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Rikasta ja haastavaa on elämä Jumalan kuvana. Sivu 14
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Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja kau-
punki -lehdessa 30.5  päätoimittaja Seppo Si-
mola kiittelee suomalaisia kunnon väeksi.

– Tämän kunnollisen kansan on kasvat-
tanut evankelis-luterilainen kirkko. Se ei ole 
tehnyt sitä niinkään saarnatuoleissa kuin ko-
deissa, kouluissa, päiväkodeissa ja muualla, 
missä kasvavasta polvesta on pidetty huolta 
ja siihen juurrutettu lähimmäisen rakasta-
misen moraali. Sitä eivät ole tehneet papit, 
vaan kirkon rivijäsenet: äidit, isät, mummot, 
opettajat, päiväkotitädit. Kirkko on onnistunut 
niin perusteellisesti tehtävässään, että samaa 
toinen toisestaan huolen pitämisen moraalia 
vievät eteenpäin myös ne, jotka eivät edes 
kirkkoon kuulu. Niin on kristillinen ajattelu 
hapattanut vuosisatojen saatossa kansakun-
nan tajunnan.

– Sama porukka, kirkon jäsenistö, on pitä-
nyt huolta siitä, että itse kristillinen usko elää 
syvällä suomalaisessa kulttuurissa ja sielussa. 
Äidit ja isät ovat tuoneet lapsensa jo piskuisina 
Jumalan kasvojen eteen, kastemaljan äärelle. 
Kummit ovat kannatelleet käsivarsillaan, ruko-
uksillaan ja lahjoillaan pieniä ihmisiä elämän 
tiellä. Kodeissa ja kouluissa on opetettu yhtä 
ja toista uskoon liittyvää, vaikkapa iltaruko-
us tai se, miksi joulua ja pääsiäistä vietetään. 
Kirkon jäsenet, ja melkein kaikki muutkin 
suomalaiset, pitävät huolta myös siitä, että 

heidän omaisensa saatetaan viimeiselle mat-
kalle kristillisin menoin.

Kuopion ja Siilinjärven seurakuntien Kirkko ja 
koti -lehden 25.5. mukaan Raamattu herättää 
kolumnisti Aija Pirisen tiukassa feministissä 
ensimmäisen asteen hälytystilan. 

– Koko Raamattu on alusta loppuun tasa-ar-
volain vastainen ja miehen valtaa korostava.

– Raamatussa feminismin pahin vihollinen 
on Paavali. Apostoli latelee sovinistisia kom-
mentteja jae jakeelta. Nykyaikana tuollaiset 
Paavalit pistettäisiin kirjoittelustaan tuomioka-
pitulin hutkittavaksi. Tai arkkipiispa kehottaisi 
siirtymään kirkossa järjestötehtäviin.

– Ehkä olemmekin kateellisia miehille. 
Tosifeministi tekee vaikka pikkutarpeensa 
seisaaltaan, jotta ero miehen ja naisen välillä 
kaventuisi.

– Sitä vastoin, että sukupuolten välinen ero 
nähtäisiin jännittävänä rikkautena, feminis-
tit asettautuvat kilpailuasetelmaan miestä 
vastaan.

– Raamatussa tasa-arvoon on syvempi nä-
kemys. Naisen ei tarvitse tehdä samoja asi-
oita ollakseen tasavertainen miehen kanssa. 
Jumala loi miehen ja naisen erilaisiksi, jotta 
molemmat voisivat palvella toinen toistaan, 
omissa rooleissaan.

K irjailija Susan Sontagin postuu-
misti ilmestyneessä kirjoitusko-
koelmassa At the Same Time on 

artikkeli kauneudesta. Sontag harmit-
telee, että etenkin 

taiteessa niin kauneus kuin hyvyyskin 
ovat menettäneet merkityksensä.

Niiden sijasta olennaista on olla 
mielenkiintoinen.

Kauneus ja hyvä maku ovat vanhan-
aikaisia käsitteitä, ja rajoittavia: kau-
nista ei voi olla, ellei jotakin määritellä 
rumaksi, eikä hyvää makua ole ilman 
huonoa, mauttomuutta.

Tämä sopii huonosti paitsi nykyi-
seen poliittiseen korrektiuteen, myös 
kulutusyhteiskuntaan. Lähes mikä ta-
hansa voi olla mielenkiintoista, myös 
ruma tai huono.

Tämä miellyttää markkinoita. Niin-
pä saamme lisää ja lisää sellaista mihin 
voi, ja sopii, kuluttaa.

Mielenkiintoinen on sopivan neut-
raali käsite: kuvan tai asian nimeä-
minen mielenkiintoiseksi ei edellytä 
minkään muun nimeämistä epäkiin-
nostavaksi.

Voihan kaikki olla kiinnostavaa, 
tavallaan. Kaatopaikka ei ole kaunis, 
mutta mielenkiintoinen se voi olla.

Paradoksaalista kyllä, käsite itsessään 
menettää merkityksensä. Kun joku on 
mielenkiintoista, se ei enää merkitse-
kään oikeastaan mitään.

Kauneus on menettänyt arvonsa. 
Ihmisen kyky lumoutua kauneudesta, 

kirjoittaa Sontag, on kuitenkin jotain 
pysyvää. Se ei katoa edes kurjimmissa 
olosuhteissa, sillä se on osa ihmisen sy-
vintä ymmärrystä maailmastaan.

Kyky lumoutua luonnon kauneu-
desta, tai taiteen, tai ylipäätään minkä 
tahansa ihmisen luomuksen kauneu-
desta ovat sukua toisilleen. Ne antavat 
sisältöä elämällemme.

Sontag päättää artikkelinsa kysymällä 
provosoivasti, kutsuisiko kukaan au-
ringonlaskua mielenkiintoiseksi.

Sontagin artikkeli oli alun perin 
kirjoitettu vuonna 2002. Jos hän eläi-
si, hän tuhahtaisi ja toteaisi olleensa 
liiankin oikeassa.

Muuttunut on mielenkiintoista, olipa 
muutos hyvään tai huonoon suuntaan. 
Ja kaikkihan muuttuu, yhä nopeammin, 
yhä yllättävämmin. Tärkeintä ei ole 
teoksen kauneus, vaan kiinnostavuus, 
erikoisuus, hätkähdyttävyys.

Sama pätee tuotteisiin. Ei ole välttä-
mätöntä, että uusi olisi entistä parem-
paa. Riittää että se on uutta, erilaista, 
suurempaa, erikoisempaa, jollain tavoin 
näyttävämpää. Riittää, että muutos on 
tapahtunut.

Sontagin ajatusta voi kehitellä 
eteenpäin. Onko enää yleistä hyvää, 
oikeaa, totta?

Onko väliä, miten rahansa ansaitsee, 
jos sitä tulee paljon? Ovatko kaikki 
muutokset työpaikoilla todella tarpeen? 
Mikä on saarnan sisällön merkitys, vai 
riittääkö hyvä esitys?

Välillä näyttää pelottavasti siltä, et-
tä nämäkin arvot ovat korvautuneet 
mielenkiintoisella, uudella, trendik-
käällä.

Toivon kuitenkin, että hyvyyden ja 
oikeuden taju ovat samalla tavalla ihmi-
sen sisimmässä kuin Sontagin mukaan 
kyky tunnistaa kauneutta.

Että nekin ovat jotain, jota olosuh-
teet eivät saa katoamaan.

Kia Kinnunen, uskontotieteen opiskelija, Helsinki

pL 279, 00181 Helsinki
puh. 0207 54 2296, faksi 0207 54 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä)

ilmoitusmarkkinointi
Kotimaa-Yhtiöt oy

Sari Havia, puh. 020 754 2307
sari.havia@kotimaa.fi

painopaikka oulu 2007 - Kaleva
Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, puh. 0200 71000

Julkaisija Rauhan tervehdys ry.
 iSSn 0356-2840
 perustettu 1907
Kustantaja Kotimaa-Yhtiöt oy
Levikki n. 99 000, 17 seurakuntaa
aikataulu ilmestyy torstaisin,
 kesällä joka toinen viikko.

päätoimittaja  Janne Kankaala
toimittajat  pirkko paakki     
  pekka Helin
toimisto  Saila Juutilainen (08) 5626 400

Hinnat: Seurakuntatilaus 8,38 e, yksityistilaus 30,00 e
verkkojulkaisu:    www.rauhantervehdys.fi   

osoite pL 102, 90101 oulu, isokatu 19 B 13
puhelin (08) 5626 400     Fax (08) 5626 444
toimitus@rauhantervehdys.suomi.net
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.suomi.net
 
ilmoitusvalmistus/vastaanotto
Kotimaa-Yhtiöt oy/Sirkka-Liisa Hänninen

aatoksia muut lehdet

vastarannan Kiiski

Kauneudesta

31
. t

ou
ko

ku
ut

a 
20

07 Kaapu vai 
maastopuku?

Björn Wahlroos ottaa kantaa asiaan kuin asiaan.
Hänen mielipiteensä ravistelevat yleensä terveellisellä ta-

valla pohtimaan luutuneita käsityksiä uudesta näkökulmas-
ta. Joskus hänen kärjistyksensä ovat niin voimakkaita, että 
pienen suodatuksenkin jälkeen puheissa on jäämiä yliannos-
tuksesta.

Kirkkopäivillä Turussa Wahlroos sanoi, että vanhustenhoi-
to ei ole ihan sellaisessa tilassa kuin sen pitäisi olla. Siinä hän 
saattoi olla hyvinkin oikeassa.

Lääkkeeksi hän tarjosi perheen vastuun lisäämistä. Samalla 
se tarkoittaa tietysti yhteiskunnan vastuun keventämistä.

Ajatus on erittäin kaunis ja romanttinen.
On vain kovin eri asia hoitaa vanhuksia tiivissä perheyhte-

ydessä, jos tuo perhe on upporikas. Kokonaan toinen asia on 
kantaa tätä vastuuta kalliissa mutta pienessä kaupunkiasun-
nossa, käydä töissä ja hoitaa lisäksi vielä lapsetkin.

Sotilaspapilla on edelleen paikkansa puolustusvoimain riveissä. Usein so-
tilaspapin tekemä tärkeä työ ei näy ulospäin, mutta varusmiehille sillä on 
suuri merkitys. Suurelle yleisölle sotilaspappi näkyy kriisien aikana.

Teologeja on tähän mennessä löytynyt riittävästi sotilaspapin virkoihin, 
mutta ei ole mitään takeita siitä, että tulevaisuudessa tilanne olisi yhtä hy-
vä.

Miesten osuus teologian opiskelijoista on laskussa. Naiset kelpaavat so-
tilaspapin tehtäviin yhtä hyvin kuin miehetkin, mutta löytyykö heistä ha-
lukkaita varuskuntiin lähtijöitä?

Joissakin maissa sotilaspapit eivät käytä sotilaspukua vaan papin asua. 
Jos tulevaisuudessa kävisi siten, että Suomessa ei saada sotilaspappien vir-
koja täytettyä, voisi olla aiheellista keskustella tehtävänkuvasta tarkemmin. 
Kumpaa sotilaspapin tulee olla enemmän: sotilas vai pappi?

Oli vastaus kumpi tahansa, sen pitäisi näkyä sotilaspapin asusta. Lisäk-
si vastauksen pitäisi vaikuttaa myös työtehtävien sisältöön ja siihen, kuka 
papin palkan maksaa.

vastuuta ei siirretä 
kovin helposti
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Sotilaspapit ovat koko 
itsenäisyytemme 
ajan kuuluneet 
erottamattomana 
osana maamme 
puolustusvoimiin. 
Näihin päiviin asti 
sotilaspapit ovat olleet 
miehiä. Miten käy 
jatkossa, kun teologiset 
tiedekunnat naisistuvat 
kiihtyvällä vauhdilla? 
Naisetkin voivat hakea 
sotilaspastorien virkoja 
mikäli ovat suorittaneet 
asevelvollisuuden.

M aamme ensimmäinen 
naispuolinen sotilas-
pastori on nimeltään 
Suvi Kouri. Hän toi-

mii Haminan reserviupseerikou-
lussa. Tulevaisuudessa tulemme 
ehkä näkemään naispuolisia so-
tilaspastoreita enemmänkin. Sii-
hen suuntaan ainakin viittaa teo-
logian opiskelijoitten sukupuoli-
jakautuma.

Helsingin yliopiston opintoneu-
voja Marja Niemelä kertoo, että 
vuonna 2006 opintonsa teologisessa 
tiedekunnassa aloitti 139 naispuo-
lista ja 61 miespuolista opiskelijaa. 
Vuonna 2005 luvut olivat 129 nais-
ta, 71 miestä.

Åbo Akademin tiedekuntaohjaaja 
Ulla Eerolainen puolestaan kertoo, 
että heidän teologian opiskelijois-
ta puolet on naisia, puolet miehiä. 
Aikaisemmin miehet olivat selvänä 
enemmistönä.

Syytä miesten vähenemiseen ei 
tarkalleen tiedetä, mutta se tiedetään, 
että naiset ylipäätään hakeutuvat 
yliopistoihin ja korkeakouluihin 
nykyään enemmän kuin miehet.

pappi on tärkeä tuki 
niin sodan kuin 

rauhankin aikana

Sodankylässä toimivan jääkäripri-
kaatin komentaja eversti Kimmo 
Lehto pitää sotilaspastorin työkent-
tää hyvin tärkeänä osana puolus-
tusvoimien toimintaa.

– Meillä ei ole ollut vaikeuksia 
sotilaspastorin virkojen täyttämi-
sessä enkä ole ainakaan kuullut, että 
muuallakaan Suomessa toistaiseksi 
olisi ollut ongelmia tämän asian 
suhteen. Itse en näe sotilaspastorin 
virkaa sukupuoleen sidottuna.

– Onhan meillä puolustusvoi-
missa naisia muissakin tehtävissä, 
joten aivan yhtä hyvin he voivat 
toimia meillä pappeinakin. Tärkeätä 
on papin persoonallisuus; se, että 
häntä on helppo lähestyä. Pappi 
on armeijassa läsnä sekä sodan että 
rauhan aikana. Häneen luotetaan, 
ja hänen puoleensa käännytään 
monissa eri tilanteissa, komentaja 
Lehto toteaa.

Hän kertoo edelleen, että asevel-
vollisuuttaan suorittava henkilö 
voi osallistua sotilaspapin teh-
täviin tähtäävään koulutukseen. 

Armeija tarvitsee pappia
H ä n  o n  L u o n n o L L i n e n  o S a  p u o L u S t u S v o i m i a

Edellytyksenä tälle on, että hän on 
aloittanut opintonsa teologisessa 
tiedekunnassa tai että hänet on 
sinne hyväksytty opiskelijaksi.

Osana armeijassa annettavaa 
koulutusta hän voi toimia myös 
virassa olevan papin apuna.

Papille kuuluu kirkollisten toi-
mitusten ja tehtävien lisäksi myös 
sielunhoidollinen osuus esimerkik-
si onnettomuuksien tai erilaisten 
kriisitilanteiden yhteydessä. Pappi 
elää armeijassa sotilaiden keskellä 
osana heidän arkeaan.

– Pitkien leirien aikana papin 
läsnäolo tuo turvaa; mieleen saat-
tavat nousta monenlaiset ajatuk-
set ja kysymykset, joita on hyvä 
yhdessä papin kanssa pohtia. 
Kenttähartaudet ovat odotettuja 

tapahtumia. Sen huomaa siitä, 
että miehet aivan oma-aloitteisesti 
saattavat rakentaa kauniin alttarin 
luonnon keskelle.

Hengellisyydelle on todellakin 
tilaa ja kysyntää myös näissä olo-
suhteissa.

– Pappi on osa työyhteisöämme. 
Hän tekee yhteistyötä muun muassa 
sosiaalikuraattorin ja varuskunta-
sairaalan kanssa. Keskustelemme 
asioista yhdessä, ennen kuin teemme 
päätöksiä. Vaikka armeijan luon-
teeseen kuuluukin käskyjen anta-
minen, se ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että asioita ei pohdittaisi ja 
punnittaisi yhdessä. Ja, mikä tär-
keintä, käskyn antaja kantaa myös 
täyden vastuun, komentaja Kimmo 
Lehto painottaa.

S uvi Kouri toimii sotilaspastori-
na reserviupseerikoulussa Hami-
nassa.

– Kiinnostuin tehtävästä kun suoritin 
asevelvollisuutta. Toimin kolmen kesän 
ajan sotilasdiakonina. Tuona aikana 
valintani vain vahvistui. Halusin edetä 
sotilaspastoriksi. – En ole kohdannut 
minkäänlaisia ennakkoluuloja tai min-
käänlaista vastustusta, pikemminkin 
päinvastoin. Ympäristö on kannusta-
nut, ja työyhteisössä minut on otettu 
hyvin vastaan. Olen iloinen voidessani 
toimia uranuurtajana ja tienraivaajana. 
Uskon, että naisetkin tulevaisuudessa 
yhä enenevässä määrin hakeutuvat näi-
hin tehtäviin.

Alokkailla on selvästikin suurempi 
tarve keskustella asioistaan papin kans-
sa. Reserviupseerikouluun edenneet ovat 
jo jäsentäneet armeija-elämään liittyviä 
kysymyksiä mielessään.

– Sotilaspastorina minun on oltava 

Tie on auki naisille

Siviilielämän ongelmat 
sekä oma jaksaminen 

puhuttavat

Sodankylässä jääkäriprikaatin soti-
laspastorina vuoden 2006 alusta läh-
tien toiminut Risto Alakärppä ker-
too, että hänellä on erittäin myön-
teisiä kokemuksia työstään.

– Asepalveluksen aikana voi nuoren 
ihmisen mieleen nousta monenlaisia 
asioita. Hän saattaa pohtia ihmis-
suhteisiin liittyviä pulmia, tai hän 
voi olla huolissaan perheenjäsenen 
vakavasta sairaudesta.

– Oma jaksaminen sekä varus-
miesten että henkilökunnan osalta 
on myös asia, joka voi toisinaan 
tuntua raskaalta, ja josta on hyvä 

saada avoimesti ja luottamuksellisesti 
puhua. Keskustelen varusmiesten 
kanssa myös maanpuolustukseen 
liittyvistä eettisistä kysymyksistä 
sekä silloin tällöin selkeästi us-
koon ja teologiaan liittyvistä ky-
symyksistä.

– Ilokseni olen huomannut, että 
pappiin todellakin luotetaan. Oppi-
tuntien aikana, iltahartauskierrok-
silla ja muun toiminnan yhteydessä 
tutustumme toisiimme.

Armeijassa papilla on hyvä mah-
dollisuus olla läsnä nuorten arjessa 
sekä varuskunnassa että maastossa. 
Sotilaspapin puoleen voivat kääntyä 
kaikki varusmiehet vakaumukses-
taan riippumatta. Tosin Jääkärip-
rikaatin varusmiehistä lähes 95% 
kuuluu kirkkoon.

Sitäkin tapahtuu, että kirkkoon 
kuulumaton haluaa armeijassa 
ollessaan liittyä kirkkoon. Tällöin 
hän yleensä osallistuu sotilas-
rippikouluun, ja mikäli häntä ei 
ole kastettu, hänelle toimitetaan 
aikuiskaste, jonka jälkeen hänet 
konfirmoidaan.

Joiltakin on rippikoulu syystä tai 
toisesta jäänyt suorittamatta, vaikka 
ovat kirkon jäseniä. Armeijassa he 
voivat paikata tämän aukon.

– Itse koen olevani ensisijaisesti 
pappi. Näen työni erityisolosuh-
teissa toimivan seurakuntapapin 
ja työpaikkapapin yhdistelmäksi. 
Olen pappi, mutta tehtäväni on olla 
myös lähimmäinen, joka keskuste-
lee, tukee ja auttaa. Luonnollisesti 
ohjaan puheilleni tulleen henkilön 
eteenpäin esimerkiksi lääkärin tai 
sosiaalikuraattorin puheille, mikäli 
tarve vaatii.

– Tunsin jo silloin, kun itse 
suoritin asevelvollisuuttani, että 
sotilaspapin työ on mielenkiintoi-
nen. Olen ollut tyytyväinen, tämä 
on erittäin monipuolinen ja mie-
lekäs tehtävä, sotilaspastori Risto 
Alakärppä sanoo.

KRiStiina GeRKman-Kemppainen

valmis kohtaamaan monenlaisia tilan-
teita. Rauhan aikana vastaan ei tule 
samankaltaisia katastrofeja kuin sodan 
aikana. Koskaan ei voi kuitenkaan tietää, 
mitä tapahtuu. Kriisejä voi ilmaantua 
niin meillä kuin muuallakin.

Suomestahan lähetettiin kenttärovasti 
Vesa Aurén Karjalan prikaatista Afga-
nistaniin tuomaan lohtua kaatuneen 
suomalaisen rauhanturvaajan kersantti 
Petri Immosen palvelustovereille. Tällai-
set tehtävät ovat raskaita, mutta tärkeitä 
ja arvokkaita.

– En ole huomannut, että miehet 
suhtautuisivat minuun naispuolisena 
sotilaspappina mitenkään ujostellen tai 
aristellen. Kyllä he asioistaan uskaltavat 
ja voivat puhua, ja kirkollisia toimituk-
sia ja muita tehtäviä hoitaessani minuun 
suhtaudutaan aivan asiallisella ja tasaver-
taisella tavalla, Suvi Kouri kertoo.

KRiStiina GeRKman-Kemppainen

Ku
va

Ko
ti

m
aa

 /
 m

at
ti

 K
aR

pp
in

en

Kenttämessu Jääkäriprikaatin sotilaspoliisien harjoituksessa Kyläjärvellä Sodankylässä.

pu
oL

u
St

u
Sv

oi
m

at



Rauhan tervehdys 4 • nro 20 • 31.5.2007

Jumalanpalvelukset oulun kirkoissa

toimipaikatKirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulun tuomiokirkossa: To 
31.5. klo 18 kouluun lähtevi-
en siunaaminen. Tervetuloa 
vanhemmat, isovanhemmat, 
kummit, päiväkotiväki ja muut 
lapsen tärkeät ihmiset yhdessä 
viettämään rakkaan koulunsa 
aloittavan lapsen juhlahetkeä. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkkokahvit Keskustan seura-
kuntatalossa, Isokatu 17. Siellä 
lapset saavat myös lahjan.
Su 3.6. klo 10 Ordinaatiomes-
su, toimittaa piispa Samuel 
Salmi, saarnaa Niilo Pesonen, 
liturgia Raimo Aspfors, avustaa 
Ari-Pekka Metso, kanttorina 
Raimo Paaso, urkurina Maija 
Tynkkynen, Sofia Magdalena 
-lauluyhtye. Kolehti lähetys-
kasvatustyölle Oulun hiippa-
kunnassa. Radio Dei.
Oulun tuomiokirkon kryptas-
sa su 3.6. klo 18 englanninkie-
linen messu.

Karjasillan kirkossa su 3.6. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa Virpi Sillanpää-
Posio, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti lähetyskasvatustyölle 
Oulun hiippakunnassa.
Kastellin kirkossa su 3.6. klo 
10 messu, toimittaa Juha Vä-
häkangas, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kolehti 
ks. Karjasilta.
Pyhän Andreaan kirkossa su 
3.6. klo 12 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Virpi Sil-
lanpää-Posio, kanttorina Riitta 
Piippo. Kolehti ks. Karjasilta.
Kaukovainion kappelissa su 
3.6. klo 12 messu. Diakonian 
kirkkopyhä. Messussa avustavat 
Kaukovainion diakoniapiiriläi-
set. Messun jälkeen kirkkokah-
vit, jossa vapaaehtoinen kahvi-
kolehti alueen diakoniatyölle.

Tuiran kirkossa: Su 3.6. klo 
10 messu, toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Pasi Kurikka, 
kanttorina Jukka Jaakkola. Ko-
lehti lähetyksen nimikkotyölle 
Mordvan luterilaiselle seura-
kunnalle Venäjällä, Kansanlä-
hetyksen kautta.
Su 3.6. klo 18 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Kolehti parisuh-
dekurssien järjestämiseen ja 
ohjaajakoulutukseen, Kataja 
-Kestävän parisuhteen kasvu 
ry:n kautta.
Ke 6.6. klo 20 messu, liturgia 
Lauri Kujala, puhe teol. yo. 
Ismo Virtanen, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti Pieta-
rin katulapsityön tukemiseen 
Martinus-säätiön kautta.

Oulujoen kirkossa su 3.6. 
klo 10 messu, toimittaa Paavo 
Moilanen, saarnaa emeritus 
tuomiorovasti Arvi Seppänen, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Turkansaaren kirkossa su 3.6. 
klo 12 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Ylikiimingin kirkossa su 3.6. 
klo 10 messu, toimittaa Olavi 
Isokoski, saarnaa Pentti Kortes-
luoma, kanttorina Leo Rahko.

Pyhän Luukkaan kappelissa 
su 3.6. klo 10 messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti Satu ja Jorma 
Arkkilan nimikkolähettityölle 
Sambiassa Suomen Luterilai-
sen Evankeliumiyhdistyksen 
kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa su 
3.6. klo 12 messu, toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti Ritva ja Mauri 
Niemen nimikkolähettityölle 
Tansaniassa Suomen Lähetys-
seuran kautta.
Pateniemen kirkossa su 3.6. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa teol.yo. Ismo Virta-
nen, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti lähetyksen  
nimikkötyö, diakoniatyölle 
Mtwaran rovastikunnassa Tan-
saniassa Suomen Lähetysseuran 
kautta.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Raamattupiiri to 31.5. klo 
14, Keskustan seurakuntatalo. 
Anna-Mari Heikkinen.

musiikki ja kulttuuri
Jazz-konsertti su 3.6. klo 18 Vil-
la Salmenranta, Keulapuomin-
tie 12, Hietasaari. Puupuhallin 
yhtye Viventi A Fiato esittää 
jazz- ja swingmusiikkia Antti 
Vasalan johdolla. Laulusolistina 
Aino Puutio. Liput 10/8 e.

Diakonia
Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 31.5. klo 16, Pal-
velukeskus Runola. Yhteinen 
ilta kaupungilla ja Runolassa 
asuville kuuroille.
Koko perheen kesäilta to 7.6. 
klo 17.30, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. 
Kirkkoretki Tyrnävälle su 
10.6., Tyrnävä. Retki alkaa ju-
malanpalveluksella Tyrnävän 
kirkossa. Sen jälkeen tutustu-
minen Myllykirjastoon ja ruo-
kailu Hannuksen piilopirtissä. 
Ilmoittautminen 4.6. mennessä 
Eija Mukka 040 591 2657, eija.
mukka@evl.fi.

Lapset ja  
lapsiperheet
Lastenpäivät katso tarkemmat 
tiedot kohdasta Varhaisnuo-
ret.

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Perhekerho to 31.5. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

tuiran seurakunta

Pyhäkoulu su 3.6. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Pyhäkoulu 
jumalanpalveluksen aikana.

OulujOen seurakunta

Pihapyhäkoulu ja käynti kir-
kossa ke 6.6. klo 18, Oulujoen 
kirkko. Yhteystiedot Maria 
Matilainen p. 044 7521225.

varhaisnuoret
Lastenpäivät 7–12-vuotiaille 
Sanginsuun seurakuntako-
dilla joka arkipäivä 6.–21.6. 
klo 10–15. Tiedustelut Saara 
Hietava p. 040 5755 353. Il-
moittautuminen tiistaina 5.6. 
klo 9–12 tai paikanpäällä lapsen 
ensimmäisenä osallistumispäi-
vänä. Lastenpäivillä on ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, leik-
kejä, askartelua, pelaamista ja 
retkeilyä. Toiminta on ilmaista 
ja lapsille tarjotaan joka päivä 

lämmin ateria.

Lastenpäivät 7–12-vuotiaille 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskuksessa joka arkipäivä 
6.6.–27.7. klo 10–15. Tieduste-
lut Kirsi Merenheimo-Mäenpää 
p. 040 5747 106. Ilmoittautu-
minen tiistaina 5.6. klo 9–12 
tai paikanpäällä lapsen ensim-
mäisenä osallistumispäivänä.   
Lastenpäivillä on ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, leik-
kejä, askartelua, pelaamista ja 
retkeilyä. Toiminta on ilmaista 
ja lapsille tarjotaan joka päivä 
lämmin ateria.

Lastenpäivät 7–12-vuotiaille 
Lämsänjärven kaupunkilei-
rikeskuksessa joka arkipäivä 
6.6.–27.7. klo 10–15. Tiedus-
telut Päivi Lohilahti-Mällinen 
p. 040 5747 108. Ilmoittautu-
minen tiistaina 5.6. klo 9–12 
tai paikanpäällä lapsen ensim-
mäisenä osallistumispäivänä.  
Lastenpäivillä on ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, leik-
kejä, askartelua, pelaamista ja 
retkeilyä. Toiminta on ilmaista 
ja lapsille tarjotaan joka päivä 
lämmin ateria.

nuoret
Nuortenilta ke 6.6. klo 18–21, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Illan aiheena salattu. 

Hietsu kutsuu yhdessä oloon ja 
eloon. Hox! talo tarjoaa mehut 
ja makkarat.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Peli- ja saunailta ke 6.6. klo 
18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Oma pyyhe mu-
kaan. Nuotion äärellä iltapala 
ja päätöshartaus.
Opiskelijoiden Englannin 
matka 22.–30.8. Kohteena Lan-
casterin yliopistokaupunki ja 
paikallinen opiskelijaseurakun-
ta. Ilm. viim. 31.5. osoitteeseen: 
www.oulunseurakunnat.fi >> 
Tapahtumakalenteri >> Opis-
kelijoiden Englannin matka. Ko-
konaishinta (ruoka+majoitus) 
n. 250 euroa (ei sis. meno- eikä 
tulopäivän ruokaa).

Seniorit
karjasillan seurakunta

Seurakuntakerho ma 4.6. klo 
13.30–15, Caritas-koti. Vietäm-
me kerhoa Caritaksen sisäpihal-
la. Vohvelikahvit. Mukana Nina 
Niemelä, Asta Leinonen.
Hartaushetki ti 5.6. klo 14–
15.30, Höyhtyän palvelutalo. 
Kokoonnumme palvelukes-
kuksen pihalle. Yhteislaulua, 
vohvelikahvit. Mukana Satu 
Saarinen, Ilkka Järviö, Asta 

Leinonen.
Vanhuslinja-puhelinpäivys-
tys ke 6.6. klo 9–11 puh. 
040 574  7157.

OulujOen seurakunta

Porinapiiri to 7.6. klo 13, Myl-
lyojan seurakuntatalo, ystävän-
kamari. Vetäjänä diakonian ke-
sätyöntekijä Johanna Rissanen. 
Tule mukaan kahvittelemaan ja 
jutustelemaan.

Leirit ja retket
Liikuntavammaisten leiri 
9.–12.7., Rokuan leirikeskus. 
Leirin hinta 45,40 e. Ilmoittau-
tuminen 19.6. mennessä, puh. 
3161 340. Leiristä voit tiedus-
tella diakoniatyöntekijä Sirpa 
Kemppaiselta p. 040 5747 163 
tai diakoniatyöntekijä Päivi 
Moilaselta p. 040 5747 064.

karjasillan seurakunta

Runon ja suven perheleiri Ro-
kualla 6.-8.7. Etusijalla Karjasil-
lan srk:n alueella asuvat perheet. 
Leirillä aikuisille parisuhde-
työskentelyä aiheena seksuaali-
suus ja lapsille omaa ohjelmaa. 
Ilm. viim. 18.6.  p. (08) 3161 340 
tai www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumakalenteri. Lisätietoja 
diakoniatyöntekijöiltä Johanna 
Kerola p. 050 5402 558 ja Heidi 
Karvonen p. 040 5752 710.

OulujOen seurakunta

Perheleiri 2.–5.7. Rokuan 
leirikeskus. Ohjelmassa yhdes-
säoloa, uintia, lepoa, laulua ym. 
Hinta aikuiset 45,40 e, 4–17 v 
22,70 e, alle 4 v ilmaiseksi. Hinta 
sisältää matkat, majoituksen 
täysihoidolla ja vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille. Leirillä ovat mukana 
diakoniatyöntekijät Ulla-Maija 
Ruotsalainen, Kati Riipinen, 
Eija Röning sekä lastenohjaaja 
Anne Pöykiö ja seurakunnan 
vapaaehtoisia avustajia. Ilm. 
viim. 14.6. p. 3161 340. Etu-
sija Oulujoen seurakunnan 
jäsenille. 
Ylikiimingin alue
Retki Tampereelle Särkän-
niemeen 18.-20.6. Lähdetään 
Tampereelle, mikäli tarpeeksi 
ilmoittautuneita. Matkan hinta 
on 95 e  (sis. ruokailut, Särkän-
niemeen avaimen, matkan ja 
majoituksen). Lisätietoja Pasi-
Tapiolta p. 0400 876178.

muut menot
Sinkkuilta ti 5.6. klo 18–20, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Alkuhartaus, kahvittelua, 
pelejä, saunomismahdolli-
suus. Sinkkuilta on aikuisten 
yksineläjien tapaamispaikka, 
kesäaikana joka tiistai-ilta. 
Kaikenikäisten kesäkeidas to 



5nro 20 • 31.5.2007 •Rauhan tervehdys 

Tuomiokirkko: Olivia Elisa-
bet Haapsaari, Aleksi Henrik 
Meriö.
Karjasilta: Rianna Anni Sofia 
Tolonen, Marc Jean Samuel 
Girault, Onni Emil Hanhela, 
Annabella Roosa Viviana Kar-
jalainen, Olli Valtteri Kivimäki, 
Jessica Alexandra Kokko, Sivi 
Serafia Lehtoaho, Henri Anders 
Mattila, Alexiina Maaria Meh-
tälä, Topi Kristian Nissi, Tilda 
Helmiina Porola, Teppo Eljas 
Saviaro, Akseli Leo Johannes 
Siira, Santeri Allan Tiitto, Jeeli 
Valeri Tuomivaara, Rita Justii-
na Vaarala, Elmer Ilja Mikael 
Vanhala, Kalle Henrik Vorne, 
Jere Matias Kokkonen.
Tuira: Joanna Marianna Pyyk-
kö, Taavetti Aatu Artturi Aho, 
Helmi Eveliina Hanhela, Eerika 
Anna Elena Junes, Olivia Kia 
Jekaterina Karjalainen, Juha-
na Topias Kiuru, Eetu Aleksi 
Kivioja, Iida Olivia Mauno, 
Heljä Sofia Mertaniemi, Ilona 
Helmi Amelie Nelo, Erik Oliver 
Niemelä, Anni Elisabet Nurk-
kala, Pieta Paananen, Veikka 
Onni Ilmari Pudas, Helga Vanja 
Matilda Viinamäki, Valtteri 
Viljami Vimpari, Anni Maria 
Raappana. 
Oulujoki: Elsa Emilia Kelhälä, 
Iida Matilda Pakanen, Sara Sofia 
Seppänen, Joona Henrik Matias 
Sipola, Edit Elisabeth Valtari, 
Reetu Eemeli Vähänen.

Karjasilta: Markku Antero 
Pulkkinen ja Sari Elina Katarii-
na Lohi, Kari Marko Karjalainen 
ja Inga Sisko Maria Kärnä, Antti 
Pietari Moilanen ja Minna Jo-
hanna Salmenkivi.
Tuira: Antti Juhani Annunen ja 
Ulla Maarit Kauhanen, Marko 
Antero Luomanperä ja Tuula 
Helena Laine, Janne Markus 
Luokkanen ja Terhi Eeva Erika 
Koistinen, Simo Olavi Rasmus-
sen ja Anna Valpuri Löppönen, 
Toni Markus Honkanen ja 
Riitta Turpeinen, Matias Johan 
Ojalehto ja Sorja Suometar 
Ilvesluoto.
Oulujoki:  Raimo Janne Rajala 
ja Johanna Kaisu Nieminen, 
Pentti Kalevi Sipola ja Sirkka 
Maarit Lahtela.

7.6. klo 10, Intiön seurakunta-
koti. Hartaushetki, askartelua ja 
yhdessäoloa. Mukana Heleena 
Hietala ja Outi Metsikkö.
Suvenjuhla to 7.6. alkaen 
klo 17, Myllyojan asukastu-
pa. Kahvitarjoilu, arpojen 
myyntiä ja tarjouslippuja Yr-
jänäisen puutarhalle. Kello 

18 ohjelmallinen osuus, jossa 
puheita, yhteislauluja, runoja 
ja musiikkiesityksiä. Olette 
kaikki lämpimästi tervetulleita. 
Tilaisuuden järjestää Myllyojan 
suuralueen yhteistyöryhmä, Yr-
jänäisen puutarha ja Oulujoen 
seurakunta.

Lancasterin yliopistokaupunkiin 22.–30.8.2007
Lähde mukaan ihmettelemään kesäistä Englantia sekä 
tutustumaan englantilaisiin ja saksalaisiin eri alojen 
kristittyihin opiskelijoihin! Matkan hinta noin 250 e.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä: www.oulunseura-
kunnat.fi >> Tapahtumakalenteri >> Haku: Opiskelijoi-
den Englannin matka! Lisätietoja saat yliopistopastori 
Ari Savuojalta, puh. 040 524 5919.

Järjestää Oulun evl.-lut. seurakunnat, oppilaitospalvelu

Kesämatka Englantiin!

14.–16.7.2007
Vierailemme Ähtärin eläinpuistossa, Power Park -huvipuis-
tossa, toteutamme yhdessä jumalanpalveluksen Kannonkos-
ken kirkossa ja yövymme Piispalan nuoriso- ja vapaa-aika-
keskuksessa.

Retken hinta 80 e (sis. täysihoidon, matkan). Ilmottautumi-
set viimeistään 21.6.  Yhteisen seurakuntapalvelun toimistoon,  
p. (08) 316 1340. Lisätietoja Mari Jääskeläinen, p. 040 730 4118 
ja Mirjami Dutton, p. 050 462 0759.

Häät mielessä, mutta aika ei riitä  
häävalmisteluiden tekoon ja haluaisitte naimisiin  

ilman sen suurempia hössötyksiä

Nyt teillä on mahdollisuus ikimuistoisiin häihin. Karjasillan seurakunta 
järjestää viidelle hääparille ainutlaatuiseen yhteisvihkimistilaisuuden.

Me tarjoamme kauniin kirkon vihkimiselle, hääkakun,  
ruuat, hääohjelman ja yllätyshäälahjan.

Kukin hääpareista voi kutsua tapahtumaan maksimissaan 10 vierasta. 

Yhteisvihkimistilaisuus järjestetään Karjasillan kirkossa lauantaina  
6. lokakuuta klo 13. Vihkijänä toimii kirkkoherra Juhani Lavanko. 

Hääparien ilmoittautumiset kappalainen Olavi Mäkelälle 20.9. mennessä, 
puh. 040 763 6488, sähköposti olavi.makela@evl.fi.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen messu 
su 3.6. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

Ekumeeninen  
kylvön  

siunaaminen
su 3.6. klo 13 

Eerolan tilalla Hä-
meenjärventie 541 

(Alakylän tieltä opastus 
Eerolan tilalle) 

Siunauksen  
toimittavat  

kirkkoherrat Paolo 
Berti, Jaakko Kaltakari 

ja Raimo Kiiskinen 
sekä pastori  

Veijo Koivula.

6.6. Salattu

13.6. Nsv-lauluilta                                                 

20.6. Kutsu

27.6. Kadonnut ja löytynyt

4.7. Armoa                                                 

11.7. Palvelija

18.7. Teo-konsertti                                                        

25.7. Kirkas

1.8. Totta vai harhaa

8.8. Uskollisuus

15.8. White duo -konsertti

22.8. Kuka minä todella olen?

29.8. Parantaja

Tuomiokirkko: Raili Tuulikki 
Karjalainen s. Heikkola 73 v, 
Eeva Kerttu Latola s. Kerkko-
nen 94 v.
Karjasilta: Martta Elina Väyry-
nen s. Komulainen 87 v, Kaarlo 
Johannes Kuula 92 v, Huugo 
Armas Paaso 76 v, Heleena Kuu-
sirati s. Mäkihalvari 70 v, Anna-
Liisa Uksila s. Tapio 83 v.
Tuira: Toini Marketta Wahl-
ström s. Niemi 81 v, Soile Helena 
Simula s. Pietilä 46 v, Keijo 
Kalevi Rovio 54 v, Irja Hilma 
Horneman s. Hyttinen 82 v, 
Hilkka Maria Ylikukkonen s. 
Karppinen 84 v, Fanny Perälä 
s. Mäenpää 93 v.
Oulujoki: Tero Allan Vehkaoja 
55 v.
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p erustuslain mukaan ke-
tään ei saa ilman hyväk-
syttävää perustetta asettaa 
eri asemaan muun muas-

sa sukupuolen, uskonnon tai va-
kaumuksen perusteella. Perustus-
lakikin lähtee siitä, että hyväksyttä-
vällä perusteella edellä mainituista 
voidaan poiketa.

Säännöksen soveltamista han-
kaloittaa se, että laissa mainitut 
asiat vaikuttavat tiettyyn yksittäis-
tapaukseen usein samanaikaisesti 
ja toistensa kanssa ristiriitaisesti. 
Perustuslaissa ei ole määritelty ei-
kä voidakaan määritellä sitä, mikä 
on vakaumus.

Yleensä vakaumuksen ymmärre-
tään olevan enemmän kuin pelk-
kä mielipide. Usein vakaumus on 
lähellä uskontoa (”uskonnollinen 
vakaumus”).

Myös palvelusuhdelaeissa on 
vakaumusta suojaavia säännöksiä. 
Tällainen säännös on esimerkiksi 
työsopimuslaissa ja valtion virka-
mieslaissa. Poikkeamisperuste muun 
muassa vakaumuksen ja uskonnon 
osalta on näissä ilmaistu käsitteillä 
”hyväksyttävä peruste” ja ”perus-
teettomasti”. 

Yhdenvertaisuuslaki on uskontoa 
ja vakaumusta suojaavista laeista 
uusin. Laki koskee myös työelämää, 
esimerkiksi työhönottoa ja työehtoja 
kuten työvuorojärjestelyjä.

Vakaumus ja uskonto on mainit-
tu syrjinnän kiellon kohteina yh-
denvertaisuuslaissa. Toisten kanssa 
samalla tavoin kohtelu ei yleensä 
ole syrjintää, mutta jos työnantaja 
aikaisemmasta poikkeavilla järjes-
telyillään estää työntekijän uskon-
non tai vakaumuksen mukaisen 
aikaisemman toiminnan, kyse voi 
olla syrjinnästä.

Näennäisesti puolueeton toimin-
tatapakin voi olla tosiasiallisesti syr-
jivä, jos se estää tietyn uskonnon tai 
vakaumuksen noudattamisen.

Syrjinnästä ei ole yhdenvertai-
suuslain mukaan kyse, jos vakau-
mukseen tai uskontoon liittyvälle 
erilaiselle kohtelulle voidaan esit-
tää työtehtävien laatuun ja niiden 
suorittamiseen liittyvä todellinen ja 
ratkaiseva vaatimus. Säännöksessä 
on keskeistä, että pelkkä todellinen 
vaatimus ei riitä. Sen tulee olla myös 
ratkaiseva. Ratkaiseva on sellainen 
seikka, jonka huomioon ottaminen 
on välttämätöntä.

tasa-arvolaki ei koske 
naispappeuskysymystä

Naisten ja miesten välinen tasa-ar-
vo on säädetty omalla lailla. Lain 
tarkoituksena on estää sukupuo-
leen perustuva syrjintä ja edistää 
naisten ja miesten välistä tasa-ar-
voa sekä tässä tarkoituksessa pa-
rantaa naisten asemaa erityisesti 
työelämässä.

Tasa-arvolain säännöksiä ei kuiten-
kaan sovelleta evankelis-luterilaisen 
kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan 
eikä muiden uskonnollisten yhdys-
kuntien uskonnonharjoitukseen 
liittyvään toimintaan.

Tasa-arvolakia koskevan halli-
tuksen esityksen mukaan lakia ei 
sovelleta kirkollisiin toimituksiin, 
kuten papiksi vihkimiseen. Esityk-
sellä ei nimenomaisen maininnan 
perusteella näin ollen puututa 
naispappeuskysymykseen. Silloin 
kun uskonnollinen yhdyskunta on 
työnantajan asemassa, soveltuvat 
lain säännökset työnantajan vel-
voitteista siihenkin.

Tasa-arvolain nojalla saattaa 
olla jonkin verran erimielisyyttä 
siitä, mitä hallituksen esityksessä 
tarkoitetaan naispappeuskysy-
myksellä. Selvää on, että kysymys 
papiksi vihkimisestä ei kuulu lain 
soveltamisalaan.

Toisaalta naispappeus liittyy 
kirkollisiin toimituksiin myös 
muutoin. Keskeistä soveltamisalan 
yhteydessä on se, että aina kun nais-
pappeuskysymys liittyy kirkollisiin 
toimituksiin, asiaa ei voida arvioida 
tasa-arvolain perusteella. Sen sijaan 
jos naisiin pappeina suhteudutaan 
muissa yhteyksissä syrjivästi, kyse 
on tasa-arvolain nojalla arvioita-
vasta asiasta.

Esimerkiksi työjärjestelyt saattavat 
liittyä sekä kirkollisiin toimituksiin 
että kirkkoon ”normaalina” työn-
antajana. Kirkollisiin toimituksiin 
liittyy välttämättömästi se, kuka tai 
ketkä sen suorittavat. Työjärjestely, 
joka suoritetaan kirkollisen toimi-
tuksen aikaansaamiseksi, on tässä 
mielessä uskonnonharjoitukseen 
liittyvää toimintaa, jota ei siis voida 
arvioida tasa-arvolakia koskevana 
kysymyksenä.

Muun kuin uskonnonharjoituksen 
ja siihen liittyvän toiminnan osalta 
laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta antaa samanlaisen suojan 
kuin mitä esimerkiksi yhdenver-
taisuuslaissa on säädetty uskonnon 
tai vakaumuksen osalta.

Tästä syystä esimerkiksi työjär-
jestelyjen sallittavuutta ei voida 
ratkaista pelkästään tasa-arvolain 
nojalla, koska myös toisten osa-
puolten vakaumus on otettava 
huomioon. Jos työehdot voidaan 
saada toimiviksi työjärjestelyin si-
ten, että naispapit ja naispappeut-
ta vastustavat papit voivat toimia 
normaalisti, tällainen lopputulos 
ymmärrettävästi vastaa mahdolli-
simman hyvin erisuuntaisten pe-
rusoikeuksien toteuttamista.

Mikäli usea perusoikeus on samas-
sa tilanteessa ristiriidassa toisiinsa 
nähden, työnantajan on pyrittävä 
noudattamaan kaikkia siinä mää-
rin kuin mahdollista. Yleensä pe-
rusoikeuksia voidaan kunnioittaa 
työelämässä esimerkiksi työjärjes-
telyin samanaikaisesti.

Luonnollisesti perusoikeuden 
suojaa nauttiva ei saa omalla toi-
minnallaan tehdä suojaansa mität-
tömäksi. Näin voi käydä esimerkiksi 
silloin, kun kyseinen työntekijä 
epäasiallisesti loukkaa toisen pe-
rusoikeutta. 

Esimiehellä on oikeus vaatia 
virkamieheltä velvollisuuksien 
suorittamista vain lainsäädännön 
puitteissa. Jos työnantaja vetoaa 
antamansa virkakäskynsä perustee-
na tasa-arvolakiin, yksi lähtökohta 
on tasa-arvolain yhteydessä jättää 
naispappeuskysymys tämän ”maal-
lisen” lain ulkopuolelle.

Mitkä ovat sitten työnantajan/
kirkon ja toisaalta työntekijän/
papinoikeudet ja velvollisuudet 
uskonnonharjoitukseen liittyvässä 
työvuorokiistassa?

Koska tasa-arvolaki ei koske tätä 
kysymystä, ratkaisua on etsittävä 
erityisesti yhdenvertaisuuslaista. 
Yhdenvertaisuuslaki ei sisällä tasa-
arvolain kaltaista soveltamisalara-
jausta ja se on myös palvelussuh-
delakeihin nähden niin sanottu 
peruslaki.

Yhdenvertaisuuslain 
asettamat edellytykset

Yhdenvertaisuuslain taustalla on 
periaate, jonka mukaan työnan-
tajan on aina käytettävä mahdol-
lisimman lieviä keinoja puuttues-
saan syrjintäkieltojen luettelossa 
mainittuun asiaan. Niihin puut-
tuminen on sinänsä aivan laillis-
ta, mutta puuttumiselle on asetet-
tu yhdenvertaisuuslaissa korkeah-
ko kynnys.

Jos työnantajalla on käytettävissä 
erilaisia keinoja, hänen on käytet-
tävä aina vakaumuksen ja uskon-
non suojan johdosta sitä vähiten 
loukkaavaa toimenpidettä. 

Yksi ongelma näissä tilanteissa 
on se, kuinka kauan työnantaja on 
velvollinen noudattamaan lievin-
tä mahdollista keinoa. Koska kyse 
on perusoikeuden suojaamisesta, 
työnantajalle voidaan asettaa pit-
kähkö velvollisuus.

Varsinkin silloin, kun tietyn va-
kaumuksen omaava työntekijä on 
otettu työnantajan palvelukseen, 
työnantajalla on muita tilanteita 
korostetumpi velvollisuus sallia 
kyseisen työntekijän toimia vakau-
muksensa mukaisesti.

Työnantajan on omassa pää-
töksenteossaan aina arvioitava 
yhdenvertaisuuslain tarkoittama 
”työtehtävien laatuun ja niiden 
suorittamiseen liittyvä todellinen ja 
ratkaiseva vaatimus” samoin kuin 
palvelussuhdelakien tarkoittama 
”hyväksyttävä peruste”.

Jos esimerkiksi työvuorojärjestelyt 
haittaavat olennaisesti työnantajan 
yleistä kuvaa tai asemaa yhteiskun-
nassa, yhdenvertaisuuslain poik-

keamisperuste voi täyttyä.
On luonnollista ajatella myös si-

ten, että uskonnollisissa yhdyskun-
nissa voidaan edellyttää uskonnon-
harjoituksiin liittyvissä tehtävissä 
tiettyä uskonnollista vakaumusta 
ja käyttäytymistä.

Ratkaisu monien asioiden 
kokonaispunnintaa

Perusoikeudet ovat siinä määrin 
”pyhä” asia, ettei niitä tule louka-
ta sen perusteella, mitä esimerkik-
si julkisessa keskustelussa todetaan 
tai millainen kuva työnantajasta 
muodostuu mediassa.

Jotta ei alettaisi toimia sen mu-
kaan, mitä kullakin hetkellä aja-
tellaan ja toivotaan, tässä käsitellyt 
suojaoikeudet ovat nimenomaan 
perusoikeuksia.

Työntekovelvollisuuskaan ei 
ohita esimerkiksi perustuslakia ja 
yhdenvertaisuuslakia, jotka ovat 
työnantajaa pakottavalla tavalla 
sitovia.

Konkreettinen ratkaisu todelli-
sesta ja ratkaisevasta vaatimuksesta 
poiketa perusoikeudelle annetusta 
suojasta on usein vaikea punnin-
tapäätös. Päätös nojaa perusoi-
keuksien kunnioittamisen lisäksi 
myös moniin konkreettisiin seik-
koihin, kuten yhdenvertaisuuslain 
nimenomaisen maininnan mukai-
sesti työtehtävien laatuun ja niiden 
suorittamiseen.

Molempia näitä kriteereitä tulee 
kuitenkin arvioida kokonaisvaltai-
sesti, jolloin arvioinnissa vaikutta-
vat myös esimerkiksi työnantajan 
toiminta-ala, koko ja käytettävissä 
olevat keinot. 

Kirkon ja seurakuntien oikeutta 
syrjäyttää vakaumus tai uskonnolliset 
näkemykset määrätessään naispap-
peuden vastustajien ja naispappien 
työvuoroja tulee lähestyä maallisen 
oikeuden näkökulmasta oikein. 
Naispappeuden vastustajien asemaa 
tarkasteltaessa ei voida vedota vain 
esimerkiksi velvollisuuteen nou-
dattaa työnantajan käskyjä, koska 
työnantajan käskyt eivät voi ohittaa 
pakottavaa lainsäädäntöä.

Asiaa ei voida ratkaista myöskään 
siten, että kaikki seurakunnat olisivat 
samassa asemassa eli oikeutettuja 
tai velvoitettuja samanlaisiin rat-
kaisuihin. Jokaisen työnantajan on 
osaltaan mietittävä se, milloin se ei 
enää työtehtävien laatuun ja niiden 
suorittamiseen liittyvän todellisen ja 
ratkaisevan vaatimuksen nojalla voi 
suojata työntekijänsä vakaumusta 
tai uskonnollista käsitystä.

Seppo KoSKinen
tYöoiKeuDen pRoFeSSoRi

Lapin YLiopiSto

Laki suojelee 
vakaumusta

mattilasta 
Kirkko-

palvelujen 
uusi johtaja

Kirkkopalvelut ry:n valtuusto 
on valinnut teologian mais-
teri, pastori Ilkka Mattilan 
Kirkkopalvelut-konsernin 
johtajaksi 1.1.2008 alkaen. 
Ilkka Mattila (s. 1967) on 
työskennellyt Kirkkopalve-
luissa vuodesta 2001 lähti-
en, ensin Sisälähetysseuran 
Oppilaitoksen sekä Diako-
nia-ammattikorkeakoulun 
Pieksämäen yksikön kehit-
tämispäällikkönä ja vuo-
desta 2003 lähtien Oppilai-
toksen sekä Diakonia-, kou-
lutus- ja sosiaalipalvelujen 
johtajana.

Kirkkopalvelut ry:n ensim-
mäinen johtaja Simo Huhta 
jää eläkkeelle 31.12.2007. 

Kirkkopalvelut on kirkol-
linen konserni, joka toimii 
kansankirkon uudistumisen, 
sosiaalisen vastuun ja kristit-
tynä elämisen puolesta. Tätä 
missiota toteuttaa kolme toi-
mintaryhmää: Seurakunta- ja 
järjestöpalvelut, Diakonia-, 
sosiaali- ja koulutuspalvelut 
sekä Kotimaa-yhtiöt Oy.

taimi-
myyjäiset 

Haukiputaalla
Haukiputaan seurakunnas-
sa Vakkurilan ja lähetystoi-
miston välisellä piha-alueel-
la myydään kestäviä paikal-
lisia taimia tiistaina 5.6. kel-
lo 15-18 tai niin kauan kuin 
taimia riittää. 

Pensaiden, puiden ja peren-
nojen taimia voi tuoda myös 
lahjoituksena myytäväksi. 

Myyjäisten tuotto käytetään 
kokonaisuudessaan oman 
seurakunnan nimikkolähet-
tien työn hyväksi. Ostosten 
lomassa voi juoda räiskälekah-
vit tai maistella afrikkalaista 
punapensasteetä.

Swing ja jazz 
keinuttavat 

viventin 
konsertissa

Swingin keinuntaa ja jazzin 
evergreenejä soi Villa Sal-
menrannassa, Keulapuo-
mintie 12, Hietasaari, sun-
nuntaina 3.6. klo 18.

Puupuhallinyhtye Viventi a 
fiato esittää jazzin ikivihreitä 
Villa Salmenrannassa Antti 
Vasalan johdolla laulusolisti-
naan Aino Puutio. Konsertin 
ohjelmistossa on mm. Duke 
Ellingtonin, Cole Porterin, 
Count Basien ja George Ger-
shwinin musiikkia.

Liput maksavat 10/8 eu-
roa, väliajalla on mahdollista 
kahvitella.

Konsertin järjestävät Oulun 
ev.-lut. seurakuntien soitto-
kunta, Kiiminkijoen opisto 
sekä Villa Salmenranta.

puheenvuoro

Tasa-arvolakia ei sovelleta uskonnonharjoittamiseen 
eikä myöskään naispappeuskysymykseen.  
Työnantajan on aina käytettävä vakaumuksen suojaa 
vähiten loukkaavaa toimenpidettä. Jokainen tapaus 
on kuitenkin punnittava aina erikseen.



7nro 20 • 31.5.2007 •Rauhan tervehdys 

Barents-
seminaari 
tulossa 
ouluun

Barentsin kirkkojen neuvos-
ton (SKKB) kokous järjestet-
tiin 22.-24.5. Arkangelissa. 
Kokous hyväksyi neuvos-
ton uudeksi jäseneksi Sör-
Hålogalandin hiippakunnan 
Norjan luterilaisesta kirkos-
ta sekä keskusteli kalottialu-
een yhteistoiminnan kehit-
tämisestä. 

Barentsin kirkkojen neu-
vosto mm. järjestää syksyllä 
2008 Oulussa ympäristö- ja 
sosiaalietiikkaan keskittyvän 
kansainvälisen seminaarin. 

Oulun evankelis-luteri-
laisen hiippakunnan edus-
tajina kokouksessa olivat 
hiippakuntadekaani Niilo 
Pesonen ja piispan teolo-
gisen sihteerinä toimiva 
hiippakuntasihteeri Timo 
Helenius. Neuvoston koko-
ukseen osallistui Suomesta 
myös Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan piispa, met-
ropoliitta Panteleimon.

Barentsin kirkkojen neu-
voston toiminnasta vastaa 
hallitus. Arkangelin ko-
kouksessa valittuun uu-
teen hallitukseen kuuluvat 
kanslichef Åke Nordlund 
Luulajan hiippakunnasta, 
puheenjohtaja isä Vadim 
Antipin Arkangelin ja Khol-
mogoryn hiippakunnasta, isä 
Mikhail Kiselev Murmanskin 
ja Motsejergorskin hiippa-
kunnasta, arkkimandriitta 
Nikodim Petroskoin ja Kar-
jalan hiippakunnasta, hiippa-
kuntadekaani Niilo Pesonen 
Oulun hiippakunnasta sekä 
kanslichef emeritus Jon Bir-
kelund Nord-Hålogalandin 
hiippakunnasta.

Ilon kautta on Oulussa 
28.- 30.9. järjestettävä 
kaupunkifestivaali. 
Festivaali kokoaa 
yhteen seurakuntien, 
herätysliikkeiden ja 
kristillisten järjestöjen 
musiikillisesti 
intohimoisia, mutta 
musiikista nauttivia 
nuorisoryhmiä.

K uoromusiikkiin keskitty-
viä festivaaleja on järjestet-
ty aiemminkin, mutta nyt 

ensimmäistä kertaa lauluryhmät 
ja kuorot kokoontuvat musisoi-
maan hieman vaihtoehtoisem-
min keinoin. 

– Festivaalin musiikillinen linja 
on poikkeuksellisen laaja. Voi sa-
noa, että tyylilajit ulottuvat aina 
barokista rockiin, festivaalin oh-
jausryhmän puheenjohtaja Timo 
Helenius Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulista toteaa.

Virsiä esitetään festivaaleilla 
säestyksen kera ja ilman. Lisäksi 
hengellistä musiikkia esitetään 
esimerkiksi jazzin keinoin. 

– Festivaali pyrkii nimensä mu-
kaisesti lähestymään musiikkia 
ilon kautta ja avaamaan ovia, eikä 

suinkaan sulkemaan niitä, Heleni-
us määrittelee. Hänen mukaansa 
ryhmät esiintyvät nimenomaan 
omista lähtökohdistaan.

uusia virsiä

Ilon kautta -festivaaleilla järjeste-
tään myös musiikkiaiheinen pa-
neelikeskustelu otsikolla Virres-
tä viis. Ideana on, että viisi mu-
siikintekijää kirjoittaa tilaisuutta 
varten omanlaisensa virren, joi-
ta arvovaltainen raati ruotii Levy-
raati-tyyliin. 

Mukana virsiä tekemässä ja nii-

Jo mukana
Tapahtumaan tähän mennessä ilmoittautuneet ryhmät: Nardus 
nuorisokuoro ja -yhtye, joht.Tiina Korhonen (Kontiolahti), Va-
najan nuorisokuoro, joht. Ismo Savimäki (Vanaja), Lauluryhmä 
Pianta, joht. Tiina Järvinen-Vauhkonen (Jyväskylä), Cantio Lau-
dis, joht. Olli Heikkilä (Oulu), Weljet, joht. Olli Heikkilä (Ou-
lu), Herännäisnuorten kuoro, joht. Samuli Korkalainen (Hel-
sinki), Keravan seurakunnan nuorisokuoro Sinisiivet, joht. Eija 
Repo (Kerava), Oulun seurakuntayhtymän gospelryhmät, joht. 
Esa Rättyä (Oulu), Sarastus, joht. Noora Kataja (Oulu), Sydän-
äänet, joht. Miia Luomala (Oulu) Seinäjoen seurakunnan nuo-
risokuoro Trilli, joht. Maria Väinölä (Seinäjoki), Tulus-kuoro, 
joht. Henna Ala-Porkkunen (Jyväskylä), Keuruun seurakunnan 
nuorisokuoro, joht. Heikki Koljonen (Keuruu), Nuorisokuoro 
Amoroso, joht. Aija-Leena Ranta (Ylöjärvi), Oulun körttiopis-
kelijoiden kuoro, joht. Minna-Maija Svärd (Oulu).

tä arvioimassa ovat muun muassa 
poppipappi Mikko Salmi, laulaja 
Nina Åström, muusikko, opiskelija 
Jutta Salminen sekä Miljoonasade-
yhtyeen Heikki Salo.

Festivaaleilla esiintyvät ryhmät 
eivät odota yleisön tulevan heidän 
luokseen, vaan he menevät yleisön 
luokse. Kuorojen kierros tarjoaa 
tavallisille kaupunkilaisille mah-
dollisuuden nauttia ryhmien mu-
sisoinnista yllättävissäkin paikoissa 
keskellä kaupunkivilinää. 

Vastaavaa ideaa on käytetty jo 
aiemmin Art goes Kapakka -festi-
vaaleilla Helsingissä.

voi ilmoittautua

Ilon kautta -festivaaleille halaja-
vat lauluryhmät ja kuorot voivat 
ilmoittautua elokuuhun mennes-
sä. Tähän mennessä ilmoittautunei-
ta ryhmiä on kaikkiaan viisitoista. 
Niistä eteläisimmät ovat Helsingis-
tä, pohjoisimmat Oulusta.

Festivaalijärjestäjien tavoitteena 
oli saada nyt ensimmäisellä kerralla 
koolle vähintään 150 ihmistä, mutta 
tähänastisten ennakkoilmoittautu-
misten perusteella osallistujamäärä 
on jo yli 270 ihmistä.

Festivaalin suojelijana toimii Ou-
lun hiippakunnan piispa Samuel 
Salmi. Tapahtuman tunnuslaulun 
on säveltänyt Ilkka Kuusisto ja sa-
noittanut Niilo Rauhala. 

Eri ohjelmaosioiden isäntinä 
toimivat mm. Radio Dein ohjel-
mapäällikkö Totti Toivonen sekä 
tuottaja Miikka Maunula YLE:
sta. Tapahtuman järjestäjinä ovat 
Oulun hiippakunta, Oulun seu-
rakuntayhtymä, Kirkkohallitus ja 
Kirkkomusiikkiliitto.

Lisätietoa verkossa: www.oulun-
hiippakunta.evl.fi/toiminta/koulu-
tus/tapahtumat/ilon_kautta/.

Lisätietoja: Hiippakuntasihteeri, 
piispan teologinen sihteeri Timo 
Helenius, puh. 08 535 8551, 044 
755 5552.

neljä oulun 
lyseolaista 
pakittiin

Suomen uskonnonopetta-
jain liitto ry palkitsee vuo-
sittain uskonnon yo-kokees-
sa parhaiten menestyneet lu-
kiolaiset. Keväällä 2007 pal-
kinto myönnettiin kahdek-
salle kokelaalle, jotka saivat 
kokeessa maksimipistemää-
rän 42. 

Palkituista neljä on Oulun 
Lyseon lukiosta: Marianne 
Heikkilä, Sanna Jämsä, 
Unna Lavanko ja Hilla 
Okkonen. 

Muut palkinnot menivät 
Helsingin Suomalaiseen Yh-
teiskouluun, Helsingin Sibe-
lius-lukioon, Ressun lukioon 
ja Vammalan lukioon.

Palkintojenjakotilaisuuteen 
Helsinkiin kutsuttiin lyseo-
laiset ja heidän opettajansa, 
lehtori Mirjami Berg.
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Kuorot ja lauluryhmät 
esiintyvät yllättävissä paikoissa

K irkon Sosiaalifoorumi julkai-
si perjantaina Turun Kirk-
kopäivillä teesit ihmisarvoi-

sen vanhuuden puolesta. Teeseis-
sä vaaditaan muun muassa tasa-ar-
voista hoitoa ja kohtelua vanhuk-
sille asuinpaikasta riippumatta se-
kä perheenjäsenten välisen yhtey-
den tukemista.

Julkistamistilaisuuden panee-
likeskustelussa Vanhalla Akate-
miatalolla vanhustenhoidon tila 
ja tulevaisuus synnyttivät terävän 
keskustelun.

Konsernijohtaja Björn Wahlroos 
oli pääosin teesien väittämien kan-
nalla, mutta yhden niistä hän torjui 
voimakkaasti.

Sosiaalifoorumin mukaan ikään-
tyvän väestön aseman turvaaminen 
on enemmän arvovalinta kuin ta-
loudellinen kysymys.

– Ei pidä paikkaansa. Tämä on 
täysin mahdoton yhtälö. Ikääntyvän 
väestön aseman turvaaminen on 
sekä arvovalinta että taloudellinen 
kysymys, Wahlroos sanoi.

Hänen mielestään paras ratkai-
su vanhuuden varalle on perheen 
merkityksen ja vastuun vahvista-
minen.

– Miksi olemme hyväksyneet sen, 
että julkinen sektori on ottanut 
vastuuta, vaikka perhe olisi paras 
turva vanhukselle? Perheyhteydet 
ovat koko ajan heikentyneet 1960-
luvulta tähän päivään.

Wahlroos lisäsi, että perhettä pi-
tää koossa myös varallisuus. Hän 
kannatti kotitöiden vähennysoi-
keuden laajentamista verotuksessa. 
Keskustelua johtanut Kotimaan 

päätoimittaja Olav S. Melin kysyi, 
sisälsikö Wahlroosin puheenvuoro 
piilotettua kritiikkiä hyvinvointi-
valtiota kohtaan.

– Tämä on suoraa kritiikkiä hy-
vinvointivaltiota vastaan, Wahl-
roos uhosi. 

– Kun rakensimme nykyistä so-
siaaliturvajärjestelmäämme, emme 
huomanneet muutosta velvoitteiden 
osalta. Suuri osa perheiden tehtä-
vistä on siirtynyt johonkin muualle. 
Se on heitteillejättämistä.

Keskustelussa oli mukana myös 
Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Suvi-Anne Siimes. Hänkin ilmoitti 
suhtautuvansa kriittisesti nykyiseen 

hyvinvointivaltioon, mutta top-
puutteli hieman Wahlroosia.

– On eri asia ottaa vastuuta per-
heestä 150 metrin kuin 500 kilo-
metrin etäisyydeltä.

Sosiaalifoorumin puheenjohtaja 
emeritusarkkipiispa John Vikström 
piti hyvinvointivaltion suurimpana 
ongelmana, että se on vapautta-
nut ihmiset toisistaan pelaamaan 
tennistä.

Vanhuspuolella olisi hänen 
mukaansa paljon käyttämättömiä 
voimavaroja.

– Olemme muuttuneet yhteisöl-
lisyyden kehitysmaaksi.

Suvi-Anne Siimes sai yleisöltä 
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Björn Wahlroos: perhe paras vanhuuden turva

suosionosoitukset, kun hän totesi 
vanhusten hoitamisesta, että ainoa 
hyväksyttävä peruste lääkkeiden 
määräämiselle on potilaan todel-
linen tarve.

– Lääkettä ei pidä määrätä siksi, 
että hoitohenkilökuntaa voidaan 
vähentää jostakin työvuorosta. 
Turhilla lääkkeillä aiheutetaan 
kärsimystä, samoin turhalla teho-
hoidolla. Kuolevalle ihmiselle ei saa 
aiheuttaa turhalla tehohoidolla kär-
simyksiä pelkästään sen vuoksi, että 
omaiset olisivat tyytyväisiä, Siimes 
sanoi taputusten säestäessä.

Janne KanKaaLa
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Kirkon Sosiaalifoorumin vanhuusteeseistä keskustelivat Kotimaan toimituspäällikkö mari teinilä (vas.), 
Björn Wahlroos, Suvi-anne Siimes, John vikström ja olav S. melin.
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Lars Levi Laestadius. Bengt 
Pohjanen. Kaj Chydenius. 
Nimiä, jotka herättävät 
tunteita ja mielleyhtymiä. 
Kesällä nämä nimet yhdistyvät 
ainutlaatuiseksi esitykseksi, 
kun Laestadius-uuppera saa 
ensi-iltansa juhannuspäivänä.

P ajalassa, Köngäsen Ruukissa näh-
dään ja kuullaan, mitä Lars Le-
vi, tuo väkevä saarnaaja ja etevä 
tiedemies elämänsä aikana etsi, 
kadotti ja löysi. Kirjailija Bengt 

Pohjanen on tutkinut Laestadiuksen elämää 
jo vuosikymmenien ajan. Hän on kirjoitta-
nut Laestadius-uupperan libreton.

Ooppera on meänkielellä ilmaistuna 
uuppera, siitä nimi. Pohjasen syvä tietä-
mys heijastuu tekstin sanomasta. Se on osin 
herkkääkin herkempää, osin iskuvoimaista, 
osin kuvaavaa ja toteavaa; tällaista oli elämä 
Pohjoisen korpimaisemissa Laestadiuksen 
elinaikana.

elämä on 
elämistä varten

Kysymykseen mitä kirjailija oopperan avulla 
ja Lars Levin monien värikkäitten vaiheitten 
kautta haluaa kertoa, Bengt Pohjanen vas-
taa empimättä:

– Elämästä minä haluan puhua – elämästä! 
Siitä, kuinka kaunista, kuinka kipeää, kuin-
ka huikaisevaa jokaisen elämä voikaan olla. 
Lars Levi Laestadius eli - jokaisella solullaan 
hän eli, kärsi ja iloitsi – eläkää siis tekin! 
En voi lakata ihmettelemästä sitä, että niin 
monipuolisesti lahjakas ihminen asettuu 
karuille, kaukaisille seuduille ”huutamaan 
tyhjyyteen”, kun hän olisi voinut tehdä lois-
tavan uran suuressa maailmassa suurempine 
vastakaikuineen.

Kun hänen elämänkaartaan katsoo,  nä-
kee selvästi johdatuksen jäljen. Taivaallinen 
Vanhin, josta Laestadius itsekin puhuu, ohjaa 
viisaudellaan hänen elämäänsä.

Lars Levi tunsi tämän viisauden kutsumuk-
sena, jota hän kuuliaisesti noudatti.

– Kun 1980-luvulla kirjoitin Laestadiuk-
sen elämästä kirjan Huutavan ääni, olin 
lähempänä lestadiolaisuutta kuin tänään 
olen. Siihen aikaan myös itse Laestadius 
näyttäytyi minulle lestadiolaisena. Mutta, 

hyvänen aika, eihän hän itse tiennyt lesta-
diolaisuudesta mitään, hänhän eli ja vaikut-
ti Lars Levinä, pappina ja tiedemiehenä ja 
kansan valistajana.

– Itsekin olen lähtöisin elämänpiiristä, 
jossa lestadiolaisuus kaikkine ilmenemis-
muotoineen oli vahvasti läsnä. Tänään nä-
en Lars Levin hieman toisenlaisessa valossa. 
Hän on yleismaailmallinen ajattelija, hyvin 
avara sielu, Pohjanen kuvailee.

musiikki tuo 
sanoman lähelle 

Laestadius yhdistettynä oopperamusiikkiin 
saattaa äkkiseltään tuntua oudolta kombi-
naatiolta. Kyse on niin sanotusta kansan-
oopperasta, musiikkinäytelmästä, ei varsi-
naisesta oopperateoksesta.

Musiikki ei kuitenkaan ole niin vieras 
elementti Laestadiuksesta puhuttaessa kuin 
ensi alkuun voisi luulla.

– Lars Levillä oli erittäin kaunis lauluääni. 

Hänen veisaamistaan ihmiset kuuntelivat 
hartaina ja liikuttuneina saarnojen ohella. 
Hänen kirjakielensä on erittäin vivaihteikasta 
ja runollista, suorastaan musikaalista.

Kaj Chydenius on herkkänä taiteilijana löy-
tänyt sävelet, jotka ilmaisevat miehen sisäistä 
taistoa sekä elämän arvaamattomuutta.

– Chydeniuksen kanssa on ollut erittäin 
helppoa tehdä yhteistyötä. Otin häneen yh-
teyttä, kun joitakin vuosia sitten rupesimme 
suunnittelemaan Joppausoopperan näyt-
tämöllepanoa. Hän innostui oitis ja sävelsi 
musiikin, joka jäi elämään vielä esitysten 
loputtuakin.

– Ihmisiä, varsinkaan taiteilijoita ja mui-
ta vaikuttajia, ei pitäisi karsinoida siten, et-

tä heidät mielletään vain yhden ajatuksen 
tai aatteen edustajiksi. Ajat muuttuvat, ja 
ihmiset aikojen mukana. Uskon, että itse 
Lars Levi Laestadiuskin voisi vierastaa joi-
takin nykyajan lestadiolaisuuden piirteitä. 
Kaikki on sidottu aikaan ja ihmisiin, jotka 
aatteita ja ajatuksia vievät eteenpän, Bengt 
Pohjanen kuvailee.

Rajan ylittävää 
yhteistyötä

Laestadius-uuppera on koonnut osaajia mo-
lemmin puolin rajaa. Laulajia on Pellosta, 
Ylitorniolta, Övertorneåsta ja Pajalasta. Esi-

Sari oja ja markku Köngäs esittävät Laestadius-oopperassa Brita Kajsa ja Lars Levi Laestadiusta.

Kuoronjohtaja Katri 
puranen Kolarista johtaa 

lauluharjoituksia.

Laestadius-oopperan on säveltänyt Kaj 
Chydenius.

LAESTADIUKSEN ELÄMÄ
           sanoin ja sävelin
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KOLESTEROLI, VERENPAINE,
VERENSOKERI, HEMOGLOBIINI, 

TRIGLY ja CRP (tulehdus-) ym. arvot
selville nopeasti ja edullisesti ilman ajanvar.

      • Korvan vesihuuhtelu (vaikun poisto)
      • Korvakynttilähoito 23 €
      • ELACIN yksilöll. kuulosuojain

(muusikot, moottoripyöräilijät ym.)

Rotuaari Hammarinkulma 4. krs, 
Kirkkokatu 27 A (Stockmannia vastapäätä)

Puh. 040 5644 390      Ma-to 9-17

raija@terveysimpulssi.com    www.terveysimpulssi.com

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Yksi lö l l istä  ja  turva l l ista  hoi toa

Kauppurienkatu 27-29, Oulu, www.sairaalabotnia.fi
Ajanvaraus (08) 3232 400

B  TNIA
Sepänkatu 21, 90100 Oulu, www.odl.fi

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS

Laestadius-oopperaa 
esitetään fantastisen 
kauniissa miljöössä.

teatterinjohtaja ja ohjaaja ulf Fembro.

tyskielinä ovat ruotsi, suomi, meänkieli se-
kä saamen kieli, mutta kaikki tulkataan eri-
tyistekniikan avulla.

Ohjauksesta vastaavat ruotsalainen Ulf Fem-
bro sekä suomalainen Riitta Tirri. Markku 
Köngäs Rovaniemen kaupunginteatterista 
esittää aikuista Lars Leviä, Daniel Sandström 
puolestaan esittää häntä nuorena.

Brita-Kajsan, vaimon, roolissa nähdään 
Sari Oja. Doris Notlind toimii tuottajana, 
koko produktio toteutetaan yhteistyönä, 
jossa mukana ovat Tornionlaakson teat-
teri, Meänmaan teatteri sekä Saamelaisten 
teatteri. Taloudellista tukea antavat muun 
muassa Pajalan, Övertorneån, Haaparannan 
ja Kiirunan kunnat.  

Ensi-ilta 23.6.07 on jo loppuunmyyty, mut-
ta muihin esityksiin on vielä saatavana lip-
puja. Näytäntökausi päättyy 29.7.07. Lisätie-
toja ja lippuvaraukset osoitteessa www.torne-
dalsteatern.com

KRiStiina GeRKman-Kemppainen
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mennessä, jonka jälkeen kesähoito-
sopimuksia ei enää kyseiselle kesälle 
tehdä. Sisältö: haudan peruskunnostus, 
haudan pinnan nurmi/hiekkahoi-
to, kukat ja kukkien hoito. Kukkia 
yksi/hautasija, kuitenkin enintään 
kolme/hautakivi, kastelu, havutus 
syksyllä, jouluna kynttilä. Kynttilöitä 
yksi/hautasija, kuitenkin enintään 
kolme/hautakivi.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 3.6. klo 
10, liturgia Kaltakari, 
saarna Pitkälä, kant-
torina Pohjola. 
Ekumeeninen kylvön 
siunaaminen Eerolan 
tilalla Hämeenjärvellä su 3.6. klo 13. 
Mukana Haukiputaan seurakunta, 
Oulun ortodoksinen seurakunta ja 
Oulun katolinen seurakunta. 
Taimimyyjäiset Vakkurilan ja lähetys-
toimiston välisellä pihalla ti 5.6. klo 
15-18. Lahjoituksia otetaan vastaan ja 
noudetaan tarvittaessa, puh. 040 5014 
764. Paikallisia kestäviä taimia.
Kesäkanttorina toimii 13.6.-31.7. 
Henna-Mari Sivula, p. 040 5336 740, 
s-posti: henna-mari.sivula@evl.fi.
Kesällä perhekerhot kokoontuvat 
seuraavasti: kirkonkylällä Vakkuri-
lassa torstaina 7.6. ja 14.6. klo 9.30-11 
sekä Kellon srk-kodissa torstaina 7.6. 
klo 9.30-11 ja 12-13.30 ja 14.6. klo 
9.30-11.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: Hau-
kipudas: seurat ry:llä su 3.6. klo 14, 
Leevi Koskelo, Tapani Alakärppä. 
Jokikylä: seurat ry:llä su 3.6. klo 17, 
Seppo Leppänen, Pentti Ihme, nuoti-
oilta Elina ja Asko Viljamaalla pe 8.6. 
klo 18.30. 
Kellonkartanon toimintaa: Kartanon 
kirkko su 3.6. klo 13, seurat su 3.6. klo 
15, Ari Lukkarinen.
Avioliittoon kuulutettu: Jaakko Olavi 
Petäjäkangas ja Jaana Hannele Siekki-
nen. Mika Tapani Nevalainen ja Minna 
Marja Pauliina Pellikainen. Mikko Ju-
hani Savela ja Kaija Hannele Säkkinen. 
Kari Juhani Ahola ja Johanna Irmeli 
Rautio. Hannu Tapio Lapinkangas ja 
Veera Matleena Harju. Antti-Pekka 
Anttonen ja Julia Mednitchikhina.
Kastettu: Tiia Kristiina Kurkela, Sante-
ri Alfred Soronen, Tuomas Onni Ilari 
Jämsä, Eedit Annikki Lauhikari, Henni 
Susanne Haimakainen, Iikka Kasperi 
Pernu, Nooa Aaro Einari Hirvelä, 
Alisa Katariina Jaakkola, Elle Helmi 
Adalmiina Tuomi. 

31.5.–7.6.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Liminka

Lumijoki

Muhos

La 2.6. klo 8.30 koulu-
laisten kevätkirkko.
Su 3.6. klo 10 messu. 
Saarnaa Aatto Kuus-
niemi.
Su 3.6. klo 12 Jorma 
Hentun muistoseurat Hailuodon 
Rukousmännikössä, Luovontie 423. 
Lounas ja kahvitarjoilu Aunuksen 
Vitelen vanhusten hyväksi.
To 7.6. klo 19 Laulun ja rukouksen 
ilta kirkossa.
Kastettu: Martta Safira Mäkikangas.

Messu su 3.6. klo 10 
kirkossa. Toim. Lii-
kanen, avust. Tuisku, 
kantt. Heilimo. Kolehti 
lähetyskasvatustyölle 
Oulun hiippakunnas-
sa.
Päiväkerholaisten kevätkirkko to 
31.5. klo 18.30 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen reserviläisten järjestöli-
pun naulaaminen, käyttöönottaminen 
ja kunniakäynti sankarihaudoilla ma 
4.6. klo 11 vanhassa kirkossa. Kahvi- ja 
juhlatilaisuus Kirkonkylän seurakun-
takodissa.
Pietun pianokoulun kevätkonsertti 
ma 4.6. klo 18 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksessa.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot kokoontuvat keskiviik-
koisin Vanhassa pappilassa, Kirkon-
kylän seurakuntakodilla ja Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa klo 9.30-11 

sekä tiistaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 9.30-11 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa. Ti 5.6., ke 
6.6. ja pe 8.6. perhekerhojen viimeiset 
kokoontumiskerrat keväällä. 
Oma hetki -omaishoitajien keskuste-
luryhmä to 7.6. klo 12.30 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa.
Yhteisvastuukeräyksen 2007 tuotto 
oli 13 931,38 e. Kiitos kaikille vas-
tuunkantajille.
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotol-
le ajanvaraus: kirkonkylän diakonia-
toimisto ma ja to klo 9-10 Leena Hint-
sala puh. 5614 540 tai 040 7790 365. 
Kokkokankaan diakoniatoimisto ma ja 
ke klo 9-10 Sirkku Määttä puh. 5614 
643 tai 040 7790 368 ja Soile Pakkanen 
puh. 5614 642 tai 040 7790 367.
Kirpputori Ilonpisara avoinna ti ja to 
klo 14-17, la klo 10-13. 
Seurakuntaretki Kajaaniin 25.-26.7. 
Retkellä opastetut kiertoajelut Kajaa-
nissa ja Paltaniemessä. Matkan hinta 
on 60 e. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Leena p. 040 7790 365 ja Sirkku p. 040 
7790 368.
Seurakuntaretki 3.-5.8. Orivedelle 
Hengen uudistus kirkossamme ry:n 
kesäjuhlille, aiheena Tulta Taivaasta. 
Retken hinta 120 e/hlö, sis. matkan ja 
majoituksen täysihoidolla opiskelija-
asuntolassa 2 hengen huoneissa. Tied. 
ja ilmoitt. viim. 15.6. mennessä talous-
toim. p. 561 4522 ark. klo 8-15.
Varhaisnuorten toimintaa 7-13 
-vuotiaille kesällä 2007: Kesäleiri 
Koskelassa 19.-21.6.  Leirillä pelataan, 
uidaan, askarrellaan ja tutustutaan 
Raamattuun. Leirin hinta on 25 e 
(2. lapsesta 20 e ja 3. eteenpäin 15 e). 
Hinta sisältää majoituksen, ruokailun, 
matkat ja materiaalit. Seikkailupäivä 
Pihkalassa ke 27.6. Päiväretki Pihka-
laan, jossa mm. joen ylitystä vaijerin 
varassa, mönkijäajelua, kiipeilyä ym. 
toimintaa. Hinta 8 e (2. sisaresta eteen-
päin 5 e) sisältää matkat, ruokailut ja 
aktiviteetit. Kokkikurssi pappilassa 
ti 3.7. Opetellaan pöytätapoja, laitta-
maan ruokaa, kattamaan ym. Kurssilla 
valmistetaan yhdessä päivän lounas. 
Hinta 3 e. Erätaitokurssi pappilassa 
ke 4.7. Opetellaan erätaitoja kuten 
tulentekoa, varusteiden pakkaamista 
ja ensiaputaitoja. Lisäksi valmistamme 
itse ruokaa retkikeittimillä. Hinta 3 
e.  Toimintapäivät pappilassa ma 9.- 
to 12.7. Ohjelmassa askartelua, pelejä, 
leikkejä ym. mukavaa. Yhden päivän 
hinta on 3 e sisältäen ruokailut ja 
materiaalit. Ristiin Rastiin -suurleiri 
30.7.-3.8. Eräleiri 9-13 -vuotiaille Lapi-
osalmella. Telttaleiri, jonka ohjelmassa 
mm. kädentaitoja, erätaitoja, musiik-
kia, pelejä ja leikkejä sekä lähetykseen 
ja Raamattuun tutustumista. Hinta 30 
e sisältää matkat, ruuat ja materiaalit. 
Ilmoittautumiset kesätoimintaan 
Katriina Mäelle p. 040 7790 372 tai 
katriina.maki@evl.fi).  
Nuoret: Avoimet ovet torstaisin klo 
19-21 Vanhassa pappilassa.
Rippikoulu: YK 4 vanhempain ilta to 
31.5. klo 18 Vanhassa pappilassa. 
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 3.6. 
klo 17 seurat ry:llä.
Kastetut: Annika Iisa Elina Hautala, 
Sara Martta Sofia Rintamäki, Teemu 
Heikki Viljami Koskela, Vanessa 
Olivia Miettunen, Elias Henrik Lin-
nakangas.
Kuollut: Helmi Sofia Koutuaniemi s. 
Vääräkoski, 98 v. Aila Oma Onerva 
Raatikainen s. Lassi, 65 v. Pentti Jo-
hannes Nivalainen, 72 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Messu su 3.6. klo 
10 kirkossa, Raimo 
Salonen, Erja Haho, 
kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Koleh-
ti lähetyskasvatukselle 
Oulun hiippakun-
nassa.
Konfirmaatiomessu su 10.6. klo 10 
kirkossa, Markku Palosaari, Saija 
Kronqvist, Jarkko Metsänheimo
Kirkkokuoro to 31.5. klo 18.30 seura-

kuntakeskuksessa.
Miesten hengellinen piiri ke 6.6. klo 18 
seurakuntakeskuksessa. Eero Pesonen 
ja Ahti Nousiainen. 
Kiimingin mielenterveysyhdistyksen 
perustamiskokous ma 11.6. klo 18 
Lähimmäisentuvalla.
Eläkeläisten leiripäivä ti 12.6. klo 10-
15 Jäälin Majalla. Hinta 5 euroa, sisältää 
ruoan ja kahvit. Leirillä mukana Erja 
Haho, Ulla Junttila ja Risto Ainali. 
Ilmoittautumiset 6.6. mennessä kirk-
koherranvirastoon 08 8161 003 
Hartaus ke 13.6. klo 14 Jaarankarta-
nossa, Ulla Junttila, Marja Ainali.
Junnuleirillä Suvelassa 5-7-luokkalai-
sille 24.-26.7. on vielä tilaa. Ilmoittaudu 
Aulikille puh. 040 7431 904.
Päiväkerhoihin voi ilmoittautua vielä 
Birgitta Kontiolle puh. 040 7431 901.
Tuomo Nikkola 60-vuotisjuhla la 9.6. 
seurakuntakeskuksessa, kahvitarjoilu 
klo 15-16, jonka jälkeen musiikkiti-
laisuus. Mahdolliset muistamiset voi 
osoittaa  Raamattulähetystyölle Oulun 
Pipliaseuran kautta tilille: EOP 474430-
29301. Viitteeksi: Tuomo 60 v.
Kutsu 60 ja 50 vuotta sitten ripille 
päässeiden juhlaan juhannuspäivänä 
23.6. alkaen kirkossa perinnejumalan-
palveluksella klo 10. Ilmoittautumiset 
ruokailua varten 31.5. mennessä kirk-
koherranvirastoon p. 08 8161 003 tai 
040 584 4406.
Perheleiri Kuusamon Oivangissa 
3.-5.8. Leirin hinta 65 e aikuisilta, 50 
e lapsilta. Hintaan sisältyvät matkat, 
majoitus, täysihoito, ohjelma sekä 
vakuutus. Ilmoittautumiset 15.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon puh. p 08 
8161 003 tai 040 584 4406.
Kiimingin seurakunta järjestää la 28.7. 
retken Kuhmon Kamarimusiikkijuh-
lille.  Matkan hinta noin 36 euroa, sisäl-
tää matkan, ruokailun ja liput kahteen 
konserttiin. Sitovat ilmoittautumiset 
20.6. mennessä kirkkoherranvirastoon 
p. 040 584 4406 tai 08 8161 003.
Jäälin seurakuntakodilla ei diako-
niaviranhaltijan vastaanottoa kesä-
elokuun aikana. Vastaanotto siirretty 
kirkonkylän diakoniatoimistoon.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten 11.6.-10.8. klo 
12-18.
Rauhanyhdistys: Seurat su 3.6. klo 
17 rauhanyhdistyksellä, Risto Laurila, 
Matti Tölli, 10.6. klo 13 Veikko Jurva-
kainen, Ilkka Alakärppä.
Vihitty: Pertti Samuli Latvala ja Pipsa 
Pirjo Orvokki Sammalmaa, Sami 
Petteri Huoponen ja Sanna Pauliina 
Annanolli, Matti-Pekka Myllynen ja 
Liisa Maria Mertaniemi.
Kastettu: Leevi Matias Herukka, 
Emma Alina Josefiina Juntunen, Katri 
Elina Kangas, Sonja Maria Helena 
Ojala, Santtu Niiles Pelttari, Juuso 
Tapani Salmi, Sampo Tapio Volmar 
Suomenrinne, Joni Matias Vähäkuo-
pus, Samu Aleks Huoponen, Viljami 
Aati Antero Seppänen, Vilina Iida 
Vilhelmiina Kovanen.

Hartaus to 31.5. klo 
13.15 vuodeosastol-
la.
Kouluun lähtevien 
lasten siunaamis-
kirkko to 31.5. klo 
18 kirkossa yhdessä päiväkotien ja 
esikoulujen henkilökunnan kanssa. 
Kummi tai muu läheinen voi olla 
mukana siunaamassa. 
Sanajumalanpalvelus su 3.6. klo 10 
kirkossa. Saarna ja liturgia Tornberg, 
kanttorina Mika Kotkaranta. Virret: 
134:1ja3, 132, 130,  386:1-, 571:1-4. 
Kolehti lähetyskasvatustyölle Oulun 
hiippakunnassa.
Sanajumalanpalvelus su 3.6. klo 15 
Tupoksen Vanamossa. Tornberg ja 
Kotkaranta.
Lähetyksen ystävärengas kokoontuu 
ma 4.6. klo 19 lähetysvintillä.
EU-ruokajako ke 6.6. klo 10 alkaen 
liminkalaisille taloudellisissa vaikeuk-
sissa oleville niin kauan kuin ruokaa 
riittää Nuorisoseuralla, Krankantie 1. 
Lisätietoja Sinikka Ilmonen, puh. 044 
7521 226.

Hartaus to 7.6. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, puh. 044 7521 227. Kir-
konkylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 
9-10, puh. 5621 226 tai 044 7521 226.
Lähetystyö: Lähetyksen arpoja myy-
tävänä paikallisissa liikkeissä ja johto-
kunnan jäsenillä.
Nuotioilta ma 4.6. klo 18 Luontokes-
kuksessa. Mukaan kutsutaan perheet, 
joissa kehitysvammainen lapsi sekä 
asuntolan ja perhekotien asukkaat. 
Mukana Elina Hyvönen. Ilm. Maisalle 
tarjoilun vuoksi (1.6.mennessä) puh. 
044 7521 227.
Isovanhempi-lapsenlapsi -leiripäivä 
la 9.6. klo 10-17 Tyrnävän kesäkodilla. 
Ilm. 1.6. mennessä Sinikalle, puh. 044 
7521 226. Hinta 5 euroa/isovanhempi 
ja 3 euroa/lapsenlapsi. Järjestää Limin-
gan, Lumijoen ja Tyrnävän seurakun-
tien diakoniatyö.
Varhaisnuorisotyö: Kesäpuuhaa 
7-9-vuotiaille. Ulkoilua, askartelua, 
hartaushetki ja muuta mukavaa te-
kemistä! Ti 5.6. klo 10-14 Tupoksen 
Vanamossa. Ke 6.6. klo 10-14 kirkon-
kylällä Kotikololla. Ilmoittautumiset 
1.6. mennessä 044 7521 225 tai maria.
matilainen@evl.fi. Päivä on maksuton. 
Omat eväät mukaan! 7-12-vuotiaiden 
leiri 28.-29.6. Ketunmaan koululla. 
Leirimaksu 8 e (4H-jäsen 4 e). Sis. ruo-
kailut, leiriohjelman sekä vakuutuksen 
liminkalaisille. Ilmoittautumiset 14.6. 
mennessä kirkkoherranvirastoon, puh. 
5621 220. Tiedustelut Maria Matilai-
nen 044 7521 225.
Nuorisotyö: Ti 5.6. klo 16.30-18 Nuor-
ten lähetysvintti.
Päiväkerhot: Syksyllä kerhovuoden 
alkaessa päiväkerhon voivat aloittaa 
elokuun  loppuun mennessä 3 vuotta 
täyttäneet tai sitä vanhemmat lapset. 
Kerhopaikkoina ovat kirkonkylällä 
Koti-Pietilä, Tupoksessa Vanamo ja 
Ala-Temmeksellä Lakeuden koulu. 
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa. 
Kerhoaika: 3-vuotiailla 2 tuntia ja 
4- ja 5-vuotiailla 2,5 tuntia. Ala-Tem-
meksellä kerhoaika on 2 tuntia. Voit 
ilmoittaa lapsesi kerhoon toukokuun 
loppuun mennessä. Syksyllä otamme 
kerholaisia niihin ryhmiin, joissa on 
vapaita paikkoja. Lapsen voi ilmoittaa 
kerhoon myös kotisivuillamme. Vanhat 
kerholaiset voidaan ilmoittaa kerhoissa 
lastenohjaajille. Uudet kerholaiset il-
moitetaan vastaavalle lastenohjaajalle 
Helena Hakkaraiselle, joka antaa myös 
lisätietoja, p. 044 7521 230.
Partio: Pe 1.6. Make päivystää partio-
toimistossa klo 14-16. Havas-Pökkelö 
johtajien 2. kokous partiotoimistossa 
klo 17-19. Ke 6.6. Havas-Pökkelö 
leiriläiskokous seurakuntatalolla klo 
17-18. Havas-Pökkelö johtajakokous 
samassa paikassa 18-21. Pe 8.6. Make 
päivystää partiotoimistossa klo 14-16. 
Havas-Pökkelölle voi vielä ilmoittau-
tua. Ohjeet ja ilmoittautumislomak-
keita Makelta.
Rauhanyhdistys: Su 3.6. klo 17 seurat 
ry:llä. Varttuneiden kerhon kevätretki 
ti 5.6. eläinpuisto Escurialiin ja Heini-
järven metsästysmajalle. Kokoontumi-
nen Escurialilla klo 11.
Kastettu: Joakim Samuel Tanska.
Vihitty: Pekka Tapani Pyykönen ja 
Riitta Anneli Virtanen.
Lämpimät kiitokset Rantakylän 
hautausmaan siivoustalkoihin osal-
listuneille!
Hautojen kesähoidot ilmoitettava 
kirkkoherranvirastoon puh. 5621 
220 tai 5621 221 toukokuun loppuun 

To 31.5. klo 12 kou-
lukirkko, kevätvirsiä 
kotikirkossa. Klo 14 
hartaus Alatemmek-
sen vanhainkodilla.
Su 3.6. klo 10 sa-
najumalanpalvelus 
kirkossa, rovasti Jouko Lauriala, 
kolehti Suomen Pipliaseura ry:lle, 
Raamattu Suomen suvulle-hankkeessa 
ilmestyvien Uusien testamenttien 
painatukseen.
Ke 6.6. klo 14 hartaus Lumilyhdyssä.
Pe 8.6. klo 14 konfirmaatioharjoitus 
ja valokuvaus.
Su 10.6. klo 13 (huom.aika!) konfir-
maatiomessu kirkossa, Tölli. 
Diakoniatyö: Isovanhempi-lapsen-
lapsi -leiripäivä Tyrnävän seura-
kunnan kesäkodilla la 9.6.klo 10-17. 
Luvassa mukavaa yhdessä olemista 
ja tekemistä! Hinta 5e aikuinen ja 3e 
lapsi. Leiripäivä on yhteinen Limingan 
ja Tyrnävän seurakuntien kanssa. 
Ilmoittautumiset Marjolle p.045 6381 
973 pe 1.6. mennessä. Tule viettämään 
kokemuksellinen päivä yhdessä lapsen-
lapsesi kanssa! 
Seurakunta jakaa Eu-ruoka-avus-
tusta työttömille, vähävaraisille sekä 
lapsiperheille. Ruokapaketit ovat 
noudettavissa Lukkarinkankaan ker-
hohuoneelta (Toukolantie 3) to 7.6. 
klo 9-15. Tiedustelut Marjolta p.045 
6381 973.
Partio: Havas-Pökkelö -esitteitä sekä 
ilmoittautumislomakkeita  kolon 
pöydällä, hae omasi ja ilmoittaudu 
leirille! 
Kesälomat: Markku Tölli lomalla 
21.5. alkaen. 
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, dia-
konissa 045 6381 973, suntio 045 
6306 081, talouspäällikkö 045 6306 
082, kerhohuone 387 512, kotisivu: 
lumijoki.seurakunta.net
Kesätyöntekijät on valittu. Valituille 
on lähetetty tieto kirjeitse. Kesätyönte-
kijöiden työhönottopalaveri pidetään 
to 31.5. klo 18 srk-talolla. Mukaan 
verokortti ja pankkiyhteystiedot.

Su 3.6. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Pekkala, 
kanttori Kajava. Ko-
lehti lähetyskasvatus-
työlle Oulun hiippa-
kunnassa.
Ma 4.6. klo 13 hartaus Päiväkes-
kuksessa, Pekkala. Klo 18.30 Yhteis-
vastuu 2007 – keräyksen palauteilta 
kiitoskahvien kera srk-talossa. Kaikki 
keräyksessä vapaaehtoisina toimineet, 
tervetuloa!
Ti 5.6. klo 13.30 hartaus ja ehtoollinen 
palveluasunnoilla ja klo 14 hartaus 

Kaikkeen maailmaan
Uusheräyksen
Kesäseurat ja

Lähetystyön 100-vuotisjuhla
6.–8.7.2007 Kurikassa

www.uusherays. /kesaseurat
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Sinisiivessä, Pekkala. Klo 18 aikuisten 
raamattupiirin kevätkauden päätös 
Iida ja Erkki Yliojalla, Ratatie 30, 
Pekkala. Klo 19 iltahartaus Rokualla, 
Kyllönen.
Ke 6.6. klo 10 päiväkuoron harj. srk-
talossa.
To 7.6. klo 13 hautausmaan mu-
siikkihartaus muualle haudattujen 
muistomerkillä, Heikkinen, Kajava, 
päiväkuoro. Klo 13 alkaen hartaus-
hetket Jokirinteen palvelukodeissa, 
Pekkala.
Lapset/perheet:  Lasten leireille (7-9-v. 
Ranta-Kemilässä 12.-14.6. sekä 10-13-
v. Koortilassa 18.-20.6.) vielä muutama 
paikka vapaana. Leirien hinta 25 euroa, 
ilm. 31.5. kirkkoherranvirastoon, p. 
533 1284.
Nuoret: Nuorisotyönohjaajat Tuula 
Väänänen, puh. 040 524 6534 ja Rainer 
Väänänen, puh. 040 585 1057. 
Rippikoulut: Päivärippikoulu 4.-8.6. 
klo 9-15 Koortilan pihapirtissä. Konfir-
maatioharjoitus pe 8.6. ja konfirmaatio 
su 10.6. kirkossa. Kesä I -rippikoulun 
päiväjakso 6.-8.6. srk-talossa. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. 
Rauhanyhdistys: Su 3.6. klo 18 seurat 
ry:llä. Ti 5.6. klo 13 lauluseurakerho 
Mari ja Jari Kangastiellä.
Laitasaaren ry: Pe 8.6. klo 18.30 ai-
kuisten virkistysilta ry:llä.
Kuollut: Eero Olavi Kukkoaho 65 v.
Kastettu: Alina Eeva-Maria Räsänen, 
Helka Elviira Määttä, Liisa Irmeli 
Hauru, Onni-Veikko Aleksanteri Kin-
nunen, Valtteri Samuel Rimpeläinen, 
Venla Silvia Pirnes.
Muhoksen seurakunnan kotisivu www.
evl.fi/srk/muhos

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

v uoden 1957 pyhäntäläiset rippikoululaiset 
joutuivat aikoinaan laiskanläksylle.

– Muistattekos miksi, arvuutteli sil-
loinen Karppisen Elma, nykyisin Turunen ja 
kempeleläinen, kun rippikoululaiset kokoon-
tuivat helatorstaina Pyhännälle ripillepääsynsä 
50-vuotisjuhlaan.

Kukaan 19 paikalla olleista koulukaverista ei 
muistanut, joten Elman piti kertoa koko juttu.

Se kävi niin, että rippi-isä Kauko Nuutinen 
kysyi oppilailtaan, mikä on katekismuksen mu-
kaan elämämme kallein asia. Kukaan ei viitannut, 
kukaan ei muistanut.

- Eikö edes Eskelisen Pirkko tiedä, ihmetteli 
rippi-isä, ja pisti koko porukan laiskanläksylle.

Lopulta Pirkko, nykyisin Mahosenaho, muisti 
oikean vastauksen ja joukko pääsi pinteestä.

Nyt oikea vastaus tuli jo useammalle mieleen, 
tosin monenlaisina lauseversioina. Kristinopin 
ja Lutherin Vähäkatekismuksen mukaanhan se 
elämämme kallein asia on Vapahtajamme Jee-
suksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lap-
seksi pääseminen. 

50-vuotisjuhlan rippi-isinä paikalla olleet Sii-
kalatvan kirkkoherra, lääninrovasti Erkki Piri, 
Pyhännän kappalainen Sulo Kautto ja musiikillis-
ta oppia jakanut kanttori Veijo Kinnunen olivat 
joka tapauksessa tyytyväisiä rippilasten tietota-
soon. Erkki Piri totesi, että keskeiset kristinopin 
kohdat on nykyisinkin osattava, jos mielii saada 
todistuksen ja päästä ripille.

viiden vuoden
kuluttua uudelleen

Vuonna 1941 Pyhännällä syntyi Sulo Kauton 
mukaan 77 lasta. 1957 heistä pääsi ripille 26 tyt-
töä ja 24 poikaa. Tytöt ovat edelleen kaikki elos-
sa, pojista on seitsemän kuollut.

Ripille päässeiden 50-vuotistapaamisessa oli 
mukana 19 silloista rippikoululaista, kauimmai-
sina Ruotsista tullut entinen Kiiskisen Paula, 
nykyisin Lehtonen, Taisto Mäki Ivalosta ja Viljo 
Komulainen Vantaalta. Monet tapasivat toisensa 
ensimmäisen kerran sitten rippikouluaikojen. 

Joukko kertoi kuulumisiaan vuosikymmeniltä, 
joihin on sisältynyt paljon iloja, monilla myös 
raskaita menetyksiä.

Vuonna 1941 syntyneet oli oikein erikseen 
kutsuttu helatorstain messuun, johon koko 
juhliva joukko osallistuikin ja kokoontui sitten 
seurakuntakotiin omaan tilaisuuteensa. Juhlan 
vastuuhenkilöt Anna-Reeta Rahikkala, s. Knuu-
tila, Reijo Härmä ja Lauri Knuutila komeili-
vat kyynärsauvoillaan, sillä kaikki kolme ovat 
vast’ikään saaneet uuden polvinivelen. Muut 
kävelivät reippaasti omin jaloin.

Viiden vuoden kuluttua tavataan uudelleen, 
suunnitteli rippikoululaisten joukko. Silloin, 
vuonna 2012,  he viettävät 71-vuotispäiviään. 
Voivat he kyllä kokoontua jo edellisvuonnakin, 
jolloin heistä tulee seitsenkympisiä. 

Seurakunnan edustajat toivottivat jo nyt kaik-
ki tervetulleiksi rippikirkkoon ja seurakunta-
taloon.

maRJaana KnuutiLa  

Rippikuvat kiinnostivat. anna-Reetan rakentamaa kuvakollaasia tutkailevat vas. paula Lehtonen, 
aili tuovila, Hilma Leinonen ja Helli Laatikainen.

elämämme kallein 
asia puhutti 
1957 ja 2007

Pudasjärvi
Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 3.6. 
klo 10 (Kukkurainen, 
Holmström, Piirai-
nen).
Hartaus Livon koululla 
su 3.6. klo 13 (Kukkurainen, Jurmu).
Omaishoitajien retki Liminkaan ma 
4.6., lähtö linja-autoasemalta klo 9. Si-
tovat ilm. 31.5. mennessä Orvokille. 
Sarakylän hautausmaan siivoustal-
koot ma 4.6. klo 17.30. Ottakaa omat 
haravat mukaan. Iltahartaus klo 19.
Diakoniatyö: Jos laatikoistasi löytyy 
ylimääräisiä virkkauskoukkuja no 
3-4, otamme niitä vastaan Borovoin 
vanhusten leiriä varten. Koukut voi 
toimittaa kirkkoherranvirastoon tai 
diakoniatyöntekijöille.
Rippikoulut: C-ryhmän rippikoulu-
leiri Hilturannassa 3.-8.6. Konfirmaa-
tio 10.6. klo 10 kirkossa. Tarkemmat 
tiedot leirikirjeessä.
Varhaisnuorten kesän leirit ovat 
viikolla 29, 7-9 -vuotiaiden leiri 
16.-17.7.  ja 10-13 -vuotiaiden leiri 
18.-20.7. Sitovat ilmoittautumiset 
kirkkoherranvirastoon 08-8823 100 
ke 11.7. mennessä.
Liepeen kesäkerho avaa ovensa ma 4.6. 
Kerho on avoinna 29.6. saakka viitenä 
päivän viikossa klo 8-17. Kerhoon voi-
vat tulla 0-6 -luokkalaiset koululaiset. 
Kerhossa tarjotaan aamiainen, lounas 
ja välipala. Teemana kerhossa on jälleen 
”seikkailu maalla”. Kerho hinta on 100 
e/kk tai 7 e/päivä. Ohjaajina toimivat 
ip-kerhojen ohjaajat. Ennakkoilmoit-
tautumiset ja lisätiedot Pudasjärven 
4H-yhdistys puh. 822 815 tai Helena 
Kouva 040 7346 997.
Kirkonesittelijäksi  ajalle 24.6.-31.7. 
haemme reipasta kielitaitoista, mu-

Oulunsalo
Kirkkoherranvirasto 
kiinni 7- 8.6. muu-
ton takia. Seuraavan 
kerran auki 11.6. 
uudessa osoitteessa 
Vattukuja 2.
Seurakuntakerho to 
31.5. klo 11. Kevätjuhla, puhe Pekka 
Kinnunen.
Hartaustilaisuus Kempeleen vuo-
deosastolla to 31.5. klo 13, Tapio 
Kortesluoma. 
Messu kirkossa su 3.6. klo 10, Tapio 
Kortesluoma. Kolehti lähetyskasvatus-
työlle Oulun hiippakunnassa
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
6.6. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 7.6. 
klo 11.30, Vesa Äärelä.
Messu kirkossa 10.6. klo 10, Vesa 
Äärelä. Kolehti Raamattu Suomen su-
vulle -hankkeessa ilmestyvien Uusien 
testamenttien painatukseen.
Vanhemman väen kesäinen matka 
Kuusamon Tropiikkiin 6.-7.6. Lähtö 
seurakuntatalolta klo 9, paluu seu-
raavana iltana.
Salonpään ry:n toimintaa: 3.6. Seurat 
ry:llä klo 17, Antti Kiuru, Pentti Kin-
nunen. Seurat ry 10.6. klo 14, Hannu 
Aitto-oja, Erkki Vähäsöyrinki.
Oulunsalon kk:n ry: To 31.5. klo 18 
kehitysvammaisten kerhon kevätretki 
Toljamolla, Vihannestie 11. Pe 1.6. klo 
19 koulujen päättäjäistapahtuma ry. 
Su 3.6. klo 18 seurat ry Pauli Pasanen, 
Mikko Kamula. 
Lomia: Vesa Äärelä 21.5.-5.6. Tapio 
Kortesluoma 4.6.-4.7. 
Lapsi- ja perhetyö tiedottaa: tulossa 
syksyllä! Rovastikunnallinen lähetyk-
sen työalan ideoima perheleiri Lapi-
osalmella 31.8.-2.9. Teemana Ystävät 
ympäri maailman. Lisätietoja:  044 745 
3850 tai hannele.heinonen@evl.fi.
Kesätoimintaa Oulunsalon seura-
kunnassa: Pikkurysä 20.-22.6. tarkoi-
tettu 7-10 -vuotiaille tytöille ja pojille, 
leirinhinta 22 e/hlö, ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon viikkoa en-
nen leirin alkua, ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje. Lisätietoja leirin 
vastaavalta ohjaajalta, Lasse Koukkari 
p. 044 745 3852. Lohirysä 25.-27.6. 
tarkoitettu 10-13 -vuotiaille tytöille 
ja pojille, leirinhinta 22 e/hlö, ilmoit-
tautuminen kirkkoherranvirastoon 
viikkoa ennen leirin alkua, ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikirje. Lisätie-
toja leirin vastaavalta ohjaajalta, Lasse 
Koukkari p. 044 745 3852.
Perheleiri 29.6.-1.7. oulunsalolaisille 
lapsiperheille, ilmoittautuminen kts. 
Oulunseutu -lehti touko-kesäkuussa. 
Lisätietoja leirin vastaavalta ohjaajalta, 
Heidi Lampela. 
Kesäkotipäivät umpimähkässä 16.-
18.7., tiedustelut Lasselta.
Lapiosalmen suurleiri 30.7.–3.8. 
Telttaleiri 10-13-v. tytöille ja pojille. 
Mukaan mahtuu 15 leiriläistä. Tar-
kemmat tiedot ja ilmoittautumisoh-
jeet Oulun Seutu -lehdessä kesäkuun 
alussa. Lisätietoja Sanna Korhonen 
044 745 3851 tai Hannele Heinonen 
044 745 3850
Eloleiri 10.-11.8.  7-9 -vuotiaille tytöil-
le ja pojille, leirin hinta 13,60 e. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon 
viikkoa ennen leiriä, ilmoittautuneille  

Rantsila
Pe 1.6. klo 9 koulu-
kirkko, lapsikuorot 
avustavat. Vanhemmat 
ovat tervetulleita kou-
lukirkkoon.
Su 3.6. klo 10 sanaju-
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sikaalista nuorta, jolla olisi valmius 
musiikki- ja hartaustilaisuuksien 
pitämiseen. Hakemukset osoitteella 
Pudasjärven seurakunta, kirkkoherra, 
PL 58, 93100 Pudasjärvi, 31.5. mennes-
sä. Tiedustelut 0400-225 055 Oskari 
Holmström.
Rauhanyhdistykset: seurat Kurenalan 
ry:llä su 3.6. klo 17 (J.Jaakkola, 
E.Illikainen). 
Kastettu: Lotta Katariina Kesti, Janette 
Mariella Pekkala, Atte Euto Johannes 
Kärkkäinen.
Vihitty: Sami Kristian Räisänen ja 
Mirja Johanna Tolkkinen.
Haudattu: Rauha Katariina Pintamo-
Kenttälä 83 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna maa-
nantaista perjantaihin 9-14, puhelin 
8823 100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@evl.
fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

lähetetään leirikirje. Lisätietoja Sanna 
Korhoselta p. 044 745 3851.
Kastetut: Mimosa Helmi Marsch, Vil-
ma Viktoria Klemetti, Jasmin Ida-Sofia 
Väisänen, Teemu Eetu Johannes Räty, 
Ella Alisa Perälä, Vesa Tapio Mattila, 
Elena Maria Nissinaho.

malanpalvelus kirkossa, Lauriala ja 
Leinonen. Jumalanpalveluksen jälkeen 
Johan Tervon syntymäpäiväjuhlat 
seurakuntatalolla. 
Rippileiri su 3.6. - ke 6.6. Ristironk-
kelissa. Rippileiri alkaa su 3.6. klo 
10 jumalanpalveluksella Rantsilan 
kirkossa, jonka jälkeen vanhemmat 
kyyditsevät rippikoululaiset Ristironk-
keliin. Rippileiri loppuu ke 6.6. klo 
18.30 alkavaan vierailuiltaan, jonne 
ovat tervetulleita rippikoululaisten 
vanhemmat, kummit ja ystävät.
Rippikoululaisten konfirmaatiohar-
joitus pe 15.6. klo 15 kirkossa.
Tulossa: Ma 11.6. alkaen klo 9 
omaishoitajien ja omaisten virkis-
tyspäivä Ristironkkelissa. Ilmoittau-

tumiset kirkkoherranvirastoon puh. 
250 143 (ma-to).
Ke 13.6. klo 13 virsilaulutilaisuus 
Mankilanjärvellä Irja Pelkosella  Va-
saran talossa.
Ristironkkelin lasten kesäleiri alkaa 
maanantaina 25.6. klo 14 ja päät-
tyy torstaina 28.6. klo 18 alkavaan 
illanviettoon. Leirin hinta 25 euroa. 
Ilmoittautumiset Tanjalle puh. 044 518 
1141. Leirin järjestävät kunta, 4H ja 
seurakunta.
Rauhanyhdistys: Pe 8.6. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. Su 10.6. klo 18.30 seurat 
ry:llä, Tapani Mikkonen.
Kuollut: Taavi Matias Minkkinen, 
71 v.
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asteen kevätkirkko keskuskoululla, 
klo 12 Laakkolan koulun kevätkirkko 
Junnonojan rukoushuoneella.
Su 3.6 klo 10 kesäkauden aloitusjuma-
lanpalvelus pappilassa, kirkkokahvit.
Ma 4.6.-pe 8.6. rippileiri pappilassa, 
to klo 19 vanhempainilta, pe kon-
firmaatioharjoitus klo 13 Piippolan 
kirkossa, konfirmaatio su 10.6. klo 10 
Piippolan kirkossa. Pulkkilassa ei sinä 
sunnuntaina jumalanpalvelusta.
Lähetyksen kanttiini urheilukentällä 
tuotti 76 euroa. Kiitos tuestanne.

pyhäntä
Pe 1.6. klo 8.30 kou-
luväen kevätkirkko, 
Kautto, Kinnunen sekä 
lapsi- ja nuorisokuo-
rot.
Su 3.6. klo 12 kolmi-
naisuudenpäivän messu kirkossa, 
Kautto ja Kinnunen. Kolehti lähetys-
kasvatukselle Oulun hiippakunnassa.
Ke 6.6. klo 13.30 ehtoollishartaus 
Pulkkilan vuodeosastolla, Kautto ja 
Kinnunen. Katso retkiasiaa alempaa.
Päivärippikoulun rk-leiri Selkälässä 
to-pe 7.-8.6. Bussi lähtee srk-talolta to 
klo 8 aamulla. Lähtö Selkälästä bussilla 
pe klo 18. Muistakaa Katariinan ja 
Sulo-papin ohjekirjeiden neuvot.
Tulossa: Su 10.6. sanajumalanpalvelus 
iltakirkkona klo 19, Kautto ja O. Kin-
nunen. Ma 11.6. varttuneen väen ja 
seurakuntaretki Kuopioon. Lähtö klo 
8, ilmoitt. Ennalle 6.6. mennessä, p. 
0207 109 874. Osallist. 15 e kerholaiset, 
20 e muut. Sisältää matkan, ruuan ja 
opastetun kiertoajelun.
Rauhanyhdistys: Su 3.6. klo 16 seurat 
ry:llä, Antti Kaisto, Eero Jaara.
Kuollut: Veikko Ilmari Marjomaa 
Nestorista kirkonkylältä 84 v.
Kuulutettu: Sauli Tapani Lepistö 
Oulunsalo evl ja Henna Riitta Laine 
Oulun Karjasilta evl.

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja 
fax 0207 109 860, avoinna ma ja pe 
klo 9-12 ja ke klo 13-17. kotisivut: 
www.siikalatvanseurakunta.fi, s-pos-
ti: siikalatva@evl.fi. Lähetyssihteeri 
Anneli Laukkanen on tavattavissa 
keskiviikkoisin klo 9-11 Piippolassa 
kirkkoherranvirastossa.
Lähde Sambian lähetysmatkalle tu-
tustumaan nimikkolähettimme Satu 
ja Jorma Arkkilan perheen työkentälle 
6.-16.10. Matkanjohtajina toimivat 
Martti Arkkila ja Hannu Kippo. Hinta 
2 545 euroa. Ilm. Martti Arkkila kesä-
kuun alkuun mennessä, p. 040 7622 
170. Paikkoja rajoitetusti.
Siikalatvan seurakunta tarjoaa 
kesätöitä nuorille kappeleittain 2-3 
viikon jaksoissa 20.6.-31.7. väliseksi 
ajaksi. Tehtäviin kuuluvat puistotyöt 
ja tiekirkkoesittely. Hakemukset lä-
hetettävä kirkkoherranvirastoon 31.5. 
mennessä, os. Pappilankuja 6, 92620 
PIIPPOLA.
Tulossa: Kestilän vs. kappalainen Janne 
Isomaan tulosaarna Kestilän kirkossa 
su 10.6. klo 10 messussa.

Kestilä
Pe 1.6. klo 12 koulun 
kevätkirkko, Palovaa-
ra, Määttä. Lippuvar-
tio ja seppeleen lasku 
sankarihaudalla.
Su 3.6. klo 10 messu 
kirkossa, Kautto, O. Kinnunen. Kolehti 
lähetyskasvatukselle Oulun hiippa-
kunnassa.
Ti 5.6. klo 9 alkaen rippikoululaisten 
talkoopäivä Kestilässä. Klo 19 tou-
kosiunaus Härmän pellolla, Janne 
Isomaa. Tilaisuuden jälkeen Eläkeliitto 
tarjoaa kahvit vanhalla seurakunta-
talolla. 
Tulossa: su 10.6. klo 10  messu kirkossa, 
Piri ja Kestilän vs. kappalainen Janne 
Isomaan tulosaarna, kirkkokahvit 
seurakuntakodissa.
Kuollut: Aino Esteri Toivola s. Ahola 
81 v.

piippola
Pe 1.6. klo 8.30 Piip-
polan käsi- ja tai-
deteollisuusopiston 
kevätkirkko ja klo 
11 Pentti Haanpään 
koulun kevätkirkko 
kirkossa, Piri ja Kinnunen.
Su 3.6. klo 12 messu kirkossa, Palovaa-
ra, O. Kinnunen. Kolehti lähetyskasva-
tukselle Oulun hiippakunnassa.
Tulossa: su 10.6. klo 10 Pulkkilan 
rippikoululaisten konfirmaatiomessu 
Piippolan kirkossa.
Rauhanyhdistys: Su 3.6. klo 19 seurat 
ry:llä.

pulkkila 
To 31.5 klo 18 kirkko-
kuoro pappilassa, klo 
19 lähetyksen lauluilta 
pappilassa
Pe 1.6. klo 9 yläasteen 
ja lukion ja klo 10 ala-

Siikasalo
Siikajoki
Pe 1.6. Gumeruksen 
koulun ala- ja yläasteen 
koululaisjumalanpal-
velus kirkossa. Reino 
Tanjunen.
Adresseja myytävänä Siikajoen Salessa 
ja Osuuspankilla.
Arvoisat seurakuntalaiset. Kesä lähes-
tyy ja sitä ajatellen olisi hyvä huomi-
oida tulevan kesän uudet ja vanhat 
hautahoitosopimukset. Voitte ottaa 
yhteyttä ko. asiassa toimistoomme sen 
aukioloaikoina tai toimistosihteerin 
matkapuhelimeen 044 343 8148.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-pe 
klo 10-14. Puh. 08 241 113 tai toimis-
tosihteeri 044 3438 148. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

Tyrnävä
Yhteisvastuu-kiitos-
juhla to 31.5. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla, 
nuoriso- ja päiväker-
hotilassa.
3-vuotiaiden yhtei-
set syntymäpäivät to 
31.5. klo 18.30 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Koulukirkot: pe 1.6. 
klo 9 Temmeksen kir-
kossa, klo 10 ja 12.10 
Tyrnävän kirkossa. La 
2.6. klo 9.15 Tyrnävän kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 3.6. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. Kolehti 
lähetyskasvatustyölle Oulun hiippa-
kunnassa.
Eläkeläisten leiripäivä ti 5.6. Kesäko-
dilla. Lähtö klo 9 Tyrnävän srk-talolta 
ja paluu klo 16. Osallistumismaksu 5 
euroa, sis. kyydin, ruokailun ja kahvin. 

Su 3.6. klo 10 jumalanpalvelus Tuomiokir-
kosta, ordinaatiomessu. Pappisvihkimyksen 
toimittaa piispa Samuel Salmi, saarnaa Nii-
lo Pesonen, liturgia Raimo Aspfors, avus-
taa Ari-Pekka Metso, kanttorina Raimo Paa-
so, urkurina Maija Tynkkynen, Sofia Magda-
lena -lauluyhtye.
Radiopyhäkoulu kesätauolla 3.6.-2.9.

Toivon iltapäivä ma-pe klo 14-17:
Ke 6.6. klo 15.45 Naisen allakka. Diakoniatyöntekijä Johanna Kero-
lan ajatuksia liikunnasta.
To 7.6. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Mitä mielekästä tekemis-
tä työttömälle nuorelle kesäaikana? Nuorisotyönohjaaja Maire ”Mo-
no” Kuoppalaa haastattelee Marja Blomster.

Radiopyhäkoulu kesätauolla 3.6.-2.9.
Su 3.6. klo 10 messu Kemin kirkosta.
Etappi-ohjelma kesätauolla.

Radio-ohjelmien palautteet: 
radiostudio.oulu@evl.fi

R a D i o - o H J e L m at

H aukiputaalla asuva Satu Poikonen, kohta 
28, viettää kesäänsä mieluisessa paikassa. 
Kellonkartanon emäntänä hän saa huolehtia 

kesävieraiden hyvinvoinnista valmistamalla heil-
le ateriat ja olla itsekin sanankuulossa.

Leirien ja viikonlopputapahtumien ruokahuolto 
on ollut helppo antaa Sadun huoleksi, hän on en-
simmäiseltä ammatiltaan suurkeittiökokki.

– Nuorena vastavalmistuneena epäilin, onko mi-
nusta emännän työhön, Satu kertoo. Nyt kun hän 
aloittaa vapaaehtoisena emäntänä Kellonkartanossa 
kolmannen kesänsä, olo on varmempi. Kokemus 
on opettanut, kuinka paljon ruokatarvikkeita on 
hankittava erikokoisille ryhmille ja kuinka ison 
keittiön pyörittäminen muutoinkin sujuu.

Keittiöpuuhat jäivät vähemmälle, kun Satu 
kävi kauppakoulun kotikaupungissaan Raahessa 
kohta ammattitutkintonsa jälkeen. Kolmanteen 
ammattiinsa diakoniksi hän valmistuu vuoden-
vaihteen tienoilla.

– Kiinnostukseni ruoanlaittoon syttyi seura-
kunnan kokkikerhossa, kun olin 11 tai 12 vuoden 
ikäinen. Muistan vieläkin, miten hyvältä Tuule-
matorttu maistui. Se valmistettiin kääretorttutai-
kinan tapaisesta pohjasta, jonka päälle sekoitettiin 
kuorrutus kahvista, kaakaosta ja nonparelleista, 
Satu kertoo.

työ avartaa

Kellonkartanon keittiössä Satu pyörittää kauhaa 
tai keittää kahvia, mutta korvat ovat herkkinä kai-
uttimista kuuluvaan Raamatun selitykseen.

– Olen aina halunnut työskennellä jonkinlaisessa 
kristillisessä ympäristössä, hän selittää. Sadulla on 
kokemusta vapaaehtoistyöstä myös katulähetyk-
sessä ja mielenterveystyössä.

Hän ei halua puhua vapaaehtoistyöstä suu-
reen ääneen, sillä se vaikuttaisi hänen mielestään 
kehuskelulta tai itsensä korottamiselta. Sellaista 
Raamattu kehottaa välttämään.

– Toisten auttamisen pitäisi olla kristityn pe-
ruslähtökohta. Ihanne jää kauaksi, jos ihminen 
haluaa saada toisilta kunnioitusta. Palkattomasta 
työstä ihminen voi myöhemmin huomata saa-
neensa jotakin sellaista, jota ei rahalla voi mitata, 
Satu on pohtinut.

Hänen mielestään erityisesti nuoria pitäisi kan-
nustaa vapaaehtoistyöhön, vaikka vain pieniin 
tehtäviin kuten naapurinrouvan pihan haravoimi-
nen. Työstä saa kokemusta ja uusia ihmissuhteita, 
jotka avartavat elämää.

iloisia ihmisiä

Satu Poikonen valitsi uskon tien rippileirillä, ja 
siitä lähtien hän on ollut seurakunnan toimin-
nassa Raahessa ja Oulun seudulla. Myötä- ja vas-
toinkäymiset hän on jaksanut ottaa vastaan us-
kon varassa.

Kellonkartanossa hän arvostaa mahdollisuutta 
kuunnella puhdasta Jumalan sanaa ja opetusta, 
ja erityisesti myös panostamista lapsiin. Heille 
järjestetään leirejä sekä omia hetkiä aikuisten 
kuunnellessa puheita.

– Kylvö, joka lapsena tehdään on kantava voi-
ma, vaikka nuori myöhemmin tekisi harharetkiä. 
Jos mieleen on jäänyt sanan jyvänen, hän tietää 
mistä hakea tarvitessaan apua.

– Meidän uskossa elävien luullaan olevan synkkiä 
ja murehtivia. Tietysti meidänkin elämässämme 
on huonoja aikoja kuten kaikilla. Mutta meillä on 
myös armo, lupa kääntyä Kristuksen puoleen ja 
viedä murheemme hänelle. Sitten jaksamme taas 
iloita, Satu todistaa.

piRKKo paaKKi

Kellonkartano on kristillinen kurssikeskus Haukipu-
taalla. Yhteydet: kyselyt@kellonkartano.fi ja www.
kellonkartano.fi

S a n a S ta  J a  S o pa S ta  m u o D o S t u u

Sadun hyvä kesä

Keittiön ikkunan 
takana Kellonkartanon 
kaunis piha kutsuu 
viettämään lepohetkiä.

Siikalatva

Ilm. 4.6. mennessä khranvirastoon, p. 
5640 600.
Hartaus ke 6.6. klo 13 Peltolan palve-
lukeskuksessa.
Isovanhempi-lapsenlapsi leiripäivä 
la 9.6. klo 10-17 Kesäkodilla Kolmi-
kannassa. Luvassa mukavaa yhdessä 
olemista ja tekemistä. Ilm. 1.6. men-
nessä diakoni Riitta Pesoselle, puh. 
044 7372 630. Hinta 5 euroa/aik. ja 
3 euroa/lapsi. Leiripäivän järjestää 
Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän 
seurakuntien diakoniatyö. Tule viettä-
mään kokemuksellinen päivä yhdessä 
lapsenlapsesi kanssa.
Perheretki Kälviälle, Toivosen koti-
eläinpuistoon ja Kalajoelle JukuJuku-
maahan la 16.6. Lähtö klo 8 Tyrnävän 
srk-talolta. Hinta 30 euroa/aik., 20 
euroa/2-12 v., sis. matkan, aterian ja 
huvipuistot. Ilm. 9.6. mennessä Sent-
raaliin, p. 55871 215.
Seurakuntaretki Suomussalmelle 
18.-19.6. Vielä mahtuu mukaan. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 1.6. 

khranvirastoon, p. 5640 600.
Rippikoulu: Ryhmä II, päiväkoulu 
4.-6.6. klo 9-15 Tyrnävän srk-talolla ja 
7.-8. klo 9-15 Temmeksen srk-talolla. 
Leiri Kesäkodilla 11.-15.6.
Haudanhoitosopimuksia otetaan 
vastaan taloustoimistossa 31.5. saakka, 
puh. 5640 620.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 3.6. klo 
16 seurat ry:llä.
Kirkkovaltuuston kokous Tyrnävän 
srk-talolla ke 6.6. klo 19. Kokouksen 
asialuettelo on nähtävänä khran-
viraston ilmoitustaululla viraston 
aukioloaikana.
Kirkkovaltuuston kokouksen tar-
kistettu pöytäkirja muutoksenha-
kuohjeineen on nähtävänä virastossa 
8.6.-7.7.
Kastettu: Eetu Viljami Ikonen, Eemi 
Johannes Kotajärvi, Karita Emilia 
Mäkelä, Antton Eevertti Niskasaari, 
Petrus Nico Daniel Tuomivaara.
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M ikael Agricolan vuonna 
1544 julkaistu rukouskirja 
on miltei unohdettu. Nyt 

Agricolan juhlavuonna asia korja-
taan osittain. Laajasta rukouskir-
jasta on käännetty nykysuomeksi 
44 rukousta.

Kirjan nimi on Jumalan aijnoan 
olcohon kijtos.

– Agricolan rukoiskirjan ihana 
aarteisto on ollut meiltä kadoksissa 
muutamaa Katekismuksessa käy-
tettyä rukousta lukuun ottamatta, 
rukoukset nykykielelle saattanut 
pastori Juhani Holma Torniosta 
sanoo.

Hän on syvästi perehtynyt Agrico-
lan rukouskirjaan, koska valmiste-
lee siitä väitöskirjaa. Väitöksen yksi 
päälähteistä on schwenckfeldiläisten 
rukouskirja, jonka Agricola käänsi 
kokonaan omaan rukouskirjaansa. 
Schwenckfeldiläiset olivat 1500-
luvun alussa toiminut, alkujaan 
luterilainen herätysliike.

Muutkaan Agricolan rukouskirjan 
rukoukset eivät ole hänen itsensä 
kirjoittamia. Holman mukaan 
Agricola käytti kahtakymmentä 
tai kolmeakymmentä kirjaa, joista 
kokosi oman rukouskirjansa.

Sanoja
kadonnut

– Sain kirkkohallitukselta tehtä-
väksi kääntää nelisenkymmentä 
Agricolan rukouskirjan rukous-
ta nykysuomeksi. Tehtävä oli vai-
kea. Lähes 700 rukouksesta oli va-
littava pieni osa.

– Karsimista ei helpottanut se-
kään, että alkuperäiset tekstit olisi-
vat sisällöltään vanhentuneita. Päin 
vastoin rukoukset puhuvat ihmisen 
ja Jumalan suhteesta ja ovat siksi 
syvällisiä ja ajankohtaisia aina.

Nykyaikainen sanasto on pääasi-
assa riittänyt kuvaamaan Agrico-
lan rukousten sisältöä ja ajatuksia. 
Nykysuomi ei muuta rukouksia 
alkuperäistä arkisemmiksi, mutta 
jokunen sana on suomesta kuiten-
kin kadonnut jäljettömiin.

– Apunani on ollut asiantunti-
jaryhmä, johon kuuluivat pastori 
Niilo Rauhala, professori Simo 
Heininen sekä edustaja Kotimais-
ten kielten tutkimuskeskuksesta. 
Heidänkään kanssaan emme saa-
neet selville, mitä esimerkiksi sana 
carckelus täsmällisesti tarkoittaa, 
Juhani Holma kertoo.

Kotien
käyttöön

Holman mukaan uusi rukouskir-
ja on kooste, joka sopii kotien ru-
kouskirjaksi elämän eri vaiheisiin 
ja kristittynä kilvoittelemiseen. On 
rukous mm. kodin siunaamiseen 
tai hädässä olevan ja sairaan taik-
ka rauhan, opiskelijan ja koulualai-
sen puolesta. Agricolan ABC-kir-
jasta on otettu aamu- ja iltasiuna-
us sekä ruokarukoukset. 

Kauppoihin kirja ei ilmesty, 
mutta seurakunnat saavat tilata sitä 
tarpeisiinsa. Agricolan juhlavuotta 
suunnitelleen työryhmän toive on, 
että kirja luovutettaisiin jokaiselle 
ensi adventtina messuun tulevalle. 
Seurakunnat voivat jakaa kirjaa 
myös muissa tilaisuuksissaan.

– Kesäkuussa oma seurakunta pi-
täisi haastaa tilaamaan kirjaa, joka 
tulee painosta syksyllä. Hinnaksi 
muodostuu kolme, neljä euroa, 
Juhani Holma arvelee.

piRKKo paaKKi
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Vanhat rukoukset käyttöön

Laupias Isä, 
anna meille armosi 
ja elävän Pyhän Henkesi 
voima, 
että me kaikissa vaivoissa 
ja vastoinkäymisissä 
tuntisimme sisäisesti ja 
ulkonaisesti 
sinun isällisen tahtosi. 
Auta meitä 
sydämestämme ottamaan 
tahtosi vastaan 
ja olemaan kärsivällisiä. 
Johdata meitä sitten 
iloisesti ja lujasti 
pois ahdistuksista Jeesuksen 
Kristuksen, 
sinun Poikasi ja meidän
Herramme kautta. Aamen

O Laupias Ise / anna
meille sinun armos / ia sen 
eleuen sinun pyhen 
Henges woijma / ia wäki / 
senpälle / ette me caikisa 
waijuasa / ia 
wastoinkieumisesa / sinun 
Iselises tadon / siselisesta 
ia vlconaijsesta tundisima 
sen saman / oijkean 
Jumalisen kerssemisen 
cansa / sydhemestem 
wastaottajisima / ia sielde 
ilolisesta ia luijasti meite 
wlosiodhataijsit / Jesusen
Christusen / sinun poias
cautta / ia meiden 
HERRAN Amen.

Rukous 
vastoinkäymisissä

L uterilaisuutta pidetään me-
diassa ankeana ja ilottoma-
na työn uskontona. Miksi 

näin? Agricola ja Lutherhan pai-
nottivat iloa ja rakkautta, ihmette-
lee teologian tohtori Jouko Heik-
kinen Mikael Agricola -juhlassa 
Muhoksella.

Jouko Heikkisen mielestä kate-
kismus – eli selvitys, mitä kristin-
usko on – voisi toimia nykyihmi-
selle kymmenen kertaa paremmin 
kuin työkonsulttien kalliit neuvot. 
Katekismus sisältyi Agricolan en-
simmäiseen julkaisuun Abckiria 
vuodelta 1543.

– Ihmiset menevät kursseille löy-
tääkseen saman sanoman, joka on 
jo katekismuksessa. Nukkumaan ja 
työhön tulisi mennä Agricolan ja 
Lutherin mukaan iloiten ja murheet-
ta. Katekismus on kadotettu aarre, 

sen sanoma pitäisi löytää uudelleen, 
Heikkinen painottaa.

Katekismuksesta voi Heikkisen 
mukaan löytää lääkkeen uupumuk-
seen ja masennukseen. Elämän ei 
tarvitsisi olla velvollisuuden raskasta 
täyttämistä, suoritususkonnollisuu-
destakin tulisi vapautua.

– Uskonpuhdistus koski elämän 
tarkoitusta, mikä on viime kädessä 
Jumalan ylistäminen. Lapsemme 
onkin nykyään ohjattu vaarallisesti 
suoritusten tielle: elämän tarkoitus 
on opiskelu, työ, menestyminen. 
Ihmiset kilpailevat työpaikallakin 
keskenään.

– Psykohistorioitsija Juha Siltala 
on sanonut, että ennen vain köy-
hälistöllä oli töissä ankeaa, nyt on 
kaikilla, Jouko Heikkinen kuvaa ja 
kirvoittaa makeat naurut Muhoksen 
seurakuntatalon yleisöstä.

pänttäämisestä
ankea mielikuva

Tänä vuonna on kulunut 450 vuot-
ta Mikael Agricolan, Turun piis-
pan, uskonpuhdistajan ja kirja-
kielemme kehittäjän, kuolemas-
ta. Heikkinen valittelee sitä, että 
katekismus on saanut niin kiel-
teisen leiman.

- Monella on varmasti mielikuva, 
että joka katekismusta on joutunut 
pänttäämään, on viettänyt ankean 
nuoruuden. Ajatelkaapa, kuinka 
nöyryyttävä kokemus se oli luku-
kinkereillä vaikkapa Kiven seitse-
mälle veljekselle. Katekismuksen 
tarkoitus ei ole varmaankaan men-
nyt Agricolan tarkoittamalla tavalla 
eteenpäin, Heikkinen pohtii.

Professori Heikki Kotila on to-
dennut, että kristillisestä uskosta 
puhuttaessa kannattaisi käyttää 
kiertotietä eikä mainita mitään ka-
tekismuksesta tai Lutherista.

– Nykyään jopa varotaan tilan-
netta, jossa nuorille oikein opetet-
taisiin jotakin. On menty toiseen 
ääripäähän: rippikouluissa nuoren 
oma kokemus, elämyksellisyys, on 
nyt pääosassa, Heikkinen kuvaa.

Liika työnteko ei
luterilaisuutta

Mikael Agricola oli Jouko Heikki-
sen mukaan poikkeuksellisen lah-
jakas henkilö, joka raivasi tien-
sä suurmieheksi vaatimattomista 
lähtökohdista, omalla uutteruu-
dellaan. 1800-luvulla häntä alet-
tiin pitää yhtenä suomalaisuuden 
tukijalkana.

– Agricola on tavallaan esimerkki 

”Luterilaisuus on iloa, 
ei pänttäämistä ja työtä”

Halsuan kirkkoherra, teologian tohtori Jouko Heikkinen harmittelee, 
että elämän tarkoitus on nykyisin suorituksissa.

muhoksen seurakunta kunnioitti mikael agricolan juhlavuotta kuunte-
lemalla Jouko Heikkisen havainnollista luentoa uskonpuhdistajan mer-
kityksestä suomalaisille.

suomalaisesta arvosta, että ahke-
ralla työllä kaikki voivat sivistyä 
ja päästä korkealle.

Heikkinen kuitenkin toppuuttelee 
syytöksiä, joiden mukaan luterilai-
suus ei ole antanut suomalaisille 
muuta kuin opettanut liialliseen 
työntekoon.

– Tällainen ajatus ei ole lähtöisin 
luterilaisuudesta, vaan suomalais-

kansallisesta kulttuurista. 1800-luvun 
alkupuolella elämä oli Suomessa 
vielä varsin rattoisaa, ei koettu juuri 
stressiä tai työpainetta. Vuosisadan 
loppupuolella yhteiskuntaa alettiin 
kehittää ankarasti ja paineet kas-
voivat, Heikkinen valaisee.

minna peLtoLa
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Hyvä Jumala

auta meitä luottamaan Sinuun, Isä

kulkemaan Sinun askelissasi, Poika

ja elämällämme ylistämään Sinua, 

Pyhä Henki.

minä Jumalan kuvana
Olen Jumalan kuva, ja se laittaa minut usein miettimään.

Jumala Isänä merkitsee minulle ennen kaikkea turvaa. Hän on ollut 

alusta asti ja Hän on kaiken luoja. Hän on olemassa, vaikka kaikki ympä-

rillä hajoaisi. Hän antaa anteeksi ja ottaa vastaan vaikka olisin kulkenut 

harhateillä. Saan olla pieni ja avuton.

Voinko Jumalan kuvana olla välittämässä tuota turvallisuutta läheisilleni: 

pienelle lapselle, paikkaansa etsivälle nuorelle, elämässä koville joutuneelle 

tai sairaalan käytävillä vaeltavalle muistamattomalle vanhukselle. 

Jeesus Jumalan poikana merkitsee minulle ystävää ja pelastajaa. Jeesus 

tuli maailmaan elämään meidän ihmisten elämää. Hän sai tuntea iloa, 

riemua ja lohtua, mutta myös surua, tuskaa ja ikävää. Hän kulki hyljek-

sittyjen rinnalla, lohdutti murheellisia ja auttoi hädässä olevia. Ennen 

kaikkea Hän avasi meille tien Taivaan kotiin.

Voinko minä Jumalan kuvana olla sisarena ja veljenä ihmisille, jotka 

ovat yksin, joita kuolema on koskettanut, joita muut halveksivat tai joita 

kukaan muu ei auta. Ymmärränkö, että onni ja menestys eivät ole aina 

itsestä kiinni eivätkä suinkaan mikään tae iankaikkiseen iloon.

Pyhä Henki merkitsee minulle uskon synnyttäjää ja puolustajaa. Pyhä 

Henki antaa rohkeutta, iloa ja toivoa ilosanoman eteenpäin viemiseen ja 

rukoilee puolestani.

Voinko minä Jumalan kuvana olla rohkaisemassa ihmisiä? Voinko kat-

keruuden ja pahansuopuuden sijasta olla välittämässä anteeksiantoa, oi-

keudenmukaisuutta ja kiitollisuutta. Jaksanko edes joskus rukouksessa 

muistaa paitsi läheisiäni, myös vihamiehiäni.

Rikas ja mahtava on kolmiyhteinen Jumalamme.

Rikasta ja haastavaa on myös elämä Jumalan kuvana.

Riitta peSonen
DiaKoniatYönteKiJä

tYRnävä

Pyhän Kolminaisuuden päivän kirkollisena aiheena on salattu Jumala. Vuonna 1334 
helluntaita seuraava pyhä nimettiin Pyhäksi Kolminaisuuden päiväksi. Se on myös 

uskontunnustuksen päivä. Kristityt muistavat Jumalaa Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. 
Jumala on yksi mutta hän vaikuttaa Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä. 

Jumalan salattu olemus ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Tiedollinen erittely ja Jumalan 
olemuksen tarkastelu ei kuitenkaan ylitä uskon näkökulmaa kristityn kilvoittelussa - lopul-
takin Jumala jää salatuksi, aivan kuten tekstissä sanotaan: ”Tuuli puhaltaa missä tahtoo.” 
Kreikan kielessä sana ”pneuma” voi tarkoittaa sekä tuulta että henkeä. Tuulen puhaltami-
nen toimiikin Hengen vaikutuksen vertauskuvana Jeesuksen sanojen mukaisesti.

Jeesuksen ja Nikodemoksen kohtaaminen sopii aiheena hyvin salatun Jumalan teemaan. 
Yöllinen tapaaminen saa salaperäisen sävyn, sillä Nikodemos ei asemansa vuoksi uskalla 
kohdata Jeesusta päivällä - silloin hänen koko uransa olisi joutunut uhatuksi.

Nikodemos oli yleinen nimi sekä juutalaisilla että kreikkalaisilla. Nimi merkitsee vapaas-
ti suomennettuna ”kansan voittajaa”. Vaikka fariseus nauttikin valta-asemansa ja viisau-
tensa vuoksi kansan suosiota, ei hän kuitenkaan kyennyt täysin ymmärtämään Jeesuksen 
opetusten luonnetta. Positiivista on se, että hän nöyryytti itsensä ja tuli tapaamaan Jeesus 
Nasaretilaista. Tämä osoittaa hänen kiinnostuksensa olleen aitoa. Evankeliumi ei kerro, 
jatkoiko Nikodemos keskustelua tämän jälkeen.

Teksti on hyvin tyypillistä Johanneksen evankeliumin ”juonenjuoksutusta”. Jostakin ul-
koisesta tapahtumasta Jeesus aloittaa pitkän, aiheeseen liittyvän opetustuokion. Tekstikat-
kelma sijoittuu kolmannen luvun alkuun ennen kaikkien tuntemaa pienoisevankeliumia.

Jeesus moittii ”Israelin opettajaa” ymmärtämättömyydestä. Jeesus onkin itse suurin opet-
taja. Hän puhuu itsestään kolmannessa persoonassa verraten Ihmisen Poikaa Mooseksen 
korottamaan vaskikäärmeeseen. Se on kuva ristinkuoleman voitosta.

peKKa tuomiKoSKi

Päivän Psalmi on Ps. 95: 1-2, 6-7, 
ensimmäinen lukukaPPale Jes. 6: 1-8 
(9-10) Ja toinen lukukaPPale Room. 11: 
33-36. evankeliumi on Joh. 3: 1-15.
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Kesällä ollaan ja vilistetään
V apaus kuuluu lapsen kesään; 

vapaus nauttia kesän tuok-
suista ja tunnelmista, vapa-

us leikkiä, lähteä kavereiden kanssa 
uimaan tai jätskille, lueskelle riip-
pumatossa, miten mieli tekee.

Muhoslainen kolmen lapsen äiti 
Tuula Väänänen muistaa omasta 
lapsuudestaan juuri syreenien, kielo-
jen ja nokkosten tuoksun ja kuikan 
huudon. Kesään liittyi kiireettömyys 
ja luonnosta nauttiminen.

– Minua vähän ärsyttää, kun 
koulun loppuminen ajoittuu jos-
kus kesäkuun puolelle ja tuntuu 
pidentävän kouluvuotta. Minun 
kouluaikanani kesä alkoi siitä, kun 
laulettiin suvivirsi toukokuun vii-
meisenä arkipäivänä.

– Kesä kuluu nopeasti. Haluaisin 
omien lapsieni mieleen jäävän kesän, 
joka oli pitkä ja ihana, välillä satoi, 
välillä paistoi, oli märkää ja kuivaa, 
touhua ja joutilaisuutta, täydellinen 
irtiotto koulumaailmasta tai taval-
lisesta arjesta, Tuula sanoo.

Lapsillekin 
loma

Koulu on lapsille työtä. Väänäsen 
perheen kolmatta luokkaa lopet-
televa kymmenvuotias Ronja on 
joutunut heräämään useimpina 
aamuina puoli seitsemältä ehtiäk-
seen kahdeksaksi kouluun. Seitse-
mänvuotias Peter on hänkin jo tu-
tustunut koulutyöhön, ja nelivuo-
tiaan Rosan päiviä rytmittää päi-
vähoitoon kuljettaminen.

– Lapset tarvitsevat lepoa, aikaa 
olla ja vilistää, perheen isä Rainer 
Väänänen vahvistaa. 

Siksi aikuiset eivät järjestä lapsille 
ohjelmaa eivätkä organisoi heidän 
puuhiaan. Aikuisten tehtävänä on 
kuitenkin huolehtia lasten turvalli-
suudesta leikkien keskellä. Ehdoton 
sääntö on, ettei hukkaan saa men-
nä. Vanhemmille kerrotaan, missä 
milloinkin ollaan kuten talvellakin. 
Perheen normaalit säännöt ovat 
voimassa.

oma 
harrastus

Lapset tekevät sitä, mikä heitä in-
nostaa. Ronjaa ja Peteriä kiehtoo 

pesäpallo.
Kumpikin on tehokkaan näköi-

nen MuPS:n keltaisessa peliasussa, 
pallosalamia kuten seuransa nimi. 
Jos ei ole harjoituksia tai harjoitus-
pelimatkoja, syöttö- ja koppeilutai-
toja voi pitää yllä vaikka kotipihalla. 
Pieni sadekaan ei haittaa.

Koko perhe on puuhassa muka-
na. Vanhempien osana on antaa 
kunnon syöttöjä, ja pienimmäi-
nen Rosakin heittelee ja juoksee 
pallon perässä.

– Emme valinneet lapsille tätä 
harrastusta, he tekivät sen itse. Ihan 
hyvä. Pesäpallo on joukkuepeli, joka 
kehittää sosiaalisia taitoja ja yhteis-
henkeä. Myös pitkäjänteisyyttä, sillä 
heittotekniikka ja pelitapahtumien 
jäsentäminen kehittyvät vähitellen, 
Rainer Väänänen analysoi.

– Joskus on hauskaa voittaa ja 
kurjaa hävitä, mutta pelaaminen 
on tärkeintä, Ronja vakuuttaa.

ei 
aikatauluja

Ronja ja Peter muistavat, että huvi-
puistomatka kuuluu kesään. Minne 
tulevien vapaiden aikana suunnis-
tettaisiin, kuka tietää. Ronjan mie-
lestä jossakin pitää käydä.

– Kun pakkaamme itsemme 
asuntoautoon etsimme kartasta 
paikan, joka tuntuu mukavalta. 
Kauniita paikkoja Suomesta kyllä 
löytyy, vanhemmat kertovat.

Suunnitelmat ja aikataulut ei-
vät ole pitkäjänteisiä ja tiukkoja, 
sillä suunnittelua seurakunnan 
nuorisotyönohjaajina riittää tar-
peeksi. Auton nokka käännetään 
nopeasti uuteen suuntaan tarpeen 
vaatiessa.

– Kesä ei saa olla suorittamista, 
Tuula kiteyttää.

piRKKo paaKKi

Jos vanhemmat ovat töissä ja lapset tarvitsevat turvalli-
sen paikan viettää kesäpäiviä, seurakunnat tarjoavat heil-
le toimintaa.

Esimerkiksi Muhoksella järjestetään kesäkerhoja, las-
tenleirejä ja päiväleirejä eri-ikäisille lapsille. Lapset ovat 
innoissaan kesäisistä puuhista, esimerkiksi ongenvapojen 
tekemisestä ja onkimisesta, Tuula Väänänen tietää. 

– Jo suurella osalla seurakunnista on kesätoimintaa alle 
kouluikäisille lapsille ja pienille koululaisille ennen hei-
näkuun lomakauden alkua. Pienille lapsille kesäryhmät 
antavat mahdollisuuden ryhmässä olemiseen, lomasta 
nauttimiseen ja turvallisen aikuisen seuraan.

– Kesätoiminta on lapselle ensisijaisesti kasvupaikka, 
ei hoitopaikka, varhaiskasvatussihteeri Mirkka Torppa 
Kirkkohallituksesta luonnehtii.

Kesäkuu
7.6.-30.8. Urkuyö ja aaria, Espoon 
tuomiokirkko ja Tapiolan kirkko, 
Espoo. Lisätietoja: www.urkuyo-
festival.fi. 
8.-10.6. Suomen Lähetysseuran lä-
hetysjuhlat, Hyvinkää. www.mis-
sion.fi. 
10.6.-20.8. Tiekirkot avoinna. www.
tiekirkot.fi. 
15.-17.6. Kylväjän kesäpäivät, Kuu-
sankoski. www.flom.fi. 
15.-17.6. Sanan suvipäivät, Mik-
keli. www.kansanraamattuseura.
fi, www.suvipaivat.fi. 
29.6.-1.7. Radiolähetystyön kesä-
päivät, Tampere. www.sansa.fi, Ka-
levan seurakunta. 
29.6.-1.7. Valtakunnallinen evan-
keliumijuhla, Ylistaro. www.ylista-
ronevankeliumijuhlat.net. 
29.6.-2.7. Suviseurat, Valkeala. 
www.srk-oulu.net. 

Heinäkuu
6.-8.7. Herättäjäjuhlat, Lahti. www.
lahdenherattajajuhlat.fi. 
6.-8.7. Uusheräyksen kesäseurat, 
Kurikka. www.uusherays.fi 
6.-8.7. Valtakunnalliset kansanlä-
hetyspäivät, Ryttylä. www.kansan-
lahetyspaivat.fi, www.sekl.fi. 
13.-15.7. Rauhan Sanan suvijuh-
lat, Kokkola. www.lyrs.fi. 
29.7.-5.8. Lohtajan XXIX kirkko-
musiikkijuhlat, Lohtaja. kirkko-
musiikkijuhlat.lohtaja.fi.

Kesä tarjoaa
elokuu
3.-5.8. Hengen uudistus kirkossam-
me ry:n kesäjuhla, Orivesi. www.
hengenuudistus.fi. 
3.-5.8. Suomen Katulähetysliiton 
valtakunnalliset kesäpäivät, Sei-
näjoki.
6.-12.8. Lahden kansainvälinen ur-
kuviikko. www.lahtiorgan.fi.
11.-12.8. Merimieskirkon kesä-
juhlat, Kokkola. www.merimies-
kirkko.fi. 
24.-26.8. Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat, Nivala. 
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Y H D i S t Y K S e t

m u u t  S e u R a K u n n at

JaKeLu-
HuomautuKSet

puH. 0200 71000 
WWW.poSti.Fi/paLaute

Myllyojan 

Maikkulan

Laaja muistokivinäyttely
Näyttelykivet -15%

Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14
Piriläntie 145, Kempele

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

pa Lv e L u H a K e m i S t o

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakoti Pieni Pelakuu Kempeleessä avaa 
kesällä 2007 uuden 10-paikkaisen ryhmäkodin 
vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokau-

tista hoivaa ja huolenpitoa. Yhteistyötä tehdään 
yli kuntarajojen.

Pienessä kodissamme toteutuu yksilöllinen
asuminen ja hoiva.

www.pienipelakuu.fi    P. 050-3080657/Liisa Visuri

iLmoita RauHan 
teRveHDYKSeSSä!
ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia
myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi

iLmoita RauHan 
teRveHDYKSeSSä!

ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Sari Havia, myyntineuvottelija
puh. 020 754 2307

sari.havia@kotimaa.fi


