunnissa tapahtuu 27.5.–10.6.2010

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

www.oulunsalonseurakunta.fi

Hartaus pe 28.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Mobilistien kirkkopyhä su 
30.5. alkaen klo 18 kirkossa. 
Tuomasmessun jälkeen kirk-
kokahvit seurakuntatalossa.
Hartaus ti 1.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Hartaus ti 1.6. klo 14 tk-sai-
raalan b-osastolla ja klo 15 
ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala. 
Hartaus ke 2.6. klo 14 Vire 
kodissa ja klo 15 Rantakodis-
sa, Pekka Kyllönen.
Syöpäosaston kirkkopyhä 
su 6.6. alkaen klo 10 kirkos-
sa. Messun jälkeen kirkko-
kahvit ja juhla seurakunta-
talossa. 
Hartaus ma 7.6. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Jouni Heik-

kinen.
Hartaus ti 8.6. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Simo 
Pekka Pekkala.
Iltahartaus ti 8.6. klo 19 Ro-
kualla, Pekka Kyllönen.
Hartaus ke 9.6. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Simo Pekka 
Pekkala. 
ehtoolliskirkko to 10.6. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Jouni Heikkinen.
Tiekirkon avaus ja musiikki-
hartaus to 10.6. klo 19 kir-
kossa, Jouni Heikkinen.
Haudanhoitosopimuksia 
tulevalle kesälle tehdään 
toukokuun loppuun saakka 
ja kastelusopimuksia 10.6. 
saakka seurakunnan talous-
toimistossa p. 533 1174. 
Kuorot: Päiväkuoro to 27.5. 
klo 10.30 kirkossa ja ke 2.6. 
klo 10.30 srk-talossa.

Seurakunnan 
vapaaehtoisten retki

ma 7.6. Hannala-huvilaan Oulun Toppilaan
Lähtö linja-autolla Vattukujalta klo 16, 

paluu n. klo 19.
Ilmoittautuminen Kyläkamarilla tai Riitalle 

2.6. mennessä p. 044 7453848

Lapsityön kesätoiminta
ti 1.6. Salonpää 4–5-v klo 10–13
ti 1.6. Minttukuja 4–5-v klo 10–13
ke 2.6. Perhekerho Minttukujalla klo 9.30–11
ke 2.6. Parkkikerho Vattukujalla klo 9–10.30
to 3.6. Salonpää 4–5-v klo 10–13
to 3.6. Minttukuja 4–5-v klo 10–13
ma 7.6.Salonpää 4–5-v klo 10–13
ma 7.6. Minttukuja 4–5-v klo 10–13
ti 8.6. Salonpää 4–5-v klo 10–13
ti 8.6. Minttukuja 4–5-v klo 10–13
ke 9.6. Perhekerho Minttukujalla klo 9.30–11
ke 9.6. Parkkikerho Vattukujalla klo 9–10.30

OMAISHOITAJAT
Tervetuloa kevätretkelle Ouluun 

ma 31.5. klo 12

Lähdemme yhdessä pikkubussilla klo 
12 Vattukujalta, paluu n. klo 14.30. 

Tutustumme Aittatorin Pannukakkutaloon. 
Omakustannushinta 5€. Ilmoittautuminen 

Päiville 27.5. mennessä p. 044 745 3853

Lapset  ja perheet: Per-
hekerhojen retki kukka- ja 
eläinpuisto Escurialiin Limin-
kaan ti 1.6. Linja-auto läh-
tee srk-talolta klo 9.30, pa-
luu n. klo 13.30. Auto kier-
tää Laitasaaren ja Päivärin-
teen kautta. Päiväkerhojen 
retket HopLop - leikkipaik-
kaan ma 31.5. ja ke 2.6. Ker-

hoissa jaetaan tarkemmat 
tiedot retkistä. 
Nuoret: Ma 31.5 klo 18-20 
Hermes-toimintapiirin pää-
töspalaveri Koortilassa.
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun oppitunnit 7.6.–11.6. 
Koortilassa. Konfirmaatio su 
13.6. Kesä I-rippikoulun päi-
väjakso 9.–11.6. srk-talossa. 

Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 6.6. klo 17 seurat ry:llä.
Lauluseurakerho ma 31.5. 
klo 13 Hilkka ja Heikki Saa-
relalla. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Su 30.5. klo 17 seurat ja 

laulutuokio ry:llä.
Kastetut: Peppi Aada Eerika 
Heikkinen, Amalia Isabella 
Karhumaa, Eevert Urho Pel-
lervo Poutiainen.
Vihityt: Manu Paavo Eina-
ri Pekkala ja Leena Katarii-
na Lindfors
Kuolleet: Erkki Kalervo Sirk-
ko 61.

Kevätkauden 
päättäjäiset 

Kyläkamarilla 
(Pappilantie 28)

ke 9.6.10 klo 12
Yhteislaulua, kanttorina Taru Pisto

Hartaus Vesa Äärelä
Täytekakkukahvit

Myytävänä Käsityökökän tuotteita

TErVETUloa SUUrElla joUKolla MUKaaN!

Kyläkamarin toiminta jää kesätauolle, 
toiminta jatkuu 30.8.

4–5-vuotiaiden kesä-
kerhoihin ei tarvit-
se ilmoittautua! Ker-
hoihin  otetaan Sa-
lonpäässä 12 ensim-
mäistä ja Minttuku-
jalla 16 ensimmäistä. 
Omat eväät mukaan!

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

ke 14–17
pe 10–13

Kirkkoherra Tapio Kortes-
luoma vuosilomalla 23.5.–
30.6. Reppu on auki nuorille 
perjantaisin klo 18–23 tou-
kokuun loppuun saakka.
Hartaus ke 2.6. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Riitta Mar-
kus-Wikstedt.
Hartaus ke 9.6. klo 13.30 Sa-

lonkartanossa, Minna Salmi. 
Hartaus to 10.6. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
Salonpään ry:  Seurat su 
30.5. klo 16 ry:llä. Erkki Ala-
saarela ja Erkki Vähäsöyrinki.
Seurat su 13.6. klo 16 ry:llä 
Matti Lääkkö ja Aarno Sassi.
Kirkonkylän ry: Erityisryh-
män kerho to 27.5. klo 18. 
Seurat su 30.5. klo 16 ry.:llä. 
Pertti Lahtinen, Markku Sep-
pänen. Seurat su 6.6. klo 16 
ry:llä. Arvo Niskasaari, Pekka 
Kinnunen. Seurat su 12.6. ry, 
Toivo Määttä.
Kuolleet: Elli Margareta 
Lääkkö 93, Helka Maria So-
fia Koskela 87, Eino Henrik 
Vuori 83.
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Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Yhteisvastuun kiitosjuhla 
to 27.5. klo 18 Tyrnävän srk-
talolla. Yhteisvastuukeräyk-
sen kii-tosjuhlaan kutsutaan 
erityisesti kaikkia listakerää-
jiä sekä myös muita yhteis-
vastuutapahtumiin osallis-
tuneita vapaaehtoisia.
eU- elintarvikkeita jaetaan 
vähävaraisille lapsiperheil-
le ja nuorille pe 28.5. klo 10–
13 Tyrnävän srk-talolla.
Koulujen kevätkirkko pe 
4.6. klo 9.30 ja la 5.6. klo 9.15 
Tyrnävän kirkossa.
Hartaus to 10.6. klo 14 Ala-
temmeksen vuodeosastolla.
Nuoret: Nuortenilta pe 4.6. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla.
Rippikoulu: Ryhmä II, rippi-
kouluopetus la 29.5. klo 9–15 
Tyrnävän srk-talolla. Konfir-
maatioharjoitus la 29.5. klo 
15 kirkossa. Ryhmä III, rippi-

eläkeläisten 
leiripäivä 

ke 9.6. Kesäkodilla. 
Lähtö klo 9 Tyrnä-
vän srk-talolta ja pa-
luu klo 16 mennes-
sä. Osallistumismak-
su 5 euroa, sis. lin-
ja-autokyydin, ruo-
an, kahvin ja ohjel-
man. Ilmoittautumi-
set kirkkoherranvi-
rastoon 4.6. mennes-
sä, 08 5640 600.

Virsikinkerit 

to 10.6. klo 18 Honka-
koskella, Ängeslevän 
Ylipäässä, Honkakos-
kentie 33.

Kerhot 
alakoulu-
ikäisille

maanantaista 14.6. 
perjantaihin 18.6. 
klo 10–12 Tyrnävän 
srk-talossa ja klo 
13–15 Murron 
kerhotalossa. Omat 
eväät mukaan. 
Osallistumismaksu 
2 euroa / hlö / pv. 
Ilm. Maaritille 4.6. 
mennessä, 050 
365 0210. Järj. 
4H-yhdistys, kunta 
ja seurakunta.

Leiri 
alakouluikäisille Kesäkodilla

22.–23.6. 

Leirillä ollaan yksi yö. Mukaan otetaan 20 
leiriläistä. Hinta 8 euroa / hlö. 

Ilm. kirkkoherranvirastoon 15.6. mennessä, 
08 5640 600. Lisätietoja Merjalta 044 7372 617. 
Järjestää seurakunnan nuoriso- ja lähetystyö.

Seurakunnan kesäretki 
23.–25.7. Joensuuhun 

Retki on tarkoitettu kaikenikäisille. 
Majoitus Joensuussa Vaivion 
kurssikeskuksessa 2 hengen 
huoneissa. Tutustumiskohteita mm. 
Iisalmen Evakkokeskus, Maaningan 
Korkeakoski, Joensuun jokiristeily, 
Koli ja Paltaniemen kuvakirkko. 
Osallistumismaksu 150 € / aikuinen ja 
75 € / alle 14 v. sisältää linja-autokyydin, 
majoituksen, ruokailut, laivaristeilyn ja 
muun ohjelman.

Ilm. 3.6. mennessä 
kirkkoherranvirastoon 08 5640 600.

KeSTILä
Varhaisnuortenkerho to 
27.5. klo 15.15. kerhotilassa.  
Seurakunnan ohjelmaa pe 
28.5. klo 13 Pihlajistossa. 
Herättäjäpyhä su 30.5. Mes-
su klo 12. Kirkkokahvit ja Siio-
ninvirsiseurat messun jälkeen 
srk-kodissa, Sauli Typpö, Väi-
nö Rautio ja Merja Jyrkkä.  
Seurat su 30.5. klo 19 ry:llä, 
Tuomo Näsänen.
Kylvönsiunaus to 3.6. klo 
19 Myllyläntien haaran ja 

Rasinkankaan kaupan väli-
sellä pellolla, toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Un-
to Määttä, kahvit vanhassa 
seurakuntatalossa.  
Nuotioilta pe 11.6. klo 19 
ry:llä.

PIIPPOLA
Kylvönsiunaus ma 31.5. klo 
12 Lassilan pellolla.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 6.6. klo 19 srk-kodissa. 
Virsiä ja Siionin lauluja ke 
9.6. klo 19 Piippolan kirkossa.

PULKKILA
Hartaus pe 28.5. klo 13 Koi-
vulehdossa.
Raamattuluokka 28.5. klo 
19 ry:llä. 
Kevätjuhla su 30.5. klo 13 
ry:llä. 
Seurakuntakerhon retki ti 
1.6. Ouluun. Lähtö klo 9 srk-
talolta.
Lähetysilta to10.6. klo 19 
srk-talossa. Mukana Satu ja 
Jorma Arkkila sekä sambia-
lainen pastori Robert Kaum-
ba Kalunjele. 
Kuollut: Olli Ilmari Hauta-
la 85. 

PYHäNTä
Kylvönsiunaus to 27.5. klo 10 
Tavastkengän keskikylällä, 
"Puutteenlaaksossa". Kahvi-
tarjoilu kylätalolla siunauk-
sen jälkeen. Veteraanikuo-
ro ja Tavastkengän koululai-
set esiintyvät. Makkaran ja 
arpojen myyntiä. Järj. MTK-
Pyhäntä, Tavastkengän maa- 

Kestilän ja Pulkkilan 
kirkkokuorojen 
yhteinen 
sävelhartaus
Su 30.5. klo 19 Kestilän 
kirkossa. Johtaa Unto 
Määttä. Yksinlaulua Milla 
Julkunen. Duettoja Milla 
Julkunen, Ulla Tuomola ja 
Unto Määttä. Kitara Ulla 
Tuomola. Hartaus Reijo 
Tuomola.  

Keväinen 
laulu- ja virsi-ilta 

su 30.5. klo 19 Pyhännän kirkossa.

Lapsi- ja nuorisokuoro. Laulamme 
yhdessä virsikirjan liiteosan virsiä. 

Uudet virsikirjat ja digipiano otetaan 
käyttöön. Hartaus Perttu Kyllönen. 
Kahvitarjoilu kirkkopihassa, sateen 

sattuessa seurakuntatalossa.

Kaksi tenoria konsertoi
Su 6.6. klo 20 Pulkkilan kirkossa. 

Tenorit Perttu Mathlin ja Petrus Schroderus 
sekä urut Jouni Pietiläinen. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.

Valokuvanäyttely – Holapan sukua ja muita piipposia
Avajaiset su 6.6. jumalanpalveluksen jälkeen Piippolan 

kirkkomuseossa. Näyttely auki klo 13 saakka. 

Naisten retki
La 19.6. Suomussalmelle Raatteen tielle. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ma 14.6. 

mennessä Kirsti Hakkarainen p. 0207 
109 853 ja Eeva-Liisa Kekkonen p. 0207 

109 733. Oppaanamme toimii Seppo 
Karppinen. Liikumme Suomussalmen 

taistelualueilla ja saamme tietoa 
talvisodan kulusta ja tapahtumista. 

Matkan hinta 30 €, sis. ruuan, kahvin ja 
pääsymaksun Raatteen Porttiin.

ja kotitalousseura ja seura-
kunta.
Lapsikuoro to 27.5. klo 16.30 
ja nuorisokuoro pe 28.5. klo 
17.30 srk-talossa. 
ehtoollishartaus to 3.6 klo 
10 Nestorissa.
Seurat su 6.6. klo 16 ry:llä, 
Tapani Karhumaa ja Juuso 
Kopperoinen.
Kastetut: Liina Seelia Toko-
la, Mikael Jonne Olavi Var-
tiainen

RANTSILA
Arkipyhäkoulu to 27.5. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 
10 Lastentalolla. 
Seurakuntakerhon retki to 
27.5. Pökkylän Punaiseen Tu-
paan. Lähtö klo 10 Rauhalan 
pihasta, klo 10.05 srk-talolta. 
Ompeluseurat pe 28.5. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 30.5. klo 18.30 
ry:llä.
Varttuneiden kerhon retki 
ke 2.6. Turkan saareen. Läh-
tö torilta klo 10.45.
Lapsikuoro Stellat ke 2.6. 
klo 15 srk-talossa. 
Seurat su 6.6. klo 13 ry:llä, 
Niilo Rauhala.
Toimintailta to 10.6. klo 19 
ry:llä.
Kuolleet: Terttu Esteri Orvok-
ki Rytilahti s. Huovinen 80.

koulu 7.–11.6. klo 9–15 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Temmes: Koulun kevätkirk-
ko ma 31.5. klo 11.15 kirkossa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 30.5. klo 14 Lepo-
lassa ja klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 30.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Eliel Arvid Kä-
märäinen, Lauri Johannes 
Laukkanen, Jere Jaakko Pir-
kola, Aleksi Pentti Johannes 
Tervo.
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Siikalatvan seurakunnassa keitetään 
juustokeittoa juhannukseksi. Tarkemmin 
seuraavassa lehdessä.
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Rauhan Tervehdys sai tä-
män sähköpostiviestin 
muutama viikko sitten. 
Sen kirvoitti viime vuon-

na julkaistu juttu asevelipapeista, 
jotka muuttivat Suomen evanke-
lis-luterilaisen kirkon sellaiseksi 
kuin se on nykyään. Lehden kan-
nessa oli sotilaspappi Lauri Rus-
komaa, jonka sukulaiset tunnis-
tivat kuvasta.

Hannu Ruskomaa on Lau-
rin poika. Hän kertoo mielellään 
isänsä tarinan.

Ruskomaa ei muista kovin 
paljon sodan ensi vuosista,  koska 
hän oli sodan syttyessä. vain pa-
rivuotias. Hän ei myöskään tiedä 
paljoa isänsä sotilaspappiurasta.

– Isäni oli sota-aikana Salois-
ten seurakunnan ainoa pappi ja 
toimi monenlaisissa yhteyksissä, 
niin kunnassa kuin Raahen soti-

Isän kuvan näkeminen lehdessä 
sai pojan muistoihin

”Minulla on edessäni Rauhan Tervehdyksen numero 39  viime 

vuodelta, jossa kannessa on isäni kuva. Olen sitä katsellut ja 

lukenut tuota juttua moneen kertaan ja niin monet muistot ovat 

vallanneet minut. Tuolloin 1943 olin vasta noin kuusivuotias, 

mutta muistan sota-ajan hyvin, koska Saloisten pappilan mailla 

majoittuivat niin saksalaiset kuin suomalaiset yksiköt. Isääni 

en paljoa muista nähneeni, koska jos hän ei ollut Raahessa 

sotilaspiirissä niin hän oli rintamalla ja useimmiten Uhtualla.

Jos kiinnostaa, niin ota yhteyttä. 

Terv. Hannu Ruskomaa, Laurin poika.”

laspiirissäkin. Hän oli hyvin pal-
jon poissa kotoa, milloin Raahes-
sa, milloin rintamalla, josta hän 
tuli kotiin kovin väsyneenä.  

Sota-aika toi kotikirkon hau-
tausmaahan sankarivainajia.  

– Heidät tuotiin talvisin rees-
sä tai kesäisin kärryillä. Vaina-
jat odottelivat hautausta pienes-
sä ruumishuoneessa, josta heidät 
sitten haettiin viimeiseen leposi-
jaansa. Yhden kerran muistan ol-
leeni hautausmaan aidalla katso-
massa siunausta. Muutoin ne ta-
pahtumat jäivät meiltä lapsilta 
näkemättä.

isä oli 
perso työlle
Lauri Ruskomaa oli erittäin 
omistautunut papin työhönsä ja 
isä jäi Hannulle etäiseksi. Perhet-
tä pyörittivät perheen Eevi-äiti ja 

kotiapulai-
nen Olga, jo-
ka oli lapsil-
le kuin toinen 
äiti. Eevi Ruskomaa työskente-
li kansanhuollon tehtävissä sota-
aikana ja Olga vastasi lasten hy-
vinvoinnista.

Ruskomaan perhe muutti 
vuonna 1945 Kajaaniin, jossa al-
koi uusi ajanjakso. Valtiollinen 
poliisi epäili Ruskomaata osallis-
tumisesta asekätkentään.

– Isääni seurattiin usein ja vii-
mein hänet vangittiin. Hänet toi-
mitettiin ensin Kajaanin poliisin 
huostaan ja sieltä Oulun kautta 
Helsinkiin Katajanokalle ja siel-
tä Sörkan vankilaan. Koko reis-
su alkoi Pyhäinmiestenpäivänä ja 
kesti Viattomien lasten päivään. 
Syyte asekätkennästä hylättiin.

Kajaanissakin Ruskomaa oli  

 

perso työlle.
– Taas alkoi se kiivas työtah-

ti, joka vei meiltä isän.  Onneksi 
kaksoissisareni ja minä aloitim-
me koulun ja mekin saimme uu-
den elämän, kun opiskelimme lu-
kemista ja kirjoittamista.

Kouluaikanaan lapset näkivät 
isäänsä kovin vähän, koska hän 
oli kansliassa silloin kun lapset 
lähtivät kouluun. Lasten palattua 
koulusta isä oli jo muualla pitä-
mässä seuroja. 

Viikonloppuna kirkossa oli 
alttaripalvelu ja saarna. Lapset 
olivat usein kirkossa viikonlop-
puna, mutta isää työllistivät myös 
häät, hautajaiset, kasteet ja ilta-
seurat. Lapset saivat olla kotona 
äidin ja Olgan kanssa.

pappi mökkeili 
ja kävi risusavotassa
– Isän mieluisa harrastus oli ke-
sämökki ja sitä ympäröivät met-
sät, joissa hän kävi risusavotassa 
ja puidenhakkuussa.  Mökin ton-
tin hän osti muistaakseni vuon-
na 1947 ja hirsimökki valmistui 
seuraavana vuonna. Mökki oli 
isän ilona 1980-luvun lopulle as-
ti, jolloin hänen voimansa alkoi-
vat pettää. Isä kuoli vuonna 1991. 

– Isälläni oli monen sorttinen 
elämä. Hän työskenteli myös us-
konnon- ja jopa voimistelunopet-
tajana papin viran ohessa. Lisäk-
si tehtävät sotilaspiirissä ja soti-
laspappina antoivat avaruutta hä-
nen elämäänsä.

Koska Ruskomaan vaimo huo-
lehti paljolti perheen käytännön 
asioista, oli papilla mahdollisuus 
toteuttaa kutsumustaan.

– Äitimme oli aivan ihana ih-
minen, niin ymmärtäväinen ja 
huolehtiva. Hän omistautui isän 
rinnalla kodinhoitoon ja kansan-
huollon, Marttojen ja Merimies-
lähetyksen tehtäviin. Lisäksi hän 
piti hautaustoimistoa  Kajaanissa.

Kun Lauri Ruskomaa kuoli, 
seurakuntalaiset ympäri Suomea 
muistivat häntä. Lapset saivat ol-
la ylpeitä hänestä kuten myös äi-
distään, joka oli kuollut yhdeksän 
vuotta aikaisemmin. 

– Näin jälkikäteen on tosi vai-
keaa pukea sanoiksi kaikkea ko-
kemaamme vanhemmistamme, 
mutta rakkaudella muistamme 
heitä.

pEKKa HEliN

Kuvassa 
vasemmalta äiti 
Eevi, Risto, Liisa, 
Kalevi, Sirkka, 
Hannu ja isä Lauri.


