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Kirkkohallitus on valinnut jäseniä asiantuntija-

elimiinsä. Kotimaa-lehti uutisoi viime viikolla, 

että valinnoissa on jätetty alueellinen tasa-

paino huomioimatta.

Pohjoissuomalaisista vain kolme henkilöä kelpa-

si asiantuntijoiksi varsinaisina jäseninä. Kaikkiaan 

jäseniä valittiin 115. 

Suurin osa näistä asiantuntijoista on valittu välil-

tä Turku –Helsinki.

Jos Pohjois-Suomessa koetaan, että edustus on 

painottunut suhteettoman paljon etelään, on vikaa 

haettava kahdesta ilmansuunnasta: pohjoisesta ja 

etelästä.

Pohjoisessa on syytä harjoitella hieman itsetut-

kiskelua. Kukaan ei tule ojentamaan luottamusteh-

täviä täkäläisille. Näillä korkeuksilla on aina tultava 

omillaan toimeen.

Jos paikkoja aikoo saada, on niitä lähdettävä hake-

maan. Asiaa on valmisteltava huolellisesti, yksimie-

lisesti ja riittävän ajoissa. Viime tinka on väärä het-

ki esittää vaatimuksia tai edes toiveita. Syksyllä on 

vielä mahdollista hakea pientä tasoitusta.

Etelää on syytä moittia siitä, että asiantuntija-

elinten epäoikeudenmukaiset nimeämisperusteet 

on mitä ilmeisimmin rakennettu pysyväksi osaksi 

kirkon toimintaa. Ulkopuolisten on vaikeata saada 

jalkaa oven väliin. Hyvät veljet ja sisaret taputtavat 

Katajanokalla toistensa olkapäitä ja myöntelevät 

toisilleen ansiomerkkejä. Sellaisessa dandyilevässä 

ilmapiirissä syntyy helposti yhteinen käsitys, että 

kaikki viisaus asuu etelässä.

Toimikuntiin, neuvottelukuntiin, työryhmiin ja 

johtokuntiin valitaan keinotekoisin perustein val-

tion virastojen ja erilaisten järjestöjen edustajia. 

Näiden päämajoista enin osa on Helsingissä. Näin 

voidaan näppärästi todeta, että asiantuntijat on 

lähestulkoon pakko valita etelästä.

Valintoja on myös kätevää perustella tasa-arvo-

lailla. Alueellinen tasapaino täytyy jättää sivuun, 

koska sukupuolikiintiöiden täyttäminen on tar-

peeksi työlästä. Pohjoisesta ei siis löydy riittävästi 

viisautta molemmista sukupuolista.

Eikö voida sanoa ääneen menettelyn todellista 

perustelua? Kysehän on siitä, että täältä junttien 

keskuudesta kirkon asioiden valmisteluun tulisi lii-

kaa vääriä ja tyhmiä mielipiteitä.

Aatoksia

Painopiste etelässä

Hei, kyllä me ollaan 
kunnolla

 Yhä monimutkaistuvammassa maa-
ilmassa useat vanhemmat kokevat it-
sensä yksinäisiksi, voimattomik-
si kasvattajiksi. Erityisen vaikeaa on 
täyttää tämän päivän murrosikäisten 
lasten toiveet ja haasteet, joita aset-
tavat koulu, kaverit, koti ja perhe it-
se sekä kaikki muut lapsen kehitys-
ympäristöt.

Kesälomien alkaessa perheissä 
käydään kovaa kädenvääntöä kesä-
mökille lähtemisestä viikonlopuksi 
tai koko kesäloman ajaksi. Mökkei-
ly ei useinkaan murrosikäisiä nuoria 
kiinnosta. Jotkut ulkomaalaiset kol-
legat lastensuojelukentältä ovat ihme-
telleet tätä suomalaisten tapaa siirtyä 
mökkeilemään ja jättää murkkuikäi-
set omin nokkineen kaupunkiasun-
toon. Lapset pitää ottaa mukaan tai 
unohtaa koko mökkeily, he toteavat.

Vapaa-ajan asunto on hankittu ja 
sinne on lähdettävä. Raskaan ja kii-
reisen työelämän uuvuttamille van-
hemmille se on vuoden kohokohtia. 
Tässä vanhempien ja murrosikäisten 
mielenkiinto eivät usein kohtaakaan 
toisiaan. Aikansa väiteltyään ja kuun-
neltuaan vakuutteluja ”joo, joo – kyl-
lä me ollaan kunnolla...” vanhemmat 
antavat periksi ja murrosikäiset jää-
vät kotiin. Kotiin jääville luvataan yö-
kylään paras kaveri tai kavereita.

Tästä saattaakin seurata ikäviä 
yllätyksiä: tekstarit viuhahtelevat ja 
nuoria kokoontuu vanhemmista tyh-
jään asuntoon yllättävän paljon, jou-
kossa kokeneita kokeilijoita ja tunte-
mattomia ”vaikuttajia”. Jos perheen 
oma murkkuikäinen ei saa kuria ai-
kaiseksi, mökiltä palaavaa perhettä 
saattavat odottaa ikävät yllätykset. 
Nuorten päihteiden käyttökin on yhä 
enemmän siirtynyt koteihin, jois-
ta vanhemmat ovat matkoilla tai va-
paa-ajan asunnoilla.

Mökkeily ei vapauta vanhempia kas-
vatusvastuusta. Alaikäiselle ei voida 
antaa suurta vastuuta. Vastuu lapsista 
ja nuorista ilman ehtoja kuuluu van-
hemmille tai muille huoltajille. Ai-
kuisten tehtävä on suojella lapsia ja 
nuoria kaikissa tilanteissa, olla kiin-
nostuneita heidän tekemisistään, ka-
vereistaan ja kulkemisistaan, myös 
lomien ja viikonloppujen aikaan.

Ei ole samantekevää minkälaisen 
kehitysympäristön kulloinkin tarjo-
amme nuorille, jotka ovat hakemassa 
aikuisuutta, omaa itsenäistä elämää 
ja omia valintojaan. Murrosikäisten 
kesän vietto voisi parhaimmillaan ol-
la perheiden yhteisesti sopimaa, jos-
sa vallitsevat tarkat pelisäännöt. Van-
hemmat ja huoltajat keskenään sopi-
vat riittävästä vuorovaikutuksesta, 
valvonnasta ja tarvittavista toimen-
piteistä vuorotteluperiaatteella.

Rakas Taivaallinen Isä! Anna van-
hemmille voimia olla tukena ja tur-
vana lapsilleen ja nuorilleen niin kau-
an kuin nämä heitä tarvitsevat. An-
na lasten ja nuorten kasvaa ja kehit-
tyä turvallisessa ympäristössä jokai-
sessa tilanteessa ja jokaisen omaan 
tahtiinsa. Kun he ovat valmiit läh-
temään omille siivilleen, anna hei-
dän vanhemmille voimia ja terveyttä 
nauttia vielä mökkielämästä ja iha-
nasta kesäajasta.

 Marja Irjala
pääsihteeri

Nuorten Ystävät ry

19.6.2008

Nightwish-säveltäjä 
fanittaa Jeesusta
Tuomas Holopainen, Nightwish-bändin 
lauluntekijä, nimeää maailman kuului-
simman rakennustyöläisen yhdeksi lau-
lujensa maailmankuvan tärkeistä paa-
luista. 

”Jeesus, semmoisena kuin hänestä on 
kirjoitettu, lukeutuu ehdottomasti posi-
tiivisiin sankareihini. Olen saanut lute-
rilaisen kasvatuksen, ja allekirjoitan ison 
osan kristinuskon opeista ja arvoista. Tee 
toisille, mitä haluaisit itsellesikin tehtä-
vän, on viisaimpia neuvoja, mitä ihmi-
selle on annettu.”

Tradekan asiakaslehti Me 6/2008

Kätevä keksintö
”Mikkihiiri-kuvioiseen paitaan pukeutu-
nut taapero kyykistyy kadunkulmaan ja 
lorauttaa pissat asfaltille. Lapsen äiti ei ole 
moksiskaan. Ollaanhan sentään Kiinas-
sa, jossa lapsia puetaan edelleen haaroista 
halkaistuihin kaidangku-housuihin. Kä-

tevän vaatekappaleen ansiosta pikkulap-
set voivat helpottaa oloaan tarpeen tul-
len. Vaippoihinkaan ei tarvitse tuhlata 
rahaa.” 

”Halkiohousut ovat lapselle mukavat 
ja kesällä viileät”, Shuailu-nimisen las-
tenvaateliikkeen myyjä Cao, itsekin yh-
den lapsen äiti, esittelee.

Kumppani 6/7 2008 

Äidin tuska mietityttää
Televisiokasvo ja kirjailija Pirkko Arstio 
muistelee elämänsä synkintä kevättä po-
jan kuoleman jälkeen.

”Ajattelen kaikkia maailman äitejä 
lapsensa kuolinvuoteella. Minä sain pi-
tää poikani ehjänä. Häneltä ei ammuttu 
päätä hajalle tai – mikä hirveintä – ettei 
häntä löytyisi ollenkaan. 

Voiko tuskaa mitata? Onko minun 
tuskani yhtä suuri kuin äidin Tshetshe-
niassa? Olisiko joku mittari, josta näkee 
surun asteen?”

Eeva kesäkuu 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Matti Kyllösen taantumuksellinen mie-
lipide (Esivallasta ja sotilasvalasta, RT 
29.5.) oli kuin kuolinpesän jäämistöstä 
löytynyt kirjoitelma 1970-luvulta; aivan 
kuin kirjoittaja sovittautuisi nuoruuten-
sa asepukuun ja tämä yllänsä päivittäisi 
vanhentuneen puuskahduksen, ”vaikka 
vapaamielinen yhteiskunta sallii tämän-
kin pyhän asian nakertamisen ihan ve-
rovaroin”. 

Sitaatti oikeasti viittaa luterilaisen kir-
kon maanpuolustuskäsitykseen, jonka re-
servin yliluutnantti Kyllönen tietää ole-

van maallisen esivallan ja hengellisen esi-
vallan yhteistyötä.

Väkivallan kolmijako-opissa valtio, 
kirkko ja armeija, minkä Kyllönenkin tie-
tää, ottavat uskollisuuden valoilla ja vakuu-
tuksilla asevelvollisten omat luulot pois. 
Klerikaalis-hengellinen käsiterunoilu ja 
marssimusiikki juhlakuorruttaa liput, ase-
tekniikan, sotilasrivistöt, sotapäälliköt ja 
jopa ”kiitospäivän” sään. 

Valaton ja vakuutukseton porukka läh-
tee Kyllösen mukaan ”hipsimään” puoli-
alastomana rintamalta ja milloin mistäkin 

häpeällisinä sivaripettureina, jotka eivät 
suin surminkaan suostu heittämään hen-
kikultaansa vapaaehtoisesti; ”Raukkoja ja 
pelkureita”, kivahti Keijo Korhonenkin vie-
lä 25 vuotta sitten.

Ummehtuneelta kuulostava pasifisti pi-
tää 2000-luvullakin symbolisen matka-
laukkunsa lähtövalmiina. Liikekannallepa-
not ja ylimääräinen ruudinkatku päivänva-
lotaloudessa ovat anti-militaristille autent-
tista informaatiodataa.

jouko SakSIo
Oulu

Postia mielipide-
palstalle: Mielipidepalstal-
la julkaistaan lukijoiden mielipi-
teitä. Tekstit voi toimittaa joko 
sähköpostilla (toimitus@rauhan-
tervehdys.suomi.net), postitse (PL 
102, 90101 OULU) tai faksilla puh. 
(08) 5626 444. Kirjoittajan yhte-
ystiedot on liitettävä jokaiseen 
tekstiin. Toimituksella on oikeus 
lyhentää tekstejä tarvittaessa ja 
tehdä niihin otsikot.

LISÄÄ PUHEENVUOROJA 1. KIVI 
-PALSTAN SYNNYTTÄMÄÄN 
SOTILASVALAKESKUSTELUUN 
SIVULLA 4.

Taantumuksellista 
maanpuolustushenkeä

Postia

Oulun lähetysjuhlat onnis-
tuivat erinomaisesti, sa-
noo Suomen Lähetysseu-
ran viestintäjohtaja Eeva 

Kemppi-Repo. Suomen Lähetys-
seuran ja Oulun seurakuntien jär-
jestämillä lähetysjuhlilla kävi vii-
konlopun aikana noin 15 000 ih-
mistä ja eri tilaisuuksissa yhteensä 
40 000 ihmistä.

40 000 tilaisuuksiin osallistu-
jaa on peräti neljäsosa Oulun seu-
rakuntien vuotuisesta jumalan-
palveluksiin osallistuvien mää-
rästä. 15 000 kävijää on yhtä pal-
jon kuin Oulussa osallistuu vuo-
dessa ihmisiä seurakuntien mu-
siikkitilaisuuksiin.

Tavoite oli kunnianhimoinen
Tavoitteeseen, 17 000 kävijään ei 
aivan päästy, mutta tavoite olikin 
hyvin kunnianhimoinen, Kemp-
pi-Repo myöntää. Vain kaksi ker-
taa vastaavissa juhlissa tavoittee-
seen on päästy, joten siihen näh-
den tulos on erinomainen. 

Kemppi-Revon mukaan Lähe-
tysseurassa ollaan hyvin kiitolli-
sia juhlien onnistumisesta. Myös-
kin tavallisilta ihmisiltä saatu pa-
laute on ollut kiittävää.

Kemppi-Repo ylistää juhlien 
järjestelyjä ja onnistunutta ohjel-
matarjontaa. Juhlat olivat mata-
lan kynnyksen tapahtuma, jonka 
ohjelmassa pureuduttiin ihmis-
ten arkeen. Koviakin aiheita kä-
siteltiin, kuten lapsia sodan ja-
loissa ja naisten oikeuksia.

Ohjelmatarjonta ei asettanut 
ennakkoedellytyksiä ihmisille 
osallistua juhliin. Joukkoon tu-
likin uusia ihmisiä. Juhlat näkyi-
vät myös Oulun katukuvassa.

Kemppi-Repo kiittelee erityi-
sesti sitä, kuinka aikaisin Lähe-
tysjuhlien markkinointi Oulussa 
aloitettiin. Seurakunnallisia ta-
pahtumia linkattiin Lähetysjuh-
liin jo vuotta aikaisemmin. Var-
sinkin Lähetyslada ja siitä tehdyt 

Lähetysseura kiitollinen 
juhlien onnistumisesta

lehtijutut herättivät mielenkiin-
toa pitkin kesää ja kevättä jopa 
Etelä-Suomessa.

Kemppi-Repo ennakoi, et-
tä tulevissa vastaavan kokoisten 
paikkakuntien Lähetysjuhlissa 
tulisi  noudattaa Oulun tapaa jär-
jestää juhlat. Ensi vuonna valta-

kunnalliset lähetysjuhlat järjes-
tetään Tampereella. Päätapahtu-
mat järjestetään Ratinan urhei-
lustadionilla.

Lähetysseurassa on Kemppi-
Revon mukaan mietitty jo vuo-
sia, pitäisikö Lähetysjuhlat jär-
jestää kerran kahdessa vuodessa. 

Välivuosina olisi Kirkkopäivien 
vuoro järjestää omat juhlansa. 
Onko kerran vuodessa järjestet-
tävien juhlien tulos riittävän hy-
vä resursseihin nähden, Kemppi-
Repo pohtii?

Päätös vaatii rohkeutta. Tu-
hannet ihmiset tulevat joka vuo-

si Lähetysjuhlille. Kemppi-Repo 
pohtiiko, raskiiko tällaista tradi-
tiota murtaa?

Pekka HelIN

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n
Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:

www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Nuorten ohjelmaan kuului sambialaisten, palestiinalaisten ja suomalaisten nykytanssien opettelua.

Oululainen Lumina Polaris nostatti 
henkeä Oulun Energia Areenalla.

Taivaan Isän rakastamille opetettiin ja 
esitettiin sirkustaitoja.

Päätösjuhlassa tuhatpäinen yleisö huusi hallelujaa yhdessä esiintyjien kanssa.
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Vastaukseni 
Matti Kyllöselle
Jos Matti Kyllönen (”Esivallasta ja soti-
lasvalasta”, RT 29.5.) olisi seurannut tä-
män keskustelun alkua, olisi hän ehkä 
ymmärtänyt, että kysymys on vain so-
tilasvalan sisällöstä, kun siellä vannote-
taan Jumalan nimen kautta. Se on mie-
lestäni väärin.

Yritätte opettaa minulle valtion tehtä-
viä, mitä ne ovat omasta mielestänne.

Te ette siis luota meihin suomalaisiin 
sotilaisiin, koska epäilette meidän maan-
puolustushalujamme: ”että sotilaat tais-
telutilanteessa pysyvät lippujensa alla.

Sotilasvalasta sekä mahdollisesta pet-
turuudesta lankeavan rangaistuksen 
ja petturin osaksi tulevan häpeän pel-
ko saavat sotilaat yleensä pysymään ri-
vissä ja tarvittaessa antamaan henkensä. 
Perinteisen käsityksen mukaan se ei ole 
mikään mies joka ei itseään, omaisiaan, 
omaisuuttaan, kansaansa ja isänmaataan 
puolusta.”

Olen suo-
malainen so-
tilas, kivääri-
mies, joka on 
saanut lää-
kintämiehen 
koulutuksen.

Edel-
lä oleva esi-
telmänne si-
sältää sellai-
sen loukkaa-
van väitteen, 
etten tahtoisi 

puolustaa perhettäni ja isänmaatani. Sit-
ten jatkatte kuvitelmianne sen vihollisen 
hyökkäämisestä kotiini: sen hyökkääjän 
kyllä käy kalpaten.

Tuskin sotilasvala tai vakuutus, estää 
hipsimästä karkuun. Ettekö käsitä, että 
meidän ihmisten yksilöllinen fyysinen ja 
henkinen kestokyky on erilainen, toisilla 
sitä on enemmän, toisilla vähemmän ja 
tässä ei auta pakko eikä vala, vaan hyvien 
esimiesten sosiaalinen tapa johtaa. Puo-
lustusvoimista on karsittava pois öykkä-
riaines, sinne tarvitaan taitavia ja viisaita 
sotilaita. Puolustusvoimien tulisi toimia 
siten, että sen luottamus kasvaa ja pysyy 
korkealla tasolla. Sellaista tasoa ei edusta 
simputuksen salliva armeija.

Se viides käsky on Jumalan antama 
Moosekselle, ei Kristuksen, vaikka Kris-
tus sen vahvisti kun hän sanoi: ”Silloin 

Jeesus sanoi hänelle: ”Pane miekkasi tup-
peen. Joka miekkaan tarttuu, se miek-
kaan kaatuu” Matteus 26:52.

Kristillisten kirkkojen ja kansallisval-
tioiden turvallisuuskäsityksenne ei pi-
dä paikkaansa. Sen osoitti kansalaissota, 
jonka estämiseen valtiovalta oli voima-
ton, vaikka sota olisi kahdeksan tunnin 
työpäivälain avulla voitu välttää.

Puhutte sotilasvalan velvoitukses-
ta isänmaan puolustamiseen. Miten sen 
asian laita olikaan, kun suomalaiset mie-
het lähtivät vieraan valtakunnan alueel-
le kohti Petroskoita? Tässä taas armeijan 
johto rikkoi valan ehdot, puolustussotaa 
kun käydään vain oman isämaan kama-
ralla. Siitä sitten lankesi niskaamme Pa-
riisin rauhan kovat ehdot. Sellaiset saa 
kun ollaan ”rosvoretkillä”.

Piispat vakuuttavat että Suomessa val-
tio ja kirkko ovat erillään toisistaan.

Se ei vielä ole toteutunut, mutta sitä 
odotellaan. Sitä edellyttää perustuslailli-
nen uskonnon vapaus.

Luterilaisen kansankirkon tehtävä on 
ainoastaan julistaa evankeliumia Jeesuk-
sesta Kristuksesta, jotta ihmiset oppisi-
vat Hänet tuntemaan. Sana kristitty mer-
kitsee ihmistä, joka haluaa seurata Her-
raa Jeesusta opissa ja elämässä, hänen 
esimerkkiään noudattaen. Uskonnonva-
pauslaki edellyttää, että puolustusvoi-
mat sallivat kaikkien Suomessa toimivi-
en kirkkojen tehdä sielunhoitotyötä soti-
laan oman kirkkokunnan perustein. Suo-
malaisista noin 80prosenttia kuuluu lute-
rilaisiin paikallisseurakuntiin, ja kuiten-
kin heistä vain noin 2 prosenttia osallis-
tuu seurakuntansa toimintaan. Siis suu-
rin osasotilasvalan vannojista ovat vain 
nimellisesti kristittyjä, lapsena vanhem-
pien tahdosta kirkkoon liitettyjä.

Minusta on loukkaavaa sekoittaa Ju-
mala ilman perusteita maanpuolustusva-
laan tai lupaukseen. Samoin on hävettä-
vää, että käräjäsaleissa on avoin Raamat-
tu, jonka päällä pakotetaan uskosta osat-
tomat ihmiset vannomaan valheitaan to-
siksi. Samoin ministerivala avoimen Raa-
matun äärellä on irvokasta, ja Kristuk-
seen uskovia kansalaisia loukkaavaa.

Jumalan Sana kunniaan!

jorMa kaTajarouTIo
kiväärimies/lääkintämies, saarnaaja,

Kristuksen seuraaja

Rauhan Tervehdystä on syytä onnitel-
la! Sen nimimerkki 1. kivi on onnis-
tunut herättelemään keskustelua, joka 
pureutuu paitsi kristilliseen, myös ylei-
seen yhteiskuntaetiikkaan (Ks. Rauhan 
Tervehdys 6.3.2008, ”Jumala ei sotilas-
valalle korvaansa lotkauta”). 

On tavattoman tärkeää, että myös 
yleisen ihmisoikeusetiikkaan ”uskonsa” 
rakentavat maallikot osallistuvat ajatus-
ten vaihtoon; muutoin keskustelu uhkaa 
typistyä pelkästään luterilaisen kansan-
kirkon edustajien dogmaattiseksi sanan-
selitykseksi.

Pari kommenttia aikaisemmista kan-
nanotoista. Tuomiorovasti Matti Pikka-
rainen (RT 15.5.2008) tietää vallan hy-
vin, että niin pasifisti, puolustussodan 
kannattaja, vallankumouksen teologi 
kuin rasistikin voi löytää perusteluja nä-
kemyksilleen sekä Vanhasta että Uudesta 
Testamentista ja rakentaa oman oppin-
sa, johon on sotkeutunut selitys- ja tul-
kintahistoriallisia elementtejä kaanonin 
ulkopuolelta.

Jorma Katajaroutio (RT 22.5.2008) 
näyttää edustavan kristillistä pasifismia, 
jonka juuret ovat Vuorisaarnassa. Ovat-
ko moderni pasifisti ja Vuorisaarnan 
rauhantekijä käsitteellisesti samoja asi-
oita? Tiettävästi presidentti Martti Ahti-
saari on rauhantekijä vaan ei pasifisti. FT 
Matti Kyllönen (RT 29.5.2008) edustaa 
puolestaan perinteistä luterilaista tulkin-
taa esivallasta. Silläkin on takanaan oma 
kiintoisa ”poliittinen” historiansa.

Mielestäni keskustelussa olisi hyvä 
erottaa toisistaan kaksi näkökulmaa. 
Ensinnäkin olisi puhuttava erityises-
ti Uuden Testamentin historiallis-ek-
segeettisestä tulkinnasta ja toiseksi eri 
aikoina UT:n opetuksista puristetuista 
normatiivisista ohjeista ja oppiraken-
nelmista, jotka on kanonisoitu kirk-
kokuntien ja kristillisten suuntausten 
dogmeiksi. 

Eksegetiikan lähtökohta on tutkia 
Raamatun tekstejä niiden syntyaikan-
sa edellytyksistä käsin ja samalla pi-
dättäytyä vetämästä suoria johtopää-
töksiä nykyaikaan esimerkiksi Jeesuk-
sen käyttäytymisestä tai Paavalin ope-
tuksista.

Sekä Pikkaraisen että Kyllösen tul-
kinta sodan ja väkivallan oikeutuk-
sesta pohjautuu viime kädessä aposto-
li Paavalin Roomalaiskirjeeseen (L 13), 
josta muotoutui jo varhain kristillisen 
valtio-opin tukijalka. Apostoli kehotti 
kristittyjä alistumaan nurkumatta Ju-
malan asettaman esivallan tahtoon. 

Eksegeetit ovat katsoneet, että Paava-
lin opetukset heijastavat tuon ajan kris-
tittyjen tilannetta. Varhaiskristittyjen 
mentaalista maailmaa hallitsi maail-

manlopun ja Messiaan toisen tulemisen 
odotus. Tässä tilanteessa apostoli katsoi 
turhaksi kehitellä uutta sosiaali- ja yh-
teiskuntaetiikkaa, vaikka Jeesuksen ope-
tusten perusteella siihen olisikin ollut ai-
hetta. Paavalin lausumat on ymmärret-
tävä historiallisina eikä yliajallisina ohjei-
na kristikunnan jäsenille. Naispappeus-
keskustelussa tämä ”historia-argument-
ti” on ollut näkyvästi esillä, esivaltakes-
kustelussa vähemmän. Jos hyväksym-
me Roomalaiskirjeen esivaltakäsityksen 
yliajallisena doktriinina yhteiskuntaelä-
mälle, joudumme esittämään myös kiu-
sallisen kysymyksen, onko kristityn alis-
tuttava myös hirmuvaltiaan tahtoon tai 
pidättäydyttävä politikoinnista. Paava-
lin opetuksen kirjaimellinen tulkinta kai 
edellyttäisi, että kristittyjen olisi pitänyt 
alistua nöyrästi kansallissosialismin tai 
stalinismin komentoon ja osallistua käs-
kystä epärotuisten ja kansanvihollisten 
likvidointiin. 

Mitenkähän luterilaisen kansakirkon 
olisi pitänyt menetellä, kun muutamat 
papit olivat hyökkäämässä kansanval-
taista valtiota vastaan Lapuanliikkeen ja 
IKL:n riveissä 1930-luvulla?  Roomalais-
kirjeen nojalla myös suomalaisten akti-
vistien ja jääkäreiden toiminta venä-
läistä esival-
taa vastaan 
oli tuomitta-
vaa, vaikka 
sitä tarkas-
telisikin tal-
visodan tai 
jonkin muun 
kollektiivisen 
kansallisen 
kokemuksen 
linssin läpi.

On selvää, 
että kirkko-
jen piirissä on ihmisiä, joita tyydyttää 
suuresti Matti Kyllösen perikonserva-
tiivinen ja oikeistolainen, paikoin jopa 
militanttiin ja kovaan mieskäsitykseen 
tukeutuva kanta. Kristityt pasifistit 
näkevät puolestaan lupauksen parem-
masta maailmasta Vuorisaarnan eet-
tisissä opetuksissa, joita he pitävät vel-
voittavina. Maa kantaa päällään myös 
niitä, jotka etsivät uskontojen ja ideolo-
gioiden yhteistä ihmisoikeusetiikkaa ja 
näkevät yksittäiset kansankirkot liian 
ahtaina ja anakronistisina luomuksi-
na. Suhtautuminen sotaan ja väkival-
taan on kaikille yhteisöille vaikea asia. 
Se muuttuu vielä vaikeammaksi, jos 
Roomalaiskirjeen esivaltaoppia ja sen 
virallisia tulkintoja ei haluta tarkastel-
la historialliskriittisesti.

MauNo HIlTuNeN
kansalainen Tuiran seurakunnassa

Rauhan Tervehdys kiittää kaikkia sotilasvalasta ja sen sisällöstä käytyyn 
keskusteluun osallistuneita. Päätämme keskustelun tähän ja annamme tilaa uusille 
aiheille. Ohjeet mielipidekirjoitusten lähettämiseen Postia-osion aloituksessa 
sivulla 3.

Paavalista ihmisoikeusetiikkaan

K a r r i  H u h t an e n

Postia
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Maata  kiertelemässä
Kirkko mukaan 
ilmastotalkoisiin
Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko julkisti viime vii-
kolla oman ilmasto-ohjel-
mansa. Kiitollisuus, kunnioi-
tus ja kohtuus ovat ne kolme 
asennetta, jotka kirkko halu-
aa tuoda mukaan ilmastotal-
koisiin.

Kirkon viesti on myöntei-
nen ja toiveikas. Ilmasto-oh-
jelman laatineessa työryh-
mässä mukana ollut pasto-
ri, teologian tohtori Pauliina 
Kainulainen huomautti, että 
vastuu luomakunnasta kuu-
luu kirkon ydinolemukseen. 
Kirkko katselee elämää aina 
toivon läpi. 

– Erityisesti lapsille ja 
nuorille haluamme viestiä, 
että tulevaisuutta ei ole pe-
ruutettu.

Ekoteologiaa tutkineen 
Kainulaisen mukaan viimeis-
tään nyt on aika irtisanoutua 
hallitsevasta ja etäisestä asen-
teesta luontoon. Hänen mu-
kaansa nykyihminen voisi ot-
taa oppia muinaisesta asen-
teesta, joka piti luontoa py-
hänä. 

Kirkon ilmasto-ohjelma 
osoitteessa http://evl.fi

Suviseuroilla 
saarnoja 
monella 
kielellä
Suomen Rauhanyhdistys-
ten Keskusyhdistyksen su-
viseurat järjestetään, Sievis-
sä 27.–30. kesäkuuta. Seura-
paikka on Sievin keskustan 
tuntumassa Sievi–Ylivieska-
tien varressa olevalla pelto-
aukiolla.

Suviseurojen tunnus on 
”Autuas on se, jonka synnit 
on annettu anteeksi.” (Ps. 
32:1). Nelipäiväiseen, kai-
kille avoimeen tapahtumaan 
osallistuu noin 70 000 seura-
vierasta. Seuroissa kuullaan 
kaikkiaan nelisenkymmen-
tä saarnaa. Saarnat tulkataan 
radiotaajuuksilla ruotsiksi, 
englanniksi, venäjäksi ja vi-
roksi. 

Saarnoja voi kuunnella 
kunkin seurapäivän ohjel-
masta puhujan nimeä klik-
kaamalla osoitteessa www.
suviseurat.net. Suviseurojen 
järjestämisestä vastaavat Yli-
vieskan ja Sievin rauhanyh-
distykset.

Terveys ja hyvinvointi 

FineCare Oy
Kotisairaanhoito- ja 

hoivapalvelu
tarjoaa yksilöllistä hoivaa ja 

huolenpitoa sekä lääkkeiden jakoa 
ja näytteiden ottoa 

sairaanhoitajien ammattitaidolla.
FineCare Oy

toiminnanjohtaja/sairaanhoitaja
Eveliina Korkiakoski.

P. 040 751 7966
fi necare@fi necare.fi , www.fi necare.fi 

RATKAISUKESKEISTÄ
JA KOGNITIIVISTA 

YKSILÖ- JA PARITERAPIAA
044 282 7127, info@mentores.  
Merikoskenkatu 7 B 2. krs, Oulu

www.mentores. 

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

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

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

Ajanvaraus (08) 313 2000

TERVEYS

p a r a n t a a  e l ä m ä ä

Avoinna:
ma-pe klo   8.30-21.00
la-su klo 10.00-18.00

puh. (08) 311 3112
 044 711 7100
fax: (08) 311 6001

Suolahuone-
hoidosta apua mm.
� astmaan
� hengityselin sairauksiin
� poskiontelo- ja korvatulehduksiin
� atooppiseen ihoon
� allergioihin

www.oulunsuolahuone.fi 

P. 050 407 3840
Syynimaantie 4

Meiltä myös lahjakortit!

Lue ja    
kommentoi

www.rauhantervehdys.fi

Latinankielinen messu on teke-
mässä paluuta katoliseen kirk-
koon Britanniassa.  Näin uskovat 
monet vanhoilliset katoliset. Pa-
luuta kenties ennakoi Westmins-
terin katedraalissa pidettävä lati-
nankielinen messu, jossa on läs-
nä paavin luottomies kardinaa-
li Dario Hoyos. Tätä monet pitä-
vät vanhoillisen paavi Benedic-
tus XVI:n viestinä liberaalina pi-
detylle Englannin ja Walesin ka-
tolisen kirkon johdolle.

Paavi ilmoitti vuosi sitten, että 

latinalainen messu on edelleen-
kin täysin hyväksyttävä, pyhyy-
teen vievä jumalanpalvelusmuo-
to. Paavin väitetään jopa suosi-
van latinankielistä messua.

Suomessa tästä latinankielises-
tä messusta  käytetään nimeä tri-
dentiininen messu. Tridentiini-
nen messu on 1 500 vuotta van-
ha. Nimensä se saa 1500-luvulla 
pidetystä Trenton kirkolliskoko-
uksesta, jossa messu koottiin ja 
yhtenäistettiin.

Tridentiininen messu kor-

vattiin kansankielisillä messuil-
la Vatikaanin toisessa kirkol-
liskokouksessa, joka pidettiin 
1960-luvun alussa. Tridentiinis-
tä messua ei kuitenkaan täydel-
lisesti syrjäytetty. Katoliset papit 
esimerkiksi Englannissa ja Wale-
sissa saivat järjestää tridentiinisiä 
messuja. Niihin tarvittiin kuiten-
kin lupa. Monet piispat katolises-
sa kirkossa rajoittivat tridentiini-
siä messuja. 

Paavi lupasi kuitenkin viime 
vuonna, että papit eivät enää tar-

vitse piispoilta lupaa messujen 
järjestämiseen.

Trindentiinisen messun puo-
lustajat väittävät, että ne ovat suo-
sittuja nuorten katolisten parissa. 
Jotkut väittävät, että messun suo-
sio kertoo, että nuoret hylkäävät 
nykyisen market-uskonnollisuu-
den. Siinä ihminen on kuin ku-
luttaja, joka uskontojen kaupas-
sa valitsee maailmankatsomuk-
seensa haluamiaan aineksia.

Pekka HelIN

Imperiumin takaisku
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

ALE!
TULE!

Stockmann 4. kerros • Puh. 311 0471
avoinna ma-pe 10-18 ja la 10-15

www.jasmin. 

LASTEN- JA ÄITIYSASUT

MAIJA PAAVILAINEN

Myötätuulta

Sisältöä elämään.

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

”Olkoon mukanasi luottamus omiin voimiin ja 
myötäinen tuuli.” Suositun kirjailijan rohkai-
sevat aforismit ja merelliset piirrokset on ilo 
antaa ja saada lahjaksi. Ovh. 16,90

Raikas 
lahjakirja

Avoinna ma-pe 10-17
Puh. 040 521 7107

Piriläntie 145, 90440 Kempele
www.loimaankivi.fi

maritta.mottonen@loimaankivi.fi

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY

•KAIVERRUKSET
Mallikivet -10%

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14
Puh. 040 521 7107

Piriläntie 145, 90440 Kempele

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri

puh. 050-308 0657
w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

Kangastie 8 A-B, 90450 KEMPELE

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- 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

Merikoskenk. 8, p. 344 731
Auki: ma-pe 9.30-18, la 10-15

Nyt kesäale alkaa!
palveleva

Kuuma kesätarjous!
Säästä hikoilu saunaan ja
laita Niemi töihin.
Puristimme hinnoista viimeisetkin 
pisarat kesän kunniaksi. Kysy lisää
räätälöidystä ja edullisesta muutto-
pakettitarjouksestamme!

Kesätarjous sisältää muuttolaatikot 
muuton yhteydessä puoleen hintaan.

Tarjous on voimassa 31.8.2008 asti.

Sisustajantori 4, (käynti Paljekujalta)  Puhelin (08) 570 0180 www.niemi.fi 

TURKANSAAREN ULKOMUSEO
Koko perheen perinteinen Juhannusjuhla
Turkansaaressa juhannusaattona 20.6.

Kirkossa hartaus klo 17, tervahaudan sytytys, juhannuskokko,
ohjelmaa lapsille. Iltamaliput 8/2 euroa.

Juhannuspäivänä 21.6. ja sunnuntaina 22.6.
klo 12 kirkossa jumalanpalvelus.

Tervanpolttoviikko 20.6.-25.6.

RAUHAN 
TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Minna Zilliacus 
myyntipäällikkö

puh. 040 774 7777 
minna.zilliacus@kotimaa.fi

Ilmoita
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Aina silloin tällöin kaunis 
virsi liikuttaa kirkossa-
kävijää. Silloin hän saat-
taa vilkaista virsikirjas-

ta, kuka on ihanien sanojen ta-
kana. Mutta köyhä on kirjan an-
ti: hakemistosta löytyvät vain ru-
noilijan elinvuodet, kansallisuus  
ja montako sanoitusta hänellä on 
virsikirjassa. Silti nimet vuosi-
kymmenien ja vuosisatojen ta-
kaa kiehtovat.

Kuka esimerkiksi oli Lina San-
dell? Virsikirjan mukaan hän oli 
ruotsalainen ja eli 1832–1903.

Arvuutellaan vähän. Varmaan-
kin Lina Sandell oli palava kristit-
ty, vanhapiika, jolla ei ollut muu-
ta virkaa kuin rustata runoja. Kol-
ho nainen, jota miehet eivät huo-
lineet. Pelottava ilmestys, ylihen-
gellinen ja armoton. 

Näin voisi arvailla. 1800-luvul-
la naisten emansipaatio ei ollut 
pitkällä. Kirjailijan uralle antau-
tunut nainen oli kummajainen.

Väärin arvailtu. Lina San-
dell oli nainen, joka oli rakkaut-
ta täynnä. Hyvännäköinen Lina ei 
ollut, pikemminkin ruma, mutta 
kaikki kauneus ei ole ulkoista, ku-
ten tiedämme.

Lina oli jo lapsena palava kris-
titty. Hän oli myös varhaiskypsä 
ja tiedonhaluinen. Kaikki kaikes-
sa hänelle oli isä kirkkoherra Jo-
nas Sandell. Perhe asui Frödery-
din pappilassa Smoolannissa.

Lina Sandell, Pohjolan satakieli
Isä oli oppinut mies, jolta Lina sai 
ymmärrystä ja opastusta. Kirk-
koherra Sandell tosin pahoitte-
li, että Lina ei ollut kiinnostunut 
kotitaloustöistä. Sen sijaan Lina 
oli kiinnostunut kirjoittamisesta. 
Siitä tulikin hänen ammattinsa. 
Lina julkaisi ensimmäisen runo-
kokoelmansa 21-vuotiaana.

Sairaudet 
leimasivat elämää
Paitsi varhaiskypsä ja tiedonha-
luinen, Lina oli myös sairas. Hä-
nellä oli tauti, joka ilmeni mys-
tisinä rintakipuina. Lina saat-
toi olla vuoteenomana vuoden-
kin verran. Hän sairasteli myös 
aikuisena, mutta ei niin pahasti 
kuin lapsena ja nuorena.

Linan elämässä tapahtui kään-
nekohta, kun hän oli 26-vuotias. 
Isä hukkui Vättern-järveen tyt-
tärensä silmien edessä. Lina sai-
rastui henkisesti ja ruumiillises-
ti. Isän kuolemalla oli toinenkin 
vaikutus. Linan runosuoni alkoi 
soida kauniimmin kuin koskaan 
ennen.

Lina parani ja muutti Tukhol-
maan. Hän sai töitä Evankelises-
ta Isänmaasäätiöstä. Ja millaisia 
töitä. Kirjoittamista ja julkaisu-
jen toimittamista.

Linan elämään tuli mies. Os-
car Berg, iloinen ja toimelias bis-
neksentekijä. Oscar ja Lina olivat 
ystäviä ja siihen suhde sai jäädä-
kin. Niin Lina luuli. 

Oscar kosi. Hän sai odottaa 
vastausta kaksi vuotta. Lina arvai-
li, mikä oli Jumalan tahto. Hänen 

ystävänsä piti empimistä paholai-
sen työnä. Tietenkin Linan pitäi-
si mennä naimisiin. Totta kai hä-
nen pitäisi ottaa vastaan Jumalan 
suuri lahja.

Linan vastaus oli kyllä. Alkoi-
vat Lina Sandellin onnelliset vuo-
det. Hän kirjoitti satoja tekstejä. 
Avioliitto kukoisti.

luottamus 
jumalaan
Lina Sandellin virsistä huokuu 
luottamus Jumalan huolenpi-
toon, kiitollisuus ja taivasikävä. 
Siitä huolimatta hän sai elämän-
sä lopulla kokea suuren häpeän. 
Hyväuskoinen ja avokätinen Os-
car joutui takauksien vuoksi van-
kilaan kahdeksi kuukaudeksi. Os-
car oli ollut menestynyt liikemies, 
joten uutinen oli mannaa pikku-
maisille ja kateellisille ihmisille. 
Pariskunta pääsi jotenkuten läpi 
häpeästä ja jatkoi elämäänsä.

Lina  Sandell kuoli 1903, ja hä-
nen rakas miehensä Oscar kolme 
kuukautta myöhemmin.

Lina Sandellin hautajaisissa 
tuhatpäinen vierasjoukko lauloi 
Sandellin tekstin, joka suomalai-
sessa virsikirjassa on virsi nume-
ro 397.

Pekka HelIN

Lähteenä käytetty Astri Valen-
Senstadin teosta Lina Sandell  – 
Päivä vain

Lina Sandellin sanoitukset virsi-
kirjassa. Virret 338, 397, 411, 461, 
547, 552.

Virsi 397

Kun on turva Jumalassa,
turvassa on paremmassa
kuin on tähti taivahalla,
lintu emon siiven alla.

Herra seurakunnassansa
aina hoitaa lapsiansa.
Armonsa hän heille antaa,
käsillänsä heitä kantaa.

Käsistä ei väkevistä
mikään heitä irti riistä.
Omakseen hän heidät osti,
kuolemasta eloon nosti. 

Virsirunoilijat

EF S - ku va - a r k i s t o

Milloin murheet heitä kohtaa,
niiden alla Herra johtaa,
ilon, lohdun antaa heille,
uuden voiman uupuneille.

Iloitse siis auttajasta,
Herran kansa, Jumalasta!
Maahan lyö hän vainoojamme,
sanansa on voimanamme.

Käyköön myöten taikka vastaan,
eipä Isä hylkää lastaan.
Herra ohjaa parhaaksemme
kaikki vaiheet päiviemme.

Lina Sandellin virsistä huokuu luottamus Jumalan huokenpitoon.

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

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Palveluja tarjotaan

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Ystävä sä lapsien...

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: 
Hietalahdenranta 13, Hki  |  puh. 020 754 2770  |  ma–pe 9–17
www.kotimaakauppa.fi 

Anna lapsellesi 
tai kummilapsellesi 
lahjaksi virsikirja. 
Annat hyvät 
matka eväät koko 
elämän ajaksi. 

Huomaa kätevän 
pieni koko, 
8 x 11 cm! 

Sisältöä elämään.

Suojelusenkeli-
taskuvirsikirja

Ovh. 10,90 €

Muhoksen osasto

Tarjoamme
kotisiivouspalvelua

Oulun keskustassa, 
sen lähialueilla sekä 

Kaakkurissa ja Maikkulassa
Tiedustelut ark. 11 - 15

p. 044 344 9954
Kesäkukat kotiin, pihoille, parvekkeille ja haudoille!

Hyvää Juhannusta!

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

� tuuheat petuniat 12 kpl/10 �
� värikkäät orvokit 20 kpl/10 �
� ruusu- ja mukulabegoniat
� pelargoniat
� jaloruusut
lobeliat, hopealehdet, kesäbegoniat, marketat, koristetupakat, 
samettikukat, taikaneilikat, ahkeraliisat... ym. ym.
� kestävät ruusut ja muut leikkokukat rippilapsille ja muille juhlijoille
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Juhannuspäivä 21.6. klo 10 sanajumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta, toimittaa Ari-Pekka Met-
so, kanttorina Raimo Paaso.
Su 22.6. klo 10 messu Tuiran kirkosta, toimittaa 
Stiven Naatus, saarnaa Markus Mähönen, kant-
torina Anu Vuorenmaa.
Su 29.6. klo 10 messu Oulujoen kirkosta, toimit-
taa Martti Pennanen, saarnaa Paavo Moilanen, 
kanttorina Risto Ainali.

Radiotiedot
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 25.6. klo 15.40 Naisen allakka. Tanssinopet-
taja Paula Puumalainen pakinoi ihmisten koh-
taamisista kesäjuhlilla.
To 26.6. klo 15.40 Kasvun paikka. Miksi murk-
kuikäinen tarvitsee rajat? Oulun NNKY:n pro-
jektikoordinaattori Arja Ilvesviitaa haastattelee 
Marja Blomster.
Ke 2.7. klo 15.40 Naisen allakka. ”Ollaan ihmi-
siksi”, aiheesta pakinoi viestinnän opiskelija Su-
vi Eriksson.
To 3.7. klo 15.40 Kasvun paikka. Miksi ryhdyin 
kummiksi kolumbialaiselle tytölle? Tiedottaja 
Rebekka Naatusta haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Juhannuspäivä 21.6. klo 10 sanajumalanpalve-
lus Raahen kirkosta.
Su 22.6. klo XX  messu Kemin kirkosta.
Su 29.6. klo XX messu Saloisten kirkosta.

Muut seurakunnat

Leena Brockman kuunteli kutsumuksen ääntä ja opiskeli papiksi. 

Piirtäjästä pastoriksi
– Enpä tiedä, ei minusta ole mi-
tään uutisoitavaa. 

Näin epäröivästi tuumi pal-
stamme ensimmäinen haastatel-
tava ennen kuin saimme hänet 
houkuteltua mukaan. Kommen-
tin takana on Leena Brockman, 
Siikasalon seurakunnan uusin 
työntekijä. 

Brockman aloitti kesäkuun 
toisella viikolla seurakuntapasto-
rina. Vaikka virallisena sijoitus-
paikkana on Ruukki, hän kier-
tää muiden työntekijöiden tavoin 
ympäri isoa seurakuntaa Siikajo-
elta Vihantiin saakka. 

S a t u L a p in lam p i

Uusi
kasvo

Siikasalon seurakunta on Brock-
manin ensimmäinen hengellinen 
työpaikka. Hänet vihittiin papik-
si kesäkuun alussa Oulun tuo-
miokirkossa yhdessä kymmenen 
muun kanssa. Jo seuraavana päi-
vänä alkoivat työt. Brockmanin 
erityisalue seurakunnassa on lap-
si- ja perhetyö. 

Parin työpäivän jälkeen uudel-
la seurakuntapastorilla oli tiedos-
saan kesäksi tuplaten rippikoulu-
ja, kastetilaisuuksia ja häitä. Seu-
rakunnan toimipisteet ovat myös 
tulleet tutuksi heti alussa.

Toimitus sai 
uutta näkemystä

Rauhan Tervehdyksen toimitus 
on saanut uuden jäsenen. Vaki-
tuisen graafikon Mari Lähteen-
maan nauttiessa äitiyslomas-
ta lehden taitosta vastaa tule-
van vuoden ajan taiteen maiste-
ri Reija Haapalainen. 

Haapalainen siirtyi taittajak-
si opettajantöistä. Virkavapaa ja 
uudet tehtävät ovat tervetullutta 
vaihtelua.

– Lehtityö on aina kiinnos-
tanut minua. Opetustehtäviä 
varten tästä saa varmasti paljon 
uutta näkemystä. Eniten uudes-
sa työssä jännittää se, että saa 
lehden ajoissa valmiiksi ja lähe-
tettyä painoon.

Jatkossa Haapalaisen käden-
jälki näkyy lehdessä paitsi sisäl-
lön taittamisessa myös kuvitta-
misessa. 

Maisterin paperit Haapalai-
nen pokkasi Lapin yliopistosta 
vuonna 2004. Sitä ennen  Savon-
linnan saaristosta maailmalle 
lähtenyt nuori nainen ehti kou-
luttautua puutarhuriksi ja opis-
kella graafista alaa ja tehdä pät-
kähommia ”siellä täällä”. 

Silloin kun ei paiski töitä tai 
paimenna miehensä kanssa pian 
5-vuotiasta poikaansa ja 3-vuo-
tiasta tytärtään, graafikon mie-
li lepää kotona Oulunsalossa 
käsitöissä ja puutarhanhoidos-
sa. Varsinkin ompeleminen on 
sydäntä lähellä. Äitienpäivä-
lahjaksi saadun ompelukoneen 
avulla on syntynyt jo vaatteita 
lapsille ja tyttären vaatimukses-
ta peitto nukeille.

Kukkia puutarhuri ei sisätilois-
sa kasvattele, vaan mielenkiinto 
kohdistuu pihamaalle. Siihen on-
kin onneksi hyvät olosuhteet syk-
syllä hankitussa omakotitalossa.  

– Silloin kun joku asia nyppii, 
menen nyppimään puutarhaan, 
Haapalainen luonnehtii nauraen. 

elSI HuTTuNeN

E l s i  H u t t u n e n

Reija Haapalainen siirtyi opettajan töistä toimituksen taiteilijaksi. Entisille 
työtovereille hän lähettää lämpimiä terveisiä.

www.ohsrk.fi 

Su 22.6. klo 18 Ystävän paikka, Hannu Orava. 
Ke 25.6. klo 19 Sana ja rukous, Reijo Komu, 
Pasi Markkanen. Pe 27.6. klo 19 LIFT –ilta. Su 
29.6. klo 11 Pyhäpäivän sana, Jari Mykkänen, 
Deevelesko Jank. Ke 2.7. klo 19 Sana ja rukous, 
Ilkka Leinonen.  TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
 La 28.6. klo 18.00
 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen Ilta
 Esa Jaakkola,
 vieraana Arja Pussinen
 Jerusalemista
 TERVETULOA!

su 29.6. klo 18 Sunnuntain kokous
Pidämme heinäkuun lomaa. Seuraava 
kokous su 3.8. Siunattua kesää!
Tervetuloa!

TILAISUUTEMME:
Su 29.6. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 

Heikki Manninen
Su  6.7. klo 11.00 EHTOOLISKOKOUS, 

Arto Köykkä
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu:http://wnet.suomi.net 
/kotisivu/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Herätys- ja parantumiskokous-
sarja ti 24.- pe 27.6. klo 18.00 
vier. Esa Jaakkola. Profeetta
Anne Miettinen vier. pe 4.7.
klo 18 ja la 5.7. klo 15 ja 18.
Säännölliset tilaisuudet katso
www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

22.6. Sunnuntaina klo 11.00 Jumalanpalvelus. Vierailevat Suomen Pelas-
tusarmeijan johtaja eversti Andre ja Silvia Cox sekä majuri Hilkka Peltonen. 
25.6. Keskiviikkona Johteenhovin retki klo 13-17. 29.6. Sunnuntaina klo 
11.00 Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 2.7. Keskiviikkona Johteenhovin 
iltapäivä 13-17. Tervetuloa kaikki !

To 19.6. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke. 
Su 22.6. klo 18 Iltakirkko, Markus Packalen, 
Risto Wotschke. To 26.6. klo 19 Lähde-ilta, 

Pekka Tuominen, Esko Taipale. Su 29.6. klo 18 Ehtoolliskirkko, Janne Turpeinen, Toni 
Väyrynen. Nuortenleiri Koppanassa 26.-29.6., lisätietoja Siniltä. 4.-6.7. Vapaakirkon 
kesäjuhlat Tampereella. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Paikkoja avoinna

Lastenohjaajan osa-aikainen toimi

Iin seurakunnassa on haettavana määräaikainen (1.9.2008 – 31.5.2009) ja 
osa-aikainen lastenohjaaja toimi (50%).

Kelpoisuutena vaaditaan piispainkokouksen hyväksymä lastenohjaajan 
koulutus tai muu kirkon kasvatusalan koulutus tai muu soveltuva koulutus.  
Eduksi katsotaan, jos hakijalla on kokemusta kirkon lapsityöstä.

Hakemukset 30.6.2008 kello 14.00 mennessä osoitteeseen Iin seurakunta, 
Puistotie 3, 91100 Ii. Kuoreen merkintä ”Lastenohjaajan toimi”.

Tiedustele lisää: kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633.

La 10:00 jumalanpalvelus. 12.7. ehtoollinen.
Ma-pe 10:00 aamurukouspiiri. Tervetuloa!

– Siikasalossa olen ihastunut var-
sinkin näihin kirkkoihin. Niissä 
on historia lähellä.

Ennen kuin kutsumus vei nai-
sen mennessään, Leena Brock-
man työskenteli piirtäjänä.  
– Uskon, että se auttaa minua 
hahmottamaan esimerkiksi Raa-
matun tapahtumia kuvallisesti, 

niin että tarina avautuu minulle 
nopeasti. Se auttaa varmasti saar-
nojen valmistelussa.

Uudessa työssä Leena Brock-
manin sydäntä lähinnä on kaik-
kia koskettavan pyhän sanoman 
jakaminen. Saarnat ja ehtoollisen 
jakaminen ovat työtehtäviä, jotka 
hän kokee tärkeimmiksi. Niissä 

ollaan lähellä perussanomaa.
– Saarna on siitä ihana, että 

siinä saa vakuuttaa kuulijan, tuo-
re pastori toteaa hymyillen. 

elSI HuTTuNeN

Esittelemme uusi kasvo -sarjassa 
seurakuntien uusia työntekijöitä.
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Aamun koitto 
korkeudesta 
Kaikkia Pohjolan ihmisiä yhdistävä luonto on Suomen suloisessa suvessa nyt kauneim-
millaan. Puhtaassa ja koskemattomassa luonnossa voidaan lukea Luojan käsialaa. Elämme 
todeksi suvivirren sanomaa: ”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paik-
kaa koristaa kukkanen…” Luontoa on teologian kielellä totuttu sanomaan Jumalan ylei-
seksi ilmoitukseksi, koska Jumalan käsiala luonnossa on yleisesti kaikkien niiden nähtä-
vissä ja luettavissa. jotka kulkevat avoimin silmin. 

Juhannuksen sanomassa Jumalan yleiseen ilmoitukseen liittyy hänen erityinen ilmoi-
tuksensa pelastuksen ajasta, joka on ”armas aika” sanan syvimmässä merkityksessä. 
Sanoma pelastuksen ajasta kaikui vanhan liiton aikana profeettojen julistuksessa. Näi-
hin lupauksiin uskoi myös muuan iäkäs pappi Sakarias uuden liiton aamun koitteessa. 
Kun hänelle hänen epäilyksistään huolimatta syntyi vanhalla iällä poikalapsi, hän näki 
Jumalan lupausten Herran tien valmistajasta ja edellä kävijästä käyvän toteen. 

Sakarias näki lapsessaan Herran tien valmistajan. Johannes oli valmistava tietä Her-
ran saapumiselle ihmisten maailmaan, kun hän saarnasi parannusta vääristä teoista ja 
julisti syntien anteeksiantamusta kaikille katuville. Sakarias ennusti Johanneksesta: ”Sinä 
käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien: Sinä johdatat hänen kansansa tuntemaan pelas-
tuksen, syntien anteeksiantamisen. Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa 
meitä: Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman 
varjossa eläville, se ohjaa jalkamme rauhan tielle” (Luuk.1:76–79). 

Aamun koitto korkeudesta on kuva Kristuksen saapumisesta ihmisten maailmaan. 
Kristus on kuin kirkas aamutähti, kointähti, jonka näkyminen aamuyön taivaalla on 
merkki uuden päivän koitosta. Yö väistyy, uusi päivä koittaa. Saamme viettää ikuisen 
valon juhlaa: 

      
    ”Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella. 
    Lämmin valo sieltä loistaa, surut, murheet hajottaa. 
    Kokoontukaa, taivaan linnut, suvi-ilmaan puhtaaseen. 
    Visertäkää, pienet leivot, viinipuussa tuoreessa” (V. 105:1). 

keIjo NISSIlä 
Kirjoittaja on teologian tohtori ja Oulun hiippakuntadekaani emeritus

Juhannuspäivä on Johannes Kastajan päivä. Aiheena on Johannekselle ominainen 
ilmaus ”Tien raivaaja”. Liturgisena värinä on valkoinen. Se kuvaa valon juhlaa: Jo-
hannes toimi tien raivaajana Kristuksen valkeudelle. Juhannusta on vietetty peräti 

400-luvulta saakka. Kesäinen ajankohta perustuu Luukkaan evankeliumista nouseviin 
laskelmiin, joiden mukaan Johannes syntyi kuusi kuukautta ennen Jeesusta. Johannes 
merkitsee suomeksi ’Jumala on armollinen’.

Päivä on samalla keskikesän ikiaikainen juhla ja Suomen lipun päivä: siniristilippua 
pidetäänkin salossa poikkeuksellisesti koko yön. Juhannus on aina ollut hyvin moni-
tahoinen ja -merkityksinen juhla. Sen poikkeuksellisuus avautuu parhaiten juhannus-
ta viettämällä. Juhlassa on sekä maallisen että hengellisen riemun aineksia. Myös su-
run sävyt sekoittuvat juhlaan Johannes Kastajan mestauskuoleman vuoksi. Naimaon-
nen lisäksi juhannuksena on muun muassa etsitty aarretta osoittavia aarnivalkeita va-
loisassa kesäyössä.

Evankeliumiteksti on kaikissa vuosikerroissa sama: Luukkaan evankeliumin 1. luvun 
loppupuolen katkelma. Siinä ilmenee Johanneksen syntymä, ympärileikkaus ja nime-
nanto. Huomaamatta teksti palaa pappi Sakariaan kohtaloon. Mykkä ja puhekykynsä 
menettänyt vanha, isäksi tuleva hurskas mies on seurannut ihmeissään vaimonsa odo-
tusta. Hän on saanut ihastella vaitonaisena poikaansa, josta enkeli ilmoitti. 

Enkeli ilmoitti myös pojan nimen, Johannes, ja kertoi hänen tehtävänsä Jeesuksen 
edelläraivaajana. Kun Sakarias kehtasi epäillä ilmoitusta, sulki enkeli hänen suunsa. Se 
avautui uudelleen uskossaan vahvistuneelle Sakariaalle vasta tämän kirjoitettua pojan 
nimen tauluun enkelin käskyn mukaisesti. Kirjoitustaulut olivat tuohon aikaan vahal-
la päällystettyjä puutauluja. Tämän jälkeen pappi Sakarias aloittaa kiitosvirtensä Luuk-
kaan evankeliumin 1. luvun lopuksi. Koko Juudean seudun väki pelkää jumalallista ta-
pahtumaa ja uumoilee tapahtuvaksi vieläkin suurempia Jumalan ihmeitä. Sellaiseksi on 
luettava pian tapahtuva Jeesuksen syntymä.

Pekka TuoMIkoSkI

Päivän psalmi Ps. 92: 2–6
Ensimmäinen lukukappale Jes. 51: 3–6
Toinen lukukappale Ap.t. 14: 15–17
Evankeliumi Luuk. 1: 57–66 

Rakas taivaallinen Isä,

sinä olet antanut meille pyhät käskysi

elämän omaksi laiksi.

Ilman apuasi emme kuitenkaan

taivu tahtoosi

eikä meistä ole täyttämään rakkautesi lakia.

Pyydämme Pyhää Henkeäsi oppaaksi,

että rakastaisimme sinua yli kaiken

ja löytäisimme tien lähimmäisen luo.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Re i j a  H aa p a la in e n
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Televisiossa he loistavat. He 
ovat kyvykkäitä, jopa hur-
maavia. Valitettavasti he 
ovat sisimmissään mä-

tiä. Tällaisia tv-saarnaajia ei juu-
ri ole Suomessa, 
mutta ulkomailla 
heitä riittää.

He ovat luon-
nehäiriöisiä. Ikävä 
kyllä luonnehäi-
riöiset saarnaajat 
eivät ole vain ulkomaiden ilmiö 
vaan heitä on Suomessakin, myös 
hengellisinä johtajina. 

Aikaisemmin luonnehäiriöi-
sestä käytettiin ilmaisua psyko-
paatti. Psykopaatti näyttää suu-
renmoiselta, mutta on ontto si-
sältä. Hän välittää vain itses-
tään, vaikka muuta väittääkin. 
Hän alistaa ihmisiä. Kaiken pitää 
mennä hänen pillinsä mukaan.

Jos hengellinen yhteisö saa joh-
tajakseen luonnehäiriöisen, mur-
henäytelmä on hyvin lähellä.

Rovasti Raimo Mäkelä on kir-
joittanut luonnehäiriöisistä kir-
jan Naamiona terve mieli. Kirjas-
ta on vuosien myötä tullut me-
nestys ja siitä otettu useita pai-
noksia. Mäkelä vieraili jokin ai-
ka sitten Oulussa.

ei voimakas 
vaan heikko
– Luonnehäiriöinen ei koe itse-
ään kaksinaamaiseksi. Mieles-
tään hän toimii aina oikein. Hän 
on hyvä, eikä hänessä ei ole mi-
tään vikaa, Mäkelä selostaa.

Luonnehäiriöinen ei ole voi-
makas vaan heikko: hän ei us-
kalla kohda-
ta tyhjyyttä it-
sestään. Päin-
vastoin, luon-
nehäiriöinen 
etsii itseään 
toisista ihmi-
sistä. Hän on 
kuin peilisa-
lissa ja tark-
kailee, miten 
hän vaikuttaa toisiin. Hän elää 
suosiosta ja ihailusta, koska on 
sisimmissään tyhjä.

Jos joku ei suostu ihailemaan 
luonnehäiriöistä ja torjuu hänet, 
luonnehäiriöinen saattaa pyrkiä 
kostamaan jopa vielä haudas-
taankin. Hän jättää toimillaan 
”jälkisäädöksen”, jolla voi kurit-
taa eläviä. Luonnehäiriöinen ei 
anna koskaan anteeksi.

Luonnehäiriöisen saarnaajan 
kuulijakunnassa toiset ihastuvat 

suunnattomasti hänen persoo-
nallisuuteensa. He kaipaavat Mä-
kelän mukaan alistavaa auktori-
teettia, jonka valtaan heittäytyä. 
Näin he saavat luonnehäiriöiseltä 

varmuut-
ta omaan 
epävar-
muuteen-
sa, Mäke-
lä kertoo.

Hen-
gellinen yhteisö vetää Mäkelän 
mukaan usein puoleensa neuroo-
tikkoja, joilla on voimakas epä-
varmuuden tunne ja alistumi-
sen ja riippuvuuden tarve, vaik-
ka toiset eivät sitä heti huomaa. 
Alistujat ovat luonnehäiriöiselle 
otollinen maaperä.

Luonnehäiriöisellä onkin 
usein kyky tunnistaa hetkessä, 
keneen hänellä voisi olla valtaa ja 
keneen ei.

Toiset torjuvat hänet täysin, 
vaikka voisivat vastaanottaa sa-
man asiasanoman joltakulta toi-
senlaiselta julistajalta tai ehkä jo-
pa lukea sen hänenkin kirjoitta-
manaan. Persoona estää sano-
man perille menemisen.

jumalan edustaja
Hengellisessä yhteisössä luonne-
häiriöinen saa itselleen suurim-
man mahdollisen arvovallan: 
hän voi esiintyä Jumalan edusta-
jana niille, jotka uskovat Juma-
laan. Sitä hän perimmiltään tah-
tookin.

Raimo Mäkelän mukaan saat-
taa tuntua lähes mahdottomal-
ta kuvitella, että luonnehäiriöi-

siä olisi hen-
gellisissä yh-
teisöissä. Ih-
miset luotta-
vat toisiinsa 
ja varsinkin 
paimeniinsa.

Nyky-yh-
teiskunnas-
sa neurootik-
kojen ja luon-

nehäiriöisten osuus kasvaa hen-
gellisissä yhteisöissä. Siihen vai-
kuttaa sähköinen viestintä, joka 
on merkittävässä asemassa hen-
gellisissäkin piireissä: televisios-
sa itsetehosteiset ihmiset esiinty-
vät loistavasti ja ihastuttavat kat-
sojia, koska esiintyjiä ei näe luon-
nollisissa yhteyksissä, arjen an-
keudessa.

Joidenkuiden kohtaloksi koi-
tuu synnintunto. Ripittäytyvä 
antaa ripin vastaanottajalle suu-

ren vallan. Väärinkäytösten mah-
dollisuus siinä on suuri. Se on to-
dennäköistä, jos ripin vastaanot-
taja on luonnehäiriöinen, mitä ri-
pittäytyvä tuskin voi tietää.

Mäkelä kuitenkin toteaa, että 
väärinkäytökset eivät kumoa si-
tä tosiasiaa, että rippiä käytetään 
useimmiten oikein ja ripittäyty-
minen on mitä suositeltavinta.

Pappi luonnehäiriöiselle ”so-
piva” ammatti
Pappi on ”esiintyvä taiteilija”. 
Kun luonnehäiriöinen on kirk-
koherra tai seurakunnan talous-
johtaja, voi tragedioita syntyä 
helposti, sillä kirkkoherralla ja 
talousjohtajalla on paljon valtaa.

Seurakunnassa luonnehäi-
riöinen johtaja saattaa yrittää 
lakkauttaa uhrinsa viran tai jo-
pa kokonaisia työmuotoja, vaik-
ka ne menestyisivätkin.

– Suomen evankelis-luterilai-
sissa seurakunnissa kirkkoher-
raa on vaikea saada pois viras-
taan. Vapailla seurakunnilla on 
suuremmat mahdollisuudet saa-
da kelvoton johtaja pois johtopai-
kaltaan, Mäkelä huomauttaa.

Jos luonnehäiriöinen ajetaan 
yhdestä paikasta pois, hän yrittää 
löytää uuden. Jos hän sen löytää, 
samanlaiset ongelmat ovat pian 
edessä.

Paljastuminen 
kestää kauan
Usein luonnehäiriö paljastuu vas-
ta suhteellisen pitkän ajan kulut-
tua. Joku on arvellut ajaksi kahta 
vuotta, mutta paljastumiseen voi 
mennä huomattavasti enemmän-
kin aikaa. Joku kokenut ja terävä 
ihmistuntija voi kuitenkin tun-
nistaa luonnehäiriöisen jopa het-
kessä.

– Luonnehäiriö voi tulla iän 
myötä aikaisempaa voimak-
kaammin esiin. Kun asian sitten 
oivaltaa, eräät aikaisemmat kä-
sittämättömiltä tuntuneet väläh-
dyksenomaiset pikku kokemuk-
set ja huomiot selittyvät ja lok-
sahtavat paikal-
leen ahaa-elä-
myksenä, Mä-
kelä selostaa.

Kun luonne-
häiriöinen koh-
taa toisen luon-
nehäiriöisen, he 
voivat ihastua toisiinsa, jos eivät 
muodosta uhkaa toisilleen. Jos-
kus he jopa hyötyvät toisistaan.

Toinen luonnehäiriöisten tapa 

Seurakunnat ovat otollista maaperää alistajalle

reagoida on olla heti napit vastak-
kain. He kokevat toisen kilpaili-
jakseen, sillä he haluavat molem-
mat olla suurin ja kaunein.

älä usko 
paranemiseen
Terapiaan luonnehäiriöisellä ei 
yleensä ole motivaatiota. Keskus-
teleminen terapiasta on siksi Mä-

kelästä hel-
posti teo-
reettista: 
puhutaan 
sellaisesta 
mahdolli-
suudesta, 
joka ei kel-
paa, koska 

siihen ei tunneta tarvetta.
Mäkelä sanookin uhreille, et-

tei näiden kannata uskoa alista-

On olemassa viehättäviä ja vaikuttavia 
supersaarnaajia, jotka todellisuudessa ovat 
tunteettomia, tylsiä ja kovia. He ovat hengellisiä 
tähtiä, koska ovat saaneet toiset tekemään itsestään 
sellaisia.

jansa parantumiseen, sillä luon-
nehäiriöinen ei muutu. Hän voi 
muuttaa käyttäytymistään, mut-
ta hänen luonteensa pysyy sama-
na. Kyllä hän muuttuakin voisi, 
mutta se on kovan työn takana, ja 
sellaiseen luonnehäiriöinen suos-
tuu vain äärimmäisessä umpiku-
jassa.

Jokainen kohtaa joskus luon-
nehäiriöisen, sillä heitä on arvel-
tu olevan 2–3 prosenttia väestös-
tä.

Pekka HelIN

Raimo Mäkelän haastattelun li-
säksi lähteenä Mäkelän kirja Naa-
miona terve mieli. Kirjan on kus-
tantanut PerusSanoma Oy. 

Hän voi muuttaa 
käyttäytymistään, mutta 
hänen luonteensa 
pysyy samana.

Jos joku ei suostu 
ihailemaan 
luonnehäiriöistä ja torjuu 
hänet, luonnehäiriöinen 
saattaa pyrkiä kostamaan 
jopa vielä haudastaankin.

Psykopaatti välittää vain 
itsestään, vaikka muuta 
väittääkin. 
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•	 Hän	vaikuttaa	psyykkisesti	ja	fyysisesti	
normaalilta. Hän on älykäs, monipuolisesti 
kyvykäs ja voimakas. Hän kulkee ihmisten 
joukossa kuin kala vedessä.
•	 Hän	on	erinomainen	esiintyjä	ja	hyvä	
sanankäyttäjä. Häneen ihastutaan ja häntä 
palvotaan.
•	 Hänellä	on	mahtava	käsitys	itsestään.	
Omasta mielestään hän on hyvä kaikessa.
•	 Hän	pitää	kykyjään,	moraalista	
moitteettomuuttaan ja hengellistä 
paremmuuttaan kiistattomina.

•	 Julistajana	luonnehäiriöinen	esiintyy	
itsekeskeisesti. Hän puhuu paljon 
itsestään mainitsematta kuitenkaan 
synneistään.
•	 Hän	kosiskelee	ja	mielistelee	ihmisiä,	
mutta toimii häikäilemättömästi. Hän ei 
ole kiinnostunut ihmisistä vaan heidän 
huomiostaan, tunnustuksesta ja rahasta.
•	 Hän	työntää	itseään	esiin	monissa	
paikoissa. Hän on kateellinen muille 
hengellisen työyhteisön jäsenille eikä voi 
antaa tunnustusta heille. 

•	 Hän	on	riidanhaluinen.	Hänen	
ympärillään on ristiriitoja.
•	 Hän	ei	taivu	kenenkään	auktoriteettiin	
vaan haluaa, että kaikki menee hänen 
pillinsä mukaan. Vastaansanojat hän 
yrittää nujertaa.
•	 Hänellä	on	muutamien	ihmisten	
suuruinen hovi, jota hän mielistelee ja joka 
mielistelee häntä. Hovin kanssa hän alistaa 
ihmisiä.

Seurakunnat ovat otollista maaperää alistajalle

Näin tunnistat luonnehäiriöisen hengellisen johtajan

St u d io  P S V /  O nn i  K innu n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
21.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso, kanttori Raimo 
Paaso. Radiointi Radio Dei.
Messu su 22.6. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, avus-
taa Ari-Pekka Metso, kantto-
ri Raimo Paaso.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Hanna-
Maija Karjalainen, avustaa 
Tiina Kinnunen, kanttori Rai-
mo Paaso. 

Karjasillan  
seurakunta
Sanajumalanpalvelus la 
21.6. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Esa Nevala, 
kanttori Taina Voutilainen. 
Messu su 22.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Esa Nevala, 
kanttori Taina Voutilainen. 
Mahdollisuus henkilökoh-
taiseen keskusteluun ja ru-
koukseen. 
Messu su 22.6. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Mikko 
Salmi, kanttori Ilkka Järviö. 
Kansanlaulukirkko su 22.6. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Mikko Salmi, 
kanttori Ilkka Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22.6. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Matti Heik-
kinen, avustaa Nina Niemelä, 
kanttori Taina Voutilainen. 
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avusta-
vat Mikko Salmi, Katja Ylita-
lo, Laura Niska ja Simo Olli-
kainen, kanttori Ilkka Järviö. 
Kastelli 1 -rippikouluryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Erja Järvi, 
avustavat Hanna Liuska ja 
Aino Puutio, kanttori Taina 
Voutilainen. Kaakkuri 4. 
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 14 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Mikko Salmi, avusta-
vat Olavi Mäkelä, Katja Ylita-
lo, Laura Niska ja Simo Olli-
kainen, kanttori Ilkka Järviö. 
Kastelli 2.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 29.6. klo 17, Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu la 21.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa He-
lena Paalanne, avustaa Mar-
kus Mähönen, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Messu la 21.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Nanna Helaakoski, avus-
taa Riitta Louhelainen, kant-
tori Lauri-Kalle Kallunki. 
Messu la 21.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avus-
taa Juha Valppu, kanttori 
Anu Vuorenmaa. 

Messu su 22.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, saarnaa Markus Mä-
hönen, kanttori Anu Vuoren-
maa. Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 22.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustavat Terhi-
Liisa Sutinen, Hanna Viren, 
Liisa Fiskaali ja Elina Lapino-
ja, kanttori Tommi Hekkala. 
Tuira 1 -rippikouluryhmä.
Messu su 22.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Riitta Louhelainen, avus-
taa Juha Valppu, kanttori 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Konfirmaatiomessu su 22.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ko-
mulainen, avustavat Terhi-
Liisa Sutinen, Hanna Viren, 
Liisa Fiskaali ja Elina Lapino-
ja, kanttori Lauri-Kalle Ka-
lunki. Pyhä Tuomas 3.
Iltamessu su 22.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Helena Paa-
lanne, kanttori Anu Vuoren-
maa. 
Viikkomessu ke 25.6. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, kanttori Anu 
Vuorenmaa.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Nanna He-
laakoski, avustavat Anssi Pu-
tila, Johanna Fiskaali, Minna 
Virtanen ja Maija Konttinen, 
kanttori Heikki Jämsä. Kos-
kela 2.
Messu su 29.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttori Taru Än-
geslevä. 
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Nanna He-
laakoski, avustavat Anssi Pu-
tila, Johanna Fiskaali, Min-
na Virtanen ja Maija Kontti-
nen, kanttori Heikki Jämsä. 
Tuira 2.
Messu su 29.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Markus 
Mähönen, kanttori Raakel 
Pöyhtäri. 
Iltamessu su 29.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Anu Vuo-
renmaa. 
Viikkomessu ke 2.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Markus Mähönen, kanttori 
Heikki Jämsä. 

Oulujoen seurakunta
Messu pe 20.6. klo 17 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Paavo Moilanen, kantto-
ri Lauri Nurkkala.
Messu la 21.6. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarnaa Paa-
vo Moilanen, kanttori Lauri 
Nurkkala.
Messu la 21.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori 
Lauri Nurkkala.
Konfirmaatiomessu su 22.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, saar-
naa Pertti Lahtinen, konfir-
moi Paavo Moilanen, kantto-
ri Lauri Nurkkala. Vasamon 
rippikoululeiri.

Messu su 22.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori 
Lauri Nurkkala.
Messu su 29.6. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Mart-
ti Pennanen, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttori Risto Ai-
nali. Radiointi Radio Dei.
Messu su 29.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Martti Pennanen, kant-
tori Risto Ainali.

YlIKIIMIngIn Alue
Messu la 21.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttori Jen-
ni Rautakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttori Jenni Rauta-
koski.
Messu su 29.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttori Jen-
ni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus la 
21.6. klo 10 kesäkirkossa van-
han kirkon raunioilla. Toimit-
taa Samuel Mäkinen, kant-
tori Kaisamarja Stöckell.
Iltamessu su 22.6. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttori Kaisamarja 
Stöckell. 
Messu su 29.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
kanttori Timo Ustjugov.

Haukipudas
Messu juhannuspäivänä 21.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Kaltakari, saarna Maria Vä-
häkangas, kanttori Katri Nis-
kakangas.
Sanajumalanpalvelus su 22.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ma-
ria Vähäkangas, saarna Mart-
ti Heinonen, kanttori Hannu 
Niemelä.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ma-
ria Vähäkangas, saarna Ju-
ha Sarkkinen, kanttori Laura 
Kumpula. Kesän 2. leiririppi-
kouluryhmä.

Kempele
Kansanlaulukirkko juhan-
nuspäivänä 21.6. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Jonna Yliklaavu, avustaa Sa-
mi Puolitaival, kanttorit Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen ja Tiina 
Hintikka. 
Messu su 22.6. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehu-
mäki, avustaa Timo Riihimä-
ki, kanttori Marja-Liisa Jääs-
keläinen.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, avustaa Jon-
na Yliklaavu ja Pia Rättyä, 
kanttori Marjo Irjala.

Kiiminki
Perinnejumalanlapalvelus 
la 21.6. klo 10 juhannuspäi-
vänä kirkossa. Toimittaa Pau-
li Niemelä, kanttori Jarkko 
Metsänheimo. Kirkkokahvit 
tapulissa.

Konfirmaatiomessu su 22.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Raimo Salonen, avustaa Au-
likki Rinta-Säntti, kanttori 
Jarkko Metsänheimo.
Messu su 22.6. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, kanttori 
Jarkko Metsänheimo.
Messu su 29.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa Mirva Tuohi-
no, kanttori Tuomo Nikkola. 
Kirkkokahvit tapulissa.
Messu su 29.6. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Miia Seppänen, avustaa 
Mirva Tuohino, kanttori Tuo-
mo Nikkola.

Liminka
Messu juhannuspäivänä 21.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, avustaa Kimmo 
Helomaa, kanttori Mika Kot-
karanta. Jumalanpalveluk-
seen osallistuu 50 vuotta sit-
ten konfirmoitujen joukko, 
joille jumalanpalveluksen jäl-
keen muistelot seurakunta-
talolla.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 10. Toimittaa Kim-
mo Helomaa, kanttori Mika 
Kotkaranta.
Sanajumalanpalvelus su 29.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa ke-
säteologi Anna-Maari Ruo-
tanen, kanttori Juha Pöykkö. 
Musiikkileiri avustaa.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus juhan-
nusaamuna 21.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Olli Lohi ja 
kanttori Maili Muuttola-Junk-
konen.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Kimmo Helomaa ja 
kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.
Messu su 29.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Juntunen 
ja kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen.

Muhos
Juhannuspäivän messu la 
21.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, kant-
tori Ossi Kajava.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Simo Pekka Pekkala, kant-
tori Ossi Kajava.
Messu su 22.6. klo 12 Kylmä-
länkylän kappelissa. Toimittaa 
Simo Pekka Pekkala, kanttori 
Ossi Kajava.
Messu su 29.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikkinen, 
kanttori Vesa Palokangas. 50 
vuotta sitten ripille päässeit-
ten kirkkopyhä, messun jäl-
keen ruokailu ja juhla seura-
kuntatalossa.

Pudasjärvi
Juhannuskirkko la 21.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Juha 
Kukkurainen, kanttori Jukka 
Jaakkola. Kirkkotaksi seura-
kuntakodilta klo 9.30, oma-
vastuu 3 euroa.

Messu su 22.6. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Juha Kukkurainen, 
kanttori Jukka Jaakkola. Kirk-
kotaksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 3 euroa.
Messu su 29.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Kukkurai-
nen, kanttori Keijo Piirainen. 
Kirkkotaksi seurakuntakodil-
ta klo 9.30, omavastuu 3 eu-
roa.

Siikalatva
KeStIlä
Messu la 21.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttori Jonna Koistinen.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Unto Määttä. Kulje-
tuspyynnöt p. 0207 109 860.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kanttori 
Jonna Koistinen.

PIIPPOlA
Messu juhannuspäivänä 
21.6. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
tori Unto Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Unto Määttä. Kulje-
tuspyynnöt p. 0207 109 860.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
tori Pekka Kyöstilä.

PulKKIlA
Juhannuspäivän messu la 
21.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kantto-
ri Unto Määttä. Petrus Luok-
kala laulaa.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kanttori 
Pekka Kyöstilä.

PYHäntä
Messu juhannuspäivänä 21.6. 
klo 12 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kanttori 
Jonna Koistinen. 
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Unto Määttä. Kulje-
tuspyynnöt p. 0207 109 860.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 12 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Jonna Koistinen.

RAntSIlA
Messu juhannuspäivänä 21.6. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Markku Jaakkola, 
kanttori Eeva Varonen.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Unto Määttä. Kulje-
tuspyynnöt p. 0207 109 860.

Messu su 29.6. klo 12 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Mark-
ku Jaakkola, kanttori Eeva 
Varonen.

Siikasalo
RuuKKI
Juhannuspäivän messu 21.6. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Leena Brockman.
Juhannuspäivän messu la 
21.6. klo 12 Revonlahden kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.
Messu su 22.6. klo 10 Ruukin 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Kaija-Liisa Ke-
ränen, kanttori Jonna Ypyä.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 12 Revonlahden kir-
kossa. Toimittaa Reijo Juntti-
la, kanttori Helinä Hörkkö

SIIKAJOKI
Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus la 21.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Rei-
no Tanjunen, kanttori Niina 
Ylikulju.
Maakirkko su 22.6. klo 12 
Tauvon kioskilla. Toimittaa 
Reino Tanjunen. Kahvit tar-
joaa kunta ja seurakunta.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Reijo Junttila, kanttori 
Helinä Hörkkö.

VIHAntI
Juhannuspäivän messu la 
21.6. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, kantto-
ri Jonna Ypyä.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, kantto-
ri Jonna Ypyä.
Sanajumalanpalvelus su 
29.6. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Kaija-Liisa Keränen, 
kanttori Jonna Ypyä.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 21.6. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kanttori 
Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
22.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Teemu Iso-
kääntä, kanttori Pentti Kor-
kiakoski.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Isokääntä, 
avustaa Leila Ikonen, kant-
tori Pentti Korkiakoski.

teMMeS
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 21.6. klo 10 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Teemu Isokääntä, kant-
tori Pentti Korkiakoski.
Konfirmaatiomessu su 29.6. 
klo 10 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
avustaa Leila Ikonen, kantto-
ri Pentti Korkiakoski.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsihartaus su 29.6. klo 12, 
Vanha kappeli. Pastori Han-
na-Maija Karjalainen ja kant-
tori Raimo Paaso.
Kesähartaudet:
To 26.6. klo 14, Sara Wack-
lin -koti, Koulukatu 4. Han-
na-Maija Karjalainen.
To 26.6. klo 18.30, Kuntota-
lo, Uusikatu 66. Anna-Mari 
Heikkinen.
To 3.7. klo 14, Vesper-koti. 
Hanna-Maija Karjalainen.
To 3.7. klo 18.30, Kuntota-
lo, Uusikatu 66. Hanna-Mai-
ja Karjalainen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 2.7. 
klo 18, Karjasillan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Herättäjäjuhlille lähtöseu-
rat su 29.6. klo 15, Oulujo-
en kirkko.
Hautausmaahartaudet:
Sateen sattuessa Oulujoen 
kirkossa.
To 19.6. klo 18, Oulujoen 
hautausmaa. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala. 
To 26.6. klo 18, Oulujoen 
hautausmaa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
To 3.7. klo 18, Oulujoen hau-
tausmaa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
urkuvartit: 
To 26.6. klo 12.15, Oulun 
tuomiokirkko. Raimo Paa-
so urut.
To 3.7. klo 12.15, Oulun tuo-
miokirkko. Henna-Mari Sivu-
la urut.

Karjasillan seurakunta
”Vartu vahvaksi, kasva elä-
mään, sinussa on toivoa, si-
nussa on tulevaisuus” su 6.7. 
klo 18, Kastellin kirkko. Runon 
ja suven päivän runoilta.
Kirjavirtaa Pappilassa ke 
27.8. klo 18, Kastellin kirkko. 
Kirjalista on saatavilla Karja-
sillan kirkkoherranvirastosta. 
Netissä se on heinä-elokuun 
vaihteessa. Tiedossa makoi-
sia lukuelämyksiä, houku-
tuksia, klassikoita tulevia ja 
meneviä. Oletko valmis? Ota 
kirja ja lue!

Tuiran seurakunta
tuiran kesäkonserttisarja: 
Ke 25.6. klo 18.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Anu Vuo-
renmaa, laulu ja Raakel 
Pöyhtäri, urut ja piano.
Ke 2.7. klo 18.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Maija Lau-
ri, laulu ja Liisa Yli-Pahkala, 
piano.

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMIngIn Alue
Kesäillan musiikkihetket: 
To 19.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Kaisa Ranta, sopraa-
no, Outi Nissi, piano.
To 26.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Jussi-Pekka Heikkilä.
To 3.7. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Laulamme yhdes-
sä kesäisiä virsiä. Ylikiimin-
gin puhaltajat, johtaa Tuo-
mo Rahko.

Diakonia

Tuiran seurakunta
naisten ilta ma 30.6. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ohjelmassa hartaus 
ja keskustelua illan aiheesta. 
Kahvit, sauna ja makkaran-
paistomahdollisuus. 

Yhteinen seurakunta-
palvelu
KuulOVAMMAISet
Juhannusjuhla pe 20.6. klo 
18, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Juhla tulkataan 
viittomakielelle.
Koko perheen kesäilta to 
26.6. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus.

näKöVAMMAISet
näkövammaisten leiripäivä 
ke 20.8. klo 9–15, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Oh-
jelmallinen syyskauden aloi-
tus yhteistyössä Näkövam-
maisten keskusliiton senio-
ripalveluiden kanssa. Ilmoit-
taudu ruokailun takia 12.8. 
mennessä p. 3161 340. Hinta 
7 euroa sisältää tulokahvit, 
lounaan ja päiväkahvit.

PäIHdetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 27.6. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 

Nuoret
nuortenilta ke 25.6. ja 2.7. 
klo 18–21, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Aiheena 
25.6. Salainen palvelu ja 2.7. 
Mites menee? Hietsun piha 
tarjoaa monipuoliset mah-
dollisuudet yhteiseen iltaan 

ja elämän ihmettelyyn. Talo 
tarjoaa mehut ja makkarat. 

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 25.6. ja 
2.7. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion ää-
rellä iltapala ja päätöshar-
taus.

OPISKelIJAJäRJeStöt
evankeliset opiskelijat ja 
nuoret aikuiset:
To 19.6. klo 18, Öbergin talo. 
Efesolaiskirje 2.
To 26.6. klo 18, Öbergin ta-
lo. Armon lapset, riemuit-
kaa! Tapio Pokka.
To 3.7. klo 18, Öbergin talo. 
Efesolaiskirje 3.

Seniorit

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
tarinatupa ke 25.6. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja ke 25.6. klo 9. 
Voit soittaa, kun haluat kes-
kustella sinulle tärkeistä asi-
oista tai pyytää kotikäyntiä 
p. (08) 5314 616. Vanhuslin-
jassa vastaa diakoniatyönte-
kijä Paula Kyllönen.
Kesäkerhot:
Ti 24.6. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Ohjelmallinen 
päivätuokio ja lauluhetki.
To 26.6. klo 13, Palokan pal-
velukeskus. Ohjelmallinen 
päivätuokio ja lauluhetki.

Leirit ja retket
Sinkkuleiri 5.–7.9. Rokuan 
leirikeskus. Perinteinen syk-
syinen sinkkuleiri lähestyy! 
Paljon mielenkiintoista oh-
jelmaa ulkona ja sisällä. Lei-
rin hinta vain 34 euroa. Nyt 
jo ilmoittaudu: www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai (08) 
31 61 340 (arkisin 9–16). Mu-
kana pastori Juha ”Vähis” 
Vähäkangas.

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiri 11.–14.8. 
Rokuan leirikeskus. Ilmoit-
tautumiset 25.7. mennessä 
Yhteiseen seurakuntapalve-
luun p. (08) 3161 340. Leirin 
hinta on 56 euroa. Etusijal-
la ovat Tuiran seurakunnan 
alueella asuvat eläkeläiset. 
Leiriin liittyvät tiedustelut 
21.7. alkaen Paulalta p. 040 
7235 880.

19.6.–3.7.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

enot oulussa 

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r

Oulun seurakunnat ja Oulun seudun 
oppaat ry järjestävät jälleen suosittuja 
opastuskierroksia Oulun hautausmaalla 
Intiön kaupunginosassa. Oulujoen kir-
kon 100-vuotisjuhlan kunniaksi kier-
roksia järjestetään ensimmäistä kertaa 
myös Oulujoen hautausmaalla.

Kierrokset toteutetaan ammattitai-
toisen oppaan johdolla. Oulun hauta-
usmaalla opastuskierrokset ovat maa-
nantaisin kello 18, ensimmäinen kier-
ros 23.6. ja viimeinen 18.8. Kierrosten 
lähtöpaikka on vanhan keltaisen Hau-
tajaishuoneiston edustalla oleva hauta-
usmaan pääportti osoitteessa Kajaanin-
tie 1.

Oulujoen hautausmaalla ensimmäi-
nen opastettu kävelykierros on torstai-
na 26.6. ja viimeinen 17.7. Kiertokäynti 
alkaa kello 17 hautausmaan parkkipai-
kalta ja päättyy kello 18 alkavaan hau-
tausmaahartauteen. Kierrokset lähtevät 
hautausmaan parkkipaikalta osoittees-
ta Pappilantie 69.

Hautausmaakierrokset ovat oppai-
densa näköisiä. Jokainen on tehnyt kier-

roksesta omanlaisensa. Toiset keskitty-
vät taiteilijoihin, toiset kirjailijoihin. 

Oulun hautausmaalla ensimmäisellä 
kierroksella oppaana on Kaarina Niska-
la. Oulujoella ensimmäisestä opastuk-
sesta vastaa Antti Pönkkö.

Oulun hautausmaan kävelykier-
roksilla on kävijöiden pyynnöstä tä-
nä vuonna teemat. Kierrosten aikana 
tutustutaan muun muassa oululaisiin 
kulttuuripersooniin, sodan ja rauhan 
ajan sankareihin sekä paikallisiin vai-
kuttajiin.

Oulujoella kierrosten aikana tutus-
tutaan muun muassa kirkon satavuo-
tiseen historiaan, ortodoksiseen perin-
nekalmistoon sekä Oulujokivarren van-
hoihin sukuihin.

Kierrokset ovat tänä vuonna mak-
suttomia. Ennakkoilmoittautumista 
kierrokselle ei tarvita. Lisätietoja hauta-
usmaakierroksista on osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/hautausmaat.

SaTu laPINlaMPI

Hautausmaakierroksella tutustutaan 
oululaiseen historiaan

A r k i s to  /  J aan i  F ö h r
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Muut menot
Kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Joka päivä klo 
11–21 elokuun loppuun asti, 
opas paikalla.
Opastetut hautausmaakier-
rokset: Hautausmaakierrok-
set Oulun hautausmaan van-
halle osalle alkavat ma 23.6. 
klo 18 hautajaishuoneis-
ton edestä, osoite Kajaa-
nintie 1. Opastuskertoja on 
kymmenen, viimeinen kier-
ros ma 18.8. Oulujoen hau-
tausmaan kierrokset alkavat 
to 26.6. klo 17 hautausmaan 
parkkipaikalta. Kierros päät-
tyy klo 18 alkavaan hautaus-
maahartaukseen. Opastus-
kertoja on neljä, viimeinen 
kierros to 17.7.
Juhannusaatto Hietasaa-
ressa pe 20.6. klo 18, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus 
eli entinen kesäkoti. ks. eril-
linen ilmoitus.
Sinkkuilta ti 24.6. ja 1.7. klo 
18–20, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka. Yhdessäoloa 
nuotion äärellä, hartaus, 
ulkopelejä ja mahdollisuus 
saunomiseen
Kesäryminää tampereel-
la 22.–24.8. Taas on se ai-
ka vuodesta, Tampere kut-
suu meitä monin tavoin: Ris-
tirock! Särkänniemi! Majoit-
tuminen Torpan leirikeskuk-
sessa. Vierailu tamperelai-
sessa museossa. Matkan hin-
ta on 45 euroa, Särkänniemi 
on omakustanteinen. Mutta 
lähre mukkaan! Ilmoittaudu 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai (08) 31 61 340. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 22. ja 29.6. klo 
17, Kaukovainion kappeli.
Majoitusperheeksi! Saksan-
kieli ruosteessa? Miten se 
nyt englanniksi sanottaisiin? 
Nyt on mahdollisuus virkis-
tää kielitaitoa! Saamme vie-
raaksemme 14–20-vuotiaita 
saksalaisia nuoria Dettumis-
ta. Ohjelmamme koostuu Sii-
rajärven leiristä 11.–17.7. se-
kä Oulu-jaksosta 17.–23.7. 
Oulu-jaksolle tarvitsemme 
majoitusperheitä. Majoitus-
perheen tulisi tarjota nuorel-
le peti, aamu- ja iltapala sekä 
mikäli mahdollista myös kul-
jetus tapaamispaikalle. Per-
heellänne on mahdollisuus 
viettää perhepäivä su 20.7. 
yhdessä saksalaisen nuoren 
kanssa. Perheenne nuoret 
voivat myös osallistua Siira-
järven leirijaksolle ilmaisek-
si. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset: Jone 040 7379 643 
/ jouni.heikinheimo@evl.fi, 
Kaija 050 5249 779 / kaija.si-
niluoto@evl.fi.

Kastetut
tuomiokirkko: Aino-Emi-
lia Halonen, Mikael Laiti-
nen, Tyyne Lilja Alisa Seppä-
lä, Mette Kaisa Briitta Auno, 
Tobias Otto Wilhelm Helppi, 

19.6.–3.7.2008enot oulussa 

Valtteri Ville Johannes Puuk-
ka, Pietta Lumia Ranua, Vili 
Ville Heikki Salmi, Sofia Lyy-
dia Elmiina Uusi-Kauppila. 
Karjasilta: Jali Veikko Alek-
santeri Junkkari, Fanni Ma-
tilda Katajala, Oona Ritva 
Marianna Lakso, Inka Evelii-
na Oinas, Jaakko Oskari Pel-
tonen, Anni Eveliina Korho-
nen, Jaakko Ilari Savonen, 
Ukko Aleksi Arrelo, Lauri 
Juhani Heikkinen, Liina Ilo-
na Heilimo, Leni Enso Mika-
el Ikonen, Remus Rami Alek-
si Kaleva, Aarni Tapio Karvo-
nen, Otto-Kasper Tapio Koi-
vuniemi, Luna Elita Leskelä, 
Kalle Arto Oskari Mikkonen, 
Nooa Elia Riekki, Niklas Alek-
santeri Salmi.
tuira: Myy Peppi Justii-
na Annunen, Matilde Eleo-
noora Bluemink, Jade Ellen 
Brelo, Niko Alexander Kan-
gasniemi, Matias Leo Oliver 
Koivuranta, Chigozie Rafa-
el Ozor, Sanja Valentina Ru-
delj, Leo Jaakko Saari, Miko 
Juhani Saari, Jasper Samu-
li Sippala, Sella Olivia Säk-
kinen, Jaro Onni Eliel Uu-
sitalo, Joni Matti Laakso-
nen, Tommi Markku Mikael 
Mattsson, Hannes Onni Ola-
vi Ailovuo, Viljami Eerik Eina-
ri Eskola, Maria-Emilia Sera-
fiina Haapapuro, Klaase Au-
gust Hietanen, Ville Kimmo 
Mikael Kantanen, Iiska Uk-
ko Antero Manninen, Aleksi 
Juho-Mikael Moisala, Lotto 
Iita Amalia Palola, Juuso Jo-
hannes Pilvesaho, Leo Akseli 
Ratamäki, Aleksi Panu Tapa-
ni Sahlström, Jeremias Mat-
ti Johannes Salmela, Anni 
Edith Irene Korte.
Oulujoki: Verneri Eemeli Ijäs, 
Otto Iivari Karjalainen, Otso 
Einari Kemppainen, Alek-
si Matias Koistinen, Konsta 
Artturi Lapinkangas, Meea 
Marjatta Myllymäki, Emmi 
Sofia Männikkö, Ville Ilmari 
Redsven, Kalle Erkki Johan-
nes Siklander, Jesper Matias 
Tihinen, Linda Mikaeela Tuo-
himaa, Martta Amalia Paa-
so, Miku Justus Määttä, Lau-
ra Alexandra Holappa, Mi-
kael Viljami Isopahkala, Sa-
ra Sofia Kemppainen, Viola 
Helmiina Laurila, Kerttu Va-
namo Leinonen, Laura Ellen 
Myllynen, Menni Julia Määt-
tä, Neko Huuko Oskari Pel-
tola, Eetu Väinö Salmi, Kaisa 
Meta Ilona Sipilä, Miska Ta-
pio Ylönen.

Vihityt
tuomiokirkko: Mikko Samuli 
Rissanen ja Emmi Maija Emi-
lia Junttila.
Karjasilta: Heikki Kalevi 
Paussu ja Eija Sinikka Säk-
kinen, Toni Juhani Kursu ja 
Maria Pauliina Hämäläinen, 
Tuomo Antero Nauha ja Kat-
ja Anneli Nissilä, Toni Pette-
ri Matkaselkä ja Tarja Tuulik-
ki Iivanainen.
tuira: Lauri Andreas Wend-
land ja Tiina Hannele Mäen-
pää, Toni Antero Natunen ja 
Jenna Hannele Määttä, Hen-
rik Mikael Hedberg ja Kaisu 
Elina Mäkelä, Tero Timo Ka-
leva Kemppainen ja Elina 
Amalia Joenkoski, Harri Mik-
ko Antero Antikainen ja Sal-

la Elina Kaartinen, Mika Juk-
ka Olavi Lehtola ja Katja He-
lena Rissanen, Jaska Eemil 
Paaso ja Anna Maria Pieti-
lä, Antti Johannes Löhönen 
ja Kati Johanna Heikkinen, 
Teemu Samuel Ohtamaa ja 
Soile Anneli Palosaari.
Oulujoki: Paulus Juhana 
Kärnä ja Ruut Mirjam Niva-
la, Tommi Sakari Meriläinen 
ja Eeva Pauliina Holappa, Ja-
ri Pekka Sirviö ja Silva Lilli 
Konttajärvi, Petri Juhani Pel-
konen ja Elina Sarianna Run-
delin, Joonas Johannes Suo-
minen ja Marja Helena Per-
mi, Panu Juhana Orell ja Kai-
sa Marjatta Ansamaa.

Kuolleet
tuomiokirkko: Paavo Johan-
nes Ojala, 81; Johanna Sylvia 
Pekkinen s. Jokela, 92; Elmi 
Esteri Sirviö s. Kallio, 88.
Karjasilta: Aili Sofia Heikki-
lä s. Partala, 90; Saima Sylvia 
Hynninen s. Tauriainen, 85; 
Hannes Kekkonen, 90; Veik-
ko Olavi Marttila, 74; Arvo 
Ruuben Rahja, 91; Anna-Lii-
sa Niemelä s. Pyykkö, 80; El-
li Marjatta Holma s. Lumi-
la, 86; Elma Emilia Ollanke-
to s. Kiviaho, 90; Erkki Henrik 
Haapa-aho, 94; Jorma Mika-
el Hurskainen, 78; Kalle Mer-
taniemi, 96.
tuira: Pirkko Anneli Lappa-
lainen s. Lindholm, 72; Urho 
Mikael Laurila, 82; Helvi An-
neli Miesmaa, 80; Anna Eli-
sabet Nevala s. Lehmikan-
gas, 81; Lahja Aili Partanen 
s. Kauppila, 91; Annikki Dag-

mar Takkula s. Niemelä, 85; 
Esko Johannes Vilmunen, 54; 
Hanna Inkala s. Hartikainen, 
87; Laina Maria Seppänen s. 
Yliniemi, 99; Markku  Juhani 
Koskipaasi, 53; Martti Heik-
ki Tuohino, 59; Petri Henry 
Karhu, 21.
Oulujoki: Anne Elisabet Liuk-
konen s. Virkkala, 44; Arvo 
Johannes Pulkkinen, 73; Jou-
ko Rikhard Alestalo, 79; Laina 
Maria Korhonen s. Huttu, 80.

KIItOS

Kiitämme lämpimästi 
kaikkia talkootyöhön 

ilmoittautuneita 
ja työpanoksensa 

antaneita sekä juhlille 
osallistuneita. 

Wii-pelikonsolit voittivat 
Petra Haiko ja Heikki 

Tyrmi. 
200 euron lahjakortin 

Stockmannille voitti Mira 
Rusanen Sotkamosta. 

Suomen Lähetysseura ja 
Oulun seurakuntayhtymä

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Juhannusaatto 
Hietasaaressa 

perjantaina 20.6. klo 18
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa eli entisel-
lä kesäkodilla.

Koko perheen juhannusjuhla alkaa klo 18 lipun-
nostolla, juontaa Saku Vatanen. 

Seuroissa puhuvat Pasi Kurikka ja Raimo Salo-
nen, kanttorina Arvo Ågren. 

Tarjolla lohikeittoa, makkaraa, kahvia ja teetä, 
räiskäleitä, munkkeja ja muuta mukavaa. 

Lapsille onnenpyörä ja hevosenkengän heittoa. 
Palkintona karkkia. 

Yhteislaulua, laulattaja Arvo Ågren. 

Tuotto Leena Pasasen työn tukemiseen Ilembulan 
lastensairaalassa. 

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä 

seurakuntaa, yhtymän johto ja neljä palve-

luyksikköä. Jäsenmäärä on noin 111 000. 

Päätoimisia työntekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä

YHTEISEN SEURAKUNTAPALVELUN 
JOHTAJAN VIRKA

julistetaan uudelleen haettavaksi, hakuaika 11.7.2008 asti

Yhteinen seurakuntapalvelu palvelee seurakuntalaisia, seurakuntia 
ja yksiköitä hoitamalla
- diakoniatyön erityispalveluita, joita ovat erityisdiakonia ja siihen  
 liittyvä vapaaehtoistyö
- sielunhoidon erityispalveluita, joita ovat sairaan sielunhoito,  
 perheneuvonta ja kehitysvammaisten sielunhoito
- lapsi- ja nuorisotyön erityispalveluita, joita ovat diakonien 
 lapsi- ja perhetyö, erityisnuorisotyö, nuorisotyön erityispalvelut, 
 musiikkityön erityispalvelut ja partiotyö
- yhteiskuntatyön erityispalveluita, joita ovat oppilaitostyö, 
 kansainvälinen työ ja yhteiskuntatyö
- yhteisiä tukipalveluita, joita ovat materiaalipalvelu ja leirikeskus- 
 palvelu.

Viran päätarkoitus on yhteisen seurakuntapalvelun johtaminen ja sen 
toiminnan kehittäminen osana Oulun seurakuntia ja seurakuntayh-
tymää sekä velvollisuus osallistua yksikön tehtävän mukaiseen käy-
tännön työhön. Yksikön tehtäviin kuuluvat diakonian, sielunhoidon 
ja kasvatuksen erityistehtävät.
Viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 
pappisvihkimys.
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä ote rikosrekiste-
ristä (RLL 6 § 2. mom.) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-
lastaan. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla.
Palkkaus määräytyy kirkon uuden palkkausjärjestelmän vaativuus-
ryhmän 701 mukaan. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan 
maksaa enintään 18 % peruspalkasta. 
Tehtävä edellyttää johtamistaitoa, seurakuntayhtymän hallinnon 
tuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakija voidaan tarvittaessa 
testata.
Lisätietoja antavat yhteisen seurakuntapalvelun vs. johtaja Seppo 
Viljamaa, p. 040 5797 808 (4.7. saakka) ja hallintopäällikkö Seppo 
Pitkäaho, p. 040 510 2843.
Aikaisemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon.
Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelum-
me kautta www.oulunseurakunnat.fi  >> nyt >> avoimet työpaikat.
Postitse saapuvat hakemukset ansioluetteloineen tai CV (ei todistus-
jäljennöksiä) osoitetaan Oulun seurakuntayhtymän yhteiselle kirk-
kovaltuustolle ja lähetetään 11.7.2008 klo 15 mennessä osoitteeseen 
Oulun seurakuntayhtymä, kirjaamo, PL 122, Isokatu 17, 90101 Oulu. 
Hakemuksia ei palauteta. 

Pyhän Tuomaan 
kesäkonserttisarja 
käynnistyy naisvoimin
Pyhän Tuomaan kirkossa Puolivälinkankaalla käyn-
nistyy kesäkonserttisarja keskiviikkona 25.6. kello 
18.30. 

Konsertissa esiintyvät oululaisille tutut Tuiran 
seurakunnan kanttorit Anu Vuorenmaa, laulu, ja 
Raakel Pöyhtäri, urut ja piano. Konsertin ohjelmas-
sa on pääasiassa Barokin ajan laulu- ja urkumusiik-
kia eli Bachia ja Händeliä.

Heinäkuun 2. päivä konserttisarja jatkuu Maija 
Laurin, laulu, ja Liisa Yli-Pahkalan, piano, konsertil-
la. Silloin ohjelmassa on kansallisromanttista musiik-
kia, suomalaisia kansanlauluja sekä Merikannon yk-
sinlauluja.

Maija Lauri on opiskellut laulua muun muassa Es-
ko Jurvelinin ja Markku Liukkosen johdolla sekä osal-
listunut useille mestarikursseille. Tällä hetkellä hän 
opiskelee Oulun seudun 
ammattikorkeakoulus-
sa laulupedagogiksi. Lii-
sa Ylipahkala on opis-
kellut pianonsoittoa Ou-
lun konservatoriossa. Hän 
valmistuu ammattikor-
keakoulusta musiikkipe-
dagogiksi 2009. Hän soit-
taa Oulu Festivossa cem-
baloa.

SaTu laPINlaMPI

Tietoja Oulun seurakun-
tien kesäkonserteista vie-
reisellä sivulla.
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Pyhän Tuomaan kirkossa
Kesäkonsertit

Vapaa pääsy

ke 25.6. klo 18.30
Anu Vuorenmaa, laulu 

Raakel Pöyhtäri, urut ja piano

ke 2.7. klo 18.30 
Maija Lauri, laulu

Liisa Yli-Pahkala, piano 

ke 9.7. klo 18.30 
Maarit Karppelin, viulu
Tommi Hekkala, urut 

ke 16.7. klo 18.30 
Timo Perkkiö, laulu

Lauri-Kalle Kallunki, urut 

ke 23.7. klo 18.30
Aiolos-kuoro, johtaa Elina Könönen 

ke 30.7. klo 18.30 
Ismo Hintsala, urut 

ke 6.8. klo 18.30 
Jyrki Kuusirati, trumpetti 

Sinikka Ala-Leppilampi, viulu
Anne Somero, viulu
Emilia Soranta, urut 

ke 13.8. klo 18.30 
Heikki Kallunki, sello

Lauri-Kalle Kallunki, urut

Ohjelma 5 e

torstaisin klo 12.15 
26.6. Raimo Paaso 
3.7.   Henna-Mari Sivula
10.7. Raimo Paaso 
17.7. ja 24.7. Maija Tynkkynen

torstaisin klo 19 
31.7. Susanne Kujala
14.8. Katja ja Frank 
 Bettenhausen (Saksa)
28.8.  Olli Pyylampi
4.9.  Maija Tynkkynen

Kesäillan musiikkihetki
Ylikiimingin kirkossa torstaisin klo 20

19.6. klo 20 Kaisa Ranta, sopraano 
  Outi Nissi, piano

26.6. klo 20 Jussi-Pekka Heikkilä, piano

3.7. klo 20 Ylikiimingin puhaltajat, johtaa Tuomo Rahko  
  Laulamme yhdessä kesäisiä virsiä

10.7.  klo 20 Ylikiiminkiläisiä laulajia ja soittajia
  Kirkkokuoro, Anne-Mari Kanniainen, harmonikka 
  Antti Paakinaho, kantele, Tuomo Rahko, pasuuna 
  Veli-Matti Rautakoski, laulu, Outi Nissi, piano

17.7.  klo 20 Ylikiimingin gospel -ryhmä

24.7. klo 20 Veli-Matti Rautakoski, tenori
  Jenni Rautakoski, piano ja urut

31.7. klo 20 Arto Alikoski, sello
  Outi Nissi, piano

7.8. klo 20 Poliisisoittokunnan tuubaduo
  Markus Rahko, euphonium
  Samuli Rask, tuuba

14.8.  klo 20 Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala

21.8.  klo 20 Henna-Mari Sivula ja Raimo Paaso, laulu
  Kaisa Alasaarela, piano

28.8.  klo 20 Jorma Kärnä, laulu
  Sanna Leppäniemi, piano ja urut 

Saksalaisnuorille kai-
vataan isäntäperheitä 

17.–23.7.
Oulun seurakunnissa vierailee 14–20-vuotiaita sak-
salaisia nuoria 11.–23.7.

11.–17.7. ryhmä leireilee Siiranjärvellä Taivalkos-
kella. 
17.–23.7. nuoret ohjaajineen ovat Oulussa ja kai-
paavat majoitusperheitä. 

Perheen tulisi tarjota nuorelle peti, aamu- ja ilta-
pala sekä mikäli mahdollista myös kuljetus tapaa-
mispaikalle. Isäntäperhellä on mahdollisuus viet-
tää perhepäivä su 20.7. yhdessä nuoren kanssa. 

Perheen nuoret voivat myös osallistua Siirajärven 
leirijaksolle ilmaiseksi. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jone 040 7379 643 / 
jouni.heikinheimo@evl.fi, Kaija 050 5249 779 / kai-
ja.siniluoto@evl.fi.

Karjasillan seurakunnan alueella
A-katsastus, Voudintie
Autoliike Viescar Oy
AutoÅström – Oulu
Apteekki, Höyhtyä
Elokuvateatteri Star
Eläinlääkärikeskus OULUVET Oy
Erätukku
Esso, Karjasilta
Finnkino-Plaza
Höyhtyän palvelukeskus
J. Kärkkäinen Oy
Kaleva
Keräsen Kuvaamo
Kotipizza, Höyhtyä
Kukkakauppa Williruusu
Kreikkalainen ravintola Crecian
K-Supermarket Joutsensilta
Lintulan palvelutalo
Maikkulan Kartano
Mainos-Ideka
Oulun Lihakauppa Oy
Neste Hiironen
Nordea Oulu 
Oulun kaupungin liikuntavirasto
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus
Oulun kaupunginteatteri
Oulun taiteilijaseura 63 ry
Oulun Vihertalo
Paljekirppis
Panda Oy/Ab
Pesula Mattopesula Pese-Itte
Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalas-
tajapiiri
Pullapirtti Oy
Pyöräliike Suvala, Höyhtyä
Ravintola-pizzeria Rooma, Otokylä
Sale, Mäntylä

Siwa, Nokela
Tahkokankaan palvelukeskus
Valio Oy
Välimeren Ravintola Olimpos

tuiran seurakunnan alueella
Super-Market, Välivainio
S-Market, Tuira
Prisma, Linnanmaa
Euro-Market, Linnanmaa
Lidl-Tuira
S-market, Herukka
K-market Pateniemi
K-market, Rajakylä
K-market, Puolivälinkangas
Ravintola Smarthouse
Halpahalli, Toppila
Fast Oy 
Juhan auto 
A-autokatsastus Oy 
Liikenneturva 
Oulun autojoukkojen kilta ry.
Pitopalvelu Patarouva  
Jalkapalloseura Fc-Opa

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan 
alueella
Mieskuoro Pohjan Laulu
Hammarin sähkö Oy
Liikennekoulu Safetycar Oy
Teknoventure Management Oy
Jumpru Oy
Anite Finland Oy
Oulun Lukko
Oulun Osuuspankki
Oulun kaupunki
Lkv Pekka Paulamäki Oy
Oulun seudun työvoimatoimisto.

Kiitämme Yhteisvastuukeräykseen osallistu-
neita yrityksiä ja yhteisöjä Kiitokset

Hyvää juhannusta!

Suomalais-
saksalainen 
nuortenleiri

11.–17.7. 
Siiranjärvellä 
Taivalkoskella

Hinta 50 euroa. 
Saksalaisnuorten 
isäntäperheiden 
nuorille ilmainen.
Ilmoittaudu: Jone 
040 7379 643 tai 
Kaija 050 5249 799.
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 19.6.–3.7.2008

lumijoen kirkossa 8.6.2008 
konfirmoidut nuoret: Ila-
ri Kauppi, Kim Kauppi, Lauri 
Koivula, Krista Korkala, Kai-
ja Kukkohovi, Roosa-Maria 
Kurtti, Sanna Lampela, Ou-
ti Lassila, Joel Lehtelä, Jonna 
Makkonen, Iina Mykkänen, 
Sanna Paavola, Esa Pernu,  
Henri Ollakka, Tanja Ruuska-
nen, Jonne Seppä, Marianne 
Särkelä, Akseli Sutela, Henri 
Vanhala ja Jaakko Tölli.
lumijoen kirkko toimii tie-
kirkkona ajalla 9.6.–31.7. kel-
lo 10–16.
lomat: Helena lomal-
la 20.6.– 25.7., lomittajana  
Mirja Karjula. Maili lomal-
la 30.6.-31.7., lomittajana Ju-
ha Pöykkö. Marjo lomalla 
7.7.–3.8. ei sijaista, akuuteis-
sa tapauksissa voi ottaa yh-
teyttä virastoon. Hilkka lo-
malla 14.7.–14.8, sijaisena 
Kaarina Koivula.
Kastettu: Fiia Katariina Tak-
kula.
Aviokuulutus: Arto Johan-

Juhannuksen vietto nuo-
rille: (6.luokkalaiset-
kin saavat tulla) Sievis-
sä Louetjärven rannalla 
20.–21.6. alkaa ja loppuu 
kello 15. Hinta 5 euroa. 
Kyydit järjestyy. Lisätie-
toja ja ilm. 19.6. mennes-
sä Juha Härköselle, p. 044 
092 7825.
tulossa: Kesäleiri 2008. Sii-
kajoen Merikylän maisemis-
sa 2.–5.8. Alkaa ja loppuu 
kello 13. Hinta 15 euroa. Il-
moittautuminen ja lisätie-
toja 24.7. mennessä Lumijo-
en kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 387 172. Saat leirikir-
jeen, jossa tarkempi info. Li-
sätietoja Pekka Siitonen, p. 
040 535 7567.
timo Juntusen läksijäis-
seurat sunnuntaina 29.6. 
kello 18 srk-talossa. Terve-
tuloa!
Virasto on avoinna: He-
lenan loman aikana 
20.6.–26.7. poikkeuksellises-
ti tiistaisin ja torstaisin kel-
lo 9–14.

Virsilaulun maraton-ilta 
to 26.6. klo 19 kirkossa. Jat-
kamme virsikirjaa kannes-
ta kanteen: Jumalan luomis-
työn virret 455–463, kesä-
virret 571–574 ja iltavirret 

560–566. Kahvibuffetti lä-
hetystyön hyväksi. Poikkea 
kirkkoon laulamaan vaik-
ka muutama virsi ja juomaan 
kuppi kahvia!

Virkatodistukset ja sukusel-
vitykset Oulun keskusrekis-
teristä, p. (08) 3161 300.
Kuollut: Esko Vilho Marja-
niemi, 84.

Rippikoululaiset viettivät 
erilaisen leiriaamupäivän 
kirkolla yhdessä veteraani-
en kanssa. 
Aluksi vietettiin yhteinen 

aamupalvelus kirkossa. Ko-
leasta säästä huolimatta 
yhteinen aamu jatkui ulko-
na Hailuodon sankarihauto-
jen äärellä. Veteraanit sai-
vat siirtää omaa perinnetie-
toansa seuraaville sukupol-
ville eteenpäin kerrottavak-
si. Nuoret saivat muun mu-
assa kuulla panssarilaiva Il-
marisessa palvelleiden hai-

luotolaisten kohtalosta. 
Laiva tuhoutui miinaräjäh-
dyksessä syyskuussa 1941 ja 
vei syvyyteen 271 merisoti-
lasta, joiden joukossa kol-
me hailuotolaista sai sur-
mansa.
Isänmaatamme palvellei-

den hailuotolaisten elä-
mänkohtaloiden kertomi-
sen lomassa sankarihaudat 

kaunistettiin kesäksi kuk-
kaistutuksin. Veteraanin il-
tahuuto -laulun jälkeen 
juotiin vielä lämmittävät 
kahvit seurakuntasalissa. 
Tästä eri sukupolvien koh-

taamisesta toivottiin mo-
lemmin puolin jatkuvaa pe-
rinnettä myös seuraavina 
kesinä. 

nes Kauppi ja Elina Reetta 
Maria Vimpari, Aleksi Antti 
Elias Lepistö ja Katariina Eli-
sa Mainio.
Vihitty: Pauli Lenna Oksa ja 
Minna Maarit Hilliaho, Jari 
Pekka Tilus ja Maarit Anneli 
Flydström.

Kuollut: Jouni Kalevi Kilpe-
läinen, 47.

YHteYStIedOt

Virasto 387 172, kirkko-
herra 040 557 4957, dia-
konissa 045 638 1973, sun-
tio 045 630 6081, talous-
päällikkö 045 630 6082, 
kerhohuone 387 512.

Veteraanien ja 
rippikoululaisten 
kohtaaminen

w w w.sxc . hu /  I l j a  J e t su

Juhannusta on vietetty 
Suomessa lauantaisin 
vuodesta 1955 lähti-
en. Nykyisen säännön 

mukaan ajankohta on ke-
säkuun 19. päivää seuraa-
vana lauantaina.

Alunperin ”jussia” vie-
tettiin 24. kesäkuuta. Ajoi-
tus tulee Raamatusta, jon-
ka mukaan Johannes syn-
tyi puoli vuotta ennen Jee-
susta. Odotuksensa alussa 
Maria kävi tervehtimässä 
vanhaa sukulaistaan Elisa-
betia, joka myös Jumalan 
armosta odotti lasta. Kuul-
lessaan viestin tulevan Va-
pahtajan syntymästä lap-
si Elisabetin kohdussa hy-
pähti ilosta.

Johanneksesta varttui 
tulisieluinen Jumalan val-
takunnan julistaja, ja hän 
sai lisänimen Kastaja. Ih-
miset pohdiskelivat, oli-
ko Johannes ehkä Messias, 
mutta tämä sanoi: ”Minä 
kastan teidät vedellä, mut-
ta on tuleva minua väke-
vämpi. Minä en kelpaa edes 
avaamaan hänen kenkien-
sä nauhoja. Hän kastaa tei-
dät Pyhällä Hengellä ja tu-
lella.”

Johannes Kastaja oli sa-
nansaattaja, joka raiva-
si tietä Jeesukselle. Hänen 
toimintansa jatkui siihen 

saakka, kun hän sai Jee-
suksen kastettavakseen. 
Pian sen jälkeen Johannes 
joutui vankeuteen.

Johannes Kastajan muis-
tojuhlaa on vietetty 400-lu-
vulta saakka. Pohjolassa 
juhla on sulautunut valoi-
san ajan luonnonjuhlaan. 
Ruotsissa juhlan nimi on-
kin midsommarfest, keski-
kesän juhla. Juhannuskoi-
vut, kokkojen poltto, ju-
hannussalko ja kansantan-
hut ovat kuvastaneet juh-
lan iloista luonnetta.

Turkansaaressa 
vietetään perinnejussia
Oulun seurakuntien ju-
hannuksen vietto alkaa 
kesäisestä Turkansaaren 
kirkosta, jossa järjestetään 
perinteinen juhannusaa-
ton hartaustilaisuus per-
jantaina 20. kesäkuuta kel-
lo 17. Hartauden jälkeen il-
ta jatkuu lipunnostolla ja 
kaupungin järjestämällä 
koko perheelle suunnatul-
la ohjelmalla. Turkansaa-
ren kirkossa vietetään mes-
sua myös juhannuspäivänä 
kello 12.

Koko perheen juhannus-
juhlaa ja seuroja vietetään 
juhannusaattona Oulussa 
myös likempänä keskustaa, 
Hietasaaren kaupunkileiri-

Auringon ja Johanneksen juhla
Juhannus on suomalaisille valoisan ajan 
huipentuma, ja tänä vuonna sen ajankohta 
osuu kesäpäiväntasaukseen 21. kesäkuuta. 
Silloin muistetaan Johannes Kastajaa, 
vietetään Suomen lipun päivää ja keskikesän 
luonnonjuhlaa.

keskuksessa (Hietasaaren-
tie 19). Tuiran seurakun-
nan miestenpiirin järjes-
tämät juhlat alkavat lipun-
nostolla kello 18. Tilaisuu-
dessa tarjoillaan muun 
muassa lohikeittoa ja räis-
käleitä. Lapsille on tarjolla 
omaa ohjelmaa, kuten he-
vosenkengän heittoa ja on-
nenpyörä. Juhlassa laule-
taan yhteisesti Arvo Ågre-
nin johdolla. Tilaisuuden 
tuotto ohjataan Leena Pa-
sasen työn tukemiseen Ile-
mbulan lastensairaalassa. 
Juhla tulkataan viittoma-
kielelle.

Seurakunnissa 
juhlitaan taivasalla
Haukiputaalla järjestetään 
juhannusaaton vastaanot-
to kello 18–21 Isonniemen 
leirikeskuksessa. Luvassa 
on laulua, makkaranpais-
toa ja yhdessäoloa.

Lumijoella tarjolla on 
juhannusreissu nuorille 
kuutosluokkalaisista ylös-
päin. Kohteena on Sievin 
Louetjärvi, jonka rannalla 
yövytään juhannusaaton ja 
-päivän välinen yö 20.–21. 
kesäkuuta. Lisätietoja mat-
kasta Lumijoen seurakun-
tatiedoissa. 

Kempeleläiset viettävät aat-
tojuhlaa naapurin Oulun-
salon puolella Umpimäh-
kän leirikeskuksessa alka-
en kello 18. Paikalle on lin-
ja-autokuljetus, reitti löy-
tyy Kempeleen seurakun-
nan osiosta. Kempeleläiset 
jatkavat jussinviettoa lau-
antaina, jolloin vanhassa 
kirkossa järjestetään kan-
sanlaulukirkko alkaen kel-
lo 10. Moninkertaista juh-
lapäivää voi koristaa pu-
keutumalla kansallispu-
kuun tai kansanasuun.

Muhoksella on luvas-
sa juhannusaattona laula-

jaiset ja makkaranpaistoa 
kello 18 alkaen Koortilas-
sa. Illan vetäjänä toimii Si-
mo Pekka Pekkala.

Siikasalon seurakun-
nassa juhannusaattona ko-
koonnutaan Vihannissa 
kotiseutuyhdistyksen Hie-
talan kantin pihaan koko 
perheen voimin kello 19 al-
kaen. Kahvien ja makkaran 
jälkeen lauletaan yhdessä ja 
järjestetään arpajaiset, joi-
den tuotto menee lähetys-
työn hyväksi.

 

elSI HuTTuNeN
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Hartaus ke 25.6. klo 14 Jaa-
rankartano. Puhe Miia Sep-
pänen, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Kiimingin kirkko tiekirkko-
na 9.6.–1.8. klo 12–18. Esitte-
lijänä Jarkko Iisakka.
Kirpputori lähetyspisa-
ra Tuohimaantie 12, avoin-
na ma-pe klo 9–17. Vaatteita, 
kenkiä, kirjoja edullisesti ke-
sälukemiseksi, astioita, huo-
nekaluja. Otetaan vastaan 
puhtaita ja ehyitä tuotteita. 

Pienimuotoista korjausom-
pelua, p. 050 322 4664.
Kodinhoitaja toini Haapa-
la on lomalla 23.6.–20.7. Pu-
helinpäivystys loman jälkeen 
arkiaamuisin klo 8–9, p. 044 
576 0019.
diakoniatyöntekijän vas-
taanottoa ei Jäälissä ke-
sä-, heinä- ja elokuun aika-
na. Ajanvaraus puhelimel-
la. Eeva Mertaniemen sijaise-
na 16.6.–20.7. diakoni Mirva 
Tuohino, p. 040 579 3248.
diakoniatyöntekijät Ulla 
Junttila lomalla 23.6.–20.7., 
Erja Haho 23.6.–29.6.
Rauhanyhdistys: Juhannus-
seurat 22.6. klo 17 Kiimin-
gin kirkossa. Suviseurat 29.6. 
Sievissä. 
Kastettu: Sofia Olivia Kor-
kala, Olavi Arvid Alakärppä, 
Sanni Ida Ottilia Salmikivi. 
Vihitty: Jani Tapio Holap-
pa ja Merja Tuulikki Määttä. 

Kirkkoherranvirasto avoin-
na kesäaikana 1.6.–31.8. ma-
pe klo 10–15, to 10–17.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus to 3.7. klo 13.
Kesäkahvila to 3.7. klo 12–14 
kirkonkylän srk-kodilla. Kah-
vitellaan yhdessä. Lisätietoja 
Leena, p. 040 7790 365.
eläkeläisten leiripäivä Kos-
kelan leirikeskuksessa to 17.7. 
Hinta 10 €. Lähtö kirkonky-

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Kirkkoherranvirasto avoin-
na torstaina 19.6. kello 
10–14.
Juhannusaaton vastaanotto 
perjantaina 20.6. kello 18–21 
Isonniemen leirikeskuksessa. 
Laulua, makkaranpaistoa ja 
yhdessäoloa.
nuotioilta keskiviikkona 
25.6. kello 18 Koljun majalla 
Halosenniemessä. 
Kesäporinat. Vapaamuo-
toista yhdessäoloa kyläläisil-
le torstaina kello 10–12 ke-
sä-heinäkuun ajan Kivinie-
men kerhohuoneessa, Kivi-
niementie 202 B, diakonissa 
Johanna Kerola. 
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko, avoinna hiljentymis-
tä ja tutustumista varten 
9.6.–29.8. ma-pe kello 10–18, 
kirkonoppaat paikalla.
Retki Ristirockiin 23.–24.8. 
Festareilla paljon gospel-
bändejä, kuten the Rain! 
Hinta 40 € sisältää matkat, 
festariliput, majoituksen, aa-
mu- ja iltapalan. Ilmoittautu-

minen viimeistään 30.6. Kat-
rille, p. 045 657 6122 tai Tar-
jalle, p. 040 8245 861.
Kellonkartano: Juhannus-
juhla 20.–22.6., Keijo Rai-
nerma (Kansanlähetys), sun-
nuntaina 22.6. klo 16 kan-
sanlaulukirkko, kello 18 kau-
neimmat hengelliset laulut, 
28.–29.6. Jeesuksen sisällinen 
tunteminen, Veli Tuomi, Pa-
si Kurikka. 
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat sunnuntaina 22.6. 
kello 16 hoivaosastolla, Juha 
Kaarivaara, seurat sunnun-
taina 22.6. kello 18 Isonie-
men leirikeskuksessa, Heimo 
Kuha, Tapani Alakärppä.
Kastettu: Emma Olivia Hei-
nonen, Veera Katariina Yrt-
tiaho, Riku Eemeli Jaara, Elle 
Adalia Romppainen, On-
ni Hermanni Vuokila, Jen-
na Sandra Karoliina Orava, 
Ida Maria Ilona Heikkilä, Hel-
jä Tuulia Hirvikoski, Emmi Ai-
no Ilona Tornberg, Aada So-
fia Isohätälä, Onni Kristian 

nuoret: Avoimet ovet to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Nuotioilta pe 27.6. klo 20–23 
Vanhan pappilan pihalla. 
SRK:n suviseurat Sievissä 
27.–30.6. Seuraradio taajuu-
della 88,80 MHz to 26.6. klo 
12.30–24, pe-su klo 6–24 se-
kä ma 30.6. klo 6–21 ja inter-
netissä www.suviseurat.fi.
Kastetut: Emil Anders Sipo-
nen, Mette Emilia Rasinaho, 
Ida Maria Perämäki, Petra El-
la Sofia Kinnunen, Aana Sis-
ko Sevilla Limma.

Kesäillassa soi musiikki Haukiputaalla
Kesäillan sävelhartauksia vietetään torstaisin kello 20 juhannuksesta elokuun loppuun. 
Teemaksi on vakiintunut Soi kunniaksi Luojan. 
Tilaisuudet kestävät vajaan tunnin ja niihin sisältyy myös virsilaulua ja iltahartaus. Tilai-
suuksiin on vapaa pääsy, mutta ohjelmasta on vapaaehtoinen maksu. Ennen ja jälkeen ti-
laisuuksien on kahvitarjoilu lähetystyön hyväksi. 

Ohjelma
26.6. Kirkossa Reijo Alatalo baritoni, Pekka Manninen basso ja Sauli Saarela tenori. 
 Laura Kumpula ja Katri Niskakangas urut. Iltahartaus Martti Heinonen.
3.7. Seurakuntakeskuksessa Virpi Räisänen-Midth mezzosopraano ja Risto Ainali   
 urut. Iltahartaus Arto Nevala.
10.7.  Kirkossa Heikki Niskakangas pasuuna ja Katri Niskakangas urut. I
 ltahartaus Jaakko Kaltakari.
17.7. Kirkossa Henna-Mari Sivula mezzosopraano ja Katri Niskakangas urut. Iltahar 
 taus Juha Sarkkinen.
24.7.   Seurakuntakeskuksessa Ann-Sofie Ailovuo (Ruotsi) sopraano ja Katrin Meriloo  
 (Ruotsi) urut. Iltahartaus Arto Nevala.  
31.7.  Kirkossa Leena Ihamuotila viulu ja Laura Kumpula urut. Iltahartaus rovasti Ju  
 hani Pitkälä.
7.8. SeurakuntakeskuksessaRiikka Vuorijärvi mezzosopraano ja Katri Holma piano  
 ja urut. Iltahartaus Pekka Siljander.
14.8. Kirkossa Erkki Rajamäki baritoni ja Hannu Niemelä urut. 
 Iltahartaus teologian tohtori Päivi Jussila.
21.8.     SeurakuntakeskuksessaKlára Jean (Unkari) urut. Iltahartaus Maria Vähäkangas.
28.8.     Kirkossa Pohjankartanon yläasteen kuoro, johtaa Leena Pääkkönen. 
 Hannu Niemelä urut. Iltahartaus piispa Olavi Rimpeläinen.

Jokivirta.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jukka Tapio Raappana ja 
Marjo Hannele Junnikka-
la, Timo-Pekka Sakaria Nuo-
lioja ja Riikka-Kaisa Marjaa-
na Pitkälä.
Kuollut: Eine Eliisabet Vuo-
nonvirta, 84; Jenni Maria 
Poukkanen, 81; Lilja Kyllikki 
Korttilalli, 79; Kaarlo Johan 
Henrikki Jukuri, 75.
 

län srk-kodilta klo 9.15, Kok-
kokankaan srk-keskuksesta 
klo 9.25 ja Honkasen moni-
toimitalolta klo 9.45. Paluu 
noin klo 15. Ilm. viim. 8.7. p. 
5614 540 tai  5614 642.
Seurakuntaretki 1.–3.8. 
Tampereelle Hengen uudis-
tus kirkossamme ry:n kesä-
juhlille. Ilm. viim. 30.6. p. 
5614 522 ark. klo 9–15. Hinta 
noin 120 euroa (sis. matkan 
ja yöpymisen). Kahden hen-
gen huoneet. 
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Arto Johannes Väyrynen ja 
Hanne Maria Toppinen. Tom-

mi Kustaa Kyllönen ja Heidi 
Elina Tyni.

Vihitty: Juha Tapani Päri ja 
Mervi Raakel Anita Sunna-
ri. Veikko Tapio Väinämö Ku-
ha ja Birgit Tuula Anneli Sa-
lo. Harri Antero Jylhä ja Ma-
rita Hannele Häivälä.
Kuollut: Kaino Ilta Orvokki 
Uutela s. Viherlehto, 81. Ai-
li Heleena Kuusento s. Saa-
ri, 86. Arvo Väinö Daavittila, 
97. Aarne Johannes Kokko, 
72. Airi Kurunlahti s. Nivala, 
84. Hilda Elisabet Karvonen 
s. Loukkola, 95. Toivo Ilmari 
Pirkola, 64.

uudet työntekijät. Kiimingin seurakuntaan on va-
littu lastenohjaajaksi Oili Kajava (vas.) ja perhetyönteki-
jäksi Riina Moilanen 1.8. alkaen sekä kiinteistötyönteki-
jäksi Eero Pesonen 1.6. alkaen. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 19.6.–3.7.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Hartaudet to 19.6. klo 13.15 
vuodeosastolla, klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 24.6. klo 18 seurakun-
tatalolla. Emäntinä ja isänti-
nä Inkalat. Tule veisaamaan 
kanssani syntymäpäivävirsi 
(Kepa). Mahdolliset muista-
miset: kolehti lähetykselle. 
Kahvipannu kuumana jo klo 
16 lähtien.
Yhdessäolon hetki ke 25.6. 
klo 9–12 kaiken ikäisille kah-
vipussitalkoiden merkeis-
sä seurakuntatalon terassil-
la. Putsataan ja lajitellaan 
pussit. Lauletaan ja juodaan 
kahvit. Mukana Sinikka. Lisä-
tietoja p. 044 7521 226.
Kesälauluja ke 25.6. klo 13 
Niittypirtillä. Mukana Si-
nikka.
Musiikkileirin konsertti pe 
27.6. klo 22 kirkossa.
Vaskiyhtye su 29.6. klo 15 
kirkossa.

Hartaus ja ehtoollinen to 
19.6. klo 14 Vire-kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Juhannusaaton laulajaiset 
ja makkaranpaistoa pe 20.6. 
klo 18 Koortilassa, Simo Pek-
ka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen ti 
24.6. klo 14.30 terveyskes-
kussairaalassa, Jouni Heik-
kinen.
Kesäjuhla ke 25.6. klo 13 
Niittypirtillä, Sari Mustonen.
lauluilta ke 25.6. klo 18 San-
ginjoen Pirttijärvellä, Leena 
Leskelä, Jouni Heikkinen, Os-
si Kajava.
Herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 29.6. klo 18 Lammina-
hon talolla, Jouni Heikkinen. 
Lähtö seurakuntatalon pihal-
ta klo 17. 
lauluilta lähetysystäville 
ti 1.7. klo 18 Laitasaaren ru-
koushuoneella, Jouni Heik-
kinen.
Hartaus ke 2.7. klo 14 Koivu- 
ja Tähtikodeissa, Pekka Kyl-
lönen.

ehtoolliskirkko to 3.7. klo 
13.30 Jokirinteen palveluko-
deissa, Pekka Kyllönen.
Vuosilomia: kirkkoherra Jou-
ni Heikkinen 16.–25.6. se-
kä 2.–23.7., talouspäällik-
kö Riitta Kukkohovi-Colpa-
ert 16.6.–20.7., seurakunta-
pastori Simo Pekka Pekka-
la 24.6.–20.7., kanttori Os-
si Kajava 2.–18.7., nuoriso-
työnohjaaja Rainer Väänä-
nen 23.6.–27.7., vastaava las-
tenohjaaja Sirpa Kukkohovi 
1.7.–3.8., lähetyssihteeri, las-
tenohjaaja Anja Hämäläinen 
2.7.–3.8.
Rippikoulut: Kesä II -rippi-
koulun päiväjakso 25.–27.6. 
srk-talossa, leirijakso 
29.6.–4.7. Koortilassa, jos-
sa vanhempien vierailuilta ke 
3.7. klo 18. Konfirmaatio su 
6.7. klo 10 kirkossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Lauluilta lähetys-
ystäville ti 1.7. klo 18, Jouni 
Heikkinen.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
su 22.6. klo 17 seurat ry:llä. 
www.muhoksenrauhanyh-
distys.fi.
Kastettu: Emma Amalia Ha-
tunen, Aaro Jouko Antero 
Säkkinen, Veeti Matias Kar-
humaa, Jenni Alisa Matil-
da Auvinen, Joona Miko Pet-
teri Heikkinen, Milja Maa-
ria Junkkonen, Jasper Mika-
el Kälkäjä.
Vihitty: Timo Juhani Heikki-
lä ja Anna Katariina Koleh-
mainen.
Kuollut: Anni Eveliina Saas-
tamoinen s. Piippo, 82; Kau-
ko Henrik Alamehtä, 85; Aili 
Maria Alakylmänen s. Ranta-
kangas, 90; Tiina Maria Kuk-
konen s. Lassheikki, 25; Elvi 
Esteri Elisabet Kaski s. Sark-
kinen, 79.

lakkarin ja vanhusten pal-
velukeskuksen virkistyspäi-
vä keskiviikkona 25.6. kello 
10–14 Lakkarissa.
nuorten extreme -reissu 
22.–23.7. Hilturannassa ja Ou-
lussa. Hinta 10 €. Vain muu-
tama paikka vapaana. Reis-
su on K15 eli tarkoitettu rip-
pikoulun käyneille nuorille. Il-
moittautumiset ja lisätiedot 
040 571 4636 tai tiina.inkeroi-
nen@evl.fi.
Varhaisnuorten kesälei-
rit Hilturannassa: 6–10-vuo-
tiaat 7.–8.7. Leirin hinta 5 €. 
10–13-vuotiaat 14.–16.7. Lei-
rin hinta 10 €. Kummallekin 
leirille mahtuu 18 leiriläistä. 
Ilmoittautumiset 25.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 
p. (08) 882 3100. Lisätietoja 
leireistä voi kysellä Tiinalta, 
p. 040 571 4636 tai tiina.in-
keroinen@evl.fi.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä sunnuntaina 
22.6. kello 17 (Jukka Jaakko-

la, Tauno Kujala). Martta Pe-
sälän muistoseurat Jongul-
la Tarhalassa lauantaina 5.7. 
kello 19.
Kastettu: Aku Petteri Kaija-
la, Akseli Benjamin Ranua, 
Tara Manjaana Nurmela, Ee-
meli Väinö Matias Puhak-
ka ja Jaakko Johannes Mu-

Runon ja Suven päivän het-
ki ke 2.7. klo 13 seurakunta-
talon terassilla. Kesälaulu-
ja, Eino Leinon runoja lausuu 
Matti Kamula. Kahvittelua. 
Mukana Sinikka ja kesäteolo-
gi Anna-Maari.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
2.7. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9. Joh.19.
Hartaus to 3.7. klo 13.15 vuo-
deosastolla.
diakoniatyöntekijöiden 
ajanvaraus varmimmin kes-
kusteluja varten: Tupoksessa 
Marja-Liisa Hautamäki ma ja 
to klo 9–10, p. 044 7521 227 
ja kirkonkylä Sinikka Ilmo-
nen ke ja pe klo 9–10, p. 044 
7521 226.
tulossa: Limingan rovasti-
kunnan perheleiri 13.–14.9. 
Hailuodossa teemalla Kap-
teenin kansa. Leirille yhtei-
nen linja-autokuljetus. Ma-
joittuminen Luotokeskukses-
sa. Seuraa ilmoittelua Rau-
han Tervehdyksestä mm. hin-
nasta ja ilmoittautumisesta.

lähetyksen arpoja myytä-
vänä 30.6. saakka paikallisis-
sa liikkeissä ja johtokunnan 
jäsenillä. 
Partiotyö: Lippukunnan ke-
säleiri PÖKKELÖ CITY 08 pi-
detään Hossan Seipiniemes-
sä 14.–19.7. Sudenpennut 
ovat leirillä 17.–19.7. Kaavak-
keet ja ennakko-ohjeet ovat 
jaossa Kotikolon eteisessä. Il-
moittautumiskaavakkeet pa-
lautetaan partiotoimistoon 
tai kirkkoherranvirastoon. 
Markku Korhonen vapailla ja 
vuosilomalla 19.–29.6.
Rauhanyhdistys: Su 22.6. klo 
17 seurat ry:llä.
Kastettu: Juuli Ida Auro-
ra Kaitala, Saimi Vieno Inke-
ri Puranen, Okko Luka Siimo-
ni Rajala, Karoliina Ida Armi-
da Ruonakoski, Elias Arttu-
ri Savela.
Kuollut: Irja Annikki Pieti-
lä e. Härmä, 70; Liisa Vappu 
Moilanen e. Rautiainen, 88; 
Anna Sofia Vuotila e. Lepis-
tö, 88. 

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto
Pappilantie 6 
p. 044 7521 220, (08) 5621200 
faksi (08) 562 1235, liminka@evl.fi. 
taloustoimisto

Pappilantie 6 
p. 044 7521 221 
talouspäällikkö Matti Ruotsalainen p. 044 
7521 233.
lippukunnan kotisivut: www.niittykar-
pat.fi

Huhtikuusta lähtien olen 
toiminut diakoniatyönte-
kijän sijaisena seurakunnan. 
Työhöni on kuulunut roti-

nakäyntejä eli kotikäyntejä 
vauvaperheisiin, joihin on 
syntynyt vauva eli uusi seu-
rakuntalainen. Seurakunta 
on muistanut rotinakäyn-
nein vauvaperheitä viime 
heinäkuusta alkaen. 
Rotinakäyntien tavoittee-

na on kohdata perheitä ja 
kertoa, että heistä välite-
tään. Viemäni kori sisältää 
leipää, kuivakakkua, onnit-
telukortin sekä maa- ja ko-
titalousnaisten kutomat 
vauvan töppöset. 
Kerron keskustelun lomas-

sa perheille, millaista toi-
mintaa seurakunnassa on 
tarjolla ja millaisia palveluja 
Pudasjärvellä on kehitetty. 
Perheiltä puolestaan olem-
me saaneet arvokkaita ter-

veisiä ja kehittämisideoita 
seurakuntaan. 
Mielestäni rotinakäyn-

nit ovat tosi mukavia ja an-
toisia. On ollut ilo nähdä, 
kuinka vauvaperheet ovat 
ottaneet rotinat vastaan.
Haluan toivottaa aurinkoi-

sia terveisiä kaikille perheil-
le –  rotinakäyntien mer-
keissä tavataan!

Pudasjärven kirkko 
tiekirkkona

Tiekirkko avoinna 1.7.–10.8. tiis-
taista perjantaihin kello 11–17 ja 
sunnuntaisin kello 11–18,  muul-
loin sopimuksen mukaan, p. (08) 
821 940. Tervetuloa tutustumaan 
ja hiljentymään vuonna 1781 val-
mistuneeseen kirkkoomme.

Olen Maarit Kokko, koulutukseltani sosionomi

Lapsen ilo
Lapsen silmät kirkkaat loistaa.
Vilpitön on ilonsa.
Isä, äiti, leikit kaikki
kasvavalle tärkeät.
Herran siunaus kodin yllä.
Luoja sen myös tarjoaa.

j.k. VaINIoNPää

w w w.sxc . hu /  c r i s t i  m o d o ran

ranen.
Avioliittoon vihitty: Markus 
Johannes Luokkanen ja Eli-
na Hannele Hiltula sekä Erkki 
Koivukangas ja Pirkko Mar-
ketta Hiltunen.
Haudattuja: Iida Marjat-
ta Lauhikari, 83; Anna Jänt-

ti, 86; Pekka Vähäkuopus, 
61; Markku Kalervo Juttula, 
50 ja Jorma Kalevi Kelahaa-
ra, 60.

S a t u L a p in lam p i
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

ka Keränen.
Vihityt: Paulus Pentti Ola-
vi Viljamaa (Sievistä) ja Jonna 
Maaria Hiltunen. 

PYHäntä
Seurat su 22.6. klo 16 ry:llä. 
Avioliittoon kuulutettu: Rai-
mo Juhani Hoikka ja Pirkko 
Kaarina Kivelä s. Siitonen.

RAntSIlA
Seurat su 22.6. klo 18.30 
ry:llä. 
Kastettu: Jessika Valonia Äi-
jälä.
Avioliittoon kuulutettu: Niko 
Juha Ilmari Kylmänen ja Hen-
na-Leena Saarela sekä Tapio 
Iisakki Pellikka ja Anu Johan-
na Koski.

Hartaus torstaina 19.6. kello 
13.30 Lepolassa.
Hartaus keskiviikkona 25.6. 
kello 13 Punahilkka-kodissa.
Hartaus torstaina 26.6. kello 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Rippikoulu: Ryhmä III: Rip-
pikoulu 30.6.–4.7. Tyrnävän 
seurakuntatalolla, leiri Ke-
säkodilla 7.–11.7. Konfirmaa-
tio sunnuntaina 13.7. kello 10 
Tyrnävän kirkossa.
SRK:n suviseurat Sievissä 
27.–30.6. Seuraradio lähet-
tää suviseuraohjelmaa taa-
juudella 88,80 MHz torstai-
na 26.6. kello 12.30–24, per-
jantaista sunnuntaihin kello 
6–24 sekä maanantaina 30.6. 
kello 6–21. Voit kuunnella su-
viseuroja myös internetin vä-
lityksellä osoitteessa www.
suviseurat.fi.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Juhannusseurat 21.6. kel-
lo 12 ja 18 ry:llä sekä 22.6. 
kello 12 seurat ry:llä ja kello 

18 seurat ja ehtoollinen kir-
kossa.
temmes: Juhannusaaton 
hartaus 20.6. kello 13 Ani-
ta ja Seppo Junttilalla. Sävel-
hartaus torstaina 10.7. kello 
19 Temmeksen kirkossa, Ant-
ti Kärsämä ja Martti Arkkila. 
Tilaisuudessa esitetään myös 
hepreankielisiä lauluja. Kah-
vit tapulissa lähetyksen hy-
väksi.
Kastettu: Seela Aurora Alan-
ko, Joel Jonathan Enken-
berg, Onni Olavi Lakso, Mika 
Matias Laurila, Leevi Juhana 
Saikkonen, Silja Aino Karolii-
na Särkioja.
Kuollut: Albert Rusila, 95; 
Kalle Antti Katajamaa, 66.

Herättäjuhlille lähtöseurat 
su 29.6. klo 19 Paavolan kir-
kossa. Jouni Riipinen ja Kai-
ja-Liisa Keränen. Tilaisuuden 
jälkeen tapulikahvio.

RuuKKI
diakonissa päivystää: Luo-
huan vanhustentalolla ti 24.6. 
klo 9–11. Paavolan srk-talossa 
to 26.6. klo 9–11. Revonlah-

den srk-talossa ma 30.6. klo 
9–11. Ruukin vanhustentalol-
la ke 2.7. klo 9.30–10.30.
Juustokeiton myyntiä lähe-
tystyön hyväksi to 19.6. klo 
9-11 Ruukin seurakuntatalol-
la. Omat astiat mukaan.
Rauhanyhdistykset: Juhan-
nusseurat Luohuan ry:llä: La 
21.6. klo 12 ja 18. Illalla kok-
ko jokirannassa. Su 22.6. klo 
12 ja 18. Antti Paananen, Jo-
hannes Leppänen ja Mikko 
Kinnunen.

SIIKAJOKI
Maakirkko su 22.6. klo 12 
Tauvon kioskilla. Kahvit tar-
joaa kunta ja seurakunta.
Kastettu: Niilo Verneri Haho 
ja Enni Freedrika Myllymäki.

VIHAntI
Kesäilta soi ke 2.7. klo 20 Vi-
hannin kirkossa. Laulu Marja 
Selkee, urut Jonna Ypyä.
Kuollut: Pauli Olavi Korpika-
ri, 87, ja Esko Henrik Saasta-
moinen, 65.

Kirkkoherra Erkki Piri lomal-
la 2.–25.7., sijaisena kappalai-
nen Markku Jaakkola.

KeStIlä
Seurat su 19.6. klo 19 ry:llä, 
Tuomo Koivukangas.
Kirkkokuoro ti 1.7. klo 19 
seurakuntakodissa. 
urkuvartti ke 2.7. klo 12 kir-
kossa. 
Kesäillan sävelhartaus ke 
2.7. klo 19 seurakuntakodis-
sa, Rahko, Määttä, Räsänen, 
mukana Aimon kuoro. Kah-
vitarjoilu!
Kesäkerhot to 10.7. kerho-
kodissa. Ilmoittautuminen 
27.6. mennessä Katariina 
Rautiolle, p. 040 742 7669.
Kuollut: Kauko Henrik Ala-
mehtä, 85; Elsa Tellervo Kes-
kitalo e. Päiveröinen, 85; Hel-
li Katri Hyvönen s. Rahikkala, 
66; Hilkka Maria Junkkari s. 
Niiranen, 76; Martti Henrikki 
Huusko, 85.

PIIPPOlA
lauluhetki ti 24.6. klo 12 
Väinölän pihalla.
urkuvartti ke 25.6. klo 12 
kirkossa. 
Kotiseutupäivät 6.7. alka-
en messulla klo 10 kirkossa. 
Jatkuu kirkkokahvilla srk-ko-
dissa ja kotiseutujuhlalla srk-
kodin piha-alueella. Lopuksi 
juustokeittoa 2 € / lautanen. 
Kuollut: Viljo Johannes Oja-
koski, 87. 

PulKKIlA
ehtoollishartaus to 19.6. klo 
13 Koivulehdossa.
lauluilta to 26.6. klo 18 kir-
kon tapulissa.
Seurat su 6.7. klo 13 ry:llä, 
Pekka Marin ja Mauno Eilola.
Kesäkerho 11.7. klo 13–15 
(94–02 synt.), ilmoittautumi-
nen 27.6. Katariina Rautiolle, 
p. 040 742 7669.
Kastettu: Emmi Aurora Toppi-
la ja Kaapo Matti Anton Väy-
rynen.
Avioliittoon kuulutettu: Toni 
Eerikki Saari ja Johanna Anni-

Raahen rovastikunnan 
seurakuntien retki 
25.–28.8. Vienan Karjalaan 
(Kemi-Paanajärvi-Kaleva-
la). Lisätietoja ja ilmoit-
tautumiset 10.7. mennes-
sä Leena Räsänen, p. 0207 
109 869.

SRK:n suviseurat 
Suviseuroja vietetään 
27.–30.6. Sievissä. Seu-
raradio lähettää suvi-
seuraohjelmaa taajuu-
della 90,80 MHz torstai-
na 26.6. klo 12.30–24 ja 
perjantaista sunnuntai-
hin klo 6–24 sekä maa-
nantaina 30.6. klo 6–21. 
Voit kuunnella suviseu-
roja internetin välityksel-
lä osoitteessa www.suvi-
seurat.fi.  

Juhannusaattona 20.6. on 
koko perheen yhteinen ju-
hannustapahtuma Hieta-
lan kantin pihapiirissä al-
kaen kello 19. Tuolloin on 
mahdollisuus kahvitella ja 
tarjolla on myös makka-
raa. Kello 20 alkaa muun 
muassa yhteislaulua sisäl-
tävä ohjelmatuokio. Ta-
pahtuman aikana on myös 

mahdollisuus osallistua ar-
pajaisiin ja voittaa muka-
via palkintoja. Tapahtu-
man tuotto menee lähe-
tystyön hyväksi. Tervetu-
loa viettämään yhteistä ju-
hannusaattoiltaa!

Vihannin kirkko tiekirkkona

Tiekirkko on avoinna 11.6.–17.8. päivittäin kello 
10–18. 
Oppaina toimivat osittain työntekijät ja kesätyön-
tekijät, osin Vihantilaiset järjestöt. Kiitos sinulle, 
kun lupauduit mukaan tiekirkkotalkoisiin!

KeSäAuKIOlOt
Ruukki
Kirkkoherranvirasto ma-
pe klo 9–12, p. 010 4250 
270 

Siikajoki 
Seurakuntatoimisto ma 
klo 9–13, p. 010 4250 299.

VIHAntI
taloustoimisto ma-pe klo 
9–12, p. 050 323 1801
Seurakuntatoimisto ti-pe 
klo 9–12, p. 010 4250 271

E l s i  H u t t u n e n

Rukous
Opeta Jumala meitä ihmisiä jakamaan

jokapäiväistä leipää oikeudenmukaisesti

ja sydämellä ja käsittämään mitä kaikkea siihen sisältyy.

Ja edes sitä tärkeintä sorttia sitä haluaville tasapuolisesti.

Ihmisinä olemme yhdenvertaisia.

Joka minun tyköni tulee sitä minä en heitä ulos. 

Aamen.

aINo alIkoSkI

Juhannusaaton ta-
pahtuma Hietalan 
kantin pihassa

Perinteiseen tapaan lä-
hetysväki keittää juhan-
nusviikolla juustokeittoa. 
Myymme sitä hintaan 5 
€ / litra seurakuntatalol-
la keskiviikosta perjantai-
hin, aamuisin kello 9 al-

kaen. Juustokeittoa voi 
varata tiistaista torstai-
hin kello 8–16 tuomalla 
astian valmiiksi seurakun-
tatalolle tai puhelimitse 
281 255.

Juustokeittoa tarjolla

w w w.sxc . hu /  S l awo mi r  Ro d a k

w w w.sxc . hu /  Ma x M i t e nkov
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1. kivi

Hoi päättäjä! Tiedätkö että määrä-
rahojen leikkaaminen psyykepoti-
lailta tuhoaa ihmisiä, jotka olisi-
vat selviytyneet laittamalla heidät 
hoitoon? 

Jos sen tiedät etkä ole tehnyt 
mitään asian eteen, olet syyllisty-
nyt rikokseen ihmisyyttä vastaan. 
Sanon vieläkin suorempaan: Sinut 
on katsottava rikolliseksi. Ja vielä-
kin suorempaan: Olet rikollinen, 
heitteillejättäjä.

Rikoksesta seuraa rangaistus. 
Ettet vain joutuisi löylyhuonee-
seen, siihen ikiaikaiseen, jossa 

saunojalle annetaan yksi vesisan-
ko ikuisuudeksi. Vilvoitatko sillä 
heti itseäsi vain vai säästätkö sitä 
erityisen kuumiin hetkiin? Vaikka 
kuinka säännöstelisit, vettä riittää 
vain muutamaksi miljardiksi vuo-
deksi. Vesikin kuumenee helvetil-
lisissä löylyissä.

Helvetillä ei sovi pelotella, mut-
ta pelottelenpa kuitenkin, jotta 
ymmärtäisit kuinka vakavasta asi-
asta on kysymys.

Voi kysyä, kuka on sairas? Hul-
lu vai sinä joka estät hullua paran-
tumasta? Kenellä viiraa vaaralli-

semmin päästä, hullulla vai sinul-
la, joka  katsot vierestä, vaikka voi-
sit auttaa?

Järjestelmä on sokea ja mieli-
puolinen. Se hoitaa ihmisen ja-
lan pakettiin, jos ihminen jalkan-
sa katkaisee. Sen sijaan mieleltään 
sairas jää hoitamatta. Hänet jäte-
tään heitteille selviämään pelkillä 
psyykenlääkkeillä. 

Miksi et haluaa parantaa kärsi-
vää ihmistä? Mielenterveyspotilas 
voi parantua, jos hänellä on lääki-
tys kunnossa ja hän saa riittäväs-
ti terapiaa.

Ihmiset liittyvät yhteen ja muo-
dostavat yhteiskunnan, jotta kaik-
ki sen jäsenet selviytyisivät. Tätä 
kutsutaan yhteiskuntasopimuk-
seksi kuten sivistyneenä ihmisenä 
hyvin tiedät. Sinulla asiat ovat hy-
vin, mutta hullujen osalta tämä so-
pimus on sanottu irti. 

Kenet sinä hylkäät seuraavaksi? 
Senkö, joka ei voi puolustautua?

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Hullut hoitoon

Yhdistykset

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 24.6. klo 18 Limingan seurakunta-
talossa (isäntinä Inkalat). Su 29.6. klo 15 Herättäjäjuhlien lähtöseurat 
Oulujoen kirkossa ja klo 18 Vaalan Nuojualla Lamminahon talossa. 
Espoon herättäjäjuhlille lähtee linja-auto Oulusta pe 4.7. klo 8.30 linja-
autoasemalta, paluu su 6.7. juhlien päätyttyä. Kyyti ja hotellimajoitus 
(2hh, kaksi yötä, aamupalat) 135 €/hklö, pelkkä meno-paluu kyyti
60 €/hklö. Tied. ja ilm. Pohjolan Matka Oy, Ilkka Mäenpää,
puh. 040-553 0772.

Ev.lut. Kansanlähetys,
Juhannusjuhla Haukipu-
taan Kellonkartanossa 

20.-22.6. Pääpuhujana Keijo 
Rainerma. Katso erillinen ilmoi-
tus. Tervetuloa!

Su 22.6. Ei seuroja.
Su 29.6. klo 17 Seurat Heino 
Kouva.  Tervetuloa!

Kellonkartano 2008: Tie ,  Totuus,  Elämä
Raamattuopistontie, KELLO p. 044 051 0405, www.kellonkartano. 
20-22.6. JUHANNUSJUHLA: ”JEESUS KRISTUS – MAAILMAN VALO” 

 Keijo RAINERMA, Kansanlähetyksen johtaja, khra
Pe - klo 18 Aattoseurat. ”Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? – Tule ja katso”
 Rainerma,  Martti Hannula Juontaa Pentti Hukkanen  kahvitauko
19.30 ”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme”  Rainerma
20.30 Yhdessäoloa ulkona – makkaranpaistoa ja virvokkeita, Juhannuskokko (säävaraus)
Lauantai  Juontajina Maria Vuorma ja Martti Vainikka  
13 ”Sana oli täynnä armoa ja totuutta” Rainerma  kahvitauko
15 Juhannusseurat1). ”Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä”
 Rainerma, Kingmat, Vuormat sekä Parkkoset – musiikkia, Päivällistauko
18 Ajankohtaisohjelma. ”Usko ajassamme”, Rainerma: alustus, keskustelua 
LASTEN oma ohjelma ja raamattuopetus: Pe 18 ja 19.30, la 13 ja 15 Maria Vuorma ja Säde Pokka
Sunnuntai 22.6.
16 Kansanlaulukirkko ja HPE Tapio Pokka ym.  KAKKUKAHVIT
18.00 Kauneimmat hengelliset laulut – lauluseurat 
----------------
28-29.6. Jeesuksen sisällinen tunteminen Veli TUOMI, Pasi  KURIKKA
La 14  Oletko väsynyt yrittämiseen? Tuomi Kahvitauko     
16  Koko ihminen Jumalan hoidossa!  Tuomi Ruokailu    
18.30 ARMO- ehtymätön salaisuus Tuomi, ja muut: todistuksia.   
Su 13 Kartanon kirkko, saarna Pasi Kurikka, Pokka, pyhäkoulu, kahvitauko  
15 Seurat: Sisällinen tunteminen ja ulkoinen Kurikka, Pokka 
--------------------
Kesk. 25.6., 2.7.  klo 18. 7 iltaa rukouskappelissa Rukouksen, Sanan ja laulelun merkeissä
12-13.7. Onko elämää eläkkeellä?  Mm. Elvi ja Jaakko Lounela.

Olet kaikkiin tilaisuuksiin lämpimästi tervetullut!!    Aina tilaisuus myös keskusteluihin!
Kellonkartanon ystävät            Kirkkopalvelujen opintokeskus

14-15.7. Kuntouttavien sanojen kirjoittajaleiri: Aika ja ajan merkit, -kirjoittamisesta 
kiinnostuneille Pirkko Böhm Sallamo, Tero Sallamo. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
040 554 5298 (Tampio) tai pirkkobohm@hotmail.com
23-26.7. Maalausleiri 19-21.7. Akvarellimaalausta, taiteilija Riitta Ranta
 (Ilmoittaudu ja tiedustele 040 596 6979, Kaija Lahtinen)

TERVETULOA SIIKAJOELLE 
Siikatörmän leirikeskukseen 
juhannusaattoillan seuroihin 20.6. klo 19.
Tarjoilu alkaa klo 17.30.

Järjestelytoimikunta

S a t u L a p in lam p i Haukiputaalta kotoisin olevan, 
oululaistuneen Sanni Huovisen 
(25) Katulamppu-niminen työ 
valittiin tämänvuotiseksi Oulu-
gospel-julisteeksi. 
Oulugospel-julisteen valinnee-
seen raatiin kuuluneen Oulun 
seurakuntayhtymän nuoriso-
työnohjaajan Mono Kuoppalan 
arvion mukaan kilpailu oli tänä 
vuonna erittäin kovatasoinen.

– Kilpailutöistä olisi löytynyt 
useita Oulugospel-julisteeksi so-
pivia ehdotuksia. Tosi hyviä vaih-
toehtoja oli useita, hän kertoo.

– Huovisen työn puolesta pu-
hui tietty selkeys ja linjakkuus. 
Se tuntui julisteena toimivalta, 
Kuoppala kehuu.

Oulugospel-juliste valittiin 
kaikille avoimella kilpailulla kuu-
dennen kerran. Kilpailuun tu-
li yli kaksikymmentä ehdotusta 
eli kaksinkertainen määrä edel-
liseen vuoteen verrattuna.

Innoitus Suomenlinnasta
Huovinen haki innoituksen ju-
listeeseen Suomenlinnassa otta-
mastaan kuvasta. 

– Mietin kuvaa valitessani lä-
hinnä sitä, millainen kuva voisi 
olla nuorisoa kiinnostava ja sa-
malla hengellinen.

– Tiedän paljon seurakunnan 
toimintaan osallistuvia nuoria, 
joten suunnittelin julisteen heil-
le. Lisäksi tein Haapavedellä asu-
essani paikallislehteen seurakun-
taan liittyviä juttuja, joten sitäkin 
kautta kohderyhmä oli tuttu. 

Erikoismaalarina työskentele-
vä, media-assistentiksikin kou-
luttautunut Huovinen ei ole kos-
kaan käynyt Oulugospelissa. 

– Tänä vuonna aion aivan eh-
dottomasti osallistua tapahtu-
maan, hän lupaa iloisesti naura-
en.

Oulugospel on Suomen van-
hin jokavuotinen gospelmusiik-
kitapahtuma. Tänä vuonna ta-
pahtuma järjestetään 31.10.–2.11. 
Viime vuonna tapahtuman kon-
sertit ja gospeljumalanpalveluk-
set keräsivät noin 2 500 kävijää. 
Tapahtuman järjestää Oulun 
seurakuntayhtymä. 

SaTu laPINlaMPI

Katulamppu valittiin Oulugospel-julisteeksi

Erikoismaalarina työskentelevälle Sanni Huoviselle graafinen suunnittelu on 
mieluinen harrastus.

Suomen vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty gospeltapahtuma soi tänä vuonna 
31.10.-2.11. Oulun urheilutalolla.


