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Tuon Jaakko Kolmosen ruuanlai-
ton ohjeen tahtoisin toteutuvan myös 
kirkossamme. Mausteeksi lisäisin toi-
sen oman perheemme ruokasäännöis-

tä. Kun kirkonkellot kut-
suvat meitä sunnuntaina 
messuun, on hyvä olla tar-
jolla monenlaista erilaisil-
le ihmisille. 

Tärkeintä on, että mes-
sua on saatu valmistella 
kiireettömästi ja rakkau-
della. Messun toimittajien 
rakkaus messuun tuntuu 
ja näkyy kirkon penkissä 
istuvalle. Messun musiik-
ki voi olla virsiä tai laulu-
ja, säestys voi olla uruilla 
tai kitaralla tai jotain ai-

van muuta. 
Uutta voi kokeilla, mutta jos se ei 

tunnu sopivan itselle, niin seuraaval-
la kerralla voi mennä erilaiseen mes-
suun. Valittamisen ja riitelemisen voi 
jättää vähemmälle. Silloin on helpompi 
polvistua yhdessä ehtoolliselle, kristit-
tyjen yhteiseen ruokapöytään. Rakas-
takaamme.

VIRPI SILLANPÄÄ-POSIO

Kirjoittaja on oululainen oppilaitospastori, 
jonka blogia voi lukea osoitteessa 

http://arjenaatoksissa.blogspot.com/.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kirkollisen keskustelun äänenpainot ovat jyr-

kentyneet Suomessa viime aikoina. Eri ta-

valla ajattelevat kristityt ovat tuoneet esil-

le omia kantojaan julkisuudessa hyvin suorasukai-

sesti.

”Ääntä on, mutta ei kuuntelua”, totesi Kotimaan 

päätoimittaja Mari Teinilä viime viikon pääkirjoituk-

sessaan kirkon kiristyneestä ilmapiiristä.

Suorapuheisuus on lisääntynyt kirkossa samaan 

aikaan, kun äänekäs erimielisyys kuuluu myös muu-

alla yhteiskunnassa.

Suorasukaisuus hämmentää osaa kirkon jäsenistä 

ja myös työntekijöitä. Kirkossa on totuttu olemaan 

eri mieltä pikemminkin hiljaa kuin äänekkäästi.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan avoin ja rehel-

linen puhe kirkossa on hyväksi. Se ei kuitenkaan saa 

johtaa siihen, että tavalliset ihmiset arkailevat tuo-

da kirkossa esille itselleen tärkeitä asioita ja näke-

myksiä. Kun ihmiset kertovat kantojaan, he paljas-

tavat myös itsensä ja kysyvät, tulenko minä hyväk-

sytyksi muiden silmissä sellaisena kuin olen ja näi-

ne ajatuksineni.

Mahdollinen äänekäs vastarinta koventaa usein 

myös puhujan äänenpainoja. 

Toukokuun alussa kirkolliskokouksen yhteydessä 

Mäkinen totesi, että kirkon eri toimijoiden ei pitäi-

si käydä mediassa sisäistä valtataistelua, vaan antaa 

ääni niille ihmisille, jotka eivät ylitä uutiskynnystä. 

Mäkinen toivoi enemmän malttia, kun eri ihmi-

set ja yhteisöt tuovat mielipiteitään kirkosta ja sen 

linjoista julkiseen keskusteluun. Hän muistuttaa, 

että aikuisten on otettava vastuu puheistaan, vaik-

ka olisikin mielestään oikeassa. 

Mäkinen huomautti, ettei omia totuuksia voi 

julistaa harkitsematta haavoittaako puhe kuulijaa. 

Toisia ei saa loukata, arkkipiispamme sanoi.

Kirkon edustajat ovat muistuttaneet viime 

päivinä hallitusneuvotteluihin osallistuneita 

päättäjiä siitä, että uskontojen ja kulttuurien 

tuntemuksen merkitys kasvaa maailmanpolitiikassa 

ja kansanvälisessä kaupassa sekä myös muussa vuo-

rovaikutuksessa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavoitteena 

hallitusohjelmassa on, että uskonnonopetus näh-

täisiin yhtenä keskeisenä kansalaistaitojen luojana 

globaalissa maailmassa.

Kun uskontojen tuntemuksen merkitys vain 

lisääntyy maailmassa, olisi nurinkurista, jos samaan 

aikaan uskonnonpetusta vähennettäisiin peruskou-

lua ja lukiota koskevissa uudistuksissa.

Toivoa sopii, että Säätytalolla kuultiin tämä kir-

kon kertoma tosiasia.

Hämmentävä keskustelukulttuuri

Minun 
ruokaguruni 
ei ole vuoden 
Top Chef tai 
Master Chef 
vaan Jaakko 
”Kokki” 
Kolmonen. 

Maallikko Julkisen 
sanan neuvostossa
Aatehistorian dosentti ja Julkisen sanan 
neuvoston varajäsen Anssi Halmesvirta 
avaa keskustelua Kutsuvieras-palstalla toi-
mittajien ammattilehdessä Journalistissa.

”Tultuani Julkisen sanan neuvostoon 
2009 kuvittelin itseni julkiseksi moralistik-
si, mikä on perinteisesti ollut länsimaissa 
älyköille sopiva rooli. Moraaliopetuksia ja-
kavia kantoja mediankin edustajat neuvos-
tossa sietävät, kunhan ne ovat sopusoin-
nussa Journalistin ohjeiden kanssa. Ohjeet 
toimituksissa kyllä tunnetaan, mutta oppi-
mista niissä riittää. 

Neuvosto on johdonmukaisesti torjunut 
ehtymättömän piilomainonnan ja huoma-
uttanut erityisesti verkkokeskusteluun levin-
neistä rasistisista ja muista solvauksista. - - 

Riepottelua on kestettävä yhtä lailla ryvet-
tyneiden päättäjien kuin kunniallisten julki-
suuden merkkihenkilöiden. Totuudessa py-
syminen ja sensaatio eivät sulje toisiaan pois.”

Journalisti 19.5.

Enkelit kehottivat 
pelastamaan Ranskan
Roviolle vääräuskoisena päätynyt, Or-
leánsin neitsyenä tunnettu Jeanne d’Arc 
eli liki 600 vuotta sitten, mutta hänen elä-
mästään kirjoitetaan yhä.

”Kun Jeanne d’Arc oli 12-vuotiaana ke-
sällä 1424 alkanut kuulla ääniä, hän ei ol-
lut ottanut niitä todesta. Hän oli nähnyt 
kotinsa puutarhassa kultaisen valonsäteen, 
joka värisi iltapäivän kuumuudessa. Valon-
säteestä kuulunut lempeä ääni oli kehotta-
nut tyttöä olemaan hurskas ja käymään ah-
kerasti kirkossa. - - 

Alkuun viestit olivat arvoituksellisia, 
mutta vähitellen ne muuttuivat yhä sel-
vemmiksi.

’Sinun on määrä elää toisenlaista elämää 
ja tehdä ihmeitä, sillä Jumala on valinnut 
sinut pelastamaan Ranskan, ajamaan vi-
hollisen pois ja tekemään prinssi Kaarlesta 
kuninkaan’, äänet toistivat yhä uudelleen.”

Tieteen Kuvalehti Historia 8/2011

Otsikko

Aatoksia
Ruokaa  
rakkaudella

Ruoka on minulle sydämen asia ja 
vähän vatsankin. Isohkon per-
heen äitinä olen tottunut pitä-
mään huolta siitä, että jääkaa-

pissa on syötävää. Meidän perheessä 
syödään yhdessä kerran päivässä, noin 
viiden aikaan. 

Mieltä ahdistaa väliin kaikkien tele-
vision ruokaohjelmien valossa se, että 
syömme yleensä samoja ruokia. Meil-
lä syödään makaronipataa, lihakeittoa, 
kasvissosekeittoa, poronkäristystä, ka-
lapottua, jauhelihakastiketta, lihapul-
lia, vanhaapoikaa jne. Tuttuja ja tur-
vallisia, perinteisiäkin ruokia, joita on 
helppo laittaa ja joista kaik-
ki pidämme. 

Joskus kokeillaan jo-
tain uutta ja silloin kaik-
kien täytyy maistaa. Per-
heemme oma ruokasääntö 
on, että ruokaa saa jättää 
jos ei pysty syömään. Ruu-
asta ei saa kuitenkaan valit-
taa, eikä syömättömyydes-
tään tehdä numeroa. Ruo-
kapöydässä ei saa riidellä, 
eikä puhua kännykkään. 
Jutteleminen ruokaillessa 
on sen sijaan toivottavaa.

Minun ruokaguruni ei ole vuoden 
Top Chef tai Master Chef vaan Jaak-
ko ”Kokki” Kolmonen. Kuuntelin ra-
diosta hänen syntymäpäivähaastat-
teluaan, jossa hän jälleen puhui koti-
maisen ruuan puolesta. Lopuksi hänel-
tä kysyttiin, mikä on ruuanlaitossa tär-
keintä. Jaakon ei tarvinnut miettiä vas-
taustaan. 

Hänen neuvojensa mukaan ruokaa 
ei pidä tehdä liialla kiireellä eikä vi-
hassa. Vihassa tehty ruoka lisää vihaa. 
Rakkaudella tehty ruoka lisää rakkaut-
ta, siis rakastakaamme. Kolmosen sa-
nomassa on jotain todella syvällistä. 

Tärkeää     
uskonnonopetusta
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Rauhan Tervehdys jäseneksi  
Julkisen sanan neuvostoon

Rauhan Tervehdys -lehti on 
allekirjoituksellaan sitou-
tunut noudattamaan Julki-
sen sanan neuvoston (JSN) 

perussopimusta. Seurakuntaleh-
distä mukaan on aiemmin liit-
tynyt vain Helsingissä ilmestyvä 
Kirkko ja kaupunki sekä Espoon 
seurakuntalehti Esse.

Rauhan Tervehdys haluaa Jul-
kisen sanan neuvoston perussopi-
muksen hyväksymisellä lisätä leh-
den uskottavuutta ja korostaa toi-
mituksen tekemän journalistisen 
työn laatua. Lehti on jo vuonna 
2007 hyväksytyssä strategia-asia-
kirjassa sitoutunut noudattamaan 
journalistin ohjeita.

Allekirjoittamispäätös mer-
kitsee, että tästä lähtien yleisöllä 
on mahdollisuus kannella Rau-
han Tervehdyksen sisällöstä Jul-
kisen sanan neuvostolle. Kantelun 
voi tehdä, jos lukija katsoo lehden 
rikkoneen journalistin ohjeita.

Jos JSN antaa kantelun perus-
teella langettavan päätöksen, on 
lehden julkaistava päätös sivuil-
laan.

Rauhan Tervehdys ry:n kevät-
kokouksessa vieraillut JSN:n pu-
heenjohtaja Risto Uimonen iloitsi 
pohjoisen seurakuntalehden pää-
töksestä.

– JSN:oon kuuluu suurin osa 
maamme tiedotusvälineistä. Seu-

rakuntalehtien kohdalla on ollut 
aukko. Nyt se on alkanut umpeu-
tua, kun Rauhan Tervehdys liittyi 
perheeseemme.

Uimonen muistutti, että jä-
senyys on lupaus korkeasta laa-
dusta.

– Jos tiedotusvälineet eivät 
säätelisi omaa toimintaansa, val-
tio tekisi sen niiden puolesta. 
Journalistin ohjeet on tiukempi 
kuin laki.

Lisää tietoa Julkisen sanan 
neuvostosta, journalistin ohjeista 
ja kantelun tekemisestä saa verk-
ko-osoitteesta www.jsn.fi.

JANNe KANKAALA

Päätoimittajavaihdos 
Rauhan Tervehdyksessä

Rauhan Tervehdyksen pää-
toimittaja Janne Kankaala 
selvitti maisteritutkielmas-
saan, voidaanko uskonnol-

lista viestintää rajoittaa uskon-
nonvapauden ja kotirauhan suo-
jan perusteella. 

Lapin yliopiston oikeustieteel-
lisessä tiedekunnassa hyväksytty 
tutkielma Vakaumuksellisen vies-
tin suoja osoittaa, että säädösten 
ja oikeustapausten perusteella us-
konnollisen viestinnän kuului-
si nauttia sananvapauden suojaa.

Kansainväliset ihmisoikeus-
sopimukset ja Suomen perustus-
laki takaavat laajan uskonnonva-
pauden ja sananvapauden. Uskon-
nonvapaus tarkoittaa ensisijaisesti 
sitä, että yksilöllä on oikeus har-
joittaa uskontoa ja ilmaista va-
kaumuksensa toisille. Ilman tie-
don jakamisen vapautta ihmisil-
lä ei olisi todellista mahdollisuut-
ta valita uskontoaan.

Viestintä ei ole 
uskonnonharjoittamista
Uskonnonvapauteen kuuluu myös 
negatiivinen puoli eli jokaisella on 
oikeus olla osallistumatta uskon-
nonharjoittamiseen. Kenelläkään 
ei ole kuitenkaan oikeutta välttyä 
joutumasta tekemisiin uskonto-
jen kanssa. 

Esimerkiksi yksilöön kohdis-
tuva uskonnollinen viestintä tai 
käännytys ei ole uskonnonharjoit-
tamista. Sitä ei voida kieltää ne-
gatiivisen uskonnonvapauden pe-
rusteella.

Käytännössä jopa viranomais-
tahot ovat tehneet päättelyvirheen 
ja antaneet negatiiviselle uskon-
nonvapaudelle liian suuren pai-
non. Eduskunnan apulaisoikeus-
asiamies vaati muutama vuosi sit-

ten, että osoitteeton seurakunta-
lehden jakelu on lopettava. Hän 
perusteli sitä negatiivisen uskon-
nonvapauden ja kotirauhan peri-
aatteilla. Päätöksen mukaan ke-
nenkään ei tarvitsisi vastaanot-
taa uskonnollista viestiä vastoin 
tahtoaan.

Myöhemmin eduskunnan pe-
rustuslakivaliokunta kumosi oi-
keusasiamiehen kannan sanan-
vapauteen vedoten. Kankaala et-
sii tutkielmassaan laajan oikeus-
tapauskokoelman avulla oikeus-
asiamiehen päätösten virheet.

Kankaalan tutkimus osoittaa, 
että ihmisillä on velvollisuus sie-
tää uskonnollista viestintää, vaik-
ka se olisi aggressiivistakin. Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistui-
men ratkaisut osoittavat, että jopa 
shokeeraavat ja järkyttävät viestit 
ovat sallittuja. 

Perusoikeudet 
myös seurakunnille
Tutkimuksessa paljastui, että kir-
kollinen viestintä tapahtuu perus-
oikeussuojan ulkopuolella. Evan-

kelis-luterilaiset seurakunnat ovat 
julkisyhteisöjä, joten ne eivät voi 
nauttia suoraa perusoikeussuojaa. 

Kärjistetysti voidaan sanoa, et-
tä seurakunnilla ei ole uskonnon-
vapautta eikä sananvapautta, kos-
ka ne eivät voi yksilöiden tapaan 
kannella vapauksien rajoituksis-
ta ihmisoikeustuomioistuimeen.

Muilla uskonnollisilla yhteisöil-
lä on laajempi perusoikeussuoja, 
koska ne eivät ole julkisyhteisöjä.

Vaikka tällä hetkellä suurta 
sananvapauden kriisiä ei seura-
kunnallisen viestinnän suhteen 
ole, yhteiskunnassa tapahtuvat 
muutokset voivat sysätä kirkon jo 
piankin suuriin vaikeuksiin sa-
nanvapautta koskevissa ristirii-
doissa, ellei asiaa ratkaista nykyis-
tä kestävämmällä tavalla. 

Oikeusinformatiikan tutkimus osoittaa:

Uskonnollista viestintää uhataan

Kankaala ehdottaa tutkimuk-
sessaan, että perusoikeuksia voi-
taisiin tarkastella toimintaläh-
töisesti. ”Jos perusoikeudet eivät 
suojaa seurakuntaa julkisyhteisö-
nä, suojaavat ne silti seurakunnas-
sa harjoitettavaa toimintaa.”

Käytännössä tämä toimisi si-
ten, että esimerkiksi seurakunta-
lehti, sen päätoimittaja ja toimi-
tuskunta, muodostaisivat oikeu-
dellisessa mielessä toiminnallisen 
kokonaisuuden, jota perusoikeu-
det suojaisivat.

ReBeKKA NAATUS

Janne Kankaala: Vakaumuksellisen 
viestin suoja. Oikeusinformatiikan 
maisteritutkielma, Oikeustieteiden 
tiedekunta, Lapin yliopisto.

E l s i  S a l ovaa ra

Ilman tiedon 
jakamisen 
vapautta 
ihmisillä ei 
olisi todellista 
mahdollisuutta 
valita 
uskontoaan.

Osoitteettomana ilmaisjakeluna jaettavat seurakuntalehdet luokitellaan tällä hetkellä mainoksiksi, eikä niitä jaeta talouksiin, joissa on mainoskielto. Näin ollen ne, jotka 
haluaisivat kotiinsa seurakuntalehden, mutta eivät muita ilmaisjakeluja, jäävät ilman lehteä. 

Rauhan Tervehdyksen 
päätoimittaja Janne 
Kankaala jää tehtävis-
tään työlomalle ajalle 

23.5.2011–30.4.2012. Tuol-
la välillä päätoimittajan teh-
täviä hoitaa toimitussihteeri 
Elsi Salovaara.

Kankaala valmistui vast-
ikään oikeustieteen mais-
teriksi Lapin yliopistosta ja 
siirtyy määräajaksi yksityi-
selle sektorille.

Elsi Salovaara toimi pää-
toimittajana myös Kan-
kaalan maaliskuun lopus-
sa päättyneen opintovapaan 
aikana. 35-vuotias Salovaara 
on ollut Rauhan Tervehdyk-
sen palveluksessa syyskuus-
ta 2007. 

Työjärjestelyistä johtuen 
toimitukseen palkataan kesän 
ajaksi yksi toimittaja. 

eLSI SALOVAARA

Janne Kankaala jäi työlomalle 
vajaaksi vuodeksi.
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Mikä luonnonläheisellä paikalla 
sijaitseva seurakuntakoti?
Arvaa! on Rauhan Tervehdyksen vuorovaikutteinen kuva-ar-
voituspalsta. Tunnista paikka ja lähetä vastauksesi ja yhteystie-
tosi viimeistään maanantaina 6. kesäkuuta osoitteeseen arvaa.
kuvasta@rauhantervehdys.fi tai numeroon 044 5626 450. 

Jos sinulla on paikkaan liittyvä mukava muisto, liitä se vastauk-
seesi. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kirja- tai levypalkinto.

Viime viikon kuvassa: Muhoksen kirkko
Kiitos kaikille osallistujille ja onnittelut voit-
tajalle, Helena Mäkelälle.

Saimme lukijoilta monta tarinaa naakois-
ta: ”Puhuttiin aikanaan, että rovasti Heikin-
heimo toi naakat Muhokselle joskus ennen 
1950-lukua.” 

”Naakat ovat tulleet Muhokselle 1900-lu-
vun alkupuolella, koska vuonna 1908 synty-
nyt henkilö on kertonut pikkupoikana käy-
neensä katselemassa naakkoja Muhoksen kirkon pihalla.” 

Erään lähteen mukaan naakka pesi Muhoksella ensimmäi-
sen kerran vuonna 1905. 90 vuotta myöhemmin Naakka valit-
tiin Muhoksen kunnan nimikkolajiksi. 

Pekka Hakaheimo muistelee kirkkoon liittyvää kokemusta, 
joka sattui hänelle kotimatkalla entiseltä Kurimon rautaruukil-
ta, Utajärven takamailta:

”Kävimme matkan varrelle osuneissa kirkoissa tutustumas-
sa, koska oli kesä ja oppaat olivat paikalla. Muhoksen kirkossa 
oli nuori nainen oppaana ja hän esitteli meille ammattitaidolla 
kirkkoa. Koska paikalla ei ollut muita, hän kysyi, saako laulaa 
meille. Istuimme harrastunnelmaisen kirkon penkkiin kuun-
telemaan kaksi kaunista laulua. Oli unohtumaton kokemus.”

MARJO HÄKKINeN
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

Arvaa!
Ku va t :  A nn i  K innu n e n

Raamattuinfo ry:n mai-
noksista Jyväskylän Lii-
kenteen busseissa on 
kanneltu Mainonnan 

eettiselle neuvostolle. Aihees-
ta käydään myös keskustelua 
useilla internet-palstoilla.

Vapaa-ajattelijain liitto ry 
kannattaa laajaa sananvapaut-
ta. Uskonnolliset mainokset on 
sallittava samoin kuin muukin 
markkinointi. Toivomme, että 
Mainonnan eettinen neuvosto 
suhtautuu Jeesusta, demarei-

ta, kasvissyöntiä ja K-markettia 
koskeviin mainoksiin samalla 
tavalla.

Omistajalla on oikeus valita 
mitä mainoksia hyväksyy. Jy-
väskylän Liikenne on yksityi-
nen yritys, eikä sillä ole velvol-
lisuutta olla tasapuolinen eri 
aatteita kohtaan. Se olisi halu-
tessaan saanut myös kieltäytyä 
mainoksen julkaisusta.

Asia olisi toinen, jos kysees-
sä olisi kaupungin liikennelai-
tos. Julkisen vallan tulee koh-

della aatteita samanarvoisina, 
ja epäselvissä tapauksissa mie-
luummin myydä mainostilaa 
kuin kieltäytyä. Tämä toteut-
taa parhaiten perustuslain py-
kälät sananvapaudesta ja julki-
sen vallan velvollisuudesta edis-
tää perusoikeuksia.

JORI MÄNTYSALO 
liittohallituksen jäsen

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Vapaa-ajattelijat: 
Jyväskylän raamattumainokset sallittava

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

Sinä hölmö, toiselle sanot-
tuna, ansaitsee jo helve-
tintulen. Kelmeän täysi-
kuun paistaessa mökin 

pienestä ikkunasta vuoteelle-
ni, laskin alusraanun kudottu-
ja erivärisiä raitoja. Seitsemän-
toista mustaa ja vähemmän 
tummaa tekemääni syntiä oli 
kuviossa, jotka eväsivät pääsy-
ni taivaan ikikirkkauteen. 

Olin aloittanut kansakou-
luni, ja koulun opettaja Vaini-
kainen ei pitänyt uskonnollis-
ta vakaumustaan meiltä salassa. 
Muutoin pätevä ja hyvä opetta-
ja, mutta se sanan ruoska sival-
si viuhahtaen ja satutti ainakin 
minua, sillä olen kait yliherkkä 
vaikutteille, lapsena olletikin.

Kait ne pahat tekemäni syn-
nin työt, nykyisen mittapuun 
valossa, ei niinkään hirveitä ol-
leet. Niemelän ikkunan alla ole-
vasta raparperipenkistä olin ohi 
kulkiessani yhden varren käh-
veltänyt ja kahta laitumella ole-
vaansa lehmää kivillä vintikoi-
nut. Jos ärräpäitä tuli oppilailta 
kuulosalle välitunnilla, oli jäl-
ki-istunto taattu asia, minul-
la poloisella tahtoi olla sitäkin 
vikaa.

Muistan kuin eilisen, kun jo-
kin asia välitunnilla ei mennyt 
mielekseni ja tuli loinneltua är-
räpäitä oikein urakalla. Koulun 

päätyttyä muut oppilaat 
lähtivät kotiinsa, mutta 
minäpä jäin istua nököt-
tämään pulpettiini. Opet-
taja palasi hetken päästä ta-
kaisin luokkaan, kait jotain 
unohti, havahtui, ja kysyi mi-
käs Teuvolla nyt. Kerroin asian 
ja tunnustin syntini. Opettaja 
oli tovin vaiti, minuun katsoen 
hän lopulta virkahti armahta-
en: unohdetaan asia, menehän 
sinäkin jo kotiisi. 

Nykynuorissa taitaisi tekoni 
herättää suurta hilpeyttä. Val-
vottuja sydänyön tunteja pai-
najaisineen, se uskonkilvoitte-
lu, joka minua parin vuoden 
ajan piinasi.

Nykyiset sananlevittäjät pis-
tääntyvät luonani silloin täl-
löin, yksinäinen kun olen, en 
heitä juuri poiskaan toimita. 
Isoa kirjaa lavaillaan ja siel-
tä asiaa ja otteita otetaan, joka 
lähtöön löytyy sopiva elämän-
ohje. Kahvit keitän usein tuoki-
on päätteeksi. En silti syty enkä 
liioin osaa yhtyä heidän aatok-
siinsa välitysmiehenä, silti kun-
nioitan toisen vakaumusta.

Tämä nykyinen tiede ja tie-
don paljous, sekoittavat suuresti 
ihmisen ajatuksia fossiililöytöi-
neen. Sanoisko, että ensi viikol-
la nykyinen tietämys on tosiaan 
jo eilistä tietoa. Päivittäinen ja 

tois-
tuva kehi-
tysopin aisoihin valjastaminen 
ei kohdallani luojan luomistöitä 
aseta kyseenalaiseksi, päinvas-
toin varmistaa oman kantani.

Olen jo vanha mies ja näin il-
tamassa ollessani, olettaisi että 
nämä maalliset vastukseni an-
taisivat vähitellen periksi, mut-
ta mitä vielä, jatkuva hiillos-
tus ja vaino on käynnissä koh-
dallani. Ilman rajatonta luottoa 
yläkertaan en jaksaisi. En pyy-
dä, enkä aseta ehtoja, ohjakset 
ja suitsiperät kohdallani annan 
täysin korkeimman haltuun. 

Ihmeteltävän monen, äärim-
mäisen vakavan vaaratilanteen 
olen saanut ehyenä sivuuttaa, 
kuinka jatkossa sitten käynee-
kään. Uskoni on vakaa, sattui ja 
tapahtuipa minulle mitä tahan-
sa, asiani on korkeemmas käres 
ja ansioni mukaan saanen pol-
kuni päätökseen.

TeUVO MÄNNISTö
Muhos

Kiltti kilvoitteluni

• Olen useamman kerran yrittänyt osallistua "Arvaa kuvas-
ta"- kilpailuun, mutta en pääse kilpailusivulle. Laittakaa pa-
rempi ohje kirjautumiseen. Kiitos.
Toimitus vastaa: Vastaukset kilpailuun lähetetään sähkö-
postiviestinä osoitteeseen arvaa.kuvasta@rauhantervehdys.
fi. Jatkossa otamme vastauksia myös puhelimitse numeroon 
044 5626 450.

• Lämpimät kiitokset Kaisa Anttilalle jokin aika sitten 
RT:ssä ilmestyneestä kolumnista, jossa hän kertoi lapsen 
odotuksesta ja jokaisen lapsen erityisyydestä! Se kosket-
ti ja tuli lähelle.
Toimitus vastaa: Kaisa ja Tuomo Anttilalle syntyi tiistaina 
pieni tyttövauva. Onnittelut.

Palautetta

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

Postia
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Argentiinan piispoilla on verta käsissään

Maata kiertelemässä

Argentiinan piispoilla ja 
lady Macbethillä on 
jotain yhteistä, väittää 
brittiläisen the Guar-

dian-lehden toimittaja Hugh 
O´Shaughnessy.

O´Shaughnessy seurasi Argen-
tiinan tapahtumia 1970-luvulla, 
kun maata hallitsi kenraali Jor-
ge Videlan johtama sotilasjuntta.

O´Shaughnessy häpeää Argen-
tiinan katolisten piispojen sot-
keutumista juntan surmatöihin. 
Piispat hyväksyivät usein surmat, 
vaikka surmattujen joukossa oli 
heidän omia kollegoitaan.

Argentiinan kirkko on 
O´Shaughnessyn mielestä tah-
raantunut vereen kuin Shake-
spearen luoma Lady Macbeth, 
jonka kolkkoudessaan on kirjal-
lisuuden mustimpia hahmoja.

Juntta kaappasi vallan 1976 ja 
Argentiinan kirkon johto hurra-
si, kun juntta kertoi taistelevan-

sa kommunismia vastaan. Vanhat 
tapahtumat on nyt kaivettu esille, 
mutta se ei johdu yhteistoiminta-
piispojen halusta keventää omaa-
tuntoaan. Kaiken takana on tuo-
marikunta, joka haluaa häivyt-
tää oman osansa surmatöissä. 
Tuomarikunta kun oli aikoinaan 
juntan apuri.

Jotakin tuomarikunnan oli 
tehtävä. Niinpä kolmea entistä il-
mavoimien lentäjää vastaan nos-
tettiin syyte. Heidän väitetään 
osallistuneen juntan vastustaji-
en surmaamiseen. Juntan kätyrit 
heittivät vastustajia lentokoneista 
Rio de la Plata -jokeen, jonka var-
rella Buenos Aires sijaitsee.  Vas-
tustajat olivat elossa, kun heidät 
viskattiin kuolemaansa. Lento-
ja kutsuttiin kuolemanlennoiksi.

Lentäjiä syytetään kahden 
nunnan kuolemasta. Nunnat oli 
ensin huumattu ja sitten pudo-
tettu lentokoneesta vuonna 1977. 

He olivat työskennelleet maatilo-
jen palkollisten aseman paranta-
miseksi. 

Juntta kaappasi nunnat ja ki-
dutti heitä. Lisäksi nunnat valo-
kuvattiin vasemmistolaisen sissi-
liikkeen Montoneron lipun  edes-
sä. Näin juntan edustajat yrittivät 
antaa vaikutelman, että Monto-
nero oli kaappauksen takana. 

Juntan edustajat laativat sissi-
liikkeen nimissä valheellisen leh-
distötiedotteen ja vaatimuksen, 
että kirkon tulee tuomita juntan 
diktatuuri.

Useimmat arkkipiispat ja piis-
pat asettautuivat tukemaan junt-
taa. He aloittivat kampanjan, jos-
sa juntan maine yritettiin pestä 
lumivalkeaksi.

Kardinaali Raúl Primates-
ta antoi lausuntoja, jotka ovat 
petollisuudessaan hirvittäviä, 
O´Shaughnessy kirjoittaa. Yhdes-
sä lausunnossa kardinaali väitti, 

että Argentiinan piispat toimivat 
omatuntojensa ja evankeliumin 
valossa oikein. 

Monet kristityistä nielivät piis-
pojen puheet, sillä heidät oli kas-
vatettu luottamaan kirkon auk-
toriteettiin kuin se olisi evanke-
liumi itse. Ulkomaiset katoliset 
kirkonmiehet eivät kuitenkaan 
hyväksyneet yritystä pestä juntan 
maine puhtaaksi. Kirkonmiesten 
vetoomukset kuitenkin torjuttiin.

Katolisen kirkon häpeää li-
sää se, että paavi Paavali VI ei 
puuttunut asiaan vaan pysyt-
teli passiivisena Vatikaanissa, 
O´Shaughnessy väittää.

Katolinen kirkko ei kuiten-
kaan pääse tapahtunutta pakoon. 
Lentäjien oikeudenkäynti palaut-
taa mieliin kirkon pahat teot jun-
tan hallitsemassa Argentiinassa.

PeKKA HeLIN

Yhteiskuntaa katsottava 
köyhien silmillä
Kirkko vaikutti 
hallitusneuvotteluissa, 
arkkipiispa Kari 
Mäkinen kertoi Oulussa 
Kirkkohallituksen 
kevätistunnossa.

Kirkkohallituksen täysistun-
to järjestettiin alkuviikos-
ta Oulussa. Kokouksen al-
kajaisiksi arkkipiispa Kari 

Mäkinen ja kansliapäällikkö Juk-
ka Keskitalo kertoivat, että Sääty-
talolla Helsingissä useiden päivien 
ajan kokoontuneet hallitusneuvot-
telijat ovat kuunnelleet myös kir-
kon tavoitteita hallitusohjelmaan.

Keskitalon mukaan kirkkoa on 
kuunneltu hallitusneuvotteluissa 
ensimmäistä kertaa näin tarkasti. 

Säätytalolla vierailleet Mäkinen ja 
Keskitalo välittivät hallitusohjelmas-
ta päättäville erityisesti diakonia- 
ja perhetyön kokemuksia.

– Kirkon suurena huolena on 
yhteiskunnan eriarvoistuminen, 
totesi arkkipiispa Mäkinen myös 
Oulussa. 

Arkkipiispan mukaan hyvin-
vointiyhteiskunta edellyttää, että 
ensin huolehditaan niiden tarpeis-
ta ja mahdollisuuksista osallistua, 
jotka ovat kaikkein heikoimmilla.

Hyväntekeväisyys 
ei ratkaise köyhyyttä
Arkkipiispa peräsi Oulussa, et-
tä koko yhteiskuntaa ja sen kehi-

tystä pitäisi tarkastella nyt ”hei-
koimmin selviytyvän neljännek-
sen ehdoilla”.

Tällä hän tarkoitti sitä, että esi-
merkiksi talous- ja veropolitiik-
ka on arvioitava sillä perusteella, 
miten se vaikuttaa heikoimmassa 
asemassa oleviin.

Mäkinen varoitti, ettei sosiaa-
li- ja hyvinvointipalveluja saa jät-
tää hyväntekeväisyyden varaan. 

– Hyväntekeväisyydellä ei rat-
kaista köyhyyden ongelmaa, ark-
kipiispa puhui ennen täysistun-
non alkua.

Kansliapäällikkö Jukka Keski-
talo totesi, ettei kirkon rooli hal-
litusneuvotteluissa ole ollut ”sa-
neleva”, vaan tavoitteena on ollut 
tukea päättäjiä ratkaisuissa, jotka 
helpottaisivat köyhien ihmisten 
selviytymistä.

Köyhiä ei pidä 
laittaa vastakkain
Täysistunnon käsiteltävänä oli 
muun muassa ensi vuoden Yh-
teisvastuukeräys. Kirkon diako-
niarahasto on ehdottanut, että 
Yhteisvastuukeräyksen tuotto ja-
ettaisiin ensi vuonna tasan koti-
maan diakoniatyön ja Kirkon Ul-
komaanavun kesken. Tähän saak-
ka Ulkomaanapu on saanut kerä-
ystuotoista 60 prosenttia. 

Mäkisen mukaan Yhteisvas-
tuukeräyksestä tulee keskustella 
muistaen, ettei Raamatun kultai-
nen sääntö ”Kaikki, minkä tah-
dotte ihmisten tekevän teille, teh-

kää te heille" koske vain suoma-
laista yhteiskuntaa, vaan sama 
ohje on pidettävä mielessä, kun 
keskustellaan kaukana olevasta 
hädästä. 

Mäkinen ei pidä hyvänä, jos 
kotimainen tai kehitysmaiden 
köyhyys asetettaisiin vastakkain. 
Täysistunnon päätösehdotuksen 
mukaan kansainväliseen diako-
niaan annettaisiin myös jatkossa 
60 prosenttia koko tuotosta.

esimerkkiä 
Pohjois-Suomesta
Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi saattoi kertoa täysis-
tunnon jäsenille, että pohjoisen 
hiippakunnassa kirkon jäseniä on 
joillakin alueilla jopa yli 95 pro-
senttia. Yli neljä viidesosaa kuu-

luu kirkkoon. 
Mäkisen mukaan muualla 

Suomessa voidaan hakea oppia 
pohjoissuomalaisten sitoutumi-
sesta kirkkoon.

Salmi totesi kuitenkin, ettei-
vät korkeat kirkkoonkuulumis-
luvut ole itsestäänselvyys pohjoi-
sessakaan. 

– Nykytilanteeseen ei pidä 
tuudittautua vaan työtä on tehtä-
vä koko ajan, jotta ihmiset tun-
tisivat kirkon olevan juuri heitä 
varten.

Rauhan Tervehdyksen pai-
noon mennessä täysistunnon 
päätöksistä ei ollut vielä tiedotet-
tu.

RIITTA HIRVONeN

Professori: 
Arvopohjainen 
tutkimus 
synnyttää kiistoja
Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan kirkkohistorian 
professori Kaarlo Arffman on 
huolissaan siitä, että historian-
tutkimusta on monessa maas-
sa alettu tehdä arvopohjaisesti. 

– Pohjoismainen historian-
tutkimus on lähtenyt siitä, että 
se ei ole menneisyyden tuoma-
ri. Mennyttä voidaan tehdä ym-
märrettäväksi, mutta se ei tar-
koita samaa kuin menneisyy-
den ratkaisujen hyväksyminen. 
Nyt on maailmalla yleistynyt 
tutkimus, jossa menneisyyt-
tä tulkitaan jonkin kirkkokun-
nan tai aatteen näkökulmas-
ta. En innostu tällaisesta tutki-
muksesta, Arffman painottaa.

Arvovärittynyt tutkimus syö 
Arffmanin mukaan tieteen us-
kottavuutta ja luotettavuutta. 

– Tällainen tutkimus mer-
kitsee tiedeyhteisön pirstoutu-
mista eikä synnytä keskustelua 
vaan kiistelyä. Itse tutkimus 
uhkaa silloin jäädä varjoon.

Kaarlo Arffman nimitettiin 
Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan kirkkohistorian 
professoriksi syksyllä 2010. Hän 
on hoitaa tehtävää virkaateke-
vänä jo kymmenen vuotta.

Piispa lähtee 
selvittelemään 
helvettiepisodia
Oulun hiippakunnan piispa Sa-
muel Salmi matkustaa ensi vii-
kon tiistaina Tornioon tapaa-
maan helvettiopetuksesta jär-
kyttyneiden rippikoululaisten 
vanhempia. 

Tornion tilanne pulpahti uu-
delleen pintaan, kun YLE Perä-
meren uutisissa tiistaina kaksi 
rippikoululaisten vanhempaa 
ja valituskirjeen allekirjoitta-
jaa, Taru Vanhala ja Outi Rä-
mö, peräänkuuluttivat kirkolta 
vastuuta ja toimia asiassa. He 
myös kritisoivat seurakunnas-
sa viime viikolla pidettyä sovit-
telukokousta. He kuvailevat ko-
kousta henkiseksi väkivallaksi 
ja sanovat sen leimanneen nuo-
ret valehtelijoiksi. Kirkkoherra 
Ari Juntusta he syyttävät perät-
tömistä puheista. Kotimaa24 ei 
tavoittanut Juntusta kommen-
toimaan Vanhalan ja Rämön 
kritiikkiä.

Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, arkkipiispa Kari Mäkinen ja piispa Samuel Salmi 
tapasivat median edustajia tiistaina Oulun tuomiokapitulissa.

E l s i  S a l ovaa ra
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LOGOTERAPIAN PERUSOPINNOT 25 op
26.8.2011-27.5.2012 Oulussa

Suomen logoterapiainstituutti Oy ja Pohjola-opisto 
järjestävät yhteistyössä logoterapian perusopinnot 
Oulussa. Lähiopetusjaksot viikonloppuisin. 
Haku 5.8. mennessä. Katso tarkemmat tiedot ja 
hakulomake www.pohjolaopisto.fi 

Koulutus Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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.

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

Herättäjän kirkkopyhä: to 2.6. klo 10.00 messu Yli-Iin kirkossa, ruokailu 
seurakuntatalolla, klo 12.30 esitelmä aiheesta ”Elsa Holmsten – oululainen 
virsirunoilija” ja seurat kirkossa sekä klo 14.00 kahvit ja seurat Hökän pir-
tissä, to 2.6. klo 10.00 messu Piippolan kirkossa ja seurat seurakuntatalolla.
Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: su 29.5. klo 14.00 Rovaniemen seurakunta-
kodilla, su 29.5. klo 17.00 Haukiputaan seurakuntatalossa, ti 31.5. klo 19.00  
Inkeri ja Asko Aholalla, Linnakuja 9, Liminka.

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen 26.5.2011 

2 palstaa x 60 mm värillinen ilmoitus. 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kellonkartano
          Tervetuloa tutustumaan 

                     Yhteistyössä Agricola-opintokeskus                                



hengelliseen kesäkotiin! 
              

    

 Pe 27.5. klo 18.30 Opiskelijoiden ja nuorten aik. ilta. Niko Seppä 

   28.-29.5 Kesän avajaiset – Mestarin menetelmä  
   Suomen Raamattuopiston Pohjanmaan työntekijä Aki Paavola 
 La  14 Mestarin menetelmä evankeliumin eteenpäinviemiseksi 
       16 Mestarin menetelmä ihmisten kohtaamisessa 
       18 Lähellä Jumalaa -ilta 
 Su 13 Kartanon kirkko, saarna pastori Aki Paavola 
       15 Elsa-Maija Mikkosen muistoseurat 

 
    
 

 Helatorstai 2.6. Olet kutsuttu kasvamaan -Profeetallisen sanan päivä. Outi Cappel  
12 Kasvata sana lihaksi. 14 Kun rikastut, kasva nöyryydessä. 16 Kasva palvelemaan 

 Pe 3.6. klo 18.30 Opiskelijoiden & NA-ilta. Su 5.6. klo 13 Kartanon kirkko 
 Helluntaijuhlat 11.-12.6. Terhi ja Pentti Smeds.  ”…Jumala antaa kasvun” 
 17.-18.6 (pe-la) Nykyheprean kurssi. Anja Röpelinen. Ilm. p. 050 3767387 

Su 29.5. klo 16.30 Pyhäkoulu, klo 17  
Seurat Matti Rahja. Su 5.6. klo 17 Seu- 
rat Vesa Pöyhtäri. Ti 7.6. klo 18 Kokous-
huoneiston siivoustalkoot. Tervetuloa!

Seurat su 29.5. klo 15. Pekka 
Siitonen, Niilo Karjalainen. 
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Palveluja tarjotaan

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Muut seurakunnat

	 	 Jumalan	Lasten	srk
	 	 Tuulimyllynkatu	18
	 	 www.jlsrk.net
La	4.6.	klo	19.00
RODRICO	ja	SAARA	CAMPOS
Sanan	opetusta	ja	Jumalan	ylistystä.	
TERVETULOA!	

Pe 27.5. klo 17.00–20.00 EU RUOKA
JAKELU Rukouhuoneella 

Su 29.5. klo 11.00 JUMALANPALVELUS
Ke 1.6. klo 19.00 SANAN JA 

RUKOUKSEN ILTA
Su 5.6. klo 11.00 EHTOOLISJUMALAN

PALVELUS, Martti Väyrynen
TERVETULOA!

www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

”Katso, minä olen ottanut pois sinun 
syntisi ja minä puetan sinut juhlavaat-
teisiin.” Sak. 3:4. La sapattina 28.5.2011 
jumalanpalvelus klo 11. Raamattutunnin 
aiheena: Uusi puhdas puku, puhujana 
pastori Juha Mikkonen ja nuoret todistavat 

sekä lastenkirkko. La sapattina 4.6. jumalanpavelus klo 11. Raamattutunnin aiheena:  
Tuhlaajapoika, puhujana Jouko Minkkinen sekä lastenkirkko. Ma–pe klo 10–11 
Aamu rukouspiiri, keskustelunaiheena Jumalan armo. Lämpimästi tervetuloa!

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

www.ohsrk.fi

Pe 27.5. klo 18 Liftjr, Lift ja Seniorit, kokoon-
tuminen Heinäsalmella Hietasaaressa. Omat 
eväät mukaan, grilli kuumana. Su 29.5. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Päivi ja Sam Tuokkola, 
Mikko Saukkonen, Päivi & Anne. Su 29.5. klo 17 
Church@78, Nicki Berry, Josh Berry, Marianne 

Spoelman. Ma 30.5. klo 18 Sykarin kaivolla – ilta naisille. Ke 1.6. klo 19 Sana 
ja rukous, Mika Keisu, Pirjo Orava, Jouko Annala. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35

www.oulunlahetyssrk.net

Jeesus – tie, totuus ja elämä!
To 26.5. klo 18.00 Jean Roos. Ti 31.5.
klo 18.00 Heikki Kangas. La 4.6. 
klo 15.00 Rodrigo ja Saara Campos, 
Sanan opetusta ja Jumalan ylistystä. 
Ti 7.6. klo 19.00 Eino Tervo. Ke 8.6. 
klo 18.00 Jose Peter Carmel Intiasta. 
Su 12.6. klo 16.00 Hartti Lindgren. 
Säännölliset kokoontumisajat:  
Ti klo 19 evankeliumin ilta. Ke klo 18 
raamattutunti. To klo 19. rukousilta. 
Pe klo 19. nuorten ilta. Su klo 16 
sana, ylistys ja rukous. 
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 29.5. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. TERVETULOA!

To 26.5. klo 19 Israel-rukousilta, Ulla Keränen, 
Pekka Tuominen. La 28.5. klo 18 Kotikokous 
Martinmäellä, Karihaka 21, Liminka. Su 29.5. klo 11 

Aamukirkko & pyhäkoulu, Risto Wotschke, Roomalaiskirje 15:14-33. Ti 31.5. klo 18 
Alfa-kurssin jatkoryhmä, aiheena: luominen, vieraana Erkki Jokisalo. Ke 1.6. klo 18 
Nuortenilta. To 2.6. klo 19 Lähde-ilta, Päivö Juntumaa, Healing room tiimi, God’s Bell, 
rukouspalvelua, tarjoilu. 6.– 9.6. Lastenleiri Koppanassa, 7–12-vuotiaille. 9.–12.6. 
Nuortenleiri Koppanassa. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 300.

www.oulunseurakunnat.fi

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun  
seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > ajankohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 16.6.2011 klo 15.00.

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

SEURAKUNTAmESTARiN ViRKA
sijoituspaikkana Oulujoen seurakunta

OULUNSALON SEURAKUNNASSA 
ON HAETTAVANA

Määräaikainen 
toimistosihteerin toimi 
ajalle 1.7.2011–31.12.2011. Pääsyvaatimuksena 
on merkonomin tai tradenomin tutkinto.

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu mm. palkkahallinnon teh-
tävät sekä hautatoimen tehtävät. Arvostamme palkanlaskennan 
kokemusta.

Palkkauksessa noudatetaan kirkon virka- ja työehtosopimusta. 
Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaativuusryhmän 402 
mukaisesti. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnais-
ta palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.

Hakuaika alkaa 31.5.2011 ja päättyy 19.6.2011 klo 15. Kirjalliset 
hakemukset osoitteeseen: Oulunsalon seurakunta, Päivi Juntu-
nen, Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Päivi Juntunen 
p. 040 772 0374 tai paivi.juntunen@evl.fi.
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Onnistuneessa kevätkirkossa 
otetaan riskejä
Oppilaat eivät halua 
tulla vain istumaan 
koulujumalanpalvelukseen, 
kokenut opettaja Marja-
Kaisa Heikkinen sanoo.

Oululaisen Pateniemen 
yläasteen oppilaat me-
nevät koulun kevätkirk-
koon ensi viikon perjan-

taina. Rehtori Maarit Lakotie-
va pitää vanhaa koululaiskirkko-
perinnettä arvokkaana, eikä näe 
mitään syytä, miksi oppilaat ei-
vät osallistuisi koulujumalanpal-
veluksiin. 

– Ihmistä ei pahenna se, että 
hän käväisee kirkossa. Kirkossa 
käynti on osa suomalaista kult-
tuuriperintöä. Koulun kuuluu 
kasvattaa nuoria. Jumalanpal-
veluksissa nuoret oppivat, miten 
kirkossa ollaan, rehtori puhuu.

Lakotievan mukaan perjantai-
na veisattavista virsistä on jo so-
vittu koululaisille tutuksi tulleen 
Tuiran seurakunnan papin kans-
sa. Pateniemen koulun oppilaat 
ovat mukana myös jumalanpal-
veluksen musiikkiosuuksissa ja 
rukouksissa.

Kaikki eivät ole heränneet 
vielä yhteistyöhön
Lähes kaikissa seurakunnissa jär-
jestetään koulujumalanpalveluk-
sia. Eniten niitä pidetään joulu-
na ja lukukauden päättyessä ke-
väällä. Kolmanneksi suosituin 
ajankohta koulukirkolle on pää-
siäinen, kertoo kirkkohallituksen 
työalasihteeri Tuula Vinko.

Vinko on iloinen koulujen ja 
seurakuntien hyvästä yhteistyöstä. 

– Mitään lainsäädännöllistä 
pakkoahan kouluilla ei ole osal-
listua koulujumalanpalveluksiin, 
hän huomauttaa. 

Vinko arvioi, että oppilaat saa-
vat koulukirkoista hyvin erilaisia 
kokemuksia. Osassa seurakuntia 
koulut ovat tiiviisti mukana ju-
malanpalveluksien järjestelyissä, 
mutta kaikki kirkon työntekijät 
eivät ole vielä havahtuneet yhtei-
sen tekemisen tärkeyteen, hän pa-
hoittelee.

– Tätä palautetta kuulee vie-
lä aivan liian usein. Nyt on kor-
kea aika nostaa koulujumalan-
palveluksien laatua. Surullista, jos 
seurakunnat ovat liikkeellä liian 
myöhään, Vinko toteaa.

Kaavamaisuus 
pois koulukirkosta
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun 
uskonnon opettaja Marja-Kaisa 
Heikkinen tietää kokemuksesta, 
mitä Tuula Vinko tarkoittaa. Hän 
on nähnyt, etteivät oppilaat in-
nostu tulemaan ”valmiille”. Seu-
rakunnat eivät voi vain ilmoittaa, 
mitä kirkkohetki pitää sisällään.

– Jos taas kirkkohetkeä teh-
dään yhdessä, homma toimii. 
Olen nähnyt sen. Onnistunut 
koulujumalanpalvelus edellyt-
tää kokemusta yhteisöllisyydestä. 
Nuoret voivat tuoda kirkkoon esi-
merkiksi musiikkia. 

Heikkinen rohkaisee seura-
kuntia ottamaan jopa pieniä ris-
kejä koulujumalanpalveluksien 
toteuttamisessa. 

– Joustakaa esimerkiksi perin-
teisestä jumalanpalveluksen kaa-
vasta. Ollaan yhdessä luovia ja ins-
piroivia mieluummin kuin pela-
taan varman päälle, vaikka se tar-
koittaisi aikaa vievää suunnittelua 
etukäteen, Heikkinen sanoo.

Puheita 
on lyhennettävä
Oulunsalon kappalainen Ve-
sa Äärelä toteaa, ettei pappi sel-
viä koulujumalanpalveluksesta 
”edellispyhän saarnalla”. Lapsille 
ja nuorille pitää puhua toisin kuin 
aikuisille. Yleensä se tarkoittaa ta-
vallista lyhyempää ja selkeämpää 
puhetta. 

Äärelä on kokenut, että jokin 
saarnan aiheeseen liittyvä esine 
on hyvä vangitsemaan nuorten 
huomion.

– Jos pappi on hyvä tarinan 
kertoja, myös se auttaa mielen-
kiinnon herättämisessä. Sen olen 
huomannut, että iän karttuessa 
nuorten maailman tavoittami-
nen saarnassa vaatii minulta yhä 
enemmän työtä.

RIITTA HIRVONeN

Tsemppiä kirkonmiehille

Rauhan Tervehdys teki Oulun Suoma-
laisessa Yhteiskoulussa pienen kir-
jallisen kyselyn koulujumalanpalve-
luksista. Oppilaat jatkoivat aloitettu-

ja lauseita.
Nuorilta ei kysytty nimiä.

Päällimmäinen muistoni koulujumalan-
palveluksista on…
”oppilaat nukkuivat pipot päässä pitkien 
puheiden aikana.”
”olen tainnut lintsata lukioajan kaik-
ki koulujumalanpalvelukset. Yläasteella 
muistan niiden olleen tylsiä.”
”ne ovat olleet ihan normaali kouluvuo-
teen kuuluva rutiini.”
”jumalanpalveluksessa oli nuorten esityksiä 
ja nuoret myös lukivat Raamatun tekstejä eli 
ainoastaan papit eivät olleet äänessä.”
”että se taisi olla jopa liian lyhyt.”

Onnistuneessa koulujumalanpalveluk-
sessa…
”luodaan hyvää mieltä eikä syyllistetä.”
”soitettaisiin gospel-musiikkia ja puhuttai-
siin nuoria koskevista asioista.”
”on nuorekas pappi.”
”nuoret pystyvät itse konkreettisesti osal-
listumaan sen toteuttamiseen.”
”puhutaan selkeästi.”
”kunnioitetaan perinteitä, mutta keksitään 
myös uutta.”
”musiikkiesitykset lisäävät mielenkiintoa. 
Nuoret voisivat lukea runoja tai esirukousta.”

Koulukirkon tekee tylsäksi, jos …
”saarnamies suhtautuu ihmisiin kuin pie-
niin lapsiin tai saarnaa oppilaille tunte-
mattomista asioista.”
”se on kuin mikä tahansa jumalanpalvelus.”
”tilaisuudessa ei ole yhtään huumoria.”

”pappi pitää monologia tai osa porukasta 
ei osaa käyttäytyä.”
”pappi ei löydä tuttuihin asioihin mitään 
uutta näkökulmaa.”

Terveiseni koulujumalanpalveluksen 
suunnittelijoille ovat … 
”välttäkää selittelyä. Etenkään lukiolaisille 
ei mene lävitse ”eipäs-juupas”-asenne.”
”saatte aika paljon tehdä hommia, että sai-
sitte nuoret viihtymään jumalanpalveluk-
sissa. Tsemppiä siis.”
”älkää tehkö niistä muodollisia, vakavia, 
kaavoihin kangistuneita”.
”hyvällä mallilla ovat.”
”Raamatussa on värikkäitäkin tarinoita.”
”muutosta kehiin ja mielenkiintoisempia 
puheita, kiitos.”

I a i n  C am p b e l l

Näin hurjaa menoa ei koululaiskirkoissa ole, mutta pitkiä saarnoja oppilaat eivät jaksa kuunnella.
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Jalkahoitola KevytJalka
Ulla Flink

Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut perushoitaja

Kevään juhlijoille lahjakortti
valmistujille ja koulunsa päättäville!
Ollilantie 6
Kempele
08  516 130

Tuirankartano
Kangastie 16, Oulu
040 757 4122

www.kevytjalka.net

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

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

Caritas	Hyvinvointi

	 	 	 	 	

	

• fysioterapia
• jalkojenhoito
• hieronta

• toimintaterapia
• liikuntaryhmät
• myös kotikäynnit

• lymfaterapia
• kurssipalvelut

Caritas Hyvinvointi 

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

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

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

Caritas	Hyvinvointi

	 	 	 	 	

	

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

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

Caritas	Hyvinvointi

	 	 	 	 	

	OULU       KEMPELE       OULUNSALO

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 

  
VERKKOKAUPPA AVATTU! www.divisa.fi

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

verkkokauppa avattu! www.divisa.fi
Terttu Lilja Oy 
Hallituskatu 19, 08 332 283  

Respecta Oy
Kiviharjunlenkki 4, 040 348 8597

Tilaa ilmainen esite 
0400 223 446

jm Oulu

Terveydenhoitoa

Terveydenhoitoa

Tapahtumia

siirtyy kesäaikatauluun. 
Palaamme normaaliin ilmestymistahtiin 
elokuussa. Kesäkuukausina ilmestymme 

seuraavina päivinä:

9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 25.8.
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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 

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
www.radiodei.fi
Oulun seurakuntien aluelähetys.
Sunnuntaina 29.5. kello 9.55–12.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta. Klo 11.30 
radiopyhäkoulussa aiheena Sy-
dämen puhetta Jumalan kanssa, 
lastenohjaaja Eveliina Korkea-
aho puhuu. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerrotaan 
häämusiikki-tapahtumasta, jo-
ka järjestetään Oulun tuomio-
kirkossa sunnuntaina 29.5.
Helatorstaina 2.6. kello 9.55-12.
Klo 10 messu Oulujoen kirkos-
ta. Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
aiheena Sydämen puhetta Juma-
lan kanssa, lastenohjaaja Evelii-
na Korkea-aho puhuu.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 

-ohjelmassa kerrotaan, missä 
vaiheessa heinäkuisten herättä-
jäjuhlien valmistelut ovat ja mi-
tä juhlilla on tarjolla.
Su 5.6. kello 9.55–12. Klo 10 
messu Tuiran kirkosta. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa ai-
heena Jeesus auttaa hädässä, pu-
hujana lapsityönohjaaja Mar-
jaana Lassi. Klo 11.45 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa kerrotaan 
Hietasaaren naistenilloista.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 1.6. klo 15.40 Uskomaton 
Mies -ohjelmassa kuullaan uu-
den kempeleläisen kansanedus-
tajan Juha Sipilän ajatuksia me-
nestymisestä.
To 2.6. klo 15.40 Viisi teesiä 
unelmieni kirkosta. Oululaiset 
opiskelijat kertovat ajatuksiansa 

unelmiensa kirkosta.
Ke 8.6. klo 15.40 Uskomaton 
Mies -ohjelma. Hailuodon kirk-
koherra Timo Juntusen kolumni.
To 9.6. klo 15.40 Viisi teesiä 
unelmieni kirkosta. Juristina ja 
kirkon luottamushenkilönä pit-
kään toimineen Pekka Lahden-
perän ajatuksia unelmiensa kir-
kosta.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 29.5. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa aiheena Sydämen puhetta 
Jumalan kanssa, lastenohjaaja 
Eveliina Korkea-aho puhuu.
Su 29.5. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta.
Su 5.6. klo 9.45 radiopyhäkou-
lussa aiheena Jeesus auttaa hä-
dässä, puhujana lapsityönohjaa-

ja Marjaana Lassi.
Su 5.6. klo 10 jumalanpalvelus 
Kemin kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 29.5. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta.
Su 5.6. klo 10 ordinaatiomessu 
Oulun tuomiokirkosta.

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

YLe Radio 1, 90,4 MHz
La 4.6. ja 11.6. klo 18 iltahar-
tauden pitää vanhustyön pastori 
Markku Palosaari Oulusta.

Tervetuloa takaisin kirkkoon tanssi
Ouluun on perusteilla 
liturgisen tanssin ryhmä, 
Karjasillan kappalainen 
Satu Saarinen kertoo.

– Hae liikettä, joka on sinulle 
mahdollinen ja luonnollinen. Te-
kemäsi liikkeen pitää tuntua hy-
vältä. Sen tulee tuottaa nautintoa, 
oululainen tanssinopettaja Sanna 
Virkkunen puhuu rauhallisesti 
Karjasillan kirkon seurakuntasa-
lissa.

Pieni ryhmä seurakuntalaisia, 
pappi ja kanttori tekevät itselleen 
mieleisiä liikkeitä musiikin tah-
dissa. Eleet ovat pieniä. Liikkuvat 
kädet ja jalat tuntuvat jotenkin so-
pimattomilta kirkkoon. 

Virkkunen ei anna periksi: 
Liikkukaa. Ei ole mitään hätää.   

Leikkimielellä ”liturgisen tans-
sin laboratorioksi” kutsuttu jouk-
ko rohkaistuu lisää, kun musiikki 
vaihtuu rytmikkääksi gospeliksi.

Olisikohan sittenkin mah-
dollista ylistää ja kiittää Jumalaa 
muutoinkin kuin jäykin jaloin, 
kädet roikkuen vartalon sivuilla? 

Liikkuminen 
ei voi olla pakkoa
Sanotaan tämä heti alkuunsa: 
Vaikka tässä jutussa puhutaan 
tanssimisesta kirkossa, kenenkään 
ei ole pakko ryhtyä tanssimaan ja 
liikkumaan kirkossa.

– Toivon kuitenkin, ettei kirk-
koa koettaisi jollakin tapaa ke-
hokielteiseksi. Se on turhaa, sil-
lä meidät on luotu nimenomaan 
ruumiillisiksi olennoiksi, Karja-
sillan seurakunnan kappalainen 
Satu Saarinen sanoo.

Saarinen on käynnistämäs-
sä Karjasillalla liturgisen tanssin 
ryhmää. Liturgisella tanssilla on 
nimensä mukaisesti yhteys juma-
lanpalveluksen liturgiaan, kuten 

rukouksiin ja esimerkiksi Juma-
lan ylistämiseen Psalmin sanoin.

”Koetans-
siin” osallistu-
neet ottivat etu-
käteen tuntu-
maa liturgiseen 
tanssiin ja kir-
kossa liikkumi-
seen. Varovai-
sen alun jälkeen 
pienet askeleet 
kasvoivat isom-
miksi. 

Liikkumattomina 
Jumalan edessä
Saarinen yhdistää liikettä esimer-
kiksi Herran siunaukseen ja Isä 
meidän -rukoukseen siten, että 
siitä tulee toiminnallinen rukous. 

Hän muistuttaa, että tanssi on 
sanatonta rukousta. Siinä ei tar-
vita sanallisia, kielellisiä muotoi-

luja, vaan pelkästään läsnäoloa ja 
lepoa helpoissa, yksinkertaisissa 

liikkeissä. 
– Luterilai-

sessa Sanan kir-
kon perintees-
sä meidän asen-
tomme pyhän 
Jumalan edes-
sä on usein pö-
nöttävä, liikku-
maton. 

– Miksi se ei 
voisi olla jotain 

muutakin, elävämpi ja liikkuvam-
pi? Mahdollinen liike tai tanssi 
voisi avata kokonaan toisenlaisen 
kokemuksen hengellisyydestä. 

Saarinen muistuttaa, että ih-
minen kokee kehossaan kaikki in-
himilliset ilot, surut ja vihastuk-
set, ja myös rakastamisen ja ra-
kastetuksi tulemisen. 

Miksi ei siis pyhyyden hetkiä, 

ihmetyksiä Kaikkivaltiaan edessä?
Tanssi auttaa ja haastaa meitä 

myös tutkimaan ruumiimme ää-
riä ja näin tutustumaan omiin re-
aktioihimme, Saarinen miettii.

Tanssi on 
palaamassa kirkkoon
Saarinen pahoittelee, että luteri-
laisessa kirkossa on niin vähän 
ruumiillista, kehollista tulkintaa, 
vaikka esimerkiksi Vanhan testa-
mentin kuvaamissa jumalanpal-
veluksissa karkeloidaan.

Raamatun monissa kohdis-
sa kerrotaan, miten Jumalan te-
ot ihmisten keskellä purkautuivat 
usein tanssiksi.

– Siksi on virheellistä puhua 
tanssin tuomisesta kirkkoon. Ky-
se on pikemminkin tanssin pa-
lauttamisesta virvoittamaan mes-
sua.

Saarisen mukaan suhtautumi-

nen tanssiin on muuttunut suo-
malaisessa kristillisessä kulttuu-
rissa 2000-luvulla. Viime vuosi-
na tanssi on toivotettu yhä luonte-
vammin tervetulleeksi osaksi seu-
rakuntien julistustyötä.

– Tanssi voi avata Sanaa, hän 
sanoo.

Saarinen on aloittamassa tut-
kimusta, jossa hän perehtyy pap-
pien kokemuksiin hengellisen 
työn ruumiillisuudesta.

RIITTA HIRVONeN

Liturgista tanssia harjoitellaan kesän 
aikana Karjasillan kirkon pihamaalla 
sunnuntaisin messun jälkeen. Ryhmä 
aloittaa säännölliset kokoontumiset 
syyskuussa. Kiinnostuneet voivat olla 
yhteydessä  Satu Saariseen 040 556 
7840 tai satu.saarinen@evl.fi.

Olisikohan sittenkin 
mahdollista ylistää 
ja kiittää Jumalaa 
muutoinkin kuin jäykin 
jaloin, kädet roikkuen 
vartalon sivuilla?

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

Lue ja    
kommentoi
www.rauhantervehdys.fi

Rohkea testiryhmä kokeili liturgista tanssia Karjasillan kirkon seurakuntasalissa. Keskellä tanssinopettaja Sanna Virkkunen.
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Heitteiltä hoiviin
Ihmisillä on vastuu myös 
muista luojanluomista. 
Hylätty lemmikki on 
hylätty lähimmäinen. Osa 
hylätyistä löytää onneksi 
uuden kodin.

25 vuotta toiminut Ou-
lun eläinkoti tarjoaa 
suojan karanneille ja 
kodittomille eläimil-

le. Vuoden aikana eläinkodin hoi-
viin päätyy yleensä noin neljäsataa 
eläintä, pääasiassa kissoja ja koiria.

Lauantai-iltana eläinkodilla on 
13 kissaa. Pikkarala, Syynimaa, 
Simpsi: häkkien ovet kertovat kis-
sojen löytöpaikoista. Yhdessä hä-
kissä on musta kissa, joka on ollut 
eläinkodin suojissa pisimpään. Se 
löytyi Maikkulasta kaksi kuukaut-
ta aiemmin, eikä omistaja ole si-
tä kaivannut takaisin. Uutta kotia-

kaan ei ole vielä löytynyt. Monet 
haluavat pennun, eivät aikuista.

– Kissoja tulee eniten ja ne vii-
pyvät pisimpään. Koirat haetaan 
yleensä pian takaisin kotiin. Ker-
ran meille tuli poliisien saattele-
mana kotoaan karannut käärme, 
jonka omistaja haki sitten seuraa-
vana päivänä pois, eläintenhoitaja 
Jaana Alatalo kertoo.

Kissojen lisäksi kotia odottaa 
häkissään kani, jonka omistajat 
toivat väliaikaiseen hoitoon, mut-
ta ”unohtivat” hakea pois. Alata-
lon mukaan tällaisia tapauksia 
sattuu valitettavan usein. Yksi 
häkkien kissoista oli jätetty kyy-
distä 8-tien levähdyspaikalle. Kis-
san virka perheessä oli ilmeises-
ti päättynyt. Nyt nuorelle kissalle 
on onneksi jo tiedossa uusi koti.

Haussa 
pysyvä koti 
– Ihmiset kohtelevat eläimiään 

pääsääntöisesti hyvin. Eniten kit-
kaa tuntuu herättävän kissojen 
irtipito ja ulkoilu naapurien pi-
hoilla. Omistajien tulisikin kun-
nioittaa naapureitaan, etteivät tu-
le lietsoneeksi turhaa eläinvihaa, 
eläinkodin yrittäjä Tarja Kurik-
ka kertoo.

Useimmiten eläinkodille saa-
puneet eläimet löytävät uuden ko-
din tai pääsevät takaisin omista-
jilleen kohtuullisessa ajassa. Jou-
kossa on kuitenkin sairaita ja ag-
gressiivisia eläimiä, joille armolli-
sin ratkaisu on nukutus ikiuneen. 

– Kun eläin saapuu, se odottaa 
omistajaansa 15 vuorokautta. Tä-
män jälkeen alamme sijoittaa si-
tä uuteen kotiin. Aikuiset kissat 
leikataan, rokotetaan ja tunnis-
tusmerkitään mikrosirulla ennen 
uuteen kotiin luovutusta, Kurik-
ka sanoo.

Todennäköisin kodin tarjoa-
ja löytöeläimelle on pariskunta 

tai perhe. Vanhukset ottavat toi-
sinaan rauhallisen aikuisen kis-
san juttuseuraksi ja sylissä pidet-
täväksi. 

– Löytöeläimen ottajan tulee 
muistaa, että eläimen tausta ei ole 
aina tiedossa ja yllätyksiä esimer-
kiksi käytöksen suhteen voi esiin-
tyä. Uusilta omistajilta toivomme 
sitoutumista eläimen hoitami-
seen ja pysyvää kotia koko elin-
iäksi, Kurikka sanoo.

Eläintenhoitajan ammatissa on 
tavallista, että omakin lauma kas-
vaa löytöeläimillä. Jaana Alatalo 
sanoo antaneensa kodin kolmel-
le löytökissalle ja puolivuotiaalle 
monirotuiselle Kärppä-koiralle.

Noutaja 
karkuteillä
Mikäli löytää irrallaan olevan 
eläimen, kannattaa yrittää saa-
da se kiinni. Tämän jälkeen voi 
soittaa eläinkotiin ja tiedustella, 

olisiko juuri tällaisesta eläimes-
tä tehty katoamisilmoitus. Sitten 
eläin toimitetaan joko kotiinsa tai 
eläinkodin suojiin.

Juuri näin toimi oululainen 
opiskelija Kai Jalander. Hän oli il-
takävelyllä Sohvi-koiransa kanssa 
Toppilansaaressa, kun Villa Han-
nalan luona näkyi jotakin poik-
keavaa. Jalanderia kohti talluste-
li kultainennoutaja ilman omis-
tajaa. Koira oli rauhallinen ja ha-
keutui lähelle tekemään tutta-
vuutta. Jalander odotteli koirien 
kanssa paikalla kymmenisen mi-
nuuttia, mutta ketään ei ilmaan-
tunut hakemaan karkulaista. 

– Soitin vaimolleni, joka toi 
toisen talutushihnan. Mietim-
me, mitä tilanteessa tulisi tehdä 
ja päätimme soittaa Oulun eläin-
kotiin. Eläinkodin työntekijä läh-
ti heti matkaan noutamaan koi-
raa. Sillä aikaa kiertelin ympäri 
Toppilansaarta etsimässä koiran 

Satu Rajatien ja Janne Auvisen tyttäret Alisa ja Aniko ovat iloisia perheen päätöksestä tarjota Lumia- ja Milo-kissoille koti.
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omistajaa, mutta en löytänyt ke-
tään, Jalander kertaa tapahtumia.

Myöhemmin selvisi, että ympäri 
Toppilansaarta oli kierrellyt myös 
koiran omistaja etsien kadonnutta 
lemmikkiään. Olikin todella huo-
noa tuuria, etteivät heidän tiensä 
kohdanneet. Onneksi koira pää-
si kuitenkin suojaan kylmeneväl-
tä yöltä. 

– Vaimoni laittoi Facebookiin 
ilmoituksen löytyneestä koirasta. 
Ilmoitus levisi nopeasti ja koiran 
omistaja huomasi ilmoituksen ka-
verinsa tilapäivityksestä. Näin lem-
mikki pääsi kotiin, Jalander kertoo.

Jalanderilla on aiempaakin ko-
kemusta koirien löytämisestä. 
Eräänä kesänä hän sai kiinni irral-
laan juosseen saksanpaimenkoi-
ran, jolla oli onneksi puhelinnu-
mero kaulapannassaan. Soittamal-
la numeroon selvisi koiran omista-
jan osoite, jonne Jalander toimitti 
koiran.

Eläintenhoitaja kiintyy joihinkin löytöeläimiin niin paljon, että päättää antaa niille 
kodin. Kärppä-koira on nykyään osa Jaana Alatalon perhettä.

Löytöeläimen 
hankintaa kannattaa 
harkita pitkään ja 
ottaa lemmikki vasta, 
kun on asiasta aivan 
varma. Yllätyksiä 
voi tulla luonteen ja 
käytöksen suhteen, 
ja mikäli perheessä 
on muita lemmikkejä, 
ei sopeutuminen 
laumaan ole aina 
helppoa.

Satu Rajatien ja Janne Auvisen tyttäret Alisa ja Aniko ovat iloisia perheen päätöksestä tarjota Lumia- ja Milo-kissoille koti.

Kai Jalanderin ja Sohvi-koiran lenkki 
Toppilansaaressa sai uuden käänteen, kun 
vastaan tallusteli irtokoira.

Turvassa tuiskulta Oulun eläinkodin harjoittelija Iida Siermalan sylissä, mutta vielä 
vailla omaa kotia. Onko kissa karannut omistajaltaan vai hylätty?

Ku va t :  Ma r ia - M e l i na  Väy r y n e n

Satu Rajatien ja Janne Auvisen per-
heessä puuhaa riittää. Lapset Ani-
ko ja Alisa sekä kaksi kissaa värittä-
vät arkea. Kissoilla ei kuitenkaan ai-

na ole ollut yhtä mukavat oltavat, sillä mo-
lemmat ovat löytökissoja, joiden taustoista 
ei juurikaan ole tietoa. Edes kissojen iät ei-
vät ole tiedossa. 

– Sisareni otti kissan eläinkodilta, ja kun 
ajatus kissan ottamisesta kypsyi, myös me 
päätimme tarjota kodin hylätylle eläimelle. 
Milo-kissalla oli jo oma uusi perhe, mutta 
se ei tullutkaan perheen toisen kissan kans-
sa toimeen. Niin se muutti meille, Rajatie 
kertoo.

Lemmikki 
ei ole ilmainen
Perheen toinen löytökissa Lumia on valkoi-
nen angorakissa, jonka nähtyään perhe tiesi 
heti, että tämä on meidän kissamme. Lumi-
asta piti maksaa 120 euroa, jota Rajatie pi-
tää halpana hintana leikatusta ja sirutetus-
ta eläimestä. Milo oli ilmainen. 

– Löytöeläimen hankintaa kannat-

taa harkita pitkään ja ottaa lemmikki vas-
ta, kun on asiasta aivan varma. Yllätyksiä 
voi tulla luonteen ja käytöksen suhteen, ja 
mikäli perheessä on muita lemmikkejä, ei 
sopeutuminen laumaan ole aina helppoa. 
Perheenjäsenten allergiat olisi hyvä testata 
etukäteen, ja muistaa myös, että lemmikis-
tä tulee aina kuluja, Rajatie listaa neuvoja 
löytöeläimestä kiinnostuneille.

Vaikka hankintahinta siis olisikin edul-
linen, se ei ole ainoa ja viimeinen kuluerä. 
Oikeanlainen ruoka, perusterveyden ylläpi-
to, yllättävät sairastumiset ja lemmikin tar-
vikkeet ovat jatkuvia lompakon venyttäjiä.

Katoamisilmoituksia 
tolppiin
Satu Rajatie ei ole välttynyt huolilta kis-
sojen hankkimisen jälkeen. Lumia katosi 
eräänä yönä. Ovi oli jäänyt raolleen ja kissa 
päätti lähteä omille teilleen. 

– Etsimme pihapiiristä, mutta arkana 
kissana Lumia ei tullut kutsuttaessa esiin. 
Laitoimme katoamisilmoituksen www.kar-
kurit.fi-sivustolle, josta löytyivät myös sel-

keät toimintaohjeet. Tarkistimme eläinko-
din kotisivuilta, olisiko kissamme siellä löy-
dettyjen eläinten listalla, Rajatie muistelee.

Hän yritti saada lainaksi kissanlouk-
kua, mutta ei onnistunut saamaan sellais-
ta. Seuraava askel oli levittää naapurustoon 
kuvallisia katoamisilmoituksia kissasta. Tä-
mä tuottikin tulosta. 

– Naapuri vinkkasi, että Lumia kuljeske-
lee viereisen teollisuushallin pihalla ja mau-
kuu iltaisin. Yritimme saada kissaa kiinni, 
mutta se piiloutui aina kutsuttaessa. Levi-
timme ruokaa pitkin pihaa aina kotiovel-
lemme saakka. Kolmantena päivänä Lumia 
lopulta palasi ja antoi ottaa syliin, Rajatie 
kertoo löytymisen riemullisesta hetkestä.

Vapaana ulkona kulkevalla eläimellä on-
kin yleensä aina koti. Etenkin talvipakka-
sessa kulkevaa eläintä ei pidä jättää oman 
onnensa nojaan, sillä jossakin voi olla per-
he, joka kaipaa kadonnutta perheenjäsen-
tään.

TeKSTIT: MARIA-MeLINA VÄYRYNeN

Yhden hylkäämä, 
toisen rakastama
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Meidät on pelastettu, se on varma 
toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee 
täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa 
toivoo sellaista, minkä jo näkee! Jos taas 
toivomme jotakin mitä emme näe, me 
myös odotamme sitä kärsivällisesti.
    Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme 
heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän 
tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. 
Henki itse kuitenkin puhuu meidän 
puolestamme sanattomin huokauksin. Ja 
hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki 
tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan 
tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
    Me tiedämme, että kaikki koituu niiden 
parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja 
jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti 
kutsunut omikseen.

Room. 8:24-28

Jeesus opetti ja sanoi:
    "Kun rukoilette, älkää tehkö sitä 
tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään 
synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, 
jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti: 
he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä 
rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje 
ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa. 
Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, 
palkitsee sinut.
    Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin 
kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa 
kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää 
ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne 
kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin 
olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te 
siis näin:
      - Isä meidän, joka olet taivaissa!
      Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
      Tulkoon sinun valtakuntasi.
      Tapahtukoon sinun tahtosi,
      myös maan päällä niin kuin taivaassa.
      Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen  
    leipämme.
      Ja anna meille velkamme anteeksi,
      niin kuin mekin annamme anteeksi niille,
      jotka ovat meille velassa.
      Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen,
      vaan päästä meidät pahasta."

Matt. 6:5-13 

Sanan 
aika

Kaksivuotias tyttäreni käyttää usein yllä olevaa huudahdusta. Sanoillaan hän kiin-
nittää huomioni. Tulevan pyhän teksteissä kerrotaan myös puhumisesta ja kuunte-
lemisesta, kun kirkkovuodessa vietetään rukoussunnuntaita. 

Jo rippikoulussa rukous on totuttu määrittelemään katekismuksen sanoin sydä-
men puheeksi Jumalan kanssa. Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous lienee maa-
ilmanhistorian tunnetuin rukous. Luukkaan evankeliumin mukaan se oli Jeesuk-
sen vastaus erään opetuslapsen pyyntöön, kun hän yhdessä ystäviensä kanssa halusi 
oppia rukoilemaan (Luuk. 11:1). 

Kun ajattelemme Isä meidän -rukouksen sisältöä, voimme todeta, että se muis-
tuttaa meitä kaikkein tärkeimmistä asioista elämässä: Jumalan valtakunnan tule-
misesta ja hänen tahtonsa tapahtumisesta, jokapäiväisestä leivästä, anteeksianta-
muksesta sekä kiusauksista ja pahasta pääsemisestä. Niiden toteutumista jokainen 
meistä tarvitsee. 

”Isi oikeesti”, toteaa tyttäreni, jos hän todella haluaa jotain. Aina pyyntöä ei voi 
täyttää. Joskus Jumalan koulussa rukoilija voi kokea samaa, kun pyyntöön ei kuulu 
vastausta. Jeesuksen opetuksen mukaan Jumala kyllä tietää, mitä ihminen tarvitsee 
(Matt. 6:8). Rukouksen sanat ”tapahtukoon sinun tahtosi” tuntuvat kaikkein vai-
keimmilta, osoittavathan ne ihmisen pienuuden kaikkivaltiaan edessä. Samalla ne 
kuitenkin avaavat turvallisen näkökulman: pieni ihminen saa lähestyä Jumalaa niin 
kuin lapsi rakasta isäänsä. 

Raamatussa käytetään eräässä yhteydessä Jumalasta Abba-nimitystä, joka tar-
koittaa ”rakas isi”. Tällä todellisella Isällä on luotujaan kohtaan hyvä tahto. Hän kuu-
lee ja kuuntelee. Hän ei odota meiltä muuta kuin uskoa ja luottamusta. Voimme tur-
vallisesti sanoa hänelle: Isi kuule!

TIMO LIIKANeN
Tyrnävän kirkkoherra

Isi kuule!

Sunnuntai 29.5.
Päivän psalmi

Ps. 40:2-6
1. lukukappale

Dan. 9:17-20
2. lukukappale

Room. 8:24-28
Evankeliumi
Matt. 6:5-13
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja Jyrki Vaaramo, 
kanttoreina Henna-Mari Si-
vula ja Raimo Paaso. Radi-
ointi Radio Dei. Suora lähe-
tys osoitteessa www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 29.5. klo 12 Hei-
nätorin seurakuntatalossa. 
Toimittaa Ari-Pekka Met-
so, kanttorina Henna-Ma-
ri Sivula.
Sanajumalanpalvelus to 2.6. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Jyrki Vaaramo 
ja avustaa Ari-Pekka Metso. 
Kanttoreina Elias Niemelä ja 
Raimo Paaso. 
Ordinaatiomessu su 5.6. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa piispa Samuel 
Salmi, liturgia Niilo Peso-
nen, saarna Matti Pikkarai-
nen ja avustaa Tiina Kinnu-
nen. Kanttoreina Raimo Paa-
so ja Henna-Mari Sivula. 
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 12 Heinätorin seurakun-
tatalossa. Toimittaa teol. yo 
Jaakko Tölli.

Karjasillan seurakunta
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.
Messu su 29.5. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Riitta 
Piippo. Kirkkokahvit. Messun 
jälkeen mahdollisuus keskus-
teluun ja rukoukseen. 
Messu su 29.5. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Ma-
ri Flink, kanttorina Juha So-
ranta. Kirkkokahvit. 
Messu su 29.5. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit.
Perhemessu su 29.5. klo 12 
Kaukovainion kappelissa. 
Toimittaa Mirjami Dutton, 
avustavat Mari Flink, Au-
li Kipinä ja Eveliina Korkea-
aho, kanttorina Riitta Piippo. 
Kirkkokahvit. 
Perhejumalanpalvelus su 
29.5. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Petri Sa-
tomaa, avustavat Päivi Suti-
nen, Hanna Partanen ja Petra 
Kalapudas, kanttorina Sirpa 
Ilvesluoto. Lapsikuoro. Kirk-
kokahvit. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 29.5. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu to 2.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustavat Asta 
Leinonen ja Elina Seppänen, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.  

Messu to 2.6. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, saarna Juhani Lauri-
la, avustaa Mirjami Dutton, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Oulun sotaveteraanien kuo-
ro. Veteraanien kirkkopyhä. 
Kirkkokahvit. 
Messu to 2.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Pirjo Mäntyvaara. Kirkko-
kahvit.
Viikkomessu to 2.6. klo 17.30 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustavat 
Satu Saarinen ja Nina Nie-
melä, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto.
Messu su 5.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, saarna teol. yo 
Mikko Aaltonen, avustaa 
Jukka Kärkkäinen, kanttori-
na Ilkka Järviö. Messun jäl-
keen mahdollisuus keskuste-
luun ja rukoukseen. 
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa teol. yo Eerika Gran-
lund, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa teol. yo Ee-
rika Granlund, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto. Kirkkokahvit.
Messu su 5.6. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, avustaa teol. yo 
Mikko Aaltonen, kanttorina 
Ilkka Järviö. 

Tuiran seurakunta
Messu su 29.5. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Jukka Kol-
monen, kanttorina Laura 
Kumpula. 
Suvivirren sunnuntain mes-
su su 29.5. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Lauri Kujala, avustaa San-
na Jukkola, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Messu su 29.5. klo 12 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Laura Kumpula.
Messu su 29.5. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustavat 
Pasi Kurikka, Aino-Liisa Ilk-
ko ja Paula Kyllönen, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki. Se-
niorien lauluryhmä. 70-vuo-
tiaiden syntymäpäiväjuhla, 
kahvikonsertti Lauri-Kalle 
Kallunki, laulu ja viulu, Pau-
la Kyllönen, piano.
Iltamessu su 29.5. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa Jaakko 
Syynimaa, kanttorina Riitta 
Ojala.
Messu to 2.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.
Messu to 2.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avustaa 

Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Perhemessu to 2.6. klo 12 
Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, 
avustaa Sanna Jukkola, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Perheiden kevätkirkko, jää-
telötarjoilu.
Viittomakielinen messu to 
2.6. klo 14 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Messun toimittaa 
kuurojenpappi Urpo Luokka-
la, saarnaa Jukka Kolmonen, 
kanttorina Tommi Hekka-
la. Kirkkokahvit. Messun jäl-
keen retki kasvitieteelliseen 
puutarhaan. Tulkkaus viitto-
makielelle. 
Messu su 5.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Radiointi Ra-
dio Dei. 
Messu su 5.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Mes-
sussa kuullaan Kirsti ja Juha-
ni Fiskaalin kuulumisia Istan-
bulista.
Messu su 5.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Helena 
Paalanne, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.
Iltamessu su 5.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Tom-

mi Hekkala. Messussa käytös-
sä alkoholiton ehtoollisviini.
Viikkomessu ke 8.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Laura Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 29.5. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Oulujoen kirkko-
kuoro.
Perhesanajumalanpalvelus 
su 29.5. klo 12 Hintan seura-
kuntatalossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa lastenoh-
jaajat, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 29.5. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Jukka Joensuu, kanttori-
na Lauri Nurkkala.
Messu to 2.6. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Jukka Joen-
suu, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Radio Dei.
Messu su 5.6. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, avustaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. 
Messu su 5.6. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 

Kirkollisiin kesäjuhliin 
osallistuu vuosittain noin 
140 000 kävijää Suomes-
ta ja ulkomailta. Tuleva-

na kesänä Rauhan Tervehdyk-
sen levikkialueella väkeä keräävät 
Vanhoillislestadiolaisten suviseu-
rat Lumijoella 1.–4. heinäkuuta ja 
Herättäjä-Yhdistyksen Herättäjä-
juhlat Oulussa 8.–10. heinäkuuta. 

Suviseurojen tunnuslauseena 
on Minä annan teille tulevaisuu-

Kirkolliset kesäjuhlat 
ovat monelle kesän huippuhetki

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat pidetään 10.–12. ke-

säkuuta Porissa teemalla Arki@Pyhä. Radio Dei lä-

hettää tapahtumasta suoran lähetyksen lauantaina 

11. kesäkuuta kello 13–19.
 

Lähetyksen kesäpäiviä vietetään Vaasassa 17.–19. ke-

säkuuta Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylvä-

jän. Teemana on Juuret ristissä. 
 

Radiolähetyksen kesäpäiviä vietetään Savonlinnas-

sa 17.–19. kesäkuuta otsikolla Jumala on turvamme 

– emme pelkää. 
 

Sanan Suvipäivät vietetään Ikaalisissa 17.–19. kesä-

kuuta Kansan Raamattuseuran toimesta. Kohtaami-

sia-nimellä kulkevat päivät kertovat mahdollisuudes-

ta kohdata ystäviä, tärkeitä elämänkysymyksiä sekä 

armollisen Jumalan. 
 

Esikoislestadiolaisten juhannusseurat järjestetään 

tänä vuonna Lahdessa 25.–28. kesäkuuta.
 

Missionsfest-tapahtuman toteuttaa Övermarkissa 

Närpiössä 30.6.–3.7. Svenska Lutherska Evangelifö-

reningen i Finland (SLEF).
 

Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat kokoavat Suomen 

Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kannattajat 

Raaheen 1.–3. heinäkuuta teemalla Tervetuloa kotiin. 
 

Valtakunnalliset Kansanlähetyspäivät järjestetään Sei-

näjoella 1.–3. heinäkuuta otsikolla Hengessä mukana. 

Yhteiset suvijuhlat järjestävät 

Lähetysyhdistys Rauhan Sana ja Laestadianernas 

Fridsföreningars Förbund 8.–10. heinäkuuta Ähtä-

vällä. Juhlat ovat kaksikieliset.
 

Länsi-Suomen 105. herännäisjuhlat järjestää Suo-

men rukoilevaisen kansan yhdistys ry 15.–17. heinä-

kuuta Harjavallassa.
 

Rukoilevaisten kesäseurat pidetään Lapin kaupun-

ginosassa Raumalla 15.–17. heinäkuuta. 
 

Uusheräyksen kesäseuroihin voi osallistua Kalajo-

ella 22.–24. heinäkuuta. Seurojen otsikkona on Ve-

det virratkoon! 
 

Kansan Raamattuseuran Kirkastusjuhlat järjeste-

tään Heinävedellä 29.–31. heinäkuuta nimellä Tul-

kaa ja levähtäkää. 
 

Hengen uudistus kirkossamme ry:n kesäjuhla on 5.–

7. elokuuta Rovaniemellä. Juhla on saanut otsikok-

seen Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herran kun-

nia ja voima. 
 

Evankeliset kesäjuhlat järjestää Evankelisen Lähetys-

yhdistys ELY ry Tampereella 6.–7. elokuuta. 
 

Hengellisillä syventymispäivillä pohditaan tänä 

vuonna sovinnon merkitystä 25.–28. elokuuta. Oh-

jelmassa on esimerkiksi teemaseminaareja, raamat-

tukoulua ja yhteislaulutilaisuuksia. 

den ja toivon. Järjestelyistä vas-
taavat Lumijoen, Limingan, Tyr-
nävän, Murron, Kempeleen, Ou-
lunsalon, Salonpään ja Hailuodon 
rauhanyhdistykset. 

Herättäjuhlien nimi on Anna toi-
von kantaa. Juhlilla puhuvat muun 
muassa Oulun piispa Samuel Salmi, 
Turun piispa Kaarlo Kalliala ja In-
kerin kirkon piispa Aarre Kuukaup-
pi. Oulun seurakunnat ovat mukana 
järjestämässä juhlia.

Viime kesän valtakunnallisilla evankeliumijuhlilla Kälviällä nautittiin auringosta.
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

29.5. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.
Messu to 2.6. klo 10 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Ulla Säilä, 
kanttorina Anja Hyyryläinen, 
kirkkokuoro. Messun jälkeen 
Sepän seurojen ateria seu-
rakuntatalossa. Juhlaesitel-
mä ja seurat kirkossa. Toivo 
Hyyryläinen ja Väinö Rautio. 
Seurat jatkuvat Hökän pirtil-
lä, Väinö Rautio ja Ulla Säilä.
Messu su 5.6. klo 10 Yli-
Iin kirkossa. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Ris-
to Liljeblad, avustavat Pent-
ti Kortesluoma ja Katja Hai-
pus, kanttorina Anja Hyyry-
läinen. Nimikkolähetti Eero 
Mannisen matkaan siunaa-
minen. Lähetyslounas. 

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Lauri Nurkkala.
Motoristikirkko to 2.6. klo 
12 Ylikiimingin kirkossa. 
Saarnaa Päivö Juntumaa, toi-
mittaa Jouni Riipinen, Gos-
pel-bändi. Paraatiajo ja kah-
vit seurakuntatalolla. Mak-
karanmyyntiä lähetystyön 
hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Leo Rahko. 

Hailuoto
Messu su 29.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Timo Ustjugov. 
Rippikoulusunnuntai.
Sanajumalanpalvelus to 2.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina Ti-
mo Ustjugov.
Koulun kevätkirkko la 4.6. 
klo 8.40 kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 18 kirkossa. Toimittaa Sir-
pa Miettunen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Messu su 29.5. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jari Flink, saar-
na Martti Heinonen, kantto-
rina Kaisa Säkkinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 16 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina 
Kaisa Säkkinen. Kirkkokahvit. 
Messu helatorstaina 2.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari, saarna Leena 
Brockman, kanttorina Han-
nu Niemelä. 
Messu su 5.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Hannu Nie-
melä. Oulun Sotilaspoikien 
Perinnekilta ry:n kirkkopy-
hä. Messun jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoilla, pu-
he kotiseutuneuvos Martti 
Asunmaa. Klo 13 kirkkopy-
hän ohjelma seurakuntakes-
kuksessa. Pohjan Sotilassoit-
tokunta. Haukiputaan Kir-
kon Kamarikuoro. Juhlapu-
he everstiluutnantti evp. Ju-
hani Kauppinen. Seurakunta 
tarjoaa kirkkokyytiä. Ilm. dia-
koniatoimistoon pe klo 9–11. 
p. (08) 5472 636.

Kempele
Messu su 29.5. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Juha Maalismaa, 
avustaa Anu Ojala ja Arto 
Pisiä, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Isosten tehtä-
vään siunaaminen. Musiikis-
ta vastaa CRB-bändi. Pyhä-
koulu saarnan aikana.
Helatorstain messu 2.6. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Esko He-
loneva, avustaa Pekka Rehu-
mäki, Paulus Pikkarainen ja 
Saija Kivelä, kanttorina Tomi 
Heilimo. Uusien työntekijöi-
den tehtävään siunaaminen.
Valtakunnallinen Yle 1:sen 
radiomessu su 5.6. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, saarna Pekka Rehumäki, 
avustaa Paulus Pikkarainen ja 
Saija Kivelä. Kanttorina Mar-
jo Irjala. Musiikki Aiolos-kuo-
ro, johtajana Elina Könönen, 
Marjo Heiskanen, huilu. 
Kuuntele jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.evl.fi/
srk/kempele. 

Kiiminki
Perhemessu su 29.5. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, saarnaa Terhi-Liisa 
Sutinen, kanttorina Anna-
Kaisa Pitkänen. Messun jäl-
keen 70, 75, 80 ja 85-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhla seu-
rakuntakeskuksessa. Lasten 
lauluryhmä.
Perhemessu su 29.5. klo 13 
Jäälin seurakuntakoti. Toi-
mittaa Miia Seppänen, saar-
na Terhi-Liisa Sutinen, kant-
torina Anna-Kaisa Pitkänen.
Helatorstain jumalanpalve-
lus to 2.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Raimo Salonen, 

avustaa Aulikki Rinta-Säntti, 
kanttorina Marja Ainali.
Messu su 5.6 klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Harri Isopahkala, 
avustaa Sanna Karjalainen, 
kanttorina Marja Ainali.
Jäälin seurakuntakodin siu-
naaminen kappeliksi su 5.6. 
klo 18 Jäälin seurakuntakoti. 
Toimittaa Samuel Salmi, saar-
naa Jaakko Kaltakari, avus-
taa Raimo Salonen ja Miia 
Seppänen, kanttorina Mar-
ja Ainali.

Liminka
Suvivirren sunnuntain mes-
su su 29.5. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä, kant-
torina Mika Kotkaranta.
Messu helatorstaina 2.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Jumalanpalve-
lukseen osallistuu 50 vuotta 
sitten ripille päässeiden jouk-
ko, joille jumalanpalveluksen 
jälkeen muistelot seurakun-
tatalolla.
Luomakunnan sunnuntain 
sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 10 Liminganlahden Luon-
tokeskuksessa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Mika 
Kotkaranta. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Olavi Palovaara, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen, saarnan aikana lapsille 
kirkkopyhäkoulu.
Messu to 2.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, saar-
naa Liisa Kingma, kanttori-
na Maili Muuttola-Junkko-
nen, kuoro avustaa. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähe-
tystuokio seurakuntatalolla. 

Sanajumalanpalvelus su 
5.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 

Muhos
Messu su 29.5. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava, 
kirkkokuoro ja soitinryhmä. 
Mobilistien kirkkopyhä, mes-
sun jälkeen kirkkokahvit seu-
rakuntatalossa.
Kevätkirkko ti 31.5. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Ossi 
Kajava, lastenohjaajat. Kirk-
kohetkessä siunataan tule-
van syksyn ekaluokkalaiset. 
Helatorstain messu to 2.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, saarnaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 
5.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Messu 29.5. klo 10 kirkossa . 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Taru Pisto. Isosten teh-
tävään siunaaminen. Kirkko-
kahvit.
Messu helatorstaina 2.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Tapio 
Kortesluoma avustaa Sirpa 
Miettunen.
Messu 5.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Sirpa Miettunen, 
kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTiLä
Lasten kevätkirkko to 26.5. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kant-
torina Unto Määttä. Tulevat 

ekaluokkalaiset siunataan 
koulutielle.
Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa rovasti Hannu 
Lauriala, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Messu helatorstaina 2.6. klo 
19 Kestilän kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Veijo Kinnunen.
Koulukirkko pe 3.6. klo 9 
Kestilän kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Sunnuntaina 5.6. ei ole Kes-
tilän kirkossa jumalanpal-
velusta. Tervetuloa muiden 
kappeleiden jumalanpalve-
luksiin.

PiiPPOLa
Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.
PIO:n koulukirkko ke 1.6. klo 
9 Piippolan kirkossa. Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Unto Määttä.
Pentti Haanpään koulukirk-
ko ke 1.6. klo 10 Piippolan 
kirkossa. Toimittaa Erkki Pi-
ri, kanttorina Unto Määttä. 
Messu helatorstaina 2.6. klo 
10 Piippolan kirkossa. He-
rättäjäpyhä. Liturgia Mer-
ja Jyrkkä, saarna Juhani Ka-
java. Kanttorina Unto Määt-
tä. Ruokailu ja herättäjäseu-
rat seurakuntakodissa.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 10 Piippolan kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Unto Määttä.

PuLKKiLa
Messu su 29.5. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Mer-
ja Jyrkkä, kanttorina Pekka 
Kyöstilä. 

Rukous
Taivaallinen Isämme.

Sinä olet kehottanut meitä rukoilemaan

ja luvannut kuulla sitä,

joka pyytää apuasi Jeesuksen nimessä.

Uudista meidät rakkaudellasi

ja anna meille voima elää.

Varjele meitä lankeamasta epätoivoon,

joka estää turvautumasta sinuun.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden. 

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran 
rukous tulevalle sunnuntaille.

Sanajumalanpalvelus hela-
torstaina 2.6. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Arja 
Leinonen.
Alakoulun koulukirkko pe 
3.6. klo 9 Pulkkilan kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Unto Määttä.
Lukion ja yläkoulun koulu-
kirkko pe 3.6. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Un-
to Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen.

PyHänTä
Lasten kevätkirkko su 29.5. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
avustaa Sirkku Palola. Kant-
torina Veijo Kinnunen, avus-
taa lapsikuoro. 
Koulukirkko ke 1.6. klo 8.20 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, avustaa 
Sirkku Palola. Kanttorina Vei-
jo Kinnunen, avustaa nuori-
sokuoro.
Messu helatorstaina 2.6. klo 
13 Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen. Kantto-
rina Veijo Kinnunen, avustaa 
kirkkokuoro.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 13 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
29.5. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä. 
Kanttorina Arja Leinonen. 
Rantsilan kappelin kuoro-
jen kirkkopyhä. Mukana ve-
teraanikuoro, projektikuoro 
sekä lapsikuoro Stellat. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
diakonissa Eeva-Liisa Kekko-
sen ja kanttori Arja Leinosen 
20-vuotisjuhlat.
Messu helatorstaina 2.6. klo 
13 Rantsilan kirkossa. Liturgia 
Erkki Piri, saarna Matti Lauri-
la. Kanttorina Arja Leinonen. 
Lähetystilaisuus seurakunta-
talossa. 
Koulukirkko pe 3.6. klo 9.15 
Rantsilan kirkossa. Toimittaa 
Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen. Tulevat ekaluokka-
laiset siunataan koulutielle.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. 
klo 13 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Perhekirkko su 29.5 klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
Messu helatorstaina 2.6. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus he-
latorstaina 2.6. klo 13 Röön 
Retretissä. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 5.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Outi 
Pohjanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Perhekirkko su 29.5. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
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enot Oulussa 26.5.–9.6.2011

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Raamattupiiri to 26.5. klo 15, 
Intiön seurakuntakoti. Piirin 
vetäjä Jyrki Vaaramo.
Hartaus to 26.5. klo 18.30, 
Kuntotalo. 
Hartaus ke 1.6. klo 14, Au-
rinkokoti. Anna-Mari Heik-
kinen.
Hartaus ke 1.6. klo 15, Senio-
ritalo. Anna-Mari Heikkinen.
Hartaus to 9.6. klo 14, Sara 
Wacklin -koti. Ari-Pekka Met-
so.
Hartaus to 9.6. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 26.5. klo 18, 
Maikkulan kappeli. 
Sanan ja rukouksen piiri ma 
6.6. klo 18, Maikkulan kappe-
li. Luemme Raamattua sekä 
laulamme. Illassa yhteistä ru-
kousta. Juomme kahvit nyyt-
täri-idean pohjalta. Halutes-
sasi voit tuoda pientä syötä-
vää yhteiseen pöytään. Yh-
teystiedot Maria-Ritva Koi-
vukangas p. 044 3161 716. 

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri torstaisin klo 
12.30, Tuiran kirkko. Raamat-
tupiiri kaikenikäisille kokoon-
tuu torstaisin Sumpussa. Vii-
meinen kerta kahvituksen 
kera. Vetäjinä Riitta Louhe-
lainen p. 040 5850 818 ja Ar-
ja Suomela.
Raamattu- ja rukousilta to 
26.5. klo 18, Tuiran kirkko. 
Kokoonnumme Tuiran kir-
kolla tilassa nimeltä Sumppu.
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat to 26.5. klo 19, Pyhän 
Tuomaan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 31.5. klo 19, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Viljo Jun-
tunen, Kalle Laivamaa.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Häämusiikin esittely su 29.5. 
klo 15, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus s. 18.
 
Karjasillan seurakunta
Konsertti la 28.5. klo 21, Kar-
jasillan kirkko. Ks. erillinen il-
moitus s. 16.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMINKI
Kesäillan musiikkihetki to 
9.6. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Pohjan Sotilassoittokun-
nan puupuhallin kvintetti.

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.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisen tuen hakemista var-
ten maanantaisin klo 9–11 
Tuiran kirkko p. (08) 531 4616. 
Ajalla 1.6.–31.8. annamme ai-
koja vain uusille asiakkaille. 
Aikoja on rajoitetusti ja vas-
taanottotoiminta on keski-
tetty yhteen paikkaan.
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
Viittomakielinen helators-
tain messu to 2.6. klo 14, Py-
hän Luukkaan kappeli. Mes-
sun jälkeen kirkkokahvit ja 
vierailu yliopiston kasvitie-
teelliseen puutarhaan.
Hietasaaren kesäilta to 9.6. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskuksessa. Hartaus, 
ulkopelejä ja makkaranpais-
toa.

NÄKÖVAMMAISET
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. Läh-
tö tiistaina 16.8. klo 9. Paluu 
torstaina 18.8. noin klo 16 
Retken hinta 110 euroa / hlö 
sisältäen majoituksen hotel-
lissa 2h huoneissa, puolihoi-
don ja monipuolisen matka-
ohjelman. Retken vetäjinä 
toimivat diakoniatyöntekijät 
Paula Mustonen ja Liisa Rah-
kola. Sitovat ilmoittautumi-
set 23.6. mennessä näkövam-
maistyön diakoniatyöntekijä 
Paula Mustoselle p.050-4305 
178 tai diakoniakeskuksen 
toimistoon p. (08) 3161 321.

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 27.5. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Lähetyssoppi on kesätauol-
la, seuraavan kerran 1.9. 
Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja avoinna ma–ke ja 
pe klo 10–14. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja, polkupyö-
riä sekä pajan tuotteita, tar-
jolla myös kahvia yms. Lah-
joituksia otetaan vastaan,  
p. 044 316 1720. 
Lähetystovi pe 27.5. klo 12–
13, Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja. Ks. ilmoitus s. 17.
Sytykeruusuja-askartelu-
talkoot lähetyksen hyväksi 
la 28.5. klo 12–15, Siipi, lähe-
tyksen puoti ja paja. Askar-
telemme munakoteloista ja 
steariinista ruusuja, joita voi 
käyttää grillin, saunanpesän 
tms. sytyttämiseen. Ne ovat 
erinomaisia tuliasia kesäai-
kaan. Tuo vanhoja munaken-
noja ja kynttilänpätkiä tulles-
sasi, mikäli mahdollista.

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. 
Isä-lapsiparkin kesäpäivä 
ma 13.6. klo 17–20, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Ks. 
ilmoitus s. 16.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kaikenikäisten kesäkeidas ti 
31.5. klo 10, Heinätorin seu-
rakuntatalo. Kaikenikäisten 
kesäkeidas tiistaisin 31.5., 
7.6. ja 14.6. klo 10–12. Kesä-
keidas alkaa hartaushetkel-
lä, jonka jälkeen kahville ja 
mehulle. Jokaisessa kesäkei-
taassa puuhaamme yhdessä, 
juttelemme, leikimme ja lau-
lamme. Diakoniatyö järjestää 
verenpaineenmittauksen.
Kouluunlähtevien siunaus 
Oulun tuomiokirkossa ke 1.6. 
klo 18, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus s. 18.

Karjasillan seurakunta
Kouluun lähtevien siunaa-
minen to 26.5. klo 18–19, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus s. 18.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen ti 31.5. klo 18–19, Kas-
tellin kirkko. Ks. ilmoitus s. 
18. 
Päiväkerhoikäisten kesäker-
hot Pyhän Andreaan kirkol-
la ma 6.6. alkaen maanan-
taisin ja keskiviikkoisin klo 
9–11.30 ja klo 12.30–15 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Tervetu-
loa päiväkerhoikäisten (synt. 
2005–2006) omiin kesäker-
hoihin. Kesäkerhossa keski-
tytään yhdessä tutkimaan ja 
ihmettelemään Luojamme 
kätten töitä sekä leikkimään 
ja laulamaan. Välillä syödään 
omia eväitä. Ohjaajina toimi-
vat Heidi Viitakangas ja Pet-
ra Kalapudas. Lisätietoja nu-
merosta 044 3161 428.
Päiväkerhoikäisten kesäker-
ho Maikkulan kappelissa ti 
7.6. alkaen tiistaisin ja tors-
taisin klo 9–11.30, Maikkulan 
kappeli. Tervetuloa päiväker-
hoikäisten (synt. 2005–2006) 
omaan kesäkerhoon. Kesä-
kerhossa keskitytään yhdessä 
tutkimaan ja ihmettelemään 
Luojamme kätten töitä se-
kä leikkimään ja laulamaan. 
Välillä syödään omia eväitä. 
Ohjaajina toimivat Heidi Vii-
takangas ja Petra Kalapudas. 
Lisätietoja numerosta, p. 044 
3161 428.
Päiväkerhoikäisten kesäker-
ho Pyhän Andreaan kirkolla 
ti 7.6. alkaen tiistaisin ja tors-
taisin klo 13–15.30. Tervetu-
loa päiväkerhoikäisten (synt. 
2005–2006) omaan kesäker-
hoon. Kesäkerhossa keskity-
tään yhdessä tutkimaan ja ih-
mettelemään Luojamme kät-
ten töitä sekä leikkimään ja 
laulamaan. Välillä syödään 
omia eväitä. Ohjaajina toimi-
vat Heidi Viitakangas ja Pet-
ra Kalapudas. Lisätietoja nu-
merosta 044 3161 428.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 29.5. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Py-
häkoulu isoille ja pienille ju-
malanpalveluksen yhteydes-
sä. Lisätietoja Aila Valtavaa-
ra p. 040 5747 109.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMINKI
Kesäperhekerho ke 8.6. klo 
11, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Ulkoilua ja mukavaa yh-
dessäoloa.

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

nuoret
Nuorten Livechat Church 
su 29.5. klo 18–21, http://

irc-galleria.net/communi-
ty/3232444. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja pohtimaan. 
Tule mukaan ja ota kantaa. 
Illan aiheena on kesäloma.

nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 27.5. klo 19–
0.30, Elohuone. Nuorten ai-
kuisten kristillinen kahvi-
la tarjoilee evankeliumia, 
elävää musiikkia ja elämyk-
siä rennossa seurassa. Katso 
esittely www.elossa.fi ja il-
moitus s. 16. 
Aalef-ilta su 29.5. klo 17, 
Hintan seurakuntatalo. Illan 
aihe on Made new by God, 
aiheesta alustaa Ilkka Mäki-
nen. Aalef on heprealaisten 
aakkosten ensimmäinen kir-
jain eli Aalef- iltojen aiheena 
ovat uskon perusjutut: Raa-
mattu, rukous, lähetys ja yh-
teys. Toiminnan järjestävät 

Oulujoen seurakunta ja Suo-
men lähetysseura.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ke 1.6. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 8.6. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 31.5. klo 
14, Höyhtyän palvelukeskus, 
Mummonkammari. Yhteinen 
hartaus- ja keskusteluhetki 
niin palvelukeskuksessa asu-
ville kuin lähiympäristöstä tu-
leville eläkeläisille.
80- ja 70-vuotiaitten juh-
lat to 2.6. klo 10, Karjasillan 
kirkko. 80-vuotiaitten syn-
tymäpäiväjuhla alkaa klo 10 
messulla Karjasillan kirkossa. 

A r k i s to  /  S a t u  L a p in lam p i

Motoristikirkossa  
pauhaavat moottorit

Tämän vuoden moottoripyöräi-
lyn ajokausi avataan jo 11. ker-
ran Ylikiimingin motoristikir-
kolla. Motoristikirkko päräy-

tetään helatorstaina 2. kesäkuuta kel-
lo 12–14 Ylikiimingin kirkossa ja kera 
moottoripyörien kirkon pihalla.

Motoristikirkossa keskeistä on ju-
malanpalvelukseen kuuluva kolmin-
kertainen moottoripyörien yhteiskäyn-
nistys ja kaasutus. Kirkosta siirrytään 
kaasuttelemaan ulkotiloihin toimituk-
sen jälkeen. 

Tapahtumaa järjestävä, Oulujoen 
seurakunnan kirkkoherra Jouni Rii-
pinen kertoo, että ulkona tapahtuukin 
keskeinen osa toimitusta sekä myös kii-
tos- ja ylistysosuutta; yhteiskäynnistys 
ja kaasutus täydentävät jumalanpalve-
lusta.  

– Motoristikirkon tarkoitus on pyy-
tää siunausta ja varjelusta ajokaudelle, 
itse matkamoottoripyörällä kurvaile-
va kirkkoherra Jouni Riipinen kertoo.

Kirkkoherra Jouni Riipinen muis-
tuttaa, että motoristikirkko nostaa 

myös yhteishenkeä yhteisen harras-
tuksen parissa. 

– Jokaiselle motoristille oma pyö-
rä on tärkeä ja kirkon pihalla mootto-
rin äänen myötä yhteinen asia oikein 
konkretisoituu, kirkkoherra Jouni Rii-
pinen toteaa.

Motoristikirkosta siirrytään paraa-
tiajon muodossa Ylikiimingin seura-
kuntatalolle, jossa vaihdetaan kuulu-
misia ja juodaan kahvit. Paikan pääl-
lä myydään makkaraa Lähetystyön hy-
väksi.

Perinteiseen motoristikirkkoon on 
parhaillaan kerääntynyt noin 300 pyö-
rää menneinä vuosina, tavallisesti kir-
kon pihassa kehrää helatorstaisin noin 
sata pyörää.

Motoristikirkon toimittaa Jouni Rii-
pinen ja kanttorina toimii Leo Rahko.

Tilaisuudessa saarnaa Päivö Juntu-
maa kristillisestä Gospel Riders -moot-
toripyöräkerhosta, jonka kanssa on 
tehty aiemminkin yhteistyötä Ylikii-
mingin motoristikirkon parissa.
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Messun jälkeen kahvit ja juh-
la seurakuntasalissa. 70-vuo-
tiaitten juhla alkaa syntymä-
päiväkahvilla klo 16 seura-
kuntasalissa ja päättyy viik-
komessuun kirkossa. 

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan vanhus-
työn linja vastaa keskiviik-
koisin klo 9–11 puhelinnu-
merossa (08) 5314 616. Nume-
roon voit soittaa, kun olet yk-
sin tai kaipaat kuuntelija, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista, pyytää kotikäyn-
tiä tai jättää soittopyynnön.
Eläkeläisten kerho to 9.6. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Yhteislaulua, kahvitarjoi-
lu ja kesäistä ohjelmaa. Mu-
kana diakoniatyöntekijä Pau-
la Kyllönen.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kesäkerhot ko-
koontuvat torstaisin joka toi-
nen viikko heinäkuun lop-
puun asti. Ohjelmassa kah-
vittelua ja yhdessäoloa. Lue 
lisää sivun 16 jutusta. 

Leirit ja retket
Liikuntavammaisten leiri 
13.–16.6. Rokuan leirikeskus. 
Ilmoittautuminen pe 27.5. 
mennessä yhteisten seura-
kuntapalvelujen toimistoon 
p. (08) 3161340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Leirin 
hinta on 62 euroa. Leirinvetä-
jänä toimivat Sirpa Kemppai-
nen, Anna-Maija Sälkiö ja Päi-
vi Moilanen. Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje.

Karjasillan seurakunta
Saaren sankarit -eräleiri 
1.–6.-luokkalaisille lapsil-
le 13.–15.6. Simon seurakun-
nan Montajan leirikeskukses-
sa. Ks. ilmoitus 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. Ilmoittautumi-
set 23.6. mennessä Yhteisiin 
seurakuntapalveluihin p. (08) 
316 1340. Leirin hinta: aikui-
set 46 €, lapset 4–18-v. 23 € 
(sisarukset 25 % alennus) ja 
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.  Sis. 
matkat, majoitus ja ruokailut 
sekä tapaturmavakuutus Ou-
lun ev.-lut.seurakuntien jäse-
nille. Leirin vetäjinä toimivat 
diakoniatyöntekijät Raija Yr-
jölä p. 040 5747 093 ja Sami 
Riipinen sekä lastenohjaaja 
Sirkka-Liisa Lindvall. Ilmoit-
tautuneille leirikirje.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan per-
heleiri 4.–6.7. Rokualla. Ks. 
erillinen ilmoitus s. 17.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista tie-
toa osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Wanted mattoja! Herättä-
jäjuhlien nuorten toimin-

taa varten tarvitaan matto-
ja! Mikäli sinulla on jemmas-
sa ylimääräisiä, puhtaita mat-
toja, jotka haluaisit lahjoit-
taa eteenpäin, otamme nii-
tä mielellämme vastaan. Voit 
toimittaa mattoja torstaina 
26.5. Heinätorin seurakunta-
talolle klo 17–19 välisenä ai-
kana. Kiitos jo etukäteen! Li-
sätietoja mari.tuokkola@evl.fi 
tai jouni.heikinheimo@evl.fi.
Raitin remmi to 26.5. klo 13–
15, Maikkulan kappeli. Tule 
porisemaan kahvikupposen 
ääreen Maikkulan kappelin 
takkahuoneeseen. Tilaisuus 
on kaikille avoin!
Vihkihetket Oulun tuomio-
kirkossa pe 27.5. klo 17, Ou-
lun tuomiokirkko. Meillä on 
ilo kutsua teidät omiin häi-
hinne Oulun tuomiokirkkoon. 
Mukaan tarvitsette vain toi-
senne ja esteettömyystodis-
tuksen. Muusta huolehtii Ou-
lun tuomiokirkkoseurakun-
ta. Todistajiakaan ette tarvit-
se, mutta halutessanne voitte 
kutsua juhlaan omat läheisen-
ne. Vihkimisen jälkeen tarjol-
la on hääkakkua ja kahvit tuo-
miokirkon kryptassa. Tilaisuu-
teen ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. 
Sinkkuilta pe 27.5. klo 18.30–
20.30, Keskustan seurakunta-
talo. Keväistä ohjemaa. Sink-
kuilta on aikuisten yksineläji-
en tapaamispaikka. 
Kesän sinkkuillat ti 7.6. alka-
en joka tiistai klo 18 Hietasaa-
ren leirikeskuksessa. Sinkkuil-
toja järjestetään elokuun lop-
puun asti.
Mummon ja Vaarin pysäkki 
la 28.5. klo 15–17. Retki Läm-
sänjärven kaupunkileirikes-
kukseen, hiihtomajantie 2. 
Ongitaan Pietarin kanssa. Ra-
kennetaan majoja. leikitään 
vanhan ajan leikkejä pihalla.
Naisten ilta Hietasaaressa 
ma 6.6. klo 18, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. il-
moitus s. 17.
Lauluilta ke 8.6. klo 18, Ou-
lun Diakonissalaitoksen kirk-
kosali. Tuttuja lauluja eri vuo-
sikymmeniltä. Illan teemana 
on kodin laulut. Yleisöllä on 
tilaisuuteen vapaa pääsy.
Musapäivät 14.–16.6. Raa-
tin nuorisotalon bänditila. 
Musapäivät on tarkoitettu 
11–14-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset nuorisomuusikko Esa 
Rättyä 040 5747 125 tai esa.
rattya@evl.fi. Mukaan ote-
taan seitsemän ensiksi ilmoit-
tautunutta. 

Kansainvälisyys
Naisten pankin aamukahvit 
pe 27.5. klo 7.30, Mazarine, 
Hallituskatu 21. 

Isä-lapsiparkin kesäpäivä 
maanantaina 13.6. klo 17–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Tapahtuma on avoin kaikille isille ja heidän alle koulu-
ikäisille lapsilleen. Ohjelmassa vapaata oleilua ja mah-
dollisuus makkaranpaistoon – ota omat makkarat mu-
kaan! Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Oulun kau-
pungin perhepalvelun kanssa.

TaivasKlubi -illat
pe 27.5. Insela 

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

Perhemessu  
torstaina 2.6. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Toimittaa Juha Tahkokorpi, avustaa Sanna 
Jukkola, kanttorina Lauri-Kalle Kallunki. 
Jäätelötarjoilu.

Tietoa jumalanpalvelusajoista  
Tuiran seurakunnassa
Tuiran kirkossa ei ole viikkomessua 
keskiviikkona 1.6.
Pyhän Tuomaan kirkon jumalanpalvelukset ovat 
ajalla 5.6.–14.8. klo 13 ja 21.8. alkaen klo 12.
Pateniemen kirkossa ei ole jumalanpalveluksia 
ajalla 2.6.–7.8. Seuraava jumalanpalvelus pidetään 
14.8. klo 18. 

Hartaushetkiä

Tuiran seurakunnan diakoniatyön 
ajanvaraus taloudellisissa asioissa 

ajalla 1.6.–31.8. maanantaisin klo 9–11
numerosta (08) 5314 616. 

Aikoja annamme vain uusille asiakkaille. Aikoja on 
rajoitetusti ja vastaanottotoiminta on keskitetty 
yhteen paikkaan.

Naisten illat 
maanantaisin klo 18–20 

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Kesän kokoontumiset: 6.6., 20.6., 4.7., 18.7. ja 1.8. 
Illoissa on yhdessäoloa vapaasti keskustellen, mak-
karan paistoa (omat eväät mukaan), kahvi- ja teetar-
joilu, saunomismahdollisuus ja iltahartaus. 

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.

Eläkeläisten 
kesäkerhoissa 

nautitaan

Oulun seurakuntien kesäkerhot avaavat taas 
ovensa. Kerhot ovat kaikille avoimia ja mak-
suttomia.

Kesäkerhoja järjestetään Tuiran ja Oulu-
joen seurakunnissa torstaisin.

Oulujoen seurakunta kutsuu eläkeläisiä kahvitte-
lemaan 9. kesäkuuta kello 13 Myllyojan seurakuntata-
lon ystävänkamariin ja Yli-Iin seurakuntatalolle. 16. 
kesäkuuta pannu on kuumana kello 11 Ylikiimingin 
vanhustentalon kerhohuoneessa ja kello 13 Huone-
suon seurakuntakodissa. Oulujoen kerhot kokoontu-
vat joka toinen viikko heinäkuun loppuun asti.

Tuiran seurakunnan kerho kokoontuu neljä ker-
taa kesäkuun aikana. Ohjelmassa on yhteislaulua, 
kahvia ja kesäistä ohjelmaa. Pyhän Tuomaan kir-
kossa lauletaan kesäisiä lauluja 9. kesäkuuta kello 
13. Tuiran kirkossa vierailee Tuiran seurakunnan 
nimikkolähetti Ville Typpö 16. kesäkuuta kello 13. 
Koskelan seurakuntakodissa virittäydytään juhan-
nustunnelmaan 23. kesäkuuta kello 13. Palokan pal-
velukeskuksessa keskitytään yhdessäoloon ja kes-
kusteluun yhdessä palvelukeskuksen väen kanssa 30. 
kesäkuuta kello 13.

Karjasillan seurakunnan kesäkerhoissa vietetään 
aikaa yhdessä päiväkahvien merkeissä kesä- ja hei-
näkuun aikana. Kesäkuun aikana kerhoja järjeste-
tään maanantaina 13. kesäkuuta kello 12 Maikkulan 
kappelissa ja kello 14 Caritas-kodissa, tiistaina 14. ke-
säkuuta kello 14 Höyhtyän palvelukeskuksessa, tors-
taina 16. kesäkuuta kello 13 Kaukovainion kappelis-
sa, keskiviikkona 22. kesäkuuta kello 13 Kastellin kir-
kolla, maanantaina 27. kesäkuuta kello 13 Karjasillan 
kirkolla ja keskiviikkona 29. kesäkuuta kello 13 Pyhän 
Andreaan kirkolla.

Annikki Kelhä ja Anja Larkoniemi vaihtamassa kuulumisia 
Kajaanintie 1:ssä kokoontuvassa Raksilan kerhossa.

SIIRTYY KESÄAIKAAN!

SEURAAVAT 
NUMEROT 

ILMESTYVÄT

9.6., 23.6.,
7.7., 21.7.,

4.8. ja 18.8.
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Konsertti 
lauantaina 28.5. klo 21 Karjasillan kirkossa 

Johannes Brahmsin (1833–1897) Saksalainen 
Sielunmessu. Cantio Laudis -kuoro, sopraano 
Ann-Sofie Ailovuo, baritoni Joose Vähäsöyrinki, 
pianistit Auroora Lahti ja Hannu Alasaarela 
sekä Leo Myllys, patarummut. Teoksen johtaa 
Olli Heikkilä. Ohjelma 10 / 5 euroa, tuotto 
Merimajakan Telakan toiminnan tukemiseen. 
Lue lisää toiminnasta osoitteesta 
www.merimajakka.com.

Opinnäytekonsertti
maanantaina 30.5. klo 19 
Pyhän Luukkaan kappelissa 

Saara Eskola suorittaa kirkkomuusikon opintoihin 
liittyvän opinnäytetyön taiteellisen osion Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Hän sovittanut J.S. Bachin 
kantaatin nro 170 uruille, joka on kirjoitettu 
orkesterille ja naislaulajalle. Eskola on työssään 
tutkinut orkestraation sovittamista uruille ja 
sovitustyössään häntä on ohjannut urkujensoiton 
lehtori Maija Lehtonen. Laulusolistina konsertissa 
on Pirjo Mäntyvaara. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kesäillan musiikkihetki 
torstaina 9.6. klo 20 Ylikiimingin kirkossa 

Pohjan Sotilassoittokunnan puupuhallinkvintetti.

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.

Oulujoen seurakunnan perheleiri 
4.–6.7.  Rokuan leirikeskuksessa 

Etusijalla Oulujoen seurakuntalaiset. Hinta 
aikuiset 46 euroa, 4–18v. 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

Musiikkia paanukirkon hyväksi
torstaina 26.5. klo 19 Oulun tuomiokirkossa

Alkuhartauden pitää piispa Samuel Salmi. Sofia Mag-
dalena -kuoro ja Raimo Paaso esiintyvät. Paanu-
kirkkosäätiön  hallituksen puheenjohtaja, maaher-
ra emeritus Eino  Siuruaisen pitää puheen. Kolehti ja 
käsiohjelmat Kärsämäen Paanukirkon hyväksi. 

Ympäriajot

Lintulan urheilukeskuksessa 
lauantaina 28.5. klo 12–16. Myytävänä kahvia ja 
mehua YV:n hyväksi. Ilmoittautuminen klo 11 al-
kaen. Tapahtuman järjestävät: Höyhtyän suuralu-
een yhteistyöryhmä,Oulu Triathlon & Cycling ja 
Karjasillan seurakunta.

Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa  
torstaina 2.6. klo 14. Myytävänä kahvia ja pullaa, 
mehua ja makkaraa YV:n hyväksi. Ilmoittautumi-
nen klo 13 alkaen. Tapahtuman järjestävät: Maik-
kula-Iinatti asukasyhdistys, Kastellin asukasyhdis-
tys, Honkala-Lämsänjärvi asukastoimikunta, Oulu 
Triathlon & Cycling ja Karjasillan seurakunta.

Tytöille ja pojille omat sarjat: 
vuonna 2004 –2003 syntyneet matka 200 m,
vuonna 2002–2000 syntyneet matka 500 m
vuonna 1999–1998 syntyneet ympäri

Kaikki osallistujat palkitaan – ensimmäiselle kulta-
mitali, toiselle hopeamitali ja lopuille pronssimita-
li. Lisätietoja tapahtumista antaa Pekka Hartikka, 
p. 040 3530 101. 

Lähetystovi 
perjantaina 27.5. klo 12–13 

Siipi, lähetyksen puoti ja pajassa. 

Ritvan päivän kevätjuhlaan saapuvat vieraaksi lä-
hetystyöntekijät Ritva ja Mauri Niemi Tansaniasta.

Suvenjuhla 
torstaina 9.6. alkaen klo 17 

Myllyojan asukastuvalla 

Kahvit, arpoja, tarjouslippuja Yrjänäisen puutarhal-
le. Klo 18 puheita, musiikkia, runoja,yhteislauluja. 
Järjestää Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmä, Yr-
jänäisen Puutarha, Hintan Martat ja Oulujoen seu-
rakunta.

Lähde rippikouluun 
Wittenbergiin 
ensi kesänä

Tuomiokirkossa 
avoimet 

ovet kesällä

Opas paikalla 
joka päivä 
klo 10–21 
aina 4.9. 
saakka.

Kaikenikäisten kesäkeidas 
tiistaina 7.6. ja 14.6. klo 10–12 
Heinätorin seurakuntatalossa

Kesäkeidas alkaa yhteisellä hartaushetkellä, jon-
ka jälkeen kahville ja mehulle. Kesäkeitaassa puu-
haamme yhdessä, juttelemme, leikimme ja laulam-
me. Diakoniatyö järjestää verenpaineenmittauksen.
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Karjasillan seurakunta järjestää ulkomaan rip-
pikoulun Saksan Wittenbergissä 4.–8. kesä-
kuuta 2012. 

Vuoden päästä toteutettavalle matkalle 
ovat tervetulleita muutkin kuin Karjasillan seura-
kuntaan kuuluvat rippikoululaiset. Ryhmään ote-
taan 20 nuorta. 

Karjasillan seurakuntapastori Heikki Karppinen 
uskoo, että rippikoulu uskonpuhdistaja Martti Lut-
herin jalanjäljissä herättää mielenkiintoa. 

– Luther innostaa. Rippikoululaiset voivat nähdä 
paikan päällä, missä Martti Luther vaikutti ja mistä 
koko uskonpuhdistus alkoi 1500-luvulla.

– Rippikoululaiset pääsevät tutustumaan saksa-
laiseen kulttuuriin ja kirkkoihin. Tapaamme tieten-
kin myös saksalaisia nuoria.

Karppinen muistuttaa, että Saksassa ovat jo täy-
dessä vauhdissa valmistautuminen reformaation 
500-vuotisjuhlavuoteen 2017.

Rippikoulun hinnaksi tulee noin 800 euroa.
Karppisen lisäksi matkalle lähtee Karjasillan seu-

rakunnan nuorisotyönohjaaja Jenni
Koskenkorva. Rippikoulusta Wittenbergissä voi 

kysyä lisää Heikki Karppiselta, p. 044 316 1580 tai 
sähköpostitse heikki.karppinen@evl.fi.

RIITTA HIRVONeN
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enot Oulussa 26.5.–9.6.2011M

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: Otto Jan Mi-
kael Airaksinen, Eeli Nooa 
Oliver Autio, Saimi Mimmi 
Matilda Laakko, Akseli Jo-
hannes Pitkänen.
Karjasilta: Rami Oliver An-
drey Kakko, Joel Mikael Kar-
jalainen, Mikkel Eliel Korho-
nen, Ellen Iida Annika Kuja-
la, Jasper Lauri Mikael Mat-
tanen, Topi Jussa Pennanen, 
Saku Oiva Olavi Pernu, Julius 
Risto Pekka Seppälä, Eeli Vil-
helmi Tiitinen. 
Tuira: Aada Helena Haapa-
koski, Niilo Johannes Hinku-
la, Joosua Akseli Kellokoski, 
Mikko-Pekka Henrik Kom-
minaho, Kalle Felix Palola, 
Veikka Juho Sakari Pehko-
nen, Iida Liisa Olivia Possak-
ka, Anton Halti Arthur Pus-
sinen, Ossi Elias Sankilampi, 
Luca Oliver Syväoja, Anni Ma-
ria Turunen, Sara Sinikka Uk-
konen, Emma Katariina Uu-
sitalo.   
Oulujoki: Kalle Oskari Gran-
lund, Seela Ellen Heikkilä, 
Oiva Johannes Hiltunen, Ja-
de Helmi Koistinen, Viivi Jo-
hanna Kumpulainen, Nella 
Enni Anneli Kynsilehto, Lot-
ta Maria Nissilä, Onni Eeme-
li Rautiainen, Sanni Sofia Jus-
tiina Räinä.

Vihityt:
Tuomiokirkko: Miika Samuel 
Klinga ja Ilona Annikki Nie-
minen, Juha Johannes Saari 
ja Elisa Johanna Setälä. 
Karjasilta: Olli Arvi Antero 
Pöytäkangas ja Jaana Susan-
na Nikula, Juha Tapani Taski-
la ja Hanna Kaisa Iskulehto, 
Jere Tapio Klami ja Marika Er-
ja Marianne Palokangas. 
Tuira: Kare-Paulus Kuha ja 
Satu Mirjami Hilliaho, Jukka 
Henrik Aatsinki ja Piritta Su-
sanna Ihme.

Kuolleet:
Tuomiokirkko: Saimi Eliina 
Orvokki Alioravainen s. Mak-
sa 81, Tyyne Ellen Pohjola s. 
Kokko 88.
Karjasilta: Raimo Ossian 
Halsti 63, Elli Annikki Ranta-
kari s. Niemelä 75, Kaarlo Ed-
vard Tauriainen 86, Esko Ar-
mas Törmänen 76.
Tuira: Onerva Kyllikki Cajan s. 
Lumila 82, Niilo Robert Höys-
niemi 94, Maija-Liisa Kalli-
nen s. Ala-Katara 76, Terttu 
Marjatta Kiuttu s. Korkala 69, 
Heikki Juhani Lindfors 68, Ta-
pani Eerikki Luostari 64, Ahti 
Väinö Antero Räinä 78, Hel-
li Eliina Similä s. Klemettinen 
90, Seppo Antero Virta 70.
Oulujoki: Elli Sisko Marjatta 
Jämsä s. Ollikainen 59, Heikki 
Eevertti Ylipahkala 86.

Häämusiikin 
esittelytilaisuus

sunnuntaina 29.5. klo 15 
Oulun tuomiokirkossa 

Oulun seurakuntien kanttorirt esittelevät keskeisen 
vihkitilaisuuksien ohjelmiston sisältäen häämarssit, 
yksinlaulut ja virret. Tilaisuus on avoin kaikille, mutta 
erityisesti tulevan kesän hääparit ovat tervetulleita. 

Kouluun lähtevien 
siunaamiset 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
ke 1.6. klo 18 Oulun tuomiokirkossa

Karjasillan seurakunnassa
to 26.5. klo 18 Karjasillan kirkossa

Tuiran seurakunnassa 
kouluun lähtevät esikoululaiset kutsutaan siunattavik-
si päiväkodeittain. 

Oulujoen seurakunnassa
to 26.5 klo 18 Ylikiimingin kirkossa 
to 26.5 klo 18 Yli-Iin kirkossa 

Siunaamisella toivotaan ja rukoillaan 
pienille koululaisille turvallista kou-
lutietä ja rauhallista mieltä. 

Tilaisuuksiin on tervetullut koko 
perhe, niin vanhemmat ja sisa-

rukset kuin isovanhemmat ja 
kummitkin. 

Lasta siunaamaan alt-
tarille voi tulla äiti, 

isä, kummi tai jo-
ku muu läheinen.

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
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Kirkon Ulkomaan-
apu haastaa kaikki 
Suomen rippikou-
lut ja rippikoululai-

set mukaan rakentamaan 
koulua Kambodzhaan. 
Konfirmaatiokolehdeilla 
koulu Kambodzhaan

-haasteen tavoitteena 
on kerätä 50 000 euroa, 
joiden avulla rakenne-
taan koulu Prohus 
Kbal -kylän lap-
sille. 

Mukaan on 
jo ilmoittautu-
nut useita seu-
rakuntia. Ensim-
mäisten joukossa haasteen 
otti vastaan Järvenpään 
seurakunta. 

– Haluamme antaa nuo-
rille konkreettisen vaikut-
tamismahdollisuuden pa-
remman maailman puo-
lesta. On hienoa olla mu-
kana hankkeessa, jon-
ka avulla saa viedä eteen-
päin viestiä lukutaidon ja 
koulutuksen merkitykses-
tä. Tähän konfirmaatioko-

lehtikeräykseen osallistu-
minen on osa diakonia - ja 
lähetyskasvatustyötämme, 
kertoo Järvenpään seura-
kunnan diakoni Mirka Ro-
tola-Pukkila.

Keräyksen etenemistä ja 
mukana olevia seurakun-
tia voi seurata Ulkomaa-
navun verkkosivuilla koko 
kesän ajan. Ulkomaanapu 
tekee Kambodzhassa töi-
tä erityisesti köyhän maa-
seudun kehittämisen ja 
miinanraivauksen puoles-
ta. Yli puolet väestöstä on 

alle 18-vuotiaita ja monil-
la lapsilla ei ole köyhyyden 
tai muiden syiden vuoksi 
mahdollisuutta käydä kou-
lua. Nyt rakennettava kou-

lu rakennetaan 
yhdessä pai-

kallisten kump-
paneiden kanssa. 
– Nuoret ovat 

valveutuneita näis-
sä kysymyksissä. Ym-
märretään, että meil-
lä Suomessa on hyvä 
asua ja että meillä on 
vastuu muun maail-
man ihmisten ja ym-
päristön hyvinvoin-
nista, toteaa Rotola-

Pukkila.
Haasteella on oma ta-

pahtuma Facebookissa ja 
se kerää yhteen haastee-
seen osallistuvat nuoret 
ja hankkeen muut tuki-
jat ympäri Suomea. Haas-
te löytyy nimellä ”Kon-
firmaatiokolehdeilla kou-
lu Kambodzhaan” Kirkon 
Ulkomaanavun Facebook-
sivuilta.

19

eurakunnissa tapahtuu

www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki.seurakunta.netHailuoto Lumijoki

S

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
Raamattu- ja rukousilta ti 
31.5. klo 18 srk-salissa.

Päiväkerhot kesätauolla.
Rippikouluilta to 26.5. klo 18 
srk-talolla, oman leirin väelle, 
käymme läpi leiriasioita.
Ystävyyden talo pe 27.5. klo 
10 srk-talolla.
Vapaaehtoisten palaveri ma 
30.5. klo 15 srk-talolla. Halu-
atko tehdä vapaaehtoistyö-
tä lapsi-, nuoriso-, diakonia- 
tai lähetystyössä? Tervetuloa 
mukaan palaveeraamaan!
Kevään viimeinen Raamat-
tupiiri ti 31.5. klo 18.30, Hel-
lin luona Jukolantie 2 A 5.
Hartaus Lumilyhdyssä ke 
1.6. klo 14. 
Kuoro ke 1.6. klo 18.30 srk-
talolla.
Helatorstain messu kirkossa 
to 2.6. klo 10, messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetystuokio 
srk-talolla. Ks. jumalanpalve-
lusilmoitukset. 
Matalakynnys su 5.6. klo 16 
Korsuhovilla. Mukana Patrick 
Dickson.
Rippileiri: 6.–10.6. olemme 
rippileirillä, virasto auki nor-
maalisti.
Partio: Partioleiri Pökkelö-ci-
ty 11, villinlännenleiri, Hossan 
Seipiniemessä seikkailijoille, 

tarpojille, samoajille ja vael-
tajille.  Hinta 75 € I perheen-
jäsen, 70 € II perheenjäsen. 
Tarkemmat tiedot kotisivuil-
la. Vanhempia toivotaan lei-
rille mukaan erityisesti ter-
veys, turvallisuus ja muoni-
tustehtäviin. Jos olet kiin-
nostunut ota yhteys Makeen 
(markku.korhonen@evl.fi).  
Diakonia: Seuraavassa leh-
dessä ilmoitetaan Eu-ruoki-
en jakamispäivästä ja ajasta.  
Haluaisitko tukea seura-
kuntamme lasten ja nuor-
ten leiritoimintaa? – se on-
nistuu hyvin leirirahaston 
kautta. Tuki maksetaan ti-
lille 574119-27433 / LAHJOI-
TUSVARAT, viestikenttään 
LEIRIRAHASTO. Kaikki apu 
otetaan kiitollisuudella vas-
taan! Lisätietoja Markulta p. 
045 2369 094.
Rauhanyhdistys: Pe 27.5. klo 
19 nuortenilta suviseurojen 
kentällä. Su 29.5. klo 17 seu-
rat ry:llä. Ti 31.5. klo 17 mies-
tenilta suviseurojen kentällä. 
Ti 7.6. klo 17 miestenilta su-
viseurojen kentällä.
Kuollut: Mauri Erkki Ranto-
harju, 76.

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

Koulun 
kevätkirkko 
lauantaina 4. kesäkuuta 
klo 8.40.

Kirkon ympäristöä ja hautausmaata siivottiin kevättalkoissa 
20.5. Kuvassa 3.–4.-luokan poikia talkookahveilla.

Seurakunnan 
nettisivut 

uudistuvat - seu-
ratkaa sivua: 

www.hailuodon-
seurakunta.fi

Konfirmaatiokolehdeilla
koulu Kambodzhaan

Sanoja ja säveliä 
Kempeleessä

Kempeleen seurakun-
ta järjestää Suveen 
sanoin ja sävelin 
-matinean sunnun-

taina 29. toukokuuta kello 
17 Kirkonkylän seurakun-
takodissa. Tilaisuuteen ovat 
tervetulleita kaikki sanoista 
ja sävelistä pitävät.

Matineassa Leena Leh-
muspuu esittelee kirjojaan, 
Hilja Alasuvanto lausuu 
runojaan ja Jaana Kemp-
painen-Vesa laulaa. Tilai-
suudessa lauletaan myös 
yhdessä. Tarjolla on salaat-
ti-iltapala ja kahvit.

Leena Lehmuspuu 
(s.1936) on eläkkeellä oleva 
diakonissa-erikoissairaan-
hoitaja-kätilö, jolla on sekä 
kotimainen että kansainvä-
linen työhistoria. Hän on 
kirjoittanut elämänsä aika-
na päiväkirjaa, artikkeleita, 
kolumneja ja runojakin.

Lehmuspuu on keskit-
tynyt tavoitteelliseen kir-
joittamiseen vuodesta 2002 

lähtien, jolloin on käynyt 
muun muassa Elämäntari-
na Akatemian peruskurs-
sin ja aloittanut Päätalo ins-
tituutin kolmivuotisen kir-
joittajakoulun.

Hän on myös osallistu-
nut kirjoituskilpailuihin ja 
voittanut niistä kaksi: Elin-
ikäistä oppimista käsittele-
vän esseen 2002 ja Hautaus-
toimistojen liiton ammatti-

laissarjan vuonna 2008 ai-
heesta Näitä hautajaisia en 
unohda.

Lehmuspuun tuotan-
toon kuuluvat myös ro-
maani Muodonmuutos ja 
dokumentillinen elämä-
kertateos Etelänristin al-
la. Tuorein romaani, Hä-
peä ihon alla, ilmestyi hel-
mikuussa.

Leena Lehmuspuu esittelee teoksiaan sunnuntaina Kempeleessä.

A r k i s to
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Haukiputaan kirkko toimii jälleen 

tiekirkkona 
ja on avoinna yleisölle 6.6.–26.8. maanantaista perjantaihin klo 10–18, jolloin myös 
kirkon oppaat ovat paikalla.

Haukiputaan kirkko on rakennettu vuonna 1762 ja se on kansallisesti ja kansainvä-
lisesti tunnettu kuvakirkko. Pääosa Mikael Toppeliuksen tekemistä kirkon maalauk-
sista on vuodelta 1774. ”Viimeisen tuomion” Toppelius maalasi vuonna 1779 ja maa-
lausta on pidetty maamme merkittävämpänä barokkityylisenä sommitelmana. Hau-
kiputaan kirkon kuvia on konservoitu vuonna 1908, jolloin rakennettiin sakasti alt-
tarin taakse. Alkujaan sakasti oli kirkon pohjoisristissä viimeistä tuomiota esittävän 
maalauksen takana. Kirkkoa konservoitiin myös vuosina 1972–1975 sekä 2000-luvun 
alussa. Lehterille rakennetut ensimmäiset urut otettiin käyttöön vuonna 1925. Leh-
teri poistettiin vuonna 1968 ja uudet urut asennettiin lattiatasoon. 
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www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

eurakunnissa tapahtuu 26.5.–9.6.2011S

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

Yhteisvastuukeräyksen tuot-
to 2011 oli 10.698,25 €. Sydä-
mellinen kiitos kaikille keräyk-
seen osallistuneille ja mukana 
olleille vapaaehtoisille.
Aamurukous keskiviik-
koisin klo 6 kirkos-
sa. 
Perheker-
hojen retki 
Luurinmut-
kaan 27.5. 
lähtö klo 9 
paluu klo 14 

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
26.5. klo 13 srk-keskuksessa. 
Kevätkauden viimeinen ko-
koontuminen. 
Puttaan Tuvan lounas to 
26.5. klo 12–15, tarjolla sis-
konmakkarakeitto, 4 € /an-
nos, Kirkkotie 10 C. Puttaan 
Tuvan toiminta on kesätauol-
la kesä- ja heinäkuun.
Rukouspiiri to 26.5. klo 18 
Puttaan tuvassa.
Taimimyyjäiset pe 27.5. klo 
12–15 Puttaan Tuvan pihal-
la (Kirkkotie 10 C). Jos haluat 
lahjoittaa taimia, ne voi tuo-
da paikan päälle tai pyytää 
noutamaan, p. 040 5014 764. 
Paikallisia kestäviä taimia.
Siioninvirsiseurat su 29.5. 
klo 17 Kellon srk-kodissa. Pu-
hujina Sami Puolitaival, Pek-
ka Rintamäki ja Heikki Kaik-
konen. Kahvitarjoilu.
Mielenterveydeksi iltapäi-
vä ma 30.5. klo 12–16 Isonnie-
men leirikeskuksessa. Yhteis-

mennessä.
Pietun pianokoulun kevät-
konsertti ma 6.6. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa.  
Kesäkahvilaemäntien pala-

veri ti 7.6. klo 13 Kirkonky-
län srk-kodin Toppe-

lius-kokoushuo-
neessa. Suun-

nittelemme 
heinäkuun 
kesäkahvilan 
toiminnan. 
Tervetuloa!

Päiväkerho-
jen kevätkirk-

ko to 26.5. klo 
18 Pyhän Kolminai-

suuden kirkossa.
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. Kirpputorin kesätempaus 
to 9.6. klo 14–17. Kirpputori 
jää kesätempauksen jälkeen 
tauolle.
Perhelentopallo la klo 9–11 
Kirkonkylän ala-asteella.  
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 29.5. klo 16 ry:llä. 
Seurat to 2.6. klo 16 ry:llä. 
Seurat su 5.6. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 29.5. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Jasmine Eeva Ma-
ria Siltavirta, Katariina Eeva 
Maria Moilanen, Milla Karo-
liina Kulju, Santeri Toivo Jo-
hannes Jalonen.
Kuollut: Heimo Antero Ta-
pio, 76.

lähtö kirkkopihalta klo 11.45. 
Ulkoilua, ruokailu ja kahvit, 
hartaus. Ilm. diakoniatoi-
mistoon perjantaisin p. (08) 
5472 636. Järjestää Yhdessä 
Yhdistys ja Haukiputaan seu-
rakunta.
Poikaleiri yli 10-vuotiaille 
6.–8.6. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Ilm. ke 31.5. men-
nessä Pekka Rintamäelle p. 
040 5436 960. Osallistujille 
lähetetään leirikirje ja osal-
listujakortti.
Perhekerho ke 1.6. ja ke 8.6. 
klo 9.30–11 Martinniemen 
srk-kodilla. 
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ti 7.6. klo 13 srk-kes-
kuksen monitoimisalissa. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 8.6. klo 18.30 Wirkkulas-
sa. Kokouksen asialuettelo 
nähtävänä kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla. Ko-
kouksen tarkistettu pöytä-
kirja nähtävänä kirkkoher-

ranvirastossa 13.6.–13.7. Kirk-
koherranvirasto avoinna ma-
pe klo 10–14 ja to klo 10–17.
Ekaluokkalaisten oma lei-
ri syksyllä 2011 ekaluokan 
aloittaville tytöille ja pojille 
13.–14.8 Isoniemen leirikes-
kuksessa. Leirin hinta 10 € /
osallistuja. Leirille otetaan 20 
osallistujaa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Leirin ilmoit-
tautumisaika on 5.8. saakka! 
Leirin vetäjinä toimivat Ou-

Tule talkoolaiseksi 
Haukiputaan lähetysjuhlille 2.–4.9.! 

Jokainen talkoolainen saa juhlapaidan. Talkoolaiseksi voit 
ilmoittautua kirkkoherranvirastossa, seurakuntakodeilla, 
soittamalla lähetyssihteerille p. 040 5014 764 tai netissä 
www.oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi. 
Talkoolaisia tarvitaan mm. huoltotehtäviin, järjestyksen-
valvontaan, juhlaravintolaan ja liikenteenohjaukseen. 
Voit valita itsellesi sopivimman päivän, jolloin voit työs-
kennellä talkoolaisena. Talkoovuoro voi olla esim. 2 tuntia. 
Lisätietoja lähetyssihteeri Helena Ylimaulalta 
p. 040 5014 764.

ti Palokangas ja Ulla Nyyssö-
nen. Ilmoittautuminen www.
alakkonäämua.fi => leireille 
ilmoittautuminen -sivuston 
kautta 5.8. mennessä. Osal-
listujille lähetetään leirikirje 
ja osallistujakortti.
Kellonkartanon toimintaa: 
kauden avajaisviikonloppu 
28.–29.5., Aki Paavola, he-
latorstain Israel-tapahtuma 
2.6., piispa Olavi Rimpiläinen 
su 5.6.  

Rauhanyhdistys Haukipu-
das: seurat su 29.5. klo 16 
Kultasimpussa ja klo 17 srk-
keskuksessa. Seurat to 2.6. 
klo 17 ry:llä. Kello: seurat su 
5.6. klo 17 ry:llä. Jokikylä: 
raamattuluokkalaisten retki 
pe 27.5. klo 18 Koljun majalle, 
seurat su 29.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Hilda Iida Amanda 
Raappana, Paulus Ilmari Pa-
lola.

Kirkkoherranvirasto 
avoinna ma–ti ja pe 
klo 9–15, ke klo 9–14, 
to klo 9–17. 
Kirkkoherranvirasto 
kiinni ke 1.6. 
Virasto siirtyy kesä-
aikaan 2.6. Kesäajan 
aukioloajat ovat ma-ti 
ja pe klo 10–15, ke klo 
10–14, to klo 10–17.

Valtakunnallinen 
Yle 1:sen Radiomessu 

Sunnuntaina 5.6. kello 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuisku, saarna Pekka 
Rehumäki, avustaa Paulus Pikkarainen ja Saija Kivelä. 
Kanttorina Marjo Irjala. Musiikki Aiolos-kuoro, 
johtajana Elina Könönen, Marjo Heiskanen, huilu. 

Tervetuloa 
kultturelli-
iltapäivään!
Suveen sanoin ja sävelin 
-matinea su 29.5. klo 17 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Leena Lehmuspuu 
esittelee kirjojaan. 
Musiikkia, yhteislaulua 
ja runoja. Iltapala. 

Pienten koululaisten 

kesäkerhot 
tämän kevään 1.–2.-luokkalaisille  

6.6.–1.7. ja 1.–10.8. Keskustan srk-talolla ja 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Kerhot kokoontuvat ma–pe klo 9–15 paitsi 
juhannusaattona. 

Kerhot ovat maksuttomia, omat eväät mukaan!
Kerhoihin ei ole ilmoittautumisia, toivotaan, että 
ensimmäisellä kerralla huoltaja kävisi saattelemassa 
kerhoon ja täyttämässä henkilötietolomakkeen.
Jos kerhopisteeseen tulee yli 50 kerholaista, 
etusijalla ovat ne lapset, joiden molemmat 
vanhemmat ovat töissä. 
Lisätietoja lapsityönohjaaja Saija Kivelältä 
p. 040 7790 375

Kesäiset perhekahvilat 
ovat auki lapsiperheille kesällä Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla 
keskiviikkoisin klo 9.30–11: 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 3.8., 
10.8., 16.8.(TI!) ja 24.8.
Tervetuloa leikkimään ja tapaamaan ystäviä!
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Varhaisnuorten 
kesätoimintaan 

mahtuu vielä 
mukaan.

Ks. lisätiedot koti-
sivuilta: www.evl.fi/

srk/kempele/
nuoret
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19 Inkeri ja Lauri Aho-
lalla, Linnakuja 9, 
Liminka.
Lähetys-
työ: Lähe-
tysvintti 
ma 31.5. 
klo 12–14 
yhdessä-
oloa käsi-
töiden, kah-
vittelun ja jut-
telun merkeissä. 
Sen jälkeen vintin 
väki jää hyvin ansaitulle ke-
sälomalle. Kiitos kuluneesta 
keväästä ja siunattua kesää!
Olohuone avoinna to 16.6. 
klo 13–15 Tupoksen Vana-
mossa. Videon ja kesän tun-
nelmissa. Mukana Maisa, Kyl-
likki ja Eero.
Kehitysvammaisten ja per-
heiden iltahetki 8.6.klo 17 
Pitojen Helmessä. Ilmoittau-
du Maisalle sähköpostilla tai 
ma 6.6. p. 044 7521 227.
Juhannusjuustoa keitetään 
ja myydään varausten perus-
teella ke 22.6. seurakuntata-
lolla. Juustolitran hinta on 5 
€. Myytävänä myös kuivakak-
kuja hintaan 5–10 € koosta 
riippuen sekä pikkurieskasia 
1,50 € / 5 kpl pussi. Varauk-
set Inkerille p. 040 8383 222.
Varhaisnuorisotyö: Kesän 
toimintaa yhteistyössä kun-
nan ja 4H:n kanssa: Päivälei-
rit 6–9-vuotiaille 6.–10.6. Tu-
poksen Vanamolla klo 10–14. 
Hinta 10 € /vk (4H:n jäsenet 
8 €). Hinta sisältää lämpimän 
ruoan ja kaikki tarvittavat 

Kouluun lähtevien siunaus-
kirkot: Ti 31.5. klo 18 kirkos-
sa, (kirkonkylä ja ala-asteet). 
Ke 1.6. klo 18 kirkossa, (Tu-
pos).

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 

Kirkkoherra Pauli Niemelä 
virkavapaalla 1.6.–31.8.2011. 
Kirkkoherran sijaisena kappa-
lainen Raimo Salonen 
p. 040 7203 246.
Jäälin hauta-
usmaan sii-
voustalkoo-
väelle kii-
tokset osal-
listumisesta!
Kristittyjen 
yhteinen ru-
kouspiiri su 29.5. 
klo 18 Montin-sali.
Juttunurkka ma 30.5. 
klo 10–13. Jäälin seurakunta-
kodilla. Kesä-, heinä-, ja elo-
kuun Juttunurkka kiinni.
Työttömien ja pienitulois-
ten eläkeläisten ruokailu 
ma 30.5. klo 11–12 Jäälin seu-
rakuntakodilla. Aterian hinta 
2 €. Kesä-, heinä-, elokuussa 
ruokailua ei järjestetä.
Mielenterveyskuntoutujien 
omaisryhmä ti 31.5. klo 13–

15 Suvelan saunarakennus. 
Kevään viimeinen kokoontu-
minen ulkoilun ja makkaran-

paiston merkeissä.  
Naisten saunailta 

to 26.5. klo 18 
Suvelassa. Ke-
vään viimeises-
sä illassa Sei-
jat saunottaa 
ja laulattaa. 
Sään suosiessa 

ollaan iltanuoti-
olla. Tule rentou-

tumaan yhdessä!
Eläkeläisten seurakunta-

retki ke 8.6. Kierikkikeskuk-
seen Yli-Iihin. Matkan hin-
ta on 20 €, sisältää kuljetuk-
sen, pääsymaksun, ruokai-
lun, opastetun kierroksen ul-
konäyttelyssä ja kahvit. Lin-
ja-auton aikataulu: Alaky-
lä 10.15, Putkosen tietä Jää-
liin 10.30, Huttukylä 10.45 ja 
kunnantalo klo 11. Ilmoittau-
tuminen 31.5. mennessä Sei-

jalle 040 5793 247. Minimi-
ryhmä 20 henkilöä.
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.
Esikkoryhmä ti 31.5. klo 10–
12 Jäälin seurakuntakoti. 
Lasten parkki ja päiväker-
hot ovat jääneet kesätauolle.
Perinteiset kesäkerhot aloit-
tavat toimintansa Kiimingis-
sä Kirkkopirtillä ja Jäälissä 
Jäälin seurakuntakodilla 6.–

Eläkeläisten 
seurakuntaretki 

ke 8.6. 
Kierikkikeskukseen 

Yli-Iihin. 

Perjantai-pulla 
S-Marketin eteisessä 

pe 27.5. klo 14–17 
tai niin kauan kuin 
myytävää riittää. 

Tervetuloa 
ostoksille!

Kastetut: Peppi Mai-
ja Kaarina Ahola, Malla 
Mari Jadessa Kallasjär-
vi, Ilari Juha Eino Seppä 
ja Josefiina Aleksandra 
Tuohimaa.
Kuollut: Seppo Kullervo 
Mattila 59.

Jäälin seurakuntakoti kappeliksi 

Jäälin seurakuntakoti vihitään kappeliksi sunnuntaina 
5.6. klo 18. Vihkimisessä piispa Samuel Salmea 
avustaa lääninrovasti Jaakko Kaltakari ja Kiimingin 
papisto. Vanamo lauluryhmää johtaa Marja Ainali ja 
soitinryhmää Tuomo Nikkola. Urkurina Risto Ainali. 
Vihkimisessä käytetään Tuomo Nikkolan Jääliä varten 
säveltämää messumusiikkia. Vihkimisen jälkeen 
tarjotaan juhlakahvit. Tervetuloa!

Maija Väisäsen Pianokonsertti
Kiimingin seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 29.5. 
kello 19. Hän soittaa Mozartin, Debussyn, Crumbin 
ja Lisztin musiikkia. Väisänen on opiskellut  Sibelius-
Akatemiassa Liisa Pohjolan johdolla ja valmistunut 
musiikin maisteriksi vuonna 2009. Tällä hetkellä 
opinnot jatkuvat Guildhall School of Music and 
Dramassa Lontoossa Joan Havillin luokalla. Maija 
Väisänen on palkittu useissa kilpailuissa, mm. 
kansainvälisessä Maj Lind -pianokilpailussa.

Konsertin järjestävät Kiimingin musiikkiyhdistys ry ja 
Kiimingin seurakunta. Ohjelman hinta on 5 €.

Hyvä 70 vuotta vuonna 2011 täyttävä
Limingan seurakuntalainen

Tervetuloa juhlimaan pyöreitä yhdessä toisten 
ikätovereiden kanssa keskiviikkona 1.6. Klo 12–14 
(puoliso mukaan) Limingan seurakuntatalolla.

Ilmoittautuminen to 26.5. mennessä p. 044 7521 226.

Hyvä vanhuus Limingassa 
"Mitä se edellyttää kunnallisilta palveluilta"
Limingassa torstaina 26.5. klo 18–20 
Heikki Sarvela-salissa. Professori ja geriatrian 
erikoislääkäri Sirkka-Liisa Kivelä vierailee. Tilaisuudessa 
asiantuntijapaneeli ja mahdollisuus keskusteluun. 

materiaalit. Ilmoittau-
tumiset 27.5. men-

nessä Helille p. 
0400 803 837. 
Toiminnalli-
nen kesälei-
ri 9–13-vuoti-
aille 27.–29.6. 
Rantakylän 
koululla. Hin-

ta 15 € (4H:n 
jäsenet 12 €). Il-

moittautu-
miset 17.6. 

mennessä He-
lille.
Partio: 27.5. 
Päivystys 
Partiotoi-
mistossa klo 
14–16. Par-
tioleiri Pökke-
lö-city 11, villin-
lännenleiri, Hos-
san Seipiniemes-
sä seikkailijoille, tarpo-
jille, samoajille ja vaeltajille. 

Hinta 75 € I perheenjäsen, 70 
€ II perheenjäsen. Tarkemmat 
tiedot kotisivuilla. Vanhempia 
toivotaan leirille mukaan eri-
tyisesti terveys, turvallisuus ja 
muonitustehtäviin. Jos olet 
kiinnostunut ota yhteys Ma-
keen (markku.korhonen@evl.
fi). Ilmoittautuminen Makel-
le kololta saatavalla lomak-
keella.
Rauhanyhdistys: Kodinseu-

rat pe 27.5. klo 18.30 
Maikki ja Mark-

ku Holmalla se-
kä Pirjo ja Kai 
Ylimäellä. 
Kevätjuhla 
su 29.5. klo 
14 Limingan 
kirkossa ja 
kahvitarjoilu 

ry:llä. Seurat 
su 5.6. klo 17 ja 

18.30 ry:llä.
Kastettu: Vilho Matti 

Antero Laitinen.

Vapaaehtoistyön tukihen-
kilöilta ti 31.5. klo 18 Luon-
tokeskuksessa. Ilmoita 26.5. 
mennessä p. 044 7521 226.
Herännäisseurat ti 31.5. klo 

23.6. välisenä aikana klo 10–
15. Lapsi voi olla enimmillään 
kolme tuntia / päivä kesäker-
hossa. Toiminta on tarkoitet-
tu vuosina 2004–2007 syn-
tyneille lapsille. Omat eväät 
mukaan. Toiminnasta vastaa-
vat seurakunnan lastenoh-
jaajat sekä nuoret avustajat. 
Kyselyihin vastaavat lasteno-
hjaajat puhelin 040 7431 902 
(Kirkkopirtti) ja 0400 835 374 
(Jäälin seurakuntakoti).
Hautainhoitosopimuksia 
kaudelle 1.6.2011–31.8.2011 
voi tehdä 31.5.2011 asti. Ta-

loustoimisto 040 576 2178 
Pekka Vähänen.
Rauhanyhdistys: Kevätjuh-
la su 29.5. klo 17 rauhanyh-
distys.

Eu-ruoan jako

liminkalaisille
taloudellisissa vaikeuksissa

oleville työttömille ja perheille

torstaina 9.6. klo 14–18
(tai niin kauan kuin tavaraa riittää)

Hannu Krankan koulun sisäpihalla
(autoilla liikuntahallin takaa) Linnukkatie 5

Limingan seurakunta ja SPR

Seurakuntaretki 
kesäiseen 

Hailuotoon 15.6. 
Hailuoto-oppaan 

matkassa.
Kaikille avoin. 
Lisätietoja 9.6. 

lehdessä.
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Kirkkoherranvirasto suljet-
tu pe 27.5.
Omaishoitajien vertasistu-
kiryhmä ma 30.5. klo 12 ke-
vätkauden päätöskokoontu-
minen toimitalolla. 
Kesäperhekerhot ja Parkki 
ke 8.6. ja 15.6. klo 9.30–11.30 
Vattukujalla ja Salonpäässä 
Lapsille kesäkerhoja viikol-
la 23 ja 24 Vattukujalla ja Sa-
lonpäässä. Lisätietoja netti-
sivuilla.
Päiväkerhoihin kaudel-
le 2011–2012 ilmoittautu-
minen toukokuun loppuun 
mennessä, sähköisesti seura-
kunnan nettisivuilla.
Hartaus ke 1.6. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa Tapio Kortes-
luoma.

eurakunnissa tapahtuu 26.5.–9.6.2011S

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

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

Hartaus to 26.5. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Iltahartaus to 26.5. klo 19 
Rokualla, Jouni Heikkinen. 
Kirkkoherranvirasto ja kaik-
ki toimistot suljettu pe 27.5. 
Pyhäkoulu su 29.5. klo 11.30–
12.30 srk-talon alakerrassa.
Virsilaulutuokio ke 1.6. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Ossi Ka-
java.
Hartaus ja ehtoollinen ke 
1.6. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.

Herättäjän seurat ja mak-
karanpaistoa ti 7.6. klo 19 
Koortilan grillikatoksessa, 
Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 8.6. klo 15 Ranta-
kodissa, Jouni Heikkinen. 
Virsilaulutuokio to 9.6. klo 
13 Päiväkeskuksessa, Ossi Ka-
java.
Ehtoolliskirkko to 9.6. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Pekka Kyllönen.
Hartaus to 9.6. klo 14 Vire-
kodissa, 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 maksuis-
ta löytyy kotisivuiltamme 
www.muhoksenseurakun-
ta.fi.

Mobilistien 
kirkkopyhän messuun 

su 29.5. klo 12
järjestetään kirkkokyy-
ditys. Ilmoittautumiset 

to 26.5. klo 16 
mennessä

kirkkoherranvirastoon 
p. 533 1284.

Seurakuntaretki 
4.–5. heinäkuuta Kokkolaan. 
Lähtö ma 4.7. klo 9, yöpyminen Best Western Hotel Kokkola, paluu 
ti 5.7. illalla.
Matkan hinta n. 100 €, sis. matkat, ruokailut ja majoituksen. 
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 10.6. mennessä kirkkoherran-
virastoon p. 533 1284. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi ohjelma 
ja aikataulut ennen matkaa. Tervetuloa mukaan retkelle!

 
SIUNAAMISELLA TOIVOTAAN JA RUKOILLAAN PIENELLE 

KOULULAISELLE TAIVAAN ISÄN TURVAA JA HUOLENPITOA 

KOULUTIELLE JA KOKO ELÄMÄN TIELLE. 

TILAISUUDEN JÄLKEEN LAHJOITETAAN JOKAISELLE SYKSYLLÄ 

KOULUNSA ALOITTAVALLE KIRJALAHJA.

MEHU- JA KAHVITARJOILU SEURAKUNTATALOLLA!

Lapset ja perheet: Pyhäkou-
lu su 29.5. klo 11.30–12.30 
srk-talon alakerrassa. Keväi-
nen kirkkohetki ti 31.5. klo 18 
kirkossa. Kirkkohetkessä siu-
nataan tulevan syksyn eka-
luokkalaiset. Lasten leirit ja  
kesäpäivät käynnistyvät he-
ti koulujen loputtua. Katso 
tarkemmat tiedot kotisivuil-
tamme tai kouluissa jaetusta 
esitteestä.
Perheretki Powerpark-hu-
vipuistoon Alahärmään la 

11.6. Retki Särkänniemen
huvipuistoon Tampe-
reelle ma 20.6. Molem-
piin tied. ja ilm. Muhok-
sen kunta/ Heikki Väke-
väinen p. 044 4970404. 
Lisätietoja myös seura-
kunnan kotisivuilta.
Rippikoulut: Päivärip-

pikoulun päiväjakso 6.–

10.6. Koortilassa päivittäin 
klo 10–15. Konfirmaatio su 
12.6. klo 10 kirkossa. Kesä I 
-rippikoulun päiväjakso 8.–
10.6. klo 9–14 srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 26.5. klo 19 ompeluseurat 
ry:llä. Su 29.5. klo 13 kevätjuh-
la ry:llä. Su 5.6. klo 17 seurat 
ry:llä. To 9.6. klo 19 nuotioilta 
Kangastiellä, Vedenkuja. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: La 28.5. kevätretki. Su 
29.5. klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. 
Kastettu: Veeti Sebastian Mik-
konen, Peppi Inkeri Ervasti. 
Kuollut: Lempi Hilma Anelma 
Pyykkö s. Mustonen 77, Liisa 
Margareta Maaninen s. Toi-
vanen 82. 

Kyläkamarin 
kevätkauden 
päättäjäiset
ke 8.6. klo 12
Pappilantie 28
Tervetuloa!

Isosten tehtävään siunaaminen
su 29.5. klo 10 Oulunsalon kirkossa

Tervetuloa uusi, vanha tai ikivanha isonen
yhdessä perheesi tai ystäviesi kanssa!

Messun jälkeen kirkkokahvit seurakuntatalolla. 

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

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

Lastenleirille 
UMPIMÄHKÄÄN
Perinteiset Pikkurysä- ja Lohirysäleirit 
järjestetään jälleen Umpimähkässä alakouluikäisille.
Pikkurysä 1.–2.-luokkalaisille 21.–23.6. 
Hinta 23 euroa. Paikkoja 40 lapselle.
Lohirysä 3.–6.-luokkalaisille 4.–7.7. 
Hinta 32 euroa. Paikkoja 40 lapselle.

Ilmoittautumiset seurakunnan nettisivuilla 
oulunsalonseurakunta.fi, kohdassa 
sähköinen ilmoittautuminen.
Lisätietoja netistä ja nuorisotyönohjaajilta:
Kirsi 040 772 0373, Jenni 040 772 0375
ja Jussi 044 745 3852.

OULUNSALON SEURAKUNNASSA 
ON HAETTAVANA

Määräaikainen 
toimistosihteerin toimi 
ajalle 1.7.2011–31.12.2011. Pääsyvaatimuksena 
on merkonomin tai tradenomin tutkinto.

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu mm. palkkahallin-
non tehtävät sekä hautatoimen tehtävät. Arvostamme 
palkanlaskennan kokemusta.

Palkkauksessa noudatetaan kirkon virka- ja työehtoso-
pimusta. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy vaa-
tivuusryhmän 402 mukaisesti. Peruspalkan lisäksi voi-
daan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 
% peruspalkasta.

Hakuaika alkaa 31.5.2011 ja päättyy 19.6.2011 klo 15. 
Kirjalliset hakemukset osoitteeseen: Oulunsalon seu-
rakunta, Päivi Juntunen, Vattukuja 2, 90460 Oulunsalo.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Päivi Juntunen 
p. 040 772 0374 tai paivi.juntunen@evl.fi.

KyläKamarin päättäjäisseu-
rat ke 8.6. klo 12.

Hartaus ke 8.6. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa Sirpa Miet-
tunen.
Hartaus to 9.6. klo 11.30 Tep-
polassa, Sirpa Miettunen.
Salonpään ry: Seurat su 29.5. 
klo 16 Eero Pisilä, Lauri Kar-
humaa. Seurat su 12.6. klo 16 
ry:llä. Pentti Räisänen, Erk-
ki Vähäsöyrinki. Kirkonky-
län ry: Seurat su 29.5. klo 16 
Matti Lääkkö, Jari Kupsala ry. 
Seurat to 2.6. klo 16 ry, Jukka 
Tervo, Juhani Lepistö. Koulu-
jen päättäjäistapahtuma pe 
3.6. klo 19 Tuomikoskella, Ku-
minakuja 1. Seurat su 5.6. klo 
16 ry Olavi Voittonen, Esa 
Kurkela.
Kastetut: Emil Andrea Saar-
ni, Walle Albert Kellokoski, 
Eero Elmeri Kiljunen, Emilia 
Siru Sylvia Tamminen.
Seurakuntapastori Minna 
Salmi lomalla 30.5.–7.7.
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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

Lapsikuoron kevätjuhla to 
26.5. klo 16 Temmeksen srk-
talolla. Pyydetään mukaan 
vanhempia ja isovanhempia.
Nuttuja neulotaan viimeisen 
kerran tälle keväälle to 26.5. 
klo 17–19 Tyrnävän seura-
kuntatalon takkahuoneessa. 
”Harjoitukset” jatkuvat syk-
syllä. Kiitos kaikille ”nuttuili-
joille” tähän asti. Olette iha-
nia NuttuEnkeleitä.
Hartaus pe 27.5. klo 13.30 Le-
polassa.
Yhteisvastuu-kiitosjuhla ke 
1.6. klo 17 Tyrnävän seura-
kuntatalolla.
Koulun kevätkirkko ma 30.5. 
klo 10 Murron koululla.
3-vuotissynttärit ti 31.5. klo 
18.30 vuonna 2008 syntyneil-
le lapsille Tyrnävän seurakun-
tatalolla.
Koulun kevätkirkko pe 3.6. 
klo 9.15 ja la 4.6. klo 9.15 Tyr-
nävän kirkossa.
Hartaus to 9.6. klo 14 
Alatemmeksen van-
hainkodilla.
50 vuotta sitten ri-
pillepäässeiden kirk-
kopyhä su 12.6. klo 
10 Tyrnävän kirkossa. 
Muistelot srk-talolla.
Aamukammari keskiviik-
koisin klo 9–10.30 Tyrnävän 
seurakuntatalon takkahuo-
neessa.

KESTILÄ
Seurakuntakerhon retki pe 
27.5. Runnille. Lähtö klo 9 
srk-kodilta.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
27.5. klo 13 Pihlajistossa.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 27.5. klo 19 Anne ja Pasi 
Kurkisella.
Kevätjuhla su 29.5. klo 12 
Kestilän ry:llä.
Kylvön siunaaminen ma 6.6. 
klo 19 Jouko Helanderin pel-
lolla, Pyhännäntien varrel-
la. Lähtö klo 18.45 vanhalta 
seurakuntakodilta, jossa kah-
vit tilaisuuden jälkeen.
Nuotioilta pe 10.6. klo 19 
ry:llä. 
Vainajien säilytystilan ja 
huoltorakennuksen käyt-
töön siunaaminen su 19.6. 
klo 10 Kestilän kirkossa. 

PIIPPOLA
Piippolan Rauhanyhdistyk-
sen yleinen ylimääräinen ko-
kous ja seurat su 29.5. klo 19 
srk-kodissa. 
Herättäjäpyhä helatorstai-
na 2.6. Messu klo 10 kirkos-
sa. Ruokailu ja herättäjäseu-
rat srk-kodissa, Merja Jyrkkä 
ja Juhani Kajava. 
Kuollut: Helvi Katri Aittola s. 
Koskenkangas 90.

PULKKILA
Varhaisnuoret to 26.5. klo 16 
kerhotilassa.
Raamattuluokka pe 27.5. klo 
19 ry:llä.
Kevätjuhla su 29.5. klo 13 
ry:llä.

Hartaus ja laulutuokio pe 
3.6. klo 13 Koivulehdossa.
Kastettu: Olli Pekka Mylly-
koski.

PYHÄNTÄ
Kylvön siunaaminen to 26.5. 
klo 10 Jari Mahosenahon pel-
loilla, Törmälänperäntiellä. 
Kahvit Tavastkengän kyläta-
lolla. 
Kuorot to 26.5.: Veteraani-
kuoro to klo 12, lapsikuoro 
to klo 16.30 ja kirkkokuoro 
to klo 18 srk-talossa.
Hartaus to 26.5. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Ehtoollishartaus pe 27.5. klo 
10.30 Nestorissa.
Seurat su 5.6. klo 16 ry:llä, K. 
Leinonen ja J. Lesonen.
Nuotioilta to 9.6. klo 18 pap-
pilan rannassa. Otetaan käyt-
töön uusi grillikota. Seura-
kuntalaisille kerrotaan pap-
pilanrannan pihasuunnitel-
man toteuttamisesta. 
Kastettu: Matilda Hilla Sofia 
Makkonen.
Kuolleet: Helvi Heleena Tu-
runen s. Korpiniemi 92, An-
na-Liisa Myllylä s. Keränen 81.

RANTSILA
Projektikuoro to 26.5. klo 19 
srk-talossa. 
Ompeluseurat pe 27.5. klo 
19 ry:llä.
Kuorojen kirkkopyhä su 
29.5. Sanajumalanpalve-
lus klo 13 kirkossa. Messun 
jälkeen diakonissa Eeva-Lii-
sa Kekkosen ja kanttori Arja 
Leinosen 20-vuotisjuhlat srk-

talossa. 
Seurat su 29.5. klo 18.30 
ry:llä, Simo Kinnunen.
Lähetystilaisuus helatorstai-
na 2.6. klo 13 messun jälkeen 
seurakuntatalossa. Matti 
Laurila kertoo Nepalin mat-
kasta. Kirkkokahvit ja arpa-
jaiset lähetystyön hyväksi.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 5.6. klo 18.30 srk-talossa, 
Mikko Hallikainen.
Veteraanikuoron ja Paavo-
lan perinnekuoron yhteiset 
harjoitukset to 9.6. klo 11 
srk-talossa. 

Seurakunnan kesäretki to 
21.7. Alavieskaan ja Kalajoelle.
Isospalaveri leirille lähtevil-
le isosille la 28.5. klo 13–16 
seurakuntatalon kerhohuo-
neessa.
Temmes: Siivoustalkoot to 
26.5. klo 10–13 Temmeksen 
hautausmaalla. Koulun ke-
vätkirkko ma 30.5. klo 13 Tem-
meksen kirkossa. 
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 29.5. klo 14 Lepo-

Äitien hemmotteluilta 
maanantaina 30.5. klo 18 Kesäkodilla Kolmikannassa.
Ilmoittautumiset perjantaihin 27.5. mennessä 
kerhossa tai soittamalla Marikalle 044 7372 615 
tai Minnalle 044 7372 616.

Haudanhoitosopimukset

Seurakunta tekee 5 ja 10 vuoden sopimuksia
sekä kesähoitosopimuksia. 

Sopimuksen voi tehdä toukokuun loppuun mennessä 
taloustoimistossa, p. (08) 5640 620. 

Hoitosopimus sisältää haudan pinnan nurmi- tai 
hiekkahoidon, kukat ja kukkienhoidon ja -kastelun.lassa ja klo 16 ry:llä. Kirje-

kuorimyyjäiset ja suurarvon-
ta ke 1.6. klo 19 ry:llä, iltapa-
la klo 18.30. Seurat su 5.6. klo 
16 ry:llä. 
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 29.5. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Minja Eerika Ojala, 
Inka Aurora Peltokorpi, Ville 
Heikki Sebastian Riikola, Len-
ni Markus Gabriel Risto.
Kuollut: Terttu Kyllikki Tolo-
nen s. Keränen 91.

EU-elintarvikkeiden 
jako ruoka-apua 

tarvitseville perheille 
to 26.5. klo 12–13 

Temmeksen srk-talolla 
ja klo 15–17 

Tyrnävän srk-talolla.

Ikäihmisten 
leiripäivä 
tiistaina 31.5. 
kesäkodilla

Lähtö klo 9 Tyrnävän 
seurakuntatalolta ja 
paluu klo 16 mennessä. 
Osallistumismaksu 
5 euroa sisältää kyydin, 
ruoan ja kahvin. 

Ilmoittautumiset 
27.5. mennessä 
khranvirastoon 
p. (08) 5640 600.

Sanajumalanpalvelus 
helatorstaina 2.6. klo 13 Röön Retretissä. 
Toimittaa Timo Liikanen, kanttorina Pentti Korkiakoski.

Ensi syksyn päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen
Syksyllä päiväkerhoihin otetaan vuosina 2006 ja 2007 
syntyneitä lapsia.
Päiväkerhoihin ilmoittaudutaan joko kerhossa 
toukokuussa lastenohjaajalle tai soittamalla 
maanantaina 30.5. kello 9–15 välisenä aikana 
Marikalle 044 7372 615 tai Minnalle 044 7372 616.

Seurakuntamme 
lähetystyön 
kenttäkohteet ja 
nimikkolähetit:

Botswana
Venla Kurki

Etiopia
Regina Hantikainen
Taina Taskila

Keski-Aasia
Kaija Martin

Nepali
Sambia
Satu ja Jorma Arkkila
Sinikka ja Martti Arkkila

Venäjä
Annikki Juujärvi

PORIN LÄHETYSJUHLAT
Raahen seurakunta tekee matkan valtakunnallisille lä-
hetysjuhlille Poriin 10.–12. kesäkuuta. Matkalle on mah-
dollisuus päästä mukaan myös Siikalatvalta. Juhlien tee-
ma tänä vuonna on Arki@Pyhä. Reposaaressa sijaitseva 
42 vuodepaikkainen matkakoti on varattu käyttöömme. 
Matkan kokonaishinta on 90 € / hlö. (sis. matkat, majoit-
tumisen ja aamupalan kahdelta yöltä). Sitovat ilmoittau-
tumiset Raahen kirkkoherranvirastoon 5.6. mennessä p. 
(08) 213 2 610. Lisätietoja lähetyssihteeri Henri Oksanen 
p. 040 764 1285 sekä tarkempaa tietoa juhlien ohjelmas-
ta osoitteessa www.lahetysjuhlat.fi.
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K I N O K U L M A

Cannesin filmijuhlien 
voittajien uutisoinis-
sa Suomen tiedotus-
välineet otsikoivat, 

kuka jäi palkinnoitta. Tuo 
osaton oli tietysti Aki Kau-
rismäki. Voitonjuhliin oli 
valmistauduttu kuin leijoni-
en maailmanmestaruuteen.

Kaurismäen ohjaama elo-
kuva Le Havre sai kuiten-
kin Cannesin kolmesta tuo-

Ekumeeninen jury palkitsi Kaurismäen
maristosta kahdelta palkinnon. 
Kansainvälinen elokuva-arvos-
telijoiden jury piti Le Havrea 
kilpasarjan parhaana elokuvana 
ja ekumeeninen tuomaristo an-
toi elokuvalle erikoismaininnan.  

Virallinen voittaja on amerik-
kalaisen Terrence Malickin oh-
jaama Elämän puu. Sen nimi ja 
aihe viittavat Raamattuun. Eku-
meenisen tuomariston olisi luul-
lut olevan samoilla linjoilla, kuin 
näyttelijä Robert de Niron joh-
tama virallinen palkinnon jaka-
ja. He valitsivat kuitenkin Kau-
rismäen.

Katolinen kirkko on elokuvan 
synnystä 1895 alkaen suhtautu-
nut myönteisesti uuteen taide-
muotoon aivan kuten radioon, 
televisioon ja viimeksi uuteen 
teknologiaan. Kirkko on perus-

tanut joukkoviestinnälle omis-
tautuneen lehdenkin, jonka ny-
kyinen nimi on Signis. Elokuva-
arvostelut ovat sen vakiosisältöä.

Ekumeenisen elokuvapalkin-
non takana on kristittyjä eloku-
vatekijöitä ja kriitikoita. Tuoma-
riston nimittää Signis.

Aki Kaurismäen Le Havren 
palkitseminen on linjassa pal-
kinnon tavoitteiden kanssa.  Nii-
hin kuuluvat kristilliset arvot, 
oikeudenmukaisuus ja ihmisoi-
keudet. Teos kertoo miehestä, jo-
ka elämänsä ehtoolla hankkii li-
säansioita kengänkiillottajana. 
Hän näkee poliiseja piileskele-
vän 9-vuotiaan maahanmuutta-
jan. Mies vie pojan kotiinsa tur-
vaan. Samaan aikaan miehen 
vaimo joutuu sairaalaan.

Teemassa on viittauksia eu-

Le Havre -elokuvan on ohjannut Aki Kaurismäki. Pääosissa nähdään André 
Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin ja Blondin Miguel.

rooppalaisen elokuvan kulta-ai-
kaan 1930-luvulle, mutta myös 
Charlie Chaplinin maailmaan. 
Suomen ennakkoensi-ilta on ke-

säkuussa Sodankylän filmi-
juhlilla.

PeNTTI KeJONeN

Minna Kurjenluoma – 
Kerran Grönlannissa 

12.6. saakka
Pohjoinen valokuvakeskus, 

Rantagalleria

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

A nn i  K innu n e n

Maria Littow löysi Minna Kurjenluoman valokuvista tutunoloisia maisemia.

Kevään lämmetessä ulkona, 
Rantagalleriassa voi tuntea 
tuulahduksen Grönlannin 
jäisestä äärettömyydes-

tä. Maailman suurimman saaren 
maisemat saa katsojan tuntemaan 
itsensä pieneksi.

Kerran Grönlannissa on helsin-
kiläisen valokuvataiteilija Minna 
Kurjenluoman (s. 1977) näyttely, 
jonka kuvat ovat syntyneet Grön-
lannin Upernaviksissa vietetyn 
residenssivierailun aikana.

Grönlannin lähihistoriassa 
monet ongelmat ovat seurausta 
perinteisen ja modernin törmäyk-
sestä ja yhteensovittamisen mah-
dottomuudesta. Kurjenluoman 
residenssivierailun aikana Uper-

navikissa tapahtui nuorten itse-
murha-aalto. Koulut suljettiin ja 
hautajaiset seurasivat toisiaan.

Kurjenluoman kuvat kom-
mentoivat globaalin ja paikalli-
sen yhteentörmäystä. 

Taide 
on lähellä
Tanssitaiteilija Maria Littow, 48 
,saapuu näyttelyyn oman tanssit-
reenin jälkeen. Hän harjoittelee 
usein Valveella ja on käynyt kat-
somassa gallerian lähes jokaisen 
näyttelyn. 

– Tämä talo on hieno juttu. 
Oman työn lopuksi voi irrottau-
tua siitä ja harjoituksen rankkuu-
desta. Tänne on helppo tulla. 

– Hyvästä näyttelystä saatan 
myös vinkata kavereille, että käy-
kääpä katsomassa. Jopa yhden ku-
van takia olen suositellut jotain 
näyttelyä, Littow kertoo. 

Valokuvataiteessa Littowia vie-
hättävät aidot, käsittelemättömät 
kuvat, jollaiseksi hän olettaa myös 
Kurjenluoman teokset.

Avaraa 
ajattelua
Kerran Grönlannissa rakentuu 
muotokuvista ja maisemakuvis-
ta. Kuvaston moninaisuus on Lit-
towin mieleen.

Tanssijaa viehättävät erityises-
ti jäämaisemat, jotka kuvaa luon-
non avaruutta. Niitä katsoessa 

mielikuvitus jatkaa siitä, mihin 
kuvan rajat loppuvat. 

– Se on ihmeellistä, kuinka 
isoa se on. Tuntuu, että tämä vaan 
jatkuu, Littow kertoo.

Yksi kuva on kuitenkin ylitse 
avaruuden. 

– Värikkäät talot, jotka joiden 
kaltaisia muistan nähneeni myös 
isäni kuvissa. Ihana nähdä, kuin-
ka väriä on haettu sinne valkoi-
sen keskelle, Littow kuvailee te-
osta Upernavik, jossa kylän har-
jakattoiset puutalot seisovat vä-
rikkäänä rinteessä.

Littowin isä kävi Grönlannissa 
1970-luvulla, joten hän on kuul-
lut tarinoita kiehtovasta maasta 
ja sen omalaatuisesta kulttuuris-

ta. Hän tunnistaa Kurjenniemen 
kuvista samoja elementtejä, mitä 
on nähnyt isänsä vuosikymmeniä 
sitten ottamissa kuvissa.

Mikä ajaa ihmisen matkaan ja 
”löytämään” uusia maita ja man-
tuja? 

– Ehkä se on uteliaisuutta. Ei 
riitä, että näkee asian toisen ku-
vaamana. Pitää mennä itse pai-
kalle. Ehkä siinä on jotain oman 
maailman hahmottamista, kuin-
ka pieni sitä onkaan tässä maail-
massa, valokuvausta itsekin har-
rastava tanssija pohtii.

MARJO HÄKKINeN

Tanssija piipahti jäisissä maisemissa


