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molempia sukupuolia tarvitaan – kirkossakin
Suurin osa Helsingin teologikoulutukseen 

hyväksytyistä on tänä vuonna naisia. Vain 

29 prosenttia hyväksytyistä edustaa vas-

takkaista sukupuolta.  

Perusasteen rehtorit valittavat miesopet-

tajien vähäistä osuutta koulussa. Rehtoreis-

ta jopa 75 prosenttia pitää miesopettajien 

vähäisyyttä ongelmana. Näin kertoivat YLE 

uutiset jokin aika sitten.

Uutiset kirkon tai koulun naisistumisesta 

eivät välttämättä lupaa pelkkää hyvää, niin 

tervetullutta kuin naisten eteneminen yh-

teiskunnassa onkin.

Molempia sukupuolia tarvitaan. Kirkossa, 

koulussa ja kaikkialla yhteiskunnassa.

Yhdessä olemme enemmän. Vain toisen 

sukupuolen näkökulma asioihin on vajaa. 

Tämä pätee sekä miehiin että naisiin.

Koulussa tarvitaan miesopettajia an-

tamaan yksinhuoltajaperheiden lapsille 

mallia miehestä. Kirkossa mies osaa pu-

hua miehelle.

Mutta osaa mies puhua myös naiselle ja 

nainen miehelle. Erilaiset näkökulmat vain 

rikastavat meitä miehinä ja naisina.

Jos yksi sukupuoli dominoi liikaa yhteis-

kunnan instituutioissa,  vaarana on usein 

näkökulman ja työyhteisön vinoutuminen. 

Se on nähty armeijassa, jossa ainakaan ta-

kavuosina naista ei todellakaan kunnioi-

tettu ajatuksissa, teoissa eikä puheissa.

Naispoliiseja kohdellaan huonosti Suo-

men poliisivoimissa, jotka edelleen ovat 

miesvaltaisuuden linnake. Naisia poliiseis-

ta on vain murto-osa.

Eikä miehenkään ole helppo olla ainokai-

sena naisten työyhteisössä.

Miten kirkolle, koululle ja koko yhteis-

kunnalle käy, jos miehinen lahjakkuus jää 

suurelta osalta käyttämättä? Yhteiskun-

ta tarvitsee käyttöönsä kaikki resurssinsa, 

myös lahjakkuusresurssit.

Naisten lahjakkuutta ja kyvykkyyttä 

haaskataan edelleen Suomessa. Tarvitaan 

viisautta, että yhteiskunnassamme ei tu-

levaisuudessa tuhlata kenenkään lahjak-

kuutta.

Kotimaa-lehti puuttuu pääkirjoitukses-
saan 10. elokuuta Darfurin kriisiin Su-
danissa.

– Darfur on yksi kaikkein pahimmista 
humanitaarisista katastrofeista maailmassa, 
arvioivat asiantuntijat Sudanissa. Maan sisäl-
lissota ajoi vuonna 2004 yli neljä miljoonaa 
sudanilaista kodeistaan. Kahden miljoonan 
arvioidaan menehtyneen.

Jotta edes kansanmurha kaukana Afrikassa 
kiinnostaisi meitä, näyttää siltä, että kahden 
ehdon pitää täyttyä. Ensinnäkin tilanteen 
täytyy liittyä jollakin tavalla Yhdysvaltoihin 
ja sen sotaan terrorismia vastaan. Ja toiseksi 
sen vaikutusten täytyy koskettaa joko Eu-
roopan Unionia ja EU-maiden yhteistyötä 
tai Venäjän poliittista tilannetta.

Syvempi syy Sudanin kaltaisten kata-
strofien vähäiseen kiinnostavuuteen on 
Afrikan syrjäinen sijainti ja köyhyys. Sille 
ei löydy tilaa läntisen sivistyneistön maa-
ilmankuvassa.

Mitkään tapahtumat eivät meitä koske-
ta, elleivät ne ole todellisia uhkia meidän 
omalle elämällemme.

Kirkon ja Kaupungin kolumnisti Tommi 
Sarlin kirjoittaa 8. elokuuta markkinata-
louden autuudesta. 

– Lehdissä ääntään käyttävät verokes-
kustelussa erityisesti ne, joilla on rahaa ja 
taloudellista valtaa. Ja mikseivät he puhuisi, 
koska uudistukset ovat ennen muuta hei-
dän etunsa mukaisia. Sanojen pontimina 
on huoli taloudellisen kilpailukyvyn paran-
tamisesta. Sen eteenhän meidän on tehtävä 
kaikkemme lähes talvisodan hengessä. Si-
tä on palveltava päivin ja öin, jotta emme 
joutuisi häpeään markkinoilla. Ja hyvinhän 
suomipoika ja -tyttö ovat pärjänneet. Meillä 
on muutamia suuryrityksiä, joka ovat aidosti 
kansainvälisiä.

Laman jälkeen on ollut vallalla ajattelu, 
jossa talous tulee ennen muuta. Se on va-
pautunut. Siitä on tullut maailmanlaajaa ja 
rajatonta. Pörssikurssien liikkeet ovat tulleet 
tutuiksi. Menestyneiden pörssiyhtiöiden 
johtoa on palkittu näinä hyvinä aikoina 
optiojärjestelmällä ruhtinaallisesti. Kannat-
tavia firmoja yhdistellään, kun tehokkuus 
ja pörssikurssit sitä vaativat. Toiset ovat 
rikastuneet käsittämättömästi, kun toisia 
on potkittu pois tai heidän palkkansa on 
kasvanut verrattain vähän.

h ippi-Jeesus mainostaa jäätelöä, 
ajattelin kun ensi kertaa huoma-
sin makeanvärisen mainoksen 

bussipysäkin kyljessä. 
Tarkemmin katsottuna kuva ei ollut-

kaan jäätelömainos. Juliste markkinoi 
tulevaa evankeliointitapahtumaa ja ”yhtä 
totuutta tuolla ulkona”. 

En voinut kuin ällistellä, kun luin 
että kyseessä oli yhteiskristillinen, mo-
nenlaisia uskontulkintoja kunnioittava 
evankeliointitapahtuma. Eikä se ollut 
edes nuorisotempaus, vaan suunnattu 
kaikenikäisille.

Hippimäinen värimaailma on muotia 
– ainakin mainosmaailmassa ja tuotekää-
reissä. Mainos jäikin taatusti mieleen. 
Kalmankalpea Jeesus-hahmo muistutti 
Star Wars -elokuvan jediritaria niin pal-
jon, että siitä tuli yleinen vitsi.

Muodikkaana vitsinä voidaan pitää 
myös Yhdysvalloissa myytäviä raamat-
tuaiheisia leluja.

Mutta onko tällainen lähestymistapa 
hengellisyyteen uskottavaa? Tai edes ka-
tu-uskottavaa?

Amerikkalaistyylinen dynaamisuus on 
tuonut jäyhään luterilaisuuteen hyvää-
kin. Ei ole huono asia saada tunteet ja 
nuorisomassat liikkeelle. Rento toimin-
nallisuus tempaa mukaansa varmemmin 
kuin arka jäykistely. 

Mutta jossain vaiheessa voisi miettiä, 
pitäisikö suhtautumisen hengellisyyteen 
jotenkin poiketa elokuvissa ja bileissä 
käynnistä. Viihdemaailmaan on mu-
kava sukeltaa arkea pakoon, jännittää 
siellä toimintasankarin puolesta, ja kokea 

huojennuksen tunne, kun hyvä voittaa 
ja pahikset on tuomittu.

Mutta mitä jää käteen, kun tällainen 
viihteellisyyden pilvi haihtuu? Mitä jär-
keä on siinä, jos uskonnon harjoittami-
sesta tulee todellisuuspaon väline muun 
viihteen joukossa? 

Jos on olemassa ”yksi totuus”, sitä pitäisi 
voida soveltaa arkisimmassakin tilantees-
sa uskottavalla tavalla – totuuden pitäisi 
auttaa uskovaa muuttumaan niin, että 
vähempiuskoisetkin vakuuttuvat.

Muuttumisen vastuu ei kuitenkaan 
ole mediaseksikästä. Kautta aikojen 
on ollut helpompaa jäädä odottamaan 
ulkoista supersankaria, joka laskeutuu 
pilven päällä ja pelastaa maailman. Kun 
”totuus on tuolla ulkona”, sitä ei tarvit-
se etsiä itse.

Kun usko tuotteistetaan ja ulkoiste-
taan, ei kai ole kummallista jos profeetat 
ja pyhimykset puristetaan muovisiksi 
action-hahmoiksi? Osalle leikkijöistä 
ne ovat kertakulutussankareita muiden 
joukossa. Leikin tiimellyksessä lelujen 
yli-inhimilliset voimat ovat totta, mut-
ta leikin loputtua niiden elävyyteen ei 
usko lapsikaan.  

Aikuiset voivat pitää lelulaatikkoon 
viskattavaa Jeesusta pyhäinhäväistyksenä. 
Mutta toisaalta aikuisetkin ovat taitavia 
siirtämään hengellisyyden taka-alalle. 

Kuinka paljon uskonnollisuus, jota 
harjoitetaan muutama minuutti päivässä, 
oikeastaan poikkeaa lasten leikkimisestä? 
Asiaan uskotaan se hetki kun ”leikitään 
uskovaisia”, mutta muuna aikana elä-
män valinnat tehdään egoa miellyttä-
vällä tavalla.

Mainosmiehet ovat taitavia vetoamaan 
taipumuksiin, jotka ovat ihmisten mie-
lissä jo valmiiksi pinnan alla. Ulkoinen 
supersankari on paljon kätevämpi mark-
kinoida kuin itse oivallettu totuus. 

Viihteellinen lelukoppa-Jeesus ei ehkä 
olekaan pelkkä mainosmiesten keksimä 
vitsi. Asenne ratkaisee, onko hengellisyys 
viihteellistä itsepetosta, vai jotain vaka-
vasti otettavaa.
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t upakkakeskustelu ei iske tul-
ta Suomen evankelis-luteri-
laisessa kirkossa. Keskuste-
lu rippikoulunuorten tupa-

koinnista on vaahdonnut vuosia, 
mutta kirkon mahdollisesta sa-
vuttomuudesta ja työntekijöiden 
rohkaisemisesta sauhuttelun lo-
pettamiseen ei ole puhuttu juu-
ri mitään.

Pitäisikö julkinen keskustelu 
savuttomasta kirkosta vihdoinkin 
julistaa avatuksi?

– Ei hassumpi idea, sanoo Kir-
kon Diakonia ja yhteiskuntatyön 
työalasihteeri Seppo Lusikka, joka 
toimi kirkon päihdestrategiantyön 
sihteerinä. Kirkon vuonna 2005 
hyväksymässä päihdestrategiassa 
sivutaan tupakkaa lyhyesti.

– Avoin keskustelu pitäisi ottaa 
pöydälle tiedotusvälineissä ja meil-
läkin, Lusikka toivoo.

Kirkon sisällä ei ole käyty edes 
epävirallisia tupakkakeskusteluja. 
Kirkossa on Lusikan mukaan yksit-
täisiä henkilöitä, jotka kannattavat 
savuttomuutta, mutta heitä ei ole 
oikein koskaan saatu kohtamaan 
toisiaan ja ajamaan asiaa.

– Toivottavasti saadaan sellainen 
keskustelu aikaan, jossa savutto-
muuden vastustajat kertoisivat 
kantansa ja perustelisivat ne. 

Savuttomuus on 
seurakuntien oma asia

Kirkkohallitus ei voi juridisista 
syistä määrätä seurakuntia savut-
tomiksi. Savuttomuus on seura-
kuntien oma asia. Lusikan tiedos-
sa ei ole, olisiko seurakunnilla oi-
keus esimerkiksi pakottaa työnte-
kijänsä savuttomiksi työajalla, jos 
ne niin haluaisivat.

Lusikka toivoo, että pakkoa ja 
uhkaa ei käytetä kirkon työnteki-
jöitä kohtaan. 

– Työntekijän oma halu sau-
huttelun lopettamiseen on saatava 
mukaan, Lusikka sanoo.

Mutta miksi kirkon ylipäätänsä 
tulisi olla savuton? Eikö jokainen 
saisi röökata niin paljon kuin hu-
vittaa?

– Kirkon savuttomuus on merk-
kinä muille yhteisöille kaikkien 
ihmisten terveyden edistämises-
tä luomakunnassa. Se on myös 
esimerkkinä nuorille terveiden 
elämäntapojen puolesta, Lusikka 
painottaa.

Kirkko myöhästyi 
tupakkakeskustelusta

merkittäviä avauksia 
ei näkyvissä

Kirkkohallitus voisi antaa suosi-
tuksen savuttomuudesta seura-
kunnille, sanoo Kirkon Diakonia- 
ja yhteiskuntatyön johtaja Heik-
ki Hiilamo.

Hiilamo toivottaa tupakkakes-
kustelun tervetulleeksi, mutta ei 
usko, että kirkon sisältä on lähiai-
koina tulossa merkittäviä keskus-
telunavauksia.

Hiilamon mukaan tupakkakes-
kustelun esteenä on ollut näkemys, 
jonka mukaan keskustelu aiheesta 
ei ylipäätänsä ole tärkeää. Toinen 
syy on se, että tupakointia on pi-
detty yksityisasiana.

Hiilamokaan ei pidä kirkollisten 
tupakoitsijoiden savuttomuuteen 
pakottamista hyvänä ratkaisuna.

 – Ei ole mukavaa, jos joitakin 

työntekijöitä vainotaan tupakoin-
nin vuoksi.

– Kieltolinja ei tuota parhaita rat-
kaisuja vaan keskustelu ja yhteinen 
päätös. Tilanteen kärjistämiseen ei 
ole mitään syytä, Hiilamo jatkaa.

Hiilamo vertaa keskusteluja al-
koholista ja tupakasta. Kirkko on 
perinteisesti keskustellut ahkerasti 
alkoholista.

Tupakasta ei ole käyty saman-
laista keskustelua, vaikka tupakka 
on vaarallisempaa kuin alkoholi, 
Hiilamo huomauttaa.

Alkoholin haitat ovat ilmeisiä. Ne 
näkyvät heti. Tupakan vaikutukset 
voivat tulla esiin vasta kymmenien 
vuosien jälkeen.

Vasta 1970-luvalla tupakan vaa-
rallisuus ymmärrettiin kunnol-
la, vaikka viitteitä siitä oli saatu 
jo 1930- ja 1950-luvuilla. Viime 
vuosikymmenellä ja 2000-luvulla 
ongelmaan havahduttiin todella. 
Kirkon myöhästyminen tupak-
kakeskustelusta johtuu Hiilamon 
mukaan tästäkin syystä.

Suositus voisi 
synnyttää riitoja

Kirkon henkilöstöosaston palkkaus-
lakimies Timo von Boehm pohtii 
kirkkohallituksen mahdollisen tu-
pakkasuosituksen järkevyyttä. 

– Kysymys on siitä, mistä ylipää-
tänsä kannattaa antaa ohjeita. 

Boehmin mukaan tupakkaoh-
jeet voisivat aiheuttaa kirkossa 
riitoja.

Kristillisten päihdejärjestöjen 
keskusliiton Sininauhaliiton toi-
minnanjohtajan Aarne Kiviniemen 
mukaan kirkon pitäisi olla tämän 
päivän tasalla tupakka-asiassa. Kirkko 

ei näytä esimerkkiä muulle yhteis-
kunnalle kuten sen pitäisi. 

aikuisia ei 
kannata pakottaa

Limingan seurakunnan kirkkoherra 
Ilkka Tornberg ei usko, että aikuis-
ten ihmisten pakottaminen savut-
tomuuteen on viisasta. Sen sijaan 
henkilökuntaa kannattaa rohkais-
ta lopettamaan sauhuttelu. 

Tornberg on ollut Limingassa 
parikymmentä vuotta. Sinä ai-
kana muutama työntekijä on lo-
pettanut polttamisen ja heitä on 
päätöksessään tuettu. Viimeisessä 
tapauksessa työntekijältä kysyttiin 
hienovaraisesti tupakoinnista. Tul-
tuaan kerran pitemmältä vapaalta 
työntekijä kertoi lopettaneensa. 
Päätöstä tuettiin silläkin kertaa. 

tupakoita tuskin 
tumpataan kirkossa 
lähitulevaisuudessa.  
Savuttomuudesta ei 
ole edes keskusteltu.

Kirkon tulisi olla savuton
Vuonna 2005 hyväksytyn päihdestrategian mukaan kir-
kon ja seurakuntien tulisi asettaa tavoitteeksi olla savut-
tomia ja päihteettömiä yhteisöjä. Kirkot ja seurakunnat 
ovat savuttomia, kun tupakointi on kiellettyä kirkollis-
ten yhteisöjen omistamissa ja hallinnoimissa sisätilois-
sa; kun tupakointipaikkoja ei järjestetä lapsia ja nuo-
ria varten (toiminta- ja harrastetilojen leirikeskusten 
yhteydessä oleville pihoille ja ulkoalueille);  kun tupak-
katuotteiden myynti on kielletty kirkollisten yhteisöjen 
omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja rippikoululei-
rien yhteydessä; kun tuetaan henkilökunnan tupakan 
käytön lopettamista.

työajalla sauhuttelun 
voi kieltää

Tupakkalaissa ei anneta työnantajalle oikeutta kieltää tu-
pakanpolttoa työajalla. Asia on tuotevalvontakeskuksen 
mukaan työntekijän ja työnantajan välinen. Työnantaja 
voi tupakkalain mukaan kieltää ainakin yrityksissä tu-
pakoinnin sisä- ja ulkotiloissa. Työajalla sauhuttelus-
ta laki ei siis puhu mitään, mutta se ei tarkoita, etteikö 
kielto voisi olla mahdollinen.  Jotkut työnantajat ovat-
kin kieltäneet savuttelun työajalla. Jos työntekijän tau-
koja ei lasketa kuuluvaksi työaikaan, työnantajalla ei ole 
oikeutta kieltää tupakointia tauoilla.
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Kukaan Limingan seurakunnan 
työntekijöistä ei polta.

Lumijoen seurakunnan talous-
päällikkö Helena Ylilauri vastustaa 
tupakointia henkeen ja vereen. Hän 
soisi, että Lumijoen seurakunta ot-
taisi mielellään vastaan kirkkohal-
lituksen savuttomuussuosituksen, 
jos sellainen vain tulisi.

Lumijoen seurakunnan työnteki-
jöistä ei tällä hetkellä polta kukaan, 
viimeinen tupakoitsija oli seurakun-
nassa töissä vuosia sitten.

– Olisi halvan näköistä, jos esi-
merkiksi kirkkoherranviraston 
edessä poltettaisiin. Se ei sovi ol-
lenkaan.

– Jos nainen polttaa, se lyö häneen 
leiman. Tupakointi vanhentaa ihoa 
ja ihmistä, haisee kauheasti ja mak-
saa paljon, Ylilauri napauttaa.

PeKKa heLiN
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Oulun tuomiokirkossa: Su 
19.8. klo 10 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen, kanttorina Essi Takkinen. 
Kolehti seurakunnissa tehtävän 
nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen Nuorten Keskuk-
sen kautta. Radio Dei.
Ke 22.8. klo 10 perhekerhojen 
aloituskirkko. Kirkkohetki 
kestää 30 min., jonka jälkeen 
siirrymme Keskustan srk-talon 
alasaliin kahville. Mukana las-
tenohjaajat Heleena Hietala ja 
Outi Metsikkö, nuorisotyönoh-
jaaja Kaija Siniluoto ja pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
Su 26.8. klo 10 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Martti 
Pennanen, kanttorina Essi 
Takkinen. Kolehti Kenian lä-
hetykselle erityisesti aids-orpo-
työhön ja kehitysvammaisten 
kouluun SLEY:n kautta.
Heinätorin seurakuntatalossa 
su 19.8. klo 12 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
kanttorina Essi Takkinen.
Intiön seurakuntakodissa su 
26.8. klo 12 messu, toimittaa 
Jyrki Vaaramo, kanttorina Essi 
Takkinen.

Karjasillan kirkossa: La 18.8. 
klo 18 messu, toimittaa Vesa 
Pöyhtäri, saarnaa Yrjö Haapala, 
kanttorina Juha Soranta.
Su 19.8. klo 10 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemi-
seen ja kehittämiseen Nuorten 
Keskus ry:n kautta.
Su 26.8. klo 10 messu, toimittaa 
Erkki Aarnio ja Matti Häkkinen, 
saarnaa Patrick Dickson, urut 
Kalevi Jantunen, kanttoreina 
Riitta Piippo ja Ilkka Järviö. 
Patrick Dicksonin lähtöjuhla. 
Kolehti Mosambikin Machavan 
orpokodin hyväksi.
Kastellin kirkossa: Su 19.8. 
klo 10 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Hanna 
Liuska, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 26.8. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Else Piilonen. 
Kolehti Kenian lähetykselle 
erityisesti aids-orpotyön ja 
kehitysvammaiskoulun työn 
tukemiseen Suomen Luteri-
laisen Evankeliumiyhdistys ry:
n kautta.

Maikkulan kappelissa: Su 19.8. 
klo 12 messu, toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Hanna 
Liuska, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 26.8. klo 12 messu, toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustaa Lauri 
Kotila, kanttorina Juha Pöykkö. 
Kolehti ks. Kastelli.
Pyhän Andreaan kirkossa: 
Su 19.8. klo 12 messu toimit-
taa Juha Vähäkangas, avustaa 
Jukka Moilanen, kanttorina 
Eeva-Maija Sorvari. Kolehti ks. 
Karjasilta.
Su 26.8. klo 12 Messu, toimittaa 
Olavi Mäkelä, avustaa Satu Saa-
rinen, kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. Kolehti ks. Kastelli.
Kaukovainion kappelissa: Su 
19.8. klo 12 messu, toimittaa 
Juhani Lavanko, avustaa Riina 
Moilanen, kanttorina Juha So-
ranta. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 26.8. klo 12 messu, toimit-
taa Liisa Karkulehto, saarnaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Else Piilonen. Kolehti 
ks. Kastelli.

Tuiran kirkossa: Su 19.8. klo 10 
messu, toimittaa Juha Valppu, 
avustaa Riitta Louhelainen, 
kanttorina Juha Pöykkö. Ko-
lehti seurakunnissa tehtävän 
nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen Nuorten Keskus 
ry:lle.
Su 19.8. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Juha Valppu, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti Julistus ja 
seurakuntapalvelulle Kansan 
Raamattuseuran kautta.
Ke 22.8. klo 20 viikkomessu, toi-
mittaa Juha Valppu, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
Pietarin katulapsityöhön Mar-
tinus-säätiölle.
Su 26.8. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Heikki 
Jämsä. Kolehti Kenian lähetyk-
selle erityisesti aids-orpotyön 
ja kehitysvammaiskoulun työn 
tukemiseen SLEY:n kautta. Ra-
diointi Radio Dei.
Su 26.8. klo 18 iltamessu, 
toimittaa Harri Fagerholm, 
kanttorina Lauri-Kalle Kallun-
ki. Kolehti oman seurakunnan 
nimikkolähettityölle, Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Ke 29.8. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Stiven Naatus, kant-
torina Heikki Jämsä. Kolehti ks. 
Tuira 26.8. klo 18.

Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 19.8. klo 10 messu, toimittaa 
Petteri Tuulos, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kalle 
Kallunki. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Su 26.8. klo 10 Messu, toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa Riikka 
Honkavaara, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
19.8. klo 12 messu, toimittaa 
Lauri Kujala, avustavat Riitta 
Louhelainen, Raili Toppinen 
ja Paula Kyllönen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kolehti 
ks. Tuira klo 10. 70-vuotiaiden 
juhla.
Su 26.8. klo 12 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttorina 
Jukka Jaakkola. Kolehti ks. Tuira 
klo 10.
Pateniemen kirkossa: Su 19.8. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Petteri Tuulos, kant-
torina Juha Pöykkö. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Su 26.8. klo 12 sanajumalan-
palvelus, toimittaa Harri Fager-
holm, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti ks. Tuira klo 10.

Oulujoen kirkossa: Su 19.8. klo 
10 messu, toimittaa Antti Les-
kelä, saarnaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Sanna Leppäniemi.
Su 26.8. klo 10 messu, toimittaa 
Paavo Moilanen, saarnaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Turkansaaren kirkossa su 
19.8. klo 12 messu, toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina Leo 
Rahko.
Su 26.8. klo 12 messu, toimittaa 
Pekka Rehumäki, kanttorina 
Maija Tynkkynen.
Huonesuon seurakuntako-
dissa su 19.8. klo 12 sanaju-
malanpalvelus, toimittaa Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi. Korvensuora-
päivät Korvensuoran koulun 
alueella.
Pikkaralan koululla su 26.8. 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
toimittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi.
Ylikiimingin kirkossa: Su 
19.8. klo 10 messu, toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina Leo 
Rahko.
Su 26.8. klo 10 messu, toimittaa 
Pentti Kortesluoma.

muut jumalanpalvelukset
Pyhän Luukkaan kappelissa ma 27.8. klo 19 Hiljaisuuden ilta 
(messu), toimittaa Ulla Säilä.

hartauselämä
Aamurukous ke 22.8. ja 29.8. 
klo 7.45, Pyhän Luukkaan 
kappeli.Raamatun tekstit, hil-
jaisuutta, yhteistä rukousta ja 
laulua. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kesähartaus to 16.8. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus Jyrki 
Vaaramo.
Kesähartaus to 16.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen.
Kesähartaus to 23.8. klo 14, 
Sara Wacklin -koti. Hanna-
Maija Karjalainen, kanttorina 
Essi Takkinen.
Kesähartaus to 23.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Anna-Mari Heik-
kinen.
Sanan ja rukouksen ilta su 
26.8. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Raamattuopetus 
Jorma Aspegren Kokkolasta, 
yhteinen esirukous kirjoitettu-
jen aiheiden puolesta sekä hen-
kilökohtaista rukouspalvelua 
sairaiden ym. apua tarvitsevien 
puolesta. 
Päiväseurat ke 29.8. klo 12, 

Keskustan seurakuntatalo. 
Kesähartaus to 30.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.

karjasillan seurakunta

Rauhan Sanan kesäseurat 
18.–19.8, Karjasillan kirkko. 
Seurat alkavat la klo 12, seu-
rakunnan tervehdys Lauri 
Kotila. Seurat jatkuvat su klo 
12.30 (pyhäkoulu klo 11.30). 
Seuroissa puhujina Yrjö Haa-
pala, Karl-Göran Välivaara ja 
Heikki Kontio.

OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus to 16.8. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Paavo Moilanen, kant-
torina Lauri Nurkkala. Sateella 
kirkossa.

musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkukonsertit to 16.8. ja 23.8. 
klo 19, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. ilmoitus. 
karjasillan seurakunta

Kirjatorstai to 23.8. klo 18, 
Karjasillan kirkko. 
OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Kesäillan musiikkihetki Yli-
kiimingin kirkossa torstaisin 
klo 20:
16.8. Raimo Paaso, laulu, Outi 
Nissi, piano.
23.8. Ylikiiminkiläiset yksinlau-
lun harrastajat.

diakonia
karjasillan seurakunta

Juttutupa ma 27.8. klo 13.10 
Kastellin kirkon pappilan ka-
mari. Syyskauden aloitus. Päi-
väkahvit ja keskustelua.
Omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ke 29.8. klo 13,  Kau-
kovainion kappeli, Ystävän-
kammari. Vertaistukiryhmä 
koostuu samassa elämäntiln-
teessa olevista omaishoitajista. 
Sen tarkoitus on tukea, virkistää 
ja auttaa jaksamaan pitkäaikai-
sessa hoitosuhteessa.
Yhteinen seurakuntapalvelu

KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perheleiri 
21.–23.9, Rokuan leirikeskus. 
Ilm. viim. 7.9. puh.(08)316 
1340.
KUULOVAMMAISET
Koko perheen kesäilta to 16.8. 

klo 17.30, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. 
NÄKÖVAMMAISET
Näkövammaisten retki Tor-
nio-Haaparantaan ma 1.10.
Retki yhdessä Pohjois-Poh-
janmaan näkövammaiset ry:n 
kanssa. Retken hinta 10 e sis. 
matkat, ruokailun ja opaste-
tun kiertoajelun. Iltapäivällä 
ostosaikaa Ikeassa. Ilm. 14.9. 
mennessä näkövammaisten 
yhdistykselle p. (08) 311 5653. 
Opasta voit kysyä diakonia-
työntekijältä p. 050 430 5178.
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
17. ja 24.8. klo 13, Diakonia-
keskus. 

Lähetys
Retki hiippakunnan lähe-
tysjuhlille Nivalaan la 25.8. 
Yhteiskuljetus lähtee linja-au-
toasemalta tilausajolaiturilta 
klo 7.30. Paluu noin klo 23. 
Kyyti maksaa 5 e / henkilö. Ilm. 
17.8. mennessä p. (08) 316 1340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri. Erillistä 
retkikirjettä ei lähetetä. Järj. 
rovastikunnan lähetystyö.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue
Lähetysilta to 16.8. klo 18, Vep-
sän koulun laavu. Hartauden 
pitää Jouni Riipinen. Kahvitte-
lun järjestää Vepsänkyläläiset 
ry. Tuotto lähetystyölle.

Lapset ja  
lapsiperheet
Perhekerhot alkavat. Ks. il-
moitus. 

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Päiväkerhot:
To 23.8. klo 13, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
Ma 27.8. klo 13, Heinätorin 
seurakuntatalo. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautuminen Outi 
Metsikkö, p. 050 521 3380.

karjasillan seurakunta

Olkkari ma 10.9. klo 18.30, 
Kaukovainion kappeli. Olkkari 
on paikka, jossa voit tutustua ja 
viettää aikaa muiden perheiden 
kanssa. Äidit, isät, lapset: kaikki 
mukaan, joka maanantai. Ei 
kiirettä mihinkään. Leppoi-
saa yhdessäoloa, kahvittelua, 

biljardia ym. Lisätietoja Riina 
Moilaselta 050 433 4102.

tuiran seurakunta

Musiikkileikkikoulu Trilli. Ks. 
ilmoitus.

varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhot alkavat 
viikolla 37.  Lisätietoja myö-
hemmin ilmestyvissä lehdissä 
ja www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

Nuoret
Nuortenilta ke 22. ja 29.8. klo 
18–21, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. 22.8. aiheena Kuka 
minä todella olen? 29.8. aiheena 
Parantaja. Talo tarjoaa mehut ja 
makkarat.
Tuu tsekkaan -tapahtumat 
ks. www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri.

opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Peli- ja saunaillat ke 22. ja 29.8. 
klo 18, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Oma pyyhe mu-
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Tuira: Mikko Pekka Olavi 
Lopakka ja Hanna Kristiina 
Lepistö, Jouni Antero Jokelai-
nen ja Saara Adele Luttinen, 
Esa Antero Paakkolanvaara ja 
Aniitta Päivi Tuulikki Saarinen, 
Tero Henrik Mansikkamäki 
ja Anne Maria Myllymäki, 
Jarkko Tapio Salo ja Riikka 
Johanna Saari, Kimmo Juhani 
Lapinkari ja Marika Kristiina 
Ainonen, Juha Petri Järvinen 
ja Tuija Maarit Kolehmainen, 
Marko Sakari Manninen ja 
Liisa Irmeli Timonen, Janne 
Kalervo Siikaluoma ja Maaret 
Suvi-Tuulia Pesonen, Arto 
Juho Kettunen ja Anna-Leena 
Hillervo, Raimo Juhani Sevón 
ja Jaana Hannele Sevón, Pekka 
Hermanni Koivukoski ja Liisa 
Marianna Myllylä, Leo-Henri 
Olavi Heikkilä ja Anita Maarit 
Heikkinen, Pekka Toivo Tapani 
Moilanen ja Tanja Elisa Seita-
niemi, Juha Markus Ridanpää 
ja Eeva-Kaisa Prokkola, Antti 
Petteri Jussila ja Elina Taija-
Maria Porola, Risto Ilmari Pa-
kanen ja Teija Marita Sarajärvi, 
Niko-Matti Henrik Korkatti ja 
Emilia Päivi Eskonsalo, Kimmo 
Anders Siponen ja Sanna Maria 
Tasanto, Mika-Antero Rekilä ja 
Riina Tellervo Hyvärinen, Sami 
Henrik Saiho ja Tarja Lempi 
Anneli Alakoski, Riku Harri 
Roiha ja Mirva Inari Keskitalo, 
Jani Kristian Polvinen ja Katja 
Henrika Niemelä.
Oulujoki: Kimmo Elias Huttu 
ja Pia Pauliina Koski, Juha 
Aarne Hökkä ja Marjatta Sisko 
Hannele Kemppainen, Toi-
vo-Petteri Parttimaa ja Milla 
Johanna Teeri, Jarmo Juhani 
Heikkinen ja Minna Tuulia 
Kanniainen, Janne Samuli Rau-
hala ja Tuija Tuulikki Sallinen, 
Kari Tapani Hyytinen ja Piia 
Annukka Kemppainen, Markus 
Päiviö Petäjä ja Marika Anette 
Andersson, Hannu Petri Inkala 
ja Heli Katriina Pirttilahti, Matti 
Juhani Hokkanen ja Anni Sisko 
Tirkkonen, Esa Kalevi Henrik 
Kurvi ja Kati Annukka Isteri, 
Mikko Juhani Myllymäki ja 
Reija Annukka Särkelä, Marko 
Juhani Lakkala ja Tea Nina 
Birgitta Ulander, Mika-Peeter 
Tapani Vikström ja Minna 
Pauliina Koistinen.

kaan. Nuotion äärellä iltapala 
ja päätöshartaus.
OPISKELIJAJÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten kesäillat 
torstaisin:
16.8. klo 18, Öbergin talo. 
Ari Lukkarinen: Ristiretkistä 
jihadiin.
22.8. klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Ristin luona ankkuris-
sa, Tuomas Lempinen.
29.8. klo 18.30, Pyhän Luukkaan 
kappeli. Kristitty ja raha, Ari 
Lukkarinen.
OPKOn kesäraamis ti 21.8. ja 
28.8. klo 18, Torikatu 9 A 32. 
 

Seniorit
karjasillan seurakunta

Vanhuslinja. Jos olet yksin, 
sairas tai muuten haluat kes-
kustella toisen kanssa sinua 
askarruttavista asioista, soita 
vanhuksille suunnattuun puhe-
linpäivystykseen keskiviikkoisin 
klo 9–11, p. 040 574 7157.

tuiran seurakunta

Seurakuntakerho ti 28.8. klo 
14, Kangastien Palvelukeskus. 
Kerhossa on hartaudellista 
ohjelmaa ja kahvit.

Leirit ja retket
Rentoutumisleiri omaishoita-
jille 31.8.–2.9., Rokuan leirikes-
kus. Ulkoilua, lepoa,ohjattuja 
rentoutushetkiä,yhdessäoloa.
Hinta 41e sis.matkat, täysi-
hoidon ja vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilm. viim. 20.8. p.  (08) 316 
1340. Järj. myös Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry.
Hiljaisuuden retriitti 7.–9.9, 
Rokuan leirikeskus. Teemana 
Kiitos Jumalalle hänen lah-
joistaan. Ohjaajina Katariina 
Pitkänen p. 050 386 8677 ja 
Ulla Säilä p. 040 574 7129. He 
myös vastaavat tiedusteluihin. 
Hinta 41e. Ilm. viim.  24.8. 
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri tai (08)316 
1340. Etusija ei-äskettäin osal-
listuneilla.
Sinkkuleiri Rokuan leirikes-
kuksessa 14.–16.9. Leirin hinta 
34 e sis. matkat, majoituksen, 
vakuutuksen Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille. Ilm. www.
oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri tai numeroon (08) 
316 1340 (arkisin 9–16).
Ruskaretki Vuontispirtille 
20.–24.9. Lähde ruskaretkelle 
pohjoisen upeisiin maisemiin. 
Vuontispirtti  sijaitsee tunturi- 
Lapissa, Pallas- Ounastunturin 
kansallispuiston maisemassa. 
Hinta täysihoitoineen ja mat-
koineen aikuiselta hotellissa 
(2hh) 250 e ja, (1hh) 300 e. 
Lapselta puoleen hintaan lisä-
vuoteessa Tiedustelut diakoni-
työntekijä Mirva Kuikka 040 
574 7091. Ilm. puh. (08) 316 
1340. Ilmoittautuneille lähe-
tetään kirje noin kaksi viikkoa 
ennen matkan alkua.
tuiran seurakunta

Perheleiri Kuusamon Juumas-
sa 7.–9.9. Liikutaan luonnossa 
sekä leikitään ja askarrellaan. 
Mukana pastori Riikka Hon-
kavaara ja lastenohjaajia. Ilm.
www.oulunseurakunnat.fi/ta-
pahtumakalenteri. Hinnat: 41 
e / aikuinen, 4–18 -vuotiaat 27 
e. Hinta sis.  matkat, ruuan ja 
majoituksen. 

Kuorot ja  
yhdistykset
Ks. ilmoitus syksyllä alkavista 
kuoroista.

muut menot
Puolivälinkankaan kyläta-
pahtuma la 18.8. klo 10, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Tapahtumas-
sa ohjelmaa koko perheelle. 
Urkuvartteja, lapsille satutuo-
kioita ja pöytäteatteriesitys  
”Pieni kiittämätön varpunen” 
Mummon kammarissa. Mak-
karanpaistoa.
Opastettu hautausmaakierros 
ma 20.8. klo 18–20, Oulun 
hautausmaa, Intiö. Lähtöpaikka 
on Hautajaishuoneiston edusta 
eli hautausmaan pääportti (Ka-
jaanintie 1). Lippu  5 e, lunas-
tetaan etukäteen seurakuntien 
keskusrekisteristä (Isokatu 17). 
Kierrokselle otetaan enintään 
15 osallistujaa. 
Sinkkuillat ti 21. ja 28.8. klo 
18, Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Aikuisten yksineläjien 
tapaamispaikka. Alkuhartaus, 
kahvit, pelejä, yhdessäoloa nuo-
tiolla, saunomismahdollisuus.
Tuomasmessun suunnittelu-
palaveri to 23.8. klo 17, Öbergin 
talo. Ensimmäinen syksyn mes-
su on 22.9. ja sen suunnittelu 
aloitetaan nyt. Messu kaipaa 
soittajia, laulajia, juontajia, 
lukijoita, alttarinrakentajia, ko-
lehdinkerääjiä, teenkeittäjiä jne. 
Anna lahjasi käyttöön, että siitä 
tulisi tekijöidensä näköinen. 
Yhdyshenkilönä toimii Ulla 
Säilä, p. 040 574 7129. 
Elotori-tapahtuma pe 24.8. 
klo 13, Caritas-Kodin sisäpiha. 
Iloinen, torihenkinen iltapäi-

vä. Ohjelmassa hartaus (Satu 
Saarinen,Juha Soranta), musiik-
kia ( Pertti Haipola,Mäntyahon 
orkesteri), myytävänä sadon-
korjuutuotteita, leivonnaisia, 
kahvia, lettuja, makkaraa ym. 
Arvontaa. Tilaisuuden juontaa 
Jouni Qveflander. Järj. Höyh-
tyän suuralueen vanhus- ja 
vammaistyöryhmä.
Hiljaisuuden ilta ma 27.8. klo 
19, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Ilta rakentuu Raamatun teks-
tistä, hiljaisesta rukouksesta, 
ehtoollisen vietosta ja laulusta. 
Lopuksi on mahdollisuus jäädä 
teelle.
Naisten ilta ma 27.8. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Vierailija KUA:sta.
Keskustelua ja yhdessäoloa, sekä 
saunomista. Makkaranpaisto-
mahdollisuus (omat makkarat 
mukaan), iltatee tai kahvit. 
Aikuisrippikoulu alkaa la 1.9. 
Jos rippikoulu jäi aikanaan 
käymättä, ilmoittaudu nyt. 
Soita (08) 531 3200. 
Rakkautta arjessa -juhlailta pe 
7.9. klo 18, Hintan seurakunta-
talo. Ohjelmassa on musiikkia 
Mieskuoro Weljien ja Tuomas 
Katajalan esittämänä. Arkirak-
kaudesta ja vanhemmuudesta 
puhuu Paula Juolasmaa. Ilta-
palatarjoilu. Illan päätteeksi 
ehtoollinen. Ilm. viim. 31.8. 
tarjoilujen vuoksi www.oulun-
seurakunnat.fi/virtaa. 

Perhekerhot alkavat
Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset hoitajineen 
tai vanhempineen. Kerhossa on hartaus, kahvittelua, 
askartelua ja laulua. Ilmoittautumista ei tarvita.
Lisätiedot: www.oulunseurakunnat.fi/perhekerhot.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Heinätorin seurakuntatalo ke 29.8. klo 10–11.30
Intiön perhekerho to 30.8. klo 10–12.30

Karjasillan seurakunta
Kaakkurin toimintakeskus ma 3.9. klo 9.30–11.30
Koskelan seurakuntakoti ke 5.9. klo 9.30–11.30
Pyhän Andreaan kirkko ke 5.9. klo 9.30– 11.00

Tuiran seurakunta 
Perhekerhot alkavat ke 5.9. klo 9.30, 
paitsi Luukkaan perhekerho to 6.9. klo 9.30. 
Pyhän Tuomaan kirkko 
Toppilan monipalvelutalo
Rajakylän seurakuntakoti
Kuivasjärven seurakuntakoti
Pateniemen kirkko
Pyhän Luukkaan kappeli

Oulujoen seurakunta
Perhekerhot alkavat viikolla 37. 
Tarkemmat ajankohdat selviävät myöhemmin. 
Ylikiimingin alue
Vanha Pappila to 6.9. klo 10– 12

Apuriksi perhekerhoon

”Tartu tilaisuuteen oivaan, 
saat päivääsi roimasti voimaa. 
Keskiviikko aamut ne iloisesti alkaa, 
kirkkoa kohti kun liikutat jalkaa. 
Perhekerhot odottavat apureita lisää, 
nuorta, vanhaa tai vaikka isää. 
Kahvinkeittoa ja keksin kääntöä, 
ei se ole vaikeaa vääntöä. 
Vaadimme sinulta vain iloista mieltä, 
emme edes liukasta kieltä. 
Kerhoja koolla on lukuisasti, 
kaksi jopa Kaakkurissa asti. 
Sinulta odotamme pikaista soittoa, 
jopa ennen syksyn koittoa.” 

Karjasillan seurakunnan 
diakoniatyöntekijät: 
Anu Kontio puh. 040 5747 162
Nina Niemelä puh. 040 5752 711

Tuomiokirkko: Sami Tuomas 
Sakari Lassila ja Kati Maria An-
nunen, Mikko Juhani Luhtanie-
mi ja Jessica Mariana Pasanen, 
Jarkko Olavi Kultalahti ja Saija-
Maarit Helena Piipponen, Anssi 
Kalle Aukusti Lohi ja Saara Elisa 
Sivula, Ilpo Kristian Leontjeff 
ja Aila Maarit Miettunen, Juha 
Petteri Pirttikangas ja Han-
na-Kaisa Korpi, Tuomas Ville 
Robert Repo ja Anne Maarit 
Rautio, Juha Samuel Luokkala ja 
Anu Susanna Höyhtyä, Jaakko 
Pekka Hautaniemi ja Maria 
Pauliina Malinen, Riku Henrik 
Kaartinen ja Maria Mirjami 
Tolonen, Tuomas Juhani Suo-
ranta ja Terhi Annukka Myk-
kälä, Ilpo Antero Vartiainen ja 
Niina-Maria Virginia Luoma, 
Timothy Jon Hillukka ja Kaisa 
Pauliina Vihelä
Karjasilta: Mikko Sakari Keski-
nen ja Maarit Tellervo Leskinen, 
Jaakko Erkki Olavi Häli ja 
Anne Maarit Miettunen, Antti 
Markus Kouva ja Leena Anneli 
Kullas, Sami Juhani Keränen 
ja Anne-Mari Rönkkö, Ville 
Jaakko Matias Partanen ja 
Satu Hannele Välkky, Jukka 
Matias Luokkanen ja Jennika 
Karoliina Maaninka, Mikko 
Juhani Kankaanpää ja Minna 
Leena Elisabet Honkanen, 
Joonas Ilmari Juntunen ja Pirjo 
Helena Puolimatka, Kari Aatos 
Kristian Lyly ja Minna Susanna 
Vuohtoniemi, Pekka Juhani 
Keisu ja Jutta Maaria Ervasti, 
Lauri Tapani Laru ja Johanna 
Henriika Koivuperä, Vesa Antti 
Peltola ja Liisa Maria Eskelinen, 
Mikko Juhani Mäenpää ja Anna 
Matleena Sedergren, Ville Matti 
Karjalainen ja Sara Karoliina 
Kivelä, Olli Tapani Pelto-Aho 
ja Anne Maarit Nillukka, Timo 
Antti Olavi Brusila ja Anna 
Pauliina Kautto, Olli Seppo 
Kleemola ja Riitta Kyllikki 
Ylisassi.

Tuomiokirkko: Enni Liliana 
Anttila, Lukas Roger Seve-
rus Kalmari, Daniel Joonatan 
Törmänen, Veeti Johannes 
Ylilahti. 
Karjasilta: Juhana Valdemar 
Ahonen, Fiia Margaret Hökkä, 
Leila Mari Mimosa Jokikokko, 
Veera Lotta Pauliina Keränen, 
Luukas Aaron Eemeli Kin-
nunen, Iida Olivia Krokberg, 
Nea Adele Kämäräinen, Laura 
Karoliina Niemelä, Vanamo 
Kerttu Inkeri Pieviläinen, Ville 
Valtteri Salo, Scarlett Hilla 
Anneli Tackett, Samu Juhani 
Kaijala, Iida-Maria Konttinen, 
Veera Kaarina Laukka, Aada So-
fia Leppänen, Samuel Andreas 
Paasovaara, Noel Sebastian 
Peltola, Sanni Sidonia Rusko, 
Topias Viljami Sikala, Aino 
Elina Tomperi, Veera Maria 
Vähäkangas.
Tuira: Anthony Victor Olavi 
Zehar, Luka Akseli Kristian Iko-
nen, Konsta Väinämö Kukko, 
Helmi Ilona Kunnari, Moona 
Aleksandra Lempiäinen, Tatu 
Petteri Miikki, Elli Helena 
Myllylahti, Leevi Otto Mikael 
Ponto, Niko Kristian Rousu, 
Sampo Paavali Suhonen, Joel 
Patrik Aikoma, Kaapo Antero 
Haverinen, Pinja Peppiina 
Karvonen, Elmeri Vilho Au-
kusti Kukkonen, Vilhelmi Lauri 
Ilmari Kukkonen, Fanny Mette 
Maaria Kuurola, Aino Emilia 
Lukkarinen, Ronja Maria Ne-
vala, Unna Aili Emilla Suutari, 
Kaisla Marketta Ylimäki.
Oulujoki: Ville Olavi Sirkkala, 
Olli Matias Henriksson, Niilo 
Verneri Kelloniemi, Jenna Julia 
Murhu, Joakim Esaias Nissilä, 
Viena Amelia Nylander, Justus 
Petteri Pirttilä, Riikka Heleena 
Raatikainen, Annika Inkeri Uu-
sitalo, Niko Jaakko Topias Viir-
ret, Aapo Vilho Matti Alaniska, 
Ville Pekka Juhani Naumanen, 
Johannes Aarre Tapani Palmi, 
Jimi Miska Kristian Pekkala, 
Aino Karoliina Mei Rahimi, 
Amalia Linnea Ruonakoski.

Tuomiokirkko: Liisa Maria 
Niinimaa s. Lehtonen 59 v, Anna 
Liisa Hepo-oja s. Järvenpää 80 v, 
Matti Olavi Heiskala 79 v, Mar-
ja-Leena Kivelä s. Vaittinen 55 v, 
Jenni Pauliina Myllys 18 v, Eevi 
Eliisabet Hyrkäs s. Kalamäki 
88 v, Seija Margit Hyvärinen s. 
Vokkolainen 72 v.
Karjasilta: Ilmo Emil Järvelin 
88 v, Vieno Aakko s. Myllylä 70 
v,  Laila Pauliina Ranta
s. Siira 94 v, Reeta Vappu Laurila 
s. Ojala 64 v, Raija Inkeri Juntu-
nen s. Savaloja 60 v, Olavi Kaarlo 
Heikkinen 76 v, Helvi Kaarina 
Suorsa s. Kinnunen 75 v, Hannes 
Jalmari Taipaleenmäki 77 v, 
Aarne Jalmari Nisula 77 v.
Tuira: Tauno Ilmari Halonen 80 
v, Saida Iida Senja Ylihurula 89 v, 
Heintz Emil Ekman 72 v,
Tiina Anneli Väisänen s. Pino-
niemi 61 v, Reino Taisto Vilhel-
mi Koski 67 v, Pauli Henrikki 
Ruonala 87 v, Aune Kaisa Pesola 
s. Lehmusahde 75 v.
Oulujoki: Raimo Pyhäjärvi 
69 v, Veli Johannes Runni 42 
v, Sylvi Elina Takaluoma s. 
Vahtola 77 v, Aini Mensonen s. 
Rissanen 85 v.

Tervetuloa viettämään yhteistä toimintapäivää su 26.8. 

klo 10–15 Hietasaaren leirikeskukseen.

Leikimme, syömme, saunomme, uimme. Mukana ovat Stiven 
Naatus, Kirsi Isola sekä Sirkku Nivala.Ilmoittautumiset 21.8. 
mennessä Yhteiseen seurakuntapalveluun puh. (08) 316 1340, 
klo 9–16. Hinta 10 e, (aikuinen+lapsi yhdessä), sisältää ruokai-
lun ja kahvin. 

Lisätietoja antavat Sirkku Nivala, p.  050 521 1065 ja 
Kirsi Isola, p. 050 575 0863.

”Yhdessä on kiva olla,
yhdessä voi levähtää, 
yhdessä on turvallista 
opetella elämään.”

Tule mukaan soittamaan!
Oulun ev.-lut. seurakuntien soitinvalmennusryhmään mahtuu vielä 

mukaan innokkaita alle 10-vuotiaita soittajia. Ryhmä kokoontuu 

ensimmäisen kerran 21.8. Raatin nuorisotalolla klo 17. 

Lisätietoa: www.oulunseurakunnat.fi/soittokunta.

 Yhteystiedot: Sari Junes p. 040 841 4680.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 19.8. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Englanninkielinen vesper 
su 26.8. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

Oulun seurakuntien kes-
kusrekisteri ja kirjaamo 
ovat suljettuna 29.8. hen-
kilökunnan koulutuspäi-
vän takia.



Rauhan tervehdys 6 • nro 26 • 16.8.2007

Joensuun seurakunnan urkuri Tuomas Pyrhönen (s. 1969) 
esittää mm. Max Regerin ja Louis Viernen teoksia. Hän on 

esiintynyt Suomessa, Saksassa, Unkarissa ja Virossa.

Vuoden Kanttori Jari Piikki (s. 1963) aloittaa Dietrich 
Buxtehuden tuotannolla. Lisäksi hän esittää Cesar Franckin 

tuotantoa ja säveltämiään urkukoraaleja suomalaisista virsistä.  
Konsertti päättyy kesän ylistykseen, jolloin soivat Suvivirsi ja 

lintujen äänet.

Ohjelma 5 e

Urkukonsertit torstaisin klo 19 
16.8. Tuomas Pyrhönen 

23.8. Jari Piikki

20. ja 21.8. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tuija Puurunen, p. 050 375 6915.

Pyhän Tuomaan kirkolla
Tuiran seurakunnan musiikkileikkikoulu Trillin perhe-

ryhmät aloittavat syyslukukauden 20. ja 21.8.
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tsekkaa, mihin voit osallistua seurakunnassasi. Voit tulla 
mukaan auttamisen halusta, taitojasi kehittämään tai ihan vain 

viihtymään yhteisen tekemisen merkeissä! Saat arvokasta 
työkokemusta, josta on hyötyä myöhemminkin. 

Tuu tsekkaan -tapahtumat:

Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Karjasillan seurakunta
su 19.8. klo 16–19 

Kaukovainion kappeli, Hiirihaukantie 6

Oulujoen seurakunta
pe 24.8. klo 18

Hintan seurakuntatalo, Hintantie 89

Tuiran seurakunta
ke 29.8. klo 18

Tuiran kirkko, Myllytie 5

Tilaisuus on tarkoitettu 15–20 
-vuotiaille nuorille.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Haluatko Sinä kokemuksia ja elämyksiä?

-Ja ilmoittaudu isoseksi!

ROKUAN LEIRIKESKUS
14.–16.9.  Sinkkuleiri   
21.–23.9.  Kehitysvammaisten perheleiri
  1.–4.10.  Eläkeläisten leiri 
  (etusija Oulujoen seurakuntalaisilla)
8.–11.10.  Työttömien leiri 
  (etusija Tuiran seurakuntalaisilla)

 1.– 4.11.  Veteraanileiri

Ilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen 
leirin alkua Yhteiseen seurakuntapalveluun 
puh. (08) 3161 340, ma – pe klo 9–16.

Lähde Piispansauvakävelylle
Oulu Päivien lauantaina 1.9. 
Kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille

• Alkujumppa
• Lähtö torilta klo 10. Kävellä voi sauvojen kanssa 
  tai ilman. Reitit 1,3 km, 3 km, 5,5 km ja 10 km. 
• Musiikista vastaavat Oulun ev.-lut. seurakuntien   
  soittokunta ja Ynnin Vaskiveikot. 

Järj. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Oulun kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimi sekä liikuntatoimi, Oulun kaupunginteatteri, Oulun ev.-lut. 
seurakunnat, Suomen Latu, Oulun Latu, ONMKY, Oulukävely, Marttaliit-

to, Diak ja partiolaiset. 

Lisätietoja www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.

Oulun seurakuntien kuorot ja musiikkiryhmät jatkavat 
toimintaansa jälleen elo-syyskuussa. Kuoroja ja musiikkiryhmiä 

on tarjolla kaikenikäisille laulajille.

Tuomiokirkkoseurakunta:
Tuomiokirkkokuoro to 23.8. klo 17
Katedraalikuoro to 23.8. klo 18.30. 

Kuoroja johtaa Raimo Paaso, p. 040 838 6807.

Karjasillan seurakunta:
Maikkulan lapsikuoro ke 22.8. klo 18

Mieskuoro TervasCanto Kaukovainion kappelilla ti 4.9. klo 17.30
Kastellin kirkkokuoro ma 3.9. klo 18.30
Karjasillan kirkkokuoro ke 5.9. klo 18
Maikkulan tenavakuoro ke 5.9. klo 17

Pyhän Andreaan lapsikuoro to 6.9. klo 17
Cantio Laudis -kuoro Karjasillan kirkossa to 6.9. klo 18

Tuiran seurakunta:
Pyhän Tuomaan lapsikuoro, I-ryhmä ti 4.9. klo 16.30, 

II-ryhmä ti 4.9. klo 17.30, johtaa Marjo Irjala, p. 040 778 4265.
Pyhän Tuomaan lapsikuoro, III-ryhmä to 16.8. klo 17,

 johtaa Anu Vuorenmaa, p. 040 522 8075. 
Kuoro kokoontuu joka toinen torstai.

Kirkkolaulajat Pyhän Tuomaan kirkolla ke 29.8. klo 18, 
johtaa Tommi Hekkala, p. 040 831 6226.

Tuiran kirkon naiskuoro Pyhän Tuomaan kirkolla ma 3.9. klo 18.30,
johtaa Tommi Hekkala, p. 040 831 6226.

Tuiran Gospel-ryhmä Tuiran kirkolla ke 5.9. klo 18,
johtaa Johanna Fiskaali, p. 040 748 4522.

Sekakuoro Tuike Pyhän Tuomaan kirkolla to 6.9. klo 18,
johtaa Lauri-Kalle Kallunki, p. 040 845 7309
Psalmikuoro Tuiran kirkolla to 6.9. klo 18, 

johtaa Heikki Jämsä p. 040 574 7089
Seniori-lauluryhmät kokoontuu syyskuusta alkaen

(tarkempi ajankohta ilmoitetaan 30.8. Rauhan Tervehdyksessä)

Oulujoen seurakunta
Lapsikuoro (isot) Myllyojan seurakuntatalolla to 9.8. klo 17.15

Lapsikuoro (pienet) Myllyojan seurakuntatalolla ma 13.8. klo 17
Kuoroja johtaa Anna Haanpää-Vesenterä, p. 040 583 2368.

Kirkkokuoro aloittaa toimintansa keskiviikkona ke 5.9. 
poikkeuksellisesti Oulujoen kirkossa kello 18. Muulloin harjoitukset 

keskiviikkoisin Myllyojan seurakuntatalolla kello 18.

Ylikiimingin alue
Maanantaikuoro Ylikiimingin seurakuntatalolla ke 5.9. klo 10

Lapsikuoro Ylikiimingin seurakuntatalolla to 6.9. klo 17
Kirkkokuoro Ylikiimingin seurakuntatalolla to 6.9. klo 18.30

---

Sarastuskuoro nuorille aikuisille Öbergin talossa to 6.9. klo 18, 
johtaa Noora Kataja, p. 040 741 1331.

Patrick Dicksonin lähtöjuhla su 26.8. 
klo 10, Karjasillan kirkko.

”Kutsun kaikki eläkeläiset, seurakuntamme nykyiset 
ja entiset työntekijät, kastamani lapset, vihkimäni 
pariskunnat, hautaan siunaamieni ihmisten omaiset, 
seurakuntalaiset ja kaikki ystäväni, kuin myös ne, jotka 
vuosien varrella ovat uskollisesti rukoilleet puolestani. 
Vanhan kaavan mukaisen juhlaehtoollisjumalanpal-
veluksen jälkeen lähetyslounas lasten auttamiseksi 
Mosambikin Machavan orpokodissa. Minulle ei lahjoja 
kiitos, mutta voi lahjoittaa suoraan lastenkodin tilille: 
110735-123330. Olette kaikki sydämellisesti tervetul-
leita juhlimaan ja kiittämään Jeesusta.” 

Patrick Dickson
Jeesuksen juoksupoika.

hiippakunnan 
lähetysjuhlat Nivalassa

Hiippakunnan lähetysjuhlat pidetään Nivalas-
sa 24.–26. elokuuta. Hiippakunnan lähetysjuh-
lat saivat alkunsa 1970-luvulla ja pidetään jo 30. 
kerran. Silloin kun Oulun hiippakunnan alueel-
la on ollut valtakunnalliset lähetysjuhlat, hiippa-
kunnallisia juhlia ei ole pidetty.

Talkooväkeä juhliin on saatu hyvin. Myös seu-
rakunnan työntekijät kaikilta työaloilta ovat sitou-
tuneet kiitettävästi juhlajärjestelyihin. Perinteisenä 
yhteistyökumppanina on Nivalan ammattiopisto, 
jonka tiloissa juhlat pääosin pidetään. Vuokraneu-
votteluissa on saavutettu kohtuullinen taso. 

Juhlaohjelmassa on huomioitu kaikki ikäryh-
mät. Ohjelmatarjonta on suunniteltu sitä ajatellen, 
että juhlat eivät olisi ”sisäpiirin juttu”. Tarkoitus 
on, että kuka tahansa voisi tulla kuulostelemaan 
sitä, mitä lähetystyö on.

Lähetysseura auttaa 
Nepalin tulvauhreja

Suomen Lähetysseura on myöntänyt 10 000 euroa 
Nepalin tulvauhrien avustamiseen Nepal Chris-
tian Relief Service järjestön kautta. Varat käyte-
tään ruoka-, vaate- ja lääketarvikkeisiin 600 per-
heelle, noin 3 300 ihmiselle. 

Kesäkuussa alkaneet rajut monsuunisateet ovat 
aiheuttaneet pahoja tulvia ja maanvyörymiä vii-
meisten viikkojen aikana lähinnä läntisessä Ne-
palissa. Tulvat ja maanvyörymät vaikuttavat yli 
330 000 ihmisen elämään lähes puolessa Nepalin 
piirikuntia. 

Nepal Christian Relief Service on laatinut suun-
nitelman välittömän hätäavun antamiseksi 600 
perheelle eli noin 3 300 ihmiselle tuhoalueilla. 
Apu sisältää ruokaa kahdeksi viikoksi, vaatteita 
ja peitteitä, moskiittoverkkoja, juomaveden puh-
distuskemikaalia sekä lääkkeitä. Jatkossa järjestö 
aikoo tukea myös talojen jälleenrakentamista. 

Nepal Christian Relief Service on eri kristil-
listen kirkkojen yhteistyöelin, joka on toiminut 
vuodesta 1994. Kansalaisjärjestöksi se rekisteröityi 
kaksi vuotta sitten. Järjestön tarkoitus on auttaa 
katastrofitilanteissa ja niiden jälkeisessä jälleen-
rakennustyössä sekä antaa katastrofivalmiuskou-
lutusta. Järjestöllä on yhteistyötä United Mission 
to Nepal järjestön kanssa, joka on Suomen Lä-
hetysseuran pitkäaikainen yhteistyökumppani 
Nepalissa. Lähetysseura on toiminut Nepalissa 
vuodesta 1978.

Avustustili: Sampo 800014-161130, viestikent-
tään: Nepalin tulvat.

Rukous tuo 
jumalan lähelle

Oulun tuomiokirkkoseurakunta on järjestänyt Sa-
nan ja rukouksen iltoja yhteistyössä vierailevien 
puhujien kanssa useiden vuosien ajan.

Tämän syksyn ensimmäinen tilaisuus järjeste-
tään Keskustan srk-talon juhlasalissa, Isokatu 17 
sunnuntaina 26.8. klo 17.

Illan toteutuksesta vastaavat puhujavieraaksi 
kutsuttu Jorma Aspegren Kokkolasta ja tuo-
miokirkkoseurakunnan rukouspalvelutiimi Eero 
Karjalaisen johdolla. 

Tilaisuuksien keskeisenä sisältönä on sanan 
julistuksen ohella rukoileminen.  Illan yhteisessä 
esirukouksessa rukoillaan kirjoitettujen pyyntöjen 
pohjalta sekä henkilökohtaisesti yhdessä rukous-
palvelijoiden kanssa.

Osana illan kulkuun liittyvät yhdessä lauletta-
vat ylistyslaulut. Tilaisuudessa toimivat tehtäviin 
valtuutetut ja koulutetut henkilöt. Opetuksessa ja 
julistuksessa pyritään kunnioittamaan Raamattua 
Jumalan sanana ja luottamaan siihen, että Sanan 
lupaukset ovat totta vielä tänäkin päivänä.

Järjestäjät toivovat monien uusien ihmisten 
löytävän tiensä iltaan: Jumalan sanan julistuk-
sella ja rukouksella on yhä edelleen paikkansa 
suomalaisten ihmisten elämässä, uskovat iltojen 
järjestäjät. 

Syksyn sanan ja rukouksen illat pidetään 26.8., 
23.9., 21.10.,18.11. ja 16.12.
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K aikkihan tuomiokirkon tun-
tevat, ainakin oululaiset. 
Kirkon, joka sijaitsee kau-

pungin sydämessä, vastapäätä ly-
seota, nurkittain lääninhallitus-
ta. Toisella nurkalla on Franzenin 
talo ja siitä vähän eteenpäin Suo-
men pankki. 

Suurin näistä on tuomiokirkko. 
Ainakin tyyliltään.

Ulkopuolinen näkee selvemmin. 
Mihin ulkomaalainen kiinnittää 
huomiota Oulun tuomiokirkossa, 
Engelin suunnittelemassa? Astutaan 
sisään, katsotaan tuorein silmin, 
kysytään.

Kirkossa on kuuma. Yksi tuomio-
kirkon oppaista, historian maisteri 
Janne Kemppainen on riisunut 
pois pikkutakkinsa. Hän tekee sen 
ensimmäistä kertaa, sillä helle ei ole 
aiemmin piinannut kirkossa näin 
raskaasti. Kello on kuusi illalla, voi 
vain kuvitella miten päivän kuu-
muus on hiostanut kävijöitä. 

Nuori maisteri ei jää tuskitte-
lemaan kuumuutta, hän kertoo 
miten varsinkin keskieurooppa-
laiset katoliset ihastelevat, kuinka 
yksinkertainen kirkkomme on 
sisältä ja kuinka kaunis se silti on. 
Kauneus ja yksinkertaisuus nouse-
vat ulkomaalaisten kommenteissa 
toistuvasti esiin.

– Yksinkertainen kauneus saa 
heidät huomioimaan esineitä ja yk-
sityiskohtia, Kemppainen toteaa.

Ihastusta herättävät myös lasimaa-
laukset. Ulkomaalaiset ihastelevat 
niiden tunnelmaa ja värikkyyttä.

Aurinkoisena päivänä lasimaa-
laukset tuovat oman hehkunsa 
kirkon hämyyn. Tuomiokirkon 
lasimaalaukset ovat vuosilta 1898, 
1932 ja 1977. Vanhan ja uuden yh-
distelmä kiehtoo.

Laiva, jota ei ollut

Katosta roikkuu votiivi- eli uhri-
laiva. Se on tehty parkkilaiva Co-
lumbuksen jälkeenjääneistä pii-
rustuksista. Columbusta ei kos-
kaan rakennettu oikeaksi laivak-
si, vain suunnitelma saatiin aikai-
seksi 1830-luvulla.

Kemppainen kertoo turisteille, 
kuinka merenkävijät muinoin lu-
pasivat myrskyissä kotikirkkoonsa 
uhrilaivan, jos Luoja vain päästäisi 
mereltä hengissä. Sisämaassa asu-
vat keskieurooppalaiset eivät ole 
kuulleet tavasta.

messenius-parka!

Ulkomaalaiset ällistelevät kirkon 
maalauksia. Vanhin maalaus esit-
tää Johannes Messeniusta, joka 
lusi 1600-luvulla lähes 20 vuotta 
Kajaanin linnassa, vapautui, mut-
ta kuoli pian Oulussa vaatimatto-
massa tuvassa odotellessaan pää-
syä kotiin Ruotsiin.

Messenius oli historioitsija, joka 
vankeudessa kirjoitti merkittäviä 
teoksia, mutta niin vain elämä 
päättyi surkeasti.

Messeniuksen potretti on Suomen 
vanhin öljyväreille tehty muoto-
kuva. Sen on maalannut toden-
näköisesti vuonna 1611 Cornelius 
Arendtz. 

Messenius-taululle vastapainona 
on Reijo Hukkasen maalaus vuo-
delta 1997. Skaala on tosivanhasta 
lähes moderniin.

– Skaala herättää ihastusta. Se on 
laaja, mutta mikään yksityiskohta 
ei pomppaa silmään.

Ulkomaalaisia askarruttavat myös 
ikkunasyvennyksiin kesäksi laitetut 
nukkeasetelmat.

– Vastaan heille, että ne ovat 

Sofia magdalenan kirkko
Oulun tuomiokirkko valmistui vuonna 1777 ja nimettiin 
kuningas Kustaa III:n puolison mukaan Sofia Magdale-
nan kirkoksi. Kirkon suunnitteli Daniel Hagman Sunds-
vallista. Kirkko rakennettiin luonnonkivestä niin suurek-
si, että kaupungin kaikki 2 400 asukasta mahtuivat yhtä ai-
kaa jumalanpalvelukseen.

Kirkon puurakenteet tuhoutuivat Oulun palossa ke-
väällä 1822. Kiviseinät pysyivät ehjinä ja kirkon irtaimisto 
ehdittiin pelastaa.

Kirkko rakennettiin pian uudelleen saksalaisen mesta-
riarkkitehdin Carl Ludvig Engelin piirustusten mukaan. 
Runkona toimivat alkuperäiset Sofia Magdalenan kirkon 
kiviseinät; uutta ovat keskuskupoli, katto ja kellotorni. 
Kirkon korjaustyöt valmistuivat 1832, ja kellotorni nousi 
harjakorkeuteensa 1845. Kellotornin korkeus katutasosta 
ristin huippuun on noin 50 metriä.

oulun tuomiokirkon oppaan janne Kemppaisen mukaan ulkomaalaiset ihastelevat muun muassa kirkon 
lasimaalauksia.

oulun tuomiokirkko on 
ulkomaalaisesta yksinkertainen

lapsia varten, jotta nämä ymmär-
täisivät  Raamatun tapahtumia, 
Kemppainen sanoo.

Joitakin ulkomaalaisia, jotka ei-
vät tavallisesti käy kirkossa, kieh-
too näky, joka avautuu käveltäessä 
kirkon keskiosaan ja käännettäessä 

katse takaisin pääovea kohti: parven 
komeat urut.

Tällainen on tuomiokirkko ulko-
maalaisen silmin. Yksinkertainen, 
kaunis ja ihastuttava. 

PeKKa heLiN

Ruotsin suomenkieliset saavat li-
säevästä seurakuntaelämäänsä, 

kun tänä syksynä ilmestyy suomen-
kielisenä moderni ja ajankohtais-
tettu versio katekismuksesta. As-
keleita tiellä on suomennos Gö-
teborgin piispan Carl Axel Aure-
liuksen viime vuonna ilmestynees-
tä Steg på vägen -katekismukses-
ta. Suomenkielinen käännös jul-
kaistaan Göteborgin kirjamessuil-
la syyskuun lopulla.

– Tämän meidän aikamme ka-
tekismuksen julkaisemisella on 
suuri merkitys ruotsinsuomalaisel-
le vähemmistölle. Ruotsin kirkon 
suomenkielisestä materiaalista on 
huutava pula. Esimerkiksi raamat-
tupiireihin soveltuvaa ruotsinsuo-
malaista teologista materiaalia ei ole 
ollut saatavissa, kertoo Askeleita 

tiellä -katekismuksen kääntänyt 
suomenkielisen työn hiippakun-
tasihteeri Satu Rekola Göteborgin 
hiippakunnasta.

Rekolan mukaan Ruotsin kir-
kossa ei virallisia kirjoja ja joita-
kin kirjasia lukuunottamatta ole 
käytännössä lainkaan julkaistu 
uutta uskonnollista kirjallisuutta 
suomeksi. Vuonna 2003 Ruotsissa 
otettiin käyttöön Ruotsin kirkon 
suomenkielinen virsikirja, jossa on 
liitteinä Evankeliumikirja ja Lut-
herin Vähä katekismus. Ruotsissa 
on lisäksi julkaistu suomenkielinen 
kirkkokäsikirja. Suomen luterilaisen 
kirkon uutta Katekismusta vuodelta 
1999 on luettu myös ruotsinsuo-
malaisten keskuudessa.

Steg på vägen -katekismuksen 
myötä kahteen kolmesta Götebor-

gin hiippakunnan kaikkiaan 244 
seurakunnasta on syntynyt kate-
kismusaiheisia keskusteluryhmiä. 
Suomennetun Askeleita tiellä -ka-
tekismuksen on tarkoitus innostaa 
katekismusryhmien perustamiseen 
myös suomenkielisten keskuudes-
sa. Göteborgin hiippakunnassa on 
noin 45 000 suomalaisen taustan 
omaavaa.

– Moderni, meidän aikamme 
katekismus Askeleita tiellä nostaa 
esiin samoja teemoja kuin Luthe-
rin Vähä katekismus, mutta on 
rakenteeltaan erilainen, kertoo 
Satu Rekola.

Katekismus merkitsee lyhyttä 
esitystä kirkon opista. Sana tulee 
kreikankielisestä sanasta katek-
hismos, opetus. Lutherin Vähä 
katekismuksella oli ilmestyttyään 

1500-luvulla suuri merkitys kan-
sanhurskaudelle.

 – Askeleita tiellä on kirjoitet-
tu nykyihmisen näkökulmasta. 
Kirjassa on viittauksia maailman 
tapahtumiin ja kaunokirjallisuu-
teen. Siinä nostetaan esiin myös 
kärsimyksen teema muun muassa 
dementiasta kärsivän ja huumeiden 
käyttäjän elämän näkökulmista, 
Rekola kertoo.

– Suomenkielisessä käännöksessä 
on selkeästi ruotsinsuomalainen lei-
ma. Se näkyy muun muassa laina-
uksissa, joita on sekä ruotsalaisesta 
että suomalaisesta kirjallisuudesta. 
Kirjassa käsitellään elämää ja ilmi-
öitä Ruotsissa - näihin ruotsinsuo-
malaiset voivat samaistua.

Kt

Ruotsinsuomalaiset saavat uuden katekismuksen

Päivi Räsänen 
Kellon-

kartanossa
Lauantaina 25. elokuuta Kel-
lonkartanossa järjestettävillä 
naistenpäivillä luennoi kan-
sanedustaja, lääketieteen li-
sensiaatti Päivi Räsänen. Hän 
kertoo siitä, kuinka naisina 
olemme Jumalan hoidossa. 
Naistenpäivätapahtumassa 
ovat lisäksi mukana koke-
neet lähetystyön veteraanit 
Liisa Kingma ja Ritva Olk-
kola-Pääkkönen sekä lu-
kuisa joukko paikallisia vas-
tuunkantajia keskusteluryh-
mien vetäjinä. Koko tapah-
tuman kattavana aiheena on 
Kristittynä naisena nykyajas-
sa  ja tarkoituksena  rohkais-
ta toimimaan omassa elä-
mänpiirissä. 

Tarjolla on keskusteluryh-
miä eri-ikäisille ja erilaisissa 
elämäntilanteissa oleville 
naisille. Ryhmien aiheina 
ovat kristittynä  eläminen 
työelämän paineissa, avioliit-
to- ja perhekysymykset, yk-
sineläminen, vanheneminen, 
kristillinen kasvatus,  lasten 
aikuistuminen sekä Jumalan 
työtoverina toimiminen. 

Iltatilaisuudessa jaetaan 
kokemuksia Jumalan johda-
tuksesta ja huolenpidosta ja 
mahdollisuus on keskusteluun, 
rukoukseen ja sielunhoitoon. 
Sunnuntain tilaisuuksiin 
ovat myös miehet ja lapset 
tervetulleita.

uusia kuoroja 
Kiiminkiin

Syyskauden alkaessa kootaan 
Kiimingin seurakunnassa uu-
sia kuoroja. Projektiluontei-
nen kamarikuoro, johon toi-
votaan erityisesti nuoria ai-
kuisia, aloittaa syyskaudella 
kanttori Jarkko Metsänhei-
mon johdolla. Kuorolaisten 
yläikärajana on naisilla noin  
50 vuotta ja miehillä noin 60 
vuotta. Noin kuukauden mit-
tainen lauluprojekti toteute-
taan joulun alla. 

Ennen sitä järjestetään 
pienemmälle kuororyhmälle 
lauluprojekti elokuun lopus-
ta lokakuun loppuun,jolloin 
osallistutaan Kiimingin seu-
rakunnan yhteisvastuu-CD:n 
äänitykseen.

Laulujen aiheena ovat sil-
loin koti ja perhelaulut. Kos-
ka kyseessä on äänitys,tähän 
projektiin osallistuvilta edel-
lytetään aikaisempaa kuoro-
kokemusta tai hyväksyttyä 
koelaulua, jonka voi suorittaa 
Jarkko-kuoronjohtajalle.

 Ala-asteikäisille pojille 
perustetaan oma kuoronsa 
Kiimingin seurakuntaan. 
Johtajaksi on lupautunut 
kanttori Ulla Metsänheimo, 
joka on ennenkin johtanut 
poikakuoroa.

Kuoron toisena johtajana 
toimii Jarkko Metsänheimo. 
Tarkoituksena on kohentaa 
poikien ryhmässä toimimi-
sen taitoja sekä tietysti laulu-
taitoja. Esiintymisten lisäksi 
suunnitellaan myös sählype-
lejä ja kuoron retkeä. Paras 
ikä kuoroon liittymiseen 2.-5. 
luokan oppilaille.
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L uostarielämä on munkki- 
ja nunnaluostareissa hyvin 
samankaltaista. Niiden elä-
mä poikkeaa toisistaan vain 

vähän ortodoksisen kirkon luosta-
riperinteessä. Asketismin histori-
assa tavataan joitakin eroja niiden 
välillä. Munkkiluostareissa on ol-
lut tiukempi asketismi kuin nun-
naluostareissa. Nunnien joukossa 
on vähemmän äärimmäisiä kilvoit-
telumuotoja edustavia henkilöitä, 
aloittaa Hanna Kemppi.

Kemppi on tutkija, joka valmis-
telee taidehistorian alaan kuuluvaa 
väitöskirjaa ortodoksisesta kirk-
koarkkitehtuurista. Hän on myös 
pyhiinvaeltaja, joka on katsonut 
nunnaluostareiden elämää pyhiin-
vaeltajan näkökulmasta.

omat työperinteet

Kempin mukaan monilla luosta-
reilla on omat erityisosaamisalu-
eensa. Niillä saattaa olla eriytyneitä 
käsityömuotoja, joiden harjoitta-
minen vaikuttaa luostarin arkielä-
män rytmiin. Esimerkiksi munk-
kiluostari saattaa olla keskittynyt 
metallitöihin ja nunnaluostari ko-
ruompeluun. Jokaisessa luostarissa 
voi olla myös oma tapa esimerkik-
si koristella pääsiäismunia.

Lisäksi suurissa munkkiluostareissa 
on voinut saada ammattiopetusta, 
mutta ei niinkään nunnaluostareissa. 
Nunnaluostareissa on perinteises-
ti keskitytty hyväntekeväisyyteen, 
esimerkiksi orpolapsille tarkoitetun 
koulun ylläpitoon.

Työnjaon ja opetuksellisen teh-
tävän kautta jako munkki- ja nun-
naluostareihin on ollut aika selkeä. 
Itse luostarikilvoittelussa ei kuiten-
kaan ole olennaista eroa munkki- ja 
nunnaluostareiden välillä. 

olennaista 
kutsumus

Tärkein edellytys luostarielämän 
valitsemiselle on vilpitön luosta-
rikutsumus – halu elää kristillistä 
kilvoituselämää yhteisössä Juma-
lan tahtoa noudattaen. Luostari on 
siellä kilvoittelevien koti.

Kutsumuksensa mukaisesti vel-
jestö tai sisaristo elää köyhyydessä, 
kuuliaisuudessa ja sisäisessä puhtau-
dessa ja sitä kautta kasvaa Jumalan 
valtakunnan osallisuudessa.

Henkilö voi joskus vasta kokei-
lemalla tulla tietoiseksi sisäisestä 
tarpeestaan elää luostarielämää.

– Periaatteessa luostariin men-
nään kutsumuksesta. Jos henkilö 
menee luostariin jostakin muusta 
syystä, hän kohtaa ristiriitoja, koska 
ihminen kohtaa luostarikilvoitte-
lussa itsensä. Jos hänellä ei tuolloin 
ole kutsumusta elää tuota kilvoi-
tuselämää, hän todennäköisesti 
lähtee pois luostarista, selvittää 
Kemppi.

askeesilla 
jumalan kuvaksi

Luostarikilvoittelu tarkoittaa idän 
kirkon perinteen mukaista askeet-
tista elämää. On joitakin tiettyjä kil-
voittelun muotoja, askeesin muo-
toja, jotka ovat olleet pitkään ar-
vostettuja.

Esimerkiksi erakkolaisuus, vai-
keneminen, pyrkimys jatkuvan 

Luostarielämä on munkki- ja nunna-
luostareissa hyvin samankaltaista

Pyhtitsan nunnaluostaria ympäröivät 
muurit. Pääsisäänkäynti luostarialueelle 
kulkee kellotornin alitse.

Pyhtitsan nunnaluostarin pihaa. 
vasemmalla yksi nunnien asuintaloista. 

oikealla olevassa rakennuksessa on 
luostarin keittiö, ruokasali ja ruokasalin 

kirkko, joka on pyhitetty vanhuskaan 
Simeonin ja profeetta hannan muistolle. 

taustalla on luostarin pääkirkko.
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i rukouksen tilaan. Kilvoittelijalla 
on esikuvia: muun muassa Kristus, 
Johannes Kastaja ja kaikki edesmen-
neet pyhät kilvoittelijaisät, -äidit, 
-veljet ja -sisaret.

– Kilvoittelussa joutuu kohtaa-
maan omia huonoja puoliaan. 
Kilvoittelulla pyritään kohti to-
dellista Jumalan kuvaa, joka on 
syntiinlankeemuksen vuoksi epä-
täydellinen.

Luostarielämä tähtääkin nimen-
omaisesti oman sielun pelastumi-
seen. Kilvoittelu on kokonaisval-
taista, henkilö kilvoittelee kaikessa 
mitä tekee, niin työssä, vapaa-ai-
kana kuin uskonnollisissa harjoi-
tuksissakin.

Kilvoitteluun liittyy 
kuuliaisuus

– Kuuliaisuus on itsensä jalostamis-
ta, nöyrtymistä. Kuuliaisuudessa on 
kyse myös siitä, että luottaa siihen 
henkilöön, joka antaa jonkin teh-
tävän suoritettavaksi. Luottaa sii-
hen, että tehtävä on itselle hyväk-
si, vaikka ei itse kyseistä tehtävää 
suoritettavaksi olisi valinnutkaan. 
Kuuliaisuus ei siten tarkoita vas-
tentahtoista alistumista.

myös yksin on 
mahdollista 
kilvoitella

Periaatteessa jokaisen kristityn pe-
rusominaisuus on kilvoitus. Tässä 
mielessä kirkollinen ja maallinen 
elämä eivät oikeastaan eroa toisis-
taan. Näin ajateltiin erityisesti kes-
kiajalla ja ajatus heräsi uudelleen 
vaikuttamaan 1800-luvulla.

Esimerkiksi Venäjällä julkaistiin 
tuolloin luostarisääntöjä maallikoille, 
joiden sanoma oli, että luostarissa 
ja maailmassa elävien kilvoitus ei 
eroa jyrkästi toisistaan. Kilvoittelun 
ideaa voi periaatteessa toteuttaa 
muuallakin kuin luostarissa.

mia hemmiNG
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Kestotilaus on aina edullisin tilausm
uoto. Tilaus laskutetaan sovituin (6 kk/12 kk) laskutusvälein voim

assa olevaan hintaan, joka tällä het-
kellä on 39 euroa/12 kk. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes tilaaja m

uuttaa tilauksen m
ääräaikaiseksi tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelim

itse. 
Irtisanom

inen on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkam
ista.  Alle 18-vuotiaalla täytyy olla huoltajan lupa lehden tilaam

i-
seen. Ulkom

aan tilauksiin lisätään postim
aksu. Osoitteita voidaan käyttää suoram

arkkinointiin henkilötietolain m
ukaisesti. Tarjous on voim

assa 
31.12.2007 asti ja koskee vain uusia tilauksia. 
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Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka
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Lastenmaa 
maksaa 

postimaksun

Leikki-ikäisten ja pienten 
koululaisten oma lehti 

tarjoaa kivaa puuhaa ja 
kiinnostavaa lukemista  

4-10 -vuotiaille. 

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Kyllä!

Tilaus on kestotilaus, joka alkaa seuraavasta mahdolisesta numerosta ja jatkuu niin kauan kuin haluan, ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa/12 kk.

Tilauspalvelu: 020 754 2333, tilauspalvelut@kotimaa.fi 

Tilaaja/maksajaLehden saaja

Lapsen nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Nyt saat tilaajalahjaksi 
Lastenmaan iloisen 

puuhakirjan!
Kirjassa on 25 

sivua täynnä 
kivoja tehtäviä.

PUUHAA JA POHTIMISTA
ekaluokkalaiselle

Tilaan Lastenmaan edulliseen 
tutustumishintaan:
29 euroa/12 kk (11 numeroa). Etusiyhteensä15,-

TilauskorttiTilauskortti

          Ensimmäinen kouluvuosi on täynnä kysymyksiä. Kuten 

         loppuelämäkin. Lastenmaa on mainio lahjalehti koulu-

         tielle lähtevälle omalle lapselle, kummi- tai lapsenlapselle. 

      Joka lehdestä löytyy satuja, luontojuttuja, runsaasti 

  tehtäviä, kertomuksia maailman muista lapsista sekä uusia lauluja ja 

runoja. Ja mikä tärkeintä, ekaluokkalainen saa lehden kotiin omalla 

nimellään, 11 kertaa vuodessa.

Lehden kristillinen arvomaailma auttaa oikean ja väärän 

hahmottamisessa. Lehti myös avaa vuoden juhlapyhien taustoja. 

Lehden päätoimittaja on tunnettu kirjailija 

ja sanoittaja Anna-Mari Kaskinen. 

Tilauskortti
hahmottamisessa. Lehti myös avaa vuoden juhlapyhien taustoja. 

Nyt saat tilaajalahjaksi 
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Lehden saaja

Lapsen nimi

Tilaus on kestotilaus, joka alkaa seuraavasta mahdolisesta numerosta ja jatkuu niin kauan kuin haluan, ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa/12 kk.Tilaus on kestotilaus, joka alkaa seuraavasta mahdolisesta numerosta ja jatkuu niin kauan kuin haluan, ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 euroa/12 kk.

5,-
Arvo

Tilaajalahjaksi

puuhakirja!

Säästö 10,-

TARJOUS koulun alkuun

29,- 12 kk(Norm. 39 eur.) Vain uusille tilaajille.

TARJOUS koulun alkuun

www.lastenmaa.net

janne Pekkala on oululainen 
kokki, muusikko ja kauppias. 
Hän viihdyttää yleisöä niin te-

levision ruokaohjelmissa kuin live-
keikoillakin. Juontajana ja kauhan 
varressa hänet nähdään juhlissa ja 
festivaaleilla, kuten Valkosipuliyös-
sä muutama viikko sitten.

Vaikka Pekkala taitaa gourmet-
herkut, arkiruokakin on hänelle 
ylistyksen aihe. Kun hän laittaa ko-
tona perheelleen ruokaa, ainekset 
voivat olla hyvinkin tavallisia. 

– Stereot ja televisio laitetaan 
ruokailun ajaksi kiinni. Ruokailun 
aikana vaihdamme päivän kuulu-
misia. Ruoalla ei myöskään leikitä. 
Kyllä siinä on jotakin pyhää, Pek-
kala tuumaa.

Kokemus asioiden merkitykselli-
syydestä kumpuaa usein lapsuudes-
ta. Pekkalalle mieleenpainuvaa on 
ruokailutilanteen kunnioittaminen. 
Ruokailun sosiaalinen ulottuvuus 
valkeni hänelle kaverin kotona 
vieraillessa. 

– Meillä kaikki söivät eri aikaan. 
Kaverin luona näin, kuinka kaikki 
kokoontuivat saman pöydän ääreen. 
Ruokailu yhdisti perheen. Ajattelin, 
että vau! Siinä oli jotain sellaista, 
josta olen halunnut myöhemminkin 
pitää kiinni, Pekkala kertoo.  

julkkis on kuin 
kaikkien kaveri

Ruoanlaitto ei kuuluu Pekkalan 
päivittäiseen työnkuvaan. Enem-
mänkin hänen töihinsä kuuluu 
esiintymistä, juontamista ja kes-
kustelua ihmisten kanssa. Siinä 
tarvitaan inhimillisyyttä muuten-
kin kuin viran puolesta.

– Voisin kuvitella, että työssäni 
on samoja haasteita kuin papilla-
kin, Pekkala sanoo. 

– Olen ihmisille tv:stä tuttu, ja he 
tulevat juttelemaan kuin kaverille. 
Ihmettelen usein itsekin, mitä kaik-
kea tässä työssä saa kuulla. Joskus 
joku tulee jopa ripittäytymään. 

Silloin on hankalaa, kun ihmi-
set lähestyvät työajan ulkopuo-
lellakin.

– Minun tehtäväni on kuunnella 
ja jaksaa. Jos aina ei ole valmiina, 
saattaa tulla ikäviäkin letkautuksia. 
Papilla on varmaan sama tilanne, 
Pekkala pohtii.

Kun töiltään ja perheeltään ehtii, 
julkkiskokki hyppää rentoutuak-
seen koskeen. Toisin sanoen hän 
viettää tuntikaudet keskellä jokea 
perhokalastellen.

– Se on parasta terapiaa, Pek-
kala vakuuttaa. Lisänä on jännitys 
tuoreiden ruoka-ainesten pyydys-
tämisestä. 

Pitkillä automatkoilla on myös 
tilaisuus rauhoittumiseen ja ide-
oiden kehittelyyn. Yksinolo on 
hänelle välttämätöntä sosiaalisen 
työn vastapainoksi.

– Sitä paitsi olen hirveä jännit-
täjä. Nautin esiintymisestä, mut-

Julkkikselle ripittäydytään kuin papille

ta lataudun siihen jännittämällä, 
Pekkala tunnustaa.

Gospel svengaa 
kuin hirvi 

Janne Pekkala kuuluu niihin ihmi-
siin, jotka eivät yleensä puhu us-
konelämästään edes perheenjäse-
nille. Yksin ollessa saattavat kädet 
kyllä mennä ristiin.

– Rukoilen kun olen huonolla 
päällä, Pekkala lohkaisee. 

Hän käy kirkossa harvakseltaan, 
muttei hänellä ole mitään sitä vas-
taankaan. Nuoruuden suuria elä-
myksiä oli Oulu-Gospel, ja olisi 
hauska löytää vastaavia tunnelmia 
kirkosta nykyisinkin. 

– Toisaalta voi olla, että seura-

kunnissa järjestetään vaikka mitä, 
mutta omat tiedot kaipaavat päi-
vittämistä.

Afro-amerikkalaisten kyky ottaa 
evankeliumista ilo irti saa Pekkalan 
syttymään. 

– Satuin katsomaan televisiosta 
yöohjelmaa, jossa lauloi amerik-
kalainen kirkkokuoro. En tiedä 
mistä seurakunnasta se oli, mutta 
väki veti gospelia kaavut päällä ja 
musta mies johti. Se svengasi kuin 
hirvi! Pekkala innostuu.

Pappikin tarvitsee 
esiintymistaitoja

Esiintyvänä taiteilijana Pekkala tie-
tää, miten asiallisenkin puheenvuo-
ron voi saada svengaamaan. Yleisön 
edessä olennaista on rytmitys. On 
vaistottava, milloin on oikea hetki 
sanoa mitäkin. Joskus yleisö kaipaa 
silitystä, joskus taas tilitystä.

– Olen miettinyt, voisiko papeil-
lekin antaa esiintymiskoulutusta, 
Pekkala tuumii.

– Jotkut papit ovat katastrofeja, 
mutta joillakin on karisma kohdal-
laan ja kaikki sujuu. Heidän vetä-
missään tilaisuuksissa on helppo 
olla. Minulla on tuttu pappi, jonka 
kanssa voin jutella kaikista asioista. 
Hän oli meillä vihkipappina ja kas-
toi lapsemmekin, Pekkala kertoo.

Janne Pekkalan mielestä on hyvä, 
että uskonnon perusteet opetetaan 
koulussa. Teini-ikäisille tietyn va-
kaumuksen tuputtamista hän kui-
tenkin välttäisi. 

– Siinä joudutaan helposti tör-
mäyskurssille. Normaali ihminen 
tietää itsekin esimerkiksi sen, mikä 
on syntiä. Jokaiselle pitäisi antaa 
oma rauha ja aika näiden asioiden 
miettimiseen, Pekkala pohtii.

RiiKKa vuoRijäRvi

Sitä paitsi
Rauhan Tervehdys julkaisee 

pitkin 100-vuotisjuhlavuottaan 
henkilöhaastatteluja Sitä paitsi 

-juttusarjassa, jossa ihmiset 
käyvät läpi suhdettaan 

kirkkoon ja kirkon 
sanomaan.
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Ostaisitko 
Luksus-Jeesuksen, 
jolla on pimeässä 
loistavat kädet?

m aailman uskonnollisimmak-
si maaksi mainitussa Yhdysval-
loissa on meneillään yritys teh-
dä Jeesuksesta lasten supersan-

kari ja lelukukkuloiden kuningas. 
Maailman suurin tavarataloketju Wal-

Mart on ottanut valikoimiinsa raamattuai-
heiset action-hahmot. Mukana ovat muun 
muassa 30-senttinen puhuva Jeesus, lihas-
kimpuksi muovailtu Goljat ja sauvaa hei-
lutteleva Mooses. 

Toinen valmistaja tarjoaa raamatullisia 
hahmoja Aatamista alkaen sekä vaalea- et-
tä tummaihoisina versioina. Juutalaisille 
suunnattuja Vanhan testamentin sankareita 
löytyy lukuisia.

Muutkaan maailmanuskonnot eivät ole 
leluvillitykseltä säästyneet. Japanilaisista 
kioskeista löytyy toimintasankareiksi pu-
serrettuja buddhalaisia jumaluuksia. Ääri-
islamilaiset puolestaan kauppaavat Jihad-Joe 
–nimistä muovinukkea. 

Suomalaisissa lelukaupoissa uskonnollisia 
action-hahmoja ei ole toistaiseksi näkynyt. 
Sen sijaan oululaiset ovat saattaneet törmätä 
raamatulliseen muovihahmoon Oulun taide-
museon museokaupassa Ainoassa. Samassa 
hyllyssä nököttivät actionnukke Einsteinin ja 
punaisen vessapaperin vieressä myös Moo-
ses ja Jeesus. Tämä kauppa on parhaillaan 
remontin vuoksi kiinni.

uskonnollinen vaihtoehto 
kuluttajille 

Yhdysvaltalaisten kauppiaiden mukaan us-
konnollisten tuotteiden ja kirjojen menek-
ki on lisääntynyt selvästi viime vuosikym-
menellä. Kansalaisten järkkynyt turvalli-
suudentunne lienee saanut monet etsimään 
henkisiä sisältöjä. 

Kun Mel Gibsonin The Passion of the 
Christ -elokuva nosti Kristuksen valkokan-
kaille vuonna 2004, lelukauppiaat pyrkivät 
tuotteistamaan aihepiirin samaan tapaan kuin 
muidenkin elokuvien kohdalla on tehty.

Lelukauppiaat myöntävät, että raamattu-
lelu tuskin on lapselle ykkösvalinta. Mark-
kinoinnin kohteena ovatkin aikuiset, jotka 
haluavat ostaa lapsille jotain ”tervehenki-
sempää” vaihtoehtona aggressiivisuutta ja 
paljasta pintaa huokuville nukeille.

Sopii kuitenkin kysyä, miten hengellisillä 
arvoilla raamatullisia hahmoja myydään. 
Ihmeteot ja supervoimat vilisevät mainos-
teksteissä. Hahmo pelastaa maailman kuin 
toimintafilmeissä ikään. 

Deluxe Jesus Action -hahmon valmistaja 
markkinoi Jeesusta teologisten kiistojen koh-
teena ja sankarina, joka teloitettiin nuorella 
iällä. Luksusmallin varusteisiin kuuluvat pi-
meässä loistavat kädet ja ruukku, jolla voi 
leikisti muuttaa veden viiniksi.

Pehmo-jeesus vai 
toimintasankari?

– Ei tätä asiaa ole syytä kokonaan tuomita, 
sanoo Karjasillan seurakunnan pastori Virpi 
Sillanpää-Posio ja neljän lapsen äiti. 

– Jos Raamattu-aiheiset hahmot auttavat 
lapsia käsittelemään Raamatun sanomaa, hy-
vä niin. Leikki on lapsille tärkeä oppimisen 
väline, Sillanpää-Posio toteaa.

uskonnolliset supersankarit 
pyrkivät lelulaatikoihin

Pyhäkouluissa ja lasten hartauksissa on 
käytetty nukkekuvaelmia vuosikymmenien 
ajan. Liikuteltavat nuket havainnollistavat 
tarinoita ja vetoavat tunteisiin. Raamatul-
lisia pehmohahmoja saa kristillisistä kirja-
kaupoistakin.

Onko action-leluissa sitten jotain eroa 
verrattuna mollamaijan mallisiin hahmoi-
hin? Pitääkö Jeesuksen kelvata kainaloon 
ja halittavaksi unikaveriksi? Vai pitäisikö 
nuken olla uniikki taideteos, jota uskaltaa 
tuskin hipaistakaan?

Virpi Sillanpää-Posio käyttää työssään 
käsintehtyjä nukkeja. 

–  Käsityö tuo arvokkuutta ja yksilölli-
syyttä. Raamatun aika ja muovisuus eivät 
oikein sovi yhteen. 

Mutta ei pastori muoviakaan tuomitse.
– Omilla lapsillani on Playmobilen jou-

luseimi, jolla kerrataan jouluevankeliumia 
ahkerasti joka vuosi. Lapset tietenkin sanoit-
tavat sen itse, Sillanpää-Posio kertoo.

Lapset eivät voi 
leikkiä väärin

Kun puhutaan leluista, on Virpi Sillanpää-
Posion mukaan muistettava ettei lapsi voi 
leikkiä ”väärin”. Mielikuvitus kuuluu leik-
keihin ja vaikutteet omaksutaan ympäris-
töstä. Jos seimeen ilmestyy kaksi Jeesusta 
tai action-apostoli kamppailee Batmanin 
kanssa, lapsi tuskin tarkoittaa sitä pyhäin-
häväistyksenä. 

– Jos ostaa lapselleen raamattunuken, 
pitää myös kertoa mitä se edustaa. Lapsen 
kanssa kannattaa leikkiä, ja vaikka lukea 
nuken tarina lasten Raamatusta, Sillanpää-
Posio ehdottaa. 

Leluvalmistaja luonnehtii 
Simsonia yhdeksi vahvimmista 
miehistä, joka oli koskaan 
elänyt. jumala käytti Simsonia 
tuhoamaan viholliset ja 
tekemään monia ällistyttäviä 
asioita.

ester oli juutalaistyttö, 
joka voitti kuninkaalliset 
kauneuskilpailut. Persian 
kuningas ihastui esteriin 
ensisilmäyksellä. esteristä 
tuli kuningatar, joka 
myöhemmin pelasti 
juutalaisen kansan 
tuholta.

Leluvalmistaja one2be-
lieve kertoo, että jeesus 
auttoi ihmisiä opettamal-
la, parantamalla ja teke-
mällä monia ihmetekoja.

Nooa oli ainut kunniallinen 
mies maan päällä, joten 
jumala pelasti hänet ja hänen 
perheensä tulvalta.
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Hän puistelee päätään kuullessaan kym-
mentä käskyä toistavista nukeista.

– Kyllä kai puhuvan Jeesuksenkin voi 
kummilapselleen ostaa. Mutta nukke yksin 
ei varmaan onnistu uskonnollisessa kasva-
tuksessa, hän naurahtaa.

– Jos jokin asia kiinnostaa, lapsi ottaa sen 
mukaan leikkeihin tavalla tai toisella. Lapsi 
ei tarvitse edes nukkea Jeesus-leikkejä leik-
kiäkseen, Sillanpää-Posio tietää.

Samoin lienee tuuminut myös Pyhä Fran-
siskus, joka rakensi ensimmäisen joulusei-
men – ilman Jeesus-nukkea.

– Köyhän silmä näkee Kristuksen missä 
tahansa, pyhimys perusteli.

onko kitch 
aikuisten vitsi?

Virpi Sillanpää-Posion mukaan uskonnon 
esineellistäminen ja kaupallistaminen on 
ilmiö, jonka hän perusluterilaisena mielel-
lään ohittaisi. 

– Katolisissa maissa muovikrääsää on 
joka paikassa, on paavia ja Neitsyt Mariaa. 
Sellainen palvonta ja koristeellisuus ei istu 
suomalaiseen kulttuuriin, Sillanpää-Posio 
sanoo.

Uskonnolliset action-nuket hänen mie-
lestään amerikkalainen ilmiö. – Vierastan 
viihteellistymistä ja fiilistelyä, jota on kris-
tillisyydessä liikkeellä muutenkin. Mieles-
täni kirkon perustehtävä ei ole viihdyttää. 
Olennaista sanoman välittymisessä olisi 
rauhoittuminen, ja se hukkuu kun uskon-
nollisuudesta tehdään actionia.

– Minulle nämä uskonnolliset action-hah-
mot ovat lähinnä aikuisten vitsi, Sillanpää-
Posio sanoo.

Oliko Oulun taidemuseo samoilla jäljillä 
sijoittaessaan muovisen Jeesuksen museo-
kaupan kitch-osastolle?

Kitch tarkoittaa esinettä, joka on senti-
mentaalinen, teennäisen dramaattinen ja 
huonolla maulla tehty. 

Se voi olla sitä tietoisestikin. 
Action-Jeesuksesta on jo saatu pureva 

kulttuurikritiikin väline, minkä voi havaita 
Internetin YouTube-videofoorumilla. Samaa 
ironiaa viljelee pilailusivusto nimeltä Jesus 
Christ Superstore.

Lapsille huumori ei välttämättä mene 
täydestä – onneksi.

– Kun 12-vuotias poikani näki museokau-
passa muovi-Jeesuksen, hän sanoi, ettei olisi 
halunnut leikkiä sillä. Hänen mielestään se 
oli pilkkaa, Virpi Sillanpää-Posio kertoo.

RiiKKa vuoRijäRvi

ELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIIN

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta:  
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17)

www.kirjapaja.fi 

Sisältöä elämään.www.kotimaa-yhtiot.fi 

RAILI GOTHÓNI

Vanhimmaksi 
sukupolveksi
Kun iäkkäät vanhemmat 
kuolevat
Vertaistukea kaikille, jotka 
kohtaavat omassa elämässään 
vanhempiensa ikääntymisen 
ja kuoleman. Sopii myös so-
siaali- ja terveysalan ammat-
tilaisille sekä seurakuntien 
työntekijöille. Ovh. 29,90

LISA ENCKELL (TOIM.)

Kuunteleeko 
kukaan puhettasi?
Kuinka saada viesti perille
Monipuolinen apu jokaiselle 
hartauspuhujalle. Tekijät ovat 
kouluttaneet  radiohartaus-
puhujia yhteistyössä Kirkon 
tiedotuskeskuksen kanssa 
vuosien ajan. Kirja perustuu 
kurssien kokemuksiin. 
Ovh. 32,90

PIA PERKIÖ JA 
MINNA L. IMMONEN

Kun kaikki 
on toisin
Sanoja suruun
Lohdutusta, tukea ja toivoa
surun ja kaipauksen kes-
kelle. Pia Perkiön tekstit 
puhuttelevat vaikeassa 
elämäntilanteessa ja Minna 
L. Immosen akvarellikuvitus 
tukee hienovaraisesti runo-
jen tunnelmaa. Ovh. 18,90

MARJAANA KANERVA

Aika virtaa – 
Sana kantaa
Matkaeväs vuoden 
taipaleelle
Hartauskirja on kumppani, 
jonka kanssa kuljetaan vuo-
den taival. Sisältää luvun 
vuoden jokaiselle viikolle. 
Sopii hyvin avuksi ja aineis-
toksi niille, jotka ohjaavat 
viikoittain kokoontuvia 
piirejä. Ovh. 28,90

TUTTU SILLANPÄÄ

Ihan eka 
koulukirja 
Pieniä suuria merkintöjä
Iloisen värikkääseen kir-
jaan voi merkitä muistiin 
ensimmäisen koulu- tai 
esikouluvuoden tärkeät 
asiat – muistoksi koko elä-
män ajaksi. Sisältää paljon 
kehittävää ja kiinnostavaa 
täytettävää. Ovh. 23,90

JUKKA SARJALA

Kirjojen 
kyydissä
Bibliofi ilin tutkailuja
Kun kirjallisuuden lumon 
on kerran saanut kokea, 
paluuta ei ole: Lukija on 
syntynyt. Juuri lukijan 
ja kirjan ainutlaatuisessa 
suhteessa asuu se, mitä 
kutsumme kirjallisuudeksi. 
Ovh. 31,90

LAHJAKSI 
EKALUOKKALAISELLE!

RAILI GOTHÓNI PIA PERKIÖ JA TUTTU SILLANPÄÄ

EKALUOKKALAISELLE!

ELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIINELÄMÄN KÄÄNNEKOHTIIN

Lelu on vain väline
Ari Puhakka Lelu Tapulin Oulun myymälästä ei hämmästy kuullessaan, 
että Raamatun hahmoista on valmistettu action-nukkeja. Toistaiseksi nii-
tä ei ole maahantuojilta tarjottu. 

–Jos tarjottaisiin, voisin ottaakin myyntiin. En kyllä tiedä miten yleisö 
ottaisi vastaan, jos uskontoa lähdetään tällä tavoin esineellistämään. 

Puhakan mukaan action-nuket ovat poikien ykkösleluja. 
– Myynnistä ehkä 75 prosenttia on niitä hahmoja, jotka pyörivät tele-

visiosarjoissa tai elokuvissa juuri nyt. Mutta kyllä pojille myös tavallisia 
autoja ja kesäleluja menee.

Tyttöjen leluissa actionia edustavat toiminnalliset nuket.
– Nykyajan lapset vaativat lelulta jonkin toiminnon. Mutta on sitä muu-

takin kuin räiskinnällä toimivaa, Ari Puhakka muistuttaa.
Kasvatukselliset lelut toimivat hänen mukaansa korkeintaan pienenä 

lisänä jonkin asian esille tuomiseen.
– Kannattaa muistaa, että lelu on pelkkä väline. Käyttäjähän sen päättää, 

miten välinettä käyttää. Lelu antaa vain virikkeen.
Puhakka ei ota kantaa siihen, ruokkivatko nykyajan lelut lasten väki-

valtaisuutta.
– Pyssyleikkejä on leikitty aina. Jos ei pyssyä ollut, se tehtiin vaikka näk-

kileivästä puremalla, Puhakka toteaa.
Hänen mukaansa ei pidä paikkansa, että pahat ja ilkeät hahmot kiin-

nostaisivat lapsia erityisesti. 
– Kyllä se on hyvis eli sankari, joka hankitaan ensin.

RiiKKa vuoRijäRvi

Lapset voivat herättää joulun tarinan 
eloon tällä interaktiivisella lelusetillä, 
uskoo lelujen valmistaja one2believe. 
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K esän päättyessä alkaa säännöl-
linen päivä- ja viikko-ohjel-
ma. Erityisesti perheissä van-

hempien työ ja lasten koulunkäynti 
vaativat yhteistä suunnittelua, jot-
ta työn ja koulun lisäksi jää tärke-
ää yhteistä aikaa. Perheiden vapaa-
ajasta tarvitsee myös osansa harras-
tustoiminta. Myös eläkeläiset aloit-
tavat kesäkauden jälkeen säännölli-
sen kerhotoimintansa. Moni meis-
tä kesälomien jälkeen on kaivan-
nutkin jo syksyn toimintojen alka-
mista. On ilo tavata jälleen tuttuja 
ja kokea meille kaikille tärkeää yh-
teyttä toistemme seurassa.

Seurakunnassa kesäkausi on ollut 
leiritoimintapainotteista. Kesän 2007 
rippikoululeirit ovat takanapäin. 
Toivottavasti rippikoululaisille ovat 
jääneet kantavat ja hyvät muistot 
elämään ainutlaatuisesta kesästä ja 
rippikouluajasta. Isoniemen leiri-
keskus on tullut tutuksi lapsille, 
varhaisnuorille ja myös aikuisille 
kesäkauden leiritoiminnasta.

Luettavanasi on tiedote Hauki-
putaan seurakunnan syyskauden 
toiminnasta. Toivomme, että jo-
kainen löytää toiminnasta itselleen 
mielenkiintoista ja ajankohtaista 
omaan elämäänsä.

Vuosi 2007 on Haukiputaan 
seurakunnassa omistettu erityi-
sesti perheille. Perhe on meille 
kaikille voimavara elämässämme.  
Seurakunnan toiminta on elävää 
ja ihmisläheistä, kun saamme per-
heinä olla yhdessä Jumalan sanan 
kuulossa. 

Syksyn toiminnassa korostuvat 
myös ympäristöasiat. Seurakunta 
on sitoutunut kantamaan huolta 
luonnosta ja ympäristöstä sanoin 
ja teoin.

Napa, niitty, Nooa ja normikulu-
tus… Mitä nämä kaikki tekevät 
seurakunnan sivuilla? 

Nooa arkkeineen on kaikille tuttu 
ja yhteys seurakuntaan ilmeinen. 
Mutta entä nuo muut? Jokin yhtei-
nen nimittäjä löytynee, sillä nämä 
sanat sisältyvät Haukiputaan seura-
kunnan ympäristöaakkosiin. 

Haukiputaan seurakunta tavoit-
telee ympäristödiplomia vuonna 
2007. Ympäristöasiat ovat nyt 
painopisteenä kaikessa toimin-
nassa. Hautausmaalla kävijät ovat 
panneet merkille uudistuneet jäte-
pisteet, ja perhejuhlien järjestäjät 
ovat huomanneet, että jätteiden 

lajittelu on nyt mahdollista kaikissa 
seurakuntakodeissa. Seurakunnan 
pihanurmet kastellaan jokivedellä 
kirkonkylällä ja Kellossa, ja suun-
nitteilla on myös jokivesijärjes-
telmän laatiminen hautausmaan 
tarpeisiin. Erityistä luomakunnan 
sunnuntaita vietettiin viime sun-
nuntaina, ja joka sunnuntai luetaan 
jumalanpalveluksessa rukous luo-
makunnan puolesta. 

Onko sinulla ideoita seurakunnan 
ympäristötyöhön? Ota rohkeasti 
yhteyttä työntekijöihin tai luotta-
mushenkilöihin. Uusia ajatuksia 
otetaan ilolla vastaan ja niitä mie-
lellään toteutetaan. Esimerkkinä 

Y m P ä R i S t ö a a K K o S e t  a ata m i S ta  ö Y L ä t t i i N

haukiputaan seurakunta tavoittelee 
ympäristödiplomia

tervetuloa haukiputaan seurakuntaan!

Toivotan kaikille seurakuntalai-
sille Jumalan siunaamaa syksyä! 
Tervetuloa perheittäin seurakun-
nan toimintaan! Toivon, että sun-
nuntaista saa tulla meille kaikille 
lepopäivä, jolloin suuntaamme 
perheittäin jumalanpalvelukseen 
kauniiseen kotikirkkoomme. Ju-
malanpalvelus on seurakunnan 
toiminnan sydän.

jaaKKo KaLtaKaRi
KiRKKoheRRa

 

seurakuntalaiselta saadusta ideasta 
ovat hautausmaalle järjestetyt kier-
rätyslaatikot, joista kuka tahansa 
saa halutessaan ottaa käytettyjä 
kukkaruukkuja. Kukkaruukut ovat 
tavanomaisen käyttötarkoituksen-
sa ohella hyviä myös askarteluun. 
Ruukkuja on uusiokäytössä seu-
rakunnan lapsi- ja nuorisotyössä, 
ja niitä annetaan myös kunnan 
päiväkotien käyttöön. 

Linkkivinkkejä uusioaskarteluun 
löydät myös Haukiputaan seura-
kunnan ympäristöaakkosista.  Katso 
aakkoset Aatamista Öylättiin (ja Aa-
men päätökseksi) osoitteessa www.
haukiputaanseurakunta.fi.

arvoisa vainajan 
lähiomainen

Kutsumme teidät ja muut vainajan lähiomaiset  ja sukulai-
set sydämellisesti tervetulleiksi hautausmaajuhlaan Hauki-
putaan hautausmaalle torstaina elokuun 30. päivänä 2007 
alkaen kello 18.30. Juhlan jälkeen olette tervetulleita sävel-
hartauteen Haukiputaan kirkkoon.

Illan ohjelma
Kello 18.30 kokoontuminen Karjalaan jääneiden muis-

tomerkillä. 
Virsi 243.
Hartauspuhe kirkkoherra Jaakko Kaltakari.
Käynnit kanttori Kalle Vakkurin ja opettaja Jaakko Jus-

silan haudoilla, joilla kuulemme heistä lyhyet elämänkerrat 
opettaja Eero Jussilan ja kotiseutuneuvos Martti Asunmaan 
esittäminä.

Haudoilla käynnin jälkeen palaamme Karjalaan jääneiden 
muistomerkille, jossa kuulemme vuoden aikana Haukipu-
taan hautausmaalle haudattujen poisnukkuneiden nimet ja 
hiljennymme kuuntelemaan heidän muistoaan.

Päätösvirsi 147.
Hautausmaalta siirrymme kirkkoon kello 20 alkavaan 

sävelhartauteen. 
Puhe emerituspiispa Olavi Rimpiläinen.
Sävelhartauden jälkeen kahvitarjoilu seurakuntakeskuk-

sessa lähetystyön hyväksi.
Lähetämme kutsun ainoastaan yhdelle vainajan lähiomai-

selle, joten pyydämme teitä ystävällisesti välittämään kutsun 
vainajan muille omaisille ja läheisille.

Sateen varalta pyydämme teitä ottamaan mukaan sateen-
varjon. Tervetuloa.

jaaKKo KaLtaKaRi
KiRKKoheRRa

haukiputaan nykyinen ristikirkko valmistui vuonna 1762. Kirkko on kuuluisa seinämaalauksistaan, jotka 
teki tuon ajan tunnetuin kirkkomaalari, oululainen mikael toppelius. maalauksia on seinillä ja katossa niin 
paljon, että jos ne asetettaisiin peräjälkeen, niitä riittäisi 150 metrin matkalle. Koko seinän peittävää, vii-
meistä tuomiota esittävää maalausta pidetään Suomen merkittävimpänä barokkityylisenä sommitelmana. 
Nykyisessä kirkossa on kuitenkin kaksinkertainen taideaarre: vesikaton ruodelautoina on käytetty edellisen 
kirkon sisäseinälautoja. Kirkon ullakolla on siis katkelmallisina nähtävissä nykyistä kirkkoa edeltäneen kir-
kon maalauksia. (Lähde: haukiputaan seurakunnan verkkosivut)
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Vuosi taisi olla 2003, ja elettiin syk-
syä heti rippikouluni jälkeen. Mah-
toi siinä hieman jännittää 15-ke-
säistä, kun saapui kuitenkin vii-
meisten joukossa ensimmäiseen 
kokoontumiseen, ja katseli millai-
sia työkavereita olisi saava. Jänni-
tys katosi pian, kaikki vaikuttivat 
rennoilta, omanlaisilta tyypeiltä, ja 
pitihän jotain samaa ajatusmaail-
moistakin löytyä kun kerran kou-
lutukseen oli tultu. 

”Teoriaosuuksista” minulla ei 
ole paljoakaan muistikuvia, mutta 
käytännön tilanteiden harjoittelu on 
jäänyt päähän, ja se lieneekin tär-
keintä. ”Teoriaosuuksissa” lähinnä 
kerrottiin yleisesti isosen tehtävistä 
ja velvollisuuksista sekä vaadittavista 
ominaisuuksista, joka sanaparina 
kalskahtaa aika ikävästi korvaan, 
mutta siitä ei kannata välittää, jos 
tuntee olevansa juuri oikea henkilö 
isosen tehtäviin. Itsevarmuus tässä 
tehtävässä on kaiken a ja o. 

Käytännön tilanteissa harjoiteltiin 
sitten aamuisin tapahtuvaa lipun-

Rippikoulun jälkeen 
moni nuori innostuu 
seurakuntansa 
toiminnasta ja 
kouluttautuu 
vapaaehtoisiin 
tehtäviin. Näin kävi 
myös Virve Rehulle ja 
Henri Kylénille.

Mikä sai sinut innostumaan seu-
rakunnan toiminnasta, kuten 
kerhonohjaamisesta ja isostoi-
minnasta?

Virve: Omat isoseni olivat lois-
tavia ja he vihjasivat, että minus-
takin voisi olla isosen hommiin. 
Kerho-ohjaajaksi päätin kouluttau-
tua, koska olin itse pienenä seura-
kunnan kerhoissa. Sekä tietenkin 
kaverini, joka halusi pitää kerhoja 
myös, joten meistä tuli erottamaton 
taistelupari.

Henri: Kun olin rippikoulus-
sa, niin meiltä kysyttiin, josko 
haluaisimme osallistua isos- tai 
kerhonohjaajakoulutukseen. Itse 
ilmoittauduin kumpaakin, koska 
rippikoulu oli huippu kokemus 
ja olin nuorempana kulkenut lii-
kuntakerhossa.

Kuinka kauan olet toiminut ker-
honohjaajana ja mitä kerhoja 
olet pitänyt?

Virve: Neljäs vuosi taitaa pyöräh-
tää tänä syksynä käyntiin kerhojen 
parissa. Tyttökerhoja on takana kol-
me vuotta ja poikien liikuntakerho 
alkoi pyöriä vuotta myöhemmin 
kuin tyttökerho.

Henri: Ohjasin liikuntakerhoa 
kaksi vuotta Jokikylässä ja yhden 
vuoden Keiskassa joka toinen viik-
ko. Jouduin jättämään kerhonoh-
jaajan tehtävät, koska aikataulut 
olivat pahasti päällekkäin koulun 
kanssa.

Mikä on parasta kerhonohjaaja-
na olemisessa?

Virve: Parasta on lasten iloiset 
ilmeet ja huippu meininki.

Henri: Kerhonohjaajana tykkäsin 
siitä, että sain olla nuorten parissa 

Nuoret konkarit seurakunnassa

ja olla heille avuksi muun muassa 
heidän tulevaisuuttansa ajatellen. 
Toivoni mukaan edes joku ohjaa-
mista nuorista jatkaa isompana 
kerhonohjaajana. 

Milloin olet käynyt isoskoulu-
tuksen ja millä leireillä olet ol-
lut isosena?

Virve: Isoskoulutuksen kävin he-
ti rippikouluni jälkeen eli vuonna 
2004 syksyllä. Seuraavana kesänä 
pääsin isojen tyttöjen leirille isoseksi. 
2005 syksyllä isoskoulutus jatkui ja 
kesällä 2006 pääsin riparille isotte-
lemaan. Kävin myös vaihdokkina 
Yli-kiiminkiläisten rippikoulussa, 
joka järjestettiin hieman erilaisissa 
olosuhteissa Pikku-Syötteellä. Tänä 
vuonna olin hiihtolomariparin sekä 

isoskoulutusleirin isosena.
Henri: Kävin isoskoulutuksen 3-

4 vuotta sitten ja aloitin heti, kun 
pääsin rippikoulusta. Olen ollut 
isosena neljällä rippileirillä ja yh-
dellä varhaisnuorten leirillä.

Mikä on parasta isosena olemi-
sessa?

Virve: Isosena olemises-
sa parasta on, kun pääsee ke-
hittelemään kaikenlaista jäynää  
ja pikku purtavaa rippikoululaisille. 
Myös leiriltä tulevat uudet tutta-
vuudet ovat tärkeä juttu.

Henri: Isosena olemisessa on 
parasta se, että tapaa paljon uusia 
erilaisia nuoria joille saa antaa kaik-
kensa, jotta he viihtyisivät mahdol-
lisimman hyvin leirillä ja huomata, 

että leiri on todella ollut heille iki-
muistoinen kokemus. Mahtavaa on 
myös se, että kun leiriltä JOUTUU 
lähtemään pois viimeisenä päivänä 
niin tulee sellainen mahtava fiilis 
– tietää että leiri on ollut todella 
onnistunut!
 
Mitä muuta harrastat?

Virve: Kaverit vie hetken jos toi-
senkin vapaa-ajasta mutta muul-
loin pelaan tennistä tai pelailen 
lautapelejä.

Henri: Harrastan nettisivujen 
tekemistä ja tietotekniikkaa muu-
tenkin laidasta laitaan. Kesällä pe-
laan tennistä ja talvella luen paljon 
kirjoja. 

Mikä on tärkein asia, mitä olet op-
pinut isoskoulutuksessa ja kerho-
nohjaajakoulutuksessa?

Virve: Ihmistuntemus - se että 
pystyy tulemaan toimeen monien 
eri persoonien kanssa ja hyväk-
symään ihmiset sellaisinaan kuin 
ne ovat. 

Henri: Tärkein asia minkä olen 
oppinut isos- ja kerhonohjaajatehtä-
vissä lienee se, kuinka tulla toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. 

Missä muussa seurakunnan toi-
minnassa olet tai olet ollut mu-
kana?

Virve: Olen ollut nuortenleireil-
lä ja nuortenilloissa, toimintapäi-
vissä ohjaajana ja hautausmaalla 
kesätöissä.

Henri: Tällä hetkellä olen kirkko-
valtuustossa ja nuorisotyön johto-
kunnassa. Olen ollut aikaisemmin 
noin seitsemällä nuortenleirillä ja 
monissa eri seurakunnan tapahtu-
missa. Olen myös ollut – ja lienen 
jatkossakin – mukana gospelbändin 
toiminnassa.

Paras muisto Isoniemen leirikes-
kuksesta?

Virve: Ensimmäinen nuortenlei-
rini oli mahtava kokemus.

Henri: Varmaan ruokailut. Mut-
ta kerran nuortenleirillä tehtiin 
eräänlaisia lyhytelokuvia raamatun 
katkelmista – se oli todella muka-
vaa ja erityisen mieleenpainuvaa! 
Isollaniemellä on aina niin kivaa, 
että ei voi oikein sanoa enää tässä 

vaiheessa mikä on ollut parasta. 

Mitä haluaisit sanoa nuorille, jot-
ka eivät vielä ole mukana seura-
kunnan toiminnassa?

Virve: Loistava yhteisö ja mu-
kavaa hommaa sekä lisäksi saat 
korvausta työpanoksestasi...mikäs 
sen parempaa!

Henri: EI ME PURRA, MUK-
KAAN VAAN KAIKKI!

KatRi haaPaKoRva

Parhaat kaverit löytyivät isoskoulutuksessa
nostoa, pelien ja leikkien suunnit-
telua ja toteuttamista, sekä aina 
hyödyllisiä vuorovaikutustaitoja. 
Koulutusleirejä oli kaksi ja ne olivat 
koulutuksen parhainta aikaa. Lisäk-
si mainittakoon tässä, että mistään 
muualta en ole löytänyt niin paljon 
uusia ja mielenkiintoisia ihmisiä. 
Osa parhaista ystävistänikin löytyi 
koulutuksen kautta. 

Miksi sitten valitsin isosen teh-
tävät? Omista isosistani jäi hyvä 
käsitys ja hommien jatkuvuuden 
vuoksi sitä halusi kantaa kortensa 
kekoon, jotta myös muilla rip-
pikoulua aloittelevilla ja käyvillä 
olisi hauskaa leireillä. Ilman isos-
ten panosta omakin rippileiri olisi 
varmaan ollut todella mitäänsa-
nomaton.

viLLe jYLhä

haluatko 
ohjaajaksi?

Uudet kerhot varhaisnuo-
rille alkavat syksyllä viikolla 
38. Kerhonohjaajaksi voit il-
moittautua Ullalle tai Pekalle. 
Kerhonohjaajien koulutus on 
14-16.9 Isollaniemellä.

Isoskoulutus Haukiputaan 
seurakunnassa on kaksi-
osainen. Ensimmäinen osa 
käydään keväällä ja toinen 
osa syksyllä.

Ensimmäinen osa, johon 
viime talvena ja tänä kesänä 
rippikoulun käyneet voivat 
ilmoittautua, alkaa 26.1. 
Wirkkulassa. Ilmoittautu-
minen joulukuussa Ullalle 
tai Pekalle.
  Isoskoulutuksen toinen osa 
jatkuu lauantaina 8.9. Wirk-
kulassa klo. 12-16.  Kaikki vii-
me keväänä isoskoulutuksen 
ensimmäisen osan käyneet, 
tervetuloa jatkamaan kou-
lutusta! 

Nuorisotyöohjaajat:
Ulla Nyyssönen, 
0400 766603, 
ulla.nyyssonen@evl.fi
Pekka Rintamäki, 
040 5436960, 
pekka.rintamaki@evl.fi
Tarja Kainulainen, 
040 8245861, 
tarja.kainulainen@evl.fi
Katri Haapakorva, 
045 657 6122, 
katri.haapakorva@evl.fi

isoniemen leirikeskus 
on monien ystävyys-
suhteiden syntysija. 

Nuoret konkarit virve Rehu ja henri Kylén ovat aktiivisesti mukana 
seurakunnan toiminnassa.
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Musiikkityön 
syksyä sävyttävät 
seurakuntakeskuksen 
uusien urkujen 
käyttöönotto ja 
virsikirjan 20-
vuotisjuhlallisuudet.

Kesäillan sävelhartaudet jatkuvat 
elokuun loppuun

Haukiputaan kirkon suositut 
Kesäillan sävelhartaudet jatkuvat 
torstaisin klo 20 elokuun loppuun 
saakka seuraavasti:

16.8. Mikko Salakari tenori 
ja Risto Ainali urut. Iltahartaus 
Jaakko Kaltakari.

23.8.    Sandra Tamane (Latvia) 
urut. Iltahartaus Arto Nevala. 

30.8.  Sekakuoro Tuike, johtaa 
Lauri-Kalle Kallunki. Hannu Nie-
melä urut. Iltahartaus piispa Olavi 
Rimpiläinen. 

Sävelhartauksiin vapaa pääsy, 
ovella vapaaehtoinen kolehti. Kah-
vitarjoilu tapulissa lähetystyön hy-
väksi ennen tilaisuuksia klo 19.30 
ja niiden jälkeen.

Seurakuntakeskus saa urut  
Seurakuntakeskuksen urkuja on 
rakennettu paikan päällä tänä ke-

virren ja urkujen juhlaa haukiputaalla
sänä. Urut on valmistanut Sotka-
mon Urkurakentajat Oy ja niihin 
tulee 17 itsenäistä ja 2 siirtoääni-
kertaa. Soitin edustaa lähinnä myö-
häisbarokin ja varhaisromantiikan 
tyylejä. Urut mahdollistavat seu-
rakuntakeskuksen yhä monipuo-
lisemman käytön erityisesti mu-
siikkitilaisuuksissa. 

Uudet urut otetaan käyttöön 
juhlallisesti su 7.10. Myöhemmin 
syksyllä järjestetään Toiveiden ur-
kuilta, jossa diplomiurkuri Ismo 
Hintsala esittää seurakuntalaisten 
toivomia kappaleita.

Virsikirja täyttää 20 vuotta  
Nykyisen virsikirjan käyttöönotos-
ta tulee tasan 20 vuotta 29. marras-
kuuta tänä vuonna. Haukiputaalla 
juhlavuosi huomioidaan mm. jär-
jestämällä seurakuntakeskuksessa 
Virsi elää -ilta to 11.10. ja virsima-
raton myöhemmin syksyllä. Val-
takunnallista virren sunnuntai-
ta vietetään 14.10., jolloin kirkos-
sa järjestetään virsimessu. Silloin 
virttä käytetään mahdollisimman 
monipuolisesti ja runsaasti mes-
sun eri osissa.

Kirkkokuoro Haukiputaan 
laulu
Harjoitukset torstaisin klo 18.30-
20.30. Syyskausi alkaa to 13.9. srk-
keskuksessa.Kuoroon otetaan uu-

sia laulajia koelaulun kautta.Kuo-
ronjohtaja Hannu Niemelä.

Lapsikuoro
Harjoitukset torstaisin klo 17-18 
srk-keskuksessa. Syyskausi alkaa 
to 6.9. Uusia laulajia otetaan 6. ja 
13.9. klo 16.30 lähtien. Kuoro on 
tarkoitettu 7-13-vuotiaille tytöille 
ja pojille. Tiedustelut kuoronjoh-
tajat Minna Pohjola ja Kaisa Säk-
kinen p. 040-5818 974.

Eläkeläisten musiikkipiiri
Kokoontumiset noin kerran kuu-
kaudessa torstaisin klo 13-14.30.
Tiedustelut Hannu Niemelä.

Haukiputaan projektikuoro
Kuoron toiminnasta ilmoitetaan 
myöhemmin. Kuoron taustayhtei-
söt ovat Haukiputaan seurakunta 
ja Kiiminkijoen opisto. Kuoron-
johtaja Hannu Niemelä.

Lisätietoja:
Hannu Niemelä
Vastaava kanttori
P. 040 - 5471 660
E-mail: hannu.niemela@evl.fi

 

haukiputaan seurakunta-
keskusta voidaan uusien 
urkujen ansiosta käyttää 

entistä monipuolisemmin.

Jumalanpalvelukset 
Martinniemen seurakunta-
kodissa syksyllä 2007

su 12.8. klo 12.
su 2.9. klo 12
su 21.10. klo 12.
su 18.11. klo 12
su 9.12. klo 12

Jumalanpalvelukset 
Kellon seurakuntakodissa 
syksyllä 2007

su 26.8. klo 18.
su 30.9. klo 18.
su 28.10. klo 18.
su 25.11. klo 18.
tapaninpäivänä 26.12. klo 18.

Gospel-bändin harjoitukset 
ovat Vakkurilassa keskiviikkoi-
sin klo 18-20. Mukaan tarvitaan 
soittajia ja laulajia. Kaikille on 
tilaa ja jokaisen panos on arvo-
kas. Paikan päältä löytyvät rum-
mut, piano, akustisia kitaroita 
sekä vahvistimia. Oma soitin on 
eduksi, mutta sen puuttuminen 
ei ole este. Soitannossa moder-
nin gospelin klassikoita ja tuo-
reimpia hittejä! Tervetuloa! Li-
sätietoja saat Katrilta.

Gospel-iltoja pidetään kerran 
kuussa perjantaisin Vakkurilassa. 
Kokoontumiset 7. syyskuuta, 5. 
lokakuuta, 9. marraskuuta ja 7. 
joulukuuta klo. 18-21. Ohjelmassa 
vapaata oleskelua, pelailua, mu-
siikkia ja gospelhartaus.

Nuorten iltoja pidetään kerran 
kuussa. Seuraavat kokoontumi-
set 28. syyskuuta, 25. lokakuuta 
ja 23. marraskuuta klo 18-21 
Isollaniemellä.

Nuisku = Nuorten ihmissuh-
detaitojen kurssi opettaa mm. 
tunteiden tunnistamista. Jos 
haluat helpottaa riitatilanteita 
kotona tai kavereiden kesken, 
tule Nuisku -kurssille. Ensim-
mäinen kokoontuminen on 
tiistaina 11.9. Wirkkulassa klo 

17-19. Kokoonnumme syksyn 
aikana 12 kertaa, pääasiallisesti 
tiistaisin. Kurssi maksaa 5 e. Il-
moittautumiset 20.8. mennessä 
Tarjalle tai Katrille.

Nuorten leiri pidetään Isol-
laniemellä 21-23.9. Hinta 10 e. 
Ilmoittautuminen alkaa 20.8. 
Tarjalle tai Katrille.

K16 -tyttöleiri Isollaniemellä 
15-16.12. Hinta 10 e. Ilmoit-
taudu alkaen 12.11. Ullalle tai 
Tarjalle. 

Matkalle pääsiäisenä 2009? 
Iin rovastikunnan nuorisotyön-
ohjaajat ovat suunnittelemassa 
yhteistä nuorten matkaa jon-
nekin päin Eurooppaa. Matka 
toteutetaan hiljaisella viikolla 
vuonna 2009. Oletko halukas 
matkustamaan ja valmis sitou-
tumaan rahan keräämiseen? 
Matkalle mukaan mahtuu noin 
20 nuorta Haukiputaan seu-
rakunnasta. Ilmoittautumiset 
Tarjalle tai Katrille.

Tarja Kainulainen, 
p. 040-8245 861
Ulla Nyyssönen, 
p. 0400-766 603 ja
Katri Haapakorva, 
p. 045-6576 122

Rippikoulun käyntiin löytyy vaihtoehtoja

Lapsityö 
Seurakunnan lapsityö tarjoaa kris-
tillistä kasvatusta ja arkitoimintaa 
lapsille ja lapsiperheille. Tarjolla 
on päiväkerhoja, perhekerhoja ja 
erilaisia tapahtumia. 

Päiväkerhot on tarkoitettu 3-5-
vuotiaille lapsille. Kristillisen arvo-
pohjan kautta pyritään tarjoamaan 
lapselle virikkeellinen ympäristö, 
kehittämään lapsen motorisia ja 
sosiaalisia taitoja, sekä antamaan 
kokemuksia ja aineksia elämänkat-
somuksensa rakentamiseen.

Perhekerhot ovat aikuisten ja las-
ten yhteisiä kerhoja, jossa saa tukea 
ja virikkeitä yhdessä olemiseen ja 
kristittynä kasvamiseen. 

Seurakunta pitää arkipyhäkoulua 
päiväkodeissa ja esikouluissa kaksi 
kertaa lukukaudessa.

Päiväkerhot aloittavat 15.8. (Mar-
tinniemen srk-kodin remontista 
johtuen kerhojen aloitusajankohdat 
ilmoitetaan myöhemmin. ) Vapaita 
paikkoja voi tiedustella lapsityön-
toimistosta p. 5475 721.

Perhekerhot aloittavat  seuraavasti: 
Kirkonkylän Vakkurilassa tiistaina 

21.8. klo 9.30-11
Kellon srk-kodissa torstaina 23.8. 

klo 9.30-11 ja 12-13.30
Martinniemen srk-kodissa ja Jo-

kelan vanhalla koululla perjantaina 
24.8. klo 9.30-11. Perhekerhoihin 
voi tulla ilman ilmoittautumista.

Vauvakirkko sunnuntaina 16.9. 
klo 17.00. Kirkkohetkeen kutsutaan 
pikkulapsiperheitä, erityisesti kaikki 
vuoden aikana kastetut lapset per-
heineen. Oma helistin mukaan.

-Mikkelinpäivän perhekirkko 
30.9. klo 10.00

4-vuotissynttärit 14.10. klo13.00 
seurakuntakeskuksessa. Kaikki hei-
nä-joulukuussa 4 vuotta täyttävät 
saavat kutsun postitse.

Perheen sunnuntain perhemessu 
kirkossa su 21.10 klo 10.00.

Hyvä kiertoon  - toimintapäivä 
leikki-ikäisille la 17.11.

1. adventtisunnuntain perhe-
kirkko 2.12. klo 10.00.

Lapsityön joulukirkko ti 18.12. 
klo 18.00 

Lisätietoja lapsityönohjaajalta  040- 
5471 472, lapsityöntoimistosta 5475 
721 sekä lastenohjaajilta.

Nuorisotyön 
tapahtumakalenteri

diakonia
Avustusasioissa ajanvaraus perjan-
taisin klo 9-11 puh. 5472 636 tai dia-
koniatoimistossa Kirkkotie 10.

Muissa asioissa yhteys suoraan 
oman alueen työtekijään:

Pohjoinen alue: Kiiminkijoen 
pohjoispuoli lukuunottamatta Nie-
menläntörmää, diakonissa Laila 
Rantakokko puh. 040 8668 319

Keskustan alue: kirkonkylä Kii-
minkijoen eteläpuolelta Säästö-
kuopan seutuun saakka sekä Nie-
meläntörmä, diakonissa vs. Minna 
Similä puh. 040 5898 362.

Eteläinen alue: Kalimenkylä, 
Kello, Kiviniemi ja Takkuranta, 
diakonissa Helena Seppänen puh. 
040-5819 316.

Eläkeläisten seurakuntakerhot aloit-
tavat syyskauden seuraavasti:

Ma 3.9. klo 13 Jokivarren van-
hustentalon kerhohuoneessa.

Ti 11.9. klo 13 Kellon seurakun-
takodissa (Seuraavat kerrat entiseen 
tapaan keskiviikkoisin).

To 13.9. klo 13 seurakuntakes-
kuksen monitoimisalissa.

6.9. alkaen juttukahvila Mar-
tinniemen seurakuntakodilla joka 
toinen torstai klo 13-14.30.

Kerhot kokoontuvat joka toinen 
viikko. Kerhoihin ja juttukahvilaan 
on mahdollista saada kuljetus soit-
tamalla diakoniatoimistoon pe klo 
9-11 puh. 5472 636.

Kellon diakonia- ja lähetyspiiri 
kokoontuu 17.9. alkaen Kellon 
seurakuntakodilla joka toinen 
maanantai klo 14.30.

Vuonna 1993 syntyneet haukipu-
taalaiset nuoret saavat syyskuun 
alkupuolella kirjeen eri vaihtoeh-
doista rippikoulun käyntiin.

Talviaikaan rippikoulun voi 
käydä joko päiväkouluna tai lei-
rinä. Rippikoulut ajoittuvat syys- 
ja hiihtolomapäiviin. Yksi ryhmä 
kokoontuu viikonloppuisin.

Kesällä järjestetään viidestä kuu-
teen leiriä, riippuen talvikauden 

Avoimet ovet Haukiputaan  
seurakunnassa 

Kellon srk-kodilla keskiviik-
koisin klo. 18-20.

Martinniemen srk-kodilla 
torstaisin klo. 18-20.

Vakkurilassa torstaisin klo. 
17.30-19.30.

Ohjelmassa kahvittelua, pe-
lailua, vapaata oleskelua ja ju-
tustelua maan ja Taivaan väliltä. 
Tervetuloa!

suosiosta. Mikäli nuori haluaa ni-
menomaan leiririppikouluun, niin 
toive pyritään toteuttamaan. 

Leirit ovat sekä talvella että ke-
sällä viiden vuorokauden mittai-
sia. Kokoontumisia on leiriajan 
lisäksi muutamia talven ja kevään 
aikana.
Aikuisrippikoulun voi käydä yli 
18-vuotias henkilö, jolta rippikou-
lu on aikuinaan jäänyt käymättä.  

Seurakunnassamme aikuisrippi-
koulu toteutetaan etäopiskeluna, 
jossa rippikoulua käyvä saa tehtä-
väkseen lukea eri Raamatun kirjo-
ja. Samalla hän pitää oppimispäi-
väkirjaa ja tekee annettuja tehtä-
viä. Kokoontumisissa käydään lä-
pi myös Katekismusta. Ennen kon-
firmaatiota kokoonnutaan kol-
me kertaa.
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Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-
to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kirkkoherranvirasto ja muut toimis-
tot suljettu to 23.8. ja 29.-30.8.
Varhaisnuorten kuorot aloittavat 
syyskauden to 23.8. Kuoroon otetaan 
laulamisesta innostuneita 8-14 -vuo-
tiaita. Harjoitukset ovat torstaisin 
Kirkonkylän seurakuntakodissa klo 
16.15-17.15 ja Kokkokankaan seu-
rakuntakeskuksessa perjantaisin klo 
15-16. Lisätietoja antaa kanttori Eija 
Savolainen, p. 040 779 0337.
Päiväkerhot ja perhekerhot aloittavat 
viikolla 36, 3.9. alkaen.
Isä-lapsi -retki Rokuan kuntokes-
kukseen 25.-26.8. Lähtö keskustan 
seurakuntatalolta (Tiilitie 1) la klo 11 
ja paluu su  klo 18. Ota lapsesi tai lapset 
mukaan viettämään mukavaa yhteistä 
aikaa Rokuan kauniisiin maisemiin. 
Luvassa uintia, pelailua, ulkoilua, syö-
mistä ym. Yöpyminen oman perheen 
kanssa hotellihuoneessa. Osallistu-
mismaksu 20 e aikuiselta ja 5 e/lapsi. 
Ilmoittautuminen 22.8. mennessä 
Jaakko Tuiskulle, p. 040 770 3819 tai 
sähköpostilla jaakko.tuisku@evl.fi.
Diakoniatyöntekijöiden vastaan-
otolle ajanvaraus: Kirkonkylän dia-
koniatoimisto ma ja to klo 9-10 Leena 
Hintsala, p. 561 4540 tai 040 779 0365 
ja Arvo Yrjölä, p. 561 4541 tai 040 770 
7431. Kokkokankaan diakoniatoimisto 
ma ja ke klo 9-10 Sirkku Määttä, p. 561 
4643 tai 040 779 0368 ja Soile Pakkanen, 
p. 561 4642 tai 040 779 0367.
Limingan rovastikunnan 3. Virtaa 
välillämme -suhdekurssi alkaa Tyr-
nävällä 18.9. ja jatkuu 6 kertaa. Ilmoit. 
7.9. menn. Eija Salmenhaara, p. 044 
737 2615 tai Sinikka Ilmonen, p. 044 
752 1226 Hinta 20 e/pari.
Solmuja parisuhteessa -parisuh-
dekurssi alkaa Limingassa 19.9. ja 
kokoontuu 8 kertaa. Lisätietoja vetäjiltä 
Kimmo Helomaa, p. 044 752 1235 ja 
/tai Sinikka Ilmonen, p. 044 752 1226. 
Hinta 100 e/pari Ilmoittautuminen 
6.9. mennessä.
Nuoret: Avoimet ovet torstaisin klo 
19-21 Vanhassa pappilassa. Nuorten 
peli-ilta keskiviikkoisin Kempelehal-
lilla klo 17-18.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 19.8. 
klo 16  seurat ry:llä, Su 26.8. klo 16 
seurat ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: Pe 17.8. klo 
19 lauluseurat Annu ja Tapani Hanni-
lalla, Murrontie 88 c. Su 19.8. klo 16 
seurat ry:llä. Pe 24.8. klo 19 lauluseurat 
Päivi ja Pertti Kuhalla, Tuulipurto 3. La 
25.8. klo 19 raamattuluokka ry:llä. Su 
26.8. klo 12 yhteispyhäkoulu ja klo 16 
seurat ry:llä.
Kastetut: Ilona Mikaela Kilpeläinen, 
Hilla Juliaana Kilpeläinen, Viivi Emilia 
Kontiokari, Nooa Eelis Mikanpoika 
Moilanen, Eetu Aleksanteri Juola, 
Roni Nqobile Takkinen, Silja Inka 
Tuulia Eskola, Miikka Otto Johannes 
Savolainen.
Vihitty: Mauri Matias Arvola ja Jenni 
Kaarina Harju. Pentti Leo Juhani 
Perämäki ja Minna Helena Korva. 
Tapani Henrik Pakanen ja Mari Paula 
Katariina Pulkkinen. Jari Juhani Tuovi-
la ja Riikka Maaria Kemppainen. Jussi 
Ilari Karjalainen ja Iro Maaret Hiltula. 
Juha Paavo Junttila ja Terhi Tuulia Eli-
sabeth Halmetoja. Matti Pertti Juhani 
Kokkonen ja Erika Johanna Joensuu. 
Mikko Kullervo Kämäräinen ja Laura 
Henni Rauvala. Janne Antti Kaarlela 
ja Marja-Leena Rahkola. Petri Kristian 
Karjalainen ja Annukka Eliisa Mannila. 
Veli Pekka Komulainen ja Sari Seija 
Alasuutari.
Kuollut: Pauli Tapio Näppä, 48 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

16.8.–30.8.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas

Kiiminki

Su 19.8. klo 10 messu, 
rovasti Veikko Kärnä, 
saarnaa rovasti Jouko 
Lauriala, kanttori Taru 
Pisto.
Oulun seudun Sydän-
yhdistyksen kirkkopyhä, kirkko-
kahvit.
Ti 21.8. klo 18 raamattu- ja rukousilta 
Raili Haapalalla, Rantatie 64.
Su 26.8. klo 13 lähetyslounas, kahvit 
ja mehut seurakuntasali (aikuiset 5 
e, lapset ilmaiseksi). Klo 14 kansa-
laulukirkko, Matti Keskinen säestä-
jänä dir.mus. Pertti Haipola (haitari), 
kanttorina Riitta Piippo. Perhejuma-
lanpalveluksessa avustaa Maikkulan 
lapsikuoro. 
Su 2.9. klo 10 messu.  
Rovastikunnan perheleiri Ystävät 
ympäri maailman Lapiosalmen 
eräleirikeskuksessa 31.8.-2.9.2007. 
Ohjelmassa mm. retki Korouoman 
rotkolaaksoon ja mukavaa yhdessä-
oloa. Leirin hinta on 40 e/aikuiset ja 
yli 13 v, 30 e/4-13 v. ja 10 e/alle 4v. 
Hintaan sisältyy matkat, majoitus 3-8 
hlön huoneissa, ruokailut ja ohjelma. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Han-
nele Heinonen, p.044 745 3850 tai 
hannele.heinonen(at)evl.fi. 
Kanttori vuosilomalla 22.8. saakka.
Kirkkoherra tavattavissa maanantai-
sin klo 9.30 - 12 ja keskiviikkoisin klo 
12 - 14.30. Tapaamisen voi sopia myös 
muuksi ajaksi, p. 040 7430 371.
Kastettu: Sara Thaïse Elisabet Ca-
nable.  

Sanajumalanpalve-
lus kirkossa su 19.8. 
klo 10, Luomakun-
nan sunnuntai, litur-
gia Kaltakari, saarna 
Pitkälä, kanttorina 
Niemelä, avustaa lau-
luryhmä.
Messu kirkossa su 26.8. klo 10, liturgia 
Vähäkangas, saarna Heinonen, kant-
torina Niemelä, avustaa urkuri Sandra 
Tamane Latviasta.  Takkurannan Mart-
tojen 70-vuotiskirkkopyhä.  Jumalan-
palveluksen jälkeen kotiseutuneuvos 
Martti Asunmaa esittelee kirkon. 
Sanajumalanpalvelus Kellon srk-ko-
dissa su 26.8. klo 18, Nevala.  Jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvit.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa  tä-
nään to 16.8. klo 20, Mikko Salakari 
tenori ja Risto Ainali urut. Iltahartaus 
Jaakko Kaltakari.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
23.8. klo 20, Sandra Tamane (Latvia) 
urut. Iltahartaus Arto Nevala. Sävel-
hartauksiin on vapaa pääsy. Ovella 
vapaaehtoinen kolehti.Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuuksia klo 19.30 ja tilaisuuksien 
jälkeen.
Hautausmaajuhla hautausmaalla to 
30.8. klo 18.30, hartauspuhe Kaltakari. 
Lyhyet elämänkerrat kanttori Kalle 
Vakkurista ja opettaja Jaakko Jussilasta 
ja käynnit heidän haudoillaan. Karja-
laan jääneiden muistomerkillä kuul-
laan viime vuoden hautausmaajuhlasta 
alkaen Haukiputaan hautausmaahan 
haudattujen poisnukkuneiden nimet 
ja hiljennytään kunnioittamaan heidän 
muistoaan. Hautausmaajuhlan jälkeen 
kesäillan sävelhartaus Haukiputaan 
kirkossa.
Kesän viimeinen kesäillan sävelharta-
us kirkossa to 30.8. klo 20, Sekakuoro 
Tuike, johtaa Lauri-Kalle Kallunki. 
Hannu Niemelä urut. Iltahartaus piis-
pa Olavi Rimpiläinen. Kahvitarjoilu 
srk-keskuksessa lähetystyön hyväksi.
Perhekerhot aloittavat seuraavasti: 
Kirkonkylän Vakkurilassa ti 21.8. klo 
9.30-11, Kellon srk-kodissa to 23.8. 
klo 9.30-11 ja 12-13.30, Martinniemen 
srk-kodissa pe 24.8. klo 9.30-11 ja 
Jokelan vanhalla koululla pe 24.8. klo 
9.30-11. Perhekerhoihin voi tulla ilman 
ilmoittautumista.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhla 
Nivalassa.  Teemme  retken la 25.8. 

Lähtö Haukiputaan kirkkopihalta klo 
6.30 ja  paluu puoleenyöhön mennessä. 
Matkan hinta (ei ruokailuja) 10-13 
euroa lähtijöiden määrästä riippuen. 
Näytelmä Hunajapisara la klo 20.30/ 
15 euroa. Ilmoittaudu sekä matkalle 
että näytelmään läh.siht. Ylimaulalle pe 
17.8. mennessä, p. 040 501 4764.
Sienikurssi Isollaniemellä ti 28.8. 
Ilmoittautumiset ke 22.8. mennes-
sä itsepalvelukirpputorin kassalle, 
Herralantie 1. Kurssille otetaan 15 
henkilöä ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
tarkemman ohjelman ja ajo-ohjeen. 
Järjestää Haukiputaan seurakunta ja 
Haukiputaan työnhakijat ry.
Kotiseurat Marja-Liisa ja Arvo Alape-
rällä, Välitie 16, ke 29.8. klo 17, Pekka 
Siljander, Pekka Välitalo.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna hiljentymistä ja tu-
tustumista varten 11.6.-31.8. ma - pe 
klo 10-18.  
Kellonkartano: nuorten raamattu-
leiri (14-20 v) 18.-19.8., T Karlsson, 
Pepi Sihvonen.  Ilmoittautuminen vii-
meistään 17.8. Pepille, p. 050 575 1608,  
kartanon kirkko su 19.8. klo 13, Pokka, 
Sihvonen ja su 26.8. klo 13, Kingma, 
Pokka, seurat su 19.8. klo 15, Karlsson 
ja su 26.8. klo 15, Olkkola-Pääkkönen, 
naistenpäivä - Kristittynä naisena 
nykyajassa la 25.8. alkaen klo 14, Päivi 
Räsänen, Ritva Olkkola-Pääkkönen, 
Liisa Kingma, 
Rauhanyhdistys: Haukipudas: seurat 
ry:llä su 19.8. klo 18, Tapani Alakärppä 
ja hoivaosastolla su 26.8. klo 16, Osmo 
Sarajärvi sekä kirkossa su 26.8. klo 18, 
Jukka Kolmonen, Heikki Saarela.  Jo-
kikylä: raamattuluokka Timo ja Raili 
Karsikkaalla pe 17.8. klo 17 sekä Tapio 
ja Tarja Pakasella pe 24.8. klo 17, seurat 
Martinniemen srk-kodissa su 19.8. klo 
13, Matti Lääkkö, Matti Kenttä.
Kuollut: Kalevi Johannes Niemelä 70 
v, Hilkka Hellevi Kivioja 67 v, Petri 
Juhani Erkkilä 42 v.
Avioliittoon kuulutettu: Hannu Eerik 
Halonen ja Mirja Kaarina Merirauma.  
Sami Petteri Räisänen ja Katja Pauliina 
Kariniemi.  Ilkka Veikko Juhani  Koski 
ja Hanna Eveliina Kostama.  Kimmo 
Tapani Kallio ja Anu Marina Natalia 
Kovalainen.  Jukka Tapio Väyrynen 
ja Katja Kristiina Häli. Toni Olavi 
Huhta ja Noora Maria Repo.  Jarmo 
Tapani Halonen ja Kaisa Anneli Breilin.  
Jani Ilari Helistén ja Marika Mirjami 
Hörkkö.  Henry Alfred Vänttilä ja Katri 
Tellervo Kenttä.  Mika Kalle Juhani 
Lopakka ja Pia Susanna Kärkkäinen.
Kastettu: Emma Maria Paavola, Anni-
Lotta Alma Maria Takkunen, Olli Ensio 
Juhani Kivari, Elias Henry Hentilä, 
Tuomas Otto Ilmari Latvasalo, Milla 
Minerva Huttunen, Minea Anna-Stiina 
Kynkäänniemi, Venla Olivia Sirviö, 
Topias Antero Wathén, Soili Päivikki 
Holma, Lars Määttä.

Messu su 19.8. klo 10 
Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toim. 
Tuisku, avust. Riihimä-
ki, kantt. Savolainen. 
Kolehti Nuorten Kes-
kus ry:lle seurakunnis-
sa tehtävän nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen.
Messu su 26.8. klo 10 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Toim. Puolitaival, 
avust. Tuisku, kantt. Savolainen. Koleh-
ti Suomen Luterilaisen Evankeliumiyh-
distyksen kautta Kenian-lähetykselle 
erit. aids-orpotyön ja kehitysvammais-
koulun työn tukemiseen.
Sanan ja rukouksen ilta su 26.8. klo 
17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. 
Mukana Sami Puolitaival ja Versot. 
Esirukouspalvelua.
Kirpputori Ilonpisaran aloituspa-
laveri ti 21.8. klo 16 kirkonkylän 
srk-talon kokoushuoneessa. Suunni-
tellaan syksyä ja jaetaan myyntivuorot, 
joten kalenteri on hyvä ottaa mukaan. 
Tervetuloa myös uudet kirppistyöstä 
kiinnostuneet!
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 

TÄNÄÄNKIN TUHAT NUORTA 

YRITTÄÄ SOITTAA MEILLE

Oletko aikuinen, jota lasten ja nuorten asiat kiinnostavat?

Haemme päivystäjiä auttavaan Lasten ja nuorten 
puhelimeen ja nettiin

Lapset ja nuoret tarvitsevat turvallista aikuista. Tule 
antamaan aikaasi. Tarjoamme koulutuksen ja ohjaajan 
tuen. Tervetuloa tekemään arvokasta vapaaehtoistyötä 
lasten hyväksi.

Kurssit alkavat lauantaina 15.9.2007.
Päivystyspisteemme sijaitsee Oulussa. Hakukaavakkeet ja 
tarkemmat tiedot kursseista löytyvät osoitteesta 
www.mll.fi  /paivystaja.

Lisätietoja: Maarit Väyrynen, p. 075 324 5727, 040 040 731 9440, 
maarit.vayrynen@mll.fi 

LYHYTTERAPIAA
PARISUHDETERAPIAA

Mentores-lyhytterapiapalvelu
Ajanvaraus: 044 282 7127

info@mentores.  www.mentores.
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

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

Paras hinta puhelinosakkeista.
Ei kuluja. Rahat heti. p.050-1993

Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy

Messu su 19.8. klo 
10 kirkossa, Saija 
Kronqvist, kanttorina 
Marja Ainali. Kolehti 
Nuorten Keskukselle 
seurakunnissa teh-
tävän nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen. Kirkkokahvit tapulissa 

messun jälkeen.
Messu su 26.8. klo 10 kirkossa, Raimo 
Salonen, Birgitta Kontio, kanttorina 
Marja Ainali. Kolehti Kenian-lähetyk-
selle erityisesti aids-orpotyön ja kehi-
tysvammaiskoulun työn tukemiseen.
Viikkomessu ke 22.8.klo 14 Jaarankar-
tanossa, Markku Palosaari, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Kuurojen nuotioilta Suvelassa ma 
27.8. klo 18, tulkki mukana.
Kansanlaulukirkko su 26.8.klo 13 
Koitelissa, Raimo Salonen, kanttorit 
Marja Ainali ja Jarkko Metsänheimo, 
kirkkokuorolaisia toivotaan esilau-
lajiksi.
Rauhan Sanan seurat su 26.8. klo 15 
Maontin-salissa, Heino Kouva.
Mielenterveyskuntoutujien omais-
ryhmä Lähimmäisen tuvalla, Punai-
sella koululla, Kirkkotie 6  ke 29.8. 
klo 17 - 18.30.
Kirkkokuoro aloittaa syyskauden, 
ensimmäinen harjoitus keskiviikkona 
29.8. klo 18.30. Harjoituspäivä tulee 
jatkossa olemaan torstai. Kuoroa 
johtaa tulevalla kaudella kanttori 
Marja Ainali.
Oulun hpk:n lähetysjuhla Nivalassa. 
Teemme päivän retken la 25.8. Matkan 
hinta (ilman ruokailuja) 10-13 euroa. 
Lähtö kunnantalon pihalta klo 7. La 
klo 20.30 näytelmä Hunajanpisara, 15 
euroa. Ilmoittaudu lähsiht. Ylimaulalle 
sekä matkalle että näytelmään pe 17.8. 
mennessä, p. 040 501 4764.
Kiiminkipäivien lähetystyön arpa-
jaiset 11.8: Voittajat Anni Paso, Heino 
Seluska, Pentti Eskola, Veikko Hannus, 
Liisa Timonen, Pauli Niemelä, Pirkko 
Syväys, Valtteri Lotvonen, Pirkko 
Tolonen, Juhani Laurila ja Matti Kyn-
käänniemi. Voitoista ilmoitettu voit-
tajille. Kiitos kaikille osallistumisesta 
ja siunattua syksyä!
Virikekahvila muuttanut taksiaseman 
tiloista Sykkeeseen kirjaston viereen. 
Avoinna klo 8.45-16.45.
Kirpputorilla, Terveystie 2, muut-
tomyynti elokuun ajan. Vaatteet 3 
euroa kassi. 
Lapsityö: Päiväkerhoissa vielä tilaa. 
Tiedustelut Birgitta Kontio, p. 040 
743 1901
Perhetyö: Perhekerho kokoontuu klo 
9.30-11.30 tiistaisin Kirkkopirtillä ja 
torstaisin Jäälin seurakuntakodilla. 
Perhekahvila kokoontuu klo 13-14.30 
tiistaisin Jäälin seurakuntakodilla ja 
torstaisin Kirkkopirtillä. Kirkkopir-
tin toiminta käynnistyy viikolla 34. 
Jäälin toiminta käynnistyy remontin 
vuoksi vasta viikolla 37.
Virtaa välillämme plus-kurssi. Virtaa 
Välillämme -kurssi alkaa 30.9. Ko-

koontumiset sunnuntaisin klo 16-19 
Montin-salilla. Lastenhoito järjeste-
tään Kirkkopirtillä. Ilmoittautumiset 
14.9. mennessä perhetyöntekijä Saija 
Kivelälle, p. 040 560 9678. Kurssille 
otetaan 3-5 paria.
Jäälistä kirkkoon kuljetus su 2.9. al-
kaen. Pyynnöt kirkkoherranvirastoon, 
p. 040 584 4406 tai 8161 003 edelliseen 
perjantaihin klo 16 mennessä. Lähtö 
Jäälin ostoskeskuksesta klo 9.45.
Varhaisnuoriso-ja nuorisotyö: Ker-
honohjaajakokous 16.8. Kirkkopirtillä 
vanhat klo 18 ja huom. kesän riparilai-
set, uudet tänä syksynä aloittavat klo 20. 
Toimintakauden startti ja yökahvila 
31.8. klo 19-23 srk-keskus.
Rauhanyhdistys: Seurat su 19.8.  klo 
14 Jaarankartanossa, Pekka Asikainen 
ja klo 17 rauhanyhdistyksellä, Niilo 
Nissilä, Pekka Asikainen (kolehdin 
tuotto rakennusrahastoon). Seurat su 
26.8. klo 17 rauhanyhdistyksellä, Kari 
Ahola, Pauli Niemelä.
Vihitty: Jani Matti Autio ja Anne 
Maarit Nuopponen, Matti Aukusti 
Ronkainen ja Elina Maaria Heinänen, 
Pertti Ilmari Kauppila ja Anne Maarit 
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Oulunsalo

Lumijoki

Muhos

Pudasjärvi

Soi kunniaksi luojan...Soi k nniaksi lu

www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa  |  puh. 020 754 2770
Hietalahdenranta 13, Helsinki  |  ma–pe 9–17
Myös kirjakaupoista kautta maan.

Anna lap-
sellesi tai 
kummilapsel-
lesi lahjaksi 
virsikirja. 
Annat hyvät 
matka eväät 
koko elämän 
ajaksi. 

Nahkakantinen 
taskuvirsikirja
Ovh. 39,-

Huomaa kätevän 
pieni koko, 
8 x 11 cm!

Kun käytät
Syöpäsäätiön adresseja,

tuet syöpätutkimusta

Tekstatut adressit toimistostamme
Liisankatu 21, 00170 Helsinki

Puh. 0800-143 000
www.cancer.fi, adressit@cancer.fi

Adresseja myyvät myös:
postit, kirja-, kukka- ja paperi-

kaupat, hautaustoimistot,
R-kioskit, pankit sekä

sähkepalvelu 0200 44001

SYÖPÄSÄÄTIÖ
Syöpäsäätiö jakoi 3 milj. euroa

tutkimukseen v. 2005
Syöpäsäätiö jakoi 3,4 milj. euroa

tutkimukseen v. 2006

Leppänen, Olli-Pekka Häkkilä ja Paula 
Katariina Härkönen, Esa Pekka Moila-
nen ja Minna Maarit Kavaluus, Tommi 
Pekka Tapani Laitinen ja Jenni Susanna 
Pikkuhookana.
Kastettu: Kalle Niilo Henrik Kanniai-
nen, Silja Katriina Vihelä.
Kuollut: Alli Johanna Soronen 46 v.

Liminka
Hartaus to 16.8. klo 
14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Yhteislaulutilaisuus 
to 16.8. klo 17, (huom.
aika!), Alakestilässä.
Gospelmessu to 16.8. klo 18 srk-talolla 
(huom.paikka!) Kirkkokahvit. 
Messu su 19.8. klo 10 kirkossa, saarna 
ja liturgia Aino Pieskä, kanttorina Jaana 
Pietiläinen. Virret: 124:1 ja 4, 126, 409, 
184:7, 224:1-, 230, 572:1 ja 5. Kolehti 
seurakunnissa tehtävän nuorisotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen Nuorten 
Keskus ry kautta.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 21.8. klo 
12 Arboretum-Alakestilän puupuis-
tossa. Saamme vieraita Lumijoelta.
Lähimmäispalvelun tukihenkilö 
-ilta ti 21.8. klo 18 Arboretumissa. 
Toiminnasta kiinnostuneet tervetuloa! 
Lisätietoja Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226.
Lähetysilta ke 22.8. klo 18 Arboretu-
min paviljongissa. Mm. muurinpohja-

lättyjä, makkaranpaistoa, arvontaa ym. 
Mukana Katriina Mäkelä Senegalin 
kirjallisuusprojektista. Hän vierailee 
seurakunnassamme 22.-23.8. Mukana 
illassa myös Jaaman seurakunnanhoi-
taja Kristiina ja Jukka Paananen.
Hiippakunnan lähetysjuhlat 24.-26.8. 
Nivalassa. La 25.8. yhteiskuljetus. 
Ilmoittautuminen Inkerille, p. 040 
8383 222.
Esikoislestadiolaisten seurat pe 24.8. 
klo 18.30 Limingan seurakuntatalolla. 
Puhujina Nuutinen ja Konttinen.
Sanajumalanpalvelus su 26.8. klo10 
kirkossa, Ilkka Tornberg ja Mika 
Kotkaranta. Virret: 201, 289, 202:1-
3, 204, 333:1-, 331:1 ja 6. Kolehti 
Kenian-lähetykselle erityisesti aids-
orpotyön ja kehitysvammaiskoulun  
työn tukemiseen Suomen Luterilaisen 
Evankeliumiyhdistys ry:n kautta.
Herännäis-Siioninvirsiseurat ti 28.8. 
klo 18 Kerttu ja Hilja Inkalalla, Kedon-
peräntie 66.
Raamattu-ja rukouspiiri ti 28.8. klo 
18.30 srk-talolla.
Hartaus to 30.8. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Nuorten palveluryhmä alkaa to 30.8. 
klo 15.30 diakoniatoimistossa, mukana 
Sinikka ja Maria.
Tulossa: 2.9. klo 10 vanhusten ja 
naisvoimistelijoiden kirkkopyhä. 
Läheisiä ja naapureita innostetaan 
kyydin järjestämiseen ikäihmisille. 
Solmuja parisuhteessa -parisuhde-
kurssi alkaa 19.9. ja kokoontuu 8 kertaa. 
Ryhmään otetaan neljä paria, myös 
lähiseurakunnista. Ilm. vetäjille 6.9. 
mennessä Kimmo Helomaalle, p. 044 
7521 235 ja Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226. Virtaa välillämme, Limingan 
rovastikunnan, 3. suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja kokoontuu 6 kertaa. 
Ilm. 7.9. mennessä Eija Salmenhaara, 
p. 044 7372 615 tai Sinikka Ilmonen, 
p. 044 7521 226. 
Uusi Äitiverkko -ryhmä alkaa Tu-
poksessa 4.10. klo 12-14. Ryhmä ko-
koontuu kolmen viikon välein yht. 10 
kertaa. Kyseessä on vertaistukiryhmä, 
jonka sisältö muovautuu yksilöllisesti 
ryhmän jäsenten tarpeiden mukaan. 
Aiheet voivat liittyä äitiyteen, lasten 
hoitoon, unelmiin, omaan verkostoon, 
jaksamiseen jne. Tämän ryhmän 
ohjelmaan kuuluu myös kansainvä-
lisiä elämyksiä. Ryhmä on tarkoitettu 
pienten lasten vanhemmille. Ohjaajina 
diakonissa Maisa Hautamäki ja psy-
kologi Laila Vainio. Lisätietoja ja ilm. 
26.9. mennessä Maisalle, p. 044 7521 
227 tai marja-liisa.hautamaki@evl.fi 
tai laila.vainio@liminka.fi.
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10, Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Nuorisotyö: Haluatko isoseksi tai 
kerhonohjaajaksi? Ilmoittautuminen 
ja muuta infoa nuorisotyöstä to 16.8. 

klo 18 srk-talolla. Gospelmessu ja 
tarjoilua. Nuorisotyönohjaajat Maria 
Matilainen 044 7521 225 ja Katri Harju 
044 2919 420.
Perhekerhot alkavat viikolla 37. Asi-
asta tarkemmin seuraavassa Rauhan 
Tervehdyksessä.
Päiväkerhotyö: Päiväkerhot alkavat 
3.9. Kerholaisten nimilistat ovat näh-
tävissä kerhopaikkojen (Koti-Pietilän 
ja Vanamon) ulko-ovissa 16.8. lähtien. 
Alatemmeksellä kerho kokoontuu 
Lakeuden koulun luokkahuoneessa 
maanantaisin klo 14-16. Vapaista 
kerhopaikoista  tai muista päiväkerhoa 
koskevista asioista antaa lisätietoja 
vastaava lastenohjaaja Helena Hak-
karainen, p. 044 7521 230.
Partio: Markku Korhonen vapailla ja 
vuosilomalla 2.8.-2.9. Sudenpentu-
toiminta (7-9 vuotiaat tytöt ja pojat) 
alkaa ke 22.8. klo 18 Rantakylässä. Ko-
koontuminen uimalan parkkipaikalle. 
Mainoksia kaupoissa ja kouluissa. Ma 
10.9. vartioikäisten partiotoiminnan 
aloitus seurakuntatalolla klo 18-20. 
Katsellaan kuvia Jamboreelta ja Ha-
vas-Pökkelöltä. Uusien ja vanhojen 
partiolaisten ilmoittautuminen toi-
mintaan.  Partiotoimisto, p. 562 1223, 
Make käsipuhelin, p. 044 752 1223. 
Sähköposti: markku.korhonen@evl.
fi. www.niittykarpat.fi.
Kastettu: Saima Linnea Ahola, Ilona 
Josephine Audrit, Elisa Iida Maria 
Arvio, Tuukka Heikki Benjamin Kallio, 
Minea Alexandra Kinnunen, Kaarin 
Margareetta Laurila, Timo Juhani 
Matinlauri, Hilla Sofia Mattila, Kalle 
Arvi Ilmari Piipponen, Siiri Ella Inkeri 
Poikela, Eija Marjaana Pyykölä ja Jia 
Amanda Xiaoping Pätsi.
Vihitty: Antti Matias Ilmonen ja Heidi 
Pauliina Mirjami Mehtälä, Olli-Pekka 
Ryyppö ja Sari Tanja Marika Kärki 
sekä Hannu Väinö Pesonen ja Tiina 
Riitta Partanen.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
 

To 16.8. klo 19 Korsu-
hovin kerhohuoneella  
rukoillaan ja keskus-
tellaan alueemme lap-
si- ja nuorisotyön tu-
levaisuudesta. Kaikki 
tervetulleita!
Su 19.8. klo 10 juhlajumalanpalvelus 
kirkossa, kirkkoherra Timo Juntunen, 
kuoro avustaa, kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemiseen 
ja kehittämiseen, Nuorten Keskus 
ry:lle.
jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen-
lasku sankarihaudoilla.
Lumijoki 140 v-juhla jatkuu ruokai-
lulla koulukeskuksessa, ja sen jälkeen 
päiväjuhla, jossa juhlapuhujana reh-
tori Aino Sallinen.
Ti 21.8. klo 18.30 palvelujohtokunnan 
kokous kerhohuoneella.
Ke 22.8. klo 14 hartaus Lumilyh-
dyssä.
To 23.8. klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Su 26.8. klo 18 (Huom.aika!) iltamessu 
kirkossa, pastori Stiven Naatus, kolehti 
Lumijoen rauhanyhdistykselle. Klo 
14 seurat Kaarina ja Erkki Laurilalla, 
veisataan siinoninvirsiä.
Ma 27.8. klo 10-12 4v-päiväkerho 
alkaa Lukkarinkankaalla.
Kirkon Ulkomaanavun toiminnan-
johtaja Antti Pentikäinen vierailee 
Lumijoella, koululla tilaisuuksia, 
ilmoitellaan tilaisuuksista  tarkemmin 
seinäilmoituksilla.
Ti 28.8. klo 10-11 3v-päiväkerho alkaa 
Lukkarinkankaalla. Klo 12.30-14.30 
4v-päiväkerho (2.ryhmä) alkaa Luk-
karinkankaalla.
Ke 29.8. klo 10-12 5v-päiväkerho alkaa 
Lukkarinkankaalla. Klo 14 hartaus 
Lumilyhdyssä.
To 30.8. klo 10-11.45 sisaruskerho 
alkaa Lukkarinkankaalla. Klo 10-11.30 
perhekerho alkaa srk-talolla. Klo 14-16 
kokkikerho alkaa Lukkarinkankaalla. 
Klo 19 Korsuhovin kerhohuoneella 
rukoillaan ja keskustellaan alueemme 
lapsi- ja nuorisotyön tulevaisuudesta. 
Kaikki tervetulleita!
Limingan rovastikunnan Virtaa 
välillämme 3. -suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja jatkuu 6 kertaa.

Ilmoit. 7.9. menn. Eija Salmenhaara, 
p. 044 7372615 tai Sinikka Ilmonen, p. 
044 7521226 Hinta 20 e / pari.
Solmuja parisuhteessa -parisuh-
dekurssi alkaa Limingassa 19.9. ja 
kokoontuu 8 kertaa. Lisätietoja vetäjiltä 
Kimmo Helomaa, p. 044 7521235 ja 
/tai Sinikka Ilmonen, p. 044 7521226 
. Hinta 100 e / pari Ilmoittautuminen 
6.9. mennessä.
Rauhanyhdistys: La 25.8. klo 18 
seurat ry:llä Simo Kinnunen ja Esko 
Mettovaara. Su 26.8. klo 12 seurat ry:llä 
Jouko Lämsä ja Esko Mettovaara klo 16 
hartaus Lumilyhdyssä Esko Mettovaara 
klo 18 messu kirkossa Stiven Naatus 
iltahartaus ry:llä Kari Hirvasniemi.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, kirk-
koherra 040 557 4957, diakonissa 
045 638 1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512, kotisivu: lumijoki.
seurakunta.net
Rauhan Tervehdys-lehti alkaa ilmes-
tyä syyskuussa joka viikko.
Kuollut: Hanna Maria Kuokkanen, 
89 v.
Kastettu: Silja Elisa Kämäräinen, Olli 
Santeri Loukkaanhuhta ja  Maija Alisa 
Ylitalo.

Su 19.8. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
lit. ja saarna Heikki-
nen, kanttori Kajava. 
Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen, Nuorten 
keskus ry.
Ke 22.8. kirkkoherranvirasto ja kaik-
ki toimistot suljettu aamupäivällä 
suunnittelupäivän vuoksi. Klo 17.45 
rukouspiiri srk-talon kappelihuonees-
sa, Marja Leena Savolainen.
To 23.8. klo 13 alkaen hartaushetket 
Jokirinteen palvelukodeissa, Kyllö-
nen.
Pe 24.8.-su 26.8. Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat Nivalassa.
Su 26.8. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna Heikkinen, kanttori 
Kajava. Kolehti Kenian-lähetykselle, 
Suomen luterilainen evankeliumiyh-
distys ry.
Ti 28.8. diakonitoimistossa ei päivys-
tystä. Klo 13.30 hartaus palveluasun-
noilla, Heikkinen. Klo 19 iltahartaus 
Rokualla, Heikkinen.
Ke 29.8. klo 17.45 rukouspiiri srk-
talon kappelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen.
To 30.8. diakoniatoimistossa ei päi-
vystystä. Klo 10-14.30 ikäihmisten 
leiripäivä Koortilassa. Ruokailun 
vuoksi ilmoittautuminen 24.8.men-
nessä kirkkoherranvirastoon, p. 5331 
284. Leiripäivän hinta 5 e. Klo13 
alkaen hartaushetket Jokirinteen 
palvelukodeissa, Heikkinen. Klo 19 
herättäjäseurat Leena ja Leo Väyrysel-
lä, Romppaisentie 32, Jouni Riipinen, 
Heikkinen.
Taloustoimisto suljettu 29.-31.8.
Lapset/perheet: perhekerhot ti klo 
9.30-11.30 srk-talossa ja Päivärinteen 
srk-salissa sekä to klo 10-12 Laitasaaren 
rukoushuoneella. 
Vuosilomia: seurakuntapastori Simo 
Pekka Pekkala 6.-30.8., nuorisotyön-
ohjaaja Tuula Väänänen 20.8. saakka.
Laitasaaren rukoushuone: aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. Perhe-
kerho to klo 10-12.
Rauhanyhdistys: su 19.8. klo 12 py-
häkoulut: kirkonkylä1 J. Männikkö, 
kirkonkylä2 E. Tihinen, Korivaara 
Tuomikoski, Pälli H. Parviainen, 
Suokylä Ervasti. Klo 17 seurat ry:llä. 
Su 26.8. klo 12 pyhäkoulut: kk1 V. 
Pirnes, kk2 Antila, Korivaara Hyväri, 
Pälli A. Taskila, Suokylä J. Karhumaa. 
Klo 14 seurat terveyskeskuksessa. Klo 
18 seurakuntailta ry:llä. 
Kuollut: Hanna Maria Laukka e Er-
velius 91 v.
Vihitty: Antti Mikko Ilari Mannonen 
ja Hanna Riikka Mertaniemi, Heikki 
Juhani Salmi ja Maritta Hannele Ko-
mulainen. 
Kastettu: Minttu Joanna Hepo-oja, 
Netta Armiida Keränen, Malva Alek-
sandra Pöykkö, Alvar Esko Vesala, 
Einar Martti Vesala, Seelim Juho Jo-
hannes Väänänen, sekä Eveliina Saara 

Susanna Törrö Kuopion tuomiokirk-
koseurakunnasta.

Kirkkoherranvirasto 
auki uudessa osoit-
teessa, Vattukuja 2.
Ha r t a u s t i l a i s u u s 
Teppolassa to 16.8. 
klo 11.30, Lotta Hil-
tunen.
Oranssi Q- ilta nimikkolähettien 
seurassa to 16.8. klo 18 pappilassa.
Messu kirkossa su 19.8. klo 10, Minna 
Salmi, kanttori Tuomo Kangas. Kolehti 
seurakunnissa tehtävän nuorisotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen, Nuorten 
keskus ry.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
22.8. klo 13.30, Minna Salmi.
Messu kirkossa su 26.8. klo 10, Vesa 
Äärelä, kanttori Taru Pisto. Kolehti 
Kenian-lähetykselle erityisesti aids-
orpotyön ja kehitysvammaiskoulun 
työn tukemiseen, Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys ry.
Perhekirkko su 26.8. klo 17, Vesa 
Äärelä.
Biblio- ja psykodraamaryhmä. Sie-
lunhoidollinen matka Raamatun ker-
tomuksiin ja omiin elämäntarinoihin 
alkaa Oulunsalon seurakunnassa 30.8. 
Ohjaajat: Leila Nisula, YM, sosiaalialan 
lehtori, psykodraamakoulutuksessa. 
Minna Salmi, pastori, bibliodraama-
ohjaaja, psykodraamakoulutuksessa. 
Ryhmään otetaan max. 10 jäsentä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: seu-
rakuntapastori Minna Salmi, p. 044 
745 3846.
Salonpään ry: La 18.8. klo 19, nuorte-
nilta Umpimähkässä, Erkki Vähäsöy-
rinki. Su 19.8. seurat Umpimähkässä 
klo 14, Juhani Lepistö, Aarno Sassi. Su 
26.8. seurat ry:llä klo 17, Timo Jurvelin, 
Pentti Kinnunen.
Kirkonkylän ry: Su 19.8. klo 18 seurat 
ry, Toivo Määttä, Seppo Jokelainen. 
Ma 20.8.klo 18.30 pyhäkouluopet-
tajien kokous ry. Su 26.8. klo 18 
raamattuluokka ja seurat ry, Tuomo 
Tuomikoski, Antti Lääkkö. Ma 27.8. 
klo 18.30 Tutkimme raamattu-ilta, 
Sakkeus, Markku Seppänen ja tämän 
jälkeen kaikkien työmuotojen opet-
tajien suunnittelukokous. Pe 31.8. klo 
17 myyjäistavaroiden vastaanotto ja 
ruokailu, klo 18.30 myyjäiset ry, klo 
20 nuortenilta ry, Nuoret ja Jumalan 
valtakunnan työ, Jari Kupsala.
Vihitty: Antti Juhani Ojala ja Jaana 
Kristiina Kääntö.
Kuollut: Jukka Antero Metso 59 v.

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 19.8. 
klo 10, Kyllönen, Piirai-
nen. Taksi seurakunta-
kodilta 9.30, edestakai-
nen matka 3 euroa.
Vattumarkkinajumalanpalvelus 
Sarakylän koululla su 19.8. klo 10, 
Holmström, Jurmu. 
Ehtoollisiltakirkko kirkossa su 19.8. 
klo 17, Kyllönen.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
26.8. klo 10, Kyllönen, Piirainen. Taksi 
seurakuntakodilta 9.30, edestakainen 
matka 3 euroa.
Alkusyksyn hartaat sävelet -kon-
sertti kirkossa ti 21.8. klo 19. Sirkka 
Rautakoski - laulu, Hannele Puhakka 
- urut.
Diakoniatyö: Asiakasvastaanotto 
elokuussa tiistaisin klo 9-11. 
Eläkeläisten leiri Hilturannassa 29.8.-
31.8. alkaen klo 10. Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 27.8. mennes-
sä, p. 8823 100.  
Nuotioilta Metsälän kylätalolla to 16.8. 
klo 19, Hetekylän Jaurakaisjärvi Aitta-
maa ke 22.8. klo18 ja Petäjäkankaalla 
Timo Ahosen kodalla to 23.8. klo 18. 
Kuorot: Vox Margarita ke 22.8. ja ke 
29.8. klo 18. Uusia laulajia toivotaan 
mukaan!
Rippikoulutyö: Aloitusjumalanpal-
velus kirkossa su 2.9. klo 12. Rippi-
koululaiset ja vanhemmat tervetuloa 
kirkkoon. 
Päiväkerhotyö: Päiväkerhoihin, 
pallerokerhoon ja satumuskariin ke-
väällä 2007 ilmoittautuneiden lasten 



17nro 26 • 16.8.2007 •Rauhan tervehdys 

Kenian-lähetykselle erityisesti aids-
orpotyön ja kehitysvammaiskoulun 
työ tukemiseen, Suomen luterilainen 
Evankeliumiyhdistys ry

Pulkkila 
Su 19.8. klo 10 sanaju-
malanpalvelus srk-ta-
lossa, Olavi Palovaara. 
Martti Vienan Kemissä 
16.-19.8.
Ke 22.8. klo 12 omais-
hoitajat Iki-Pappilassa. Ilm. Kirstille, 
p. 040 508 3403.
To 23.8. klo 13 Ahvenjärvellä srk:n ja 
A-killan kesäpäivä. Ilm. Kirstille.
Pe 24.8. klo 9 pyhäkoulupalaveri 
srk-talossa.
La 25.8. retki lähetysjuhlille Nivalaan. 
Ilm. Kirstille.
Su 26.8. messu srk-talossa, Arkkila.
Rauhanyhdistys: La 18.8.klo 19 eh-
toolliskirkko Piippolan kirkossa, Piri, 
kirkon jäkeen kirkkokahvit ja iltakylä 
Pulkkilan ry:llä. Su 19.8. klo 12 ja 
18.30 seurat ry:llä, Toivo Määttä, Juha 
Paananen.
Kuollut: Maija Leena Kivijärvi e Kan-
sanoja 62 v.

Pyhäntä
Kerhotoiminta: Päivä-
kerhot alkavat viikolla 
35. Ilmoittautuminen 
17.8. mennessä. 
Su 19.8. klo 12 sanaju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Olavi Palovaara ja Olli Kinnunen, 
kolehti Nuorten Keskus ry:lle. 
Ma 20.8. klo 11-13 MLL:n perhekah-
vila kerhotiloissa. 
Ke 22.8. Omaishoitajien kokoontu-
minen Pulkkilan pappilassa. Lähtö klo 
11.30 Pyhännältä. 
To 23.8. klo 11-13 perhekerho ker-
hohuoneessa. Klo 18 kirkkokuoron 
harjoitukset Perttulin jp:ta varten 
srk-talolla. 
La 25.8. klo 11-13 Perttulilauantain 
ruokailu torilla lähetystyön hyväksi. 
Ateria 5 e, sis. keitto, leipä, voi ja juoma. 
Arvottavaa.  
Su 26.8. klo 12 Perttulin juhlaju-
malanpalvelus kirkossa, Kautto ja 
Kinnunen, kirkkokuoro avustaa, sep-
peleenlasku sankarihaudoille. Kolehti 
SLEY:n Kenian lähetykselle, jumalan-
palveluksen jälkeen klo 13 kirkkokahvit 
srk-talolla. Klo 14 Perttuliin liittyen 
kesäteatteriesitys Akkainajot Iisakin 
torilla. 
Ma 27.8. klo 11-13 MLL:n perhekah-
vila kerhotiloissa. 
Rauhanyhdistys: Su 19.8. klo 13.30 
hartaus Nestorissa ja klo 16 seurat 
ry:llä. Ke 22.8. klo 18 nuotioilta M. 
Huhtalalla.
Kuollut: Erkki Olavi Niskanen 50 v. 
(Kuopio evl).
Kastettu: Saku Mikko Johannes Sa-
volainen. 

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax 
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. Kotisivu: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
Sähköposti:siikalatva@evl.fi
Siikalatvan seurakunta järjestää A-
killan kanssa virkistyspäivän Ahven-
järvelle 23.8. Ilmoittautumiset Kirsti 
Hakkaraiselle, p 040 508 3403.
Nuorten reissu Ristirockiin Tampe-
reelle 25.8. peruttu. 
Isos- ja kerho-ohjaajakoulutukseen 
ilmoittautuminen 7.9. mennessä: kesti-
set ja pyhäntäset Katariina Rautiolle, p. 
0207 109 877 ja piipposet ja pulkkiset 
Saila Karppiselle, p. 0207 109 856.
Maata näkyvissä -festarit Turussa 16. 
- 18.11., ilmoittautumiset 7.9. men-
nessä Katariinalle ja Sailalle. Matkan 
hinta 60 e.
To 30.8 seurakunnan työtekijät kou-
lutuksessa.
Aittakahvilan tuotto 372.65 e. Kii-
tokset kävijöille, leipojille sekä kai-
kille toimijoille! Sambian lähetysillan 
tuotto 236 e. Kiitokset kaikille mukana 
olleille!
Lomalla: Sulo Kautto 24.8. asti. Lähe-
tyssihteeri 29.8. asti.

Kestilä
Su 19.8. klo 10 Kestilän 
kunnan 140-vuotis-
juhlajumalanpalvelus 
kirkossa, Piri, Isomaa, 
Olli Kinnunen. Kirk-
kokuoro avustaa . 
Laulua Raimo laukka, säestys Mika 
Jaakola. Kolehti Nuorten Keskus ry:lle 
seurakunnissa tehtävän nuorisotyön 
tukemiseen ja kehittämiseen. Juhlapäi-
vä jatkuu jumalanpalveluksen jälkeen 
kuntatiedotteessa olevan ohjelman 
mukaisesti.
Su 26.8. klo 10 messu kirkossa, Isomaa, 
Olli Kinnunen. Kolehti SLEY:n Keni-
an-lähetykselle erityisesti aids-orpo-
työhön ja kehitysvammaiskoulun työn 
tukemiseen.
Rauhanyhdistys:Pe 17.8. klo 19 nuo-
tioilta ry:llä, Tuomo Koivukangas. Pe 
24.8. klo 19 nuotioilta ry:llä , Alpo Pik-
karainen. La 25.8. klo 19.30 nuortenilta 
ry:llä. Su 26.8. klo 19 seurat ry:llä, Janne 
Isomaa. Pe 31.8. klo 19 nuotioilta ry:
llä Markku Pikkarainen.
Kastettu: Veera Vanamo Koivukangas, 
Saara Ainomarjatta Mällinen, Olli 
Veikko Elmeri Rossi.
Kuollut: Eeva Johanna Mertala e Por-
taankorva 95 v.

Piippola
Pe 17.8. klo 11 kou-
luun lähtevien siuna-
us kirkossa. 
La 18.8. klo 19 ehtool-
liskirkko, Piri.
Su 19.8. klo 12 sa-
najumalanpalvelus, Janne Isomaa, 
Ulla Koskelo. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen, Nuorten Keskus ry.
Ke 22.8. klo 12  omaishoitajien 
virkistyspäivä Pulkkilan vanhassa 
pappilassa.
Su 26.8. klo 10 huom.aika! sanaju-
malanpalvelus, samalla Piippolan 
nuorisoseuran 110-vuotisjuhlaju-
malanpalvelus, Piri, Olli Kinnunen, 
tekstinlukija Anna Hämeenaho, 
Iki-Ilo lauluryhmä avustaa, kun-
niakäynti sankarihaudoilla. Kolehti 

Siikalatva

Siikasalo

Rantsila

Siikajoki
Pe 17.8. klo 12 Gume-
ruksen koulun ala- ja 
yläasteen koululaisju-
malanpalvelus kirkos-
sa, Seija Helomaa.
Su 19.8. klo 18 ry:n kesäseurojen 
jumalanpalvelus ja HPE kirkossa. 
Liturgi Reijo Junttila.
Su 26.8. klo 12 messu kirkossa, Reino 
Tanjunen.
Päiväkerhoon ilmoittautumiset ma 
20.8. klo 10-14 Siikajoen seurakun-
tatalon kerhohuoneella, Jaana Riekki, 
p. 044 556 3542 tai 010 4250 297. 

Tyrnävä

kerhopäivät ja -ajat ovat nähtävillä 
seurakuntakodin päiväkerhotiloissa ja 
Suojalinnan ulko-ovessa 20.8 lähtien. 
Soittoaika kerhoajoista ke 22.8 ja to 
23.8. klo 9.15 - 15.15. Puh.  040 571 
4629, 882 3 135 ja 882 3 136.
Päiväkerhot ja pallerokerho käyn-
nistyvät viikolla 35 seuraavasti: 
Päiväkerhot 4 - 5 -vuotiaille seura-
kuntakodissa ma klo 13 -15.30 ja 
ke klo 9-11.30. Suojalinnassa 3-5 
-vuotiaille ma klo 9- 11.30 ja klo 12.30 
-15, Suvannon koululla ma klo 9.30-
11.30, Paukkerinharjun koululla ke 
klo 10.30 -12.30, Ervastin koululla ke 
klo14 -16, Aittojärven koululla to klo 
9-11, Hirvaskosken koululla pe klo 
9.15 -11.15 ja Sarakylän koululla pe 
klo 12 - 14.30. Kerhokyyditystä tarvit-
sevat ottavat yhteyttä taksiautoilijaan. 
Pallerokerho 3 -vuotiaille seurakunta-
kodissa ke klo 12.30 -14. Satumuskari 
seurakuntakodissa tiistaisin joka toi-
nen viikko klo 16.30 -17.15, alkaen 4.9. 
Sarakylän satumuskarin aloitusaika 
ilmoitetaan myöhemmin.
Pyhäkoulutyö: Pyhäkoulujen aloituk-
sesta ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoa lapsityöstä antaa lapsityön-
ohjaaja Sinikka Luokkanen, p. 040 571 
4629 ja 882 3144.
Perhekerho seurakuntakodissa ti 28.8. 
ja to 30.8. klo 10-13.
Rauhanyhdistykset: Seurakuntapäi-
vät Kurenalan ry:llä la 18.8. klo 18  ja 
su 19.8. klo 13, seurat ja HpE kirkossa 
su 19.8. klo 17, R Rissanen, T Kava. 
Lauluseurat ry:llä su 26.8. klo 17, L. 
Koivukangas.
Kastettu: Sakari Johannes Vengasaho, 
Eetu Ilari Inkeröinen, Jenny Aurora 
Luokkanen ja Aatu Sakari Koivu.
Haudattu:  Roope Antero Huhtela 85 
v ja Erkki Ahti Vikström 73 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe 
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 

Pe 17.8. klo 9.15 kou-
lukirkko. Koulukirkon 
yhteydessä on eka-
luokkalaisten siunaa-
minen.
Su 19.8. klo 10 juma-
lanpalvelus kirkossa, 
Hannu Lauriala. Kolehti seurakunnissa 
tehtävän nuorisotyön tukemiseen ja 
kehittämiseen, Nuorten Keskus ry.
Su 26.8. klo 10 messu kirkossa, Olavi 
Isokoski ja Hannu Lauriala. Kolehti 
rauhanyhdistykselle.
Pallerokerho alkaa ma 20.8. klo 10 
Nuppulassa.
Lapsi- ja nuorisotyö syksyllä 2007: 
Nuppukerhot, varhaisnuorten ker-
hot ja tyttökerho alkavat viikolla 35. 
Tarkemmat kerhoajat löytyvät Hovin, 
Mankilan ja Aleksanterin koulujen 
sekä kauppojen ja seurakunnan ilmoi-
tustauluilta. Entiset Sipolan kerholai-
set: Seuratkaa tiedotteita Aleksanterin 
koulun ilmoitustaululta!
Syksyn isoskoulutus käynnistyy vii-
kolla 35 (la 1.9. klo 11 Nuppulassa). 
Isostoiminnasta kiinnostunut, ota 
yhteyttä Tanjaan, p. 044 518 1141 
tai sähköposti: tanja.helenius@evl.fi. 
Mukaan toivotaan myös poikia! 
Rauhanyhdistys:  La 25.8. klo 18.30 
rauhanyhdistyksen syysseurat kirkossa 
ja seurakuntatalolla. Su 26.8. klo 12 
rauhanyhdistyksen syysseurat kirkossa 
ja seurakuntatalolla sekä su 26.8. klo 
18.30 seurat seurakuntatalolla. 
Vihitty: Rami Eerikki Halonen ja 
Merja Susanna Laatikainen, Aleksi 

Halenius ja Saara Birgitta Alanko 
(molemmat Turun Katariinanseura-
kunnasta).

Päiväkerhot alkavat viikolla 36.
Tulevaa: Su 2.9. klo 10 Siikajoen 
kotiseutuyhdistyksen juhlajumalan-
palvelus ja messu kirkossa, Reino 
Tanjunen. 
Rauhanyhdistys: Kesäseurat 18.-19.8. 
La 18.8. klo 13 seurat ja klo 18.30 alus-
tus sekä iltakylä ja makkaranpaistoa ry:
llä. Su 19.8. klo 12 seurat ry:llä ja klo 
18 jumalanpalvelus ja HPE kirkossa. 
Kirkkokahvit ja päätöshartaus ry:llä. 
Kuolleet: Eino Hermanni Sulasalmi 
95 v. ja Paavo Kähäri 81 v.
Siikajoen palvelupiste avoinna to-pe 
10-14. Puh. 241 113 tai toimistosih-
teeri, p. 044 3438 148. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
Kastettu: Hannes Samuel Haho.

Hartaus pe 17.8. klo 
13.30 Kotolassa.
Messu su 19.8. klo 
10 Tyrnävän kirkossa, 
Ikonen. Kolehti seu-
rakunnissa tehtävän 
nuorisotyön tukemi-
seen ja kehittämiseen, 
Nuorten Keskus ry.
S e u r a k u n t a r e t k i 
Liminkaan ke 22.8. 
Osallistutaan Arbo-
retumin paviljongissa pidettävään 
lähetysiltaan. Mukana Katariina Mä-
kelä Senegalin kirjallisuusprojektista. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 18.15. 
Ilm. 21.8. mennessä khranvirastoon, 

p. 5640 600.
Rovastikunnallinen retki hiippakun-
nan lähetysjuhlille Nivalaan la 25.8. 
Lähtö Tyrnävän srk-talolta klo 7.15. 
Kysele vapaita paikkoja Riitalta, p. 
044 7372 630.
Sanajumalanpalvelus su 26.8. klo 10 
Tyrnävän kirkossa, liturgia Ikonen, 
saarna Jukka Kolmonen. Kolehti 
Kenian-lähetykselle erityisesti aids-
orpotyön ja kehitysvammaiskoulun 
työn tukemiseen, Suomen Luterilainen 
Evankeliumiyhdistys ry.
Surumusiikki-ilta su 26.8. klo 18 
Tyrnävän kirkossa. Musiikkituokion 
jälkeen siirrytään hautausmaalle, jos-
sa kunnioitamme poisnukkuneiden 
vainajien muistoa. Haudoilla käynnin 
jälkeen iltapala srk-talolla.
Temmes: Surumusiikki-ilta pe 24.8. klo 
18 Temmeksen kirkossa. Musiikkituo-
kion jälkeen siirrytään hautausmaalle, 
jossa kunnioitamme poisnukkuneiden 
vainajien muistoa. Haudoilla käynnin 
jälkeen iltapala. Messu su 26.8. klo 12 
Temmeksen kirkossa, Ikonen.
Limingan rovastikunnan  Virtaa 
välillämme 3. -suhdekurssi alkaa 
Tyrnävällä 18.9. ja jatkuu 6 kertaa. 
Hinta 20 euroa/pari. Ilm. 7.9. mennessä 
Eija Salmenhaara, p. 044 7372 615 tai 
Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226.
Solmuja parisuhteessa -parisuh-
dekurssi alkaa Limingassa 19.9. ja 
kokoontuu 8 kertaa. Hinta 100 eu-
roa/pari. Lisätietoja vetäjiltä Kimmo 
Helomaa, p. 044 7521 235 tai Sinikka 
Ilmonen, p. 044 7521 226. Ilm. 6.9. 
mennessä.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: La 18.8. 
klo 19 nuotioilta Kimmo Töllillä. Su 
19.8. klo 16 seurat ry:llä, Harri Hyväri 
ja Veikko Jurvakainen. Su 26.8. seurat 
klo 14 Lepolassa ja klo 16 ry:llä. Ke 29.8. 
klo 19 myyjäispalaveri ry:llä. Murto: Pe 
17.8. klo 19 lauluseurat Annu ja Tapani 
Hannilalla, Murrontie 88 c. Su 19.8. klo 
16 seurat ry:llä. Pe 24.8. klo 19 lauluseu-
rat Päivi ja Pertti Kuhalla, Tuulipurto 
3. La 25.8. klo 19 raamattuluokka ry:
llä. Su 26.8. klo 12 yhteispyhäkoulu ja 
klo 16 seurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Jirka Kasper 
Sakari Marttinen ja Hanna Elina 
Mäläskä.
Kastettu: Veera Sofia Kortesalmi, Olli-
Veikko Nestori Satomaa.

Suomalaisia nuoria 
pestataan pelastamaan 
maailmaa mosambikiin

Kirkon Ulkomaanavun Pelasta maailma -hanke etsii 
suomalaisia 16-23 -vuotiaita nuoria mukaan opinto-
matkalle Mosambikiin. Matka tehdään lokakuussa 2007 
ja mukaan valitaan yhteensä neljä nuorta. Matka on osa 
Kirkon Ulkomaanavun kolmivuotista kansainvälisyys-
kasvatushanketta, jossa toimitaan yhteistyössä Yleisra-
dion kanssa. Ulkoministeriö tukee hanketta.

Mukaan valitut nuoret ovat mukana opintomatkal-
la kuvattavassa televisiosarjassa, joka esitetään TV 2:n 
Wintteri -ohjelmasarjassa vuodenvaihteessa 2007-2008. 
Matkalla nuoret tutustuvat Kirkon Ulkomaanavun tu-
kemiin kehitysyhteistyöhankkeisiin ja mosambikilaisten 
arkeen ja elämään.

Matkalle lähtijät valitaan videokilpailun avulla, joka 
alkaa perjantaina 3.8. ja päättyy 19.8.2007. Kilpailutyö-
nä toimitetaan itse tehty lyhyt video, jonka aiheena on 
Vesi ja minä. Kilpailuun voi osallistua yksin tai kahden 
henkilön tiiminä. Matkalle valittujen nuorten matka 
on osallistujille maksuton.

Kirkon Ulkomaanavun Pelasta maailma -hanke ta-
voittelee uudenlaista näkökulmaa ja tehokkuutta kan-
sainvälisyyskasvatukseen. Päätavoitteina on lisätä tietoa 
ja ymmärrystä kehitysyhteistyöstä ja kansainvälisestä 
diakoniasta sekä herättää 12-23 -vuotiaita vastuuseen 
toisesta ihmisestä.

Toinen kilpailu alkaa marraskuussa 2007 ja sen pe-
rusteella valitaan osallistujat kevään 2008 opintomat-
kalle Kambodzhaan. Hankkeen kolmas opintomatka 
suuntautuu Guatemalaan syksyllä 2008. 

Kt
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Jumala, Isämme.

Anna meille armo katua syntejämme

ja tunnustaa ne sinulle.

Anna meille usko,

joka on vilpitön ja teeskentelemätön.

Lahjoita rakkaus,

joka parantaa sisäiset kipumme

ja on lähimmäisiämme kohtaan

lempeä ja kärsivällinen.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

avaan sinulle käteni
Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät 

muita, Jeesus esittää kertomuksen kahdesta rukoilijasta: fariseuksesta ja pub-

likaanista (Luuk. 18:9–14). Fariseus rukoili: ”Jumala, minä kiitän sinua, etten 

ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa 

tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset 

kaikesta, siitäkin mitä ostan.” 

Omahyväinen rukoilija kohottaa itsensä yhteisen ihmisyyden yläpuolelle. 

Katsoo tovereitaan halveksien. Katsoo halveksien kuin Herodes katsoi van-

gittua Jeesusta (Luuk 23:11). Luulee, ettei itse ole osallinen samasta murtu-

neisuudesta kuin toinen hänen vierellään. Tutkii itseään ja vakuuttuu, että 

on kaikin tavoin Jumalan hyväksymä – ihmisen taipumus selittää elämänsä 

itselleen parhain päin. 

”Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan 

taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle ar-

mollinen!’”

Jeesus ei kerro, että publikaanin elämä olisi rukouksen jälkeen ulkoises-

ti muuttunut. Hänen pahennusta herättävä elämänsä jatkui. Hän lukeutui 

edelleen roomalaisen miehittäjän lukuun työskennelleisiin korruptoitu-

neisiin virkamiehiin. Hän oli oman elämäntilanteensa vanki, vailla nopeaa 

ulospääsyä. Niin kuin moni tänäänkin: elämä kuin lukittujen ovien ympä-

röimänä. Neuvottomana, tietä hitaasti eteenpäin hapuilevana. Silti Jeesus 

sanoo publikaanista: ”Hän lähti kotiinsa vanhurskaana.”

Lähti Jumalan siunaamana siksi, että armo on totta – yhä uudelleen – hä-

nelle, jonka kuvitelmat omasta itsestä ovat murentuneet. Kuvitelmat  oman 

elämän erinomaisuudesta omissa silmissä, toisten silmissä, Jumalankin 

edessä. 

Kun en voi itse itseäni enää auttaa, minä käännyn puoleesi, avaan tyhjät 

käteni ja pyydän: auta minua, armahda minua, ohjaa oikealle tielle. Ja tulee 

ehkä päivä, jolloin tapahtuu Adriana Zarrin runon lailla: ”Rukoileminen on 

niitty; ja sinä kuljet yli.”

juha RaatiKaiNeN

Kirjoittaja on Kymin seurakunnan kirkkoherra.

”I tsensä tutkiminen” on aiheena 12. sunnuntaina helluntaista. Kuinka usein maltamme 
pysähtyä tutkailemaan omaa olemustamme ja sieluntilaamme? Nykyajan ihminen 

saattaa erehtyä luottamaan täysin omiin voimiinsa hyläten lähimmäisensä ja Jumalansa 
itseriittoisuudessaan. Näin kävi oikeastaan evankeliumin fariseuksellekin.

Juutalaisen historioitsija Josefuksen mukaan fariseukset pitivät itseään muita juutalaisia 
hurskaampina. He paastosivat ylimääräisinäkin päivinä, jopa jokaisena maanantaina ja 
torstaina! Lisäksi monet fariseukset maksoivat kymmenykset varalta myös tavaranmyyjän 
puolesta torilla asioidessaan. Laki määräsi kymmenykset maksettavaksi vain maan sadosta, 
mutta nämä hurskaat miehet eivät jättäneet mitään arvailujen varaan. Fariseuksen tekstis-
sä lausuma rukous sopii hyvin juutalaisen Talmudin rukousperinteeseen, jossa ylistetään 
hurskaita ja halveksutaan kadunmiehiä.

Raamatuntutkija Schweizer olettaa useimmiten fariseusten olleen langanlaihoja ja sitkeitä 
miehiä, kun taas publikaanit eli tullimiehet olisivat olleet maallisissa iloissa eläneitä liha-
via miehiä. Tämä on mahdollista, mutta todellisuudessa jokainen oli tietysti omanlaisensa 
yksilö myös fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Esimerkiksi publikaani Sakkeus oli lyhyt ja kevyt 
mies – eihän hän muuten olisi voinut kavuta puuhun!

Kertomuksellaan Jeesus tahtoi osoittaa ihmisen oikean tilan Jumalan edessä: kenenkään 
ei pidä hairahtua luulemaan olevansa täydellinen tai muita ihmisiä korkeammalla Toisaalta 
Jeesus itse oli kaikkea tätä, vaikka hän ”otti orjan muodon”. Fariseuksen hurskaus osoit-
tautui ulkokullaiseksi ja ärsyttäväksi, muita aliarvioivaksi – kun taas paljon pahaa tehnyt 
publikaani tarrautui Jumalan armoon kuin hukkuva pelastusrenkaaseen. Tämä armojär-
jestys sopii hyvin Jeesuksen muihin opetuksiin, kuten siihen jossa sanotaan ”ensimmäisten 
tulevan viimeiseksi ja viimeisten ensimmäisiksi” sekä lausahdukseen ”en minä ole tullut 
terveitä parantamaan, vaan sairaita”.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän Psalmi  Ps. 51: 6-14, 
ensimmäinen lukukaPPale sananl. 28: 
13-14  tai  5.moos. 9: 1-6 ja toinen 
lukukaPPale Room. 3: 21-28 (29-31). 
evankeliumi on luuk. 18: 9-14.
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jaKeLu-
huomautuKSet

Puh. 0200 71000 
WWW.PoSti.Fi/PaLaute

Pa i K K o j a  av o i N N a

Su 19.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Tuomiokirkosta, toimittaa Han-
na-Maija Karjalainen, avustaa An-
na-Mari Heikkinen, kanttorina Es-
si Takkinen.
Su 26.8. klo 10 jumalanpalvelus Tui-
ran kirkosta, toimittaa Riikka Hon-
kavaara, avustaa Hannu Ojalehto, 

kanttorina Heikki Jämsä.
Ke 22.8. klo 15.45 Naisen allakka. Pakerrus yliopiston pen-
killa alkaa; viestinnän opiskelija Suvi Eriksson pakinoi.
To 23.8. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. Mikä avuksi 
kun äiti väsyy? Alavieskalainen perheenäiti Mervi Jutila 
Marja Blomsterin haastateltavana.
Ke 29.8. klo 15.45 Naisen allakka. Pastori Virpi Sillanpää-
Posion ajatuksia.
To 30.8. klo 15.45 Kasvun paikka -ohjelma. ”Kasvuni isoi-
hin kenkiin”; Oulun tuomiorovastiksi vihittävää Matti Pik-
karaista haastattelee Marja Blomster.

Su 19.8. klo 10 messu Pattijoen 
kirkosta.
Su 26.8. klo 10 messu Kemin kir-
kosta.
Radio-ohjelmien palautteet: radio-
studio.oulu@evl.fi

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

R a d i o - o h j e L m at
Onko tuleva kotinne Elegiassa?

Asunto-osakeyhtiö Oulun Elegian rakennustyöt ovat käynnissä. 
Kaksi viisikerroksista kerrostaloa valmistuu 9/2008. Kohde tarjo-
aa tasokkaat puitteet keskusta-asumiselle. Lähellä ovat Caritas-
alueen palvelut, kulttuuritarjonta sekä keskustan palvelut. Jäljellä 
on vielä huoneistoja 31 – 78,5m .

Esittelytilaisuus ke 22.8.2007 klo 15–18 Caritas-koti, 
Kapellimestarinkatu 2, Oulu.

•    Palvelujohtaja Hilkka Määttä kertoo Caritas-kodin tarjo-     
     amasta asukasturvasta
•    Paikalla kiinteistönvälittäjien edustajat Pekka Arbelius 
     LKV:stä ja N&M LKV:stä.
•    Kahvitarjoilu.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, puh. 050 433 4106.

2

Kempeleen seurakunnassa 
on haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA  
JA NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS
Kempele on kasvava ja kehittyvä n. 15 000 asukkaan kunta 
Oulun seudulla. Seurakunnassa on 35 vakinaista työntekijää. 
Kasvavassa seurakunnassamme on neljä nuorisotyön-
ohjaajan virkaa. Työalan tiimi, johon kuuluvat nuo-
risotyöntekijät ja pappi, on työntekijän tukena. Nyt 
täytettävän viran päävastuualueena on varhaisnuorisotyö 
ja osallistuminen rippikoulu-, nuoriso- ja erityisnuoriso-
työhön. Työntekijä on myös peruskoulun ala-asteitten 
koulutyön vastuuhenkilö. Virka kuuluu palkkaryhmään 
A06. Virkaan valitulla on 4 kuukauden koeaika. Viran 
kelpoisuusehtona ovat piispainkokouksen hyväksymät 
tutkinnot. Virkaan valitun on toimitettava ennen viran 
vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilas-
taan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu 
rikosrekisteriote.
Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus on täytettävänä 
1.9. – 31.12.2007, jatkuen mahdollisesti pidempäänkin. 
Viran päävastuualueena on nuorisotyö ja osallistuminen 
rippikoulu-, varhaisnuoriso- ja erityisnuorisotyöhön. 
Työntekijä on yläasteella ja lukiossa toteutettavan kou-
lulaistyön vastuuhenkilö. Virka kuuluu palkkaryhmään 
A06. Virkaan edellytetään piispainkokouksen hyväksymää 
kirkon nuorisotyönohjaajan tutkintoa, myös epäpätevät 
huomioidaan sijaisuutta täytettäessä. Viransijaisuuteen 
valitun on toimitettava ennen työn aloittamista rikosre-
kisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Lisätietoja nuorisotyönohjaajan virasta ja viransijaisuudes-
ta antavat pastori Sami Puolitaival, puh. 040-7790301, 
sami.puolitaival@evl.fi  ja nuorisotyönohjaaja Antti 
Ristkari, puh. 040-7790374, antti.ristkari@evl.fi .
Hakemukset tulee lähettää 6.9.2007 mennessä osoitteella: 
Kempeleen seurakunta/kirkkoneuvosto (Hakemus) 
PL 28, 90441 Kempele. Samalla hakemuksella voi hakea 
virkaa ja viransijaisuutta. Hakemukseen on liitettävä 
nimikirjanote tai ansioluettelo sekä todistukset mahdolli-
sista muista ansioista.
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvosto

R ajalla-kustantamon uudet 
runokokoelmat kattavat 

kirjon  kypsyteltyä ihmiselä-
mää: isovanhemmuutta, äi-
tiyttä, suhdetta omiin van-
hempiin. Luonto koetaan 
runoissa tärkeäksi, ja puhe 
kulkee yleensä suorassa mi-
nä-muodossa.

Paanasen ja Suvilehdon 
kokoelmat ottavat myös 
käyttöön runoudelle lajina 
ominaiset kulttuuriviitta-
ukset, joilla asetutaan osaksi 
perinnettä.

Marjatta Kaasilan Sievä 
on pienen uni on omistettu 
ämmi-isoäidin ilolle. Runot 
joko kertovat lapsenlapsesta ja 
tämän värisyttävästä naurusta 
tai lulluttavat tälle, ”syämeni 
ilostuttajale”.

Näidenkin Kaasilan runo-
jen valttina on välitön pu-
hekielisyys, puhuttelevuus 
ja leikkisä kotoisuus.

Esko-Juhani Tennilän 
runoissa oma vaarius vähän 
ujostuttaa, samoin vanha 
avioliitto, jossa jo aivan 
varmasti tietää, mitä toinen 
sanoisi.

Miellyttävän konstaile-
mattomissa runoissa kertoo 
kuulumisiaan poika, joka ar-
vostaa äitiään, itkuun herkkä 
aviomies-isä ja poliittisen 
kentän toppari, jota kiukut-
tavat optiomiehet, jotka tie-
naavat tädin eläkkeen verran 
minuutissa.

Runojen minä kuittaa omaksi 
ceeveekseen, että on säilyttä-
nyt haaveensa ja läheistensä 
luottamuksen.

Leena Impiön kokoelma 
Perillä on paljon kysyttävää  
kokoaa eriaikaisia runoja, 
muun muassa Aune Mäki-
sen ja Sylvi Kekkosen muis-
torunot.

Kokenut kirjoittaja puhuu 
luontevasti perheestään, poh-
joisesta vaaramaisemasta ja 
talvesta ja nykyisestä elämän-
menosta, jossa ihmissuhteet 
ovat sijoituksia. Oma paikka 
summataan todella nase-
vasti: vaikka ajatukset ovat 
jo sekaisin ja hauraat kuin 
hiukset päässä, ”omat ovat 
ja nahassani kiinni”.

Suvilehdon kokoelma Vii-

me yönä Sigismund leikkii 
monitasoisesti freudilaisilla 
symboleilla ja palmikoi nii-
hin kirjallisuus- ja musiik-
kiviitteitä, muun muassa 
Morrisonia. Runot liikkuvat 
irtonaisesti Oulussa ja Kree-
talla, synnytyssalien hoitajien 
näädänliikkeissä ja Haarikan 
nurkkapöydässä.

Kokoelman läpäisee itseiro-
nia, jolla elämänkokemuksia 
käydään läpi. Selväksi tulee, 
mikä ainoastaan on tarpeen: 
”Onkohan maailmassa muuta 
elämisen arvoista kuin lapset, 
runous ja musiikki?”

Paanasen Pimeä äiti on 
kokoelmista yhtenäisin ja 
tummasävyisin: runot ja nii-
den käyttämät kulttuuriviit-
taukset kietoutuvat eri tavoin 
elämästä putoamisen ja päivä 
päivältä kuolemisen aiheis-
toon. Keskipäivän demoni, 
melankolia, burn out, saa 
vaikuttavaksi kuvaparikseen 
”perusteellisesti täytymiseen 
hirtetyn” naisen.

Paanasen runot liikkuvat 
rikkaasti osin samaa mai-
semaa kuin hänen histori-
allinen romaaninsa Maria 
Maattoman elämät (1999): 
hulluuden historiaa, vanhaa 
Eurooppaa, naiseutta ja rak-
kautta. Kokoelmaa tiivistää 
hyvin niin keski-ikäisyyden 
kuin rakkauden olemuksen: 
edellinen menee odottaessa, 
milloin kahvi valmistuu ja se 
elämä oikein alkaa, jälkim-
mäisessä on tärkeää puhu-
misen sijaan kantaa toista 
vielä hetki.

LiiSi huhtaLa

• Leena Impiö, Perillä on 
paljon kysyttävää. 87 s. Ra-
jalla 2007.
• Marjatta Kaasila, Sievä on 
pienen uni. Isoäidin tunte-
muksia ja loruja. 63 s. Ra-
jalla 2007.
• Raija Paananen, Pimeä äi-
ti. 64 s. Rajalla 2007.
• Pirjo Suvilehto, Viime yö-
nä Sigismund. 85 s. Rajal-
la 2007.
• Esko-Juhani Tennilä, Kuulu-
misia. 103 s. Rajalla 2007.

L u K e m i S ta

oman elämän runoa

Poikakuoro Ynnin Pojat etsii riveihinsä uu-
sia laulajia. Koelaulutilaisuus uusille kuoro-

laulusta kiinnostuneille järjestetään keskiviik-
kona 22. elokuuta. Paikka on Oulun NMKY:n 
toimitalo Raatissa ja koelaulutilaisuus pidetään 
klo 17-18. Ynnin Poikiin haetaan musikaali-
sia poikia jotka ovat kiinnostuneita oman ää-
nen kehittämisestä. Edustuskuoroon valmen-
tavaan lapsikuoro Junnuihin haetaan laulami-
sesta ja musiikista kiinnostuneita ala-asteikäi-
siä poikia.

Kuorotoiminta muodostuu viikoittaisista 
harjoituksista, äänenhuollosta, laululeireistä 

ja esiintymismatkoista sekä konserteista. Kan-
sainvälinen poikakuoro tekee säännöllisesti 
myös esiintymis- ja konserttimatkoja ympäri 
Eurooppaa. Laulamisen lisäksi uusien kaverei-
den saaminen kuorossa on innostavaa.

Kuoro on hyvin monipuolinen ja ohjelmiston 
harjoitteleminen on kurinalaista työtä. Ohjelmis-
tossa on viihteellisiä, suomalaisia ja hengellisiä 
lauluja. Eri aikakausien musiikilliset tyylisuun-
nat ja suuret musiikintekijät tulevat niinikään 
kuorossa tutuiksi. Kuorolaulun lisäksi Ynnin 
Poikien tiernapoikaryhmät vaalivat oululaista 
ja ynniläistä tiernapoikaperinnettä.  

Kuorossa kohti puhtaampaa ääntä
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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.

Myllyojan 

Maikkulan

m Y Y t ä v ä N ä

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

Laaja muistokivinäyttely
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 -

Myytävänä 
Sara Fackliinissa osake 

40m2 ikäihmiselle 
p. 379 601

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


