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Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Ruoka kallistuu jälleen.

Suhdanteita ennustavat tutkimuslaitok-

set ovat arvanneet Euroopan hintojen nou-

sevan tänä vuonna 29 prosenttia. Elintarvikkei-

den dollarihinnat kallistuvat jopa 37 prosenttia 

viime vuodesta. Raaka-aineiden hinnat kohoavat 

22 prosenttia. Hinnat ovat jo nyt korkeammalla 

kuin taloustaantumaa edeltävän huipun aikaan.

Hintojen kohoamisen syyksi on esitetty Kiinan 

ja muiden talousmahtien nopeata kasvua. Lisäk-

si vaikuttavat tietysti raaka-aineiden varastotilan-

ne, satoennusteet ja ylipäätään se, että kapitalis-

missa hinnalla on taipumus erkaantua reaalisesta 

vastineestaan eli tässä tapauksessa ruoasta. Kei-

nottelu nostaa hintaa.

Tärkein syy hintojen nousuun pitkällä aikavä-

lillä on ruokittavien suiden määrän lisääntymi-

nen ruoan tuotantoa nopeammin. Keinottelun 

seurauksena kohonnut hinta voi joskus pudota, 

mutta väestönkasvu ei ole mihinkään häviämäs-

sä. Siksi ruoan hinta voi pitkällä aikavälillä vain 

kohota jyrkästi.

Ongelman luulisi olevan päivittäisenä puheen-

aiheena, mutta ei ole.

Asetelma on samankaltainen kuin vanhoissa 

saduissa, jotka varoittavat tuudittautumasta liial-

liseen huolettomuuteen. Opettavaisissa tarinois-

sa vahinko kohtaa aina sitä, joka ei osaa ajoissa 

suojautua pahojen päivien varalle.

Kohtuuhintaisen ruoan saatavuuden varmis-

tamisesta puhutaan aivan liian vähän. Portuga-

lin avustukset ja urheiluvoitot ovat mitättömän 

kokoisia asioita ruoan hinnan nousun rinnalla.

Samaan aikaan, kun nälkää näkevien määrä 

lisääntyy, notkuvien pitopöytien äärellä kehitel-

lään loputtomasti ideologisia rajoituksia ruoan-

tuotannon määrän ja tehokkuuden rajoittami-

seksi.

Nälässä riutuvalle ihmiselle on vaikea osoittaa, 

että tehomaatalous, geenimanipulointi, jalostus, 

kuljetusten lisääminen ja uusien tuotantoaluei-

den raivaaminen ovat kielteisiä asioita.

Ne voivat olla kielteisiä asioita. Kunhan yhtä-

löstä on ensin pyyhitty nälkää näkevä ihminen 

pois.

Ruoka poissa mielistämme?

Kuntoutujat   
töihin
”Yrittäjillä toivoisi olevan rohkeutta ottaa 
kuntoutujia töihin. Viime viikolla valmen-
nusta esitellyt työvoimaohjaaja Jussi Lam-
berg totesi aivan oikein, että mikään vam-
ma tai sairaus ei tee huonoa työntekijää. 
Työnantajalle kyllä tarjotaan apua ja neu-
voa. Lisäksi työhönvalmentautujan töihin 
ottaminen ei maksa yritykselle yhtään mi-
tään.

Työhönvalmennuksessa ei ole kyse mis-
tään pikaisesta taikatempusta, vaan val-
mennus kestää puolesta vuodesta vuoteen. 
Siinä ajassa ehtii jo saada työelämässä tar-
vittavia taitoja, jos aikaisempaa työkoke-
musta ei ole. Valmennusjakson jälkeen yri-
tys voi saada itselleen loistavan työntekijän.

Jos kuntoutuja saa elämänsä kokoon ja 
pääsee mukaan työelämään, vaikutukset 
ovat valtavia. Hyvä olo heijastuu myös ko-
tiin ja lähipiiriin.”

Raahen Seutu
17. toukokuuta

Herätysliikkeet 
moottorina
”Mutta miten marginaalissa herätysliik-
keet sitten ovat? Lähdetään tarkastelemaan 
vaikka nuorisotyötä. Maata näkyvissä - 
festivaali on Pohjoismaiden suurin nuori-
sotapahtuma ja herätysliikkeen järjestämä. 
Entä suomalainen gospel-musiikki? Huo-
mattavan monella johtavalla gospel-artis-
tilla on herätysliiketausta.

Entä uudet avaukset kirkon työssä? 
Maallikkokoulutus, lukemattomat uudet 
messut, kuten Mukulamessut, on kehitel-
ty herätysliikkeiden piirissä. Entä hengel-
liset kesäjuhlat satoinetuhansine osallistu-
jineen? Ovatko nekin vain marginaalisia 
ilmiöitä? Kirkon elämän ”yrityshautomot” 
ja uudet innovaatiot löytyvät ennen muuta 
herätysliikkeistä.”

Hannu Nyman
12. toukokuuta

Otsikko

Aatoksia

Uusi Oulu  
on pohjoisen 
pääkaupunki

Kolumnisti Matti Mäkelä kirjoit-
ti (Helsingin Sanomat 4.5.2011), 
että Suomen pitäisi muuttaa 
pääkaupunki Helsingistä Ou-

luun viimeistään 100 vuoden sisällä. 
Meille sopisi nopeampikin aikataulu. 

Olemme valmiita isoon vastuuseen. 
Tulevat sukupolvet tulevat kiittämään 
sitä, että koko Suomi – pohjoista aluet-
ta myöten – on pidetty asuttuna, eikä 
kaikkea tarvitse rakentaa alusta.

Väylät toki kaipaavat kohentamis-
ta ja siksi jokainen alueemme etua val-
vova tietää, että ensisijaisesti pitää var-
mistaa kaksoisraide ja nopea junayhte-
ys. Aluksi Ouluun ja jatkossa kauem-
maksikin. 

Junaliikenne on hoidettavissa jo-
ko Ruotsin kautta Norjaan tai suoraan 
Jäämerelle. Suomella ei ole omaa me-
riyhteyttä pohjoisessa, mutta satami-
en yhteiskäyttö Venäjän kanssa lienee 
sovittavissa. 

Maassamme on eletty Paras-hank-
keen jälkeisiä vuosia ja usko suuruuden 
ekonomiaan alkaa hiipua. Paitsi ehkä 
ei hallitusneuvotteluissa. Elämme mie-
lenkiintoisia aikoja, miten uusi halli-
tus tulee jatkamaan kuntarakenteen-
kehittämistä. 

Kunnan koko ei ole mielestäni rat-
kaisu palvelujen tehostamiseksi, mutta 
toki järkevän muotoinen ja vahvempi 
peruskunta on elinvoimaisempi ja vai-
kutusvaltaisempi. 

Elinvoimaisella kaupungilla taas 
on paremmat mahdollisuudet turvata 
koulut, terveyskeskukset ja vanhain-
kodit. 

Kuntien yhdistyminen tulee al-
kuvaiheessa kalliiksi ja vasta pitkällä 
ajanjaksolla voidaan odottaa säästö-
jä ennen kaikkea hallinnossa. Yhdys-

kuntarakenteen tiivistäminen siten, et-
tä huomioidaan luontaiset asioimis- ja 
työssäkäyntisuunnat, vähentävät tur-
haa liikennettä. Se on myös yksi keino 
pienentää hiilijalanjälkeä

Uuden Oulun pinta-ala kaksinker-
taistuu nykyisestä. Laajoja kaupunke-
ja on muodostunut muuallekin. Hä-
meenlinnan ja Salon seudun kuntalii-
tosten kokemus on ollut, että harvaan 
asutussa kaupungissa tulee kaikin kei-
noin huolehtia alueellisesta vaikutta-
misesta. Kuntaliitoksessa tulee vahvis-
taa myös yhdistyvien kuntien identi-
teettiä. 

Kuntaliitoksiin kuuluu keskeisesti 
ulkopuolisen tahon tekemä arvio se-
kä yhdistymisestä että sen jälkeisestä 
elämästä. Meillä esimerkiksi maaseu-
tuvaikutusten arvio on oltava keskei-
nen osa arviointia, sillä Uudesta Ou-
lusta tulee maaseutumainen kaupun-
ki, jossa maatilojen määrä kolminker-
taistuu tämänhetkisestä. 

Maailma muuttuu nopeasti. Ou-
lun seudun monikuntaliitos on mei-
dän vastauksemme siihen, että katseet 
kohdistuvat arktisille alueille. Koillis-
väylän avautuminen, alueen energia ja 
mineraalivarat ovat Suomen tulevai-
suuden turva. Tätä kehitystä uusi Ou-
lu aikoo olla johtamassa. 

KyöSti OiKariNeN 
Uuden Oulun yhdistymishallituksen 

puheenjohtaja (kesk)
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taa kaikki lakimiesten kontrah-
tit. Ilman kohtaamista ihmisten 
kesken liike-elämä olisi vain hi-
lavitkuttimien myymistä, Alesta-
lo puhui. 

Uskontojen 
kunnioittaminen tärkeää
Alestalon mukaan liikematkus-
tajien olisikin syytä tietää yhtä 
ja toista muista maailmanuskon-
noista. 

Tärkeintä eivät ole käytössään-
töjen tarkka hallitseminen, vaan 
avoimuus ja uskonnon kunnioit-
taminen. 

Ilman 
kohtaamista 
ihmisten 
kesken liike-
elämä olisi vain 
hilavitkuttimien 
myymistä.

Lahdessa vietettiin viikonloppuna Kirkkopäiviä 

Myös liikeneuvottelut 
voivat olla uskontodialogia
Liikemies Esa Alestalolle 
jumalauskosta on ollut 
hyötyä liikesuhteiden 
luomisessa. 
– Kun sanoo, että uskoo 
Jumalaan, se vie usein 
neuvotteluja harppauksen 
eteenpäin, hän väittää.

Koko kirkon megatapah-
tumassa, Kirkkopäivillä 
Lahdessa, pohdittiin vii-
konloppuna muun muas-

sa kansainvälisen bisneksen ja us-
kontojen suhdetta. 

Suomessa on totuttu pitämään 
uskonnollista vakaumusta yksi-
tyisasiana, josta ei tarvitse eikä 
kuulu puhua varsinkaan työ- tai 
liike-elämässä. Mutta kun kaksi 
aivan erilaisista kulttuureista pe-
räisin olevaa ihmistä kohtaa toi-
sensa, keskustelu maailmankat-
somuksista voi auttaa löytämään 
uuden yhteisen taajuuden. 

– Kysymys jumalasuhteesta voi 
avoimesti nousta esiin työmatkal-
la Intiassa tai Amerikan Etelä-Ca-
rolinassa, kansainvälisessä teks-
tiilibisneksessä vaikuttava lahte-
lainen liikemies Esa Alestalo tote-
si Hyvä tietää uskontodialogiasta 
-tilaisuudessa.

Uskontokeskustelu tuo 
läheisyyttä neuvotteluihin 
Esa Alestalo kertoi joutuvansa ny-
kyisin puhumaan usein suhtees-
taan Jumalaan, varsinkin hin-
dulaisten kauppakumppanien ja 
konservatiivisten protestanttien 
kanssa. 

Alestalolle jumalauskosta on 
ollut hyötyä liikesuhteiden luo-
misessa. 

– Kun sanoo, että uskoo Ju-
malaan, se vie usein neuvottelu-
ja harppauksen eteenpäin. Luot-
tamus syntyy helpommin. Lähei-
syys, jota aiheen käsittely tuo, hel-
pottaa kaupantekoa, hän totesi. 

– Todellinen luottamus ohit-

Kirkkopäivät on kirkon 
moni-ilmeisyyden näyteikkuna

– Kyllä toisessa kulttuurissa ym-
märretään, ettei vieras voi tietää ai-
na, miten olla oikein. Paljon tär-
keämpää kuin tapakulttuurin yksi-
tyiskohdat, on herkkyys maailman-
katsomuksia kohtaan, hän sanoi. 

Alestalo uskoo, että suomalai-
nen asiakeskeisyys näkyy myös 
suhteessa omaan kristilliseen pe-
rinteeseemme. 

– Jätämme intuitiolle vain vä-
hän tilaa ja etsimme tosiasioi-
ta. Asenne heijastuu myös us-
konnollisiin oppirakennelmiin 
ja ymmärrykseemme totuudesta, 
hän selitti. 

Alestaloa itseään opilliset ky-
symykset eivät vaivaa. 

– Jumala merkitsee minulle 
turvaa ja tasapainoa jokapäiväi-
sessä elämässä.

– Minun Jumalani ei vaadi mi-
nua ottamaan kantaa oppiin.

Köyhyys ei ole 
vain yksilön ongelma
Kirkkopäivien ohjelmassa oli tänä 
vuonna poikkeuksellisen monta 
tilaisuutta, joissa käsiteltiin köy-
hyyden ja syrjäytymisen kysy-
myksiä. 

Tapahtuman juhlateltassa kes-
kusteltiin köyhyydestä Raama-
tussa, seurakuntatalolla nähtiin 
dramatisoitu esitys henkilöpape-
rittomien siirtolaisten tilanteesta 
ja Lahden Wanhassa Walimossa 
pohdittiin, mitä tuloerojen kas-
vulle pitäisi tehdä. 

Köyhät kyykkyyn -tilaisuu-
dessa puhuneen professorin Eli-
na Vuolan mukaan vapautuksen 
teologia muistuttaa ihmisiä sii-
tä, että köyhyys on rakenteellinen 
synti, eikä ainoastaan yksilön on-
gelma.

Keskusteluissa todettiin muun 
muassa, että suomalaisten tulota-
son ja eliniän pituuden välillä on 
todettu merkittävä yhteys.

Oikeudenmukaisuus 
vaatii tekoja
Kirkkopäivillä julkaistiin Kirkon 
sosiaalifoorumin kannanotto 
Kohtuullinen elämä, jonka teesit 
oikeudenmukaisesta yhteiskun-
nasta on kohdistettu poliittisille 
päättäjille ja yhteisöille. 

Julkaisutilaisuudessa puhu-
massa ollut Marttaliiton toimin-
nanjohtaja Marianne Heikkilä toi 
terveisiä talousneuvojilta. He ovat 
nähneet, että suomalaiset lapsi-
perheet tarvitsevat yhä enemmän 
apua arjessaan. 

Kannanoton mukaan kohtuus 
tarkoittaisi hyvinvoinnin jakau-
tumista nykyistä tasaisemmin. Se 
taas edellyttäisi tuloerojen tasaa-
miseen tähtääviä poliittisia toimia 
ja kuluttamisen vähentämistä. 

Kohtuus vaatii luopumista ja 
sitoutumista yhteiseen hyvään 
oman edun sijaan, Kirkkopäivil-
lä todettiin. 

teKStit: SaLLa raNta

Joka toinen vuosi järjestettä-
vien Kirkkopäivien tavoite 
on koota yhteen ja puhutel-
la kirkon työntekijöiden ja 

aktiiviseurakuntalaisten lisäksi 
myös uusia ihmisiä. 

Tapahtuman järjestäminen 
on paljolti tulevaisuuden arvai-
lua ja riskinottamista.

Noin sadan tilaisuuden jätti-

ohjelmistoa Lahdessa olivat luo-
massa Kirkkopalvelujen lisäksi 
Lahden seurakuntayhtymä ja 
useat kristilliset organisaatiot. 

Lahden Kirkkopäiviä on jul-
kisuudessa ehditty arvostella 
hengellisyyden puutteesta. 

– Hengellisiä kesäjuhlia Suo-
messa riittää. Kirkkopäivien 
ideana on etsiä uusia toiminta-

tapoja kirkon työhön ja uusia ta-
poja ajatella kirkosta, tapahtu-
mapäällikkö Tarja Jalli kom-
mentoi arvostelua. 

Jalli on todennut julkisuu-
dessa Kirkkopäivät olevan ”tule-
vaisuutta testaava laboratorio”.

Seuraavia Kirkkopäiviä juh-
litaan Kuopiossa 2013.

L au ra  V i s a p ää

w w w.sxc . hu /  G e r s o n Ro b l e s

Kirkkopäivät levittäytyi Lahdessa torille ihmisten pariin.

– Liike-elämässä minua ei pidetä 
höppänänä, jos sanon uskovani 
Jumalaan, Esa Alestalo sanoo.
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Missä tornissa on asustanut 
Suomen pohjoisimpiin kuuluva 
naakkayhdyskunta?

Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Julkaisemme joka numerossa yhden seurakuntien 
rakennuksia tai esineistöä esittävän kuvan. Sinun tehtävänäsi 
on tietää, mikä kohde on kyseessä. 

Lähetä vastauksesi ja yhteystietosi viimeistään maanantai-
na 23. toukokuuta osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhanterveh-
dys.fi. Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto tai tari-
na, liitä se vastaukseesi.

Oikea vastaus ja parhaat tarinat julkaistaan seuraavassa nu-
merossa. Osallistuminen kannattaa, sillä oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: 
Maikkulan kappeli

Kiitos kaikille osal-
listujille. Arvonnan 
voitti oululainen Katja 
Törmi.

Maikkulan kappeli 
valmistui vuonna 1995 
Kangaskontiontielle. 
Maikkulassa asuessaan 
Heikki Törmänen ohitti kuvan portin usein pyöräillessään pit-
kin Maikkulanraittia. Hän pitää kappelin sijoittamista osaksi 
toimintakeskusta onnistuneena: ”Kappeli rakennettiin luon-
nolliseen yhteyteen muiden alueen toimintojen, kuten koulujen, 
päiväkodin, neuvolan ja hammashoitolan kanssa. Seurakunta 
tuli näin osaksi arkea, lähelle ihmistä ja helposti lähestyttäväk-
si, juuri niin, kuin pitääkin olla.”

MarJO HÄKKiNeN
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Arvaa!
Ku va t :  A nn i  K innu n e n Huikeita määriä isosia

Kiimingin ja Tuiran 
seurakunnissa siunattiin 
viikonvaihteessa lähes 
200 nuorta isoseksi 
rippileireille.

Seurakuntien isoskoulu-
tukseen osallistuu vuo-
sittain reilusti yli 25 000 
nuorta. Rippileireillä on 

mukana tänäkin kesänä arviol-
ta noin 18 000 isosta. 

Kirkkohallituksen työalasih-
teeri Mikko Mäkelä kuvailee lu-
kuja ”huikeiksi”. 

– Se on valtava määrä vapaa-
ehtoisia nuoria. Isosena olemista 
arvostetaan ja isoseksi halutaan, 
hän iloitsee pitkään jatkuneesta 
trendistä.

Mäkelän mukaan naapuri-
maassa Ruotsissa ei ole syntynyt 
vastaavaa isosliikettä kuin Suo-
messa. Hän miettiikin, selittää-
kö se osaltaan sitä, että Suomes-
sa rippikoulun käy 87 prosenttia 
nuorista, kun Ruotsissa vastaava 
luku on vain noin 30 prosenttia. 

isonen saa 
kasvaa tehtävässään
Vaikka isosjoukko on kirjava, 
Mäkelän mukaan nuoret selviä-
vät pääsääntöisesti hyvin tehtä-
vistään rippileireillä. Pärjäämis-
tä helpottaa se, että seurakuntien 
isoset ovat lähes poikkeuksetta 
käyneet isoskoulutuksen. 

Osassa seurakuntia koulutus 
kestää vuoden, joissakin sitä käy-
dään peräti kaksi vuotta.

Isoset opiskelevat muun mu-
assa ryhmän ohjaamista, ihmis-
suhdetaitoja, leikkien ja kilpailu-
jen vetämistä sekä leirin turvalli-
suuteen liittyviä asioita.

Myös Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Merja Oks-
man on huomannut isosten kas-
vavan tehtävässään ja vastuus-
saan.

– Nuoret oppivat matkan var-
rella koko ajan lisää. Se on koko 
isostoiminnan ihanuus, Oksman 
sanoo.

Nuoret vastaavat suoraan 
uskonkysymyksiin
Oksman uskoo, että monien uu-
sien isosten koitinkivi tulevana-
kin kesänä on oman ryhmän ve-
täminen.

– Ryhmäläisten kohtaaminen 
saattaa jännittää kovastikin. Kun 
nuoret tutkivat ryhmässä yhdes-
sä Raamattua, riparilaiset laitta-
vat välillä oman isosensa hyvin-

kin lujille: mihin sinä uskot?
– Tämän päivän isoset ovat hy-

vin sanavalmiita nuoria. He sano-
vat avoimesti oman mielipiteensä. 
Nuoret eivät kumartele vastauk-
sissaan esimerkiksi meitä työnte-
kijöitä. He puhuvat suoraan. 

Oksmanin mielestä reiluus on 
hyvä periaate.

– En voi odottaa kaikilta nuo-
rilta jonkinlaisia ”todistuspuheen-
vuoroja”, kun heiltä kysytään us-
kosta. Aikuisetkin epäilevät, mik-
si isonen ei saisi kysellä ja epäillä – 
ja kasvaa myös uskossaan. 

– Rehellinen puhe tuo rippi-
kouluun elämän maun, hän to-
teaa.

Oksman korostaa kuitenkin, 
että isoselta edellytetään, että hän 
on ”kirkon ja uskon puolella”. 

Koulutuksessa korostettava 
isosen roolia Facebookissa
Kiimingin seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Sanna Karjalainen 
on tehnyt ”nuoriso-ohjuksen” töi-
tä kuutisen vuotta. Viime vuosien 
aikana isoskoulutuksessa on ryh-
dytty puhumaan nuorille isosen 
roolista sosiaalisessa mediassa.

– Korostamme koulutettavil-
le kovasti, että he ovat riparilai-
sille isosia – hyviä esimerkkejä – 
myös netissä. ”Isosuus” ei väisty, 
kun mennään Facebookiin. 

Karjalainen haluaa huolehtia 
työssään, että myös ujot ja hiljai-
set nuoret uskaltaisivat tulla iso-
seksi. 

– Kaikkien isosten ei tarvit-
se olla hauskanpitäjiä, soittajia ja 
laulajia. Jokainen nuori on oma-
na itsenään arvokas isonen. 

teKStit: riitta HirVONeN 

Nuorisotyönohjaaja Sanna Karjalainen 
kaipaa kaikenlaisia nuoria isosiksi. 

Tuiran kirkossa siunattiin viikonvaihteessa 120 nuorta isoseksi (kuvassa).  Kiimingissä 
siunattavana oli 70 isoseksi aikovaa. 

Jaan i  F ö h r

Pe k ka H e l i n

Pyhäntäläinen 15-vuotias 
Riitta Moisala on lähdössä 
kesällä isoseksi Siikalatvan 
seurakunnan rippileirille. 

Ensikertalaiselle on ilmeisesti lu-
vassa heti alkuunsa vastuuta use-
ammalla leirillä. 

Siikalatvan tämän vuoden yh-
deksän isoskoulutettavaa osallis-
tuivat alkuvuodesta Raahen ro-
vastikunnan yhteiseen isoskoulu-
tukseen. Riitta Moisala piti kou-
lutusta onnistuneena opetuksen 
monipuolisuuden vuoksi. Hän 
uskookin selviytyvänsä isosen 

tehtävistä ”annetuilla eväillä”.
– Opettelimme muun muas-

sa leikkien ja sketsien vetämistä. 
Opin, miten tärkeää äänenkäyttö 
on tunnelmaa luodessa. Ohjelman 
vetäjän on osattava puhua selkeästi.

– Harjoittelimme myös ryh-
män ohjaamista, Riitta kertoo.

Siikalatvan seurakunnassa iso-
set saavat pienen rahallisen kor-
vauksen työstään. Useissa seura-
kunnissa isoset saavat työstään 
palkkioksi rahan sijasta matkan 
tai vaikkapa yhteishenkeä luovan 
isoshupparin.

Ensimmäistä kertaa isoseksi
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Ahdistunut Hillary poistettiin kuvasta

Maata kiertelemässä

Muistatteko vielä ame-
rikkalaisten aidon 
ilon Osaman kuo-
lemasta? Entä valo-

kuvan ulkoministeri Hillaryn 
Clintonin ahdistuneesta ilmees-
tä, kun hän niin sanotussa tilan-
nehuoneessa seurasi Yhdysvalto-
jen erikoisjoukkojen teutaroin-
tia Osama bin Ladenin hehtaari-
kodissa? Samassa valokuvassa oli 
mukana myös presidentti Oba-
ma, joka saapui tilannehuonee-
seen suoraan golfkentältä ja muu-
ta Yhdysvaltain hallinnon sven-
gijengiä.

Julkisuudessa on keskustel-
tu, näyttikö Hillary tuossa ku-
vassa ahdistuneelta ja pelokkaal-
ta. Hillary-parka väitti myöhem-

min, että ahdistunut ilme tuossa 
kuvassa johtui allergisesta reak-
tiosta. Luultavasti hän valehteli, 
sillä mahtinainen ei saa osoittaa 
heikkoutta, varsinkin jos hän on 
kiinnostunut presidentin pallista.

Hillary-parka luultavasti toi-
voo, että hän ei olisi joutunut ti-
lannehuoneen valokuvaan ollen-
kaan. 

Ja katso, hänen toiveensa on 
toteutettu: kaksi amerikkalaista 
juutalaislehteä julkaisi samaisen 
valokuvan, mutta Hillary ja joku 
toinen amerikkalaisnainen pois-
tettiin kuvasta kokonaan.

Lehdet ovat De Voce ja Der Tzi-
tung. Molemmat lehdet edustavat 
hasidismijuutalaisuutta, joka syn-
tyi 1700-luvun itäisessä Puolassa, 

nykyisessä Ukrainassa ja Valko-
Venäjällä. Se on uskonnollinen 
liike, joka korostaa suoraa Juma-
la-yhteyttä; osa hasidismia ovat 
tsaddikien, opettajien ympärille 
muodostunut kultti.

Hasidistijuutalaisten uskoon 
kuuluu käsitys, että valokuvia 
naisista ei saa julkaista. Se on sää-
li, sillä Hillary on kaunis ja seksi-
käs nainen. 

Der Tzitung -lehti aiheutti rat-
kaisullaan aikaan pienimuotoi-
sen kohun. Lehti pahoitteli asi-
aa ja väitti, että naiset eivät mil-
lään muotoa ole alempia olento-
ja, vaikka heitä ei lehden sivuille 
lasketakaan.

Lehti ei kuitenkaan pyytele an-
teeksi sitä, että se noudattaa juu-

talaista lakia, mutta toteaa, että 
Hillaryn himmaaminen voi an-
taa käsityksen  naisten sortami-
sesta. Niin ei toki ole laita. Hasi-
distit ovat kunnon amerikkalaisia 
ja vannovat perustuslain nimiin.

Jos Hillary olikin ahdistunut 
tilannehuoneen valokuvassa, niin 
entä sitten. Kunnon ihmisen pi-
tääkin ahdistua ihmisen tappajai-
sista, vaikka tuo ihminen olisikin 
suurterroristi. Tilannehuoneessa 
on luultavasti kalvennut yksi jos 
toinenkin iso pamppu.

PeKKa HeLiN

Lähteenä The Washington Post ja 
Wikipedia Suomi

Kirkko ei 
voi vaatia 
jäsenyyttä  
it-asiantuntijalta
Apulaisoikeusasiamies Jussi 
Pajuoja on kehottanut Ylivies-
kan seurakuntaa kiinnittämään 
huomiota kirkkolakiin ja pe-
rusoikeuksiin laatiessaan työ-
paikkailmoituksia.

Keski-Pohjanmaan seura-
kuntien IT-aluekeskukseen 
oli etsitty joulukuussa 2009 
työsuhteiseen toimeen it-asi-
antuntijaa. Hakuilmoitukses-
sa oli vaadittu, että valitun 
tulee olla evankelisluterilai-
sen seurakunnan jäsen. 

Kirkkolain mukaan kir-
kon tai seurakunnan viras-
sa voi olla vain evankelislu-
terilaisen kirkon jäsen. Työ-
sopimussuhteessa jäsenyyt-
tä edellytetään työssä, johon 
liittyy kirkollisia toimituksia, 
diakoniaa tai opetusta. 

Apulaisoikeusasiamiehen 
saamissa vastauksissa sekä 
Keski-Pohjanmaan IT-alue-
keskus että Oulun hiippa-
kunnan tuomiokapituli piti-
vät kirkon jäsenyysvaatimus-
ta perusteltuna.

”Minä 
soitin MM-
kirkonkelloja”
Helsingin Hakavuoren seura-
kunnan kirkonkelloja Suomen 
MM-jääkiekkokullan vuoksi 
soittaneeksi henkilöksi on tun-
nustautunut kanttori Ari Häy-
rinen. 

Häyrisen riemu oli reven-
nyt sunnuntaina ja maanan-
tain välisenä yönä aivan Suo-
mi-Ruotsi-ottelun loppuhet-
killä. Peli päättyi lukemin 6–1, 
mutta jo kamppailun ollessa 
5–1 Häyrinen oli lähtenyt koh-
ti tapulia juhlistamaan maail-
manmestaruutta kirkonkelloja 
soittamalla.

Haagan seurakunnan kirk-
koherra Hannu Vapaavuori on 
päättänyt antaa Häyriselle kir-
jallisen huomautuksen hänen 
toiminnastaan. Häyrinen sa-
noo ottavansa huomautuksen 
vastaan. 

– Täytyyhän minun aikui-
sena miehenä vastata teoistani, 
hän toteaa.

Huikeita määriä isosia

Ruuan ennätyksellinen hin-
nannousu saattaa vaikut-
taa Euroopan unionin an-
tamaan ruoka-apuun Suo-

messa ja muualla unionin alueella. 
Kun ruoka kallistuu, unionille 

voi tulla paineita vähentää ruoka-
apunsa määrää, arvioi Kirkkohalli-
tuksen työalasihteeri Tiina Saarela. 

Tutkimuslaitokset arvelevat, 
että elintarvikkeiden maailman-
markkinahintojen nousu kiihtyy 
tänä vuonna vielä tuntuvasti vii-
me vuodesta, peräti 29 prosenttia. 

Saarela uskoo kuitenkin, että 
EU-ruoka-avun mahdollinen hu-
peneminen ei vaikuta seurakun-
tien kanavoimaan ruoka-apuun 
merkittävästi, 
sillä EU-ruoka-
avun osuus siinä 
on pieni. 

Saarelan mu-
kaan suurin osa 
seurakuntien 
ruoka-avusta 
saadaan lahjoi-
tuksina esimer-
kiksi elintarvikeliikkeistä ja lei-
pomoista. 

Lisäksi seurakunnat anta-
vat tarvitseville ostositoumuksia 
elintarvikeliikkeisiin.

Pohjoisessa kova 
tarve ruoka-avulle
Seurakuntien leipäjonot ovat pi-
dentyneet. Aamulehti kertoi vii-
me viikolla, että seurakuntien ja-
kaman ruoka-avun määrä on kas-
vanut viime vuosina. 2010 seura-
kunnat jakoivat yli 100 000 EU:n 
rahoittamaa ruokakassia, kun 
vuonna 2008 määrä oli 69 000. 
Eniten EU:n ruoka-apua an-

Hinnannousu saattaa 
vähentää EU:n ruoka-apua

netaan Oulun hiippakunnassa. 
Kakkossijan jakavat Tampereen, 
Lapuan ja Kuopion hiippakunnat.

Tiina Saarela arvelee, että 
avuntarve johtuu etenkin perus-
turvan heikosta tasosta. 

– Hallitukset ovat tehneet tie-
toisia päätöksiä perusturvan hei-
kentämiseksi. Vaikka Suomi on 
nauttinut useista hyvistä vuosis-
ta, laman aikana heikennettyjä 
etuuksia ei ole palautettu entisel-
leen, hän sanoo.

Hinnannousu 
pidentää leipäjonoja
Hiippakuntasihteeri Mirva Kuik-
ka Oulun hiippakunnasta arve-

lee, että pohjoi-
sen korkeita lu-
kuja selittää en-
nen kaikkea työt-
tömyys. Leipäjo-
noon ajavat ih-
misiä myös pie-
net tulot, osa-ai-
kaiset työsuhteet, 
yksinhuoltajuus 

ja pienet eläkkeet. 
Kuikan mukaan kallistuva 

ruuanhinta tulee yhä pidentä-
mään leipäjonoja.

– Totta kai se vaikuttaa, hän to-
teaa.

Kuikka pahoittelee perustur-
van riittämättömyyttä. Hän ker-
too kokeilusta, jossa hyvätuloi-
set yrittivät sinnitellä perustur-
van varassa, mutta eivät onnistu-
neet siinä.

Kuikka huomauttaa, että pe-
rusturva ei riitä, vaikka rahat käy-
tetään oikein eikä ”juomiseen ja 
polttamiseen”. 

Kuikka ei tarkalleen tiedä, 

kuinka moni seurakunta Ou-
lun hiippakunnassa jakaa ruoka-
apua, mutta arvelee, että määrä 
on suuri.

ruoka-apua 
myös lähiseurakunnista
Monet Rauhan Tervehdyksen le-
vikkialueen seurakunnista jaka-
vat EU-ruokaa.

Oulunsalon seurakunnassa 
toteutetaan EU-elintarvikejake-
lu syksyllä. Lumijoen seurakun-
nassa jaetaan vuodessa kaksi erää 
EU-ruokaa. Keväisin seurakunta 
jakaa ensimmäisen ruokaerän ja 
myöhemmin syksyllä Mannerhei-
min lastensuojeluliitto jakaa toi-

sen erän.
Limingan seurakunnassa jae-

taan taas EU-ruokaa kesäkuus-
sa. Kiimingin seurakunta jaka-
nee vielä tänä keväänä EU-ruo-
kaa. Mannerheimin lastensuoje-
luliitto hoitaa jaon Jäälissä ja dia-
koniatyö kirkonkylällä.

Tyrnävällä seurakunta on mu-
kana kassittamassa ja jakamassa 
Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton tilaamia EU-elintarvikkeita.

Myös Haukiputaan seurakunta 
on tilannut EU-ruokaa tälle vuo-
delle. 

PeKKa HeLiN

Avuntarve johtuu 
etenkin perusturvan 
heikosta tasosta. 

Tiina Saarela
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	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net

AINUTLAATUINEN	RAAMATTU-
TAPAHTUMA	la	21.5.
Opettajana	alkukielien	tuntija	
ja	pastori	Juha	Muukkonen
klo	 17.00	 Kristus	luomisessa
klo	18.30	 Kahvitauko
klo	19.00	 Ihmeellinen	Raamattu
TERVETULOA!	

Su 22.5. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 25.5. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Yhdistykset

rauhan tervehdys 
-lehden 

JaKeLU-
HÄiriöt 

ilmoitetaan 
asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt

p. 040 729 2119, 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Palveluja tarjotaan

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.OULUN RAUHANYHDISTYS RY

 Professorintie 7, 90220 Oulu www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.

CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Muut seurakunnat

Tapahtumia
•	 Su	22.5.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Armas	Lindberg
•	 Ti	24.5.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Ari	Leinonen
•	 La	28.5.	klo	12.00	Rukouslauantai
•	 Su	29.5.	klo	15.00	Hyvää Sanomaa
	 Eero	Pokela
•	 Ti	31.5.	klo	18.00	Rukouskokous
	 Kerttu	Kailasuo

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie	2,	90820	Kello

TERVETULOA!

REMONTOINTI JA  
RAKENNUSTYÖT

Luotettavasti ja taidolla!
Kotitalousvähennys- 
mahdollisuus 60 %

040-723 2460
Leikkaa talteen

   Kellonkartano 
    Raamattuopistont. 93, 90820 Kello
   p. 044 0510405, www.kellonkartano.fi

    Kartanon kirkko, kotoisa ehtoollis-jp
      Su 22.5. klo 13 saarna Tapio Pokka
      Su 29.5. klo 13 saarna Aki Paavola

  Kesäkauden avajaiset 28.-29.5.
 ”Mestarin menetelmä”- evankeliumin työssä 
 ja ihmisen kohtaamisessa. Past. Aki Paavola (SRO)

 Kesän lasten ja nuorten leirit: ilmoit-
 tautumisaika käynnissä alla oleville leireille:

     7-9.6. Varhaisnuorten leiri (11-14 v.)
    14-16.6. Lastenleiri (7-11 v.) 
  21-23.6. Lastenleiri (7-11 v.)
   28-30.6. Alle kouluikäisten päiväleiri (4~8 v.)
     5-7.7. Nuorten kesäleiri
     2-4.8. Varhaisnuorten leiri (9-14 v.)
  Tiedustelut ja ilm.  Säde Pokka p. 044 0210112
  Tervetuloa tutustumaan kristilliseen kesäkotiin!

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 19.5.2011

1 palsta x  65 mm, mv ilmoitus.

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka 

p. 044 0210 110
Laskutusosoite:

Kellonkartanon ystävät ry/ Liisa Kaipioja

Katajatie 50

90820 Kello

www.ohsrk.fi

Pe 20.5. klo 18 Liftjr. Pe 20.5. klo 20 LIFT, Joni 
Ruokamo, Hiomaton timantti. La 21.5. klo 12 
Senioriväen kevätjuhla. La 21.5. klo 14 –17 
Perhepäivä seurakunnan kodalla. Su 22.5. klo 11 
Jumalanpalvelus, Jari Mykkänen, Pasi Markka-
nen, Pauli Uusikylä. Su 22.5. klo 17 Church@78, 

Mia-Lotta Barnes & Big D, Neil Berry, Juan & Katja Castillo. Su 22.5. klo 18 
”Onko Jeesus vastaus?” Ilosanomaa kaikenikäisille Kaukovainion nuorisota-
lolla (Hiirihaukantie 12). Kahvitarjoilu. Ke 25.5. klo 19 Sana ja rukous, Hannu 
Orava, Marketta Tossavainen, Tamara & Henry. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. TERVETULOA!

Su 22.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 
Seurat Esko Leinonen. Su 29.5.  
klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17 Seurat 
Matti Rahja. Tervetuloa!

Seurat su 22.5. klo 15. Anna 
Lahtinen, Teemu Lindelä. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 22.5. KEVÄTJUHLA Klo 15.00. Huomioi aika.
KAIKKI LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA!

Sunnuntaina 12.6. klo 9–19

Helluntaiseurat Pellon kirkossa 
ja seurakuntakodilla

Puhujina mm. Stefan Aro, Tuomas Pöyhtäri, 
Stig Lampinen, Timo Orre ja Yrjö Vuorinen.
Tervetuloa!

Hoivaa ja 
Huolenpitoa
kaikkiin elämäsi vaiheisiin 
siivouksesta kotisairaanhoitoon

Puhelinnumero: 0800 966 46 • Internet: www.sellina.fi

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

UUSHERÄYKSEN KESÄSEURAT KALAJOELLA 22.–24.7.2011UUSHERÄYKSEN KESÄSEURAT KALAJOELLA 22 24 7 2011
Vedet virratkoon!

Järjestäjät Uusheräys, Kalajoen seurakunta, Kalajoen Kristillinen Opisto
Lisätietoja www.uusherays.fi

To 19.5. klo 19 Lähde-ilta, kastejuhla, Risto 
Wotschke, Martti Väyrynen, God’s Bell, rukouspal-
velua, tarjoilu, aihe: taivasten valtakunta. Pe 20.5. 

klo 18 Varkki-ilta. Su 22.5. klo 11 Aamukirkko & pyhäkoulu, Janne Turpeinen, Hannu 
Vuorisen videosaarna, kahvitarjoilu. Ti 24.5. klo 18 Alfa-kurssin jatkoryhmä. Ke 25.5. 
klo 14 Senioripiiri, klo 18 Nuortenilta. To 26.5. klo 19 Israel-rukousilta, Ulla Keränen, 
Pekka Tuominen. 6.– 9.6. Lastenleiri Koppanassa, 7–12-vuotiaille. 9.–12.6. Nuorten-
leiri Koppanassa. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Palveluja tarjotaan

Magneettikuvaukset
Oulussa joka viikonloppu!
Kasarmintie 21:ssa. Tervetuloa!
Varaa aika kuvaukseen numerosta
0440 521 534.

Läheteasioissa Oulussa teitä auttaa

Sisätautien erikoislääkäri
Pertti Kuusela
Vastaanotto: Stockmann 4. krs,
varaa aika p. 08-333 339

Magneettikuvaukseen tarvitset
erikoislääkärin lähetteen.

Perustutkimus 259€ omavastuu
(mm. aivojen/pään tutkimus,
lannerangan tutkimus).

Kuhmon

Lääkäripalvelu
Puh. (08) 652 1533
kuhmonlaakaripalvelu.fi 

To 19.5. klo 18 Raamattupiiri. Su 
22.5. klo 18 Gideonit vierailevat. 
To 26.5. klo 18 Miestenilta. Su 
29.5. klo 18 Sunnuntain kokous. 
Ke 1.6. klo 18 P.T. Juntumaa vierai-
lee. Pe 3.6. klo 18 Hannat, naisten 
yhteiskristillinen rukouspiiri. Su 
5.6. klo 18 Ehtoolliskokous.  
Tervetuloa! www.kempele.svk.fi

Tunnustuskirjoille 
oma nettisivu

Luterilaisen kirkon tunnustus 
perustuu Raamattuun, kol-
meen vanhan kirkon uskon-
tunnustukseen sekä luteri-

laisiin tunnustuskirjoihin. Nämä 
tunnustuskirjat on koottu kirk-
kohallituksen julkaisemalle verk-
kosivustolle, joka avattiin Lahden 
kirkkopäivillä. 

Uusi sivusto löytyy osoittees-
ta www.evl.fi/tunnustuskirjat. 
Sivustolla kerrotaan tunnustus-
kirjojen taustasta ja historiasta. 
Sivustolta löytyvät myös linkit 
Raamatun verkkojulkaisuun sekä 
ruotsin-, englannin- ja saksankie-
lisiin tunnustuskirjoihin.

Julkistustilaisuudessa piispa 
Simo Peura kehotti käyttämään 
tunnustuskirjoja myös pohjana 
nykyiselle kirkolliselle keskuste-
lulle moniäänisyyden keskellä. 

– Meidän aikanamme kuvitel-
laan, että kirkon opin tuntemi-
nen olisi itsestään selvää, mutta 
tältä itsevarmuudelta on kuiten-
kin pohja pois, sanoi Peura. 

– Tarvitsemme tietoa kristilli-
sen uskon ydinasioista. Se kuuluu 
teologien ja pappien tehtävään. 
Oppimista, ajattelemista ja mie-
tiskelyjä on harjoitettava päivit-
täin. Tunnustuskirjat ovat myös 

jatkuvan tutkimuksen kohde.
Lisäksi Peura piti kirkon us-

koon perehtymistä kiinnostava-
na, jota voi tehdä myös pilke sil-
mäkulmassa.

Piispa Seppo Häkkinen puo-
lestaan piti tunnustuskirjoja kir-
kon sisäistä yhteyttä vahvistava-
na. Hän muistutti, että Luther 
pohti, ”mistä saisi tarpeeksi pa-
peria ja aikaa voidakseen kertoa 
kaiken hyödyn ja hedelmän, min-
kä Jumalan sana vaikuttaa?” 

– Nyt paperia ja aikaa ei tarvi-
ta, ainakaan niin paljon, kun Tun-
nustuskirjat ja niihin liittyvää ai-
neistoa löytyy näppärästi netistä, 
myös usealla eri kielellä. Toivon 
että tunnustuskirjoja käytettäi-
siin ja luettaisiin aiempaa enem-
män, toteaa piispa Häkkinen. 
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Sinappia   

Sinappikolumneissaan 
Rauhan Tervehdyksen 
toimitus ihastelee ja 
ihmettelee maailman 
tapahtumia.

Oodi 
onnistumisille

Huipulle on matkaa 10 000 tuntia. Lahjakkuus ei 
yksin riitä, vaan huipulle pääseminen vaatii 10 
000 tuntia harjoitusta. Esimerkiksi musiikkia tai 
jalkapalloa. Toistoa, toistoa, toistoa.

Näin kirjoitti viime viikolla Helsingin Sanomat niin 
sanotusta 10 000-säännöstä, jonka todensi ensimmäise-
nä psykologian professori Anders Ericsson.

Huipulle on hengästyttävä matka. 10 000 tuntia tulee 
täyteen 10 vuoden aikana, jos jaksan ahkeroida samaa 
asiaa kolme tuntia joka päivä.

Ryhdyin miettimään, mitä teen kolme tuntia vuo-
den jokaisena päivänä. Totta kai nukun ja teen työtä – 
toki jälkimmäistä yleensä vain viitenä päivänä viikossa. 
Mutta mitä muuta?

Minut hyvin tunteva ihminen sanoi, että olen aika 
kova olemaan huolissani. Saattaisinko todellakin olla 
huolissani joka päivä kolme tuntia? Se on aivan mah-
dollista.

Kolme tuntia huolestumista päivässä ei kuitenkaan 
taida johtaa mihinkään erityisen haluttavaan lahjak-
kuuteen. 

Minulle syntyi ajatus, josko ryhtyisin joka päivä huo-
lestumisen sijaan luottamaan. Luottaisin päivittäin kol-
men tunnin ajan siihen, että asiat järjestyvät ainakin jol-
lekin tolalle ajallaan. 

Paastonaika meni, mutta kilvoittelu on sallittua myös 
pääsiäisen jälkeenkin. Yritän ryhtyä luottamaan kolme 
tuntia päivässä. Haluan olla luottamisessa lahjakas. 

Hesarin juttu laittoi minut miettimään myös toista 
asiaa: Miten tärkeää on päästä huipulle? Riittääkö, jos 
on jossakin asiassa hyvää keskitasoa, seitsemän ja puoli.

Onko se mitään, jos on tykkäämässään urheilulajis-
saan ”ihan hyvä”. Ei huonoin mutta ei missään tapauk-
sessa kärkikaartissa.

Haluan puolustaa keskinkertaisuutta. Opettajan an-
tama kympin arvosana kuvaa täydellistä onnistumista, 
mutta myös seiskapuoli saattaa kertoa joskus onnistu-
misesta. 

Keilajoukkueessa pitää olla aina yksi niin sanottu 
duunari. Hän ei ole porukan lahjakkain – joka kerää 
aplodit – mutta duunari on tasaisen varma puurtaja.

Duunari ei heitä usean kaadon pötköjä, mutta hän 
paikkaa sitkeästi, ruutu toisensa jälkeen.

Jos kuuluisin huippukeilajoukkueeseen (mikä ei ole 
mahdollista nykyisellä harjoitusmäärälläni), haluaisin 
ehdottomasti olla duunari. 

Työelämässä moni pyrkii johtajaksi. Itse arvostan 
enemmän jaksavia rivimiehiä ja -naisia. Niitä, jotka ve-
tävät aamulla haalarit päälle mukisematta – jopa hy-
myssä suin.

Monelle ihmiselle 10 000 tuntia harjoitusta on liian 
paljon. Ei haittaa, pienempikin määrä riittää, jos tykkää, 
että seitsemän ja puoli on aivan hyvä numero.

PS: Tämä juttu kirjoitettiin ennen Suomen jääkiekon 
maailmanmestaruutta ja Mikael Granlundin huikeaa 
ilmaveiviä. Olen silti sanojeni takana.

Salome Tuomaala perehtyi 
väitöskirjassaan raskaudenkeskeytyksiin

”Abortti voi olla 
myös helpotus”
Oulun seudulta kotoisin 
oleva tutkija Salome 
Tuomaala haluaa murtaa 
yksinkertaistetun kuvan 
abortin kokeneista 
naisista. 

Salome Tuomaalan uskon-
totieteen alaan kuuluva 
väitöstutkimus Keskeytyk-
siä elämässä – Naisten toi-

mijuudet aborttikertomuksissa si-
sältää 39 eri-ikäisen ja eri elämän-
tilanteessa olevan naisen kerto-
muksen abortista. 

Tutkimusta tehdessään Tuo-
mala havaitsi, että aborttikoke-
mukseen voi liittyä esimerkiksi 
surua ja syyllisyyttä, mutta myös 
iloa ja helpotusta. Tunteet sekoit-
tuvat keskenään. 

– Jotkut ovat myös ylpeitä siitä, 
että ovat pystyneet tekemään vai-
keassa tilanteessa oman elämänti-
lanteensa kannalta hyvän ratkai-
sun, Tuomaala kuvailee.

Naisten kertomuksista välittyy 
myös suru, johon ei yhdisty syyl-
lisyyttä.

Äitikin voi 
tehdä abortin
Tuomalaan mukaan abortti on 
myös äitien asia, eivätkä kaikki 
abortin valinneet naiset ole nuo-
ria. 

– Suurella osalla abortin teki-
jöistä on jo lapsia, hän muistuttaa.

Tuomaalan väitöskirja-aineis-
tossa näkyy myös se, miten jotkut 
naiset joutuvat jättämään abort-
tikokemuksen taka-alalle pitkik-
si ajoiksi arjen rutiinien painaessa 
päälle: lapset on kuljetettava päi-
väkotiin ja perhe ruokittava. 

Stereotyyppinen kuva itsek-
käästä ja mukavuudenhaluisesta 
abortintekijästä ei pidä paikkaan-
sa, Tuomaala painottaa.

aborttilain 
ehdoilla
Äitiys on läsnä abortissa myös 
lain ja aborttioikeuden muodos-
sa, sillä suomalainen aborttila-
ki suhtautuu abortin tekijään ai-
na mahdollisena äitinä. Mikä ta-
hansa muu syy lain edessä on hy-
väksyttävämpi kuin se, ettei ha-
lua äidiksi. Tätä Tuomaala pitää 
ongelmallisena. 

– Käytännössä kaikki naiset 
saavat halutessaan abortin, mutta 
se ei tarkoita sitä, että abortin syyt 
ja aborttiin liittyvät kokemukset 
voisi aina määritellä itse. 

Tuomaalan mielestä olisi tär-
keää, että aborttitilanteessa nai-

nen voisi keskustella myös mui-
den kuin lääkäreiden kanssa. Kos-
ka lääkäri pitää käsissään abort-
tilupaa, tarvittaisiin puolueetto-
mampi keskusteluyhteys.

Suomessa korostuu Tuomaa-
lan mukaan se, ettei aborttilakia 
ja suhtautumista aborttiin määri-
tä niinkään esimerkiksi inhimil-
liset syyt, vaan aborttilailla teh-
dään aina väestöpolitiikkaa.

Aborttioikeuden kehitys on 
Suomessa perustunut väestöpo-
liittisiin intresseihin, ei naisten 
oikeuksiin, kuten monissa muis-
sa Euroopan maissa.

Joillekin naisille abortti on 
iso kriisi. Tuomaala kuvailee, et-
tä vaikean tilanteen kohdatessaan 
ihminen on kuin autiolla saarella 
majaa rakentamassa. Hän tarttuu 
siihen, mitä saatavilla on.

Abortin kokenut nainen ha-
kee apua eri alojen asiantuntijoil-
ta: terapeuteilta, kirkosta ja vaih-
toehtohoidoista. Mistä vain suin-
kin saattaisi löytää tukea. 

tukea 
uskonnosta
Puolella tutkimukseen osallistu-
neista naisista oli aborttiin liitty-
en uskonnollisia kokemuksia ja 

tarve pohtia asioita uskonnolli-
sella ”kielellä”. Siksi on selvää, et-
tä monet kirkon työntekijät koh-
taavat työssään abortin kokenei-
ta naisia.

Tuomalaan mukaan sielunhoi-
don ammattilaisten pitäisi pystyä 
jättämään mahdolliset ennakko-
luulonsa syrjään ja antaa aikaa, 
jotta luottamus voisi syntyä ja 
nainen saisi mahdollisuuden ker-
toa elämäntarinansa.

Tuomaala pitää kummallisena 
näkemystä, että uskonnolliset ko-
kemukset väistyisivät ihmisten li-
beralisoitumisen myötä. Samoin 
sitä, että aborttinäkemykset olisi-
vat automaattisesti yhteydessä us-
konnollisuuteen. 

Myös uskonnollinen nainen 
voi tuntea helpotusta abortin jäl-
keen. Toisaalta myös liberaalife-
ministi voi olla uskonnollinen, 
hän toteaa.

On paljon naisia, joille abortti-
kokemuksista puhuminen tapah-
tuu uskonnollisella kielellä. 

– Siksi tarvittaisiin teologista 
tutkimusta myös tämän tyyppi-
sissä kysymyksissä, Tuomaala sa-
noo.

yksinkertaisia 
toiveita
Aborttikokemusta on vaikea ja-
kaa, vaikka asia koskee vuosit-
tain yli 10 000 naista. Kertomus-
ten kirjo on laaja, mutta yhteistä 
monille on puhumattomuus. 

Abortti on vaikea aihe riip-
pumatta siitä, millaisessa ympä-
ristössä nainen elää. Ja kuiten-
kin abortin kokenut nainen kai-
paa Tuomaalan tutkimuksen mu-
kaan hyvin yksinkertaisia asioita. 
Ennen kaikkea kuuntelua, sitä et-
tä hänet otetaan vakavasti.

reBeKKa NaatUS

Salome Tuomaalan väitöskirjan 
Keskeytyksiä elämässä – Naisten 
toimijuudet aborttikertomuksissa 
tilaus: Riku Hämäläinen, p. (09) 191 
23 597, riku.t.hamalainen@helsinki.fi. 
Kirjan hinta 32 euroa.

Lukuja vuodelta 2009

• Raskaudenkeskeytysten eli aborttien määrä oli 10 427.
• 36,6 prosentilla abortin kokeneista naisista oli yksi tai 
    kaksi aiempaa synnytystä.
• Abortin kokeneista 52,8 prosenttia oli yli 25-vuotiaita.  

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportti 
Raskaudenkeskeytykset 2009

Salome Tuomaala muistuttaa, että 
abortti koskee myös äitejä.

Re b e k ka Naa t us
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Oulun Kaukovainiolla 
syntyi puuron ympärille 
oma yhteisö.

Puuronkeitto on tarkkaa 
puuhaa. Suurelle porukal-
le sen keittäminen kuulos-
taa lähes insinööritieteeltä.

– Kaurapuuron kanssa pitää 
olla sekoitusvaiheessa tarkkana, 
ettei se paakkuunnu. Neljänvil-
janpuuro on helpompi, kun si-
tä ei tarvitse niin voimakkaasti 
hämmentää. Kaikkein tärkeintä 
on suola. Kahvilusikalla maistel-
laan. Loppusäätö heitetään, oulu-
lainen Heikki Ritvonen neuvoo.

Seitsemän litran puuron oi-
kea maku on syntynyt testaamal-
la. Kokematon keittäjä ”jää kiin-
ni” helposti. 

– Minä keitin puuron kerran, 
ja se huomattiin heti, Karjasillan 
seurakunnan diakoniatyönteki-
jä Marjukka Hamari kertoo hy-
myssä suin. 

Kaukovainion kappelilla on 
menossa jokaviikkoinen aamu-
puurohetki. Hamarin apuna 
keittiössä puuhaavat vapaaeh-
toistyöntekijät Ritvonen ja Juha-
ni Helanen.

Ilmaista aamupuuroa on tar-
jottu torstaisin joulukuusta läh-
tien. 

Kysyntää
riittää
Miten miehet päätyivät keittiö-
hommiin?

– Naiset eivät ole uskaltaneet 
lähteä mukaan. Tämä on haastava 
tehtävä, Ritvonen vitsailee.

Kahden miehen keittiössä 
työnjako on selvä. Tiskimies ja 
keittäjä hoitavat omat pelikent-
tänsä.

Miehet kiinni kauhanvarressa

Hyvä syy 
nousta aamulla
Molemmat miehet tekevät pal-
jon vapaaehtoistyötä. Ritvonen 
on toiminut 20 vuotta jääkiekon 
juniorivalmentajana. Työkyvyt-
tömyyseläkkeelle jäätyään hänel-
lä on ollut aikaa myös muulle va-
paaehtoistoiminnalle.

Puuronkeitossa kuluu yksi aa-
mupäivä viikossa. Lisäksi hän te-
kee läheispalvelua ja käy tapaa-
massa kahta vanhusta viikoittain. 
Viime kesänä hän toimi ohjaajana 
kehitysvammaisten leirillä. 

Eläkkeellä oleva Helanen löysi 
vapaaehtoistoiminnan käytyään 
Karjasillan seurakunnassa kysele-
mässä työn perään. Hän tekee va-
paaehtoistyötä myös Naisten Pan-
kin Oulun aluesolussa.

Molemmat tekevät työtä suu-
rella sydämellä. Tärkeintä on aut-
taminen. Joskus myös ajan kulut-

taminen.
– Saa muuta päivärytmiä. Ei 

tarvitse jäädä kotia makaamaan, 
Helanen huomauttaa.

Helasen ja Ritvosen tarjoama 
apu saa kiitosta seurakunnasta. 

Jokaviikkoiseen toimintaan si-
toutuvia ihmisiä on vaikea löytää.

aamupalallinen 
yhteisöllisyyttä
Tunnelma puuroaamiaisella kap-
pelilla on eloisa. Ylevyyttä aamu-
hetkiin luo eräs ruokailijoista, jo-
ka viihdyttää muita taitavalla pia-
nonsoitollaan. Soittaja on paikal-
la joka torstai ja opettaa muillekin 
pianonsoittoa aamiaisen lomassa.

Helanen toi kerran kappelil-
le itse leipomansa kahvikakun. 
Leivonnainen oli menestys ja sen 
syöminen tuntui ylimääräiseltä 
hyvältä. 

– Rouvat tuli pyytämään re-
septiä, Helanen muistaa tyyty-
väisenä.

Puuttuvia ryhdytään 
kaipaamaan
Puurolla käyvät paikalliset kau-
kovainiolaiset asukkaat, etenkin 
vanhukset ja yksinään asuvat. Mi-
nuuttia vaille virallisen puurohet-
ken loppumista Hamari vilahtaa 
keittiön ovella.

– Pentti tuli, Hamari huudah-
taa tyytyväisenä.

Puolen vuoden aikana kävijä-
joukko on ehtinyt osittain vakiin-
tua. Keittiössä osataan kaivata ja 
olla huolissaan, jos joku tutuista 
ei saavu paikalle. 

Vapaaehtoisten avulla on ra-
kentunut erityinen, alueen oma 
sosiaalinen turvaverkko.

Idea aamupuurosta syntyi, 
kun Hamari ja diakoniatyönteki-
jä Marjo Heiskanen miettivät so-
pivaa tapaa tavoittaa alueen ihmi-
siä. Toiminta aloitettiin testimie-
lessä, mutta se on ollut niin onnis-
tunutta, että aamupuuron keittä-
mistä jatketaan ensi syksynä. 

Ennen kesätaukoa Kaukovai-
niolla syödään viimeisen kerran 
puuroa 26. toukokuuta.

MarJO HÄKKiNeN

Pekka Pikkarainen käy usein puurolla.

• Maksutonta aamupuuroa tarjotaan Kaukovainion kappelilla  

joka torstai kello 9–10. Puuron lisäksi aamiaisella on tarjolla  

kahvia, teetä ja leipää. 

• Karjasillan seurakunta on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, 

jonka tavoitteena on terveyden edistäminen. Karjasillalla  

hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät. 

• Yhteisellä aamupuurolla pyritään pitämään esillä ja edistämään 

terveellisiä elämäntapoja, kuten säännöllistä päivärytmiä ja 

terveellistä aamupalaa.

• Lisää vapaaehtoisia otetaan mielellään mukaan toimintaan. 

 Yhteydenotot: Marjukka Hamari, marjukka.hamari@evl.fi,   

040 5752710.

Mikä aamupuuro?

– Juhani sanoi minulle, että si-
nä keität ja minä tiskaan, Ritvo-
nen muistelee.

– Se oli selvä jako ja sillä on 
menty, Helanen kertoo.

Ritvosen tarkalla maulla keite-
tylle puurolle on ollut kysyntää. 
Aamiaisella käy joka viikko 15–20 
henkilöä. Ensimmäiset odottavat 
ovella jo ennen aamuyhdeksää.

– Ei ole koskaan kukaan tuo-
nut täyttä lautasta takaisin, Hela-
nen vitsailee. 

– Kerrankin yksi mummo kiit-
teli, että kylläpä oli hyvää puuroa, 
Ritvonen jatkaa.

Pääsiäisviikolla paikalle saa-
pui yllättäen yli 30 henkeä. Keit-
täjät meinasivat olla pulassa. Sen 
jälkeen yllättäviä tilanteita varten 
on osattu varautua.

– Ylimääräinen vesikattila on 
aina valmiudessa, Ritvonen ker-
too.

Juhani Helasen ja Heikki Ritvosen tapaa joka torstai Kaukovainion kappelin aamupuurolla. Miehet huolehtivat keittiön 
toiminnasta. Juhani keittää puuron ja Heikki tiskaa.

Heikki Ritvonen kertoo että oikea suolan määrä on taitolaji.

Anna Elli
SEPPÄNEN

s. 9.12. 1926
k. 5.5. 2011

Soitteli tuuli jo kauan meille
suruviestiä hiljalleen.

Katseli aikaa elämän Herra
kutsui pois sairaan ja väsyneen.

Siunaus toimitettu 
hiljaisuudessa. 

Ku va t :  A nn i  K innu n e n
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Mari Hattunen
lastenohjaaja
Kempeleen seurakunta

Tärkeintä elämässäni ovat 
koti ja perhe, omat koirat, työ 
ja ystävät. Jokaisella on tärkeä 
osa elämässäni.
Rakkain raamatunkohta-
ni on minun ja mieheni vihki-
kaavasta 1. Kor. 13: 1–8, 13. Se-
kä mihin uskon ja mitä työssäni ja elämässäni toteutan – Matt. 
7:12 ”Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te-
kin heille.”
Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska haluan työskennel-
lä lasten ja perheiden parissa. Arjen helmet käytännön työssä kan-
tavat pitkälle. Kempeleen seurakunta on minulle tuttu jo opiskelu-
ajoilta ja seurakuntana se on lämminhenkinen ja innostava. Erit-
täin mukava seurakunta työntekijöineen ja seurakuntalaisineen.
Esikuvani on oma äitini. Äidinmaidosta olen saanut oman in-
nostukseni työskentelyyn lasten ja perheiden parissa.
Harrastan mielelläni luonnossa liikkumista sekä eri harras-
tuslajeja koirieni kanssa. Näiden lisäksi musiikki, erityisesti pia-
nomusiikki, sisustaminen ja valokuvaaminen ovat lähellä sydän-
täni.
Terveiseni lukijoille: Aurinkoista ja iloista kevättä kaikille! 
Hymyillään kun tavataan! On ilo tavata teitä kerhoissa ja ta-
pahtumissa sekä muissa Kempeleen seurakunnan tilaisuuksissa.

KaiSa aNttiLa

Uusi kasvo -sarja siirtyy kesätauolle. 
Esittelemme lisää uusia kasvoja jälleen syksyllä.

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo
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Tuiran seurakunta järjesti huh-
tikuussa Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi huutokaupan, jossa 
saattoi tehdä tarjouksia Halpa-
Halli-ketjun lahjoittamasta säh-
köskootterista. 

Sähköskootterin ”huusi” itsel-
leen Antero Pirilä Muhokselta. 
Skootterin luovutti uudelle omis-
tajalleen 12. toukokuuta Toppilan 
Halpa-Hallissa myymälän johtaja 
Erkki Anundi. 

Huutosummaksi kertyi 1 160 
euroa. Tuiran seurakunta kiittää 
Halpa-Hallia hyvästä yhteistyös-
tä ja arvokkaasta tuesta Yhteis-
vastuukeräykselle.

Antero huusi itselleen skootterin

Toukokuu on säveliä tulvil-
laan, sillä Karjasillan seu-
rakunta järjestää touko-
kuun aikana kolme kon-

serttia musiikinystäville.
Sunnuntaina 22. toukokuuta 

kello 15 Karjasillan kirkolla kuul-
laan Francis Poulencin, Claude 
Debussyn, Marc Eychennen ja 
Pascal Proustin säveltämää mu-
siikkia. Toteutuksesta vastaavat 
viulisti Olga Sidorova, saksofo-
nisti Perttu Pannula ja pianisti 
Annica Nyberg. Konserttiin on 
vapaa pääsy.

Keskiviikkona 25. toukokuu-
ta kello 18 Karjasillan seurakun-
nan kuorot kokoontuvat Kastellin 
kirkkoon yhteiseen kevätkonsert-
tiin, johon on myös vapaa pääsy. 
Tilaisuudessa kerätään kolehti Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi. Kar-
jasillan kirkkokuorot, lapsikuo-
rot sekä mieskuoro TervasCanto 
esiintyvät yhdessä ja erikseen. Li-
säksi luvassa on yhteislaulua.

Lauantaina 28. toukokuuta 
kello 21 Karjasillan kirkossa soi 
Johannes Brahmsin (1833–1897) 
säveltämä Saksalainen sielunmes-
su, (Ein deutsches Requiem).

Tämä suurimuotoinen kirkko-
musiikkiteos kuuluu Brahmsin 
tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin 

Kolmessa konsertissa 
iloitaan uudesta elämästä

teoksiin. Sen toteuttavat Karjasil-
lan seurakunnan Cantio Laudis 
-kuoro, pianistit Auroora Lah-
ti ja Hannu Alasaarela, rumpa-
li Leo Myllys, sopraano Ann-So-
fie Ailovuo ja baritoni Joose Vä-
häsöyrinki. Teoksen johtaa Olli 
Heikkilä.

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Halutessaan voi ostaa 10 tai 5 eu-
ron hintaisen ohjelman. Karjasil-
lan kirkossa myytyjen ohjelmi-
en tuotolla autetaan moniongel-
maisia alaikäisiä nuoria oululai-
sen Merimajakan Telakan kautta. 

Sielunmessu esitetään myös 
Pudasjärven seurakuntatalol-
la perjantaina 27. toukokuuta  

kello 19 alkaen.
Brahms sävelsi sielunmessun 

alun perin kuorolle, sinfoniaor-
kesterille, sekä sopraano- ja bari-
tonisolisteille. Karjasillan kirkos-
sa teos kuullaan harvoin kuultu-
na sovituksena, jossa sinfoniaor-
kesterin korvaa kaksi flyygeliä ja 
patarummut.

Saksalaisen sielunmessun ve-
tovoima perustuu syvälliseen 
tekstiin ja vavahduttavaan mu-
siikilliseen ilmaisuun. Teksti on 
kokonaisuudessaan suoraa laina-
usta Raamatusta. Elämän katoa-
vaisuutta käsittelevä sielunmessu 
saavutti suuren suosion jo säveltä-
jän elinaikana.

w w w.sxc . hu
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Eetterissä

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien alue-
lähetys su 22.5. klo 9.55–12. 
Klo 10 messu Tuiran kirkos-
ta. Messun toimittaa Pette-
ri Tuulos, ja häntä avustaa 
Anja Saukkomaa. Kanttori-
na on Lauri-Kalle Kallunki. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulus-
sa puhuu lastenohjaaja Kir-
si Isola, aiheena on Taivaan 
kansalaisena. Klo 11.45 Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmas-
sa haastatellaan eläkkeelle 
jäävää lapsityönohjaajaa Ai-
la Valtavaaraa, joka on ollut 
mukana kirkon lapsityössä 
40 vuotta. Ohjelman toimit-
taa Marja Blomster.

Radio Dei Toivon päivä
Dein juttuarkisto 
www.toivonpaiva.fi
Ke 25.5. klo 15.40 Uskoma-
ton Mies -ohjelmassa Tuiran 
seurakunnan pastori Jukka
Kolmonen pohtii kirkkoa 
työyhteisönä.
To 26.5. klo 15.40 Viisi teesiä 
unelmieni kirkosta.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 22.5. klo 9.45 radiopyhä-
koulussa puhuu lastenohjaa-
ja Kirsi Isola, aiheena on Tai-
vaan kansalaisena.
Su 22.5. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, ja häntä avustaa Tiina 
Kinnunen. Musiikista vas-
taavat kanttoreina Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso 
sekä Oulun Laulu.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 22.5. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, ja häntä avustaa Tiina 
Kinnunen. Musiikista vas-
taavat kanttoreina Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso 
sekä Oulun Laulu.

Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio
Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 22.5. klo 10 messu Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Anu Ojala, 
avustaa Paulus Pikkarainen 
ja Soile Pakkanen, kanttori-
na Eeva-Maija Sorvari. Pyhä-
koulu saarnan aikana.

Eroryhmä    
auttaa jaksamaan
Kirkko huomioi 
parisuhteissa 
elävien lisäksi myös 
eronneita. Eroryhmissä 
tarjotaan vertaistukea 
rikkoutuneesta 
parisuhteesta 
toipumiseen.

Kirkon perheasiain neu-
vottelukeskus Oulussa on 
jo 1980-luvulta lähtien 
koonnut vuosittain kak-

si keskusteluryhmää eronneil-
le. Vaikka ryhmien vetäjinä toi-
mii Oulun seurakuntayhtymän 
perheneuvojia, ovat tapaamisten 
pääosissa keskustelijoiden omat 
pohdinnat.

– Eroryhmässä on kyse en-
nen kaikkea vertaistuesta, johta-
va perheneuvoja Seppo Viljamaa 
selittää.

Ryhmä tapaa kevään mittaan 
yhteensä kymmenen kertaa. Jo-
kaisessa tapaamisessa on omat 
teemansa, joiden ympärillä kes-
kustelua käydään. Aiheet ovat 
kuitenkin vain alustava runko. 
Keskustelujen lopullinen sisältö 
muokkautuu ryhmän mukaan.

– On tärkeää, että keskustelu 
ei jää pelkästään menneisyyden 
pohtimiseen, perheneuvoja Mar-
ja Siivola huomauttaa.

– Noin puolet ajasta käsit-
telemme menneisyyttä, toisen 
puolen käytämme tulevaisuuden 
miettimiseen.

eronneille niukasti 
toimintaa tarjolla
Eroryhmä on tarkoitettu niille 
eronneille, joiden parisuhde on 
jo päättynyt – omasta tai puoli-
son tahdosta.

– Keskusteluryhmään ei siis 

tulla enää miettimään, pitäisikö 
sittenkin yrittää uudelleen. Ryh-
mään ei kannata tulla myöskään 
eron akuutissa vaiheessa, Siivola 
kertoo.

Keskustelijat ovat halukkaita 
tekemään aktiivisesti eroon liit-
tyvää surutyötä.

– Tarkoituksena on tukea ih-
misiä kriisissä, perheneuvojat ku-
vaavat.

Tuelle on tarvetta. Vastaavia 
keskusteluryhmiä on hyvin niu-
kasti tarjolla. Esimerkiksi Yhden 
vanhemman perheiden liitto ry 
järjestää samankaltaista palvelua, 
mutta se on maksullinen. 

Seurakunnillakaan ei ole koh-
dennettu eronneille muuta toi-
mintaa kuin eroryhmät.

– Miltä kuulostaisivat esimer-
kiksi eronneille suunnatut leirit? 
Viljamaa pohtii.

Naisille sanallinen 
jakaminen luontevampaa?
Eroryhmistä on tiedotettu lehdis-
sä, mutta monet tulevat ryhmään 
muuta kautta.

– Osa niistä pareista, jotka 
ovat tulleet meille hakemaan 
apua avioliittonsa ongelmiin, 
päätyvät kuitenkin eroon. Oh-
jaammekin heitä silloin osallis-
tumaan eroryhmiimme, Vilja-
maa sanoo.

Vaikka eroryhmät on tarkoi-
tettu yhtä lailla miehille ja nai-
sille, on niissä yleensä selvästi 
enemmän naisia. Perheneuvojat 
arvioivat sen johtuvan miesten 
ja naisten erilaisista tavoista kä-
sitellä eroa.

– Naisille on luonnollista jakaa 
tuntemuksiaan muiden kanssa, 
Siivola selittää.

– Monet miehet jättävät pu-
humisen vähemmälle. Heillä on 
korkeampi kynnys tulla eroryh-

mään, ja he jäävät muutenkin hel-
posti yksin, hän harmittelee.

eroamiseen 
useita syitä
Väestöliiton tutkimuksen mu-
kaan yleisimmät syyt avioeroi-
hin ovat uskottomuus ja päihteet. 

– Etenkin uskottomuus on ny-
kyisin yleistä ja merkittävä erojen 
syy, Viljamaa selittää.

Jätetyksi tullut hakee kriisiinsä 
helpommin apua 
kuin uuden suh-
teen aloittanut.

– Voi olla, ettei 
rakastumisen vai-
heessa eron käsit-
teleminen tunnu 
tärkeältä. Ero on 
kuitenkin jättä-
jällekin kova krii-
si. Olisi hyvä, että 
hekin uskaltautui-
sivat eroryhmiin 
mukaan, Viljamaa 
toteaa.

Eroon johtavat syyt saattavat 
kietoutua toisiinsa.

– Tuntuu siltä, että ylenpaltti-
nen oman hyvän tavoittelu olisi 
lisääntynyt viime aikoina, perhe-
neuvojat pohtivat.

– Parisuhteelle asetetaan koh-
tuuttomia odotuksia ja halutaan 
elää aina onnellisessa suhteessa. 
Tällaiset odotukset voivat olla jo-
pa epärealistisia.

Kun mahdottomat toiveet ei-
vät täyty, harmillisen moni pää-
tyy eroon tai löytää toisen suh-
teen, jossa saa tuntea jälleen ra-
kastumisen huumaa.

Omia ongelmia 
pitää myös hoitaa 
Perheneuvojat muistuttavat, että 
kun suhde ei tunnu tyydyttävältä, 
kannattaa hakea apua eron sijaan.

– Joskus saattaa olla hyödyl-
listä etsiä apua henkilökohtaisiin 
ongelmiin parisuhteen hoitami-
sen lisäksi. Esimerkiksi päihde 
ongelmaan saa apua, mikä voi 
auttaa parisuhdettakin toimi-
maan paremmin.

Tilastojen mukaan Suomes-
sa käydään läpi joka vuosi yli  
13 000 avioeroa. Todellinen rik-
koutuneiden parisuhteiden mää-
rä on kuitenkin suurempi, sillä 

tilastoissa eivät näy 
avoliitoista eron-
neet. Avoliitot päät-
tyvät eroon vie-
lä useammin kuin 
avioliitot.

Kirkon eroryh-
mät on suunnat-
tu myös avoliitosta 
eronneille, Viljamaa 
ja Siivola painotta-
vat.

Vaikka parisuh-
detta yritettäisiin 

hoitaa, joskus ero on väistämä-
tön. Riitojen väliin jäävien lasten 
kannalta voi olla jopa parempi, 
että elämä rauhoittuu. Silloin on 
kuitenkin tärkeää, että vanhem-
mat muistavat vastuunsa äiteinä 
ja isinä.

– Jotkut saattavat toivoa, et-
tä eron yhteydessä heidän van-
hemman velvollisuutensa pois-
tuisivat. Toiset puolestaan pel-
käävät, että he menettävät oikeu-
tensa vanhemmuuteen. Avioero 
ei ratkaise vanhemmuutta, Vilja-
maa sanoo.

KaiSa aNttiLa

Oulun seurakuntayhtymän 
perheasian neuvottelukeskuksen 
seuraava eroryhmä alkaa syyskuussa. 
Ryhmistä tiedotetaan tarkemmin 
myöhemmin.

Tu
o
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Noin puolet 
ajasta 
käsittelemme 
menneisyyttä, 
toisen puolen 
käytämme 
tulevaisuuden 
miettimiseen.

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Sanan 
aika

Pidän lähes aina mukanani muistikirjaa.
Kirjoittelen niihin muistiin mielenkiintoisia asioita, välillä ne toimivat päiväkirjoina. 
Kun muistikirjoja on monta, ne täydentyvät jokainen omaan tahtiinsa. 
Jälkikäteen lukiessa on aina yllätys, missä kyseinen kirja on kulkenut mukana.
Sunnuntaipäivänä otin käteeni sängyn vieressä olevan muistikirjan. Se oli aloitettu 
lomamatkalla Kanarian saarilla. Alkusivut olivat täynnä aurinkoa, iloa ja valoa.
Seuraavilla sivuilla oli muistiinpanoja koulutuksesta, jossa pohdimme seurakuntatyön 
strategiaa. Teksti oli hyvin asiallista.
Sen jälkeen oli ollut vuoden tauko, ja kirja oli matkustanut mukanani Lapin lomalle; 
siitä oli tullut lomakirja. 
Kirjan sivuilla kerroin perheemme kalaretkestä. Olimme ajelleet pitkin kuoppaisia met-
säautoteitä päästäksemme eräälle erämaajärvelle kalastamaan.
Kalaa emme saaneet, mutta ihania muistoja kyllä.
Paluumatkalla olimme pysähtyneet vielä yhteen kalapaikkaan. Muistan, kuinka poi-
kamme käveli kauemmaksi kuin muut ja huusi sieltä meille: ”Tulkaa katsomaan, kun 
vesi kiehuu.”
Menimme kaikki paikalle ja siellä todellakin näytti siltä, että vesi kiehuisi. Veden pohja 
oli aivan mutainen ja vesi oli muuttunut mudasta tummaksi.
Pohjalla oli kuitenkin pulppuava lähde, ja lähteen kohdalla vesi oli aivan kirkasta, kir-
kasta ja liikkeellä.
Tuossa kuvassa on jotain vahvasti vertauskuvallista. Muistikirjani sivuilla mietin, voi-
siko lähde tarkoittaa sitä, että vaikka ympärillä tapahtuisi mitä, voimme silti itse pysyä 
”puhtaana”. Ajatukseni oli kuitenkin jäänyt kesken.
Jeesuksen sanan äärellä ja polvistuessamme ehtoolliselle me olemme elävän veden läh-
teellä.
Synti ja heikkous asuvat meissä. Yksin emme pysy puhtaina, vaan ajaudumme tum-
miin vesiin.
Jumalan valtakunta tulee lähellemme kärsivän Kristuksen kautta.
Jeesus haluaa, että me pysymme tässä maailmassa niiden ihmisten keskellä, jotka tar-
vitsevat apuamme.
Matkalla kotiin Isän luo kukaan ei jaksa yksin.
Kirkon on pysyttävä liikkeessä löytääkseen heikoimmat.

VirPi SiLLaNPÄÄ-POSiO
Oulun seurakuntayhtymän oppilaitospastori

Mieleenpainuva lähde

Sunnuntai 22.5.
Päivän psalmi

Ps. 98: 2-9
1. lukukappale

Jes. 32: 15-20
2. lukukappale

Room. 8: 9-11
Evankeliumi

Joh. 17: 6-10 

Näin on oleva, kunnes meihin tulee 
korkeudesta henki.
Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi 
ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. 
Silloin autiomaassa asuu oikeus 
ja vanhurskaudella on majansa 
hedelmätarhojen keskellä.
Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha.
Siitä kasvaa levollinen luottamus,
turvallisuus, joka kestää iäti.
Minun kansani saa asua rauhan niityillä,
turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla 
leposijoilla.
Metsää kaatuu lakoon, kaupunkeja sortuu 
maahan,
mutta te onnelliset, te saatte kylvää
kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan,
saatte päästää härkänne ja aasinne
vapaasti kulkemaan laitumilla.

Jes. 32: 15-20

Te ette elä oman luontonne vaan Hengen 
alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu 
teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen 
Henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus 
on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut 
synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, 
koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos 
siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka 
herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka 
herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä 
eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne 
teissä asuvan Henkensä voimalla.

Room. 8: 9-11

Jeesus rukoili ja sanoi:
    "Minä olen ilmoittanut sinun nimesi 
niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta 
ja annoit minulle. He olivat sinun, ja sinä 
uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet 
omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, 
että kaikki, minkä olet minulle antanut, 
on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä 
olet puhuttavakseni antanut, minä olen 
puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni 
vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen 
tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä 
olet minut lähettänyt.
    Minä rukoilen heidän puolestaan. 
Maailman puolesta minä en rukoile, vaan 
niiden, jotka sinä olet minulle antanut, 
koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä 
on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on 
minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki 
heissä."

Joh. 17: 6-10 
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Joel Reinaru ja Lehari Kausteli kiirehtivät 
tekemään evankelioimistyötä

”Viroon tulee vielä suuri herätys”

Virolaisten Joel Reinarun 
ja Lehari Kaustelin lap-
suudessa kristinusko oli 
kiellettyä. Nyt miehet 

levittävät ilosanomaa musiikin 
avulla virolaisten nuorten kes-
kuudessa.

–Me olemme nähneet ajan, jol-
loin kristinuskosta puhuminen 
oli kiellettyä. Siksi osaamme ar-
vostaa sitä, että evankelioimistyö 
on sallittua, Lehari Kaustel ker-
too.

Kaustel toimii Agape Eesti -ni-
misen järjestön Crescendo-työs-
sä. Crescendo pyrkii julistamaan 
evankeliumia musiikin ja taiteen 
avulla. 

Myös Joel Reinaru on musiikin 
alalla. Hän laulaa naapurimaassa 
tunnetussa Crux-yhtyeessä. 

Evankeliumin levittäjille riit-
tää Virossa työtä. Vaikka Neuvos-
toliittoa ei enää ole, ateistisen pro-
pagandan jäljet näkyvät yhä.

– Ne, jotka saivat ateistisen 
kasvatuksen Neuvostoliiton aika-
na, opettavat nyt seuraavaa suku-
polvea, Joel kertoo.

– Eikä se opetus ole puoluee-
tonta.

ateistisen 
historian perintö
Neuvosto-Virossa kristinuskoa ei 
vain piiloteltu, vaan uskosta ha-
luttiin tehdä paha asia. Oppikir-
joissa saatettiin suorastaan valeh-
della kristinuskosta.

– Kyse oli aivopesusta. Neuvos-

toajan kirjoissa oli valheita ja his-
toriasta poistettiin asioita, Leha-
ri selittää.

– Kristinuskon historiasta ker-
rottiin oikeastaan vain ristiretkis-
tä ja siitä, mitä pahaa uskonnon  
nimissä oli saatu aikaan, Joel pu-
huu.

Täysin uskon-
noton Neuvosto-
liitto ei ollut.

– Jumalan ylis-
tämisen sijasta olisi 
pitänyt ylistää suu-
ria neuvostojohta-
jia, Joel hymähtää.

Kaikesta tästä 
seuraa, että monet 
virolaiset eivät tie-
dä, mitä kristinus-
ko on.

– Virossa mo-
ni ei ymmärrä hölkäsen pöläys-
tä kirkosta. Kristittyjä he pitävät 
vähän hupsahtaneina, Lehari pa-
hoittelee.

Siksi Leharin ja Joelin työhön 
kuuluu paljon muutakin kuin 
evankeliumin julistamista.

– Koulutustyö on tärkeä osa 
toimintaamme, miehet selittävät.

Vainottu 
lapsuus
Lehari ja Joel tulevat kristityistä 
perheistä. He muistavat lapsuu-
destaan, kuinka kristittyjä vai-
nottiin. Silloin Suomesta saatu 
tuki oli suureksi avuksi.

– Näin suomalaisen Exit-yh-

tyeen lapsena, kun he olivat käy-
mässä Virossa. Bändillä oli suu-
ri vaikutus minuun, Joel kertoo. 

Hänen Crux-yhtyettään onkin 
kutsuttu ”Viron Exitiksi”.

– Nyt, 20 vuotta myöhemmin, 
olemmekin saaneet kunnian käy-

dä kiertueella yh-
dessä Exitin kans-
sa.

Lehari muis-
taa, että kristitty-
nä oleminen Neu-
vosto-Virossa oli 
lapsen näkökul-
masta jännää.

– Olin eräänä 
päivänä pikkusis-
koni kanssa kah-
destaan kotona, 
kun ovikello soi.

– Menimme 
avaamaan oven ja edessämme 
seisoi miehiä pitkissä takeissaan. 
He kysyivät, asuuko täällä Kaus-
telin perhe.

– Vanhemmat olivat ehdotto-
masti kieltäneet päästämästä vie-
raita sisään, mutta emme pys-
tyneet estämään tulijoita. Mie-
het marssivat makuuhuoneeseen 
ja sanoivat vaihtavansa vaatteita. 
He tulivat ulos puolet kapeampi-
na kuin olivat menneet sisään.

– Miesten lähdettyä kurkis-
timme makuuhuoneeseen. Sän-
gyllä lojui suuri määrä hengel-
listä kirjallisuutta. Miehet olivat 
suomalaisia, jotka salakuljettivat 
Neuvostoliitossa kiellettyä kristil-

listä kirjallisuutta meille, Lehari 
muistelee.

Historia tuo 
ihmisiä kirkkoon
Agape Eesti ja Crescendo olivat 
viime vuonna ensimmäistä ker-
taa mukana järjestämässä perin-
teisiä Tallinnan vanhankaupun-
gin päiviä. Kirkonkellojen soitta-
minen kuului osana tapahtuman 
aloittaneeseen kirkkojen päivään. 
Ohjelmassa oli myös jumalanpal-
velus. 

Joelin ja Leharin mukaan vie-
lä muutamia vuosia sitten ei oli-
si voinut kuvitellakaan, että kris-
tinusko näkyisi avoimesti Virossa.

Tallinnan lukuisat keskiaikai-
set kirkot tarjoavat kulttuurielä-
myksen lisäksi matalan kynnyk-
sen kirkkoon astumiselle.

– Keskiaikaisten kirkkojen 
kautta kristinuskoa voidaan teh-
dä tutuksi virolaisille. Kristittyi-
hin saatetaan suhtautua huonos-
ti, mutta kirkot ovat tuttuja ja tur-
vallisia, Lehari sanoo.

Matala 
kynnys nuorille
Joel työskentelee nuorten parissa, 
ja tietää, että ihmisiä on lähestyt-
tävä aidosti rakkaudella.

– Nuoret huomaavat heti, jos 
toiminnan tarkoituksena on vain 
saada lisää kävijöitä kirkkoon. 
Monet nuoret eivät tiedä, mitä 
on rakkaus, eivätkä siksi osaa si-
tä edes kaivata. 

– Me olemme saaneet kokea 
Jumalan rakkautta siksi, että voi-
simme jakaa sitä muille.

Tallinnan lähellä Sakussa jär-
jestetään nuorteniltoja, joissa käy 
säännöllisesti viitisenkymmentä 
nuorta. Niin sanottuihin eteisil-
toihin nuoret saavat tulla olemaan 
ja tutustumaan. Siellä he oppivat 
tuntemaan toisiaan ja seurakun-
taa. 

Nuoret saavat halutessaan tulla 
myös soffa- eli sohvailtoihin, jois-
sa puhutaan Raamattuun ja kris-
tinuskoon liittyvistä asioista sy-
vemmin.

Usko 
tulevaan
Joel ja Lehari pitävät tärkeänä si-
tä, että evankelioimistyötä teh-
dään Virossa runsaasti nyt, kun 
se on mahdollista.

– Maailmalla on merkkejä sii-
tä, että evankeliointia rajoitetaan 
taas. Emme voi tietää, kuinka 
kauan tilaisuus kertoa ihmisille 
ilosanomaa jatkuu.

Vaikka miehet tunnistavat uh-
kakuvat, he eivät ole menettäneet 
uskoaan tulevaisuuteen.

– Minä uskon suureen herätyk-
seen Virossa, Lehari hymyilee. 

– Joku päivä tästä maailman 
maallistuneimmasta maasta tu-
lee intohimoisimpia Kristuksen 
seuraajia, hän huudahtaa.

KaiSa aNttiLa

Virossa moni 
ei ymmärrä 
hölkäsen 
pöläystä kirkosta. 
Kristittyjä he 
pitävät vähän 
hupsahtaneina.

Lehari Kaustel

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

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

– Evankeliumia on levitettävä nyt 
kun vielä saa, Joel Reinaru ja Lehari 
Kaustel sanovat.
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-Tervetuloa kahville, huik-
kaa kirkkoherra Pauli 
Niemelä Kiimingin kes-
kustassa sjaitsevan K-su-

permarketin edessä, kun väki kul-
kee ohi. Niemelä ja hänen alaisen-
sa näyttävät tuntevat kaikki kul-
kijat.  Sen verran tuttavallisesti he 
kiiminkiläisiä puhuttelevat.

Kiimingin seurakunta on jal-
kautunut. Kymmenkunta työn-
tekijää ja saman verran luotta-
mushenkilöitä päivystää Kiimin-
gin keskustan K-supermarketin 
ja Jäälin K-marketin edessä. Ku-
kin juttelee kiiminkiläisten kans-
sa parin tunnin vuoron. Urakka 
alkaa puolelta päivin ja kestää il-
takuuteen.

On torstai 12. toukokuuta, lä-
hes unelmapäivä. Aurinko helot-
taa ja lämpöäkin on tarpeeksi. 
Tuuli vain sotkee hiukset, mutta 
sen kestää kyllä.

Syöden 
ja juoden rennosti
Tässä vuorossa työskentelevät 
Niemelän lisäksi nuorisotyönoh-
jaajat Sanna Karjalainen ja Au-
likki Rinta-Säntti sekä lapsityön-
tekijä Anne Schönberg.

Useat tarttuvat seurakunnan 
täkyyn ja antautuvat syömään, 
juomaan ja porisemaan.

Kaikki eivät kutsuun vastaa.
– Mahat on jo täynnä. Nyt ei 

jaksa, kuittaa muuan vanhem-
pi nainen iloisesti itsensä ja ystä-
vänsä puolesta.

Seurakunnan  lupsakka mei-
ninki herättää kiiminkiläisten 
huomion.

– Mitä nyt oikein juhlitaan? 
eräs  kysyy.

– Ihan kevättä.
Ihmisten repliikit ovat enim-

mäkseen valoisia. Se voi olla ke-
vään ansiota.

– Anne menee syksyllä naimi-
siin, iloitsee muuankin  rouva.

Pienessä yhteisössä oppii tun-

Kiimingin seurakunta       
porisi ja tarjosi kahvia sekä pullaa

KKirkkoherra Pauli Nie-
melä  kertoo, että jalkau-
tumalla seurakunta voi 
kohdata ihmisiä laaduk-

kaasti. Uudet luottamushenki-
löt ja työntekijät tapaavat ihmisiä 
arjen keskellä.  Luottamushen-
kilöille tilanne on otollinen, kun 
vaalikausi on vasta aluillaan.

– Haluamme kuulla uusia 
ideoita ja toiveita. 

Seurakunta on jalkautunut 
jo usean vuoden ajan. Syksyisin 
tarjotaan hernekeittoa ja keväi-

sin kahvia, teetä, mehua ja pul-
laa. 

– Palaute on ollut hyvä. Tavoi-
tamme kullakin kerralla 500–
600 ihmistä, sellaisiakin, joita 
emme muuten kohtaa.

Niemelän mukaan seurakun-
taan tulee uusia jäseniä noin tu-
hannen verran.  Saman verran 
jäseniä myös poistuu vuosittain, 
kun nuoriso esimerkiksi lähtee 
opiskelemaan.

Tulijat ovat usein nuoria ja 
koulutettuja henkilöitä, joilla on 

jälkikasvua. 
– Tämä on yksi tapa tulla tu-

tuksi ja kertoa ajankohtaisia asi-
oita.

Jalkautumisellaan seurakun-
ta noudattaa kirkon strategiaa 
ihmisen kohtaamisesta laaduk-
kaasti ainakin viisi kertaa vuo-
dessa.

– Työntekijöiden parista on 
noussut ajatus sananjulistuk-
sesta jalkautumisissa, mutta sil-
le on ehkä oma paikkansa, Nie-
melä toteaa.

temaan seurakuntalaisia. Pau-
li Niemelä muistaa kastaneen-
sa Fanni Isbergin lapsenlap-
sen, mutta yllättyy ajankulusta. 
Lapsenlapsi kastettiin jo vuonna 
1992, ja hänestä on kehkeytynyt 
kaunis nuori nainen.

Isberg kantaa sylissään vähän 
tuoreempaa tapausta. Pikkutyttö 
Anneli tillittää suoraan silmiin.

Pyöräretkeltä 
pistäytyen
Kahville pysähtyy myös oululai-
nen Harri Sarkkinen, joka on 
pyörällä matkalla Ylikiiminkiin. 
Hän kasvattaa kuntoa, sillä aikoo 
muuttaa Lapin erämaahan jok-
sikin aikaa. Erämaassa ei ilmei-
sesti pärjää, jos on rapakunnos-
sa. Sarkkinen asuu Lapissa kauka-
na palveluista, mutta on onnistu-
nut toimittamaan asuinsijoilleen 
talonsa rakennustarpeet. 

Sarkkinen hörppää kahvit ja 

lähtee. Onnea matkaan.
Jäälin K-marketin edessä ta-

paamme Pentti Koiviston, joka 
on tulossa pihatöistä. Kiimingin 

Laadukkaita kohtaamisia

seurakunnassa on kastettu hänen 
lapsiaan ja lapsenlapsiaan. 

– Oletteko perhekeskeinen 
mies? toimittaja arvaa kysyä. 

– Olen, sanoo Koivisto ja pai-
naa kätensä sydämelleen. 

teKStit: PeKKa HeLiN

Ku va t  Pe k ka H e l i n

Harri Sarkkinen pysähtyi kahville 
pyöräillessään Oulusta Ylikiiminkiin.

Fanni Isberg perheineen tuntee Kiimingin kirkkoherran Pauli Niemelän jo entuudestaan.

Diakoniatyöntekijä Jaana Kontio jututti Jäälissä nuoria ja vanhoja. Nuorisotyöntekijä Aulikki Rinta-Säntti tarjosi Noora Kutilaiselle kahvia.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 22.5. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen 
ja avustaa Tiina Kinnunen. 
Kanttoreina Henna-Mari Si-
vula ja Raimo Paaso, Oulun 
Laulu. Suora lähetys osoit-
teessa www.virtuaalikirkko.
fi ja Radio Pookissa.
Messu su 22.5. klo 17 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Esa Luomaranta. Lap-
sille pyhäkoulu.

Karjasillan seurakunta
Viikkomessu to 19.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, kanttori-
na Riitta Piippo. Teehetki.
Tuomasmessu la 21.5. klo 18 
Kastellin kirkossa. Kevään vii-
meisen Tuomasmessun tee-
mana on Taivaan kansalai-
sena maailmassa. Juonta-
ja Pertti af Hällström, esiru-
kousjohtaja Merja Anundi, li-
turgi Heikki Karppinen, saar-
naa Pentti Kortesluoma, eh-
toollisella avustavat Erja Jär-
vi ja Marja-Liisa Hautamä-
ki. Musiikista vastaavat Riit-
ta Piippo, Gloria-kuoro ja soi-
tinryhmä. Teejatkot seura-
kuntasalissa.
Messu su 22.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Juha 
Soranta. Kirkkokahvit. Mes-
sun jälkeen mahdollisuus 
keskusteluun ja rukoukseen. 
Messu su 22.5. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juha 

Vähäkangas, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Ilkka Järviö. 
Kastellin kirkkokuoro. Kirk-
kokahvit. 
Messu su 22.5. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Ju-
ha Soranta. Kirkkokahvit.  
Messu su 22.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Ilkka 
Järviö. Kirkkokahvit. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa teol.
yo Marja-Liisa Hautamäki, 
kanttorina Riitta Piippo. Kirk-
kokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 26.5. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Satu Saarinen, avustavat 
Mari Flink, Marjaana Lassi ja 
Mari Jääskeläinen, kanttori-
na Sirpa Ilvesluoto. Kouluun-
lähtevien siunaaminen. Tee-
hetki.

Tuiran seurakunta
Messu su 22.5. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Petteri 
Tuulos, avustaa Anja Saukko-
maa, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Radiointi Radio Dei. 
Maailman rauhansunnun-
tain messu su 22.5. klo 10 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Päivi Jussila, avus-
taa Jukka Kolmonen, kant-
torina Tommi Hekkala. Usko 
tai älä -katekumenaattiryh-
män lähettämisen jumalan-
palvelus.

Messu su 22.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Jukkola, avustaa Matti 
Ketola, kanttorina Riitta Oja-
la. Pyhä Tuomas 3 ja 4 -rip-
pikouluryhmät mukana mes-
sussa.
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 12 Rajakylän seura-
kuntakodissa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. 
Taize-messu su 22.5. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Helena 
Paalanne. Lauluryhmä Vael-
tajat Merja Oksmanin johdol-
la. Ekorippikouluryhmä Luu-
kas 2 mukana.
Viikkomessu ke 25.5. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Tommi Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 22.5. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Saarnaa Riit-
ta Kentala, toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Vapaaehtois-
ten kiitosjuhla. Tarjoilua pap-
pilassa. 

Yli-ii
Messu su 22.5. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Jouni Rii-
pinen, saarnaa Pertti Lah-
tinen, virkaanasettaminen 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Anja Hyyryläinen, kirkkokuo-
ro. Juhla seurakuntatalolla.

YliKiiMiNKi
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Kalevi Jun-

nikkala, kanttorina Jenni 
Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10, toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Tasauskeräyk-
sen Nepal-päivä (ks. srk-sivu).

Haukipudas
Perhemessu su 22.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Leena 
Brockman, saarna Sami Puo-
litaival, kanttorina Else Piilo-
nen. Luomakunnan sunnun-
tain perhemessu. Kirkkokah-
vit, päiväkerholaiset laulavat.
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 16 Kellon srk-kodil-
la. Toimittaa Sami Puolitai-
val, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Jumalanpalveluksen jäl-
keen Kellon Marttojen tarjo-
amat kirkkokahvit.  

Kempele
Messu su 22.5. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Anu Ojala, avus-
taa Paulus Pikkarainen ja Soi-
le Pakkanen, kanttorina Ee-
va-Maija Sorvari. Pyhäkoulu 
saarnan aikana.
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 22.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Jaana Kontio, kantto-
rina Marja Ainali.
Messu su 22.5. klo 13 Jäälin 

seurakuntakodissa. Toimittaa 
Seija Helomaa, avustaa Jaana 
Kontio, kanttorina Marja Ai-
nali.

Liminka
Messu su 22.5. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Anna-Maa-
ri Ruotanen, kanttorina Mika
Kotkaranta.
Gospel-messu su 22.5. klo 18 
seurakuntatalolla. Toimittaa 
Anna-Maari Ruotanen, avus-
tajina nuorten bändi ja iso-
set.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö. 

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu su 22.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa hiippakuntasihtee-
ri Pekka Asikainen, kanttori-
na Unto Määttä. 
lasten kevätkirkko to 26.5. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kant-

torina Unto Määttä. Tulevat 
ekaluokkalaiset siunataan 
koulutielle.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

PuLKKiLa
lasten kevätkirkko ke 25.5. 
klo 9 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kant-
torina Unto Määttä. Tulevat 
ekaluokkalaiset siunataan 
koulutielle.

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa hiippakuntasih-
teeri Pekka Asikainen, kant-
torina Unto Määttä.
lasten kevätkirkko ke 25.5. 
klo 19 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Sirkku Palola. Kant-
torina Veijo Kinnunen, avus-
taa lapsikuoro. Tulevat eka-
luokkalaiset siunataan kou-
lutielle.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
22.5. klo 19 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Messu su 22.5. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Rii-
na Impiö. Isosten työhön siu-
naaminen.

A r k i s to

Rukous
Jeesus, hyvä paimenemme.

Tänään tahdomme kiittää sinua hyvyydestäsi

ja huolenpidostasi.

Sinä olet pienten ja suurten paimen.

Sinä johdatat meitä koko elämämme ajan.

Me emme itse tunne tietä emmekä vaaroja,

jotka meitä uhkaavat.

Älä anna meidän joutua kauas luotasi.

Opeta meitä erottamaan sinun äänesi

kaikkien muiden äänten joukosta

ja sinun kutsusi niistä kutsuista,

jotka ovat viemässä meitä harhaan.

Jos lähdemme omille teillemme,

vedä meidät takaisin luoksesi.

Kiitos rakkaudestasi ja huolenpidostasi.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.
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enot Oulussa 19.–26.5.2011

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 19.5. klo 14, Sara-
Wacklin koti. Jyrki Vaaramo.
Torstain raamattupiiri to 19.5. 
klo 14, Keskustan seurakunta-
talo. Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus to 19.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Hartaus pe 20.5. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Tiina Kinnunen.
Aamupiiri la 21.5. klo 10, 
Vanha Pappila, Sipiläsali. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
22.5. klo 17, Keskustan seura-
kuntatalo. Puhujana ekono-
mi Tommi Yritys. Ylistyslaulu-
ja ja virsiä yhdessä ylistysryh-
män kanssa. Illan päätteeksi 
on mahdollisuus henkilökoh-
taiseen rukouspalveluun.
Kesäseurat 22.5. klo 18 Kes-
kustan srk-talo, alasali. Järjes-
täjänä Kansanlähetys.
Hartaus ke 25.5. klo 14, Hol-
lihaan palvelukoti. Hanna-
Maija Ollanketo.
Raamattupiiri ke 25.5. klo 15, 
Aurinkokoti. Piirin vetäjä Jyr-
ki Vaaramo.
Raamattupiiri ke 25.5. klo 17, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
25.5. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Kevään viimei-
nen rukoushetki, toimittaa 
Seppo Viljamaa, ehtoollinen. 
Raamattupiiri to 26.5. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 26.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Ol-
lanketo.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 19.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
ilosanomapiiri to 19.5. klo 
18.30, Karjasillan kirkko. Pii-
ri kokoontuu torstaisin viikko-
messun jälkeen n. klo 18.45. Li-
sätietoa: Virpi 041 5244 424. 
Miesten raamattupiiri ke 
25.5. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Minkälaisia näkökulmia sa-
maan tekstiin löytyy kun sitä 
lukee yhdessä? Aloita Raama-
tun tutkiminen tänään ja tule 
mukaan. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat pe 20.5. klo 19, Kas-
tellin kirkko. Jorma Kiviranta, 
Heimo Kuha.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 19.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. Vetäji-
nä Riitta Louhelainen p. 040 
5850 818 ja Arja Suomela.
Pateniemi-Herukka suur-
alueen ja Rajakylän yhtei-
nen raamattupiiri ke 25.5. 
klo 18, Pateniemen kirkko. Li-
sätietoja: Heli Mattila p. 040 
5747 145.
Raamattupiiri to 26.5. klo 
12.30, Tuiran kirkko. 
Raamattu- ja rukousilta to 
26.5. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 26.5. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kristillisen kirjan aamu to 
26.5. klo 9, Vanha Pappila. 
Kevään viimeinen kokoontu-
minen. 

Häämusiikin esittely su 29.5. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Oulun seurakuntien kanttorit 
järjestävät häämusiikin esit-
telytilaisuuden Oulun Tuo-
miokirkossa. Tilaisuudessa 
esitellään keskeinen vihkiti-
laisuuksien ohjelmisto sisäl-
täen häämarssit, yksinlaulut 
ja virret. Tilaisuus on avoin 
kaikille, mutta erityisesti tu-
levan kesän hääparit ovat 
tervetulleita. 
 
Karjasillan seurakunta
Konsertti su 22.5. klo 15, Kar-
jasillan kirkko. Musiikkia pia-
nolla, viululla ja saksofonilla. 
Säveltäjäniminä Poulenc, De-
bussy, Marc Eychenne ja Pas-
cal Proust. Musisoijina Olga Si-
dorova (viulu), Perttu Pannula 
(saksofoni) ja Annica Nyberg 
(piano). Vapaa pääsy. 
Keväinen lauluilta ma 23.5. 
klo 18, Maikkulan kappeli. Oh-
jelmassa yhteislauluja ja Maik-
kulan kappelin kerhojen ja pii-
rien esityksiä. Tervetuloa lau-
lamaan ja nauttimaan kevätil-
lasta yhdessä. Kahvi- ja jääte-
lötarjoilu. 
Konsertti ke 25.5. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Karjasillan seura-
kunnan kuorojen kevätkon-
sertti. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle.
Konsertti la 28.5. klo 21, 
Karjasillan kirkko. Johannes 
Brahmsin (1833–1897) Saksa-
lainen Sielunmessu. Cantio 
Laudis -kuoro, sopraano Ann-
Sofie Ailovuo, baritoni Joose 
Vähäsöyrinki, pianistit Auroo-
ra Lahti ja Hannu Alasaarela 
sekä Leo Myllys, patarummut. 
Teoksen johtaa Olli Heikki-
lä. Ohjelma 10 / 5 € Merimaja-
kan Telakan toiminnan tuke-
miseen. Lue lisää osoitteesta 
www.merimajakka.com.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08)  
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistolta.
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Maksuton puuroaamiai-
nen, joka sisältää puuroa, 
leipää, kahvia ja teetä.  Ke-
vään viimeinen puuroaamiai-
nen 26.5.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
24.5. klo 14–15.30, Maikkulan 
kappeli. Kaikenikäisten paik-
ka toimia seurakuntalaisena 
eri tehtävissä. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus ta-
loudellisen tuen hakemis-
ta varten maanantaisin klo 
9–11 Tuiran kirkko p. (08) 531 
4616. Muissa asioissa keskus-
teluajasta tai kotikäynnistä 
voi sopia oman alueen dia-
koniatyöntekijän kanssa.
Työttömien ruokailu torstai-
sin klo 12–13, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Tarjolla herkul-
lista kotiruokaa. Aterian hin-
ta 2€ Lisätietoja diakoni Sami 
Riipinen 040 5747 149.

Pateniemi-Herukka alueen 
yhteinen diakoniapiiri to 
19.5. klo 13, Pateniemen kirk-
ko. Lisätietoja Heli Mattila p. 
040 5747 145.
Palokan palvelukeskuksen 
eläkeläisten kerho to 26.5. 
klo 13.30–15, Palokan pal-
velukeskus. Lisätietoja Heli 
Mattila p. 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KuulOVAMMAiSET
Ystäväilta to 19.5. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. 
Hyvä tietää -luento pe 20.5. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Aluekoordinaat-
tori Sinikka Korpela kertoo 
tupakan ja alkoholin vaiku-
tuksesta terveyteen.

NÄKÖVAMMAiSET
Sokkotreffit lenkki- ja sau-
naillan merkeissä ti 24.5. 
klo 17–20 Lämsänjärven leiri-
keskuksessa, Hiihtomajantie 
2. Aluksi kimppalenkki, sen 
jälkeen mahdollisuus saunoa 
ja uida. Tarjolla myös iltapa-
laa. Mukana pastori Mat-
ti Laurila. Opas on vastassa 
parkkipaikalla klo 16.40 al-
kaen.
Näkövammaisten retki Pie-
tarsaareen 16.–18.8. Tutus-
tumme perinteikkään kau-
pungin menneisyyteen ja 
nykypäivään sekä kuljemme 
upeissa historiallisissa puu-
tarhoissa ja puistoissa pai-
kallisoppaiden johdolla. Ret-
ken hinta 110 € / hlö sisältä-
en majoituksen hotellissa 
2h huoneissa, puolihoidon 
ja monipuolisen matkaoh-
jelman. Lähtö tiistaina 16.8. 
klo 9. Paluu torstaina 18.8. 
noin klo 16. Retken vetäji-
nä toimivat diakoniatyönte-
kijät Paula Mustonen ja Lii-
sa Rahkola. Sitovat ilmoit-
tautumiset 23.6. mennessä 
näkövammaistyön diakonia-
työntekijä Paula Mustoselle 
p. 050 4305 178 tai diakonia-
keskuksen toimistoon p. (08) 
3161 321.

PÄiHDETYÖ
Naistenryhmä pe 20.5. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 
Tavoiteryhmä ma 23.5. ryh-
mien kevätretki vasamolle 
klo 9–17. Ilmoittautuminen 
ryhmissä. Lähtö Taka-Lyötyn 
katu 4.

Lähetys
lähetyssoppi on kesätauol-
la, seuraavan kerran 1.9. 
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke ja pe 
klo 10–14. 
lähetystovi pe 20.5. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. 

Karjasillan seurakunta
Kaukovainion piirien yh-
teinen kevätkauden pää-
tös  24.5. klo 18 Kaukovaini-
on kappelissa. Osallistutaan 
Kaukovainion piirien yhtei-
seen kevätkauden päätök-
seen.

Oulujoen seurakunta
yLi-ii
Kevätmyyjäiset ke 25.5. klo 
18, Yli-Iin seurakuntatalo. 
Myynnissä kukkien taimia, ar-
poja, sekä muuta pientä lähe-
tyksen hyväksi. Tarjolla kahvit. 

Lapset ja  lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
isä-lapsi-parkki maanantai-
sin 30.5. saakka klo 17–19, 
Avoin Päiväkoti Vihreä Talo, 
Uusikatu 27.

Karjasillan seurakunta
Kaakkurin perhekerhojen 
kevätretki ke 25.5. klo 9.30  
eläinpuisto Escurialiin Limin-
kaan. Lähtö Pyhän Andreaan 
kirkolta ja Sarasuon päiväko-

dilta klo 9.30, linja-autokyy-
ditys. Paluu Ouluun n. klo 13. 
Hinta 6 € kaikilta yli 2-vuoti-
ailta. Tervetuloa, retkelle ei 
ole ennakkoilmoittautumista.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot löy-
tyvät osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

nuoret
Nuorten livechat Church 
su 22.5. klo 18–21, http://
irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 

Karjasillan seurakunta
Mennään metsään! 6.–7.6, 
Oulun lähiseutu. Ks. lisää il-
moitus s. 18.

Tuiran seurakunta
Päikkärit ke 25.5. klo 14–17, 
Tuiran kirkko. Lisätietoja Terhi-
Liisa Sutinen p. 040 7245 446.
Nuorten ilta ke 25.5. klo 
18.30–20, Tuiran kirkko. Tu-
le viettämään pelailemaan 
ja tutustelemaan ja pitä-
mään hauskaa yhdessä. Illat 
ovat päihteettömiä. Lisätie-
toja Anssilta p. 050 340 8982 
tai anssi.putila@evl.fi Terve-
tuloa mukaan.

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 20.5. klo 19–
0.30, Elohuone. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvi-
la tarjoilee evankeliumia, 
elävää musiikkia ja elämyk-
siä rennossa seurassa. Tai-
vasKlubi-illat alkavat klo 21. 
Katso esittely www.elossa.fi.
Ks. ilmoitus s. 17.

Oulun seurakunnat tarjoavat ke-
sä- ja heinäkuussa alakoulu-
ikäisille lapsille mahdollisuu-
den osallistua ilmaisille leiri-

päiville Hietasaaren ja Lämsänjärven 
leirikeskuksissa. Mukaan voi tulla vaik-
ka joka päivä, mutta pakollista se ei ole. 

Jokainen leiripäivä on erilainen. Vii-
me kesänä Hietasaaren leiriläiset pää-
sivät retkien lisäksi soutamaan veneel-
lä, askartelemaan koruja ja paistamaan 
lättyjä nuotiotulella. Leirillä järjestet-
tiin myös tietovisa, Talent-kisa ja olym-
pialaiset, jossa lajeina olivat tikanheit-
to, puujalkakävely, pituushyppy ja este-
rata keppihevosella. 

Lasten lisäksi myös ohjaajat toivat 
esille omia taitojaan. Oululainen Ju-
ha-Matti ”Junnu” Seppä tarinoi lapsil-
le sankarista, kalsarimiehestä. 

Leirin viimeisenä päivänä tarinoi-
den sankari paljastui: Keskellä paahta-
vaa päivää rantahiekka pölisi, kun ve-
teen harppoi suurin askelin viittaan 

pukeutunut mies, joka kuulema oli 
juossut maapallon toiselta puolelta ta-
paamaan leiriläisiä. Leiriläiset tunnisti-
vat tarinoiden sankarin. Viitan alta pal-
jastuikin valeasuinen Junnu. 

Kaustisen Kristillisessä Opistossa 
lastenohjaajaksi opiskelevalle ”kalsa-
rimiehelle” leirikesä oli ohjaajana en-
simmäinen. Muistoihin jäävät mukavat 
lapset ja hauskat työkaverit, joita hän 
uskoi ikävöivänsä jatkaessaan opinto-
jaan. 

– Lasten kanssa touhuaminen on 
minulle luontaista. Hassuttelen ja lai-
tan myös itseni likoon, koska mukava-
han se on kuulla kun lapset saavat nau-
raa kunnolla. Toiveeni olisi, että kalsa-
rimies-tarinat saisivat jatkoa myös tu-
levana kesänä.

Meri-tUULi LaNteri

Katso ilmoitus Lastenpäiville 
ilmoittautumisesta sivulta 17.

Kesä tuo mukanaan 
ilmaiset lastenpäivät

M e r i -Tuu l i  L an te r i

Kalsarimies pulahti uimaan yhdessä Hietasaaren lairikeskuksessa kesäpäivää viettäneiden lasten kanssa.
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Tanssia ja rukousta impro-
visoiden la 21.5. klo 17–20, 
Elohuone. Jumala on luo-
nut myös ihmisestä kolmi-
yhteisen: ruumiillisen, sie-
lullisen ja hengellisen. Tans-
siessa nämä kaikki puolet 
ovat läsnä ja koko ihminen 
voi kuunnella ja ylistää Ju-
malaa. Yhdessä rukoillen 
tanssiminen voi vapauttaa 
ihmistä syvästi ja kokonais-
valtaisesti – tai ainakin olla 
hervottoman hauskaa. Elo-
huoneella, kokoontuu ke-
vään aikana kuutena lau-
antaina tanssi-improvisaa-
tiota ja rukousta yhdistävä 
ryhmä, johon ovat tervetul-
leita mukaan kaikki ikään, 
kokoon tai sukupuoleen 
katsomatta. Aiempaa koke-
musta tanssista tai rukouk-
sestakaan ei tarvitse olla, ai-
noastaan halua oppia ja et-
siä. Improvisaatiotekniikoi-
ta opettaa oululainen tans-
sija-koreografi Vaatu Kala-
joki. Rukousta opettaa Jee-
sus. Pukeudu vaatteisiin, 
joissa hyvä liikkua ja peh-
meisiin tossuihin tai ole pal-
jain jaloin. 
Aalef-ilta su 22.5. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Illan 
aihe on lastenkaltaisuus, ai-
heesta alustaa Paula Hiltu-
nen. 

OPiSKeLijajäRjeSTöT
Evankelinen nuorten aikuis-
ten ilta pe 20.5. klo 18, Hei-
nätorin seurakuntatalon ala-
sali. Petri Harju: Siikkarijamit.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 25.5. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ma 23.5. 
klo 13.30, Caritas-Kodin juh-
lasali. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. 
Numeroon voit soittaa, kun 
olet yksin tai kaipaat kuun-
telija, kun haluat puhua si-
nulle tärkeistä asioista, pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 19.5. 
klo 13, Koskelan Palvelukes-
kus. Lisätietoja diakonissa Ee-
va-Marja Laitinen p. 040 5157 
267.
Eläkeläisten kerho to 19.5. 
klo 13, Tuiran kirkko. Yhte-
yshenkilö Aino-Liisa Ilkko p. 
040 7510 064.
Eläkeläisten kerho to 19.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteyshenkilö Päivi Moi-
lanen p. 040 5747 064.
Seniorien laulupiiri to 19.5. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmassa kahvitarjoilu, 
yhteislaulua ja hartaus. Mu-
kana kanttori Lauri-Kalle Kal-
lunki ja diakoni Päivi Moila-
nen.
Rajakylän seurakuntakerho 
to 19.5. klo 14, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Lisätietoja Dia-
koni Sami Riipinen 040 5747 
149.

Leirit ja retket
Matka valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille Poriin 10.–12.6. 
Arki @ Pyhä, Suomen Lähe-
tysseuran vuosijuhlat. Läh-
tö pe 10.6. klo 9.30 linja-au-
toaseman tilausajolaiturista, 
paluu sunnuntai-iltana 12.6. 
n. klo 22. Yöpyminen 2 hh:ssa 
150 € tai 1 hh:ssa 190 € ho-
telli Scandicissa. Hinta sisäl-
tää matkan, majoituksen se-
kä vakuutuksen Oulun ev.-
lut. seurakuntien jäsenille. 
Osallistujille lähetetään ret-
kikirje. Lisätietoja ohjelmasta 
www.lahetysjuhlat.fi tai mat-
kanjohtajilta: Raija Nissinen, 
040 574 7105, ja Ulla Mäki-
nen, 040 506 5511. Ilmoittau-
tuminen viimeistään ke 25.5. 
Yhteisiin seurakuntapalvelui-
hin, p. (08) 3161 340 tai www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
liikuntavammaisten lei-
ri 13.–16.6. Rokualla. Ilmoit-
tautuminen pe 27.5. men-
nessä yhteisten seurakunta-
palvelujen toimistoon p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Leirin hinta 
on 62 €. Leirinvetäjänä toimi-
vat Sirpa Kemppainen, An-
na-Maija Sälkiö ja Päivi Moi-
lanen. Ilmoittautuneille lähe-
tetään leirikirje.

Karjasillan seurakunta
Saaren sankarit -eräleiri 
1.–6.-luokkalaisille lapsil-
le 13.–15.6. Simon seurakun-
nan Montajan leirikeskus. Ks. 
ilmoitus s. 17. 
Karjasillan seurakunnan 
perheleiri Rokualla 1.7.–3.7.  
Rokuan leirikeskus. Ks. ilmo-
iitus s. 17.

Tuiran seurakunta
Perheleiri Rokualla 11.–13.7.  
Rokuan leirikeskus. Leirillä 
mahdollisuus ulkoilla, uida, 
askarrella, leikkiä, rentou-
tua ja hiljentyä. Leirille etu-
sija Tuiran seurakunnan alu-
eella asuvilla. Ilmoittautu-
miset 23.6. mennessä Yhtei-
siin seurakuntapalveluihin p. 
(08) 316 1340. Leirin hinta: ai-
kuiset 46 €, lapset 4–18-v. 23 
€ (sisarukset 25 % alennus) 
ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Hintaan sisältyy matkat, ma-
joitus ja ruokailut sekä tapa-
turmavakuutus Oulun ev.-lut.
seurakuntien jäsenille. Leirin 
vetäjinä toimivat diakonia-
työntekijät Raija Yrjölä p. 040 
5747 093 ja Sami Riipinen se-
kä lastenohjaaja Sirkka-Liisa 
Lindvall. Ilmoittautuneille lä-
hetetään leirikirje.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan per-
heleiri 4.–6.7. Rokualla. Etu-
sijalla Oulujoen seurakunta-
laiset. Hinta aikuiset 46 eu-
roa, 4–18-v. 23 euroa ja al-
le 4-v. ilmaiseksi. Hintaan si-
sältyy matkat, majoitus täysi-
hoidolla ja vakuutukset Ou-
lun ev.-lut. seurakuntien jä-
senille. Ohjelmassa ulkoilua, 
yhdessäoloa, lepoa, uintia, 
musiikkia ja luontopolkuja. 
Leirillä ovat mukana Oulujo-
en seurakunnasta diakonia-
työntekijät Anna-Maija Säl-
kiö ja Eija Röning, sekä va-
paaehtoisia avustajia. Ilmoit-
tautuminen yhteiseen seura-

kuntapalveluun 9.6. mennes-
sä p. (08)  3161 340.

Kuorot ja kerhot

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuo-
ro torstaisin. klo 16–16.45, 
Pyhän Andreaan kirkko. Li-
sätiedot Sirpa Ilvesluoto 050 
5251 882.

Tuiran seurakunta
Tuira Kirkon Naiskuoron 
harjoitukset ma 23.5. klo 18, 
Pyhän Tuomaan kirkko. Posi-
tiiviseen joukkoomme pää-
see mukaan koelaulun kaut-
ta ottamalla yhteyttä kuo-
ronjohtajaan Tommi Hekka-
laan, p. 040 8316 226.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkkokuoron har-
joitukset ke 25.5. klo 18.15, 
Myllyojan seurakuntatalo. 
Laulamme moniäänisesti se-
kä vanhaa että uutta kirkko-
musiikkia. Kuoroon otetaan 
uusia laulajia koelaulun kaut-
ta. Tiedustelut Sanna Leppä-
niemi, p. 040 7400 511.

Muut menot
Wanted mattoja! to 12.5. klo 
17, Heinätorin seurakuntata-
lo. Mattojen keräys polkais-
taan käyntiin kesän Herättä-
jäjuhlien nuorten toimintaa 
varten! Mikäli sinulla on jem-
massa ylimääräisiä, puhtaita 
mattoja, jotka haluaisit lah-
joittaa eteenpäin, otamme 
niitä mielellämme vastaan. 
Voit toimittaa matot touko-
kuussa, torstaisin Heinäto-
rin seurakuntatalolle klo 17–
19 välisenä aikana. Kiitos jo 
etukäteen! Lisätietoja mari.
tuokkola@evl.fi tai jouni.hei-
kinheimo@evl.fi.
Pyhiinvaellus laista evanke-
liumiin Jumalan voideltua 
seuraten su 22.5. klo 11.45, 
Keskustan seurakuntatalo. Ti-
laisuus alkaa kryptan kirkko-
kahvin jälkeen. Mukana Jaak-
ko Lounela.
Raitin remmi to 26.5. klo 13–
15, Maikkulan kappeli. Tule 
porisemaan kahvikupposen 

ääreen Maikkulan kappelin 
takkahuoneeseen. Tilaisuus 
on kaikille avoin!
Sinkkuilta pe 27.5. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakunta-
talo. Keväistä ohjemaa. Sink-
kuilta on aikuisten yksineläji-
en tapaamispaikka.
lintulammen ympäriajo la 
28.5. klo 12–16 Lintulan ur-
heilukeskuksessa. Tytöille ja 
pojille omat sarjat: Vuonna 
2004 syntyneet matka 200 m, 
vuonna 2003 syntyneet mat-
ka 200 m, vuonna 2002 syn-
tyneet matka 500 m, vuonna 
2001 syntyneet matka 500 m, 
vuonna 2000 syntyneet mat-
ka 500 m, vuonna 1999 syn-
tyneet ympäri, vuonna 1998 
syntyneet ympäri. Kaikki osal-
listujat palkitaan – ensimmäi-
selle kultamitali, toiselle ho-
peamitali ja lopuille pronssi-
mitali. Myytävänä kahvia ja 
mehua Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Ilmoittautumi-
nen klo 11 alkaen. Lisätieto-
ja Pekka Hartikka p. 040 3530 
101. Tapahtuman järjestävät 
Höyhtyän suuralueen yhteis-
työryhmä, Oulu Triathlon & 
Cycling sekä Karjasillan seu-
rakunta.
lämsänjärven ympäriajot 
to 2.6. klo 14, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. Ty-
töille ja pojille omat sarjat: 
Vuonna 2004 syntyneet mat-
ka 200 m, vuonna 2003 syn-
tyneet matka 200 m, vuonna 
2002 syntyneet matka 500 m, 
vuonna 2001 syntyneet mat-
ka 500 m, vuonna 2000 syn-
tyneet matka 500 m, vuon-
na 1999 syntyneet ympäri, 
vuonna 1998 syntyneet ym-
päri. Kaikki osallistujat palki-
taan – ensimmäiselle kultami-
tali, toiselle hopeamitali ja lo-
puille pronssimitali. Myytävä-
nä kahvia ja pullaa, mehua ja 
makkaraa Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Ilmoittautumi-
nen klo 13 alkaen. Lisätieto-
ja Pekka Hartikka p. 040 3530 
101. Tapahtuman järjestävät 
Maikkula-Iinatti asukasyhdis-
tys, Kastellin asukasyhdistys, 
Honkala-Lämsänjärvi asukas-
toimikunta, Oulu Triathlon & 
Cycling sekä Karjasillan seura-
kunta.

Vinkkejä 
häämusiikiksi 

tuomiokirkossa

Häitä voi suunnitella musiikin osalta sunnun-
taina 29. toukokuuta kello 15–16.30 Oulun 
suosituimmassa vihkikirkossa eli tuomiokir-
kossa, kun Oulun seurakuntien kanttorit jär-

jestävät häämusiikin esittelytilaisuuden.
Tilaisuudessa esitellään keskeinen vihkitilaisuuk-

sien ohjelmisto, pitäen sisällään häämarssit, yksinlau-
lut ja virret. Tilaisuus on avoin kaikille, mutta erityi-
sesti tulevan kesän hääparit ovat tervetulleita.

Hääparit keskustelevat vihkitilaisuuden kirkko-
musiikista yleensä etukäteen kanttorin kanssa. Osa 
tietää hyvinkin tarkkaan toiveensa ja jotkut jättä-
vät vastuun musiikin valinnasta kanttorille. Yleensä 
hääpari ja kanttori miettivät etukäteen yhdessä, mi-
kä kappale sopisi parhaiten parille.

Perinteiset suosikit alttarille astellessa ovat Prin-
sessa Ruusunen, Mendelssohnin häämarssi ja Kuu-
lan häämarssi.

Musiikkileikkikoulu Trilli 
Ryhmissä on vielä vapaita paikkoja. Ryhmät 
kokoontuvat maanantaiaamuisin ja torstai-
iltaisin. 

Kakarakööri-kuoro
Tiistaisin ja torstaisin 7.–23.6. klo 12–14 
Myllyojan seurakuntatalossa. Torstaina 
23.6. klo 19 konsertti Oulujoen kirkossa. 
Kuoro on ilmainen. Mukaan otetaan 30 
ilmottautumisjärjestyksessä. Kuoro harjoittelee 
ja esittää oululaisen säveltäjän Maria 
Portaankorvan musiikkia. 

Ilmoittautumiset molempiin p. 040 583 2368 tai 
sähköpostitse anna.haanpaa@kolumbus.fi.

Lasten  
musiikkia

Kaikenikäisten kevätjuhlat
Heinätorilla ja Intiössä

Sunnuntaina 22.5. klo 14 Heinätorin ja Intiön 
seurakuntataloilla. Luvassa on musiikkia, 
runonlausuntaa, Sanaa ja kakkukahvit. Järjestää 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta. 
Lämpimästi tervetuloa!

Talkoolaisia kaivataan 
herättäjäjuhlille 8.–10.7.

Tarvitsemme vielä runsaasti talkoolaisia! Tarjolla on 
monenlaista tehtävää juhla-alueen rakentamisesta 
pöytien siistimiseen ja liikenteenvalvontaan. Ilmoit-
tautuminen joko nettisivujen kautta www.oulunhe-
rattajajuhlat.fi/ilmoittaudu_talkoisiin tai puhelimit-
se Heikki Kaikkoselle, p. 040 5025 010.
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Musiikkia
kirkoissa

Saaren sankarit -eräleiri 
1.–6.-luokkalaisille 
13.–15.6. Simon seurakunnan Montajan 
leirikeskuksessa

Lähde mukaan saaren sankariksi! Saari sijaitsee 
Perämerellä Simon kunnan edustalla noin 2 
kilometrin päässä mantereesta. Leirin hinta on 
30 euroa ja se sisältää matkat, majoituksen, ruoat 
ja ohjelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Leirille tulee ilmoittautua pe 27.5. mennessä 
osoitteen www.oulunseurakunnat.fi/ilmo kautta. 
Leirille ilmoittautuneet saavat leirikirjeen ennen 
leirille lähtöä. 
Lisätietoja leiristä Atte Kääriäiseltä p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi ja Jukka Kärkkäiseltä 
p. 040 5747 183, jukka.karkkainen@evl.fi.

Mennään metsään! 
6.–7.6. Oulun lähiseudulla

Hei sinä rippikoulun käynyt nuori, lähde 
kanssamme metsään! Tule rentoutumaan luonnon 
helmaan. Yöpyminen tapahtuu valintasi mukaan 
joko teltassa tai autiokämpässä. Ruoat teemme 
ruokaryhmittäin retkikeittimillä. Ohjelmassa 
on leppoisaa eräilyä ja oleilua hyvässä seurassa. 
Retken hinta 15 euroa. Mukaan mahtuu 20 
ensimmäiseksi ilmoittautuvaa. Ilmoittaudu 
mukaan 20.5. mennessä. 
Lisätietoja Atte Kääriäinen, p. 040 5060 315, 
atte.kaariainen@evl.fi ja Jenni Koskenkorva, 
p. 044 3161 452, jenni.koskenkorva@evl.fi

Oulujoen seurakunnan perheleiri 
4.–6.7.  Rokuan leirikeskuksessa 

Etusijalla Oulujoen seurakuntalaiset. Hinta 
aikuiset 46 euroa, 4–18-v. 23 euroa ja alle 4-v. 
ilmaiseksi. Hintaan sisältyy matkat, majoitus 
täysihoidolla ja vakuutukset Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ohjelmassa ulkoilua, 
yhdessäoloa, lepoa, uintia, musiikkia ja 
luontopolkuja. Leirillä ovat mukana Oulujoen 
seurakunnasta diakoniatyöntekijät Anna-Maija 
Sälkiö ja Eija Röning sekä vapaaehtoisia avustajia. 
Ilmoittautuminen 9.6. mennessä p. (08) 3161 340.

Leirejä

TaivasKlubi -illat
pe 20.5. Körttikuoro 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 euroa.  
Kahvilan tuotolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun työtä.

8.6.–28.7.2011 
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa ja 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotiaille oululaisille 
(syntyneet 1999–2004) 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. Sään salliessa myös uintia. Toiminta on ilmaista, lapset 

saavat päivittäin aterian.

 Ilmoittautuminen lastenpäiville:
Osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo 2.5.–31.5., minkä 

jälkeen voi ilmoittautua kesän aikana paikan päällä lapsen 
ensimmäisenä leiripäivänä. Lastenpäiville ilmoittautuminen ei 

edellytä joka päivä paikallaoloa.

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

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

Diakonialeirit

Rokua
13.–16.6. Liikuntavammaisten leiri
1.–3.7. Perheleiri (etusija karjasiltalaisilla)
4.–6.7. Perheleiri (etusija oulujokisilla) 
8.–10.7. Kehitysvammaisten leiri, 

ilmoittautuminen 8.6. mennessä  
11.–13.7. Perheleiri (etusija tuiralaisilla)

Juuma
9.–12.8. Nuorten eläkeläisten leiri (etusija 

tuiralaisilla)
12.–15.8. Eläkeläisten leiri (etusija karjasiltalaisilla)  
15.–18.8. Eläkeläisten leiri (etusija 

tuomiokirkkolaisilla)
22.–26.8. A-leiri, ilmoittautuminen viimeistään 

kaksi viikkoa ennen leirin alkua   
p. 040 7564 022 tai 050 5402 558

30.8.–2.9. Kuurojen leiri, ilmoittautuminen 
15.8. mennessä puh. 040 5912 657 tai 
sähköpostilla anne-mari.kyllonen@evl.fi

Hietasaari
15.8. Tuiran seurakunnan eläkeläisten 

leiripäivä
17.8. Karjasillan seurakunnan eläkeläisten 

leiripäivä
22.8. Tuomiokirkkoseurakunnan eläkeläisten  

leiripäivä
24.8. Oulujoen seurakunnan eläkeläisten 

leiripäivä
31.8. Omaishoitajien ja hoidettavien leiripäivä

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

Tuiran seurakunnan juttutupien ja   
työttömien kevätretki Kuusamoon

Perjantaina 20.5. klo 8.30–19. Lähde mukaan 
keväiselle retkelle Kuusamoon. Päivä alkaa kirkon 
esittelyllä, hartaudella ja ruokailulla Kuusamossa. 
Jatkamme Suurpetokeskukseen Vyöti-karhua 
katsomaan. Paluumatkalla tutustumme Kalle 
Päätalon syntymäkotiin ja näyttelyyn. Retken 
hinta on 15 euroa. Ilmoittautumiset Juttutuvassa 
tai Saila Luukkoselle, p. 040 5747 092.

Diakonia

Musiikkia paanukirkon hyväksi
Torstaina 26.5. klo 19 tuomiokirkossa.
Alkuhartauden pitää piispa Samuel Salmi. Sofia 
Magdalena -kuoro ja Raimo Paaso esiintyvät. 
Paanukirkkosäätiön  hallituksen puheenjohtaja, 
maaherra emeritus Eino  Siuruaisen pitää puheen. 
Kolehti ja käsiohjelmat Kärsämäen Paanukirkon 
hyväksi. 

Keväinen lauluilta 
Maanantaina 23.5. klo 18 Maikkulan kappelissa. 
Ohjelmassa yhteislauluja ja Maikkulan kappelin 
kerhojen ja piirien esityksiä. Tervetuloa laulamaan 
ja nauttimaan kevätillasta yhdessä. Kahvi- ja 
jäätelötarjoilu. 

Tuiran Kirkon 
Naiskuoron kevätkonsertti 
Perjantaina 20.5. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Kuoro esittää monipuolisesti ohjelmistoaan, 
joka koostuu pääosin uudemmasta hengellisestä 
musiikista. Mukana on myös muutamia 
kansanlauluja. Kuoroa johtaa Tommi Hekkala, 
säestyksissä pianolla, uruilla ja huilulla avustaa 
Riitta Ojala. Konserttiin on vapaa pääsy. 
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 euroa.

Tuomasmessujen palautekokous
ke 25.5. klo 18 Karjasillan kirkossa

Kokouksessa keskustellaan kevään Tuomas-
messujen järjestämisestä ja palautteesta, sekä 
päätetään, jatkuvatko Tuomasmessut Oulussa 

ja jos jatkuvat, niin missä. 

Olet tervetullut mukaan keskustelemaan ja 
päättämään asiasta. Lisätietoja sähköpostitse: 
tuulia.taskila@gmail.com tai erja.jarvi@evl.fi.

Tuomasmessu 

Kevään viimeisen Tuomasmessun teemana 
on Taivaan kansalaisena maailmassa. Juontaja 

Pertti af Hällström, esirukousjohtaja Merja 
Anundi, liturgi Heikki Karppinen, saarnaa 
Pentti Kortesluoma, ehtoollisella avustavat 
Erja Järvi ja Marja-Liisa Hautamäki. Musii-
kista vastaavat Riitta Piippo, Gloria-kuoro ja 

soitinryhmä. Teejatkot seurakuntasalissa.  

la 21.5. klo 18 Kastellin kirkossa
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enot Oulussa 19.–26.5.2011M

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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

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 

Rajakylän   
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   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

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

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931.

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.

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

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 3161321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Elämän polku
Kastetut: 

Tuomiokirkko: Leo Romeo 
Jokikokko, Lauri Arttu Ilma-
ri Seppänen.
Karjasilta: Julie Angela Chel 
Atem, Eetu Matias Jussila, Ju-
lia Sirkku Sofia Kokko, Sella 
Armi Kaarina Korkala, Oona 
Amalia Kukkonen, Seela Aino 
Amalia Moilanen, Ella Maria 
Mäki, Kasperi Matias Määt-
tä, Julia Emilia Linnea Viinik-
ka, Milja Katariina Viitala, Su-

lo Aatos Elmeri Voho, Daniel 
Kristian Vähäjylkkä.
Tuira: Niilo Juhani Kajatsa-
lo, Eetu Veikko Oskari Kiive-
ri, Oula Santeri Olavi Launo-
nen, Kalle Ensio Malaska, Jo-
ni Kristian Paukku, Tuukka 
Antero Stenius, Isla Linnea 
Tervo, Tinja Sivia Tiensuu, 
Veeti Samuli Viinamäki.
Oulujoki: Antreas Kaarlo Au-
kusti Hentilä, Rasmus Alvar 
Jylhä, Lenne-Oskari Johan 
Armas Lakkala, Eliel Joona-
tan Päkkilä, Eerika Sofie Rii-
kola, Veera Eveliina Sakko, 
Aava Elle Adelia Ylimäki.

Kouluun lähtevien 
siunaamiset 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
ke 1.6. klo 18 Oulun tuomiokirkossa
Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan pienille koululaisille turvallista koulutietä ja rau-
hallista mieltä. Tilaisuuteen on tervetullut koko perhe, niin vanhemmat ja sisarukset 
kuin isovanhemmat ja kummitkin.

Karjasillan seurakunnassa
Ensi syksynä ekaluokalle lähtevät perheineen ja 

isovanhempineen ovat tervetulleita juhlaan. 
ke 25.5. klo 17–18 Pyhän Andreaan kirkossa 
ke 25.5. klo 18–19 Maikkulan kappelissa 
ke 25.5. klo 18.30–19.30 Pyhän Andreaan kirkossa
to 26.5. klo 18–19 Karjasillan kirkossa

Tuiran seurakunnassa 
Tuiran seurakunnassa kouluun lähtevät esikoululai-

set kutsutaan siunattaviksi päiväkodeittain. 
Jos oman päiväkodin tilaisuuteen ei pääse, voi 

tulla Pyhän Tuomaan kirkolle keskiviikkona 
25.5. klo 18 alkavaan tilaisuuteen.

Oulujoen seurakunnassa
su 22.5. klo 14 Oulujoen kirkossa.

Riitta Kentala ja Ilkka Mäkinen.
to 26.5. klo 18 Ylikiimingin 
kirkossa. Olavi Isokoski, Mer-
vi Holmi, Riitta Kentala ja 
Leo Rahko.
to 26.5. klo 18 Yli-Iin kir-
kossa. Pertti Lahtinen ja 
Anja Hyyryläinen.

Lasta siunaamaan alttaril-
le voi tulla äiti, isä, kum-
mi tai joku muu läheinen.

Vihityt:
Karjasilta: Henri Veli-Pette-
ri Pekkanen ja Sirpa Maaria 
Laurila, Seppo Ilmari Sauvo-
la ja Virva Heidi Talvikki Ni-
kula, Teuvo Niilo Saukko ja 
Marianne Hannele Holappa, 
Jouko Väinämö Lämsä ja Lil-
ja Kyllikki Hyry, Tuomas Sa-
muli Lehtisaari ja Miia Inke-
ri Riekki.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Laina Liisa 
Kyllikki Eliksin s.Väisänen 78, 
Laina Aliina Kukkola s. Ruo-
honen 101, Signe Alli Sofia 
Mankila s. Himanko 90, Sulo 
Oskari Mettovaara 69, Jarmo 
Juhani Nuotio 74, Hilkka Kyl-
likki Piippola 82.
Karjasilta: Anna Liisa Heikki-
nen s. Stång 89.
Tuira: Aino Alakopsa 90, Hilk-
ka Valpuri Kovalainen s. Ka-
tainen 73, Eila Margit Laa-
jus s. Marttila 87, Aune El-
ma Lindqvist 91, Veikko Ilma-
ri Pieniniemi 77.
Oulujoki: Anneli Marjatta 
Isoniemi s. Palosaari 65, Kai-
sa Valpuri Jokikokko s. Kuu-
siniva 78, Esa Tapio Karjula 
87, Lauri Johannes Kynkään-
niemi 90, Anna Elli Seppä-
nen s. Karhu 84, Jorma Hol-
ger Sundström 65.
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta 08 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

A ar o Ku k ko h ov i
Saarenkartanon hartaus to 
19.5. klo 14.30.
Kirkkokuoro to 19.5. klo 
18.30.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 22.5. klo 14.30 kirkossa.

Virasto suljettuna ke 
25.5. koko päivän ajan, 
muuten avoinna normaa-
listi kyseisellä viikolla ma 
ja pe 9–14.

Päiväkerhot pe 20.5. vielä si-
sarus B ryhmä, mutta sen jäl-
keen kerhot jäävät kesätau-
olle. Huom! Syksyn päiväker-
hoihin ilmoittautuminen 23.-
24.5. klo 10–14 kerhohuo-
neella p. (08) 387 512.
Pikkukirkko to 19.5. kirkos-
sa klo 10.
Perhekerho osallistumme 
kerhokevään  päättävään 
pikkukirkkoon ja sen jälkeen 
jäämme kesätauolle. 
Kuoro keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talolla.

Seurakuntailta to 19.5 klo 
18.30 srk-talolla. Tietopaket-
ti suviseuroista: mitkä tiet 
ruuhkautuvat, mitä suviseu-
roissa tapahtuu, mihin kaik-
keen suviseurat Lumijoella 
vaikuttavat. Tervetuloa kuu-
lemaan ja kyselemään.
Rippikoulu: to 26.5. klo 18 
srk-talolla rippikouluilta 
oman leirin väelle, käymme 
läpi leiriasioita.
Diakonia: Isovanhempi-lap-
senlapsi leiripäivään ilmoit-
tautuneet saavat leiristä eril-
lisen leirikirjeen, jossa tar-
kempi ohjelma ja linja-auto-
aikataulut.
Rauhanyhdistys: su 22.5. klo 
17 seurat ry:llä. Ti 24.5. klo 
17 miestenilta suviseura ken-
tällä.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna: 
ma, ke, pe klo 9–14

Virasto 
08 387 172
Kirkkoherra 
045 2369 094
Talouspäällikkö 
045 6306 082
Kerhohuone 
08 387 512 
Kirkko 
08 387 336 
Srk-talo 
08 387 395
Suntio 
045 6306 081
Diakonissa
045 6381 973

lumijoki.seura-
kunta.net

Toukosiunaus ti 24.5. klo 11. 
Kokoontuminen koulun pi-
halla.
Kerhojen ja päivähoidon ke-
vätkirkko to 26.5. klo 10. Kah-
vitarjoilu.

Kirkon ympäristön ja 
hautausmaan kevättalkoot 

pe 20.5. Kahvit ja purtavaa tarjolla srk-salissa 
klo 10–13 välillä.

Konsertti  
la 21.5. klo 17 Hailuodon kirkossa. 

Kuusamolainen naiskuoro Ainot laulaa Alla 
Kourun johdolla suomalaisia kansanlauluja ja 

hengellisiä lauluja. Käsiohjelma 5 euroa.

Tasauskeräyksen Nepal-päivä 
Sanajumalanpalvelus su 22.5. klo 10. 

Tasauslounas- ja kahvit klo 11–12 ja diakonissa 
Marja Rantasuomelan Nepal-matkakertomus 

klo 12. Päivän tuotto Tasaus-keräykselle.

Lämmin kiitos 
kaikille laasutalkoisiin osallistuneille!

Hygieniakoulutusta 
körttijuhlien 
vapaaehtoisille

Oulun herät-
täjäjuhlil-
la juhlara-
vintolassa 

työskenteleville va-
paaehtoisille jär-
jestetään hygienia-
osaamiskoulutus  
tiistaina 7. kesäkuuta kello 
17 Valion Oulun meijerillä, 
osoitteessa Kangaskontion-
tie 2. Käynti sisääm Valion 
portti 2:sta.

Koulutus ei ole pakol-
linen muille kuin juhla-
ravintolan vastuuhenki-
löille, mutta Oulun seu-
rakuntayhtymän emäntä 
Lea Kärki muistuttaa, että 
niin sanotun hygieniapas-
sin suorittamisesta on hyö-
tyä myöhemminkin monis-
sa keittiöalan vapaaehtois-
töissä, muun muassa myy-
jäisten järjestämisessä jär-
jestöissä ja yhdistyksissä.

Vuonna 2006 voimaan 
tulleen elintarvikelain mu-
kaan ”toimiminen työssä, 
jossa käsitellään pakkaa-

mattomia elintarvikkeita, 
edellyttää hygieniapassia”.

– Hyvä elintarvikehy-
gienia vähentää elintarvik-
keiden terveysriskejä, Kär-
ki toteaa.

Koulutukseen tulijoiden 
tulee ilmoittautua 1. kesä-
kuuta mennessä Lea Kär-
jelle joko sähköpostitse, 
lea.karki@evl.fi tai teksti-
viestillä numeroon 050 430 
1352. 

Koulutus on ilmainen. 
Kouluttajana toimii Päivi 
Käsmä Valiolta.

Koulutettavien on otet-
tava mukaan henkilölli-
syyspaperit.

riitta HirVONeN

Suomen evankelislu-
terilaisen Kansan-
lähetyksen Etiopi-
assa toimiva lähe-

tystyöntekijä, diakonissa 
Pirkko Tuppurainen on 
joutunut ongelmalliseen 
tilanteeseen Etiopian ve-
rotusasioista vastaavan 
ministeriön kanssa. Vir-
kavalta haluaisi periä nut-
tulähetyksistä veroa.

– Vastasyntyneille tar-
koitettuja nuttuja on tä-
hän mennessä tullut Etio-
piaan noin 40 000 kappa-
letta. Niitä on tullut pos-
tin kautta pääasiassa kah-
teen osoitteeseen: Mus-
tan Leijonan sairaalaan 
(Black Lion Hospital) ja 
minulle, Tuppurainen 
selvittää. 

Tuppuraiselle tulleet 
nutut hän on toimitta-
nut Airan sairaalaan, jo-
ka on Addis Abebasta 
noin 525 kilometriä koh-
ti Sudania. Koska Airassa 
ei ole postitoimistoa, nu-
tut on pyydetty lähettä-
mään Addis Abeban pos-

Nuttuprojekti verottajan 
hampaissa Etiopiassa

tiin, josta Tuppurainen on 
vienyt niitä kuorman ker-
rallaan Airaan. 

– Nutun kutojat myös 
lähettävät mielellään nutut 
suoraan minulle, koska olen 
luvannut ilmoittaa nuttujen 
perille tulosta lähettäjälle.

Mustan Leijonan sairaa-
la on aivan Addis Abeban 
postitoimistoa vastapäätä, 
ja he hoitavat Tuppuraisen 
mukaan omat lähetyksensä 
itse postista sairaalaan. 

– Heillä ei ole resursse-

ja ilmoittaa ja kiittää yk-
sityisistä paketeista. Olen 
kuitenkin seurannut pos-
tin kirjoista, että molempi-
en paketit ovat tulleet peril-
le ilman mitään vaikeuksia. 
Tullia ei ole tarvinnut mak-
saa, Tuppurainen kertoo.

Viime viikolla Tuppu-
raisen postilokerossa oli 
kuitenkin tullin lasku. 

– Hinnaltaan se oli noin 
1,7 euroa per nuttu. Nuttu-
ja on tulossa ilmeisesti sato-
ja, koska monet ovat ahke-

roineet koko talven. 
Tuppurainen kertoo, et-

tä postissa häntä neuvot-
tiin menemään tulliin sel-
vittämään asiaa, sillä hei-
dän mielestään asiassa oli 
tapahtunut virhe. 

– Tulli oli kuitenkin eri 
mieltä, ja he neuvoivat minua 
hakemaan nutuille verova-
pausoikeuden. Yksityishen-
kilönä sitä ei voi kuitenkaan 
saada. Valtion kanssa tehtävät 
projektit saattavat saada vero-
vapauden, mutta nuttu on ol-
lut toistaiseksi epävirallisem-
pi, pienempi projekti.

Tuppurainen selvittää 
parhaillaan, mistä hän sai-
si tarvittavat puoltokirjeet 
ja dokumentit ja mihin toi-
mistoon asian kanssa voisi 
kääntyä. 

– Siksi pyydän nututta-
jia odottamaan lähettämi-
sen kanssa, kunnes asia sel-
viää. Nutuille löytyy jatkos-
sa aivan varmasti käyttöä, 
hän vakuuttaa. 

Projektin jatkosta ilmoi-
tetaan Nutun facebook-si-
vuilla ja kotisivuilla www.
tuppurainen.fi/blogit/cate-
gory/nuttu. 

Rauhan Tervehdys seu-
raa tilannetta.

eLSi SaLOVaara

Ro o s a l i i na  Re inman
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Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Nuttukerho toukokuun ajan 
ma klo 18 Kirkonkylän srk-ko-
dissa. 
Askeleet pe 20.5. klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Perhekerhot ks. kotisivut. 

Perhekerhojen retki Luu-
rinmutkaan 27.5. Lähtö klo 
9, paluu klo 14 mennessä. 
Srk tarjoaa kahvit, mehut ja 
pullat. Mahdollisuus paistaa 
makkaraa ja syödä omia eväi-
tä. Hinta 5 €/ perhe. Ilmoit-
tautumiset kerhopisteisiin 

Seurakuntakerho eläkeläi-
sille to 19.5. klo 13 srk-kes-
kuksessa. Kuljetuspyynnöt 
diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9–11 p. (08) 5472 
636.
Joel Hallikaisen konsertti 
pe 20.5. klo 18 srk-keskuk-
sen isossa salissa. Vapaa pää-
sy, kolehti lähetystyölle. Tilai-
suuden jälkeen kahvitarjoilu 
lähetystyön hyväksi. 
lähetystyön käsityöpiiri ti 
24.5. klo 13 Puttaan Tuvas-
sa. Hinnoittelemme käsitöi-

viimeistään 20.5. 
Diakonian palveluryhmän 
kevään päätöskokoontumi-
nen ke 25.5. klo 17 Pirilän tu-
valla, Piriläntie 155.
Kehitysvammaisten kevät-
kirkko to 26.5. klo 13 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa.  
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 26.5. klo 18 Kokkokan-
kaan srk-keskuksessa. Pöy-
täkirja nähtävillä 31.5.–
30.6.2011 klo 9–15 kirkko-
herranvirastossa ja koti-
sivuilla www.evl.fi/srk/kem-
pele/hallinto.htm.
Varhaisnuorten kuorot 
8–14-vuotiaille Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa to klo 
15.30–16.15 ja Kokkokankaan 
srk-keskuksessa pe klo 15–16. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Kirpputori ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17, la klo 
10–13. 
Varhaisnuorten kerhot ks. ko-
tisivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/nuorisot_kerhot.htm.  
Nuoret: Nuorten ilta to 
klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Nuorten pelivuoro ti klo 
16.30 Kirkonkylän koululla. 
Päivystys Zeppelinissä pe klo 
16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Esikoululaisten retki la 21.5. 
lähtö ry:ltä klo 9. Kevätseurat 

Taloustoimisto 
suljettu to 12.5. 

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoron 

kevätkonsertti 
sunnuntaina 22.5. klo 18 srk-keskuksessa.

Huomaa kellonaika. 

Mukana Oulunsalo Ensemble. 
Johtaa Hannu Niemelä ja Else Piilonen. 

Yksinlaulu Maija Lauri. Ohjelmassa mm. D. Buxtehuden 
kantaatti Alles was ihr tut. 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Työnhakijat ry:n 
ja seurakunnan 

 Eu-ruokien 
jako ma 23.5. klo 

9–14 Herralantie 1 
talon päädystä.

Varhaisnuorten 
kesätoimintaan 

ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon pe 20.5. p. (08) 5614 500

PÄiVÄlEiRiT 8–12-vuotiaille 6.6.–10.6. ja 13.6.–17.6. 
klo 9–15 Kokkokankaan srk-keskuksessa. ilmoittaudu 
mukaan yhdeksi päiväksi, yhdeksi viikoksi tai vaikka 
koko ajaksi!
Hinta 5 € / päivä. Hintaan sisältyy materiaalit, 
ruokailut ja ohjelma.

ElÄMÄ PEliSSÄ -leiri 4.–7. -luokkalaisille 
20.6.–22.6. Luurinmutkassa Utajärvellä.
Hinta 45 €, sis. matkat, täysihoidon, materiaalit ja 
toiminnan.  

ElÄMÄÄ SuuREMPi -leiri 1.–3.-luokkalaisille 
22.6.–23.6. Luurinmutkassa Utajärvellä.
Hinta 30 €, sis. matkat, täysihoidon, materiaalit ja 
toiminnan. 

KOKKiKOulu 4.7. klo 9–15 Vanhassa pappilassa.
Hinta 5 €, Hintaan sisältyy materiaalit, ruokailut ja 
ohjelma.

MiNÄ-päivä 6.7. klo 9–15 Vanhassa pappilassa.
Hinta 5 €, Hintaan sisältyy materiaalit, ruokailut ja 
ohjelma.

Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Merja Veikkolainen, 
p. 040 7790 372.

Taizé -ilta 
ke 25.5. klo 18 Vanhas-
sa kirkossa. Noin puolen 
tunnin mittaisessa Taizé-
rukoushetkessä laule-
taan ja kuunnellaan raa-
matuntekstejä ja hiljai-
suutta.

su 22.5. alkaen klo 13 ry:llä ja 
jatkuen klo 18 seuroilla ja 
HPE:n vietolla Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. 
Murron rauhanyhdistys: Ke-
vätjuhla su 22.5. klo 14 ry:llä.
Kastetut: Topi Tapani Holo-
painen.

Taimimyyjäiset 
pe 27.5. klo 12–15 

Puttaan Tuvan pihalla (Kirkkotie 10 C). 

Jos haluat lahjoittaa taimia, ne voi tuoda paikan 
päälle tai pyytää noutamaan, p. 040 5014 764. 

Paikallisia kestäviä taimia.

E l s e  P i i l o n e n

Joel 
Hallikaisen 
konsertti 

pe 20.5. klo 18 
srk-keskuksen 
isossa salissa. 

Järjestää Yhdessä Yhdistys ja 
Haukiputaan seurakunta.
Pyhäkoulu- ja perheleiri 
10.–12.6. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Ilm. 2.5.–27.5.  p. 
040 5471 472 tai outi.palo-
kangas@evl.fi. Leirille voi tul-
la koko perheellä tai vaikka 
isovanhempien tai kummin 
kanssa. 
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: kevät-

juhla su 22.5. klo 15 ry:llä. 
Kello: seurat su 22.5. klo 17 
ry:llä, Jokikylä: Kevätseurat 
21.–22.5., seurat la 21.5. klo 
18, seurat su 22.5. klo 13 ja 
klo 18.
Kastettu: Silja Moona Emi-
lia Sipola, Anni Tuulikki Kull-
berg, Kaapo Joonatan Mi-
ronpoika Kuusijärvi.
Kuollut: Antti Arvi Moila-
nen 77.

tä syksyn lähe-
tysjuhlille myy-
täväksi. 
urkuvartti ke 
25.5. klo 12.15 
srk-keskuksessa, 
Hannu Niemelä, 
Else Piilonen ja Kai-
sa Säkkinen. 
Puttaan Tuvalla to 26.5. klo 
12–15 tarjolla siskonmakka-

rakeitto, 4 € /annos, Kirk-
kotie 10 C.

Eläkeläisten musiik-
kipiiri to 26.5. klo 13 

srk-keskuk-
sessa. Kevät-
kauden vii-
meinen ko-
koontumi-
nen. 

Mielenter-
veydeksi-ilta-

päivä ma 30.5. klo 
12–16 Isonniemen leirikes-
kuksessa. Yhteislähtö kirk-
kopihalta klo 11.45. Ulkoi-
lua, ruokailu ja kahvit, har-
taus. Ilm. diakoniatoimistoon 
perjantaisin p. (08) 5472 636. 
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Niittypirtin kerho ma 23.5. 
klo 13 vanhusten palveluta-
lossa. Mukana diakonissa Si-
nikka ja Pirkko avustaa ker-
hoon.
Hyvänmielen päiväkah-
vit ti 24.5. Ryhmä tekee ret-
ken Luontokeskukseen. Läh-
tö klo 11.45 srk-talolta. Paluu 
klo 14. Makkaranpaistoa ja 
lintutiirailua. Ilmoita 23.5. klo 
9 mennessä p. 044 7521 226.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
25.5. klo 18.30 Lähetysvin-
tillä.
Seurakuntakerhon kevät-
juhla ke 25.5. klo 12 srk-talol-
la. Isovanhempi-lapsenlapsi-
kerhopäivä lauantaina 28.5. 
klo 10–16 Luurinmutkan leiri-
keskuksessa Utajärvellä. Mu-
kavaa yhdessäoloa askarte-
lun, leikkien, ruokailujen ym. 
merkeissä. Linja-autokuljetus 
lähtee klo 8.50 taksiasemalta 
ilmoittautuneille.
lähetystyö: Lähetysvintti 
ma 23.5. klo 12–14 yhdessä-
oloa käsitöiden, kahvittelun 
ja juttelun merkeissä. Perjan-
tai-pulla S-Marketin eteises-
sä pe 27.5. klo 14–17 tai niin 
kauan kuin myytävää riittää. 
Tervetuloa ostoksille!
Varhaisnuorisotyö: Kesän 
toimintaa yhteistyössä kun-
nan ja 4H:n kanssa:
Päiväleirit 6–9-vuotiaille 6.–
10.6. Tupoksen Vanamol-
la klo 10–14. Hinta 10 €/vk 
(4H:n jäsenet 8 €). Hinta sisäl-
tää lämpimän ruoan ja kaikki
tarvittavat materiaalit. Il-
moittautumiset 27.5. men-

nessä Helille p. 0400 803 837. 
Toiminnallinen kesäleiri 9–13 
-vuotiaille 27.–29.6. Rantaky-
län koululla. Hinta 15 € (4H:n 
jäsenet 12 €). Ilmoittautumi-
set 17.6. mennessä Helille. 
Retki PowerParkiin Alahär-
mään 4.7. Kyytimaksu 9 € 
(4H:n jäsenet 7 €). Rannek-
keet: alle 130 cm / 19 € (ker-
talippu 5 €), yli 130 cm/29 € 
(kertalippu 7 €). Pelkkä si-
säänpääsy huvipuistoon: ai-
kuiset 5 €, lapset 3 €, alle 2v 
ilmaiseksi. Ilmoittautumiset 
20.5. mennessä Raija Palsal-
le p. 0500 688 848 / raija.pal-
sa@liminka.fi. Alle 10-vuoti-
aat huoltajan seurassa!
Nuorisotyö: Gospelmessu su 
22.5. klo 18 srk-talolla. Mes-
sussa valmistuvien isosten 
siunaaminen. Messun jälkeen 
jatkot Nurkassa. Palveluryh-

män kevätpiknik ke 25.5. klo 
15. Kokoonnutaan Nurkkaan.
Rippikoulutyö: Kesä 2-ryh-
män leiri-info ja rippikoulu-
korttien tarkistus ti 24.5. klo 
18 srk-talolla.
Perhekerhojen kevätretki 
Ouluun Ainolan puistoon ja 
Pohjois-Pohjanmaan muse-
oon keskiviikkona 25.5. Linja-
auto lähtee seurakuntatalon 
pihasta klo 9.30 ja Vanamos-
ta klo 9.45. Paluu Vanamoon 
klo 12.45 ja seurakuntatalol-
le klo 13. Retki on ilmainen. 
Seurakunta tarjoaa eväät. Il-
moittautuminen 18.5. men-
nessä Tuijalle 044 7521230 tai 
Ritvalle 044 7521 229.
Partio: 21.5. Tarpojien, samo-
ajien, vaeltajien ja aikuisten 
johtajien retki Ruotsiin Stor-
forssiin. Hinta n. 30 € sis. kul-
jetuksen. Omat eväät. Tie-

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Messu su 22.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Jaana Kontio, kant-
torina Marja Ainali.
Messu su 22.5. 
klo 13 Jäälin 
seurakunta-
kodissa. Toi-
mittaa Sei-
ja Helomaa, 
avustaa Jaa-
na Kontio, 
kanttorina 
Marja Ainali.
lämmin kiitos! 
Yhteisvastuukeräykseen 
osallistuneiden ja diakonia-
työn vapaaehtoisten ohjel-
mallinen kahvihetki alkaa 
messulla su 22.5. klo 13 Jää-
lin seurakuntakodilla. Lämpi-
mästi tervetuloa!
Juttunurkka ma 23.5. klo 10–
13. Jäälin seurakuntakodilla. 
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 23.5. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Aterian hin-

ta 2 €. 
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-

nöt: Erja Haho (Kk) 
0400 775 164 tai 

Seija Lomma 
(Kk) 040 579 
3247 ja Jaana 
Kontio (Jääli) 
040 579 3248. 
Omaishoita-
jaryhmän ke 

25.5. klo 13–15 
Suvelan saunara-

kennus. Kevään vii-
meinen kokoontuminen ul-

koilun ja makkaranpaiston 
merkeissä.  
Naisten kasvuryhmä ke 25.5. 
klo 14. Kesän aloitusretki Ou-
luun Torinrantaan. Kuljetus 
kimppakyydein. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen Seijalle 
040 579 3247.
Naisten saunailta to 26.5. klo 
18 Suvelassa. Kevään viimei-
sessä illassa Seijat saunottaa 
ja laulattaa. Sään suosiessa 

ollaan iltanuotiolla. Tule ren-
toutumaan yhdessä!
Esikkoryhmä ti 24.5. klo 10–
12 Montin-salissa. Ryhmä en-
simmäisen lapsensa saaneille 
kahvikupposen äärellä. 
Perhekerhot ja -kahvilat ovat 
jääneet kesätauolle. 
Perhekerhojen (kahviloiden 
ja päiväkerhojen päätöstilai-
suus: Taaperokirkko torstaina 
19.5. klo 10 Kiimingin kirkos-
sa, jonka jälkeen kakkukahvit 
seurakuntakeskuksessa. 
Kesäkerho Kiimingissä Kirk-
kopirtillä ja Jäälissä Jäälin seu-
rakuntakodilla 6.–23.6. väli-
senä aikana klo 10–15. Lap-
si on enimmillään kolme tun-
tia / päivä kesäkerhossa. Toi-
minta on tarkoitettu vuosina 
2004–2007 syntyneille lapsil-
le. Omat eväät mukaan. Toi-
minnasta vastaavat seurakun-
nan lastenohjaajat sekä nuo-
ret avustajat. Kyselyihin vas-
taavat lastenohjaajat puhe-
lin 040 7431 902 (Kirkkopirt-
ti) ja 0400 835 374 (Jäälin seu-
rakuntakoti).
lähetyspiiri ti 24.5. klo 12.30 
Montin-salissa.
Nuorisotyö: ”Maailman kai-
kissa kylissä” to 19.5. klo 18–
19.30 Jäälin seurakuntakodin 
nuortentila.
Hautainhoitosopimuksia 
kaudelle 1.6.2011–31.8.2011 
voi tehdä 31.5.2011 asti. Ta-
loustoimisto Pekka Vähänen, 
040 576 2178.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
22.5. klo 17 rauhanyhdistys.

dustelut Makelta. 22.–27.7. 
Partioleiri Pökkelö-city 11, 
villinlännenleiri, Hossan Sei-
piniemessä seikkailijoille, tar-
pojille, samoajille ja vaeltajil-
le. Hinta 75 € I perheenjäsen, 
70 € II perheenjäsen. Tarkem-
mat tiedot tulevat kotisivuil-
le ja jakoon Kotikololle. Van-
hempia toivotaan leirille mu-
kaan erityisesti terveys, tur-
vallisuus ja muonitustehtä-
viin. Jos olet kiinnostunut 
ota yhteys Makeen (markku.
korhonen@evl.fi). Ilmoittau-
tuminen Makelle lomakkeel-
la 13.5. mennessä. Perhepar-
tiotoiminta on suunnattu 3–7 
-vuotiaille lapsille ja heidän 
perheilleen – mukaan saavat 
tulla vanhemmat, huoltajat, 
sisarukset, isovanhemmat, 
kummit tai vaikka naapurit. 
Tärkeää perhepartiossa on, 
että lapset ja aikuiset toimi-
vat yhdessä leikkien, oppien 
ja seikkaillen luonnon ääres-
sä. Perhepartiota vetää An-
na-Riikka "Ansku" Lithovius.
Rauhanyhdistys: Yhteinen 
raamattuluokka pe 20.5. klo 
18.30 ry:llä. Kevätseurat la 

Pianokonsertti 
su 29.5. klo 19 

Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa.

Maija Väisänen, 
piano. 

Ohjelma 5 €.

Kastetut: Klaus Eevert Jokitalo, Eino Uljas Berg, Eevi Hel-
miina Karhu, Viola Mariel Kainua, Marianna Hilja-Johanna 
Hiltunen ja Riia Saana Eveliina Flink. 
Vihitty: Teemu Topias Suominen ja Maija Emilia Huotari. 
Kuollut: Mikko Antero Ahonen, 40.

Kevätjuhla eläkeläiskerholaisille
tiistaina 24.5. klo 13 seurakuntakeskuksessa 

Kerhoon tulee vieraita Haukiputaalta. Mahdollisuus 
ruokailuun klo 12.30, aterian hinta 7 euroa. 
Kuljetuspyynnöt ja ilmoittautuminen ruokailuun pe 20.5. 
mennessä Seijalle 040 579 3247.

Seurakuntamatka 
Kuhmon kamarimusiikkijuhlille
Kiimingin seurakunta järjestää seurakuntalaisille musiik-
kimatkan Kuhmon kamarimusiikkipäiville lauantaina 16. 
heinäkuuta. Matkalle lähdetään aamulla klo 8 kunnan-
talon edestä ja paluumatkalle Kuhmosta lähdetään klo 
18 jälkeen. Matkan hinta on kiiminkiläisille 75 € ja muille 
79 €. Hintaan sisältyy matka, kahvit menomatkalla, ruo-
kailu Kuhmossa ja konserttiliput. Pääsemme kuulemaan 
muun muassa Soile Isokosken laulukonsertin.
Sitovat ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 040 
5844 406 viimeistään 10. kesäkuuta. Matkalle mahtuu 
45 osallistujaa, mukana kanttori Jarkko Metsänheimo ja 
kokenut Kuhmon kävijä Leena Mikkonen. 

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 
kerhovuodeksi 2011–2012
Päiväkerhot 3–5-vuotiaille ikäryhmittäin alkavat 
viikolla 35. Kerhoihin otetaan 2006–2008 syntyneet.
Lapsen täytyy olla täyttänyt 3 vuotta elokuun 
loppuun mennessä.
ilmoittautumiset viikolla 22 Koti-Pietilään:
Ritva 044 7521 229 ja Tytti 044 7521 228
Vanamoon: Tuija 044 7521 230 ja Kati 044 7521 239

Hyvä vanhuus limingassa –
mitä se edellyttää kunnallisilta palveluilta

Professori ja geriatrian erikoislääkäri Sirkka-Liisa Kive-
lä vierailee Limingassa keskiviikkona 26. toukokuuta klo 
18–20 Heikki Sarvela -salissa. 
Tilaisuudessa asiantuntijapaneeli ja mahdollisuus kes-
kusteluun.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita liminkalaiset ikäihmiset, 
kunnan viranhaltijat ja vanhustyötä tekevät sekä luotta-
mushenkilöt ja kaikki asiasta kiinnostuneet.
Tervetuloa!

Limingan vanhusneuvosto

Kirkkoherranvirasto 
ja muut toimistot 
suljettu 19.–20.5. 

Työn 
suunnittelupäivät.

lähetysilta
ke 25.5. klo 19

Tupoksen Vanamossa
• Vieraana 

Etu-Aasian nimikko-
lähettimme Ville ja 
Hanna-Maria Typpö

• Iltatee
Tervetuloa!

21.5. klo 18.ry:llä. Kevätseu-
rat su 22.5. klo 12 ry:llä ja klo 
18. Iltakirkko ja HPE Limin-
gan kirkossa sekä kirkkokah-
vit ja päätösseurat ry:llä.
Kastettu: Aija Maria Haa-
pakangas, Niko Miika Ta-
pani Hirvelä, Sofia Iida Oli-
via Junkkari, Ella Aurora Ki-
viniemi, Olga Serafiina Klaa-
vo, Aleksi Heikki Johannes 
Pellikka, Roosa Olivia Penna-
nen, Oliver Benjamin Sorvari.
Kuollut: Mikko Juhani Lepis-
tö 57, Timo Erkki Kalevi Lää-
peri 63, Esko Matias Välikan-
gas 73.

Syntymäpäiväjuhla 70, 75, 80 ja 85 
vuotta täyttäville kiiminkiläisille
su 29.5. alkaen messulla kirkossa klo 10. Ilmoittautumiset 
ja ruokavaliot Erja Haholle 0400 775 164 tai erja.haho@
evl.fi pe 20.5. mennessä.

Eläkeläisten seurakuntaretki 
Kierikkikeskukseen
keskiviikkona 8.6.

Matkan hinta on 20 euroa, sisältää pääsymaksun, 
ruokailun, opastetun kierroksen ulkonäyttelyissä ja 
kahvit.
Linja-auton aikataulu: Alakylä klo 10.15, Putkosen 
tietä Jääliin klo 10.30, Huttukylä klo 10.45 ja 
kunnantalo klo 11.
Ilmoittautuminen 31.5. mennessä Seijalle 040 5793 
247. Minimiryhmä 20 henkeä.
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Pyhäkoululaisten retki su 
22.5. Haaparantaan. Lisätie-
dot srk:n nettisivuilta.
Omaishoitajien vertasistu-
kiryhmä ma 23.5. klo 12 ke-
vätkauden päätöskokoontu-
minen toimitalolla. 
Hartaus ke 25.5. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
Seurakuntakerhoa ei ole 
26.5. Valamon retken vuoksi.
Salonpää ry: Kevätjuhla su 
22.5. klo 14 ry:llä. Seurat su 
29.5. klo 16 Eero Pisilä, Lau-

eurakunnissa tapahtuu 19.–26.5.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
(08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus 
pyynnöt
sähköposti-
osoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai 
numerosta 
(08) 5142 700

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Hartaushetket to 19.5. klo 
13 alkaen Mikevan palvelu-
kodeissa, Jouni Heikkinen.
Yhdessä maailmassa – lähe-
tysnäyttelyn avoin tutus-
tumisilta to 19.5. klo 18–20 
srk-talon juhlasalissa. 
Hartaus ti 24.5. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Pekka Kyllö-
nen.
Hartaus ti 24.5. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Pekka 
Kyllönen.
Aikuisten raamattupiiri ti 
24.5. klo 16.30 Iida ja Erk-
ki Yliojalla, Ratatie 30, Simo 
Pekka Pekkala. Kevätkauden 
päätös.

Rukouspiiri ke 25.5. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen. 
Miesten piiri ke 25.5. klo 18 
Koortilassa, Matti Savolai-
nen.
Hartaus to 26.5. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
iltahartaus to 26.5. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen. 
Haudanhoitosopimuksia  
tehdään toukokuun loppuun 
saakka seurakunnan talous-
toimistossa p. 08-533 1174. 
Hoitokausi 1.6.–31.8. Kaste-
lusopimuksia tehdään 10.6. 
saakka. Lisätietoa haudan-

hoidon sisällöstä ja maksuista 
löytyy kotisivuiltamme www.
muhoksenseurakunta.fi.
Seurakuntaretki suunnit-
teilla 4.–5.7. Kokkolaan. Tie-
dustelut ja ilmoittautumiset 
10.6. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284.
lapset ja perheet: Kevään 
viimeiset perhekerhot ti 
24.5. klo 9.30–11.30 seura-
kuntatalossa ja Päivärinteen 
seurakuntasalissa sekä to 
26.5. klo 10–12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 3-vuotiai-
den syntymäpäivät to 26.5. 
klo 18 seurakuntatalossa. Il-
moittautumiset 23.5. men-

Päiväkerhoihin 
kaudelle 2011–2012 ilmoittautuminen 

ri Karhumaa.
Kirkonkylän ry: Kevätjuhla 
ja seurat su 22.5. klo 13 Toi-
vo Määttä ry. Seurat su 29.5. 
klo 16 Matti Lääkkö, Jari Kup-
sala ry. 
Kastetut: Matias Aleksanteri 
Peltola, Emil Andrea Saarni, 
Walle Albert Kellokoski.
Vihityt: Mika Ris-
to Huhtala ja Lea 
Kirsi Hannele 
Huusko.

Lasten 
kevätkirkot 

ke 25.5. klo 9, 10 ja 11

Viimeisen kirkkohetken jälkeen kirkkokahvit

Tervetuloa!

käynnissä osoitteessa: www.oulunsalonseurakunta.fi, 
kohdassa sähköinen ilmoittautuminen. 
Mikäli perheen käytössä ei ole nettiyhteyttä, 
ilmoittautua voi myös soittamalla numeroon
044 7453 850 / Hannele. 
Kerhoihin ilmoittautuvat vuonna 2006 (5-v. ryhmiin) 
ja 2007 (4-v. ryhmiin) syntyneet lapset. 
Kerhopaikkoina ovat Reppu, Salonpää ja Vattukuja.

lasten ja varhaisnuorten kesätapahtumat:
Maksuttomat kesäpäivät päivittäin klo 12–15:  
Päivärinteen seurakuntasali maanantaina 6.6. ja 13.6. 
Korivaaran alakoulu tiistaina 7.6. ja 14.6. 
Mäntyrannan alakoulu keskiviikkona 8.6. ja 15.6. 
Kylmälänkylän alakoulu torstaina 9.6. ja kappeli 16.6. 
Kirkonkylä Nuokkari perjantaina 10.6. 
Ryhmät 1998–2004  ja 2005–2007 syntyneet. Omat eväät mukaan!

Kesäleirit:
Koortilan toimintakeskuksessa 6.–8.6. Weijarit 2001–2004 syntyneet.
Ranta-Kemilässä 14.–16.6. Wesselit 2001–2004 syntyneet.
Koortilan toimintakeskuksessa 27.–29.6. Willit 1998–2000 syntyneet.
Kesäleirien hinta 25 €.

Päiväleirit Koortilassa klo 9–15:
Kesätuunaukset ma 20.6. 
ilmaisun iloa ti 21.6. 
Johanneksen juhannus – Mittumaarin kesäjuhlat lapsille to 23.6.
Päiväleirit 1998–2004 syntyneille, hinta 3 €, sisältää ohjelman, ruokailun sekä välipalan.

Ilmoittautumiset 25.5. mennessä kirkkoherranvirastoon p. 533 1284.
Lisätietoja tapahtumista ja kesäretkistä www.muhoksenseurakunta.fi

nessä seurakunnan kotisivu-
jen kautta www.muhoksen-
seurakunta.fi/sähköinen asi-
ointi/kolmivuotiaidenjuhla. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 19.5. klo 19 ompeluseurat 
H. Pitkäsellä, Aholantie 29 
ja Kallungilla, Rantatie 5. Su 
22.5. klo 14 seurat terveys-
keskuksessa ja klo 17 seurat 
ja laulutuokio ry:llä. To 26.5. 

klo 19 ompeluseurat ry:llä. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 20.5. klo 18.30 alu-
eellinen nuorisotyötoimi-
kuntien kokous Kempeleen 
ry:llä. La 21.5. klo 19 kevät-
seurat ry:llä. Su 22.5. klo 12 
ja 18 kevätseurat ry:llä. 
Kastetut: Joel Verneri Syvä-
virta, Pauli Johannes Kyösti. 
Kuollut: Tauno Ilmari Kukko-
nen 61, Yrjö Paavali Laitinen 
88, Martta Maria Keinänen 
s. Korhonen 84, Eero Matias 
Kontu 72.

 

Syksyn 2011 – kevään 2012 

päiväkerhot 
aloitetaan viikolla 33 seuraavasti:

Seurakuntatalo:
Ma ja To klo 9–11  4–5 -v. / 15 lasta 
To    klo 13–15      4–5 -v. / 12 lasta
Ke   klo 12.30–14         3 -v. / 12 lasta
Pe    klo 12.30–14 3 -v. / 12 lasta

Kylmälänkylän kappeli:
Ma klo 9–11  3–5 -v. / 12 lasta

Päivärinteen seurakuntasali:
Ma ja To  klo 13–15 4–5 -v. / 15 lasta
Pe  klo 9–10.30 3 -v. /  12 lasta 

Kerhoilmoittautuminen viikolla 21:
www.muhoksenseurakunta.fi/sähköinen asiointi/
päiväkerhoilmoittautuminen
Kerhoryhmämme täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä ja niihin saattaa tulla muutoksia.
Lisätietoja Sirpalta 050 309 3565.

Pyhäkoululaisten 
retki

su 22.5. 
Haaparantaan

Lisätietoja srk:n 
nettisivuilta.
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Kangasjärven kesäleirit 
6–9-vuotiaille (s. 2002–2005) ma 27.6. – ti 28.6. 
Leiri alkaa ma klo 12 ja päättyy ti klo12. 
Leirin hinta 10 €, sisaralennus 3 €. 
10–13-vuotiaille (s.1998–2001) ti 28.6.–to 30.6. 
Leiri alkaa ti klo 15 ja loppuu to klo 12. 
Leirin hinta 20 €, sisaralennus 5 €. 
ilmoittautumiset Kestilän viraston keskukseen 
viimeistään 6.6. p. 044 5118 205. 

Ristironkkelin kesäleirit 
6–9 -vuotiaille (s. 2002–2005) ma 27.6. – ti 28.6. 
Leiri alkaa ma klo 12 ja päättyy ti klo12. 
Leirin hinta 10 €, sisaralennus 3 €. 
10–13-vuotiaille (s.1998–2001) ti 28.6. – to 30.6. 
Leiri alkaa ti klo 13 ja loppuu to klo 12. 
Leirin hinta 20 €, sisaralennus 5 €. 
ilmoittautumiset Tanjalle viimeistään 8.6. 
p. 0207 109 734 tai sähköpostilla tanja.helenius@evl.fi. 

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva(at)evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra, 
lääninrovasti
Erkki Piri 
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731
Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871
Reijo Tuomola
p. 020 7109 866

Hartaus to 19.5. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Vapaaehtoisten kokoontu-
minen to 19.5. klo 15 seura-
kuntatalolla.
Seurakuntakerhon retki ma 
23.5. Kuivaniemelle ja Koite-
lin koskille. Lähtö klo 9 Tyrnä-
vän seurakuntatalolta ja pa-
luu klo 18 mennessä.
Seurakuntakerhoa ei ole ti 
24.5.
Nuttuja neulotaan viimei-
sen kerran tälle keväälle to 
26.5. klo 17–19 Tyrnävän seu-
rakuntatalon takkahuonees-

Rovastikunnan seurakun-
tien retki Vienan Karjalaan 
5.–8.7., paikkoja vielä jäljel-
lä. Tiedustelut Leena Räsä-
nen 040 952 3837.

KESTilÄ
Päiväkerho to 19.5. klo 11 
kerhokodissa
Nuortenilta to 19.5. klo 17 
kerhokodissa. 
Keskusteluilta pe 20.5. klo 
19 ry:llä. Aiheena kodin hy-
vinvointi.
Seurat su 22.5. klo 19 Kesti-
län ry:llä, Esko Lapinoja.
Seurakuntakerhon retki pe 
27.5. Runnille. Lähtö klo 9 
srk-kodilta. Ilmoittautumiset 
kerhossa tai viimeistään ke 
25.5. kirkkoherranvirastoon 
p. 020 7109 860 tai diakonis-
salle p. 020 7109 733. Oma-
vastuu kerholaisilta 15 euroa, 
muut 20 euroa.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
27.5. klo 13 Pihlajistossa.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 27.5. klo 19 Anne ja Pasi 
Kurkisella.
Kuollut: Irja Esteri Keränen s. 
Karppinen 75.

PiiPPOlA
Vappumyyjäisten tuotto oli 
203,50 € yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi. Kiitokset leipo-
jille, lahjoittajille ja ostajille!
Veteraanikuoro to 19.5. klo 
11 srk-kodissa.
Kylvön siunaaminen to 19.5. 
klo 12 Hyvärisillä Lassilanku-
jan varrella.
Varhaisnuoret ti 24.5. klo 16 

srk-kodissa.
Kuollut: Olga Närhi s. Purku-
nen 97.

PulKKilA
Varhaisnuoret to klo 16 ker-
hotilassa.
Päiväkerho pe 20.5. klo 10 
kerhotilassa.
Ehtoollishartaus pe 20.5. klo 
13 Koivulehdossa.
Raamattuluokka pe 20.5. ja 
pe 27.5. klo 19 ry:llä.
Seurat su 22.5. klo 13 ry:llä, 
Pertti Leinonen ja Lauri Le-
pistö.
Ehtoollishartaus su 22.5. klo 
14 vuodeosastolla.
Kastettu: Iida Irja Emilia 
Rönkkömäki, Jesse Heikki 
Benjamin Tuomaala.

PYHÄNTÄ
Varhaisnuoret to 19.5 klo 
14.30 srk-talon kerhotilassa. 
Diakoniapiiri to 19.5 klo 12 
Tavastkengän kylätalolla. 
Päiväkerho pe 20.5. klo 10 
kerhotilassa.
Seurat su 22.5. klo 16 ry:llä. 
Kylvön siunaaminen to 26.5. 
klo 10 Jari Mahosenahon pel-
loilla, Törmälänperäntiellä. 
Kahvit Tavastkengän kyläta-
lolla. 
Hartaus to 26.5. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Ehtoollishartaus pe 27.5. klo 
10.30 Nestorissa.
Kuorot: Nuorisokuoro ke klo 
17, veteraanikuoro to klo 12, 
lapsikuoro to klo 16.30 ja 
kirkkokuoro to klo 18 srk-ta-
lossa.
Kastettu: Amanda Olivia 
Laurila.

RANTSilA
lähetyskahvi-arpajaiset 
tuottivat 149,05 €. Kiitokset 
osallistujille.
Pikku Nuput to 19.5. klo 10 ja 
13 sekä Hovin Nuput pe 20.5. 
klo 10 Nuppulassa.
lauluhetki to 19.5. klo 14 
Pohjantähden päiväsalissa, 
Arja Leinonen.
Varhaisnuoret to 19.5. klo 
15.30 Hovin koululla.
Mankilan Rukoushuoneyh-
distyksen vuosikokous to 
19.5. klo 18 Rukoushuoneella. 
Projektikuoro to 19.5. ja 
26.5. klo 19 srk-talossa. 
Kevätjuhlat su 22.5. klo 13 
ry:llä.

Varttuneidenkerho ti 24.5. 
klo 12 Myllysen mökillä Vor-
nassa.
Arkipyhäkoulu ke 25.5. klo 
9.15 Tenavarinteellä ja klo 10 
Lastentalolla. 
Veteraani-, projekti- ja lap-
sikuorojen yhteisharjoituk-
set ke 25.5. klo 17 srk-talossa.
Kylvön siunaaminen ke 25.5. 

sa. ”Harjoitukset” jatkuvat 
syksyllä. Kiitos kaikille ”nut-
tuilijoille” tähän asti. Olette 
ihania NuttuEnkeleitä.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa.
Nuortenilta pe 20.5. klo 18 
Tyrnävän seurakuntatalolla.
Temmes: Hartaus to 19.5. 
klo 10.30 Mäntyrinteellä.
Tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Seurat su 22.5. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdis-
tys: Kevätjuhla su 22.5. 

Tervetuloa luontokerhoon
Seurakunta ja kunta järjestävät kesäkuussa 
luontokerhon vuosina 2004–2006 syntyneille lapsille. 
Kerhojen alussa kokoonnumme aina srk:n kerhotilassa. 
Murrossa (Kauttaranta 12 A 2) ja kirkonkylällä srk- 
talossa. Temmeksen kerhoilupaikka tarkentuu vielä 
ilmoittautumiseen mennessä. Kerhossa leikitään, 
lauletaan ja opitaan kiinnostavia asioita luonnosta. Joka 
päivä lapsille mukaan pienet eväät. Kerhoilu aloitetaan 
aina sisätiloissa, tällöin askarrellaan ja syödään eväitä, 
jotta jaksetaan lähteä ulos tutkimaan luontoa ja 
leikkimään ulkoiluleikkejä.

Kerhoajat ovat seuraavat: 
Murto 6.6.–9.6.
aamuryhmä kello 9–12.  
iltapäiväryhmä kello 13–16.
Kirkonkylä 13.6.–16.6.
aamuryhmä kello 9–12.  
iltapäiväryhmä kello 13–16.
Temmes/kirkonkylä 20.6.–23.6.
aamuryhmä Temmes kello 9–11.30. 
iltapäiväryhmä kirkonkylä kello 13–16.

Ilmoittautumiset Tyrnävän seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon perjantaina 20.5. kello 9–14. 
Puhelinnumero virastoon on (08) 5640 600. 

Mimmien päivä
Ristironkkelissa
Ma 23.5. klo 10–14 
perhekerholaisille ja 
klo 16 päivä jatkuu 
naisteniltana klo 20 
saakka. Hierontoja, 
erilaisia esittelyitä yms. 
Hieronta-aika 
varattava diakonissa 
Eeva-Liisa Kekkoselta 
p. 0207 109 733.

klo 19 Silja ja Tapio Kanto-
lan pellolla, Jylhänrannantie 
2412 (3 km kylältä). Kahvit lä-
hetystyön hyväksi.
Ompeluseurat pe 27.5. klo 
19 ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Joni Mi-
kael Saukko ja Sirkka Mirjami 
Myllykoski.

Sävelhartaus
To 19.5. klo 19 
Pulkkilan kirkossa
Kestilän ja Pulkkilan 
kirkkokuorot 

Äitien hemmotteluilta 
maanantaina 30.5. klo 18 Kesäkodilla Kolmikannassa.
Äidit saavat valmistaa keväisistä, tuoreista kukkasista it-
selleen kauniin asetelman. Mukaan tarvitset oman mal-
jakon. Muut tykötarpeet tulevat seurakunnasta.
Tämän jälkeen on mahdollisuus hemmotella itseään eri-
laisilla hoidoilla, sekä saunoa ja nauttia maukas iltapala 
hyvässä seurassa.
Mukaan tarvitset siis myös saunavarustuksen sekä ilois-
ta mieltä.
Ilmoittautumiset perjantaihin 27.5. mennessä kerhossa 
tai soittamalla Marikalle 044 7372 615 tai Minnalle 044 
7372 616.

Seurakunnan 
perhekerholaisten kevätretki
torstaina 26.5. Turkansaaren ulkomuseoon.
Lähtö Temmekseltä (Temmes-talon edestä) kello 9.45, Tyr-
nävän Seurakuntatalolta klo 10.10 sekä Murron koulun py-
säkiltä klo 10.30 linja-autolla. Takaisin Tyrnävälle lähdem-
me noin kello 14.
Mehut, kahvit, sämpylät ja keksit sekä kyyditys seurakun-
nan puolesta. Voit ottaa mukaan myös omia eväitä. Tur-
kansaaressa on myös kahvila, josta voi ostaa erilaisia vir-
vokkeita. Sisäänpääsy aikuisille maksaa 3 euroa, lapset 
pääsevät sisään ilmaiseksi. 
Lisätietoja sekä ilmoittautumiset 23.5. mennessä Marikal-
le 044 7372 615 tai Minnalle 044 7372 616.

Haudanhoito-
sopimukset
Seurakunta tekee 5 ja 10 
vuoden sopimuksia sekä 
kesähoitosopimuksia. So-
pimuksen voi tehdä kesä-
kuun loppuun mennes-
sä taloustoimistossa, p. 
(08) 5640 620. Hoitosopi-
mus sisältää haudan pin-
nan nurmi- tai hiekkahoi-
don, kukat ja kukkienhoi-
don ja -kastelun.

ikäihmisten 
leiripäivä 
tiistaina 31.5. Kesäkodilla. Lähtö klo 9 Tyrnävän 
seurakuntatalolta ja paluu klo 16 mennessä. 
Osallistumismaku 5 euroa sisältää kyydin, ruoan 
ja kahvin. Ilmoittaudu 27.5. mennessä 
kirkkoherranvirastoon (08) 5640 600.

klo 14 ry:llä.
Kastettu: Lotta Katariina 
Kallinen, Jasmine Elli Maria 
Kallio, Seela Helinä Törmä-
nen.
Kuollut: Irja Briitta Kauppi s. 
Puronkari 88.

lapsikuoron 
kevätjuhla 
to 26.5. klo 17 

Temmeksen srk-talolla. 
Pyydetään

mukaan vanhempia 
ja isovanhempia.

MLL:n tilaamia 
EU-elintarvikkeita 

jaetaan ruoka-apua 
tarvitseville perheille 

to 26.5. klo 12–13 
Temmeksen srk-talolla 

ja torstaina 26.5.
 klo 15-17 Tyrnävän 

srk-talolla.
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Ihmisiä muutospaineissa

Lukunurkka

Maritta Lintunen: 
Mozartin hiukset. 
Novelleja. WSOY 
2011.

Millaista on olla huoleton vapaa ja vastuu-
ton sälli, jolla ei ole mielessä kuin oma it-
se, seikkailu ja epävarma huominen? Mi-
tä voi olla edessään miehellä, joka on ollut 

isä pikkupojasta asti? 
Maritta Lintunen käsittelee sisarusten väliensel-

vittelyä yhdessä uuden novellikokoelmansa tarinassa. 
Lintunen kuvaa kiintoisasti ja yllätyksellisesti yh-

deksässä novellissaan ihmisiä erilaisissa elämäntilan-
teissa. Tarinat ovat absurdeja, hauskoja, liikuttavia ja 
kekseliäitä.

Miksi arvostettu konserttipianisti hakeutuu soit-
tamaan markettiin Hammondin soittajaksi? Voiko 
Sibeliukseksi muuttua?  Maritta Lintunen johdattaa 
lukijaa omanlaiseensa maailmaan, jossa roolit muut-
tuvat, vaihtuvat, sekoittuvat.  

Jokainen tarina on pienoismaailma, josta ei puutu 
draamaa ja hurjia juonenkäänteitä. 

Ihmiset tekevät valintoja, päätöksiä ja katsovat mi-
hin ne johtavat.  Huumori, tragedia, ironia ja draama 
saavat tarinoissa tilaa, muotoa ja sisältöä. Tarinoissa 
liikutaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuu-
den rajapyykillä. 

Niissä pysähdytään miettimään perimmäisiä ky-
symyksiä: kuka minä olen, mistä olen lähtöisin ja mi-
ten olen tähän tilanteeseen joutunut ja kuinka tilan-
ne ratkaistaan?

Maritta Lintunen on erinomainen tarinankerto-
ja. Hänen tekstinsä muuttuvat tavanomaisista mieli-
kuvituksellisen hauskoiksi ja oudoiksi. Jokainen ker-
tomus täytyy lukea tarkasti ja loppuun saakka, sillä  
niihin kuuluu yllätyksellisyys.

Lintunen hemmottelee lukijoitansa tarkoilla ja 
hienovaraisilla henkilökuvilla. Juonenkuljetus on 
erinomaisesti kehitelty.

Kirjailija jättää lopun aina lukijan mietittäväksi, 

eikä sorru vääntämään loppuhuipennusta rautalan-
gasta. 

Kirjasta tulee hyvälle tuulelle ja siihen pitää palata 
uudelleen, muistelemaan ja nauttimaan, ihailemaan ja 
makustelemaan.

JUHa VÄHÄKaNGaS

Maija Paavola – Langoilla
Galleria Harmaja
avoinna 29.5. asti

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Virpi Piltonen ja Riikka Paananen yllättyivät siitä, mitä kaikkea langoista saa aikaan. Piltosen Elli-tytär oli vielä liian pieni kommentoimaan.

Oululaisen tekstiilitaitei-
lijan, Maija Paavolan 
Langoilla-näyttely on 
esillä Galleria Harma-

jassa toukokuun ajan. Soolonäyt-
telyssään Paavola käsittelee luon-
toa ja sen kohtaamista kaupungin 
urbaanissa ympäristössä. 

Riikka Paananen, 29, ja Vir-
pi Piltonen, 30, tulivat katsomaan 
näyttelyn Rauhan Tervehdyksen 
kutsusta.

Varvut 
viehättävät
Paavolan tekstiili yllättää katsojat 
heti gallerian sisääntulossa. 

– En uskoisi tätä kankaaksi. Se 
näyttää ihan keramiikalta tai jol-

tain muulta kovalta aineelta, kas-
vatustiedettä opiskeleva Piltonen 
ihmettelee teosta nimeltä Jääpato.

Paananen on taiteenharrasta-
ja ja toiselta koulutukseltaan ku-
vataiteilija. Hän ei kuitenkaan ole 
käsitellyt tekstiiliä töissään, joten 
se ei ole hänelle tuttu materiaali. 

– On kiinnostavaa nähdä, mi-
ten kangasta käytetään kuvaa-
maan eri pintoja, Paananen ker-
too ensiajatuksiaan.

Vaikka materiaali on naisille 
suhteellisen tuntematon, löytä-
vät he heti näyttelyn alusta jotain 
kiinnostavaa. 

– Tässä on ideaa. Tämä on to-
si hauska. Tuntuu, kuin katseli-
si maailmaa pensaan takaa, Pil-

tonen innostuu katsoessaan teos-
ta Viima. 

– Joo, aivan kuin vakoilisi jo-
tain. Näyttää ihan oikeilta risuil-
ta. Hyvin on muoto saatu esille, 
Paananen kuvaa teoksen varpu-
ja, joiden muoto on saatu aikaan 
yhdistämällä silkkiä ja metalli-
lankaa.

Luonnon 
ympäröimänä
Paavola käyttää teoksissaan luon-
nonmateriaaleja, kuten villaa, 
pellavaa, silkkiä, puuvillaa ja kas-
vikuituja. 

Perinteisiä tekniikoita ja ko-
keellisia työtapoja yhdistelemäl-
lä hän tavoittelee luonnon herk-

kyyttä ja hienovaraista tunnel-
maa. Häntä inspiroivat etenkin 
luonnon ihmeelliset selviytymis-
tarinat. 

Teosten yksityiskohtien kaune-
us jakaa naisten mielipiteet. Pil-
tonen ihastelee puolipalloihin si-
joitettua perhosparvea, teosta ni-
meltä Lymyilyä, jonka perhosten 
siivet ovat aitoja, taiteilijan suku-
laiselta peritystä kokoelmasta.

Paanasta viehättävät sen sijaan 
näyttelyn abstraktit teokset, jois-
sa ei ole esittäviä elementtejä. Lii-
an alleviivaava tyyli ei ole hänen 
mieleen. 

– Se mahdollistaa enemmän 
tulkintaa. Oma ajatus lähtee liik-
keelle, Paananen kertoo katso-

essaan verkkomaisesti riippuvaa 
työtä nimeltä Taivaan sinessä. 

Maija Paavolalla on ollut yk-
sityisnäyttelyjä myös ulkomailla, 
lähinnä Saksassa. Galleria Har-
majan näyttely koostuu 22 teks-
tiiliteoksesta, joiden koko ja tyy-
li vaihtelee. 

Paavolan luomukset tuovat 
Piltosen ja Paanasen mieleen niin 
kesämökkitunnelman kuin Thai-
maan sukellusreissulla nähdyt 
korallit ja mereneläimet. 

– Paavolalla on paljon kaunii-
ta, sisustuksellisia töitä, Paananen 
tiivistää näkemäänsä.

MarJO HÄKKiNeN

Kankaasta löytyy Thaimaa


