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Vastarannan Kiiski 

Ryyppyputki on aina yhteinen ongelma

Pääkirjoitus

Kampin kappeli 
houkutellut väkeä
Kesäkuun alussa avattu Kampin Hiljaisuu-
den kappeli on houkutellut kävijöitä Hel-
singissä.

Narinkkatorilla sijaitsevassa puisessa 
rakennuksessa on vieraillut jo yli 40 000 
kävijää, kerrotaan Designpääkaupungin 
tiedotuksesta.

Kappeli on kaikille avoin hiljentymis- 
ja keskustelupaikka. Siellä ei järjestetä us-
konnollisia toimituksia.

Toiminnasta vastaavat kumppanuus-
periaatteella Kirkko Helsingissä ja Helsin-
gin kaupungin sosiaalivirasto. Kappelissa 
voi tavata seurakunnan ja sosiaaliviraston 
työntekijöitä keskustelua varten.

Rakennus on syntynyt osana design-
pääkaupungin ohjelmaa. Rakennus sai jo 
ennen valmistumistaan The Chicago At-
henaeumin International Architecture 
Award 2010 -palkinnon.

 Helsingin Sanomat 5.7.

Muut lehdetAatoksia

joilla. Ja on sellaisessa epätyypillisessä 
työsuhteessa, jossa työt voivat loppua 
päivänä minä hyvänsä.

Miten hänen yläasteikäiset ystä-
vänsä ovat pärjänneet? Ovat he pär-
jänneet, mutta kaikki ovat kulkeneet 
vähintään yhtä pitkän tien. Ammat-
ti on löytynyt vasta 40-vuotiaana tai 
sitten he vieläkin kulkevat ammatis-
ta toiseen. 

Pitkät tiet ammattiin ja tasapainoi-
seen elämään ja syrjäytymisen toistu-
va välttäminen eivät voi siten olla vain 
heidän henkilökohtaisten ominai-
suuksiensa seurausta. Jotain olisi voi-
tu tehdä, että nämä tytöt ja naiset oli-
sivat päässeet helpommalla. 

Koulupakon pidennys? Olisi saatta-
nut toimiakin. Se olisi taannut sen, ett-
eivät he olisi karanneet haahuilemaan 
liian nuorina, niin että haahuilusta tu-
li heidän – ainakin väliaikainen – omi-
naisuutensa. He olisivat myös tarvin-
neet mielenterveyspalveluja siinä vai-
heessa kun he voivat huonosti ja yrit-
tivät selviytyä. Meni vuosia siihen, että 
he saivat taas itsensä jaloilleen. Ja kun 
saivat, aika oli mennyt ohitse, ja ura-
mahdollisuudet jääneet taakse.

He olivat kaikki lahjakkaita. Ovat 
edelleen, mutta eivät pysty käyttämään 
lahjakkuuksiaan kaikissa mitoissaan. Se 
on sääli. Heitä ja meitä kaikkia kohtaan.

MIA HEMMING
Kirjoittaja on Tampereella asuva 

freelance-toimittaja.

Hukattu
lahjakkuus

Tunnenpa erään naisen, jonka 
lapsuuden kotioloissa oli var-
masti psykologien mielestä pa-
rantamisen varaa. Vanhem-

mat käyttivät runsaasti alkoholia, ja 
olivat väkivaltaisia toisiaan kohtaan, 
niin henkisesti kuin fyysisesti. Fyysi-
sesti vain ollessaan humalassa eivätkä 
silloinkaan koskaan niin, että olisivat 
tarvinneet sairaalahoitoa.

Tytöstä ja hänen sisarestaan kuiten-
kin välitettiin ja pidettiin huolta. Myös 
muut sukulaiset osoittivat heitä koh-
taan kiintymystä ja jakoivat aikaansa 
heille.

Perhe oli keskiluokkainen. Raha-
huolia oli, mutta enemmän kummuten 
tarpeesta pitää yllä silloista keskiluok-
kaista elämäntyyliä kuin perustarpei-
den tyydyttämättömyydestä.

Tytöllä oli ala-asteikäisenä vielä ys-
täviä, joiden kotona ei esiintynyt vas-
taavankaltaisia ongelmia. Ainakaan ei 
siltä näyttänyt ulospäin. 

Ala-asteen loppuvaiheella tytön ys-
täväpiiri alkoi muuttua. Hänen ystä-
vikseen valikoitui avioeroperheiden 
lapsia – myös hänen vanhempansa oli-
vat jo eronneet – sekä alkoholiongel-
maisia perheitä. Perheitä, joissa käytiin 
kuitenkin töissä, tultiin toimeen ja vä-
litettiin ja pidettiin huoli lapsista.

Tytön tien aikuisen tasapainoiseen 
elämään mutkisti koulun keskeyttä-
minen. Sen jälkeen paluu koulunpen-
kille, hanttihommiin, ja taas lisää kou-
lutusta. Ja sitten, noin 40-vuotiaana 
koitti valmistuminen. Mutta mistä saa 
koulutusta vastaavaa työtä ilman ko-
kemusta? Etsimällä löytyi koulutusta 
suunnilleen vastaavaa työtä, hän keik-
kui toimeentulon rajoilla. 

Kunnes tuli umpikuja vastaan ja 
alan vaihto. Jälleen hän löysi koulutus-
taan suunnilleen vastaavaa työtä, vaik-
kakin keikkuu taas toimeentulon ra-

Kuulin vastikään, kuinka kuuttakymmentä lähestyvät 

siskokset muistelivat lapsuuskesiään. Muistoja eivät 

värittäneet helteiset kesät, soratiet, kukkaniityt ja 

lehmipaimenena olo. 

Heille lapsuuskesistä tuli ensimmäisenä mieleen jatku-

va lähtövalmiudessa olo. Koska isä ryyppäsi kesäloman, ja 

oli humalassa väkivaltainen, pakomatka saattoi olla edes-

sä hetkenä minä hyvänsä. Nukkuakin piti ikkuna auki, jot-

ta kuuli isän paluun reissuiltaan ja saattoi paeta, jos tar-

peen oli. 

Humalassa isä puhui kovalla äänellä. Joskus hän saattoi 

laskea kuulema vitsiäkin ja hyppyyttää lapsia polvella, mutta 

yleensä lapset ja talossa asuvat vuokralaiset pääsivät todista-

maan äidin ja isän karjuntaa toisilleen. Joskus heilahti nyrk-

kikin. Rahasta oli tiukkaa, mutta viinaan sitä tuntui riittävän. 

Kun kesäloma päättyi, elämä rauhoittui jonkin verran. 

Viikolla isä oli asiallinen, pyöräili aamulla tehtaalle ja illalla 

takaisin valmiiseen ruokapöytään. Viina ei hallinnut arkea, 

vaikka kellarista palaava isä tuoksahtikin monesti oudolle.  

Mutta perjantaista sunnuntaihin elämä oli taas kuin kesälo-

malla, ainaista jännitystä. Vaikka monella muulla naapurus-

ton lapsella oli samanlaista, kyllä se kuulema hävetti. 

Monessa perheessä eletään parasta aikaa samanlaista elä-

mää. Ainaisessa pelossa ja jännityksessä kasvaneista lapsista 

kasvaa ihannetapauksissa aikuisia, jotka päättävät vakaasti 

antaa omille lapsilleen pelottoman elämän ja lapsuuskesät, 

joita haluaa muistella. Mutta moni myös omaksuu lapsuu-

dessa nähdyt toimintamallit omikseen. 

Varsinkin kesälomilla juominen riistäytyy monella hal-

linnasta. Meiltä jokaiselta tarvitaankin kansalaisrohkeut-

ta puuttua lähimmäisen juomiseen. Se voi pelastaa monen  

lapsuuden.

Elsi Salovaara

elsi.salovaara@rauhantervehdys.fi 

Perhetyöntekijöistä  
on pulaa
Sosiaalityössä työskenteleville perhetyön-
tekijöille olisi Kuusamossa tarvetta. Näin 
kokevat sekä sosiaali- että nuorisotyön 
työntekijät.

Etsivä nuorisotyöntekijä Marika Käh-
könen kertoo työssään syrjäytymisvaaras-
sa olevien nuorten parissa kaivanneensa 
yhteistyökumppania, joka voisi tarvittaes-
sa työskennellä nuoren kotona koko per-
heen tukena. Nuoren oireillessa tukea tar-
vitsee usein koko perhe.

– Yhteistyö sosiaalityön kanssa on su-
junut hyvin, mutta sinne tarvittaisiin eh-
dottomasti perhetyöntekijöitä, joilla olisi 
mahdollista paneutua syvällisesti perheen 
tilanteeseen, mennä nuoren kotiin sään-
nöllisesti, keskustella ja tehdä arkipäivän 
asioita yhdessä perheen kanssa.

Kähkösen mukaan perusteellisesti teh-
dyllä ennaltaehkäisevällä työllä tulisi pit-
källä tähtäimellä säästöjä ja voitaisiin vä-
hentää myös sijoitusten tarvetta.

 Koillissanomat 28.6.

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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Seurakunnat järjestävät 
kesäisin runsaasti 
erilaisia tapahtumia, 
joista löytyy varmasti 
jokaiselle jotakin 
mieleistä – vai löytyykö? 
Kysyimme tätä Oulun 
kauppatorilla.

1. Oletko osallistunut tai ai-
keissa osallistua seurakuntien 
järjestämiin kesätapahtumiin?
2. Millaiset kesätapahtumat 
kiinnostavat sinua?
3. Oletko kuullut Totuus-ta-
pahtumasta ja aiotko osallis-
tua siihen?
4. Kerro kesäsuunnitelmistasi.

KAtjA KIISKINEN

Teuvo, Oulu
1. En ole ajatellut kesätapahtu-
miin osallistumista, mutta syk-
syisin käyn raamattupiirissä ja 
Kaukovainion kappelissa aamu-
puurolla.
2. Musiikkitapahtumat sekä to-
rilla ja keskustassa järjestettävät 
tapahtumat.
3. En ole kuullut, joten en var-
maan osallistu.
4. Aion käydä vanhempieni luo-
na Helsingissä ja Vantaalla.

Sofia, Oulu
1. Minulla ei ole tietoa seura-
kuntien tapahtumista.
2. Esimerkiksi hyväntekeväi-
syyskonsertit tai muut hyvän-
tekeväisyystapahtumat voisivat 
olla kiinnostavia.
3. En ole kuullut, mutta jos tääl-
lä keskustassa järjestetään, niin 
voisin ehkä käydä katsomassa.
4. Kesäloma on ollut jo, joten 
työn merkeissä menee. Jonkun 
viikonloppureissun voisin tehdä.

Kaisu, Oulu
1. Kävimme Hietasaaressa ju-
hannustapahtumassa.
2. Lapsille ja lapsiperheille jär-
jestetyt tapahtumat kiinnosta-
vat.
3. Olen kuullut ja olen ollut jos-
kus järjestämässäkin sitä. Jos 
olen silloin Oulussa, niin var-
maan tulee käytyä.
4. Olemme menossa tyttäreni 
Mimosan kanssa äiti–lapsi-lei-
rille.

Arja, Oulu
1. Kävin Hietasaaren juhannus-
tapahtumassa, ja maanantaina 
olisi tarkoitus mennä naistenil-
taan.
2. Naistenilta on hyvä tapahtu-
ma, sillä siinä yhdistyvät sauna, 
makkaranpaisto, yhdessäolo se-
kä hengellisyys.
3. Olen ollut Totuus-tapahtu-
massa järjestäjänä, kahviteltassa.
4. Matkustan Hyvinkäälle Ete-
lä-Suomeen, olen sieltä kotoisin.

Gallup
Ku va t :  L au r i  Po s io

Katse siirtyy ensi kesän juhliin

Suviseuroissa 
pyydettiin apua

Armo riitti 
evankelisilla

Körtit vetosivat vapaaehtoistyön 
esteettömyyden puolesta

Kirkollisten kesäjuhlien kausi alkaa kääntyä loppua kohden. 
Heinäkuussa koolla ovat olleet kirkon suurimmat herätysliikkeet. 
Ensi viikonloppuna Rauhan Sana juhlii Torniossa Alatornion kirkolla. 
Vuoden päästä isoja juhlia pidetään myös Pohjois-Pohjanmaalla.

KooNNut: ElSI SAlovAArA Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyk-
sen (Sley) Evankeliumijuhlassa Kupittaal-
la oli kaupunkifestivaalin tuntua. Vierei-

sillä nurmikentillä oli käynnissä juniorijalka-
palloilijoiden Aura Cup. 

Juhlakentän teemana oli Armo riittää, mut-
ta urheilussahan ei armoa tunneta. Niinpä ve-
toomukset tuomarin oikeudenmukaisuuteen 
sekoittuivat ämyreistä kaikuneeseen viestiin: 
anteeksi olette saaneet, anteeksi antakaa.

Järjestäjät hyrisivät tyytyväisyyttään. Evan-
keliumijuhlan pääsihteeri Olli Koskenniemi 
kiitteli talkoolaisia sekä yhteistyötä Mikaelin-
seurakunnan ja Turun kaupungin kanssa.

– Talkoolaiset ovat venyneet, he ovat ylittä-
neet sen, mitä ihmiseltä voi vaatia.

– On ollut rikkaat ja antoisat juhlat. On 
saatu virkistyä yhteisestä uskosta, totesi Mi-
kaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehi-
koinen.

Evankeliumijuhla keräsi noin 12 500 kävi-
jää. Ensi kesänä juhlitaan 28.–30.6. 2013 Loh-
tajalla, Kokkolassa.

J o o nas  T i k kan e n

S e p p o P i t kän e n

Elokuvaohjaaja Klaus Härö jakoi nimikirjoituksia 
puheensa jälkeen Evankeliumijuhllla. Postia 
pappi Jaakobille -elokuvasta parhaiten tunnettu   
Härö kertoi juhlaväelle, kuinka hän löysi uskon.

Kansanlähetys painotti lähetyksen 
roolia kirkossa Herättäjä-Yhdistyksen toimin-

nanjohtaja Simo Juntunen veto-
si Isossakyrössä valtiovaltaan, et-

tei se asettaisi esteitä vapaaehtoistyölle. 
Yhdessä tekeminen on osa suoma-

laista identiteettiä. Vetoaminen kilpai-
lun vääristymiseen ei ole syy vaikeuttaa 
vapaaehtoistoimintaa. 

Talkootyö ja yritystoiminta eivät ole 
toistensa kilpailijoita. Hän viittasi elä-
män privatisoitumiseen, mille vapaa-
ehtoistyö on vastavoima ja tarjoaa kai-
vattua yhteisöllisyyttä. 

Talkootyön merkitys nousi juhlaval-
misteluissa väkevästi esille. Juhlajärjes-
telijä Osmo Kangas piti talkoolaisten 
merkitystä valtavana. 

–Herännäisyys on kansanliike, jossa 

kansa tekee ja Herättäjä-Yhdistyksen pieni työn-
tekijäjoukko on seuraliikkeen palveluksessa. 

Juhlilla kävi yli 35 000 vierasta. Ensi vuo-
den Herättäjäjuhlat pidetään 5.–7.7. 2013 Haa-
pajärvellä.

Mediakeskuksessakin riitti vapaaehtoisia.

Vanhoillislestadiolaisten suviseurapaik-
kana oli Loppi, ja siellä Räyskälän len-
tokentän alue.

Suviseuroissa tehtiin aiempia vuosia enem-
män esirukouspyyntöjä. Järjestäjien tiedotteen 
mukaan esirukouksen pyytäjissä on ollut pal-
jon nuoria. Yleisimpiä esirukousaiheita ovat 
olleet nuorten huoli vanhemmista sekä nuor-
ten perheiden ongelmat. 

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdis-
tyksen vuosikokouksessa todettiin, että viime 
vuonna painopisteeksi otettu kotien eheyden 
vaaliminen, vanhemmuuden ja kasvatuksen 
tukeminen ovat painopisteitä jatkossakin.

Ensi vuoden Suviseurat järjestetään 28.6.–
1.7. 2013 Pudasjärvellä.Yksityiskohta seurateltan puhujankorokkeesta. 

45-vuotista taivaltaan 
julistanut Kansanlähe-
tys haluaa tukea kirk-

koa ja seurakuntia vahvuuk-
sillaan: lähetystyön ammat-
timaisuudella, evankelioi-
misnäyllä, raamatunope-
tuksella ja yhteistyökyvyllä. 

Näin linjasi Kansanlä-
hetyksen uusi lähetysjohta-
ja Mika Tuovinen puhees-
saan Pieksämäellä. 

– Tutkimukset kertovat 
karua kieltä siitä, että suomalaisten 
tietämys kristinuskosta on vähentynyt. 
Helsingissä joillakin alueilla vain 50 

prosenttia väestöstä kuuluu 
kirkkoon. Sekä kirkossa että 
Kansanlähetyksessä meidän 
on uudella tavalla pohditta-
va evankelioimisen teologiaa 
ja uusien menetelmien käyt-
töä, Tuovinen totesi. 

Nykyistä lähetystyön 
mallia, jossa kirkko järjestö-
jen kautta tekee lähetystyötä, 
Tuovinen pitää hyvänä. Hä-

nen mielestään se sitoo lähe-
tysherätyksen ja kirkon hie-

nolla tavalla yhteen. 
Kankaanpää isännöi ja emännöi ensi vuo-

den Kansanlähetyspäiviä 5.–7.7. 2013.

Mika Tuovinen piti linjapuheen 
Kansanlähetyksen juhlissa.

w w w.su v i s e u ra t . f i

w w w. mikan b lo g i . n e t
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Leireillä ollaan 
töissä kellon ympäri
JOhAnnA AiTTOlA, 
27 V.

Kuudetta kertaa kesä-
töissä nuoriso-ohjaajana. 
Opiskelee ruotsinopet-
tajaksi ja valmistelee väi-
töskirjaa Tanskaan lähte-
neistä sotalapsista.

1. Mistä tulet ja minne 
menet?
– Oulun seudulta. Olen 
kiiminkiläinen.

2. Kerro työstäsi jotain, mitä moni ei tiedä.
– Meillä nuorisotyönohjaajilla ei ole varsinaisia työaikoja. Kun 
olemme leireillä, olemme töissä kellon ympäri. Sitä on joskus 
vanhempienkin hankala uskoa. He saattavat kysyä, että kukas 
tänne tulee yöksi vahtimaan.

3. Miksi kirkon töissä?
– Olin ollut jo viitenä aikaisempana kesänä kirkon kesätöissä. 
Minua pyydettiin myös täksi kesäksi, koska olin ollut sijaisena ja 
tästä oli helpoo jatkaa. Otin työn vastaan, koska opettajille ei ole 
tarjolla juurikaan oman alan töitä kesäisin. Näin saan kuitenkin 
tehdä suunnilleen koulutustani vastaavaa työtä.

4. Minne palkkasi menee?
– Elämiseen, vuokraan ja muuhun tarpeelliseen. Haluaisin myös 
käydä Kööpenhaminassa, sillä olen asunut siellä.

5. Mitä teet tämän työpäiväsi jälkeen?
– Kotona olisi hommia odottamassa. Ruoho pitäisi leikata, vaik-
ka tarvitsen liikkumiseen kainalosauvaa vielä jonkin aikaa.

lAurI PoSIo

Seuraavassa numerossa kysymyksiimme vastaa Harri Halonen, 
joka on yksi Kiimingin kirkon kesäoppaista.  

Kirkon kesäläiset

Elsi Salo
vaara

Rauhan 
Tervehdys 
ilmestyy:

26.7. / 9.8. / 23.8. / 6.9.

Viime numeron pääkirjoitus 
herätti eräässä lukijassamme 
mukavia muistoja:
•  Tulee mieleeni eräs pieni kesäi-
nen muisto, kun olin kerran ystä-
vieni kera pyöräretkellä Oulujoen 
maisemissa. 
Saavuimme iltasella Muhokselle 
ja tapanamme oli aina käydä pai-
kallissessa kirkossa. Kello oli jo 18 
ja arvelimme kirkon olevan kiin-
ni, mutta iloksemme huomasim-
me, ovi oli auki.

Kirkossa oli nuorehko nais-
henkilö, ja hän oli juuri lopettele-
massa työpäiväänsä. Ystävällisesti 
hän pyysi meitä istumaan ja ker-
toi meille mielenkiintoisen kirk-
konsa historiikin. 

Mitä vielä? Yks kaks hän kysyi: 
Haluatteko kuulla jos min laulan 
teille? Mikäs siinä. Niin hän esitti 
meille 3-4 laulua. 

Olimmehan aivan ihmeissään 
tästä pienimuotoisesta "konsertis-
ta", jonka hän sanoi olevan "exst-
raa" päivän viimeisille kulkijoil-
le. Tämä päivä on jäänyt  ikuises-
ti mieleeni.

AIMo MÄKI

Rippikoulussa
Rippileiri alkaa lauantaina. 

Heti viikon leirin jälkeen 
on konfirmaatioharjoi-
tukset ja sunnuntaina itse 

konfirmaatio, juhla ja niin edel-
leen. 

Samalla kun mietin, että voi ei, 
nyt jo tämä hässäkkä heti koulun 
päättymisen jälkeen, entä jos en 
löydä rippijuhliin vaatteita, miten 
selviän pienten serkkujen kyläi-
lystä, kun he juoksevat joka suun-
taan ja pohdin kaikkia muita asi-
oita, jotka tuntuvat kenties vähän 
raskailta, odotan kuitenkin kon-
firmaatiota innolla. 

Pohdin, millainen rippileiri on 
verrattuna muihin kesäleireihin 
joilla olen ollut ja mitä meidät pis-
tetään tekemään. Tuleekohan op-
pitunneista hauskoja vai alkaako 
tuntua, kuin olisi mennyt takaisin 
kouluun, vai samalta kuin tunnit 
aikaisemmin syksyllä ja keväällä 
ennen leiriä?

ITSE PAIKASTA minulla on jon-
kinlainen käsitys. Olen ollut siellä 
leirikoulussa ala-asteen aikana ja 
rastitehtävissä partiotaitokisoissa. 
Muistan että siellä on todella kau-
nis järvi, ja toivon etteivät koivut 
ole täydessä kukassaan, sillä olen 
niille allerginen. 

Olen jo jollain tapaa tutustu-
nut muutamaan saman ryhmän 
tyyppiin, joten sekään ei hait-
taa, ettei saman alueen nuoria ole 
leirillä kovin montaa. Toivotta-
vasti emme kuitenkaan jäisi täy-

sin vanhoihin pieniin ryhmiim-
me, niin kuin kaikkialla muual-
la yleensä. 

Leireillä on paljon kivem-
paa, jos pystyy tulemaan kaikki-
en kanssa toimeen jotenkin, kos-
ka viikko on kuitenkin aika pitkä 
aika. Meille on varmasti järjestet-
ty myös kaikkea tekemistä.

OLEn AIEMMIn OLLUT partiolei-
reillä ja ratsastusleireillä. Leireillä 
itse harrastuksen lisäksi ikimuis-
toisimmat hetket olivat nimen-
omaan niitä, joita ei normaalielä-
mässä pääse toteuttamaan.

Hevosleireillä mahtavaa oli, 
kun pääsi harjaamaan hoitohe-
vostaan, huoltamaan sen varus-

teita, viemään heiniä tarhoihin, 
maastossa laukkaaminen ja yö-
maasto valoisassa kesässä. 

Partioleireillä hienoa on ollut, 
kun on päässyt tutustumaan ul-
komaisiin ihmisiin, heidän kult-
tuureihinsa, yöpymään teltas-
sa kesällä sateella ja talvella, kun 
on ollut yli 20 astetta pakkasta, 
ja kun on kokoonnuttu nuotiol-
le paistamaan makkaraa ja mui-
ta kokeiluita ja laulamaan ne sa-
mat laulut.

RIPPILEIRI On VARMASTI vie-
lä erilainen. Luulen, että mieleen 
jää ainakin hyvä ruoka! Meitä on 
ainakin varoitettu, että syömme 
ihan koko ajan. 

Muista leireistä rippileiri ero-
aa varmasti myös sävyssään. Luu-
len että parasta olisi, jos saisi ai-
kaan oikein älykkään keskuste-
lun! Lätyt ja iltanuotiotkaan tus-
kin puuttuvat. Lättyjä on mahta-
vaa syödä ulkona iltaisin. En osaa 
sanoa miksi.

Konfirmaatiosta en osaa aja-
tella vielä mitään. En oikein tark-
kaan tiedä, mitä se käsittelee, tai 
sitten en muista sitä. Jonkinlainen 
vahvistus se kai on. Jonkinlainen 
lätty, jossa on hillo ja sokeri.

SuvI KANGASPuoSKArI

Tällä palstalla Tuiran seurakunnan 
rippikoululaiset Suvi Kangaspuoskari 
ja Anna Riipinen kirjoittavat 
rippikoulukokemuksistaan. 

Lätyt ja 
iltanuotiotkaan 
tuskin puuttuvat. 
Lättyjä on 
mahtavaa syödä 
ulkona iltaisin. En 
osaa sanoa miksi.

Kesäkuun ensimmäisessä nu-
merossa ollutta Virsilauluilta-
juttua koristi kuva tapahtumaa 
järjestäneestä kolmikosta. Pas-
tori Helena Paalanteen lyhyt ha-
me herätti ihmetystä.
• Kyllä papin pitäisi miettiä, miten 
pukeutuu. Hameen pituus louk-
kasi meitä lukijoita. Miten tuom-
moinen kuva on edes laitettu leh-
teen?

lEStAdIolAISMuMMo

Toimitus vastaa: Kuva valittiin 
lehteen, koska se oli parhaiten 
onnistunut yhteiskuva. Pidimme 
hieman poikkeuksellista, alhaal-
ta päin otettua kuvakulmaa on-
nistuneena, vaikka se ehkä kiin-
nittikin huomion liikaa sääriin. 

Viime numeron hartausteksti 
Sanan Aika -sivulla teki vaiku-
tuksen:
• Kiitos Timo Juntuselle kosketta-
vasta ja ajatuksia herättävästä kir-
joituksesta "Hetken tie on kevyt". 
Teksti oli kuin minulle tarkoitettu 
juuri sillä elämänhetkellä. Lähei-
sen ihmisen merkitys nousi taas 
arvoon mittaamattomaan.

rAIjA

Toimitus sai myös kannustusta: 
•  Tervehdys teille ystävät kilpara-
dalta, jossa on kilvoiteltava sään-
töjen mukaisesti ja itsensä hillit-
semällä. Iloitaan siitä, että Jeesus 
tulee pian, kiitos ja siunausta!

KEIjo

”Jos saisi aikaan oikein 
älykkään keskustelun”
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Maata kiertelemässä

Typerä päätös
uskonnon-
opetuksesta
Koulun uskonnonopetuksen 
vähentäminen on Suomen Ku-
valehden päätoimittajan Tapa-
ni Ruokasen mukaan eräs lä-
hihistorian typerimmistä po-
liittisista päätöksistä.

Ruokasen mukaan pää-
tös kertoo poliitikkojen sivis-
tymättömyydestä ja kyvyttö-
myydestä nähdä mitä on ta-
pahtumassa.

– Uskonnoista on tullut ny-
kyajan sotien tärkein selittäjä, 
vaikka taustalla ovat historias-
ta tutut vallantavoittelijat. Ne 
käyttävät uskontoja ja niihin 
liittyviä etnisiä ryhmiä keppi-
hevosenaan. Siksi uskontojen 
tuntemisesta, erityisesti oman 
uskonnon, on tullut yksi tär-
keimmistä keinoista estää jou-
tuminen manipulaation, hy-
väksikäytön ja poliittisen kii-
hotuksen kohteeksi, Ruokanen 
kirjoittaa perjantaina ilmesty-
neen Suomen Kuvalehden pää-
kirjoituksessa.

Ruokanen toteaa päätöksen 
leikkaavan erityisesti pienten 
luterilaisuudesta poikkeavien, 
vieraiden uskontojen opetus-
mahdollisuuksia.

On erityisen tärkeää, että 
muslimit tuntevat oman us-
kontonsa humaanin pohjan, 
Ruokanen sanoo. Myös kris-
tittyjen on hänen mukaan-
sa tunnettava uskonsa ydin,  
etteivät poliittiset kiihotta-
jat saa heitä ansaansa, ja sama 
koskee kaikkien uskontojen ää-
rimmäisyysilmiöitä.

Kirkosta
eroaminen
on vähentynyt
Kirkosta eroaminen näyttäisi 
vähenevän. Eroa kirkosta -si-
vuston laskurin mukaan kesä-
kuun loppuun mennessä eron-
neita oli noin 13 000, mikä on 
vajaat 5000 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin.

Myös Kuopion seurakun-
tien tilastot kertovat saman-
suuntaisesta kehityksestä.

Vuoden ensimmäisellä puo-
liskolla Kuopion luterilaisista 
seurakunnista erosi 381 henki-
lö, kun luku vuotta aikaisem-
min vastaavana ajankohtana oli 
444. Eronneita oli nyt 14 pro-
senttia vähemmän. Kirkkoon 
liittyneitä oli myös edellisvuot-
ta enemmän, 157 henkeä.

Saksalainen tuomioistuin 
on päättänyt, että nuorille 
pojille uskonnollisista syis-
tä tehdyt ympärileikkauk-

set lasketaan ruumiillisen vahin-
gon tuottamiseksi, vaikka van-
hemmat hyväksyisivätkin me-
nettelyn.

Kölnin aluetuomioistuimen 
mukaan lapsen oikeus fyysiseen 
koskemattomuuteen on tärkeäm-
mässä asemassa kuin uskonva-
paus tai vanhempien oikeudet, 
kertoo saksalainen uutistoimis-
to dapd.

Tapaus käsitteli lääkäriä, jota 
syytettiin komplikaatioihin joh-
taneen ympärileikkauksen suorit-
tamisesta nelivuotiaalle. Lääkäri 
kuitenkin todettiin syyttömäk-
si, koska hän ei tiennyt syyllisty-
vänsä laittomaan tekoon, eivätkä 
syyttäjät aio valittaa päätöksestä.

Saksan juutalaisten keskus-

Saksassa tuomittiin ympärileikkaukset

neuvoston johtaja, Dieter Grau-
mann, kommentoi ympärileik-
kauksia koskevaa päätöstä tun-
teettomaksi ja ennenkuulumat-
tomaksi. Hän kehottaa maansa 
parlamenttia selkeyttämään laki-

kysymystä, ”jotta uskonvapaut-
ta voitaisiin suojella hyökkäyksiä 
vastaan”.

Graumannin mukaan vasta-
syntyneiden juutalaisten ympä-
rileikkausta on harjoitettu jo tu-

hansia vuosia, ja ”jokainen maa-
ilman valtio kunnioittaa tätä us-
konnollista oikeutta”.

Myös muslimit ympärileikkaa-
vat nuoret pojat, ja monet van-
hemmat pyytävät sitä heille ter-
veyssyistä.

Aluetuomioistuimen päätös 
luo hankalan lainopillisen tilan-
teen lääkäreille, jotka suorittavat 
toimenpiteen vanhempien pyyn-
nöstä.

Toisin kuin tyttöjen ympäri-
leikkuuta, mikään laki ei suoraan 
kiellä sitä, eikä päätös ole muil-
le osavaltioille sitova. Se on kui-
tenkin ennakkopäätös, joka tul-
laan ottamaan huomioon, mikä-
li muissa saksalaisissa tuomiois-
tuimissa käsitellään vastaavia ta-
pauksia.

lAurI PoSIo
Lähde: Associated Press

Oulun Seta ry:n järjestä-
män North Pride pide-
tään toista kertaa Oulus-
sa 19.–22. heinäkuuta. 

Ensimmäisen kerran tapahtuma 
järjestettiin toissa kesänä.

Tapahtuman ydinsanomana 
on seksuaalisuuden ja sukupuol-
ten moninaisuuden juhlistami-
nen. Monipuoliseen ohjelmaan si-
sältyvät muiden muassa Sateen-
kaarihartaus sekä Elävä kirjasto, 
jonka avulla jokainen voi pyrkiä 
eroon ennakkoluuloistaan.

Elävä kirjasto on avoinna tors-
taina kello 16.30–19.30 pääkir-
jastolla, jossa ”kirjoja” voi laina-
ta noin vartin pituiseen keskus-
teluun. Kirjat ovat ihmisiä, jotka 
edustavat jotain vähemmistöön 
kuuluvaa ryhmää.

– Kirjoja on tosi vaihtelevas-
ti: seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöihin kuuluvia, mutta myös 
esimerkiksi aivovammainen sekä 
henkisesti aktiivinen, kertoo Rota 
Sulkala Oulun Seta ry:stä.

Elävässä kirjastossa ihmiset 
saavat kysyä ”kirjoilta” mieltään 
askarruttavia kysymyksiä. Tar-
koituksena on poistaa vähem-
mistöihin kohdistuvia ennakko-
luuloja.

– Tällä hetkellä meillä on kym-
menkunta kirjaa. Mukaan mah-
tuu vielä, Sulkala kannustaa.

oma hartaus luo
yhteisöllisyyttä
Sateenkaarihartaus järjestetään 
sunnuntaina kello 12 Arkkiteh-
tiopiskelijoiden kiltatalon pihal-
la Pikisaaressa. Sateen sattuessa 

north Pride tuo 
vähemmistöt ulos kaapista

hartaus pidetään sisällä.
Vaikka Pride-väki ei saanut-

kaan omaa sateenkaarimessua, 
he ovat iloisia omasta hartaushet-
kestä.

– Muillakin ryhmillä, kuten 

i S t o c k p h o to

vaikkapa motoristeilla, on omat 
tilaisuutensa. Siksi on mukavaa, 
että myös meillä on oma hartaus. 
Siinä korostuu yhteisöllisyys, to-
teaa Liisa Alanampa Oulun Se-
tasta.

Hän on järjestänyt hartauden 
yhdessä Karjasillan seurakunnan 
kappalaisen Satu Saarisen kanssa.

– Oli mukavaa, että hän suos-
tui pyyntööni tulla pitämään har-
taus, Alanampa sanoo.

Sateenkaarihartaudessa tai 
North Pride -tapahtumassa ei ky-
sellä kenenkään vakaumusta tai 
suuntautumista, vaan kaikki ovat 
tervetulleita.

– Torstaista lähtien on kaiken-
laisia tapahtumia ja menoa. Har-
taudessa voi hiljentyä ja rauhoit-
tua. Tiedossa ei kuitenkaan ole 
aivan perinteisin tilaisuus, joten 
virsiäkään ei tarvitse laulaa pää 
painuksissa, Alanampa summaa.

– Olemme halunneet hartau-
desta paitsi rauhallisen myös iloi-
sen tapahtuman, hän lisää.

KAtjA KIISKINEN

Elävässä kirjastossa kirjana ole-
misesta kiinnostuneet voivat ottaa 
yhteyttä osoitteeseen rota.sulkala@
oulunseta.fi. Lisää tietoa tapahtu-
masta www.northpride.fi.

Sateenkaari-
hartaudessa 
tai north Pride 
-tapahtumassa ei 
kysellä kenenkään 
vakaumusta tai 
suuntautumista.

K at ja  K i i s k in e n

Martu Väisänen, Maisa Kontkanen ja Rota Sulkala ovat järjestämässä 19. heinäkuuta 
pidettävää Elävä kirjasto -tapahtumaa.
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Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Kesällä ei seuroja Toukomettisessä.
Viikkoseurat jatkuvat 29.7. klo 17.
Tervetuloa! 

Kansainvälinen Zonta-jär-
jestö keskittyy naisten ja 
tyttöjen aseman ja oikeuk-
sien parantamiseen.

Järjestön juuret ulottuvat vuo-
teen 1919 saakka, jolloin ensim-
mäinen zonta-kerho perustettiin 
Yhdysvalloissa. Suomeen toimin-
ta rantautui vuonna 1934. Oulus-
sa on kaksi zonta-kerhoa, Oulu I 
ja Oulu II, joista ensimmäinen on 
toiminut yli 50 vuotta ja toinen 
noin 35 vuotta.

Oulu II -kerhon puheenjohtaja 
Ireene Tyni kertoo, että kyseessä 
on palvelujärjestö, johon kuuluu 
monia eri ammattialojen naisia.

– Kuukausittaisissa kokouk-
sissa muun muassa tutustum-
me toistemme ammatteihin. On 
hienoa, että saamme ihmisiä eri 
aloilta työskentelemään yhdessä 
saman asian hyväksi.

Koulutus lisää
hyvinvointia
Zonta-kerhot järjestävät konsert-
teja ja kampanjoita, joiden tuo-
toilla tuetaan esimerkiksi nais-
opiskelijoita tai naisten koulu-
tuksen tukemiseen sekä heidän 
asemansa parantamiseen pyrki-
viä tahoja.

– Suomessakin vielä omana lu-
kioaikanani 1960-luvulla asenteet 
tyttöjen jatkokoulutusta kohtaan 
olivat melko kielteisiä. Ajateltiin, 
että nainen menee naimisiin, jol-
loin mies elättää.

– On kuitenkin tärkeää, et-
tä naisella on oma ammatti, jos-
sa hän voi toteuttaa itseään, eikä 
tarvitse huolehtijaa, Tyni toteaa.

Hänen mukaansa naisten ja 
tyttöjen koulutus edistää se-
kä maailmanlaajuisesti että pai-
kallisesti koko perheen ja yhteis-
kunnan hyvinvointia, ja ehkäisee 
nuorten syrjäytymistä.

Kaksi kolmasosaa kerhon ke-
räämistä varoista menee kotimai-
siin kohteisiin ja yksi kolmasosa 
kansainvälisiin. Zonta-kerho Ou-
lu II:n paikallisia avustuskohteita 

Zonta-järjestö antoi jälleen 
tukea nuorisotyöhön

ovat olleet muiden muassa Tyttö-
jen talo, Oulun ensi- ja turvakoti 
sekä stipendit Luovin ammattiop-
pilaitokselle.

Syksyllä käynnistyy jälleen val-
takunnallinen Keltaisen ruusun 
kampanja, jonka tavoitteena tällä 
kertaa on ikääntyvien naisten hy-
vinvoinnin edistäminen yhdessä 
Vanhustyön keskusliiton kanssa.

lahjoitus seurakuntien
erityisnuorisotyölle
Oulu II -kerho on järjestänyt Si-
nisen Hetken konsertteja jo parin 
kymmenen vuoden ajan. Konser-
tin tuottoa on vuosien ajan jaettu 
Oulun seurakuntien erityisnuo-
risotyölle – niin tänäkin vuonna.

– Vaikka meillä on käytössäm-
me oma budjetti, niin lahjoitus on 

hyvä ekstra. Koko lahjoitussum-
man, 650 euroa, käytämme asi-
akkaidemme hyväksi, sanoo eri-
tyisnuorisotyönohjaaja Outi Lei-
nonen.

Erityisnuorisotyö tekee tärke-
ää, vaikkakin vähemmän näky-
vää työtä muun muassa nuorten 
äitien, erityiskoulun oppilaiden 
sekä syrjäytymisvaarassa olevien 
lasten kanssa. 

– Meillä on ryhmiä, joiden 
kautta saa muun muassa vertais-
tukea, kertoo puolestaan erityis-
nuorisotyönohjaaja Anja Sauk-
komaa.

Asiakkaat ohjataan erityisnuo-
risotyön pariin monesti kotikäyn-
tien tai diakoniatyön kautta.

KAtjA KIISKINEN

”Lähde valloittamaan Ylläs Siionin virsillä 1.-7.9.” Kuopiosta lähtevä auto 
kulkee Iisalmesta Siikalatvan kautta ja Joensuusta Kajaanin ja Muhoksen 
kautta Ouluun. Reittien varrelta kyytiin! Monipuolinen ohjelma, josta voi 
tiedustella Tuomo Ruuttuselta 040 506 1386 ja ilmoittautua  
Matka Kyllöseen 08-652 0771 (vastuullinen matkanjärjestäjä).

HANHELAN SUKUSEURA RY
SUKU- JA VUOSIKOKOUS
Martinniemen seurakuntakodissa su 12.8.12 klo 13.00. 
Tied. ja ilm. ennen 5.8., puh. 0400 957 588, tuomas.kauppila@oulu.fi 
Kutsu ja ohjelma netissä sukuseuran kotisivuilla, jotka löytyvät  
hakusanoilla hanhelan sukuseura.

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 13.7. klo 19.30 LIFT-ilta Nallikarissa.
Su 15.7. klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, Mikko 
Saukkonen, Katja Castillo, Anne Juurikkamäki.
Su 15.7. klo 17 Church@78, International 
Service, Juan Castillo, Geza Todt, Rachel and 
Andrey Sirotkin. Ke 18.7. klo 19 Sana ja rukous, 

Mikko Saukkonen. Pe 20.7. klo 19.30 LIFT-ilta Oulu-aktion merkeissä.
Su 22.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Kauko Jurvelin, Hannu Orava, Noora 
Ontronen. Ke 25.7. klo 19 Sana ja rukous, Hannu Orava. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.  www.uskotv.fi TERVETULOA!

To 12.7. klo 19 Rukousilta, Hannu Valkonen. 
Su 15.7. klo 18 Iltakirkko, Anita ja Pentti 
Laamanen. To 19.7. klo 19 Rukousilta, Anna-

Liisa Björni, Sirpa Saarela. Su 22.7. klo 18 Iltakirkko, Jyrki Halonen, aktiotiimi, 
Pekka Tuominen. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 15.7. Jumalanpalvelus klo 15.00
Su 22.7. Jumalanpalvelus klo 15.00

Kirkkokatu 34.
TERVETULOA KAIKKI! • Su 22.7. klo 15.00 Hyvää Sanomaa 

 Lauluin ja Sävelin
 Raimo Rautio ja Hannu Lahti
• Ti 24.7. klo 18.00 Rukouskokous 
 Kalevi Savilaakso
• Su 29.7. klo 15.00 Hyvää Sanomaa
 Matias Posio
 Ehtoollinen, kahvitus
• Ti 31.7. klo 18.00 Rukouskokous
 Pia Oikarinen

HAUKIPUTAAN 
HELLUNTAISEURAKUNTA
Pöllönperäntie 2, 90820 Kello

TERVETULOA!

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.fi 

Su 15.7. klo 11.00  
LÄHETYSKOKOUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

w w w.sxc . hu /  S an ja  G je n e r o
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Sinappia

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Datavirran 
peräsuoli

Kesätyöseteliläiselle ei aina riitä hommia, 
joten internetin syövereihin eksyy työ-
päivän aikana helposti. Luulisi, että kir-
kolliseen uutisointiin keskittyneet net-

tisivut (Kotimaa24.fi), olisivat jokin poikke-
us nykyään vallitsevasta internetin keskustelu-
kulttuurista, mutta näin ei ole – pikemminkin 
päinvastoin.

Jos uutisessa puhutaan vanhoillislestadiolai-
suudesta, se on joko lestadiolaisen tai ateistisen 
harhaanjohdattajan kirjoittama. Mikäli kyseessä 
taas on seksuaalikäyttäytymistä käsittelevä tut-
kimus, sitä on tulkinnut joku fundamentalisti-
nen kristitty – ainakin jos juttujen kommentoi-
jiin on uskomista!

Niin kuin lähes kaikilla internetin keskuste-
lupaikoilla, Kotimaa24:n kommenttipalstoilla 
”rakentava keskustelu” on lähes kirosana. Mi-
käli joku erehtyy osoittamaan vähääkään homo-
myönteisyyttä, hän on syntinen ja paha. Mutta 
auta armias, jos keskustelija esittää vl-myöntei-
siä ajatuksia! Hän on pedofiili, naisten alistaja ja 
hirveä ihmiskuvatus.

Toki toisinaan syntyy muutaman viestin mit-
tainen ajatustenvaihto, jota voisi jopa kutsua ys-
tävällismieliseksi pohdiskeluksi. Ikävä kyllä nä-
mä keskustelua muistuttamaan alkavat jaksot 
keskeytyvät nopeasti, kun joku alkaa siteerata 
Raamattua ja esittää ”ainoaa oikeaa totuutta”.

Kotimaamme erilaiset uskontokunnat, ikä-
ryhmät ja älykkyysosamäärät ovat kyllä hyvin 
edustettuina kommenttipalstoilla: Löytyy eri-
laisia lestadiolaisia, ateisteja, homoja, katoli-
laisia ja kaikkea muuta maan ja taivaan välil-
tä. Blogeille ja uutisjutuille riittää kommentoijia 
lähestulkoon vauvasta vaariin, kun murrosikäi-
set ”yliseksuaaliset nuoret” ”keskustelevat” kuu-
sikymppisten pappien kanssa. 

Onneksi iäkkäimmät eivät sentään osaa käyt-
tää tietokoneita, sillä katkeroituneiden ikälop-
pujen tuomaa lisää keskusteluihin on tuskallis-
ta edes kuvitella.

Pystytäänkö internetin keskustelujen tasoa 
parantamaan? Tuskin, ainakaan ilman asenne-
muutosta. Kotimaa24:n sivuilla ihmisillä ei sen-
tään ole anonymiteetin suojaa, tosin tämä lie-
nee nostanut keskustelujen tasoa varsin margi-
naalisesti, sillä keskustelut ovat tasoltaan ”pe-
rusnettiä”. 

Tokihan huutokilpailuja ja periksiantama-
tonta jääräpäisyyttä esiintyy internetin ulko-
puolellakin, mutta toisen ihmisen huomioi pu-
huessaan paremmin, jos tämä istuu vieressä, ei-
kä jossain bittimeren toisella puolella.

lAurI PoSIo

Oululainen Jorma Jolma 
ryhtyi kaveriensa innos-
tamana kehittelemään 
omaa versiotaan pukis-

ta, jonka avulla hautakivien suo-
ristaminen tapahtuu turvallisesti 
ja ilman suurempia ponnisteluja.

– Parilla kaverilla oli saman-
tyyppisiä ratkaisuja, joten päätin 
kehitellä oman versioni. Kaveri 
auttoi hitsaamisessa, Jorma Jol-
ma kertoo.

Hautakiven suoristamiseen 
kuluu hänen menetelmällään 
noin tunti.

– Kahdestaan tämä kävisi hie-
man nopeammin, mutta kaik-
ki ovat nyt lomilla. Yksin hauta-
kiven asettaminen juuri oikeaan 
kohtaan on hidasta ja hankalaa, 
kun joutuu tarkistelemaan ja mit-
taamaan.

Voimaa kiven siirtely ei sil-
ti hirveästi vaadi, sillä kivi roik-
kuu tukevasti taljojen ja liinojen 
varassa.

– Ensin kaivan maata pois hau-
takiven molemmista päistä. Sen 
jälkeen kasaan pukin ja nostan 
sen paikoilleen kiven yläpuolelle. 
Sitten liinat hautakiven molem-
piin päihin ja kivi nostetaan tal-
joilla ylös, Jolma kertaa.

Pohjatyöt
tärkein osa
Kun kivi on nostettu ilmaan, hän 
tekee sille uuden pohjan kivituh-
kasta.

– Se on murskattua kiveä, joka 
on paljon tehokkaampaa kuin so-
ra, jota yleensä käytetään pohja-
na. Kivituhka tiivistyy ja asettuu 
hyvin, jolloin hautakivi pysyy pa-
remmin paikoillaan.

Joskus kiven alla saattaa olla 

Oikeilla välineillä hautakiven 
suoristaminen käy kätevästi

soran lisäksi multaa, joka täytyy 
kaivaa pois ennen kivituhkan lait-
tamista. Muutoin pohjasta ei tu-
le tukevaa.

Kivituhka tasoitetaan tiiviiksi 
vatupassin avulla. Kun pohja on 
valmis, kivi lasketaan hitaasti pai-
koilleen ja asetellaan niin, että se 
tulee linjaan viereisten hautakivi-
en kanssa.

– Tässä vaiheessa olisi helpoin, 
jos olisi kaksi tekemässä. Toinen 
voisi mittailla ja sanoa toiselle, 
mihin suuntaan kiveä pitää siir-
tää, jotta se tulee kohdalleen.

Kun kivi on aseteltu suoraan ja 
oikealle paikalleen, laitetaan mul-
lat takaisin kiven ympärille.

Kallellaan olevat kivet  
ovat vaaraksi
Jolma toteaa, että kallellaan ole-
vat hautakivet aiheuttavat vaara-
tilanteita hautausmaalla liikku-
ville, etenkin lapsille.

– Olen kuullut, että hautaus-
maita on jouduttu sulkemaan sen 
vuoksi, että kiviä on ollut kallel-

laan niin paljon, että ne ovat ol-
leet turvallisuusriski.

Rakennusalalla työskenteleväl-
lä Jolmalla on muuraustöitä teke-
vä yritys.

– Perustin Ruffixin kaverini 
kanssa 2006, mutta yhtiökump-
pani jäi pois nelisen vuotta sitten. 
Työntekijöitä minulla ei ole, vaan 
teen hommat yksin.

– Tämä hautakivien suoris-
taminen on mukavaa vaihtelua 
muuraustöihin. Terapiaa, vähän 
kuin ongella istuisi, Jolma veis-
telee.

KAtjA KIISKINEN

Kivituhka tasoitetaan 
tiiviiksi vatupassin 
avulla. Kun pohja on 
valmis, kivi lasketaan 
hitaasti paikoilleen.

Ku va t :  K a t ja  K i i s k in e n

Jorma Jolma laskee hautakiven varovasti paikoilleen taljojen avulla.

Kiven asettaminen paikoilleen vaatii tarkkuutta ja vatupassia. 



8    Nro 24    12.–26.7.2012

Eetterissä

radio dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Oulun seurakuntien aluelä-
hetys on tauolla kesä- ja hei-
näkuun ajan. Radiopyhäkoulu 
lähetetään valtakunnallisena 
sunnuntaisin kello 8.45.
Su 15.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa oppilaitospastori Vir-
pi Sillanpää-Posio pohtii mil-
laista on olla Taivaan kansalai-
nen.
Su 22.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa Tuiran seurakunnan 
lapsityönohjaaja Kirsi Meren-
heimo-Mäenpää kertoo sala-
tusta Jumalasta.

toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 12.7. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa tutkija 
Hanna Salomäki kertoo kirkon 
ja herätysliikkeiden suhteista. 
Pe 13.7. klo 16.03–17.00 
Toivon tuomiokapituli.
Ma 16.7.–ke 18.7. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma.
Ke 18.7. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus.
To 19.7. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa tutkija 
Hanna Salomäki pohtii mitkä 
herätysliikkeet vaikuttavat vah-
vimmin kirkon sisällä. MP
Pe 20.7. klo 16.03–17.00 
Toivon tuomiokapituli.
Ma 23.7.–ke 25.7. klo 16.20  
Armonpulla-ohjelma.

Ota

yhteyttä

ilmoitus-

markkinointi

p. 020 754 2000

Kuolinilmoitukset
ja -kiitokset

seurakuntalehdessä

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

1234

Kempeleen seurakunta

Taloussihteerimme siirtyessä Kirkon  
palvelukeskuksen palvelukseen haemme 
taloustoimistoomme määräaikaista  
(vähintään 5.12.2012 saakka)

TALOUSSIHTEERIÄ
virkasuhteeseen. Taloussihteerin tehtävänä on toteuttaa ja kehittää 
talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä osana paikallisseurakunnan 
perustehtävää.

Odotamme sinulta soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen 
tutkintoa sekä käytännön ammattitehtävissä hankittua työkokemus-
ta. Työssäsi olet tarkka ja vastuullinen sekä hallitset tietotekniikan 
perusteet. Käytössämme on Status -taloushallinto-ohjelmisto. 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtävän ja mahdollisuuden ke-
hittää ammattitaitoasi osana asiantuntevaa kahdeksan työntekijän 
talous- ja kiinteistötiimiä.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan 
ja peruspalkka on 2 107,09 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan 
vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa työkokemuksen  
perusteella enintään 15 % peruspalkasta.

Sijaisuus tulee vastaanottaa 1.9.2012 alkaen tai sopimuksen  
mukaan. Valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Lisätietoja antavat: vs. talousjohtaja/tiedotussihteeri Sari Karvonen 
13.7 asti, puh. 08-5614 522 ja vs. talousjohtaja/taloussihteeri Tuija 
Tauriainen 27.7 asti, puh. 08-5614 521.
Lisätietoa seurakunnastamme löydät osoitteesta  
http://www.kempeleenseurakunta.fi.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 31.7.2012 klo 21.00 
mennessä sähköpostitse osoitteella tuija.tauriainen@evl.fi tai  
postitse osoitteella: Kempeleen seurakunta, PL 28, 90441 Kempele. 
Kuoreen merkintä ”Vs.taloussihteeri”.

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

ruusubegoniat

petunia-amppelit

enkelinsilmäpelargoniat

Tervetuloa!

erilaiset sidontatyöt

komeat rippiruusut 
ym. leikkokukat

Puutarhaltamme!

HAUTAKIVIEN OIKAISUT
040-718 3141

OULUN SEUTU

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen  

on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello

Gsm 040 4130542  
www.kaapontupa.fi

Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu  
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. 

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli. 
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.

Myötärinteentie 451, 87500 KAJAANI  Puh. 040-518 5954, 08-629 091

www.rauhanmajatalo.fi, info@rauhanmajatalo.fi

Rauhan Majatalo
kristillinen keskus

Matkalla uuteen –SIELUNHOITOVIIKKO 30.7.-4.8.
Petra ja Timo Jäppinen Tukholman Arkenista, ilm. 24.7.

Kysy paikkoja  
Profeetallisen sielunhoidon viikolle 23.-27.7.!
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Asiat mallillaan

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2 | 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900  | oulu@vvo.fi

VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vas-
taavan asumisturvan. Tutustu asuntotarjontaamme ja 
täytä asuntohakemus jo tänään: www.vvo.fi. Tutustu 
samalla myös avainasiakasetuihimme!

Ke 25.7. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus.
To 26.7. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa puhutaan 
siitä miten herätysliikkeet siir-
tävät kirkon perintöä sukupol-
velta toiselle. 

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 15.7. klo 10 radiojumalan-
palvelus Kemin kirkosta.
Su 22.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Kaido Soom, avustaja-
na Martti Pennanen. Kanttori-
na on Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 15.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Mari Flink, avustajana 
Martti Pennanen. Kanttorina 
on Péter Marosvári.
Su 22.7 klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Kaido Soom, avustajana 
Mari Flink. Kanttorina on Hen-
na-Mari Sivula.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe)
Oulun seurakuntayhtymä
Radiostudio, PL 122
90101 Oulu

Kempeleen nettiradio
Kuuntele Pyhän Kolminaisuu-
den kirkon jumalanpalvelukset 
suorana netistä: www.kempe-
leenseurakunta.fi. Jumalanpal-
velustiedot sivulla 13.

Mervi Päivärinta on toimittanut 
Herätys eilen ja tänään 
-ohjelmasarjan. 

Marja Blomster toimittaa 
Oululaisten uskontunnustuksia 
-ohjelmaa. 

Mikko Salmi vetää keskustelua 
Toivon tuomiokapitulissa 
perjantaisin.  
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Kristillinen moottoripyöräkerho Gospel 
Riders päätti yhdistää jäsentensä kaksi 
suurta intohimoa: moottoripyöräilyn ja 
evankelioinnin. Tuloksena on seitsemän 

kesää kestävä Operaatio Jeriko: Tänä 
kesänä 25 päivää ja 60 kuntaa kattanut 

kierros ylettyi myös Ouluun.

Ku va t :  E l s i  S a l ovaa ra

Todellista 
vapautta

Lue 
ja anna   

palautetta
www.rauhantervehdys.fi

Oulun Rotuaarin lavan 
eteen parkkeerasi tiis-
tai-iltana 26. kesäkuu-
ta kymmenittäin moto-

risteja. 
Kyse ei ollut kadunvaltaukses-

ta, vaan  kristillisen moottoripyö-
räkerhon Gospel Ridersin Ope-
raatio Jerikon saapumisesta poh-
jolan valkeaan kaupunkiin.

Nahkatakkeihin ja ajohaala-
reihin pukeutuneiden miesten ja 
naisten selkää koristaa logo, jon-
ka pääosassa on risti.

Kaksi kärpästä  
yhdellä iskulla
Sellaista kantaa myös Kokkolan 
helluntaiseurakunnan evankelis-
ta Reijo Ruotsalainen (kansiku-
vassa), joka kertoo auliisti tapah-
tuman taustasta. 

– Kävimme Gospel Ridersi-
en kanssa kesällä 2010 Israelissa. 
Sen jälkeen heräsi ajatus, että kos-
ka meillä on resursseja, tällainen 
olisi mahtava tapa yhdistää moot-
toripyöräily ja evankeliointi.

Ja kun yhdistyksen vuosikoko-
us oli sanonut aamenet ehdotuk-
selle, alkoi toteutus. Koska yhte-
nä kesänä ei koko Suomenniemeä 
ehdi ajaa läpi, operaatio on jaettu 
seitsemälle vuodelle.  

– Jouluhan siinä olisi tullut 
vastaan, jos yhdellä kertaa olisim-
me koettaneet koko maan kiertää, 
Ruotsalainen naurahtaa.

Oulun seurakuntien oppilaitospastori Ari Savuoja on Gospel Ridersien jäsen. Hän 
esitteli moottoripyöräänsä satulaan nousseelle Eliahille, Danielille ja Tuomakselle. 

Jarkko ja Birgitta Eskola asuvat Alastarolla, jossa sijaitsee myös maan kuuluisin moottoriurheilurata. Eskoloiden lapset ovat myös 
innostuneet moottoripyöristä, ja perheen kaksi kuvassa näkyvää Harley-Davidsonia ovatkin kovassa käytössä.

Gospel Ridersit pysähtyivät yhtenä päivänä Kalajoella, Raahessa ja Oulussa. Rotuaarilta suunnattiin majapaikkoihin ja matka 
jatkui seuraavana aamuna kohti pohjoista. 

Siunattavana  
keskellä katua
Tavoitteena on kertoa ilosano-
maa Jeesuksesta, siitä kuinka Hän 
on paras matkakumppani niin 
maantiellä kuin elämän tiellä.

– Huittisissa porukassamme 
olevat papit siunasivat kadulle 
polvistuneita ihmisiä. Se oli vai-
kuttavaa, Ruotsalainen kertoo. 

– Ihmiset ovat todella rohkeas-
ti uskaltautuneet juttelemaan. Me 
kun ei olla pelottavan näköisiä. 
Me ollaan oikeita Herran enkelei-
tä, toteaa loimaalainen Jarkko Es-
kola hymyillen.

Ensi kesänä  
uudelleen
Liikkeellä oli yli 200 motoristia.  

– Gospel Riders on yhteiskris-
tillinen yhdistys, eli meitä on mu-
kana eri kirkkokunnista ja suun-
tauksista. Mukaan letkaan on voi-
nut totta kai liittyä, vaikkei kuu-
luisikaan yhdistykseen, Reijo 
Ruotsalainen hoksauttaa. 

Ensi kesänä startti voi olla hie-
man myöhemmin, jotta yhä use-
ampi lomalainen ehtii mukaan.

ElSI SAlovAArA

Lisää kuvia Rotuaarin tapahtu-
masta osoitteessa www.facebook.
com/rauhantervehdys. Lisätietoa 
Gospel Ridersista osoitteesta  
www.gospelriders.fi.
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Alkoholismi on sairaus, joka koskettaa 
jollain tavoin kaikkia suomalaisia. Jo-
kainen tuntee ainakin yhden alkoho-
listin – ja tuntisi varmasti useampia, 

jos alkoholisminsa kanssa kamppailevat us-
kaltaisivat myöntää ongelmansa. 

Sari uskalsi myöntää ongelmansa. Hänen 
oli pakko, muuten hän olisi menettänyt lap-
sensa. 

2,5 vuotta sitten eronnut Sari kertoo elä-
neensä narsistimiehen kanssa. Kaikki tapahtui 
miehen ehdoilla, hän päätti perheen asioista ja 
vastasi rahoista. Sari hoiti kodin ja neljä lasta. 
Välillä henkinen paine kasvoi sellaiseksi, että 
tilanne oli ”nollattava”. 

– Ne ovat sellaisia ylilyöntejä. Tartun pul-
loon, ja sitten se onkin menoa muutaman päi-
vän. En ole koskaan ollut kuitenkaan katkai-
suhoidossa. Aloitan ja lopetan juomisen itse.

uhka  
lasten menettämisestä
Pakkoraitistuminen oli edessä, kun hän yhden 
kerran jätti hakematta lapset entisen miehen-
sä luota sovittuna aikana. 

– Lapset pelkäsivät, kun en tullut. He eivät 
oikein viihdy isänsä luona, koska eivät pysty 
olemaan siellä normaalisti, Sari kertoo.

Entinen mies toi laiminlyönnin esiin ja 
vaati huoltajuutta itselleen. Se sai Sarin toi-
mimaan.

– Sen jälkeen pidimme palaverin sosiaali-
toimen ja työnantajani kanssa, ja keskustelim-
me miten asiassa edetään. Oli hienoa että sain 
tukea työnantajaltani niin että saatoin hoitaa 
itseni kuntoon. 

Sari juo yksin ”kaappijuoppona”, hän ei 
pyöri ryyppyporukoissa tai lähde etsimään 
sosiaalisia kontakteja maailmalta. 

– En tiedä, mikä minut saa juomaan. Lon-
keropakettia kotiin kantaessani olen monesti 
ajatellut, ettei pitäisi tehdä niin, mutta kuiten-
kin olen tehnyt juuri niin.

Lapset eivät ole kuulemma koskaan näh-
neet häntä humalassa. Väkivaltaa he sen si-
jaan ovat nähneet. 

– Pelkäsin sitä, että lapset saavat sellaisen 
käsityksen, että väkivalta on normaalia. On 
hyvä tietää heidänkin saavan apua. 

– Ero oli ainoa järkevä tekoni, Sari summaa 
parikymmenvuotisen avioliittonsa. 

Kuntoutus opetti  
puhumaan tunteista
Kuntoutuspaikka järjestyi Kaapontuvalta, 
Haukiputaan Kellosta. 

– Ajattelin, että täällä sitä oltaisiin neljä 
viikkoa laitosvaatteissa kaltereiden takana, 
mutta eihän se ollut ollenkaan sellaista, Sa-
ri naurahtaa.

Isossa kodinomaisessa talossa on yhteisöl-
lisyyttä, sillä samassa pöydässä syödään, jät-
timäisellä sohvalla katsotaan televisiota ja ko-
tityötkin on jaettu kuin suurperheessä kon-
sanaan. Lapsetkin pääsivät vierailemaan äi-
din luona.

Puhumme hänestä nimellä Sari. Se ei 
ole hänen oikea nimensä, mutta on 
helppo ymmärtää, miksei hän halua 
kertoa tarinaansa omalla nimellään. 
Tarina kertoo, kuinka Sarista tuli 
alkoholin väärinkäyttäjä, ja kuinka 
hän oli vähällä menettää kaiken. 

Alussa talon tavoille piti totutella.
 – Tuntuihan se ikävältä, kun kävelylenkin 

jälkeen minut puhallutettiin. Kyllä siinä ajat-
teli, että olenko minä tosiaan niin paha. Mut-
ta sitten hoksasin, että niinhän se on tehtävä-
kin. Luottamus on ansaittava.

Sari kertoo, että kotona hän oli käynyt koko 
ajan ylikierroksilla; pessyt pyykkiä, tiskannut, 
kuskannut lapsia ja koettanut olla ajattelemat-
ta omia ongelmiaan.

– Täällä joutui olemaan omien ajatustensa 
kanssa, kohtaamaan kaikki tekonsa ja miet-
timään niitä. Itsesyytökset valtasivat minut: 
olin pettänyt paitsi itseni, myös muut. Mork-
kikset olivat kamalia.

Ensimmäisen hoitojakson aikana hän al-
koi kirjoittaa päiväkirjaa. Sari itki tämän täs-
tä, mutta olo tasaantui, kun hän sai purkaa pa-
haa oloaan puhumalla ja kirjoittamalla. Teks-
tejä on käyty läpi myös hoitajien kanssa. 

– Alussa tekstit olivat sekavia, mutta niitä 
nyt jälkikäteen lukiessa huomaa oman mielen 
tasaantumisen. Ensimmäiseksi piti antaa an-
teeksi itselle. Toivon, ettei minun tarvitse enää 
koskaan tarttua pulloon.

Kuntoutuksessa oli turvallinen olo, sillä jo-
ku oli koko ajan läsnä. Sari onkin löytänyt it-
selleen ystäviä muista kuntoutujista. 

– Ihmisiin kiintyy, kun asutaan ja eletään 
yhdessä.

Itsetunnon nostaminen  
nollasta
Sari käy parhaillaan huoltajuuskiistaa entisen 
miehensä kanssa. Oma-aloitteisen hoitoon 
hakeutumisen hän toivoo olevan oikeudessa 
merkki siitä, että hän taistelee tosissaan pait-
si alkoholismia vastaan, myös perheensä puo-
lesta. Näin uskovat myös hänen tukiverkos-

Pohjalta uuteen elämään

Ensimmäiseksi piti antaa 
anteeksi itselle. Toivon, 
ettei minun tarvitse enää 
koskaan tarttua pulloon.
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tonsa jäsenet. 
– Itsetunto on melko nollassa vieläkin, 

mutta nyt uskallan laittaa jo hanttiin ex-mie-
helle. En ole enää yksin, eikä oikeustaistelu-
kaan pelota.

Eron jälkeen, jo ennen kuntoutukseen tu-
loaan hän oli käynyt juttelemassa psykiatrisen 
sairaanhoitajan kanssa, mutta hoito oli jäänyt 
kesken heti kun olotila oli hieman helpotta-
nut. Niin käy monelle muullekin. 

– Nyt on hienoa, että tiedän hoidon jatku-
van siihen asti kuin on tarpeen. 

Sari saa tällä hetkellä päihdekuntoutusta 
kotona kolme kertaa viikossa. 

– Ihana, kun he käyvät meillä kotona. 
Käymme läpi niin hyviä kuin huonoja asioi-
ta, Sari kertoo.

Äidin mielestä lapsille on hienoa, etteivät 
perheessä vierailevat työntekijät vaihdu. Kaa-
pontuvan henkilökunta tekee kolmivuorotyö-
tä, joten vaikka kylään tulevat kasvot vaihtu-
vat, ne ovat aina jo tutuksi tulleet kasvot.

Myös Sarin lapsille on alkanut uusi ajan-
jakso päihdekuntoutuksen myötä. Tarkoituk-

Jokainen 
kuntoutus on
yksilöllinen

sena onkin hoitaa koko perhettä. Miespuoli-
set työntekijät näyttävät lapsille erilaista mie-
hen mallia. 

– ”Ajattele, se ei hermostunut meihin ker-
taakaan”, he totesivat minulle, Sari kertoo ja 
toteaa sellaisen olevan heille ennestään tun-
tematonta. 

varoittava esimerkki  
omille lapsille 
Sarin teini-ikäiset lapsen alkavat olla iässä, 
jossa alkoholia tekee mieli kokeilla. Pelottaa-
ko se viinan kiroista toipuvaa äitiä? 

– Lasten kanssa olemme pystyneet käsit-
telemään asiaa huumorillakin. Olemme pu-
huneet, että eiköhän se riitä, kun äiti on tö-
peksinyt.

Toki Sari tietää, ettei se estä nuoria silti ko-
keilemasta. Hän itse tulee kodista, jossa ko-
tiin menoa ei tarvinnut koskaan pelätä, olipa 
tilanne mikä tahansa. Sellaisen kodin hän ha-
luaa antaa lapsilleenkin. Juominen ei saa olla 
pakokeino huonosta elämästä. 

– Minut kuntoutukseen pääsy pelasti. En 

tiedä, millaiseksi se olisi mennyt. Niin vähäl-
lä kuitenkin oli, että olisin menettänyt kaiken.

Vaikka Sari iloitsee siitä, että hän on saa-
nut pitää työpaikkansa, ja on henkisesti pääse-
mässä jaloilleen, lapset ovat tärkein asia maa-
ilmassa. 

– On hienoa, että he eivät ole menettäneet 
uskoaan minuun.

tEKStIt: 
ElSI SAlovAArA

Pohjalta uuteen elämään

Minut kuntoutukseen pääsy 
pelasti. En tiedä, millaiseksi 
se olisi mennyt. niin vähällä 
kuitenkin oli, että olisin 
menettänyt kaiken.

i S t o c k p h o to .  Ku van h e nk i l ö  e i  l i i t y  j u t t uu n . 

Päihdekuntoutusta tarjoaa Suomes-
sa moni yksityinen laitos. Sellainen 
on myös Haukiputaan Kellossa toimi-
va Kaapontupa, joka aloitti toimintan-

sa kuusi vuotta sitten. Se tarjoaa palvelujaan 
kunnille ja yksityishenkilöille.

Kuntoutuksessa keskitytään etsimään kun-
toutujan voimavaroja ja vahvistamaan onnis-
tumisen kokemuksia.

– Viime aikoina on tullut yllättävän paljon 
kyselyjä siitä, kuinka voi päästä kuntoutuk-
seen. Asian näkyminen lehdissä on laskenut 
kynnystä ottaa yhteyttä, Kaapontuvan yrittä-
jät Leila Ojantakanen ja Minna Varpainen 
tuumivat.

Päihdekuntoutukseen on mahdollista saa-
da tapauksesta riippuen hoitotukea, kuntou-
tusrahaa ja vammaistukea. Kotiin annetta-
vaan päihdekuntoutukseen on mahdollisuus 
hakea myös kotitalousvähennystä.

Jokaiselle kuntoutujalle tehdään oma suun-
nitelma. Tärkeintä on, että juomisen syyt etsi-
tään ja ne hoidetaan. 

Esimerkiksi katkaisuhoidoissa hoito päät-
tyy, kun fyysiset vieroitusoireet loppuvat. Se 
ei kuitenkaan poista ongelmaa, joka aiheut-
taa juomisen. 

Kuntoutus voi kestää vuosia, ja siihen kuu-
luu koko perheen hoitaminen. 
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Kun. 6:8-23 
Kun Syyrian kuningas oli sodassa israelia vastaan, 
hän neuvotteli miestensä kanssa ja päätti, minne 
hyökkäys oli suunnattava. Jumalan mies lähetti 
silloin israelin kuninkaalle viestin ja varoitti häntä 
kulkemasta sen paikan kautta, jonne syyrialaiset 
olivat tulossa. israelin kuningas lähetti miehiään 
paikkaan, josta Jumalan mies oli häntä varoittanut, 
ja sitä pidettiin silmällä. Tämä ei jäänyt yhteen eikä 
kahteen kertaan.
    Syyrian kuningas alkoi näiden tapausten 
vuoksi epäillä pahaa. hän kutsui lähimmät 
miehensä koolle ja sanoi heille: "Sanokaa, kuka 
joukostanne on israelin kuninkaan kätyri!" Silloin 
yksi hänen miehistään sanoi: "Ei kukaan, herrani 
ja kuninkaani. israelissa on profeetta Elisa, joka 
kertoo israelin kuninkaalle kaiken senkin, mitä 
sinä puhut makuuhuoneessasi." Kuningas sanoi: 
"Menkää ottamaan selvää, missä hän on, että 
voin lähettää miehiäni vangitsemaan hänet." 
Kun hän sai tiedon, että Elisa oli Dotanissa, hän 
lähetti sinne suuren joukon sotilaita hevosineen 
ja vaunuineen. he tulivat yöllä ja saartoivat 
kaupungin.
    Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi 
ja meni ulos, kaupungin ympärillä oli kaikkialla 
sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle: 
"Voi, herrani! Mitä me nyt teemme?" "Älä pelkää", 
Elisa vastasi, "meillä on puolellamme enemmän 
väkeä kuin heillä." hän rukoili herraa ja sanoi: 
"herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi." 
herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että 
vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja 
täynnään.
    Kun syyrialaiset tulivat Elisaa kohti, hän rukoili 
herraa sanoen: "Sumenna heidän silmänsä." herra 
teki Elisan pyynnön mukaisesti ja sumensi heidän 
silmänsä. Elisa sanoi heille: "Ei tämä ole oikea 
tie eikä oikea kaupunki. Tulkaa minun perässäni, 
minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte." 
hän johdatti sotilaat Samarian kaupunkiin. Kun 
he tulivat sinne, Elisa sanoi: "herra, avaa heidän 
silmänsä, niin että he näkevät." herra avasi heidän 
silmänsä, ja kun he taas näkivät, he huomasivat 
olevansa keskellä Samarian kaupunkia.
    Kun israelin kuningas näki heidät, hän kysyi 
Elisalta: "Tuleeko minun tappaa heidät, isäni?" 
"Sitä älä tee", Elisa vastasi. "Et kai sinä surmaa 
niitäkään, jotka otat vangiksi taistelussa? Pane 
heidän eteensä ruokaa ja juomaa ja anna heidän 
syötyään palata herransa luo." niin kuningas 
järjesti syyrialaisille suuret pidot, ja he söivät ja 
joivat. hän antoi heidän lähteä rauhassa, ja he 
palasivat herransa luo. Sen jälkeen syyrialaiset 
eivät enää hyökkäilleet israeliin.

Luuk. 6:27-31
"Teille, jotka minua kuulette, minä sanon: 
Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, 
jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä 
kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat 
teitä. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin 
poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa 
paitasikin. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, 
äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie.
    niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin 
tehkää te heille."

Rakastakaa
Tulevan sunnuntain evankeliumissa Jeesus kehottaa: Rakastakaa, tehkää hyvää, siunat-
kaa, rukoilkaa. ”Niin kuin tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Sanat ovat 
tuttuja, liitämme ne helposti läheistemme rakastamiseen. Muistamme senkin, että Jee-
sus liitti nämä sanat myös suhteeseemme vihamiehiimme: ”Siunatkaa niitä, jotka teitä 
kiroavat.” Hän kehotti voittamaan vihan rakkaudella, pahan hyvällä. 
   Mukavuusalueellamme majailee joukko ihmisiä, joiden kanssa tulemme hyvin jut-
tuun. Oman perheen jäseniä ja lähintä ystäväpiiriään ei ole vaikea rakastaa. On kivaa 
kutsua mukavia ihmisiä kahville, on helppo haluta tehdä heille hyvää. Jos jonkun halu-
amme rukouksiimme sulkea, niin lähimpämme. Kun he sulkevat oven lähtiessään taas 
maailmalle, niin heidän puolestaan me huokaamme: ”Luoja siunaa, Luoja varjele.”
     Eikä niin ole paha ollenkaan, se on oikein hyvä alku. Lähimmäisenrakkauden on 
hyväkin lähteä liikkeelle omasta perheestä ja lähipiiristä. Mutta ei se jää siihen. Siitä kehä 
laajenee sukulaisiin, tuttaviin, naapureihin, työkavereihin, hyvänpäiväntuttuihin – aina 
aivan tuntemattomiin kaukaisiin lähimmäisiimme asti. 
 Se rakkaus, jota Jumala Pyhän Henkensä kautta meissä herättää, ei jumiudu vain 
lähelle. Se murtautuu esiin palvelevana rakkautena, hyvän tekemisenä, esirukouksena 
ja siunauksen pyyntöinä aina vain laajemmalle ja laajemmalle piirille ihmisiä, myös niitä 
vaikeita ja vihamielisiä kohtaan. 
    Galatalaiskirjeessä puhutaan Hengen hedelmästä, kaikesta siitä, mitä Pyhä Henki 
meissä aikaansaa: lempeyttä, rakkautta, kärsivällisyyttä, itsehillintää… Meidän tehtä-
vämme on pyrkiä kohtelemaan toisiamme hyvin. Meidän tehtävämme on rakastaa myös 
niitä, jotka vihaavat meitä. Galatalaiskirje kertoo, ettemme yritä yksin. Omenapuukaan 
ei päätä yhtenä päivänä tehdä hedelmiä huomiseksi ja runko punaisena ähki niitä tule-
maan. Siihen syntyy niitä ajan kanssa, eri vaiheiden kautta, kasvun ja kehittymisen 
kautta. Ja silti, ne syntyvät kuin itsestään. 
      Pyhä Henki toimii sydämissämme. Hän aikaansaa meissä hengellistä kasvua ja kehi-
tystä. Hän rohkaisee ja vahvistaa meitä, kolkuttelee omatunnossamme, näyttää suuntaa, 
kun kilvoittelemme tehtävässämme lähimmäisenä. 
     ”Rakastakaa vihamiehiänne,” Jumala muistuttaa yhä, ja rohkaisee meitä tekemään 
niin. Hänen rakkautensa sydämissämme me teemme taivasmatkaamme kilvoitellen ja 
kompastellen. Hänen armostaan me pääsemme perille.

SEIjA HEloMAA
Kiimingin kappalainen

Sanan aika
Sunnuntai  15.7.2012
Psalmi: Ps. 28: 1-2, 6-9
1. lukukappale: Joos. 24:21-27 tai 2. Kun. 6:8-23
2. lukukappale: Hepr. 12:25-29
Evankeliumi: Luuk. 6:27-31
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 12.–26.7.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kesähartaus su 15.7. klo 12 
Oulun hautausmaalla van-
hassa kappelissa. Toimittaa 
Mari Flink ja kanttorina Pé-
ter Marosvári.
Kesähartaus su 22.7. klo 12 
Oulun hautausmaalla van-
hassa kappelissa. Toimittaa 
Kaido Soom ja kanttorina 
Henna-Mari Sivula.
Messu su 15.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Mari Flink, avustaa Martti 
Pennanen ja kanttorina Pé-
ter Marosvári. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 22.7. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Kaido Soom ja avustaa 
Martti Pennanen. Kanttori-
na Henna-Mari Sivula ja ur-
kurina Péter Marosvári. Ra-
diointi radio Pooki sekä lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
Messu 15.7. klo 10 Karjasillan 
kirkossa. Toimittaa Olavi Mä-
kelä, avustaa Liisa Karkuleh-
to, kanttorina Juha Soranta. 
Kirkkokahvit.
Messu 15.7. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Esa Ne-
vala, avustaa Juha Vähäkan-
gas, kanttorina Sirpa Ilves-
luoto.
Konfirmaatiomessu 15.7 
.klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Maija Kont-
tinen, avustavat Jukka Kärk-
käinen, teol. yo Eerika Gran-
lund, Sanna Autere, kantto-
rina Sirpa Ilvesluoto. Kaakku-
ri 1 ja 2 -rippikouluryhmät.
Konfirmaatiomessu 22.7. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Kieksi, 
avustavat Anna-Leena Ylän-
ne, teol. yo Anna Tausta, 
teol. yo Arto Nuutinen, An-
naleena Peltoniemi, kantto-
rina Juha Soranta. Karjasilta 
1 -rippikouluryhmä.
Messu 22.7. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Liisa Kar-
kulehto, saarna teol. yo Eeri-
ka Granlund, kanttorina Sir-
pa Ilvesluoto.
Sanajumalanpalvelus 22.7. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Riit-
ta Piippo.
Konfirmaatiomessu 22.7 klo 
14 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
tavat Anna-Leena Ylänne, 
teol. yo Anna Tausta, teol. 
yo Arto Nuutinen, Annalee-
na Peltoniemi, kanttorina Ju-
ha Soranta. Karjasilta 2 -rip-
pikouluryhmä.
Kouluunlähtevien siunaa-
minen su 12.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Kouluun läh-
tevien siunaaminen messun 
yhteydessä kesän aikana Ou-
luun muuttaneille ja niille, 
jotka eivät päässeet mukaan 
kevään tilaisuuksiin. Mukaan 
kutsutaan kouluun lähtevää 
yhdessä perheen, isovan-
hempien ja kummien kans-
sa. Lasta siunaamassa saa ol-
la myös hänelle läheinen ai-
kuinen. Tilaisuus kestää noin 
tunnin.

Tuiran seurakunta
Messu su 15.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Pasi Ku-
rikka, avustaa Sanna Jukkola, 
kanttorina Taru Ängeslevä.
Konfirmaatiomessu su 15.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Helena Paalanne, avus-
tavat Merja Ollila, Pertti Kei-
nänen, Ilona Kiesilä ja Mari-
ka Alakopsa, kanttorina Kat-
ri Sippola. Pateniemi 1 -rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Messu su 15.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riikka Honkavaara, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
rina Laura Kumpula.
Konfirmaatiomessu su 15.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Helena Paalanne, avus-
tavat Merja Ollila, Pertti Kei-
nänen, Ilona Kiesilä ja Marika 
Alakopsa. Pateniemi 2 -rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
iltamessu su 15.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riik-
ka Honkavaara, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Laura 
Kumpula.
Viikkomessu ke 18.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Laura Kumpula.
Messu su 22.7. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Heikki Jämsä.
Messu su 22.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Har-
ri Fagerholm, kanttorina Lau-
ra Kumpula.
Messu su 22.7. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Jukka Kolmonen, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Laura Kumpula.
iltamessu su 22.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, puhe Tiina Eskelinen, 
kanttorina Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 25.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, puhe Atte To-
lonen, kanttorina Taru Än-
geslevä.

Oulujoen seurakunta
Messu su 15.7. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, avustaa Juhani Ter-
vonen, kanttorina Saara Es-
kola.
Messu su 15.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Saara Eskola.
Konfirmaatiomessu su 22.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Saarnaa Riitta Kentala, toi-
mittaa Jouni Riipinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi. 
Haapalehto-Hiukkavaaran ja 
Myllyojan rippikouluryhmät.
Messu su 22.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Olavi Isokoski, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.

Yli-ii
Perinnemessu su 15.7. klo 
10 Yli-Iin kirkossa. Edellisen 
käsikirjan mukaan. Saarnaa 
Jouni Riipinen, liturgia Pert-
ti Lahtinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. Messun jälkeen 
Yli-Iin kirkon 80-vuotisjuhla. 
Ks. ilmoitus s. 15.
Sanajumalanpalvelus su 
22.7. klo 10 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
kanttorina Raimo Paaso.

YliKiiminKi
Sanajumalanpalvelus su 
15.7. klo 18 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, kanttorina Lauri Nurk-
kala.
Messu su 22.7. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
15.7. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
torina Kaisamarja Stöckell.
Messu su 22.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttorina Ulla Kallioranta.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 15.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Sami Puolitaival, saarna Jari 
Flink,  kanttorina Pirjo Män-
tyvaara. Konfirmoitavana ke-
sän 3. leiririppikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 22.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Arto 
Nevala, kanttorina Elisa Mur-
toperä. Konfirmoitavana ke-
sän 4. leiririppikouluryhmä.

Kempele
Messu su 15.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Pau-
lus Pikkarainen, avustaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Marjo 
Irjala. Tapulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 15.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Paulus 
Pikkarainen, diakoni Johan-
na Aittola, kanttorina Mar-
jo Irjala.
Messu su 22.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Anu 
Ojala, diakoni Samuel Koivu-
nen, kanttorina Tarja Sakko. 
Tapulikahvit.
Konfirmaatiomessu su 22.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Jonna Pii-
rainen, avustaa Anu Ojala, 
diakoni Minna Sorvala, kant-
torina Tomi Heilimo.
Kuuntele jumalanpalve-
lukset Pyhän Kolminaisuu-
den kirkosta suorana netis-
tä: www.kempeleenseura-
kunta.fi.

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 15.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Tahkokorpi, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Messu su 15.7. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Eeva 
Holappa.

Konfirmaatiomessu su 22.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Raimo Salonen, avustaa Kir-
si Paavola, kanttorina Eeva 
Holappa. 

liminka
Sanajumalanpalvelus su 
15.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ulla Nyyssönen, kanttori-
na Marjukka Simuna.
Messu su 22.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Ulla Nyyssönen, 
avustaa Anna-Maari Ruota-
nen.
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ulla Nyyssönen.

lumijoki
Messu su 15.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
22.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.

muhos
Sanajumalanpalvelus su 
15.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Timo Ustjugov. 
Kyläkirkko su 22.7. klo 12 
Mäntyrannan salissa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Perinnemessu su 22 .7. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Simo Pek-
ka Pekkala, kanttorina Timo 
Ustjugov.

Oulunsalo
Sanajumalanpalvelus su 
15.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Tapio Kortesluoma, kant-
tori Taru Pisto.
Konfirmaatiomessu su 15.7. 
klo 12 kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Liiti, avustaa Sanna Korho-
nen ja Jussi Saviharju, kantto-
rina Taru Pisto.
Messu su 22.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Taru Pisto.

Siikalatva
KeSTilä
Messu su 15.7. klo 13 (huom. 
kelloaika) Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Arja Leinonen.
Maakirkko su 22.7. klo 10 Sel-
kälän leirikeskuksessa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Pekka Kyöstilä. Ruo-
kailu ja kahvit. Kirkkokyy-
din tarpeesta yhteys kirkko-
herranvirastoon, p. 020 7109 
860.

PiiPPOla
iltakirkko su 22.7. klo 19 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa An-
neli Virtanen, kanttorina Vei-
jo Kinnunen.
 
PulKKila
Messu su 15.7. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Ulla 
Koskelo.
Messu su 22.7. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, avustaa Pirkko 
Jarva, kanttorina Veijo Kin-
nunen. Pulkkilan kyläpäivien 
jumalanpalvelus. Jumalan-
palveluksen jälkeen kunnia-
käynti sankarihaudoilla.

PYHänTä
Maakirkko su 22.7. klo 13 La-
mujärven rannalla, Pitkän-
hiedan uimarannalla. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen. Kirkko-
kahvit. Jos tarvitset kirkko-
kyytiä, ole yhteydessä Pert-
tu Kyllöseen, p. 040 5836 278.

RanTSila
Rantsilan kyläpäivien pe-
rinnejumalanpalvelus su 
15.7. klo 10 (huom. kelloai-
ka) Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri. Kanttorina 
Arja Leinonen, avustaa ve-
teraanikuoro. Seppelten las-
ku sankarihaudoilla. Rantsi-
lan vaivaisukon paljastus ja 
käyttöön siunaaminen. Kirk-
kokahvit seurakuntakodissa.
Maakirkko su 22.7. klo 14 
Kärsämänkylän rukoushuo-
neella. Toimittaa Saila Karp-
pinen, kanttorina Pentti 
Jäntti. Kirkkokahvit. Juma-
lanpalveluksen jälkeen kirk-
kokahvit ja rukoushuoneyh-
distyksen vuosikokous.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 15.7. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mitta Outi Pohjanen, kantto-
rina Eeva-Maija Sorvari.
Sanajumalanpalvelus su 
22.7. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
saarna Teemu Loppi, kantto-
rina Eeva-Maija Sorvari.
Messu su 22.7. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, saarna Tee-
mu Loppi, kanttorina Eeva-
Maija Sorvari.

Rukous
Jeesus, Pelastajamme.

Me tulemme luoksesi

käskyjen, kieltojen ja syytösten ahdistamina.

Anna meidän kokea todeksi,

että sinä olet täyttänyt lain puolestamme.

Vapauta meidät

rakastamaan toinen toistamme

ilman ehtoja ja vaatimuksia.

Sinulle olkoon ylistys ikuisesti.

Rukous kirkkovuosikalenterista
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enot Oulussa 12.–26.7.2012M

Kolmen kirkon 
pyörälenkki

Hartauselämä
hartaus su 22.7. klo 12 Ark-
kitehtikillan Kiltatalossa Pi-
kisaaressa. Hartaus liittyy 
Oulun North Pride -tapah-
tumaan. Hartaus pidetään 
sään salliessa ulkona, sen jäl-
keen kahvit Kiltatalossa. Har-
tauden toimittaa Satu Saari-
nen. Tapahtumasta voi lukea 
lisää s. 5.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
laitoshartaus pe 13.7. klo 
13.30, Intiön hoivakoti. Kai-
do Soom.
laitoshartaus ti 17.7. klo 14, 
Vesper-koti. Mari Flink.
laitoshartaus ti 17.7. klo 15, 
Veljes-koti. Mari Flink.
laitoshartaus ti 17.7. klo 
18.30, Kuntotalo. Mari Flink.
laitoshartaus ke 18.7. klo 14, 
Hollihaka. Jouko Lankinen.
laitoshartaus to 19.7. klo 
14, Sara Wacklin -koti. Kai-
do Soom.
laitoshartaus to 19.7. klo 
14, Keskustan palvelukeskus. 
Jouko Lankinen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
25.7. klo 18 Karjasillan kir-
kossa.

musiikki ja kulttuuri
Katso musiikkitapahtumat 
koosteesta s. 15.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Kuorokonsertti pe 27.7. klo 
18, Oulun tuomiokirkko. Ks. 
ilmoitus s. 15.
Taideyön konsertti to 23.8. 
klo 22, Oulun tuomiokirkko. 
Konsertissa esiintyy lauluyh-
tye Capella Pro Vocale.

Oulujoen seurakunta
Kesäillan musiikkia to 12.7. 
klo 19, Oulujoen kirkko.  Ks. 
ilmoitus s. 15.
Bysanttilaiskuoron konsert-
ti ke 25.7. klo 18, Oulujoen 
kirkko. Ks. ilmoitus s. 15.
Kesäillan musiikkia to 26.7. 
klo 19, Oulujoen kirkko. Ks. 
ilmoitus s. 15.

YliKiiMinKi
Kesäillan musiikkia to 19.7. 
klo 20, Ylikiimingin kirkko. 
Ks. ilmoitus s. 15.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. (08) 5314 
616. Tapaamisajankohdan 
voit käydä sopimassa myös 
paikan päällä. Muissa asiois-

sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.

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

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KuulOVAMMAiSET
hietasaaren kesäilta to 19.7. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Yhdessäoloa 
ulkona pelien ja kahvittelun 
merkeissä. Iltahartaus. Sa-
teella olemme sisätiloissa.
Kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 27.–31.8 klo 17, Juu-
man leirikeskus. Leirin hin-
ta on 62 €, sisältäen matkan 
ja täysihoidon leirikeskuk-
sessa sekä vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut 14.7. saakka anne-ma-
ri.kyllonen@evl.fi tai p. 040 
591 2657, ja 30.7.–13.8. väli-
senä aikana paula.kyllonen@
evl.fi tai p. 040 723 5880. Il-
moittautua voi 13.8. saakka 
myös www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

nÄKöVAMMAiSET
hautausmaakierros to 12.7. 
klo 17.30. Opastettu kävely-
kierros Oulujoen hautaus-
maalla. Lähtöpaikkana Oulu-
joen kirkon ja hautausmaan 
pysäköintialue, Oulujoen-
tie 69. Hautausmaan lisäksi 
tutustutaan myös Oulujoen 
kirkkoon ja pappilaan. Kier-
roksen jälkeen jäädään kirk-
koon klo 19 alkavaan Kesäil-
lan musiikkihetkeen. Kierros 
on maksuton. Paula on vas-
tassa lähtöpaikalla klo 17 al-
kaen. Mukava, jos ilmoitat 
etukäteen tulostasi, p. 050 
4305 178, niin osataan vara-
ta sopivasti opasystäviä mu-
kaan.

lähetys
Sanan virrassa, hiippakun-
nan lähetysjuhlat 31.8.–2.9., 
Pello. Ks. ilmoitus s. 15.

lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.

Varhaisnuoret
lastenpäivät lämsänjärvel-
lä. Ks. ilmoitus s. 15.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pienoismallikerho su 15.7. 
klo 14, Heinätorin seurakun-
tatalo. Vetäjänä Tapio Huhte-
lin, p. 050 5479 657.

Seniorit

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

leirit ja retket
isä-lapsi-leiri, kouluikäisille 
lapsille isineen 7.–9.9., Juu-
man leirikeskus, Kuusamo. 
Ks. ilmoitus s. 15.
Mielenterveyskuntoutujien 
leiri 17.–20.9., Juuman leiri-
keskus. Mielenterveyskun-
toutujien leiri luonnon kau-
niissa Juumassa. Ilmoittau-
tumiset 6.–23.8. mennesssä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. (08) 3161 340. Lei-
rillä mukana diakonissa Päi-
vi Rahja ja diakoniatyönteki-
jät Heli Mattila ja Sami Riipi-
nen. Leirille etusijalla kotona 
itsenäisesti selviytyvät mie-
lenterveyskuntoutujat ja ne, 
jotka eivät ole aikaisemmin 
olleet seurakunnan leirillä. 
Leirin hinta 44 €.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tuomiokirkkoseurakun-
nan eläkeläisten leiripäivä 
pe 10.8. klo 9–15, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Lei-
ripäivä maksaa 13 €, joka ke-
rätään päivän aikana. Hin-
taan sisältyy kuljetus, tulo-
kahvit, ruokailu sekä päivä-
kahvi. Kuljetus lähtee Intiös-
tä klo 8.20, Keskustan palve-
lutalolta, Torikadun puolelta 
klo 8.35 sekä Heinätorin seu-
rakuntakodilta klo 8.45. Pa-
luu päivän päätyttyä n. klo 
15.00 samaa reittiä. Leiripäi-
vä on vakuutettu Oulun seu-

rakuntien jäsenille. Ilmot-
tautuminen 13.7. mennessä,  
p. (08) 3161340.

Tuiran seurakunta
nuorten eläkeläisten lei-
ri 10.–13.8., Juuman leirikes-
kus, Kuusamo. Tuiran seura-
kunnan järjestämä leiri on 
tarkoitettu työikäisille elä-
keläisille. Leiripaikkana luon-
nonkaunis Juuma, joka tarjo-
aa mahdollisuuden luonnos-
sa liikkumiseen, hiljentymi-
seen ja mukavaan yhdessä-
oloon. Leirin hinta on 62 eu-
roa. Etusija Tuiran seurakun-
talaisilla. Leirillä mukana dia-
koniatyöntekijät Raija Yrjölä 
ja Sami Riipinen. lmoittautu-
miset 13.7. mennessä, p. (08) 
3161 340 tai www.oulunseu-
rakunnat/ilmo. Leirille vali-
tuille lähetetään leirikirje vii-
kolla 29.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntaväen retki lap-
piin 9.–12.10. Ks. ilmoitus 
s. 15.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät 
lisätietoa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalen-
teri.

muut menot
Kolmen kirkon pyörälenk-
ki 16.9. saakka. Ks. juttu s. 14.
Opastettu kävelykierros Ou-
lujoen kirkon seudulla to 
12.7. ja 26.7. klo 17.30, Oulu-
joen kirkko. Kävelykierroksen 
kohteena on Oulujoen hauta-
usmaa, kirkko ja pappila. Yli 
satavuotias Oulujoen kirkko 
on Pohjois-Suomen ainoa säi-
lynyt puujugendkirkko. Läh-
töpaikka on Oulujoen kirkon 
ja hautausmaan pysäköinti-
alue, Oulujoentie 69. Käve-
lykierrokset ovat maksutto-
mia eikä niille ole ennakkoil-
moittautumista. Kierroksen 
jälkeen voi jäädä vielä kuun-
telemaan Kesäillan musiikkia 
Oulujoen kirkossa kello 19.
Opastettu hautausmaakier-
ros Oulun hautausmaalla 
maanantaisin klo 18, 20.8. 
saakka. Lähtöpaikka on Ou-
lun hautausmaan pääport-
ti, Kajaanintie 1. Kierroksil-
le ei ole ennakkoilmoittau-
tumista.
naisten ilta ma 23.7. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Iltoja järjestetään 
vielä  23.7. ja 6.8. Ohjelmas-
sa mm. hartaus, yhdessä-
oloa, saunomista, tee / kah-
vi ja mahdollisuus makka-
ran (omat mukaan) paistoon 
nuotiolla sään salliessa.

Kesäkahvila Café Krypta  
on avoinna 6.6.–3.8., 

Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Aukioloaika ma, ti ja to klo 11–16, 

ke klo 11–20, pe 11–14. 

Oulun seurakunnat kannustavat seurakun-
talaisia ulkoilemaan ja urheilemaan. Tou-
kokuussa alkanut Kolmen kirkon pyörä-
lenkki -kampanja houkuttelee pyöräile-

mään kesän aikana vähintään kolmeen kirkkoon.
Kampanjan vetäjä Ulla Mäkinen (kuvassa) ker-

too, että kampanja on otettu hyvin vastaan.
– Kiinnostusta ilmeisesti riittää, sillä passit ovat 

huvenneet nopeasti ja olen toimittanut niitä lisää 
jaettavaksi seurakuntiin.

– Jotkut käyvät lähikirkoissa, toiset haluavat ajaa 
mahdollisimman kauas ja tutustua kirkkoon, jos-
sa eivät ole aikaisemmin käyneet. Jos haluaa tehdä 
hyvää ruumiilleen ja sielulleen, niin siitä vain pyö-
räilemään kirkkoa kohti.

Jokaisesta kirkkoreissusta saa merkinnän pas-
siin, joita on jaossa kirkoissa, kirkkoherranviras-
toissa sekä seurakuntayhtymän virastotalossa, Iso-
katu 9.

Passi laitetaan ennen jumalanpalvelusta rippi-
koulukorttien keruulaatikkoon. Merkintöjä voi ke-
rätä 16. syyskuuta saakka kaikista Oulun seurakun-
tien kirkoista.

Täytetty passi palautetaan kirkkoon, kirkkoher-
ranvirastoon tai postitse osoitteeseen Oulun ev.lut. 
seurakunnat, Kolmen kirkon pyörälenkki, PL 122, 
90101 Oulu.

Kaikki palautetut passit osallistuvat palkintojen 
arvontaan, joita ovat muun muassa lahjakortti pyö-
räilyliikkeeseen ja pyöräilykypärä. Arvonta suorite-
taan 21. syyskuuta. Halutessaan passin omistaja voi 
tukea Oulun seurakuntien lähetystyötä: tilinumero 
FI12 5741 4020 024233, saaja Oulun seurakuntayh-
tymä, viesti pyörälenkki.

Jumalanpalvelusten ajankohdat kirkoittain löy-
tyvät Rauhan tervehdyksestä ja netistä osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/kalenteri.

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

aina 3.9. saakka. 
Opastetut 

kirkkokierrokset 
torstaisin klo 18.

Seurakuntaretki 
30.–31.8. Aholansaareen

Tervetuloa mukaan seurakuntamatkalle Nilsiän Aholan-
saareen Syvärille, Paavo Ruotsalaisen maisemiin. Mat-
kareitti linja-autolla mennessä Nurmeksen ja palates-
sa Kiuruveden kautta. Saaressa seurat ja veisuut Paa-
von pirtissä. Matkalla mukana diakoniatyöntekijät Päi-
vi Moilanen, p. 040 5747 064 ja Saila Luukkonen, p. 040 
5747 092. Hinta sisältäen matkat ja ruokailut 120 €. Etu-
sija tuiralaisilla. Ilmoittautumiset 3.8. mennessä www.
oulunseurakunnat/ilmo.fi tai p. (08) 3161 340.

S anna K r o o k
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Kesäillan musiikkia -konsertit
torstaina 12.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Eeva Holappa (yksinlaulu ja viulu), Saara Eskola 
(urut). Hartaus Antti Leskelä.

torstaina 19.7. klo 20 Ylikiimingin kirkossa. 
Margit Tornio (laulu), Jyrki Kuusirati 
(trumpetti), Liisa Ylipahkala-Vihelä (piano).

torstaina 26.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Margit Tornio (laulu), Jyrki Kuusirati 
(trumpetti), Liisa Ylipahkala-Vihelä (piano). 
Hartaus Jukka Joensuu.

Urkukonsertti
tiistaina 24.7. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Unkarilainen urkutaiteilija professori István 
Ruppert konsertoi helsinkiläisen sellistin Panu 
Luoston kanssa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Bysanttilaiskuoron konsertit
keskiviikkona 25.7. klo 18 Oulujoen kirkossa.
perjantaina 27.7. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.
Lue lisää konsertista tämän sivun jutusta.

Musiikkia 
kirkoissa

Lasten
tapahtumat

Lastenpäivät Lämsänjärvellä 
arkipäivisin 26.7. saakka kello 10–15. 
7–12-vuotiaille oululaisille lapsille (synt. 2000–
2005). Hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, 
pelaamista ja retkeilyä. Toiminta on ilmaista. 
Lapset saavat päivittäin lämpimän aterian. 
Ilmoittautuminen lapsen ensimmäisenä 
toimintapäivänä Lämsänjärvellä, Hiihtomajantie 
2. Lisätietoja lapsityönohjaaja Marjaana Lassilta, 
marjaana.lassi@evl.fi tai lapsi- ja perhetyön 
sihteeri Mari Jääskeläiseltä, mari.jaaskelainen@
evl.fi. Lue juttu sivuilta 10–11.

Eläkeläisten leiripäivät
hietasaaressa

Karjasillan seurakunta to 9.8.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta pe 10.8.
Tuiran seurakunta ti 14.8.
Ilmoittautumiset 13.7. mennessä, p. (08) 3161 340. 
Leiripäivän hinta on 13 euroa sisältäen kuljetuksen, 
aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin.

Heinäkuun lopussa on mahdollisuus pääs-
tä tutustumaan kreikkalaiseen bysantti- ja 
kansanmusiikkiin Oulussa.

Agios Ioannis O Koukouzelis -kuoro 
esiintyy Oulujoen kirkossa 25.7. kello 18, Oulun 
tuomiokirkossa 27.7. kello 18 ja Oulun ortodok-
sisessa katedraalissa 28.7. kello 14. Lisäksi kuoroa 
kuunnellaan Haukiputaan kirkossa 26.7. kello 20 
ja Kemin kirkossa 29.7. kello 18.

Noin tunnin mittainen konsertti sisältää sekä or-
todoksisen kirkon bysanttilaista musiikkiperinnet-
tä että kreikkalaisten omaa kansanlaulumusiikkia. 

– Bysanttilainen musiikki on hieman raskaam-
paa kuin slaavilainen, meille tuttu kirkkomusiikki. 
Virsien sijasta esitetään hymnejä. Tällä kiertueella 
kuoro esittää myös omaa kansanlaulumusiikkiaan, 
joka on melankolista mutta iloisempaa omaan kan-
sanmusiikkimme verrattuna, tapahtuman järjestä-
jä Mervi Sotisaari kuvailee. 

– Uskon, että näin korkeatasoista bysanttilaista 
kirkkomusiikkia ei ole aikaisemmin täälläpäin esi-
tetty, Sotisaari jatkaa.

Saint John Koukouzelisin, 1300-luvulla Athos-
vuorella asuneen askeetikon, mukaan nimetty kuo-
ro on perustettu vuonna 1983. Kuoron tavoitteena 
on pyrkiä säilyttämään sekä edistämään bysantti-
laisella musiikilla kirkon perinnettä ja patriarkaa-
lista tyyliä.

Konsertteihin on vapaa pääsy, vapaaehtoinen 
käsiohjelmamaksu on 10 euroa.

Seurakuntaväen retki lappiin
9.–12.10. 

Lähde mukaan virkistäytymään ja patikoimaan aina 
kauniiseen lappiin. Näe ja koe Kampsuherran valta-
kunta, Särestöniemi, Pallaksen tunturirinteet, Pönt-
sön galleria ja Kukkolankoski. Retken hinta on 385 €. 
Sisältää kuljetuksen turistibussilla, ruokailut, opas-
tukset, pääsymaksut, majoituksen Kylpylähotelli Le-
vitunturin jaetussa 2 HH (1 HH+81€) ja tapaturmava-
kuutuksen Oulun seurakuntien jäsenille. 

Sitovat ilmoittautumiset 20.8. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai arkisin klo 9–16, p. (08) 
3161 340. Etusija Oulujoen seurakuntalaisilla. Retke-
läisille lähetämme kirjeen ilmoittautumisajan pää-
tyttyä. Matkalla ovat mukana diakonissat Eija Rö-
ning,  p. 040 558 0435 ja Anna-Maija Sälkiö, p. 040 
5157 601.

Bysanttilaiskuoro
konsertoi viidesti

Sanan virrassa –
hiippakunnan lähetysjuhlat

31.8.–2.9. Pellossa

Lähtö linja-autoaseman tilausajolaiturista 31.8. klo 15, 
paluu sunnuntaina 2.9. n. klo 15. Yöpyminen 2 hh:ssa 
Hotelli Pellonhovissa. Hinta 100 €, sisältää matkan, 
majoituksen sekä vakuutuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Osallistujille lähetetään retkikirje. Lisätie-
toja ohjelmasta www.oulunhiippakunnanlahetysjuh-
lat.fi tai matkanjohtajilta: Paula Rosbacka, p. 040 575 
2714 ja Ulla Mäkinen, p. 040 506 5511. Ilmoittautumi-
nen viimeistään 15.8., p. (08) 316 1340 tai www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo.

isä-lapsi-leiri
7.–9.9. Juuman leirikeskuksessa

Leiri on tarkoitettu kouluikäisille lapsille isineen. Lu-
vassa on pelailua, hyvää ruokaa, saunomista, harta-
utta sekä mahdollisuus Karhunkierroksella vaelte-
luun. Leirin tarkoitus on tarjota isille ja lapsille mah-
dollisuus yhdessä oloon ja yhteiseen tekemiseen. 

Leirin hinta on 45 €/ aikuinen, 38 €/ 11–18-vuotiaat 
ja opiskelijat, 24 €/ 4–10-vuotiaat, alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Hintaan sisältyy kuljetukset, täysihoito, oh-
jelma ja tapaturmavakuutus Oulun seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautumiset 24.8. mennessä www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja antavat Kari Reki-
lä, p. 050 5211 065, kari.rekila@evl.fi ja Atte Kääriäi-
nen, p. 040 5060 315, atte.kaariainen@evl.fi.

Aikuista uskoa etsimässä?
8.–9.9. Tuiran kirkossa

Aikuiskatekumenaatti-peruskurssi (2 op), sopii niin 
hengellisille etsijöille kuin jotain jo löytäneille. Ai-
kuiskatekumenaatti on silta seurakuntaan ja juma-
lanpalveluselämään. Ryhmä lähtee liikkeelle sen jä-
senten omista kysymyksistä ja kokemuksista. Lisätie-
toja www.evl.fi/katekumenaatti . Ruokailukustannuk-
set 40 € / hlö/ kurssi.

Ilmoittautuminen sähköpostitse: oulu.tuomiokapitu-
li@evl.fi tai puhelimitse kouluttajille:
hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist, p. 044 7555 552
Kempeleen kappalainen Vesa Äärelä, p. 040 7703 819
Tuiran kappalainen Päivi Jussila, p. 050 340 8992
Limingan kappalainen Aino Pieskä, p. 044 7521 224
Järjestäjänä Oulun hiippakunta.

Yli-Iin kirkon  
ja kirkonkylän  
hautausmaan 

80-vuotisjuhla 
15.7.2012 klo 10

Perinnemessu Yli-Iin kirkossa
Saarna Jouni Riipinen, liturgia 

Pertti Lahtinen

Kunniakäynti sankarihaudalla

Kirkonkylän hautausmaan 
muistomerkin paljastaminen

Ruokailu ja juhlakahvit  
seurakuntatalolla

 Juhla Yli-Iin kirkossa
Tervehdyssanat Teuvo Päkkilä,

juhlaesitelmä Pauli M. K. Niemelä

Totuus12-palvelutapahtuma järjestetään lauantaina 
11.8. Oulussa. Sinun taitojasi, käsiäsi ja ennen kaik-
kea läsnäoloasi tarvitaan, jotta tapahtumasta saatai-
siin mahdollisimman monipuolinen, kun palvelemme 
kaupunkilaisia ilmaiseksi eri tavoin. Ehkä sinulla on 
joku palveluidea, jonka haluaisit toteuttaa yhdessä 
muiden kristittyjen kanssa? Kerro se meille, niin  
autamme mielellämme sinua eteenpäin.
Ota yhteyttä tapahtuman vastuunkantajiin:
 - Eri palvelupisteet: Suvi Nehvonen,   
  044 553 6333, snehvonen@gmail.com
 - Palvelukotivierailut: Pia Kankaanpää,   
  050 492 6940, plankila@hotmail.com
 - Ihmisten kohtaaminen: Tuomo Kokko,  
	 	 050	436	4415,	tuomo.kokko@ilonpolku.fi
Tule mukaan seuraavaan valmistavaan tilaisuuteen 
Totuus12-valmennuspäivään 4.8. kello 12–18, Oulun 
Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78. Valmennuspäiväs-
sä on palveluryhmien käytännön asioita, koulutusta 
evankelioimiseen (Xee-evankelioimiskoulutus ) ja  
rukousta. Tervetuloa!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan:  
www.yksitotuus.fi/rekry.	

Tule mukaan  
palvelemaan Totuus12 

-tapahtumaan!
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enot Oulussa 12.–26.7.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

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

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 

Kirkot

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
1.6.–31.8. Hintan seurakuntatalo, 
Hintantie 89, 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

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  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Aya Suvi Au-
rora Gschwend, Petri Olavi 
Piipponen, Janne Johannes 
Silventoinen, Mila Mimosa 
Alexandra Sova, Eevertti Iik-
ka Ilmari Pietikäinen, Ellen 
Maria Elisabet Hoffrén, Milla 
Emilia Annukka Pernu.
Karjasilta: Leila Maria Car-
men Alapartanen, Anni Emi-
lia Apila, Hugo Henrik Hent-
tu, Viivi Josefina Huhtanen, 
Noa Batu Isohätälä, Opri Lu-
mikukka Jokiniemi, Marissa 
Jämsä, Leo Aarni Mikael Ko-
honen, Viola Lea  Olivia Kyn-
silehto, Eetu Lukas Oliver Lii-
matainen, Max Olavi Määt-
tä, Oliver Aukusti Määttä, El-
mer Kaarle Eirik Sandbacka, 
Alvar Julius Taskila, Miro Oli-
ver Tikkanen, Juhani Aleksi 
Johannes Autere, Niilo Erik 
Jurvelin, Risto Aleksanteri 
Mies Kettunen, Oliver Onni 
Alexander Rautio, Akseli Eli-
el Saukkoriipi, Helmi Tuulia 

Tauriainen, Sisu Akseli Tauri-
ainen, Viivi Olivia Illikainen, 
Lenni Alexander Kuusisto, 
Lauri Matias Jokinen, Leila 
Maria Möttönen, Oona Kat-
ri Maarit Pelto-Aho, Topi Ju-
hani Olavi Saarenpää, Edith 
Alisa Laitinen, Emmi Kristii-
na Muikku, Hilla Marja Elviira 
Vihelä, Emma Hanna Alexan-
dra Kahelin, Ronja Olga Emi-
lia Ullgrén, Ilmari Eero Pette-
ri Bäf, Peppi Ilona Harjunen, 
Lovisa Aino Ylimaula, Veli-
Matti Kärki, Leon Tomas En-
eliko Fono.
Tuira: Helmi Emilia Ahola, 
Venla Emilia Erkkilä, Alva El-
len Hanhela, Joakim Benja-
min Heikkinen, Isla Matil-
da Keskitalo, Tomas Juhani 
Korhonen, Paulus Ille Iivari 
Launonen, Luukas Eliel Mar-
jamaa, Samuel Kellan Só-
na, Amelie Siiri Aurora Säk-
kinen, Lumi Linnea Annabel 
Säkkinen, Laine Orvokki Lju-
ba Tuomela, Eetu Oliver Vie-
rimaa, Jonah Veeti Tzonev 

Anttila, Ronja Elisabeth Hal-
likainen, Sarla Emily Kivi-
oja, Niila Kyösti Antero Lyy-
tikäinen, Hannes Arttu Ma-
nuel Pentinpuro, Veera Jani-
ta Verronen, Eerik Jean-Paul 
Liget Luoto, Emmaliina Helmi 
Pauliina Salonen, Julius Ola-
vi Kristian Seluska, Eetu Ta-
pani Johannes Mikkola, Aino 
Edith Sofia Melvaskoski, Sii-
ri Maaria Maijanen, Aura Ee-
rika Uusipaavalniemi, Nina 
Helena Kristiina Lepistö,  Ella 
Tuulia Kujala, Niilo Olavi Ale-
xander Heino, Aaron Armas 
Viktor Kinnunen, Aino Eeri-
ka Keskinen, Ville Petteri Kil-
jander, Minttu Matilda Im-
monen, Jaakko Juha Samuli 
Seppänen, Maija Aurora Ta-
kala, Felix Patrik Pietari Ru-
tanen, Fanni Maria Josefiina 
Tuohimaa.
Oulujoki: Ella Reetta Kalila, 
Iiro Johannes Konttila, Henri 
Olavi Korpi, Olavi Alvar Kor-
tesalmi, Minea Liisa Sofia Lai-
tila, Ellen Kristiina Lindroos, 

Emilia Sofia Aleksandra Läm-
sä, Peetu Hermanni Merkki-
niemi, Aki Matias Nurmela, 
Mike Aaron Orre, Pihla Lii-
sa Julia Pellikka, Linnea Aino 
Elina Rauhala, Kerttu Elisa-
bet Santavuori, Iippo Aukus-
ti Viinikka, Venla Sylvia Ylipa-
losaari, Pinja Anniina Aatsin-
ki, Oscar Valtteri Pihlajamäki, 
Niilo Joosua Katainen, Anton 
Fredrik Johannes Mustonen, 
Miika Antero Kyröläinen, Elli 
Sofia Sunikka, Milja Daniela 
Leskelä, Eemeli Kalle Mati-
as Päiväläinen, Valtteri Aaro 
Mikael Hyrkäs, Lassi Samuel 
Pesonen, Ahti Veli Ilmari Sil-
takoski.

Vihityt
Tuomiokirkko: Joonas Matti 
Tapani Ujanen ja Tiina Maria 
Niemistö, Juho Kalervo Kurtti 
ja Liisa Maria Hirvonen, Tom-
mi Tapani Juusola ja Saija Ma-
rika Sofia Rainto, Antti Allan 
Korkeakivi ja Saana Elise Tai-
valkoski, Veli Veikko Vuoren-
maa ja Suvi Marjaana Törn-
vall, Ismo Samuli Käsmä ja 
Minna Marianne Heikkinen.
Karjasilta: Arttu Elias Anno-
la ja Reetta Amanda Save-
la, Janne Jalmari Nikkinen ja 
Tytti Kaarina Hakkarainen, 
Juho Henrik Klasila ja Ma-
ri Eveliina Lauhikari, Markku 
Ahti Johannes Kynsilehto ja 
Titta Lea Karita Tapio, Pekka 
Kristian Paasovaara ja Tanja 
Maarit Sirviö, Juho Yrjö Iisak-
ki Lukka ja Salla Maaria Viita-
vaara, Arto Juhani Koskipaa-
si ja Jaana Marjatta Villman, 
Pekka Johannes Anttonen ja 
Sisko Leena Tolonen, Kasimir 
Petter Stigson Sandbacka ja 
Anna-Riitta Brotherus, Aa-
peli Juho Matias Särkimäki 
ja Riikka Maria Hatunen, Ju-

ha-Petteri Arola ja Hanna Ida 
Kristiina Pudas, Tommi Tane-
li Rautio ja Janita Elisa Maarit 
Pesonen, Markus Esa Mikael 
Kukkohovi ja Elli Alisa Pursi-
ainen, Niko Matias Jokinen 
ja Anna Maria Ranta, Jaak-
ko Sakari Alatalo ja Anu Ilo-
na Mustaniemi, Matti Antero 
Hyppönen ja Tuija Liisa Anni-
ka Alatalo, Juho Olavi Lep-
pänen ja Laura Hannele Sy-
väluoma, Matti Tapani Mäke-
lä ja Elisa Tuulia Karhu.
Tuira: Heikki Sakari Manni-
nen ja Johanna Kaarina Met-
sälä, Iiro Henrik Lindell ja Tiia 
Pauliina Liukko, Timo Tapani 
Tauriainen ja Niina Hannele 
Tuovila, Samuli Markus Kää-
riäinen ja Kati Tuulikki Leski-
nen, Jukka Tapani Stenroth 
ja Tiina Maria Tatjana Malm, 
Juho Arvid Lääkkö ja Eveliina 
Kristiina Holma, Jarmo Saka-
ri Saurio ja Mia Hannele Ar-
gillander, Mikko Samuel Sal-
mi ja Teija Kaarina Ruotsa-
lainen, Harri Heikki Haataja 
ja Anu-Kaarina Henttunen,  
Kalle August Ollila ja Aljona 
Teija Orvokki Villonen, Kaar-
lo Aulis Majapuro ja Raili He-
lena Pyhäluoto, Osmo Eemil 
Ilmari Aspi ja Essi Nella Sofia 
Ebeling, Petri Johannes Uk-
konen ja Marika Helena An-
nola, Jarno Juhani Räisänen 
ja Laura Annika Kangas, Ja-
ri Yrjö Kalevi Rautio ja Päivi 
Hannele Kortekangas.
Oulujoki: Tommi Olavi Jur-
vakainen ja Laura Eeva An-
niina Suorsa, Jari Juhani Rau-
hala ja Jenni Katariina Pälve, 
Lasse Kalevi Kekoniemi ja Ni-
coletta Maarit Marika Poveri-
ni, Reino Tapani Korhonen ja 
Anja Elina Timonen, Jari Mi-
kael Tolppi ja Henna Kristii-
na Seppänen, Jarkko Johan-
nes Pietilä ja Maria Eveliina 

Seppänen, Jarno Kalevi Kuk-
kohovi ja Armi Marja Helinä 
Kiviniemi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Sinikka In-
keri Meri-Kinisjärvi s. Meri 
85, Heikki Antti Koskela 65, 
Kaarlo Eerikki Tuukkanen 
91, Tauno Ensio Vaittinen 
87, Heikki Akseli Alakokkare 
81, Vieno Pauliina Pyörälä s. 
Ruottinen 85, Veikko Armas 
Räsänen 75.
Karjasilta: Marko Tapio Ho-
lappa 43, Outi Emilia Kontto 
s. Rasila 93, Erkki Jakob Huha 
89, Antti Juhani Mattila 66, 
Toini Kaarina Sassali 92, Kirs-
ti Inkeri Viljanen s. Haapaleh-
to 89, Aune Linnea Juntunen 
s. Isomaa 84, Olli Pekka La-
tola 69.
Tuira: Pauli Ilmari Huotari 83, 
Lempi Sofia Hyttinen s. Nie-
melä 83, Veikko Olavi Kor-
va 76, Anssi Olavi Riihiniemi 
15, Lempi Katri Sotti s. Joke-
lainen 81, Veijo Antero Heis-
kanen 65, Matti Juhani Mik-
kola 63, Helmi Eeva Nisula s. 
Määttä 76, Hilkka Lyydi Kyl-
likki Nuojua s. Rönkä 82, 
Pentti Rudolf Vuorinen 86, 
Eila Kaarina Viitanen s. Kar-
vinen 60, Elisa Kristiina Ala-
salmi 26.
Oulujoki: Mauri Aarne Hök-
kä 22, Kari Antero Nummi 
78, Eero Antero Kiviaho 90, 
Olavi Koskinen 66, Marjat-
ta Helena Lehtilä s. Jyränen 
85, : Heikki Johannes Heila-
la 69, Sirpa Kyllikki Moilanen 
s. Räisänen 52, Jaakko Ante-
ro Lukka 76.

A r k i s to
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Kesäaikaan ei ole 
virastopäivystystä, 
mobiilipäivystys
p. (08) 8100 565.

Työntekijät:
Kirkkoherra 
p. 040 7430 371 
(lomalla 9.–20.7. ja 
23.7.–9.8.)
Kanttori 
p. 040 7430 381 
(lomalla 21.7.–10.8.)
Diakonissa 
p. 040 7430 382 
(lomalla 9.8. saakka)
Suntio 
p. 040 5858 010 
(lomalla 13.7.–22.7.)

17

www.hailuodonseurakunta.fihailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Ks. kesäaukioloajat 
viereiseltä palstalta

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Kirkko avoinna su 15.7. saak-
ka klo 11–17. 
Virasto avoinna heinäkuus-
sa: pe 13.7., ke 18.7., pe 20.7., 
ke 25.7. ja pe 27.7. klo 9–12. 
Viikosta 31 alkaen paluu nor-
maaleihin ma, ke ja pe viras-
topäiviin. Kiireellisissä asiois-
sa ota yhteyttä suntioomme 
Hilkkaan.
Messu su 15.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
22.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.

Raamattu- ja rukousilta ti 
24.7. klo 18 Leena Ketolalla, 
Marjaniementie 85.

Seurakunnissa tapahtuu  12.–26.7.2012

lasten ja nuorten kesäleiri 
2.-luokkalaisille ja sitä isom-
mille 4.–7.8. Kalajoen leiri-
keskuksessa. Ilmoittautumi-
nen 30.7. mennessä Sinikalle 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai p. 044 5037 080. Lisätie-
toja Pekalta, p. 040 5357 567. 
Leirimaksu 25 euroa.
Diakonia: Eu-ruoan jako ti 
31.7. klo 9–16. 
Rauhanyhdistys: Su 22.7. klo 
17 seurat ry:llä.
Kastettu: Neemi Aalia Hint-
sala, Utu Armas Karjula.
Kuollut: Pentti Johannes Koi-
vula 88.

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fihaukipudas

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
avoinna kesällä
ma–ti ja pe klo 10–15
ke klo 10–14
to klo 10–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

”Soi kunniaksi luojan!” Ke-
säillan sävelhartaus to 12.7. 
klo 20 kirkossa. Antto Vanha-
la viulu ja Saara Vanhala viu-
lu, Elisa Murtoperä urut, ilta-
hartaus Sami Puolitaival sekä 
to 19.7. klo 20 kirkossa. An-
ne-Mari Kanniainen harmo-
nikka, iltahartaus Jari Flink, 
kanttorina Pirjo Mäntyvaara. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2€. 
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen ke 1.8. klo 10–15. Seu-
rakunta järjestää päiväker-
hoja 3–5-vuotiaille lapsille. 
Päiväkerhosta ei peritä mak-
sua. Kerhot aloittavat viikol-
la 34. Uusia kerholaisia ote-
taan mikäli ryhmässä on ti-
laa. Tiedustelut ja ilm. ker-
honumeroihin: kirkonkylän 
Vakkurila 045 6578 347, Mar-
tinniemen srk-talo 045 1394 
096, Kellon srk-talo 045 6577 
426, Jokelan vanha koulu 
040 5128 224. Ilmoittautua 
voi myös henkilökohtaisesti 
Martinniemessä, Vakkurilas-

sa ja Jokelassa käymällä ker-
hopaikassa klo 10–12.  Sinne 
voi ilmoittautua soittamalla 
Kellon numeroon. Lisätietoja 
myös p. 040 5471 472.
Vanhemman väen leiri 
6.–10.8. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Leirille on mah-
dollista osallistua myös päi-
väkävijänä. Leirimaksu 20 € 
kokoaikaisilta ja 15 € päivä-
kävijöiltä. Ilm. 23.7. mennes-
sä ma klo 9–11, p. (08) 5472 
636 tai 044 7310 232. Ilmoit-
tautuneille postitetaan leiri-
kirje, jossa tarkemmat tiedot 
leiristä. 
Rovastikunnallinen rippi-
koulun käyneiden kehitys-
vammaisten nuorten (enin-
tään 25v.) leiri 24.–26.8. Kii-
mingin Suvelassa. Haukipu-
taalaisia pääsee mukaan kuu-
si ensimmäiseksi ilmoittautu-
nutta. Maksu 25 € peritään 
leirillä. Ilm. ruokavalioineen 
18.7. mennessä Heli Puupe-
rälle, p. 040 5898362 arkipäi-

Kirkkoherranviraston kesän 
aukioloajat ovat ma–ti ja pe 
klo 10–15, ke klo 10–14, to klo 
10–17. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
nuoret: Nuotioilta pe 13.7. 
klo 19–21 Vanhan pappilan 
pihalla.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 15.7. klo 16 Vanhas-
sa kirkossa. Seurat su 22.7. klo 
16 ry.llä.
Murron rauhanyhdistys: 
seurat su 22.7. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Aurora Isabel-
la Viktoria Tuominen, Alisa 
Taika Tuulia Peltonen, Alisa 
Birgitta Kajava, Mikael Miro 
Matias Kämäräinen, Elmo Ka-
levi Antero Fisk, Uhtu Taneli 
Saukkonen, Joona Petteri Lo-
pakka, Veikko Iisakki Törmä-
nen, Iina Kerttuli Louhelai-
nen, Eemil Akseli Kälkäinen.
Vihitty: Esa Antero Moilanen 
ja Sari Satu Annukka Sillan-
korva. Ville Kalevi Jarva ja Tii-
na Mari Korhonen. Timo Ta-

pio Johannes Luomanen ja 
Marjut Johanna Neuvonen.
Kuolleet: Bertta Katariina 
Karhu s. Haapakorva 92,  Tar-
mo Johannes Annola 82.

visin. Leirikirje tulee ilmoit-
tautuneille.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat Pellossa 31.8.–2.9. 
Lähtö Haukiputaalta pe 31.8. 
n. klo 15.20 yhteiskyydillä 
oululaisten kanssa, paluu su 
2.9. n. klo 15. Yöpyminen 2 
hh:ssa 100 € Hotelli Pellon-
hovissa. Hinta sis. matkan ja 
majoituksen. Osallistujille lä-
hetetään retkikirje. Lisätieto-
ja www.oulunhiippakunnan-
lahetysjuhlat.fi. Ilmoittautu-
miset ja lisätietoja Helena Yli-

maula, p. 040 5014 467.
haukiputaan kirkko on tie-
kirkkona avoinna 24.8. saak-
ka ma–pe klo 10–18. Opas 
paikalla. Tapulissa yläkoulun 
oppilastöiden näyttely.
haukiputaan seurakunnassa 
on avoinna seurakuntames-
tarin virka, ks. www.oulun-
seurakunnat.fi > ajankohtais-
ta ja vuoropuhelua > avoimet 
työpaikat.
Kellonkartano: Parantava 
anteeksiantamus 12.–15.7., 
Raamattupäivät 20.–22.7.

Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat su 15.7. klo 18 
ry:llä, seurat su 22.7. klo 18 
ry:llä. Kello: seurat su 22.7. 
klo 17 Kellon srk-kodilla, eng-
lanninkieliset seurat ti 24.7. 
klo 19 Haukiputaan srk-kes-
kuksessa, John Stewart USA, 
tulkkaus.
Kastetut: Vilma Elliina Lit-
tow, Edla Amelie Ahoniemi, 
Tuure Sebastian Ylimartimo, 
Lauri Johannes Tapio Huuh-
tanen, Saana Aurora Kokko, 
Nea Maria Josefiina Äijälä, 
Bertta Anda Helena Klasila, 
Onni Henrik Rehu.
Avioliittoon kuulutettu: 
Ari Petteri Terävä ja Anniina 
Hakso, Kari Tapani Väisänen 
ja Anu Marika Salomaa, Vil-
le Jouni Johannes Liedes ja 
Tanja Maritta Koskipaasi, Ar-
to Markus Rautio ja Satu Ma-
rika Pentti.
Kuollut: Ilmari Johannes Rie-
pula 86.

Vihityt: Esko Kalevi Seinijo-
ki ja Mirja Hannele Mattila.

Kesäkahvila 
Kirkonkylän 

seurakuntakodilla 
torstaisin 12.7., 19.7. ja 

26.7. klo 12–14. 

Tarjolla pullakahvit, tuttu-
jen tapaamista, yhdessä-
oloa ja jutustelua. Vapaa-
ehtoinen kahviraha dia-
koniatyölle.  Tervetuloa!

Kesäiset perhekahvilat 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 
tiistaisin 31.7., 7.8., 14.8., 21.8. ja 28.8. klo 9.30–11.
Keskustan seurakuntatalolla 
tiistaisin 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., ja 28.8. klo 9.30–11.

Perhekahvilassa voit tavata muita kahvittelun ja leikin 
lomassa. Ei ilmoittautumista eikä maksua, voit osallistua 
silloin kun perheellesi parhaiten sopii. Kahvilaan voi tulla 
koko perheellä. Lisätietoja voi kysyä varhaiskasvatuksen 
työalajohtaja Saija Kivelältä, p. 040 7790 375.

Kesäkonsertit
keskiviikkoisin klo 20 
vanhassa kirkossa

18.7. Musiikkia sopraano- 
altto- ja bassonokkahuiluilla, 
Kaisamarja Stöckell
Stephanie Archer 
Tuomo Kangas

25.7. Tarja Sakko, urut
Malla Kaarlela, laulu

Eläkeläisten 
leiripäivä 

torstaina 2.8. 
Luurinmutkan 

leirikeskuksessa. 

Lähtö Kirkonkylän srk-
kodilta klo 9. Ilmoit-
tautuminen to 26.7. 
mennessä diakoni Elisa 
Metsänheimolle p. 040 
7707 431 tai diakonis-
sa Leena Hintsalalle p. 
040 7790 365. Mukaan 
mahtuu 50 leiriläistä il-
moittautumisjärjestyk-
sessä. Leiripäivän hinta 
on 10 euroa.

iltamusiikki  
Dallasista 

to 12.7. klo 19 kirkossa.
Teksasilaiset nuoret Samu 
Järvelä, klarinetti ja Mii-
ka Järvelä, huilu soittavat 
esi-isiensä kotisaaren kir-
kossa. Vapaa pääsy.

Virsi-ilta  
to 19.7. klo 19 kirkossa.

Jatkamme virsikirjan kan-
nesta kanteen laulamista, 
joka alkoi vuonna 2008. 
Virsiä osastoista Kiitos 
ja ylistys, Jumalan varje-
lus ja johdatus, Helluntai, 
Ahdistus ja lohdutus.

A ar o Ku k ko h ov i

nuotioilta 
keskiviikkona 25.7. klo 18 

Kellonkartanossa, os. Raamattuopistontie 93. 

Hartaushetki, yhteislaulua, makkaranpaistoa ja pulla-
kahvit. Mukana pastori Jari Flink, kanttori Hannu Nie-
melä ja diakonissa Helena Seppänen. Mahdollisuus 
osallistua Kirkon ulkomaanavun Suvivirsi-keräykseen 
koulujen rakentamiseksi Haitiin.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Pillitikkariorkesteri lasten leirillä.
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laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 19.7. klo 19 nuotioilta L. 
Keräsellä, Suokyläntie 85. Su 
22.7. klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä.
Kastettu:  Helmi Iiris Ilona 
Hanhisuanto, Marius Mikael 
Luokkanen, Marjut Hannele 
Elisabeth Koivukari, Sisu Ee-
meli Johannes Nurkkala, Bel-
la Neea Natalia Keränen.
Vihitty: Jarmo Antero Joke-
la ja Emma Laura Elina Lip-
ponen.
Kuolleet: Rauha Lilja Virk-
kunen s. Heikkinen 91, Pent-
ti Juhani Poutiainen 62, Mat-
ti Johannes Pekkarinen 53.

Seurakunnissa tapahtuu 12.–26.7.2012

www.kiiminginseurakunta.fiKiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, 
käynti srk-talon 
pihan puolelta
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

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Julia Marianna Heinonen, Elea Aurora 
Alakärppä, Luukas Oliver Leskelä, Moona Elena 
Martti.
Vihityt: Jere Marko Juhani Meriläinen ja Leena Jo-
hanna Savolainen, Arto Juhani Tuohino ja Laura Mar-
jukka Eskola.
Kuolleet: Raili Annikki Kaarto e Nikula e Väänänen 
84, Väinö Ylisirniö 83, Aino Kyllikki Rantala e Polus e 
Jolanki 77, Kauko Einari Ollila 77.

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

hartaushetket to 12.7. klo 13 
alkaen Mikevan palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
hartaus ti 17.7. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala. 
Kesäillan laulut ti 17.7. klo 
19 Kylmälänkylän kappelis-
sa, Timo Ustjugov, Simo Pek-
ka Pekkala.
hartaus ja ehtoollinen to 
19.7. klo 14 Vire-kodissa, Pek-
ka Kyllönen.
Kesäillan musiikkia ti 24.7. 
klo 18 kirkossa.
hartaus ke 25.7. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Simo Pekka 
Pekkala.
Taloustoimisto avoinna vii-
kolla 29 ti 17.7. Haudanhoito-
asioissa yhteydenotot puu-
tarhuriin, p. 044 264 7056.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 31.8.–2.9. Pellos-
sa. Limingan rovastikunnas-
ta järjestetään matka juhlil-
le. Ilm. 13.8. mennessä Anjal-
le, p. 040 562 9131.

hyvänmielen mielenter-
veyskuntoutujien retki 
16.8. Haurukylään Temmek-
selle. Yhdessäolemista mak-
karanpaiston ja kahvittelun 
merkeissä. Lähtö klo 12 seu-
rakuntatalolta, paluu klo 16. 
Ilmoittaudu 13.8. mennessä, 
p. 044 752 1220.
Kesäkahvila keskiviikkoisin 
18.7. ja 25.7.  klo 10–12 Tu-

poksessa Vanamossa. Terver-
tuloa! Mukana lastenohjaa-
jat Ari Natunen ja Tytti Pura-
nen sekä diakoni Heini Kar-
humaa.
65 + leiripäivä ke 22.8. Meri-
län kartanossa.  Hinta 20 eu-
roa. Lähtö klo 9 taksiasema, 
paluu klo 17. Vetäjinä Ilkka 
Tornberg ja Sinikka Ilmonen. 
Ilmoittaudu 14.8. mennessä 

Puistopyhäkoulut

ti 17.7. Tupos
klo 9.30 Tuiskulanmäki, 
Koivulehto 16
klo 11 Leikkimutka, Ojatie 2
klo 13 Kuusileikki, 
Kuusenkierto 22
ke 18.7. Ala-Temmes
klo 14 Kirmahaka, Peltotie 6
to 19.7. kirkonkylä
klo 9.30 Leikki-Linnukka, 
Linnukkatie 10
klo 11 Laurinleikki, 
Jutkotie 16
klo 13 Ylipäänleikki,
Värminkoskentien ja Vuoti-
lantien kulmaus
pe 20.7. Tupos
klo 9.30 Leikki-Riipi, 
Sortavalantie 23
klo 11 Kuusileikki
klo 13 Kotilehto, 
Kotilehdon saareke

Sateella perutaan. Tilanteen mukaan pidetään missä 
tahansa puistossa jossa on lapsia ilman eri ilmoitusta.

ma 23.7. kirkonkylä
klo 9.30 Katrinketo, 
Väliaho 21
klo 11 Karhunleikki, 
Kedonperäntie 17
klo 13 Aabraminpuisto, 
Aabramintien kulmaus
ti 24.7. Tupos
klo 9.30 Leikkimutka
klo 11 Leikki-Riipi
klo 13 Tuiskulanmäki
ke 25.7. Ala-Temmes
klo 14 Kirmahaka
to 26.7. kirkonkylä
klo 9.30 Leikki-Linnukka
klo 11 Ylipäänleikki
klo 13 Katrinketo
pe 27.7. Tupos
klo 9.30 Kuusileikki
klo 11 Kotilehto
klo 13 Leikki-Riipi

Heinäkuun jokaisena keskiviikkoiltana vietetään vir-
silauluiltoja Kiimingin kirkon vieressä olevalla uudella 
hautausmaalla. Tilaisuuksiin sisältyy eri teemoihin liit-
tyviä virsiä, toivevirsiä sekä iltahartaus. Kesto on puo-
lesta tunnista 45 minuuttiin ja kaikki ovat tervetulleita!

* 18.7. klo 19 teemana Niilo Rauhalan runoilemat virret, 
mukana Eeva Holappa ja Harri Isopahkala
* 25.7. klo 19 teemana iänkaikkinen elämä ja toivevirsiä, 
mukana Ulla Metsänheimo ja Juha Tahkokorpi

Sateen sattuessa laulamme kirkossa.

Kiimingin 
kirkko on 

tiekirkkona 
avoinna 20.8. 
saakka ma–pe 

klo 11–16.

Virsilauluiltoja heinäkuussa

Konfirmaatiomessu 
su 15.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, avustaa Riina Moila-
nen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Messu su 15.7. klo 18 
Jäälin kappelissa. 
Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Eeva Ho-
lappa.
Konfirmaatiomessu 
su 22.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Kirsi Paavola, 
kanttorina Eeva Holappa. 

Kirkkoherra Pauli nie-
melä on vuosilomalla 2.–
31.7.2012, vs. kirkkoherra sil-
lä ajalla on Juha Tahkokorpi, 
p. 040 720 3246. 
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.
Kouluunlähtevien siunaa-
mistilaisuudet 12.8. klo 18 
Kiimingin kirkossa ja Jäälin 
kappelilla. Kutsu saapuu pos-

titse kesän aikana kouluun-
lähteville. Tervetuloa!
Rauhanyhdistys: Seurat su 
15.7. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Jussi Vaara ja Kauko 
Säkkinen. Seurat su 22.7. klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Antti 
Lääkkö ja Pekka Kainua.

Kesäillan musiikkia 
tiistaina 24.7. klo 18 Muhoksen kirkossa.

Esiintyjinä Katri Kangas, konserttikantele, Ivan Zoteev, viulu, 
Timo Ustjugov, urut ja piano.

A
rkisto / R

eija H
aap

alain
en

p. 044 752 1220.
Partio: Havu 2012 leirikoko-
ukset Limingan seurakunta-
talolla seuraavasti: To 19.7. 
leiriläiset klo 17–18, johtajat 
klo 18–20. Ke 25.7. leiriläiset 
klo 17–18, johtajat klo 18–20. 
Muutkin partiotoimintaan 
liittyvät asiat voidaan hoitaa 
samalla. Partiokämpän maa-
laustalkoot 13.–15.7. Katso 
tarkemmin www.niittykar-
pat.fi.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
15.7. klo 14 Niittypirtin palve-
lutalolla. Seurat su 22.7. klo 
17 ja 18.30 ry:llä.
Kastettu: Kaarlo Lauri Jo-
hannes Keinänen, Aatu Ta-
pani Kimpimäki, Kimi Ansel-
mi Heikinpoika Martikainen, 
Adele Evita Nikola.
Vihitty: Heikki Antero Neva-
lainen ja Jonna Marja Jääs-
kelä.
Kuollut: Petri Juhani Ruo-
nakoski 38.

K
u

vat: Elsi Salo
vaara

w w w. sxc . hu /  Vo l t p h o to

Kyläkirkko su 22.7. klo 12 
Mäntyrannan salissa. 
Toimittaa Jouni Heik-
kinen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 

Tiekirkko 
avoinna 

Muhoksella
10.8. saakka 

ma–pe 
klo 12–18.
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Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
hartaus ke 18.7. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
hartaus to 19.7. klo 11.30 
Teppolassa, Tapio Kortesluo-
ma.
hartaus ke 25.7. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Päivi Liiti.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
15.7. klo 16 Teuvo Tanhua, 
Jari Kupsala. Seurat su 22.7. 
klo 16 Matti Räihä, Erkki Ala-
saarela.
Kastettu: Armi Natalia Pen-
nanen, Aleksi Tapani Eilola, 
Daniel Juhani Karjalainen, 
Petro Nikolaus Linnanmäki, 
Mico Robert Turunen, Aar-
ni Kaspian Seppälä, Aarika 
Johanna Hanhela, Lila Ethel 
Lindroos.
Kuolleet: Lahja Vappu Hakko  
88, Tyyne Elina Laitinen  90.

KeSTilä
nuotioilta pe 20.7. klo 19 
Kestilän ry:llä.
Seurat su 22.7. klo 19 Kestilän 
ry:llä, Hannu Rantala.
Kuulutettu: Sauli Antero Nii-
ranen ja Paula Katariina Peh-
konen.
Vihitty: Janne Sakari Pihka-
koski ja Marjo Katariina Ke-
ränen.
Kuollut: Paavo Johannes Ala-
talo 82.

PiiPPOla
Kastettu: Inessa Adelin Kos-
kelo.
Vihitty: Niko Petri Belov ja 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Vs. kirkkoherra
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Sari Anna Maria Kytöaho, 
Antti Veikko Mähönen ja An-
ne Marjaana Kela.
Kuollut: Lauri Heikki Taka-
lo 84.

PulKKila
Seurat la 21.7. klo 19.30 Pulk-
kilan ry:llä.
Syntymäpäiväseurat ti 24.7. 
klo 19 Anja ja Eero Kolehmai-
sella, Hietaharjuntie 16.
Ehtoollishartaus pe 27.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Junnonojan rukoushuo-
neen 90-vuotisjuhlasu 29.7. 
klo 13. Messu ja juhla rukous-
huoneella. Kirkkokahvit kylä-

talolla.
Kuollut: Pirkko Liisa Rauna-
vaara s. Rantonen 63.

PYHänTä
hartaus to 12.7. klo 10 Nesto-
rissa, Jouko Limma.
Ehtoollishartaus to 19.7. klo 
13 Nestorissa.
Seurat su 22.7. klo 16 ry:llä.
nuotioilta pe 27.7. klo 19 
Mirja ja Risto Korsulaisella.
Kastettu: Aino Eerika Keski-
nen.
Vihitty: Lassi Kalevi Moila-
nen ja Ninja Marja Orvokki 
Leiviskä.
Kuollut: Kalle Karjalainen 85.

RanTSila
Virsilauluilta pe 13.7. klo 19 
Aila ja Mauno Tuokkolan pir-
tissä, Keräläntie 100.
lähetyksen arpa- ja myynti-
pöytä la 14.7. klo 9–14 torilla. 
Seurat su 15.7.klo 18.30 Rant-
silan ry:llä.
Seurat su 22.7. klo 18.30 

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Rantsilan ry:llä.
Kastettu: Emma Alma Johan-
na Viitanen, Vilho Olavi Nä-
sänen.
Kuulutettu: Niko Antero 
Lehto ja Maarit Anneli Ahola.
Kuollut: Mauno Tatu Kale-
vi Paldanius 81, Esko Eelis Sa-
lonkari 87.

Konfirmaatiomessut 
Siikalatvalla

Kestilä su 29.7. klo 10 Kestilän kirkossa
Rantsila su 29.7. klo 13 Rantsilan kirkossa
Piippola ja 
Pulkkila su 5.8. klo 10 Pulkkilan kirkossa
Pyhäntä su 5.8. klo 13 Pyhännän kirkossa

Rantsilan vaivaisukon paljastus 
ja käyttöön siunaaminen

sunnuntaina 15.7. klo 10 Rantsilan kirkossa. 

Kyläpäivien perinnejumalanpalveluksen yhteydessä. Pe-
rinnejumalanpalveluksen  toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Arja Leinonen, avustaa veteraanikuoro. Seppelten 
lasku sankarihaudoilla. Kirkkokahvit seurakuntakodissa.

lähetysilta 
ke 25.7. Kurulla

Kylpymahdollisuus tur-
vesaunassa klo 18–19. 
Sana ja laulu klo 19.30 

kodalla, Merja Jyrk-
kä. Makkaranpaistoa ja 

kahvia. 

Mato-onget mukaan! 
Kahvi-, arpa- ja makka-
rarahat lähetystyölle!

A
rkisto / R

iitta H
irvo

n
en

Kesälauluja pappilan pihalla
torstaina 19.7. klo 13 pappilassa.

Lounas lähetystyön hyväksi: jauhelihakiusaus 
lisukkeineen ja räiskälekahvit 9 € / lapset 4,5 €. 

Arvontaa ja ohjelmaa.
Tervetuloa!

Kuvassa on Oulunsalon 
pappilan pienoismalli, joka on 
tehty Suomussalmen kunnan 
nikkarityöpajalla.

Oikealla:
Vuoden 1962 
Temmeksen 
rippikoululaiset 
tapasivat 
sunnuntaina 1.7. 
seurakuntatalolla.

Kesäillan sävelhartaus

On kaunis synnyinmaamme

Tyrnävän seurakunnan Yh-
teisvastuukeräyksen tuotto 
tänä vuonna oli 9 125,18 €. 
Lämmin kiitos kaikille monin 
eri tavoin keräykseen osallis-
tuneille! 

lähetystilaisuus su 29.7. 
klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Martti Arkkila, puhe, Antti 
Kärsämä, laulu.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 15.7. klo 16 ry:llä. 

Nuotioilta la 21.7. klo 19 Uusi-
Illikaisella, Palontie 19. Seu-
rat su 22.7. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 22.7. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Hilda Maria Lauri-

la, Joel Jami Mikael Karhu-
la, Mikael Kari Ilmari Lydman.
Avioliittoon vihitty: Atte 
Sakari Mylly ja Piia Marjaa-
na Kauppinen, Heikki Jaak-
ko Matinolli ja Tuija Elisa Lin-

nea Vähälä.
Kuollut: Eemil Johannes Kar-
vonen 88.

lasten päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 
pe 24.8. mennessä: 

www.siikalatvanseura-
kunta.fi.
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Mikä sytomyssy?

•  Sytomyssyn voi virkata, kutoa tai ommella kankaasta. Erilaisia 

myssyjä voi tehdä naisille, miehille, lapsille tai nuorille. Tärkeää 

on, ettei materiaali ärsytä ihoa.

•  Myssyt voi viedä tai postittaa osoitteeseen: Oulun yliopistollinen 

sairaala, Syöpätautien poliklinikka, PL 229, 90020 Oulu.

• Myssyjä voi viedä myös lankakauppa Lumoavaan Lankaan (Al-

bertinkatu 11, Oulu). Lisätietoa myssyilystä ja ohjeita löytyy Sei-

jan ja Marja-Leenan blogeista: http://seijasisko.blogspot.com/ ja 

http://lankapirtin.blogspot.com/.

•  Myssyilyyn voi osallistua myös lankalahjoituksella. Jos sinulla on 

lankoja, joita et tarvitse, ota yhteys Seijaan sähköpostitse: seija-

siskon@gmail.com.

Mitä syntyy kun 
yhdistetään kaksi 
käsillä tekijää, verkko 
täynnä blogeja ja ripaus 
hyvää tahtoa? Tuhansia 
neulottuja sytomyssyjä ja 
ilahtuneita sydämiä.

Internetin kommunikaatiover-
kostoissa eivät leviä vain ikävät 
asiat, kuten koulukiusaaminen 
ja vihapuheet. Oululaisten kä-

sityöblogistien käsissä internetistä 
on tullut hyväntekeväisyysväline.

Seija Pukari ja Marja-Lee-
na Mattila aloittivat blogeissaan 
kaksi vuotta sitten kampanjan, 
jossa he haastoivat ihmisiä ku-
tomaan sytomyssyjä Oulun syö-
pätautien poliklinikalle. Myssyn 
nimi viittaa sytostaattihoitoihin, 
joiden takia moni menettää hiuk-
sensa.

Kampanjan alkaessa naiset 
asettivat tavoitteeksi kerätä 200 
virkattua myssyä. Pian he huo-
masivat, että asia ”leviää käsistä”, 
ja laskevansa, milloin tuhannen 
myssyn raja rikkoutuu.

Neljän kuukauden kampan-
jan tuloksena naiset lahjoittivat 
Oulun yliopistolliseen sairaalaan 
(OYS) 1168 myssyä.

Kampanja levisi rinnakkaiske-
räyksinä myös muualle Suomeen 
ja reilussa puolessa vuodessa mys-
syjä oli luovutettu sairaaloihin yli 
12 500 kappaletta. Idea sai aikaan 
myös pienen keräyksen Yhdysval-
loissa.

Nykyisin useissa sairaaloissa 
ympäri Suomen on jaossa vapaa-
ehtoisten tekemiä myssyjä, jonka 
jokainen sytostaattihoitoja saava 
potilas voi valita omakseen.

– Nöyrästi olemme ylpeitä. Ei 
sitä voitu ajatellakaan, että tästä 
tulee näin iso juttu, Mattila toteaa.

oikea materiaali  
on tärkeä
Raskaiden hoitojen keskellä mys-
sy ilahduttaa saajan mieltä ja suo-
jaa herkkää päänahkaa. Vastaan-
otto sairaaloissa on ollut erittäin 
positiivista. 

– Ihmiset ovat olleet ilahtunei-
ta ja kysyneet, että mekö saadaan 
nämä ihan ilmaiseksi. Ylilääkä-
ri mainitsi, että sillä on positiivi-
nen vaikutus potilaan tervehty-
miseen, Pukari kertoo.

Mattila huomauttaa, että sai-
rauden keskellä tuntemattoman-
kin ihmisen osoittama lämmin 
ele voi luoda toivoa.

Sytomyssy ei saa kutittaa eikä 
ärsyttää päänahkaa. Sopivia ma-
teriaaleja ovat esimerkiksi puuvil-
la ja bambu, mutta myös osa teko-
kuiduista soveltuu tarkoitukseen.

Alussa Mattila ja Pukari testa-
sivat materiaaleja pitämällä mys-

Hyvä tahto  
luo omat kudelmansa

syä kotonaan päässä muutaman 
tunnin. Nykyään rouvat ovat sy-
tomyssyjen materiaaliasiantunti-
joita, sillä Pukarin puikoista on 
syntynyt yli 100 myssyä ja Mattila 
rikkoo pian 150 kappaleen rajan. 

Hyvä idea  
ratkaisee ongelman
Sytomyssykampanja syntyi lä-
heisten sairastumisen kautta.  
Mattila oli useita vuosia aiemmin 
tehnyt sukulaiselleen päähineen 
Syöpä-lehdestä lukemansa idean 
pohjalta.

– Serkkuni ilahtui myssystään 
ja käytti sitä mieluummin kuin 
peruukkia, Mattila kertoo.

Kesällä 2009 Pukarin ystä-
vä sairastui, ja innokas käsityö-
läinen halusi ilahduttaa tätä it-
se tekemällään käsityöllä. Matti-
la kertoi, että myssy oli ilahdutta-
nut hänen läheistään ja helpotta-
nut tämän elämää.

– Niinpä tein ystävälleni mys-
syn, josta tämä ilahtui kovin. Se 
ratkaisi ison ongelman hänen elä-
mässään, Pukari kertoo.

toisenlainen  
hyvä veli -verkosto 
Oululaisten hyväntekeväisyysin-
novaation leviäminen ei olisi ta-
pahtunut ilman internetiä. Mer-
kitystä oli myös sillä, että Puka-
ri tunsi OYS:n syöpätautien yli-
lääkärin ja kysyi jo ideavaiheessa 
tämän mielipidettä kampanjaan. 
Lisäksi paikalliset käsityöliikkeet 
tukivat kampanjaa lahjoittamal-
la lankoja ja toimimalla myssyjen 
keräyspisteinä. 

Ensimmäisen kampanjan aika-
na Pukari ja Mattila järjestivät itse 
kaiken. He vastasivat blogiin tul-
leisiin kysymyksiin, olivat yhtey-
dessä hoitohenkilökuntaan, tes-
tasivat sopivia materiaaleja, ku-
toivat sekä toimittivat myssyt sai-
raalaan.

Nykyään idean äitien tarvitsee 
lähinnä puhallella hiileen, jotta 
toiminta jatkuu.

Facebookissa on useita syto-
myssyryhmiä ja käsityöblogeis-
sa jaetaan erilaisten mallien oh-
jeita. Järjestöt, kuten Martat, ovat 
osallistuneet kampanjaan ja nai-
set tuntevat useita henkilöitä, jot-
ka tekevät myssyjä säännöllisesti.

Ihmiset toimittavat myssyt 
sairaaloihin itsenäisesti, ja lisäk-
si Oulussa käsityöliike Lumoa-
va Lanka vastaanottaa myssyjä ja 
toimittaa ne OYS:aan.

– Matalalla profiililla men-
nään. Joka vuosi voisi kerran tem-
paista isommin, vaikka aina alku-
vuodesta teemalla "Sytomyssyjä 

Ystävänpäiväksi", Pukari miettii 
tulevaisuuden linjausta.

lanka taipuu  
moneen hyvään
Mattila on tehnyt käsitöitä ko-
ko ikänsä. Pukarin käsityöinnos-
tus alkoi eläkepäivillä. Blogiste-
ja heistä tuli käsityöharrastuksen 
takia.

Mattila aloitti julkisen ”käsi-
työpäiväkirjansa”, koska innostui 
internetissä näkemistään upeista 
neuleblogeista.

– Tuntui, kuin olisi ollut Liisa 
Ihmemaassa. Ajattelin, että voi-
sinkohan minäkin. Tyttäreni sit-
ten auttoi minua alkuun.

Pukari ja Mattila löysivät toi-
sensa blogien välityksellä. Nyky-
ään he soittelevat ja tapaavat toi-
siaan netin ulkopuolellakin.

Käsityöblogeja seuraavalle eri-
laiset neuleisiin ja kudontaan liit-
tyvät hyväntekeväisyystempauk-
set ovat tuttuja. Pukari ja Mattila 
ovat aktiivisesti mukana monissa 
keräyksissä.

He ovat kutoneet joululahja-
paketteja suomalaisille vähäva-
raisille, apupupuja katastrofialu-
een lapsille, nuttuja etiopialaisille 
vauvoille ja lapasia helsinkiläisille 
asunnottomille. Pukari käy myös 
kansalaisopiston Käsityötaidoilla 
hyvää tehden -ryhmässä. 

Hyväntekeväisyyden ohel-
la naiset tekevät käsitöitä omalle 
perheelleen ja läheisilleen.

– Olen tehnyt niitä koko elä-
mäni. Perheeni ymmärtää hul-
luuteni, Mattila kertoo hymyillen.

MArjo HÄKKINEN

Ei sitä voitu 
ajatellakaan, että 
tästä tulee näin 
iso juttu.

Marja-Leena Mattila
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Positiivisella asenteella saa muutoksia aikaan. Seija Pukarin ja Marja-Leena Mattilan sytomyssykampanjasta tuli pysyvä hyväntekeväisyysmuoto.


