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Jokainen sukupolvi yrittää vuorollaan puhdis-

taa yhteiskunnan kaikesta, mitä se pitää epäi-

lyttävänä. Viime aikoina olemme nähneet kii-

vasta keskustelua niin kutsutuista vaihtoehtohoi-

doista. Ne halutaan kuriin, kuluttajansuojan ja val-

vonnan alle.

Koulujen opetussuunnitelmista taistellaan jatku-

vasti. Kättä väännetään siitä, mitkä aihepiirit voi-

daan hyväksyä lapsille opetettavaksi.

Tämän puhtaan ja oikeaoppisen yhteiskunnan 

tavoittelussa yksi aihepiiri on jäänyt huomiotta.

Monet julkisin varoin tuetut opistot, esimerkik-

si kansanopistot ja työväenopistot, tarjoavat mak-

sullisia kursseja, joita ei ole kovin vaikea luokitella 

sisällöiltään hieman levottomiksi.

Ihmisille tyrkytetään tarot-kursseja, joissa voi 

etsiä korteista ohjeita oman elämän käännekoh-

tiin. On enkelikursseja, joissa ei valmisteta savesta 

koriste-esineitä, vaan harjoitellaan keskusteluyhte-

yden muodostamista itse Gabrieliin.

Onpa opistojen tarjonnassa nähty myös kursse-

ja, joissa tutustutaan esi-isien henkiin ja kysellään 

näiltä vointia ja kuulumisia. Näiden lisäksi on luke-

maton määrä kursseja, joissa opiskellaan joitakin 

ulkoavaruuden energiavirtojen vaikutuksia ihmis-

poloihin.

Tällaisten kurssien tarjoaminen on vapaata mark-

kinataloutta. Kukin tahtonsa mukaan.

Mutta johdonmukaisuuden vuoksi voisi julkisel-

ta vallalta kysyä jonkinlaista rajan piirtämistä julki-

sin varoin tuettujen oppilaitosten kurssitarjontaan. 

Julkinen valta kun on monessa muussa asiassa hen-

kisestä hygieniasta niin tarkka.

 
Aatoksia

Huuhaan siivoustalkoot

Mielisairaala 
ei saisi olla 
kenenkään koti
Mielenterveyden keskusliitto järjes-
ti kesän alussa Finlandia-talolla Uusi 
elämä muurien ulkopuolella -konfe-
renssin. Siihen osallistui mielenter-
veysalan ammattilaisia, potilaita ja 
omaisia muun muassa Englannista, 
Sloveniasta, Norjasta ja Italiasta.

Konferenssiin osallistuneiden 
mielestä mielisairaala ei saisi olla ke-
nenkään koti, sillä se soveltuu vain 
lyhytaikaiseen hoitoon, minkä jäl-
keen potilaalla pitäisi olla mahdol-
lisuus kuntoutumiseen. Pelkällä lää-
kehoidolla ei tähän kuitenkaan pääs-
tä, varsinkin kun monen kohdalla si-
tä jatketaan ”kemiallisena pakkopai-
tana” automaattisesti läpi koko elä-
män. Pitkän sairaalajakson jälkeen 
veteraanipotilaat siirretään asumis-
yksiköihin, joissa laitosmainen elä-
mäntapa pahimmillaan vain jatkuu, 
vaikka tehokkainta kuntoutusta oli-
si saada riittävät tukipalvelut omaan 
kotiinsa.

Suomessa on tälläkin hetkellä noin 
1 500 yli vuoden psykiatrisessa sai-
raalassa asunutta potilasta. Ja vaikka 
kokonaislaitospaikat ovat vähenty-
neet 1980-luvun yli 20 000:sta noin 5 
000:een, on se väkilukuun suhteutet-
tuna maailmanennätystasoa.

Suomessa ihminen suljetaan vas-
toin tahtoaan laitokseen useammin 
kuin muualla Euroopassa. Pitkittyes-
sään laitostuminen heikentää ihmi-
sen aloitteellisuutta ja pahimmillaan 
hän menettää kosketuksensa muu-
hun maailmaan. Yhä useampi lai-
tostuu, koska avohoitomme ei toimi. 
Kuntien kilpailuttaessa palvelujaan ei 
päättäjillä ole aina selkeää käsitystä 
laadusta. Vain hinta ratkaisee.

Silti meillä ajatellaan mielenter-
veyshoidossa yhä hyvin laitoskeskei-
sesti – siitäkin huolimatta, että laitos-

hoitopaikka maksaa pitemmän pääl-
le monta kertaa enemmän kuin hy-
vin järjestetty kuntouttava avohoito. 
Avohoidon voisi saada nykytietämyk-
sellä toimimaan myös oikein hyvin. 
Kyse on vain ajattelutavan muutta-
misesta. Apua tulisi viedä sinne mis-
sä sitä tarvitaan, eikä raahata ihmis-
tä laitoshoitoon. Palokuntakin menee 
palopaikalle, eikä päinvastoin. 

Kotikäyntien lisäksi avohoidossa 
tarvitaan kuntouttavia asumispal-
veluyksiköitä, kriisikoteja, toimin-
takeskuksia ja lisää mielenterveys-
yhdistysten tarjoamaa vertaistukea. 
Tukea tarvitaan myös kuntoutujan 
työhön paluuseen ja uuden ammatin 
opiskeluun. Monilla paikkakunnil-
la näitä malleja onkin onnistuttu ke-
hittämään kuntien ja RAY:n tukemi-
en järjestölähtöisten hankkeiden yh-
teistyönä.

Mikäli meillä olisi toimiva avohoi-
to, niin kalliiden laitospaikkojenkin 
tarve vähenisi. Laitospaikkoja toki 
tarvitaan jatkossakin, mutta niiden 
tulisi olla terveyskeskusten ja tavallis-
ten sairaaloiden yhteydessä, ei ihmi-
siltä piilossa. Näin mielen sairauksiin 
liittyvät ennakkoluulot ja alan am-
mattilaistenkin eristäytyminen vä-
henisi. Ehkä myös varsinaiseen hoi-
toon saataisiin lisää rahaa, kun se ta-
pahtuisi ihmisten ilmoilla?

Timo PelTovuori
Toiminnanjohtaja

Mielenterveyden keskusliito ry

31.7.2008

Niin kaunis on maa -laulusta tunnettu 
säveltäjä Kari Rydmanin mukaan lute-
rilaisuudesta on ”savustettu ulos” paljon 
sellaista pyhyyden kokemusta jota löytyy 
yhä katolilaisuudesta.

”Esimerkiksi hiljaista pyhyyttä ei voi 
selittää, eikä kaikki elämässä ole mitat-
tavissa. Vaikka minulla on tieteellinen 
maailmankuva, en katso, että se sotii mil-
lään tavalla esimerkiksi enkeleihin usko-
mista vastaan.”

Kotimaa 24.7.2008

 
Apollo 14 -lennolla ollut Edgar Mitchell 
on kertonut että maan ulkopuoliset muu-
kalaiset ovat ottaneet kontaktia ihmis-
kuntaan monta kertaa, mutta hallitukset 
ovat peitelleet totuutta 60 vuotta.

”77-vuotias Mitchell sanoo, että muu-
kalaisten kanssa tekemisissä olleet Na-
san toimijat kuvailivat vastapuolta ’pie-
niksi ihmisiksi, jotka näyttävät meidän 
silmin oudoilta’. Mitchellin mukaan ih-
misten teknologia ei ole lähellekään niin 
hienostunutta kuin muukalaisten. – Jos 
he olisivat olleet vihamielisiä, meitä ei 
enää olisi.”

Iltalehden verkkolehti 28.7.2008

Näppylöitä 
Jeesuksesta
Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja 
Petri Karismalla on vinkki kirkolle.

”Uskontomyönteinen maailmanku-
va uppoaisi ihmisten enemmistöön kuin 
häkä, jos se tuotaisiin yleisölle piilovies-
tinä. 

Uskontoa ei kannata markkinoida sillä 
tavalla, että Jeesus rakastaa sinua.

Moni saa näppylöitä, jos Jeesus rakas-
taa liian paljon.”

Kotimaa 24.7.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

w w w.sxc . hu /  S t e fan i e  L .

Rydman ja 
taivaan enkelit

Astronautti: 
Nasa pimittää
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Kristillinen metallimessu 
uhkaa sulaa käsiin Oulus-
sa. Huhu kertoo, että ou-
lulainen metalliväki ei ha-

lua soittaa kristillisessä metalli-
messussa, koska pelkää saavansa 
leiman otsaansa. Metallimessua 
järjestävät Tuiran seurakuntapas-
torit Nanna Helaakoski ja Hele-
na Paalanne torjuvat huhun.

Monet soittajista ovat pastori-
en mukaan olleet kiinnostunei-
ta messusta, ajankohta vain ei ole 
ollut sopiva. Metallimessu aiot-
tiin pitää Qstockin yhteydessä 25. 
heinäkuuta Teatrialla.

Nanna Helaakosken mukaan 
oululainen musiikin tiedotus- ja 
neuvontakeskus Rockpolis vär-
vättiin etsimään metallimessuun 
bändiä, mutta toistaiseksi ei ole 
tärpännyt.

Moni soittaja on Helaakosken 
mukaan epäillyt, edustaako mu-
siikillisesti riittävän vahvasti me-
talligenreä.

maestroa 
vaikea löytää
Rockpoliksen kautta bändiksi 
kyseltiin aluksi oululaista metal-
ligospelia soittavaa Lumina Pola-
rista, mutta metallimessun ajan-
kohta ei sopinut. Myös helsinki-
läisellä bändillä, joka on alunpe-
rin synnyttänyt Metallimessun 
idean, oli sama ongelma.

On mahdollista, että helsinki-
läinen bändi lopulta soittaa me-
tallimessussa, kunhan ajankoh-

Metallimessun 
takominen Ouluun ei onnistunut

dasta vain päästään sopuun.
– He ovat meille tuttuja tyyp-

pejä, Helaakoski tähdentää.
Pastorien mukaan erityisesti 

musiikillisessa vastuussa olevaa 
henkilöä on ollut vaikea löytää. 
Hänen tehtävänään olisi sovit-
taa virret, koota bändi treenaa-
maan ja vastata ylipäätään mu-
siikillisesta toteutuksesta mes-
sussa. Hänellä pitäisi olla myös 
näkemystä siitä, mistä messussa 
on kysymys.

Helaakoski sanoo, että tämän 
henkilön pitäisi saada bändi soit-
tamaan messu ilolla.

– Löytyykö sellaista maestroa, 
joka innostuu messusta? Kysees-
sähän ei ole konsertti, vaan juma-
lanpalvelus, Paalanne pohtii.

– Meillä oli luja luottamus, et-
tä täältä löytyy soittajia. Voi tie-
tysti olla, että meidän kontaktim-
me eivät vain riittäneet, Paalan-
ne jatkaa.

Helaakoski harmittelee, että 
ei itse tunne henkilökohtaisesti 
soittajia.

– Oli tunne, että Oulu on pe-
rinteinen metallimusiikin kau-
punki ja osaajia löytyy.

Helaakoski lisää, että kesäl-
lä soittajat ovat keikoilla ja hei-
dän on vaikea löytää harjoittelu-
aikaa.

Metallimessusta ei ole Oulussa 
luovuttu. Uusi ajankohta on kui-
tenkin hämärän peitossa. 

PeKKA HeliN

J u ha Au v in e n

Metallimessu on metallimusiikin säestyksellä vietettävä luterilainen jumalanpalvelus. Metallimessu ei ole 

konsertti.

Metallimusiikki, toisinaan myös heavy metal tai hevimetalli tunnetuimman alalajin mukaan, on sävyl-

tään usein hyökkäävää ja raskassointista populaarimusiikkia, johon kuuluvat tyypillisinä piirteinä intensii-

viset rytmit ja sähkökitaran särösoundi.

Kristillisessä kielenkäytössä messu tarkoittaa jumalanpalvelusta, jossa jaetaan ehtoollista. Mikäli juma-

lanpalveluksessa ei jaeta ehtoolista, sen titteli on sanajumalanpalvelus.

Synnintunnustus on metallimessussa aika alussa. Siinä kukin messukävijä voi hiljentyä omien tuntemuk-

siensa mukaan. Tunnustuksen jälkeen seuraa papin julistama synninpäästö.

Saarna liittyy viikoittain vaihtuviin kirkkovuoden teemoihin. 

Ehtoollinen vietetään luterilaisen kaavan mukaan. 

Faktaa
Mikä metalli? Mikä messu?

Poppipapin titteliä kantava pas-
tori ja muusikko Mikko Salmi 
aloitti Karjasillan seurakunnan 
uutena seurakuntapastorina ke-
säkuun alussa. Kasvona tai ääne-
nä Salmi ei ole pohjoispohjalaisil-
le uusi, sillä hänen kolumnejaan 
on luettu pyhäpäivisin Kalevas-
ta ja muusikkona Salmi vieraili 
Oulussa viimeksi Yhteisvastuu-
keräyksen pääkonsertissa touko-
kuussa. 

Salmi on totuttu näkemään 
myös erilaisissa lehtijutuissa 
kommentaattorina melkein yhtä 
usein kuin isänsä, Oulun hiippa-
kunnan piispa Samuel Salmi.

median 
ryöpytyksessä
Pääkaupunkiseudulta paluu-
muuttanut Mikko Salmi sai ai-
kaan heinäkuun uutisköyhäs-
sä mediassa aikaan pienen uu-
tismylläkän. Kaikki sai alkun-
sa Kalevan Kirkonmäellä-ko-
lumnista, jonka loppuhuomau-
tuksessa Salmi ihmetteli, kuin-
ka kirkkoon kuulumattomil-
le vainajille vaaditaan kirkol-

lista siunausta. Näin siis hau-
taan siunaus ikään kuin maksa-
tetaan kirkollisveron maksajilla.  
– On selvä, että hautaan siunaa-
misessa palvellaan enemmänkin 
vainajan omaisia, eikä kukaan 
pappi tule varmaankaan pyyn-
nöstä kieltäytymään.

Salmi ei siis ole laittamassa 
lappua kaiken kansan kirkon pal-
veluluukulle, vaan peräänkuulut-
taa avointa keskustelua aiheesta. 

Pohjoiseen muuttaessa Salmen 
tarkoitus oli elää rauhallista per-
he-elämää, tehdä lauluja ja kas-
tella lapsia välillä. Pastori Salmi 
kieltää aikovansa jatkossakin he-
rätellä keskustelua aiheesta kuin 
aiheesta. 

– Luonteelleen ei toisaalta voi 
mitään. Kaikilla on joku lahja, ja 
minun on se, että uskallan tuo-
da esille asioita. Tykkään siis kai-
vaa verta nenästäni, hän lisää hy-
myillen. 

uutta 
säveltä kirkkoon
Salmen mielestä on ennakkoluu-
lottomasti kyettävä löytämään 

omasta työstä se, mikä toimii ja 
mikä ei. 
– Olen julistuksellisesti hyvin 
kirkkouskollinen. En siis ole si-
sällöllinen uudistaja, mutta muo-
toja haluan tuulettaa rajustikin. 
Uudistaminen ei ole vanhan ro-
muttamista. Kirkolla on yhä pai-
noarvoa, on vain löydettävä uu-
sia tapoja julistaa evankeliumia, 
Salmi linjaa. 

Yksi idea koskee moraalia.  
– Ihmiset ovat aika hukassa sii-

tä, mikä on oikein ja mikä vää-
rin. Kirkon ongelma on se, että 
kiistämme olevamme moraalisia 
tekijöitä. Ihmiset tarvitsevat jon-
kinlaisia vastauksia näihin kysy-
myksiin, vaikkei tyhjentävää vas-
tausta voisikaan antaa. 

Kirkon sisällä Salmi panos-
taisi enemmän perhetyöhön ja 
uudistaisi myös musiikin roo-
lia. Oman ikäluokkansa ihmisiä 
Salmi lähestyisi vetovoimaisella 
popmessulla. 

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

Poika palasi kotiin
Uusi 
kasvo

– Valtaosa suomalaisista kokee 
klassisen musiikin itselleen vie-
raaksi. Kirkkoon pitäisi ottaa töi-
hin enemmän gospelmuusikoita, 
Salmi tiivistää.

Näin puhuu poppipappi. 

elSi HuTTuNeN

Mikko Salmen hartausteksti si-
vulla 9.

Mikko Salmi kertoo viihtyvänsä Karjasillan seurakunnassa.
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Suomalaisuuden 
satavuotias monumentti
Oulujoen seurakunnas-

sa juhlitaan 100 vuotta 
täyttävää kirkkoa sun-
nuntaina 10. elokuuta. 

Viikonloppu on suositulle vih-
kikirkolle varsinainen supervii-
konloppu, sillä perjantaina kir-
kossa saa toisensa seitsemän pa-
ria ja lauantainakin valat van-
notaan kuudesti. Sunnuntaina 
ainoa juhlasankari on pyöreitä 
vuosia juhliva kirkko. 

Suomen suuriruhtinaskunnan 
senaatti päätti kirkon rakenta-

jolti kiittäminen arkkitehti An-
na-Maija Ylimaulaa ja professo-
ri Esko Järventausta, jotka huo-
lehtivat 1980-luvun alkupuolella 
toteutetusta remontista, jossa ul-
koasusta riisuttiin sodanjälkeiset 
modernisoinnit ja palattiin kan-
sallisromantiikkaa henkivään 
tyyliin. Raija Rastaan suunnit-
telemat kirkkotekstiilit noudat-
televat myös samaa henkeä.

Saumatonta 
yhteistyötä
Kolmekymmentä vuotta kirkko-
herrana toiminut Moilanen kiit-
telee arkkitehtien lisäksi seura-
kuntaneuvoston aktiivisuutta. 
Remonteista ollaan oltu vuosi-
en varrella harvinaisen yksimie-
lisiä. 

Yhtenäinen tyyli on halut-
tu säilyttää myös kirkon ympä-
rillä. Pihamaa on edelleen met-
sää, ja viereiset pappilan pellot 
ovat viljelykäytössä. Parhaillaan 
pihamaalla palautetaan istute-
tun nurmikon tilalle alkuperäi-
sen tyylistä metsän aluskasvilli-
suutta. 

– Se on hyvä parannus. Minä 
olenkin aina pitänyt tätä oikeas-
taan metsäkirkkona, toteaa Hei-
mo Kuha. Oulujoen seurakunta-
neuvoston varapuheenjohtajana 
ja aktiivisena seurakuntalaisena 
Kuha istuu kirkossa harva se sun-
nuntai.

– Olen pitänyt tapanani käydä 
kirkossa. Kuusi kertaa olen myös 

istunut tuossa vasemmalla puo-
lella etupenkissä, kun olen saat-
tanut tyttäriäni vihille, kertoo 
yhdeksän tytön isä myhäillen yl-
peänä. 

Arkkitehti Anna-Maija Yli-
maula toivoo, että Oulujoen 
kirkko päätyisi tulevaisuudes-
sa Unescon maailmanperintö-
komitean ylläpitämälle World 
Heritage -listalle. Suomalaisista 
kirkoista listalla on ainoastaan 
Petäjäveden vanha puukirkko.  
– Oulujoen kirkko on arvokas 
kaikkien Museoviraston edel-
lyttämien kulttuurihistoriallis-
ten kategorioiden ja mittapuiden 
mukaan: rakennustaiteellisesti, 
rakennusteknisesti, historialli-

(Oulujoen kirkon pituus on 34 metriä, leveys 15 metriä ja katon korkeus 20 metriä, kellotornin korkeus 43 metriä.) Kirkon omaperäisin arkkitehtoninen ratkaisu on itäseinä, jonka keskiakseliin on yhdistetty alttari, 
saarnatuoli, kuorolehteri ja urut yhtenäiseksi sommitelmaksi, jonka kaltaista Suomessa ei ole toista.

S a t u L a p in lam p i

Länsipäädyn ratasikkunan ristin 
keskellä ovat kirjaimet J H S, Jesus 
Hominum Salvator, Jeesus ihmisten 
pelastaja. Kirkon päätyyn on kirjoitettu 
myös Jeesuksen opetuslasten nimet, 
Juudaksen nimi muita alemmaksi.

misesta Oulujoelle tammikuussa 
1904. Samana vuonna Oulujoki 
erotettiin Oulun emäseurakun-
nasta omaksi seurakunnakseen. 
Sortokausista kärsivässä suuri-
ruhtinaskunnassa haaveiltiin it-
senäisyydestä kansallisromantti-
sen taiteen hengessä. 

Uuden kirkon piirustukset ti-
lattiin lääninarkkitehdiltä, Vic-
tor Sucksdorffilta (1866–1952). 
Hän kuului niihin tutkijoihin ja 
taiteilijoihin, jotka 1890-luvulla 
vaelsivat Vienassa ja tallensivat 
sikäläistä kulttuuriperintöä. 

Suojassa 
metsän keskellä
Kesällä 1908 käyttöön vihitty 
kirkko edustaa 1900-luvun alun 
jugendia. Hirsiseinäisessä, pel-
kistetyn kauniissa kirkossa voi 
helposti kuvitella olevansa suu-
ressa karjalaispirtissä. Valkoinen 
alttari hallitsee tilaa kuin leivin-
uuni, jonka ympärille talonväki 
kokoontuu.

Vaikka ulkoinen tyyli vaali 
suomalaisuutta, sitä ei rakennus-
vaiheessa tohdittu tuoda esiin al-
leviivaavasti.

– Toisessa kirkonkellossa lukee 
kuitenkin ”Oi Herra siunaa Suo-
men kansa”, paljastaa Oulujoen 
kirkkoherra Paavo Moilanen.

Miljöö ei poikkea paljoakaan 
sadan vuoden takaisesta, sillä 
kirkko on nykyisin liki alkupe-
räisessä asussaan. 

Moilasen mukaan siitä on pal-

sesti ja maisemallisesti, hän pe-
rustelee. 

Kirkon vaiheista on laadittu 
usean kirjoittajan toimesta juh-
lakirja, jossa valotetaan kirkon ja 
seurakunnan vaiheita. Kirja jul-
kaistaan elojuhlassa ja sitä myy-
dään 20 euron kappalehintaan.  

elSi HuTTuNeN

Oulujoen kirkkoon (Pappilan-
tie 69) voi tutustua arkisin kello 
10–13. Kirkon 100-vuotisjuhlaa 
vietetään sunnuntaina 10. elokuu-
ta. Jumalanpalvelus kello 10, jonka 
jälkeen elojuhla pappilan pihalla. 

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

S a t u L a p in lam p i
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Maata  kiertelemässä Tammenlehvä-
sukupolven 
kesäjuhlat 
Vihannissa

Siika-, Pyhä-, ja Kalajoen alu-
een Tammenlehvä-sukupol-
vi kokoontuu Vihantiin sun-
nuntaina 3. elokuuta viettä-
mään kristillis-isänmaallista 
kesäjuhlaa. Juhlavieraita odo-
tetaan paikalle useita satoja.

Tilaisuus alkaa Vihannin 
kirkossa kello 10 kirkkoherra 
Lauri Haapalan toimittamal-
la sanajumalanpalveluksella. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
lasketaan seppele Vihannin 
sankarihaudoille ja ruokail-
laan koulukeskuksessa.

Pääjuhla alkaa kello 13 Vi-
hannin kirkossa. Juhlapu-
heen pitää Suomen sotave-
teraaniliiton puheenjohtaja, 
professori Aarno Strömmer. 
Tilaisuudessa esiintyvät Poh-
jan sotilassoittokunta, Vihan-
nin reserviläiskuoro sekä Kir-
konkylän koulun oppilasryh-
mä. Juhlan jälkeen tarjoillaan 
kahvit seurakuntatalolla.

Kesäjuhlan tilaisuuksis-
sa voidaan käyttää kunnia-
merkkejä.

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!

Terveys ja hyvinvointi 

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

Isokatu 26 A 3, 2. krs. (Anttilaa vastapäätä) ma-to 9-15 (huom. kesäaika)
Puh. 040 5644 390 info@terveysimpulssi.com www.terveysimpulssi.com

I M P U L S S I  O N  M U U T TA N U T
(vuokrasop. päättyi) ja toiminta jatkuu ma 4.8. klo 9 alkaen

Isokatu 26 A 3, 2. krs. (Anttilaa vastapäätä)

• Kolesteroli, verenpaine ym. mittaukset
 edelleen edull., ilman ajanvar. ja tulokset mukaan
• Korvahuuhtelu, korvakynttilähoito ym. hoidot

• ELACIN -yksilöllinen kuulosuojain
 Katso uudet tarjoushinnat netistä!

TERVETULOA entiset ja uudet asiakkaat!

ELACIN
yksilöllinen kuulo-

suojain

Maahan-
muuttajille 
tietoa naisten 
oikeuksista

 
Oulun ev.-lut. seurakuntayh-
tymän kansainvälinen työ 
on julkaissut Prisoner at Ho-
me? -esitteen perheväkivaltaa 
vastaan. Esite on suunnattu 
maahanmuuttajille, erityi-
sesti naisille ja nuorille. Esite 
on tehty yhteistyössä Oulun 
kaupungin ja Amnesty Inter-
nationalin kanssa.

Esitteeseen on koottu pe-
rustietoja yksilön oikeuksista 
sekä paikoista, joista voi ha-
kea apua. Nyt julkaistu esi-
te on englanniksi, mutta se 
tullaan kääntämään ainakin 
arabiaksi, venäjäksi ja thain 
kielelle. Esitettä on tarkoitus 
jakaa jatkossa suoraan maa-
hanmuuttajaperheille.

– Kaikki tietävät, että väki-
valta on väärin. Mutta joissa-
kin maahanmuuttajaperheis-
sä käsitys väkivallasta voi ol-
la hyvin erilainen kuin meil-
lä. Naisen tai lapsen hakkaa-
minen ei välttämättä kaikki-
en mielestä ole väkivaltaa, sa-
noo kansainvälisen työn pas-
tori Árpád Kovács. 

Maahanmuuttajataustai-
silla naisilla esteet avun ha-
kemiseen ovat kietoutuneet 
monin tavoin kieli- ja kansa-
laistaidon puuttumiseen. Sik-
si on tärkeää saada tietoa eri-
tyisesti naisille, jotta he tunti-
sivat oikeutensa. 

Rannekkeet viedään käsistä

Hannoverin luterilaisen 
kirkon piispa Margot 
Kässman keksi kevääl-
lä ajatuksen jakaa Kii-

nan olympialaisiin osallistuville 
rannerenkaita. Renkaat on tar-
koitettu symboliseksi vastalau-
seeksi Kiinassa ja Tiibetissä ta-
pahtuneista ihmisoikeusloukka-
uksista.

Kampanja sai valtavan suosi-
on. Renkaita on jaettu jo yli 200 
000 kappaletta. Alunperin kirkon 
oli tarkoitus jakaa vain kaksi tu-

hatta rengasta.
Rannerenkaita annetaan ki-

soihin osallistuville urheilijoille 
ja katsojille. Mustaan silikoniin 
on kirjoitettu psalmin 85 jakees-
ta 11: ”Oikeus ja rauha suutelevat 
toisiaan.”

Kässmanin mukaan ihmisoi-
keuksien puolustaminen kuuluu 
olympia-aatteeseen.

– Me odotamme kisoja, mut-
ta meidän ei pitäisi sokaistua häi-
käisevistä pilvenpiirtäjistä niin 
paljon, että unohdamme ihmis-

oikeuksien loukkaukset Kiinas-
sa, hän sanoi.

Urheilijat eivät saa kantaa ran-
nekkeita itse kisoissa eikä muis-
sakaan olympialaisten tapahtu-
mapaikoissa, koska poliittisten 
tunnusten ja julisteiden esillä pi-
täminen on kielletty.

Sen sijaan urheilijat saavat 
osoittaa mieltään kantamalla 
renkaita Pekingin Saksa-talossa, 
jota ei pidetä kisojen tapahtuma-
paikkana. Siellä parveilee run-
saasti eri maiden toimittajia.

Saksalaiset eivät ole ainoat, 
jotka ovat keksineet tällaisen ta-
van osoittaa mieltä.

Marttyyrien Ääni -järjestö 
tarjoaa myös rannerenkaita, jois-
sa kehotetaan rukoilemaan Kii-
nan puolesta.

ecumeNicAl NewS 
iNTerNATioNAl / rAuHAN 

TerveHdyS    
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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 

• 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

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

Hilja Haahti (1874–1966) oli ker-
ran kova sana, mutta ei ole enää. 
Kulta-aikanaan häntä kutsut-
tiin Suomen kotien kirjailijak-
si ja painosten herrattareksi. Nyt 
lähes ainoa asia, joka muistuttaa 
Haahdesta suurelle yleisölle on 
virsi Tule kanssani, Herra Jeesus. 
Se onkin virsien virsi.

Tule kanssani, Herra Jeesus, 
Tule, siunaa päivän työ. 
Tule illoin ja aamuin varhain 
Tule vielä, kun joutuu yö.      

Tule askele askeleelta 
Minun kanssani kulkemaan, 
Sua ilman en saata olla, 
Pysy luonani ainiaan.

Anteeksi, mutta kuka olikaan Hilja Haahti?
Tästä Haahti muistetaan, mut-
ta teki Haahti muutakin. Hän oli 
mielipidekirjoittaja, joka kirjoitti 
56 kirjaa. Runojakin Haahti rus-
tasi. Hänen teoksiaan painettiin 
puoli miljoonaa kappaletta.

Haahden tuotanto oli ihan-
teellista ja opettavaista kristin-
uskon hengessä. Eino Leino nal-
jailikin, miksi ihmeessä eräässä-
kin kirjassa kaikkien piti lopul-
ta kääntyä kristityiksi. Leino kri-
tisoi usein Haahtea, mutta tä-
mä väitti, että ei ollut ollenkaan 
loukkaantunut kritiikistä. Leino 
kun oli rakastettavan vallaton ja 
ilkikurinen mies.

Naisasianainen 
Haahti
Haahti latasi kirjoituksiinsa ajan-
kohtaisia aiheita, eritoten naisasi-
aa. Haahden ajatukset olivat aja-
noloihin nähden radikaaleja. Hän 

joutui kuitenkin ahtaalle omassa 
kodissaan avioiduttuaan säveltä-
jä-urkuri Ilmari Krohnin kans-
sa. Krohn kuului kirkkokuntaan, 
jonka oppien mukaan nainen ei 
saanut rukoilla julkisesti ja ää-
neen, ei edes omassa kodissaan.

Monien naisten tapaan Haahti 
antoi miehensä vaatimuksille pe-
riksi, vaikka kyse oli hänen omas-
ta itseydestään ja ihmisyydestään. 
Nainen uhrautui, mies ei.

Krohn ei ymmärtänyt, kuin-
ka vaikeaan asemaan hän vai-
monsa saattoi vaan vetosi omaan 
henkiseen vapauteensa ja oikeuk-
siinsa. 

Haahden uskotaan kannatta-
neen jopa naispappeutta. Tämän-
kin vuoksi Krohnin vaatimukset 
ovat varmaan tuntuneet kovilta.

Krohnin asenne pehme-
ni myöhemmin, ja Haahden ja 
Krohnin rakkaustarinalla oli on-

Virsirunoilijat
nellinen loppu.

Haahtea ei koskaan arvostet-
tu tavalla, jollaista hän itse toivoi. 
Häntä kiitettiin sujuvasta kerron-
nasta ja arvostettiin teosten si-
veellisen sanoman vuoksi. Krii-
tikkojen mielestä Haahden teok-
set olivat kevyttä jatkoa hänen äi-
tinsä, ensimmäisen suomenkie-
lisen naiskirjailijan Theolinda 
Hahnssonin teoksille.

Nykyään Haahden teokset 
ovat auttamattomasti vanhentu-
neita. Haahti sai surukseen elä-
mänsä lopulla nähdä merkityk-
sensä vähenevän. Kun Haahti 
kuoli vuonna 1966, hänen tuo-
tantonsa oli puskettu marginaa-
listakin ulos. Haahdella ei ollut 
sijaa kirjallisuudessa, johon olivat 
tunkeutuneet tyystin toisenlaiset 
voimat, vihaiset nuoret miehet, 
Hannu Salaman ja Pentti Saari-
kosken kaltaiset kirjailijat. Hei-

O t avan ku va - a r k i s to

Meiltä yksilölliset ja lämminhenkiset
hautauspalvelut edullisesti.

Tutustu hintalaskuriimme sivuillamme www.lakeudenkukka.?

Piriläntie 145, Kempele, p. 050-918 9045. Avoinna ma–pe 10–17 tai sop. muk. 
Lakeuden Kukka- ja Hautauspalvelu Oy

NATURLAND®
- Luonto tekee hyvää -

Terveys ja hyvinvointi 

hin verrattuna Haahti oli nauret-
tava reliikki muinaisuudesta.

PeKKA HeliN

Lähteenä käytetty Irja Aro-Heini-
län teos Kaunis maa – Painosten 
herratar Hilja Haahti.

Hilja Haahden virret virsikirjassa. 
Virsi 548.
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Turvattomuuden tunne on 
monisyistä. Se voi olla vä-
kivallan pelkoa, mutta vä-
hintään yhtä usein elä-

mänhallinnan menetyksen tun-
netta.

– Sosiaalista ja henkistä tur-
vattomuutta aiheuttavat syrjään 
jäämisen kokemukset. Maailman 
menossa ei oikein pysy mukana. 
Tunne voimistuu, jos ihmisellä 
on vähän kontakteja ulkomaail-
maan, niin kuin monilla vanhuk-
silla on. Ja ikääntyessä elämän 
epävarmuus lisääntyy yleensä 
muutenkin, pohjusti Turun piis-
pa Kari Mäkinen vanhusten tur-
vattomuutta koskevaa keskuste-
lua SuomiAreenassa Porissa. Pa-
neelin oli kutsunut koolle Kirkon 
diakonia ja yhteiskuntatyö.

Tietoa 
niukasti
Vanhusten kokemaa uhkaa ja 
turvattomuutta on tutkittu kovin 
vähän, pahoitteli paneeliin osal-
listunut Oikeuspoliittisen tutki-
muslaitoksen tutkija Kati Ran-
tala. 

– Käytännön kokemusten ja 
erilaisten projektien perusteel-
la on kuitenkin selvää, että van-
hukset joutuvat väkivallan uh-
reiksi. Vain osa tapauksista tulee 
poliisin tai muiden viranomais-
ten tietoon.

Koti ei ole turvasatama kaikil-
le vanhuksille. – Väkivaltaa koh-
dataan ennen kaikkia lähisuh-
teissa. Aikuiset lapset pahoinpi-
televät, uhkailevat ja laiminlyö-
vät vanhempiaan.

Rantalan mukaan äitiään tai 
isäänsä kaltoin kohtelevalla lap-
sella on yleensä taustallaan alko-
holi- tai mielenterveysongelmia 
– ja usein molemmat. Myöskään 
parisuhdeväkivalta ei ole van-
huksille vierasta.

Yksinäisyys 
tuo turvattomuuden

– Tällaisissa tilanteissa tekijä-
nä on usein vaimoaan huomat-
tavasti nuorempi mies, Rantala 
kertoi.

– Jotta voitaisiin kehittää mie-
lekkäitä puuttumisen keinoja, tar-
vittaisiin lisää tutkimuksiin pe-
rustuvaa tietoa uhrien kokemuk-
sista. Mutta ei vain niistä. Tietoa 
kaivataan myös väkivallan tekijöi-
den taustoista ja olosuhteista sekä 
väkivaltatilanteista. 

Häpeää ja vaikenemista
Perheen sisäinen väkivalta ei kui-
tenkaan kyselyissä välttämät-
tä paljastuisi. Läheisiä suojellaan 
eikä perheen asioita haluta paljas-
taa ulkopuolisille.

– Meiltä puuttuu perheyhtei-
söllinen kulttuuri, tai ainakin si-
tä on vähemmän kuin useimmis-
sa Etelä-Euroopan maissa. Nyt 
tarvittaisiin sosiaalista vastuuta. 
Me kaikki suomalaiset voisimme 
vähän enemmän vilkuilla, mitä 
naapurille kuuluu, peräänkuu-
lutti vastanimitetty uusi poliisi-
ylijohtaja Mikko Paatero.

– Ennaltaehkäisevää työtä pi-
tää pystyä kehittämään edelleen. 
Kun väkivalta tulee poliisin tie-
toon, on usein liian myöhäistä 
auttaa – tai ainakin apu on en-
naltaehkäisyä tehottomampaa. 
Eräänlaista jälkien siivoamista.

Vaikenemisen kulttuuri on 
vaivannut myös viranomaistyötä. 
Eri sektorit ovat toimineet eril-
lään ja varjelleet omaa tonttiaan. 
Tieto esimerkiksi jonkun perheen 
vaikeasta tilanteesta ei ole välit-
tynyt eteenpäin. Tilanne on kui-
tenkin muuttumassa. 

– Poliisi ja sosiaaliviranomai-
set tekevät hyvää yhteistyötä mo-
nilla paikkakunnilla. Ja itse asi-
assa jopa niin, että sosiaalityön-
tekijä työskentelee osana poliisin 
organisaatiota, kertoi Paatero.

elämän epävarmuus
Vaikeat asiat paljastuvat pikku-
hiljaa. Niistä pitää myös osata ja 
uskaltaa kysyä. Piispan mukaan 
seurakunnan diakoniatyönteki-
jöillä voi olla siihen otollisia ti-
laisuuksia.

– Diakoniatyöntekijöillä on 
usein pitkäaikainen suhde van-
huksiin, ja vanhukset luottavat 

heihin. Heille vanhukset saatta-
vat avautua, ehkä vaivihkaa tai 
vihjaillen, mutta silti, hän pohti.

Ja kuka tahansa tiedon saakin, 
se pitää välittää eteenpäin, jotta 
vanhusta voidaan auttaa. 

– Vaikka se tuntuisi vaikeal-
ta, väärinkohtelusta on kerrotta-
va eteenpäin, tähdensi myös Paa-
tero.

Elämää ei kuitenkaan saa uhat-
tomaksi:  Mikään laki tai viran-
omaistyö ei voi poistaa elämään 
liittyvää epävarmuutta. Tärkein-
tä olisi, että näitä tunteita ei ke-
nenkään tarvitsisi kohdata yksin, 
kiteytti piispa Kari Mäkinen.

SAri KuvAjA

Re i j a  H aa p a la in e n

Re i j a  Haa p a la in e n

Tuiran seurakunnan eläkeläisten 
kesäkerhossa pohdittiin kahvi-
tauolla turvattomuuden tunnet-
ta. Kuten nuoremmillekin, myös 
vanhemmalle ikäpolvelle terveys 
on suurin huolenaihe. Jaksami-
nen on päivästä kiinni. 

– Kun ikää tulee, niin kertyy 
kaikenlaista. Minäkin olen käy-
nyt melkein koko lääkärikirjan 
läpi, omilla jaloillaan yhä liik-
keelle pääsevä rouva toteaa.

Suurin vaara piilee mones-
ti kotona. Tapaturmista valtaosa 
tapahtuu omien seinien sisällä ja 
yksin. 

– Minulla meinasi talo palaa 
keskellä yötä. Sitä kun muistelee, 

niin vieläkin sydän paukuttaa, 
kertaa toinen rouva vuosikym-
menen takaisia tapahtumia.  

– En meinannut löytää hätä-
numeroakaan vaikka se oli ihan 
puhelimen vieressä, hän jatkaa. 

Piipusta tupruava musta savu 
oli havaittu kilometrien päässä, 
ja vaikkei tarkkaa osoitetta tie-
dettykään, apu oli jo matkalla. 

– Jos olisin mennyt normaa-
liin aikaan nukkumaan, voi olla, 
että olisi käynyt paljon pahem-
min.

Iltapimeällä ei kadulle us-
kaltauduta ja muutoinkin reitit 
suunnitellaan tarkkaan. Lehti-
en sivuilla vastaantulevat väki-

vallanteot kertovat epävakaises-
ta maailmasta. Muista ihmisistä 
etsitään kuitenkin myös turvaa.  
– Osaketalossa on naapureita ja 
aina juttuseuraa. Meillä on mo-
nesti pihakeinu täynnä väkeä. 
Omakotitalossa voi olla kolkko-
kin olo, eräs rouva kertoo. 

Pöydän toiselta puolen kuuluu 
iloinen kommentti, joka kiteyt-
tää ajatukset.

– Niin, eihän se ole yhtään pa-
ha asia, jos vähän vahditaan toi-
nen toistaan. 

elSi HuTTuNeN

”Eihän se ole paha, jos vahditaan toisiamme”

Eläkeläisten kesäkerhossa virkistäydyttiin kahvilla ja bingolla.
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 3.8. klo 10 jumalanpalvelus Tuomiokirkos-
ta, toimittaa Jyrki Vaaramo, avustaa Ari-Pek-
ka Metso, kanttori-urkurina Henna-Mari Si-
vula.
Su 10.8. klo 10 Oulujoen kirkon 100-vuotis-
juhlamessu, toimittaa Paavo Moilanen, saar-
naa piispa Olavi Rimpiläinen, Gaudiate-kuo-
ro, johtajana ja kanttorina Lauri Nurkkala, 
urkurina Sanna Leppäniemi. Ylikiimingin 
puhaltajat, johtajana Tuomo Rahko.

RadiotiedotYhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 6.8. klo 15.40 Naisen allakka. Pastori Virpi 
Sillanpää-Posio kolumnoi.
To 7.8. klo 15.40 Kasvun paikka. Merkkikuteis-
sako koulunpenkille? Opettaja Piritta Hahl-
Marjokorpea haastattelee Marja Blomster.
Ke 13.8. klo 15.40 Naisen allakka. Opettaja Sai-
la Kukkohovi-Jämsä kolumnoi.
To 14.8. klo 15.40 Kasvun paikka. Mikä on riit-
tävä unenmäärä kouluikäiselle? MLL:n per-
hetoimintapäällikkö Airi Kanasta haastattelee 
Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 3.8. klo 10 messu Vihannin kirkosta.
Su 10.8. klo 10 messu Raahen kirkosta.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 2.8. klo 18.00 Ehtoolliskokous
La 9.8. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen ilta
 TERVETULOA!

Su 3.8. Ehtoolliskokous, Venetvaara
Pe 8.8. Hannat – Naisten yhteiskristil-
linen rukouspiiri. Su 10.8. sunnuntain 
kokous, Similä. Tilaisuudet klo 18 
Tervetuloa!

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Su 12.00 English Service
Su 16.00 Sanan, ylistyksen ja 
 rukouksen ilta 
Ti 19.00 Starttikurssi (5.8.-30.9.)
 johdatus käytännölliseen
 uskonelämään.
To 18.00 Rukousilta
Pe 19.00 Nuorten ilta
www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Muut seurakunnat

www.ohsrk.� 

Su 3.8. klo 11 Ehtoollisjuhla, Markku Tossavai-
nen, Tiina Hilli, Jaana Kemppainen. Ke 6.8. 
klo 19 Sana ja rukous, Pasi Markkanen. Pe 8.8. 
klo 19 LIFT – ilta. Su 10.8. klo 11 Pyhäpäivän 
sana, Klaus Korhonen, Srk – kuoro. Lasten siu-
naaminen koulutielle. Ke 13.8. klo 19 Sana ja 

rukous, Anja Nousiainen. TERVETULOA!

3.8. Jumalanpalvelus klo 11.00 ja pyhäkoulu, 6.8. Johteenhovissa ke-
sän viimeinen tapaaminen klo 13-17, 10.8. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu 
klo 11.00. Olet aina tervetullut tilaisuuksiin!

To 31.07. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen. 
Su 2.8. klo 11 Ehtoolliskirkko, Risto Wotschke, 
evankelista Tuomas Jäntti. 

To 7.8. klo 19 Lähde-ilta, Hannu Valkonen, Risto Wotschke, God`s Bell, rukouspalve-
lua, tarjoilu, aihe: Pyhä tyytymättömyys. Su 10.8. klo 11 Aamukirkko, Risto Wotschke. 
Seuraava ALFA - kurssi alkaa 26.8., ilmoittautuminen 19.8. mennessä Kati Neuvoselle, 
mooria1@luukku.com, puh. 040-5104412. www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Herättäjän päivä su 10.8. klo 10 Lumijoen Varjakassa; messu, siionin-
virsiseurat.

Kellonkartano 2008:   

     Tervetuloa Kellonkartanoon!  

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

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

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

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

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.

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele

www.loimaankivi.fi

Avoinna ma-pe 10-17 tai sop. muk.
Puh. 040 521 7107

Piriläntie 145, 90440 Kempele

MUISTOKIVET 
MYYNTINÄYTTELYSTÄ 

-20 % heinäkuun ajan

Paikkoja avoinna

Perhetyön viransijaisuus
15.9.2008 - 3.9.2009
Iin kunnassa on asukkaita noin 9200 ja seurakunnassa jäseniä 
noin 8300. Ii on luonnonkaunis pitäjä Iijoen suulla ja Perämeren 
rannalla. Seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan. Ouluun on 
matkaa vajaa 40 kilometriä.

Iin seurakunnan jäsenmäärä kasvaa ja kasvu tuo mukanaan 
erityisesti perheitä. Perhetyöntekijältä edellytetään laaja-alais-
ta työotetta, joka painottuu seurakunnan tarpeitten mukaan. 
Keskeisiä työalueita ovat perhetyö, rippikoulutyö ja nuorisotyö. 
Hakijan eduksi katsotaan se, että hänellä on kokemusta perhe-, 
rippikoulu- ja nuorisotyöstä.

Kelpoisuutena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian tai 
nuorisotyönohjaajan virkatutkinto. Viransijaisuuteen valitun tulee 
esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosre-
kisterilain 6§ 2 mom:n mukainen ote ennen viransijaisuuden 
vastaanottamista. Palkkaus on 502 vaativuusryhmän mukainen. 

Hakemukset viransijaisuuteen tulee toimittaa 11.8.2008
kello 14.00 mennessä osoitteeseen: Iin seurakunta, 
Puistotie 3, 91100 Ii. Kuoreen merkintä ”Perhetyön viran-
sijaisuus”.

Tiedustele lisää: kappalainen Pekka Soronen, p. 040 777 6959 
tai perhetyöntekijä Elisa Suikka p. 0400 541 319, kirkkoherra 
Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633.

Vuokralle tarjotaan

Palveluja tarjotaan
KOTIAPUA

Tmi Kulta-apila. P. 0400 943040 Anja.

Vuokra-asuntoja 
Oulussa ja Jäälissä 

www.riihi.fi     p. 050 441 8469

Su 3.8. klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Su 10.8. klo 17 Seurat Esko 
Leinonen. Tervetuloa!

Myydään

3 h + k + s + wc + varasto/puuvaja sekä 
piharakennus, jossa s+ 1h. 
Tontti noin 5 000 m2, joka rajoittuu Ii-jokeen. 
Sijainti Iin ja Yli-Iin rajalla. Hp. 88 000 euroa. 
Jos kiinnostuit, niin soita, 
p. 044 258 3988.

Rintamamiestalo 

SEURAT
Kellon seurakuntakodissa
Pe 1.8. klo 18.30

Rukoushuoneella (Välivainio)
La 2.8. klo 12 ja klo 18
Su 3.8. klo 12 ja klo 17

Muutoin seurat sunnuntaisin klo 14.
Kaikki sydämellisesti tervetulleita!

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 (Välivainio)

TILAISUUTEMME
Su 3.8. klo 11.00  EHTOOLLISKOKOUS, 
Simo Pitkänen
La 2.8. klo 14.00 NAISTENPIIRI Korhosel-
la Putaalantie 5, Utajärvi. Napostelua, 
rukousta, sanaa ja säveliä yhdessä.

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu:http://wnet.suomi.net 

/kotisivu/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Peili
”Peilillä ei ole sydäntä, mutta paljon ajatuksia.”

Pari vuotta sitten minuun iski hillitön peilikammo. Kun entisestä urheilijanuoru-
kaisesta kuoriutui keski-ikäistyvä pastori, alkoi peilikuvan näkeminen tuottaa ennen 
kokematonta tuskaa. Ensimmäisenä mieltä alkoivat kalvaa otsarypyt. Iho ei näyttänyt 
enää yhtä kimmoisalta ja kuulaalta ja silmien ympärilläkin oli erotettavissa pandakar-
humaisia piirteitä. 

Seuraavaksi peili kiinnitti huomioni oudosti kasvaneisiin jenkkakahvoihin. Kaf-
taani ei enää mahtunut päälle ja orastava rovastinvatsa sai peilikuvani näyttämään 
harvinaisen luotaantyöntävältä. Erityisen pelottavia olivat vaatekauppojen sovitusko-
pit, joissa omia kauneusvirheitään pystyi kauhistelemaan monista eri kulmista. Lopulta 
vaatteet jäivät kokonaan ostamatta. Niinpä kuljin samoissa farkuissa läpi vuoden. 

Peilikammoni meni lopulta niin pitkälle, etten vessassakaan uskaltanut laittaa valoja 
päälle, vaan suoritin pimeässä toimenpiteeni aina käsienpesua myöten. Vanhenemista 
ja puutteellisuutta oli niin vaikea niellä, että olin valmis vaikka pitämään silmiä kiinni 
parturissa, ettei karua todellisuutta tarvinnut katsoa silmästä silmään.

Noin vuosi sitten juoksukilpailuni peilin kanssa päättyi. Minä hävisin. Luovutin 
lopulta ja katselin tuntitolkulla itseäni peilistä. Niin, eihän se alussa hyvältä näyttänyt. 
Pahemmalta kuin olin edes ajatellut. Vähitellen aloin kuitenkin hyväksyä itseäni ryppy 
rypyltä ja makkara makkaralta. Tällainen minä olen, Luojan luoma. Kerran jopa ajat-
telin, että tuossapa onkin komea mies.

Viikon evankeliumi kehottaa meitä tutkimaan itseämme Jumalan edessä. Pako-
matka kannattaa lopettaa juuri nyt, sillä Jumala tahtoo tehdä Sinut terveeksi. Parane-
minen alkaa tosiasioiden tunnustamisella, pysähtymisellä. Olethan sinä Jumalan oma 
kuva, kaunis ihminen!

miKKo SAlmi
Seurakuntapastori

Karjasillan seurakunta

’Itsensä tutkiminen’ on aiheena 12. sunnuntaina helluntaista. Evankeliumikirjas-
sa todetaan periluterilaiseen tyyliin: ”Jumalan sana neuvoo meitä arvioimaan it-
seämme ja elämäntapaamme. Oikea itsensä tunteminen näkyy nöyryytenä ottaa 

vastaan armo yksin Jumalan lahjana. Itseriittoisuus vääristää ihmisen todellisuudenta-
jun. Hän kuvittelee pystyvänsä täyttämään Jumalan tahdon omin voimin.” Jumalan sa-
nan peili välittääkin tarkan ja kirkkaan kuvan jokaisesta ihmisestä, eikä sen edessä löydy 
yhtään täydellistä ihmistä itsensä Jeesuksen lisäksi.

Evankeliumiteksti Matteuksen mukaan puhuu kahdesta veljeksestä. Toinen heistä 
kieltäytyy ensin käskystä mennä työskentelemään isänsä viinitarhaan. Sitten hän tu-
lee katumapäälle ja menee töihin. Isä ei tiedä tästä, vaan kysyy heti toista veljeä. Toinen 
veljeksistä lupautuu ensin työhön, mutta peruu pian lupauksensa, eikä tule. Kuulijoina 
olleet ylipapit ja kansan vanhimmatkin ymmärsivät, että edellinen toimi katuvaisena 
isänsä tahdon mukaisesti.

Jeesus kytkee tapahtuman rohkeasti oman aikansa Johannes Kastajan parannussaar-
naan. Hieman aiemmin Jeesus oli jo kysynyt, mistä Johanneksen kaste on peräisin, tai-
vaasta vai ihmisistä, saamatta lainopettajilta vastausta. Jeesuksen mukaan portot ja pub-
likaanit uskoivat evankeliumin ja pääsivät Jumalan valtakuntaan. Kansan vanhimmat 
eivät kääntyneet, vaikka näkivät kaikki nämä ihmeet. He olivat kuin mies, joka ensin 
sanoo menevänsä töihin, muttei mene. 

Vertaus kuuluu sarjaan väittelyitä ja vertauksia, joissa Jeesus ja kansan vanhimmat 
ottavat mittaa toisistaan ennen Jeesuksen ristintietä. Matteus levittää eteemme näky-
män Jeesuksesta kaikkitietävänä ja -näkevänä Jumalan Poikana, joka osoittaa yhteisön-
sä hengellisen eliitin harhautuneisuuden ja omavanhurskauden.

PeKKA TuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 51: 6–14
Ensimmäinen lukukappale Job 42: 1–6  
tai 1.Sam. 17: 37–45, 48–50
Toinen lukukappale Room. 7: 14–25
Evankeliumi Matt. 21: 28–32

Vain sinä tunnet minut Vapahtaja,

Ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin.

Jos luoksesi en pääse voittajana,

saan tappioni tuoda kuitenkin.

VK 289:1

w w w.sxc . hu /  C lau d ia  M eye r
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Krysoliitin valoa

Ufo-termiä, tunnistama-
ton lentävä objekti, käy-
tetään usein synonyy-
mina lentäville lautasil-

le. Oudoista tapahtumista saate-
taan puhua ihan ufojuttuina, tai 
ufoiluna. Varsinkin tiedotusväli-
neiden sensaatiohakuinen termi-
tys on aiheuttanut sen, että tun-
nistamattomiin lentäviin objek-
teihin ladataan paljon mielikuvi-
tuksellisia merkityksiä. 

Joidenkin ilmiötä tutkivien 
ufologien kannattaman ET-hy-
poteesin (Extra-Terrestial) mu-
kaan ne tunnistamattomat lentä-
vät objektit, joiden alkuperä jää 
tutkimusten jälkeen edelleen sel-
vittämättä ovat  maan ulkopuo-
lista perua. Oletus avaruusolen-
tojen olemassaolosta liittyy vah-
vasti teoriaan muinaisista astro-
nauteista, jolla on oma historian-
sa suomalaisessa kristillisessä pe-
rinteessä.

Muinaisiin astronautteihin 
perustuvat teoriat esittävät, että 
joskus ihmiskunnan historiassa, 
tai jo aiemmin, maailmankaik-
keudesta saapuneet maan ul-
kopuolista älykkyyttä edusta-
neet muukalaiset ovat myötä-
vaikuttaneet maapallon kehi-
tykseen. 

raamatun 
tulkinta
Joidenkin teorioiden kannat-
tajat uskovat,  että muukalaiset 
vaikuttivat nykyihmisen, tai jopa 
itse  elämän syntymiseen. Jotkin 
tulkintatavat esittävät, että ava-
ruusvierailla olisi ollut vain välil-
linen vaikutus ihmiskunnan his-
toriaan, joka näkyisi eritoten us-
konnoissa ja kulttuurihistorias-
sa. Todisteita väitteille hae-

Ufouskovaisuudella on värikäs 
lyhyt historiansa suomalaisessa 
kristillisessä perinteessä. Avaruuden 
vierailijat nähdään joko demoneina 
tai maan ulkopuolisen sivilisaation 
jumalkaltaisina lähetteinä.

taan eri kulttuuripiirien taidehis-
torioista, uskonnoista ja muista 
historiallisista lähteistä. Raamat-
tu on yksi kyseisen teorian tutki-
muksellisista perusteoksista.

FM Marko Kananen esittää 
yhtymäkohtia suomalaisen kris-
tillisen perinteen, ja muinaiset 
astronautit -teorioiden kesken 
pro gradu-tutkielmassaan An-
cient astronaut -teorioiden tulo 
Suomeen. Hänen mukaansa teo-
riat ovat syntyneet kristillisessä 
kulttuuripiirissä. 

Ennen ensimmäisenkään suo-
menkielisen ufokirjan ilmesty-
mistä pastori Wiljam Aittala kir-
joitti 1950-luvun lopulla teoksen 
Kaikkeuden sanoma avaruuskau-
den ihmiselle, jossa hän spekuloi 
muun muassa Raamatun Juma-
lan poikien olleen mahdollisesti 
muiden maailmojen lankeamat-
tomia asukkaita ja Heenokin ol-

leen ”ihmiskunnan ensimmäi-
nen avaruusmatkailija”. Aivan 
muinaiset astronautit -teorioi-
den tapaan Aittala sanoo olevan 
”sekä Raamatun, että terveen jär-
jen mukaista uskoa, että on ole-
massa muitakin maailmoja kuin 
meidän”.

ufopapit
Vilppulalainen rovasti Arvi Me-
rikallio perusti 1960-luvun 
alussa Suomen Planetistien Seu-
ra ry:n, joka omin sanoin toimi 
”kristillissiveellisen yleisnäke-
myksen hengessä”. Kanasen mu-
kaan seuraa kutsuttiin ”pappien 
ufokerhoksi”.

Merikallion mielestä ihmi-
set eivät ole yksin avaruudessa, ja 
hän linjasi napakasti ”ettei tähti-
veljiemme sanoma ole panteistis-
ta mystiikkaa”. Merikallio kertoi 
näkemyksiään kirkon saarnas-
tuolista käsin, ja julisti ”lentävi-

en lautasten tulevan suoritta-
maan kristittyjen tempauk-

sen lopunaikojen koitta-
essa”. 

Kananen muis-
tuttaa, että Merikal-
lio oli vakuuttunut 
myös menneisyyden 
ufojen olemassaolos-

ta: ”vuosituhansien 
takaiset todisteet kir-

jallisina, kalliohakka-
uksina, -maalauksina, 

merkkikivinä tms. kerto-
vat vakaata ufo-totuutta, ja 

todistavat: ei uutta auringon 
alla, mitä on nyt on ollut ennen-

kin”.
Useat yksittäiset kirkonmiehet 

ottivat kantaa ufoilmiöön. Pas-
tori ja sosiaalineuvos Juho 

Tenhiälä (1912–1999) kir-

joitti teoksen Usko ja ufot (1972). 
Helsingin kirkkoherrana toimi-
nut, ja lukuisia kirjoja kirjoitta-
nut Voitto Viro (1914–199) puut-
tui myös ufoaiheeseen. 1971 Ka-
levassa julkaistussa artikkelissa 
Viro piti ufoja täysin mahdolli-
sena selityksenä useille Raama-
tun tapahtumille. Hän hyväksyi 
ajatuksen, että Jeesus olisi mah-
dollisesti ollut humanoidi. 

mellerismiä
Luterilainen kirkko ei ottanut 
instituutiona kantaa ufokysy-
mykseen. Vaikka useat papit oli-
vat aktiivisia aihepiirin  harras-
tajia, ei papistokaan ilmoittanut 
kollektiivisesti kantaansa. Ilmas-
sa oli epävarmuutta. Miten suo-
malaisen kristityn tuli suhtautua 
ufoihin? 

Kysymykseen alkoi sadella 
vastauksia, kun ufojen uskonnol-
liseksi vastustajaksi ilmoittautui 
1970-luvun alussa Leo Meller, ja 
Kuva ja Sana Oy:n julkaisema Ki-
pinä-lehti. 

Mellerin tie ufoilmiön har-
rastajasta fanaattiseksi vastusta-
jaksi toi ufoilmiöön liittyvät eet-
tismoraaliset kysymykset näky-
västi esille. Marko Kananen ku-
vaa Mellerin toimintaa seuraa-
vasti: ”Hän on saanut nimiinsä 
jopa oman uudissanan ’melleris-
mi’, joka tulee hänen yltiökirjai-
mellisista lopun aikoja koskevista 
Raamatun tulkinnoistaan. Mel-
lerin mukaan lentävät lautaset 
ovat toisaalta yliluonnollista al-
kuperää olevia lopun ajan merk-
kejä, mutta varsinkin humanoi-
di-kontaktien kehotus maailman 
yhdistymiseen ja rauhaan on sel-
vä merkki ’demonisten’ voimien 
eksytyksestä. 

Meller pohdiskelee, ovatko 
lentävät lautaset demonista al-
kuperää vai lähtöisin toisilta pla-
neetoilta. Ilmiön todellisuudesta 
hän on kuitenkin vakuuttunut: 
’nykyisin on lautasten olemassa-
olon puolesta esitetty niin eittä-
mättömiä todisteita, että asiaan 
vain summittaisestikin perehty-
neen on myönnettävä ilmiöiden 
todellisuus’.

E.T. -elokuva sai Mellerin jäl-
leen ampumaan täyslaidallisen 
kohti ufologiaa. Mellerin puheka-
setti Avaruusmessias ajan merkki-
nä ja kolme hänen itse kirjoitta-
maansa juttua Kipinässä vakuut-
tivat E.T.:n olevan lapsiin kohdis-
tuvan paholaisen manipuloinnin 
väline. Meller uskoo, että Saata-
nasta lähtöisin olevan ufoilmiön 
rinnalla esiintyy myös Jumalan 
enkeliufoja.” 

Suomalaisen ufotutkimuksen 

w w w.sxc . hu /  C an B e r ko l 

R
eija H

aap
alain

en

On sekä Raamatun, että terveen järjen 
mukaista uskoa, että on olemassa muitakin 
maailmoja kuin meidän. 

Pastori Wiljam Aittala 
1950-luvulla
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etsiessä tieteellisesti kestäviä to-
disteita muukalaisten vierailuis-
ta planeetallamme, Meller häm-
mensi soppaa sekoittamalla mui-
naisiin astronautteihin pohjautu-
vaan teoriaan oman uskonnolli-
sen maailmankuvansa. Mellerin 
tietämys ilmiöaihepiiristä oli val-
tava, ja sitä värikkäämpi oli sana-
sota itse paholaista vastaan. 

Kananen kuitenkin huomaut-
taa, että Mellerin näkyvät kan-
nanotot ovat vaikuttaneet myös 
tieteellisen ufotutkimuksen jul-
kikuvaan: ”Leo Meller on vuosi-
kymmenien perspektiivillä ja in-
tensiivisellä aihepiiriin paneu-
tumisellaan varmasti yksi Suo-
men johtavia ufologian tuntijoi-
ta. Meller on myös – tavallaan pa-
radoksaalisesti – ollut merkittä-
vä ufokysymysten  esilläpitäjä ja 
ufologisen tietouden levittäjä”. 

Kolikon 
kaksi puolta
Muinaiset astronautit -teorioi-
den kannattajat ja fundamen-
talistikristityt näyttäytyvät teo-
rioiltaan täysin vastakkaisina, 
mutta silti, liki toisiaan täyden-
tävinä. Molemmat uskovat Raa-
matun tarinoiden pitävän paik-
kansa. 

Yllättävää kyllä, materialismia 
ja ateismia edustavat muinaiset 
astronautit -teorioiden kannat-
tajat hakevat tukea väitteilleen 
fundamentalistikristittyjen krea-
tionisminäkemyksistä: ”Sinänsä 
kreationismilla ja ancient astro-
naut -teorioilla on paljon yhteis-
tä. Molemmat epäilevät, olisi-
vatko sattuma ja evoluutio yksin 
pystyneet luomaan homo sapien-
sin tai elämän ylipäätään. Tapah-
tumien aiheuttaja ei kuitenkaan 

ole Jumala, vaan maapallon ulko-
puolinen sivilisaatio. Fundamen-
talistit – Leo Meller etunenässä – 
taas ovat vakuuttaneet ufoilmiön 
todellisuutta osoittaakseen hen-
kivaltojen ja Saatanan kätyrei-
neen todellisuuden; samalla tu-
lee todistetuksi Jumalan ja hänen 
enkeleidensä todellisuus.” 

Kristitylle tärkein kysymys 
lienee, ovatko nämä ulkoavaruu-
den muukalaiset Saatanasta vai 
Jumalasta. Raamatun mukaan 
Jumala loi ihmisen omaksi ku-
vakseen, ja ensimmäinen ajatus 
mulkosilmäisistä, suikalevarti-
sista öttiäisistä ei sovellu yhteen 
kristityn humanistisen omaku-
van kanssa. 

Katolinen kirkko on kuiten-
kin ottanut aiheeseen viralli-
sesti kantaa. Viime toukokuus-
sa L’Osservatore Romano -lehdes-
sä julkaistu Vatikaanin observa-
torion johtavan tutkijan, pasto-
ri Jose Gabriel Funesin lausun-
to uutisoitiin nopeasti maailman 
tietotoimistoissa. Funesin mu-
kaan kristitty ei voi kyseenalais-
taa Jumalan luomisvapauden ra-
joja, joten usko maan ulkopuo-
liseen älykkyyteen ei ole ristirii-
dassa kristillisen opin kanssa. 

1633 jumalanpilkasta tuomit-
tu Galileo Galilei saattaisi hy-
myillä Funesille hieman ilkiku-
risesti.

lAuri TervoNeN

Lähde: 
Marko Kananen, pro gradu-tut-
kielma (Tampere, 1998)
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Fundamentalistikristityt ja muinaiset astronautit 

-teorioiden kannattajat pitävät Hesekielin Näkyä 

Herran Kirkkaudesta autenttisena silminnäkijäto-

distuksena.  

”Ja tämän minä näin: Jokaisen vieressä oli pyörä, jo-

ka kosketti maata. Kaikki neljä pyörää olivat toisten-

sa kaltaiset, ja ne välkehtivät kuin olisivat krysoliitis-

ta tehdyt. Niissä oli kuin toinen pyörä ristikkäin toi-

sen kanssa, sellaiset ne olivat rakenteeltaan. Olen-

not liikkuivat neljään suuntaan, eikä pyörien tarvin-

nut kääntyä. Pyörät olivat korkeat, pelottavat, jokai-

sen kehä välkehti kauttaaltaan valoa. Kun olennot 

liikkuivat, liikkuivat pyörätkin niiden vierellä, ja kun 

ne kohosivat maasta, kohosivat pyörät niiden muka-

na.  Minne henki niitä ohjasi, sinne ne kulkivat hen-

gen käskyjen mukaan, ja niiden vierellä kohosivat il-

maan pyörät, sillä pyöriä liikutti sama henki. Pyörät 

liikkuivat minne olennotkin, ne pysähtyivät olento-

jen pysähtyessä ja kohosivat ilmaan niiden vierellä, 

sillä niitä liikutti sama henki.” (Hesekiel, 1:15–21)

Aert de Gelder
Battesimo di Cristo, 1710
Fitzwilliam Museum (Cambridge)

Carlo Crivelli
Annunciazione, 1486
National Gallery (London)

Bonaventura Salimbeni
Esaltation of the Eucaristy, 1600
Church of San Pietro (Montalcino)
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 3.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jyrki Vaaramo, avustaa Ari-
Pekka Metso. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula. Radioin-
ti Radio Dei. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Ari-Pek-
ka Metso ja urkurina Maija 
Tynkkynen. 

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 3.8. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, avustaa Erja Jär-
vi, kanttorina Tiina Tuomi-
koski. 
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 10 Kastellin kirkossa. 
Toimittaa Juha Vähäkan-
gas, saarnaa Heikki Karppi-
nen, avustavat Henrik Keto-
la, Emmi Korpi, Tiina Parkki-
nen, kanttorina Riitta Piip-
po. Konfirmoitavana Maik-
kula 3 -rippikouluryhmä. 
Messu su 10.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa toi-
mittaa Jaakko Tuisku, saar-
naa Mikko Salmi, avustaa 
Sanna Okkonen, kanttorina 
Juha Soranta. Kirkkokahvit. 
Kouluun lähtevien siunaa-
minen. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Liisa Suorsa, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto. 
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Suorsa, kanttorina Juha 
Soranta.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
 
Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 
3.8. klo 10 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Helena Paalan-
ne, avustavat Anssi Putila, 
Hanna Viren ja Liisa Fiskaa-
li, kanttorina Emilia Soran-
ta. Pateniemi 1 -rippikoulu-
ryhmä. 
Messu su 3.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Heikki Jämsä. 
Messu su 3.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, avustaa 
Erja Järvi, kanttorina Tiina 
Tuomikoski. 

Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Hele-
na Paalanne, avustavat Ans-
si Putila, Hanna Viren ja Lii-
sa Fiskaali, kanttorina Emi-
lia Soranta. Rajakylä 1 -rippi-
kouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustavat Pekka Jark-
ko, Maija Konttinen ja Jo-
hanna Fiskaali, kanttorina 
Anu Vuorenmaa. Pateniemi 
5 -preparirippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Iltamessu su 3.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, avustaa Päivi 
Jussila, kanttorina Anu Vuo-
renmaa. 
Viikkomessu ke 6.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Lauri Kujala, kanttorina Emi-
lia Soranta. 
Messu su 10.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Juha Tah-
kokorpi, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 10.8. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, Lauri Kujala, Eli-
na Lapinoja ja Minna Virta-
nen, kanttorina Anu Vuoren-
maa. Pateniemi 3 -rippikou-
luryhmä.
Messu su 10.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
Konfirmaatiomessu su 10.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Terhi-Lii-
sa Sutinen, Lauri Kujala, Eli-
na Lapinoja ja Minna Virta-
nen, kanttorina Anu Vuoren-
maa. Rajakylä 2 -rippikoulu-
ryhmä.
Iltamessu su 10.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. 
Messu su 10.8. klo 18 Pate-
niemen kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, saarna ro-
vasti Jorma Niinikoski, kant-
torina Emilia Soranta. Huomi-
oi poikkeuksellinen aika. Pa-
teniemen Ry:n kesäseurat.
Viikkomessu ke 13.8. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 3.8. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pentti 
Kortesluoma, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

Messu su 3.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.
Elojuhlamessu su 10.8. klo 
10 Oulujoen kirkossa. Toimit-
taa Paavo Moilanen, saarnaa 
Olavi Rimpiläinen, Gaudiate-
kuoro, johtajana ja kantto-
rina Lauri Nurkkala, urkuri-
na Sanna Leppäniemi. Ylikii-
mingin puhaltajat, johtaja-
na Tuomo Rahko. Radio Dei. 
Elojuhla jatkuu pappilan pi-
hamaalla. Kirkon 100-vuo-
tisjuhla.
Messu su 10.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Lauri Nurkkala.

YlIKIIMIngIn AluE
Messu su 3.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina 
Jenni Rautakoski.
Elojuhlamessu su 10.8. klo 
10 Oulujoen kirkossa. Katso 
tarkemmat tiedot yllä.

Hailuoto
Messu su 3.8. klo 10, toimit-
taa Pekka Kyllönen, kant-
torina Timo Ustjugov. Rau-
hanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Ruokailumahdollisuus.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 vanhan kirkon 
raunioilla. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Timo 
Ustjugov. 40 vuotta vanhan 
kirkon palosta.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Pekka 
Siljander, kanttorina Katri 
Niskakangas. Kesän 6. leiri-
rippikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Arto Nevala, saarna Ma-
ria Vähäkangas, kanttori-
na Hannu Niemelä, urkurina 
Katri Niskakangas. Kouluun 
lähtevien siunaaminen. Kirk-
kokahvit.
Maakirkko sanajumalanpal-
velus pe 15.8. klo 18 Henni 
ja Paavo Heikkisellä Lohko-
järvellä. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Hannu 
Niemelä.

Kempele
Messu su 3.8. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, avustaa Seija Helo-
maa, kanttorina Marjo Irjala.

Messu su 10.8. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Timo 
Riihimäki, kanttorina Mar-
ja-Liisa Jääskeläinen. Mes-
sussa laulaa kaksi virolaista 
kuoroa. 50 vuotta sitten ri-
pille päässeiden kutsujuma-
lanpalvelus.

Kiiminki
Messu su 3.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
saarnaa ja avustaa kesäteolo-
gi Otto Komppa, kanttorina 
Jarkko Metsänheimo.
Konfirmaatiomessu su 
10.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Palosaari, avus-
taa Sanna Karjalainen, Ot-
to Komppa, kanttorina Mar-
ja Ainali.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 18 Jäälin seurakun-
takodissa. Toimittaa Mark-
ku Palosaari, avustaa Otto 
Komppa sekä lastenohjaajat 
Kaija Luukkonen ja Merja 
Pyykkönen, kanttorina Mar-
ja Ainali. Kouluun lähtevien 
siunaaminen.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Birgitta Kontio sekä lasten-
ohjaajat Oili Kajava ja Teija 
Hanhela, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo. Kouluun läh-
tevien siunaaminen.

Liminka
Messu su 3.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa  Aino Pieskä, 
kanttorina Juha Pöykkö. 
Jumalanpalvelus su 3.8. klo 
15 Vanamossa Tupoksessa.
Jumalanpalvelus su 10.8. 
klo 12 Partiokämpällä. Toi-
mittaa Ilkka Tornberg, kant-
torina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
3.8. klo 18 kirkossa. Toimitta-
vat Jukka Kolmonen ja kant-
tori Maili Muuttola-Junkko-
nen.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 Varjakassa. Toi-
mittavat Markku Tölli ja 
kanttori Maili Muuttola-
Junkkonen. 

Muhos
Konfirmaatiomessu su 3.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, avustaa 
Rainer Väänänen, kanttorina 
Anna-Elina Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Anna-Elina Jaakkola.

Pudasjärvi
Konfirmaatiomessu  su 
3.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, avus-
taa Oskari Holmström, kant-
torit Jukka Jaakkola ja Keijo 
Piirainen. Kirkkotaksi seura-
kuntakodilta klo 9.30, oma-
vastuu 3 euroa.
Messu su 10.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Perttu Kyl-
lönen, kanttori Keijo Piirai-
nen. Kirkkotaksi seurakun-
takodilta klo 9.30, omavas-
tuu 3 euroa.

Siikalatva
KEStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
3.8. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Jonna Koistinen. 
Hautausmaahartaus.
Messu su 10.8. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Min-
na Rahko, kanttorina Veijo 
Kinnunen. 60. valtakunnal-
lisiin kotiseutupäiviin liitty-
en seppeleen lasku sankari-
haudoille. 
Iltakirkko ja ehtoollinen su 
10.8. klo 19. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Jonna Koisti-
nen, avustaa Pasi Kurkinen.  

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
3.8. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Jonna Koistinen.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 12 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Jonna Kois-
tinen. Kunniakäynti sanka-
rihaudoilla 60. valtakunnal-
listen kotiseutupäivien joh-
dosta. 

PulKKIlA
Sanajumalanpalvelus su 3.8. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Urpo Luokkala, kant-
torina Veijo Kinnunen.
Juhlajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
saarna Martti Arkkila, kant-
torina Pekka Kyöstilä. Liittyy 
Pulkkilan kotiseutupäiviin. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla ja kirkkokahvit seura-
kuntakodilla, mukana nimik-
kolähetit Satu ja Jorma Ark-
kila.

PYhäntä
Maallikkovetoinen iltakirk-
ko su 3.8. klo 19. Toimittaa 
Mikko Kamula ja kanttori 
Veijo Kinnunen. 
Messu su 10.8. klo 19 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko ja 
kanttori Veijo Kinnunen. 

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
3.8. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Markku Jaakkola, 
kanttorina Eeva Varonen.
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Jonna Kois-
tinen. 

Siikasalo
RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su 3.8. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Leena Brockman.
Messu su 3.8. klo 12 Revon-
lahden kirkossa. Toimittaa 
Lauri Haapala, saarna Juha-
ni Alaranta.
Perhekirkko su 10.8. klo 10 
Paavolan kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman. Eskarin 
aloittavien siunaaminen.
Perhemessu su 10.8. klo 12 
Revonlahden kirkossa. Toi-
mittaa Lauri Haapala. Eska-
rin aloittavien siunaaminen.

SIIKAJoKI
Sanajumalanpalvelus su 
3.8. klo 10. Toimittaa Reino 
Tanjunen.
Messu su 10.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapala.
 
VIhAntI
Sanajumalanpalvelus su 
3.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Lauri Haapala, saarna 
Kaarlo Hirvilammi, kantto-
ri Asko Rautakoski, reservi-
läisten kuoro, Pohjan soti-
lassoittokunta. Kunniakäyn-
ti sankarihaudoilla. Jokilaak-
sojemme tammenlehväsu-
kupolven kristillis-isänmaal-
linen kesäjuhla. Ruokailu 
koululla ja Päiväjuhla kirkos-
sa klo 13. Kahvitus seurakun-
tatalossa. 
Kotiseutujuhlajumalanpal-
velus su 10.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihimä-
ki, kanttori Jonna Ypyä. Es-
karin aloittavien siunaami-
nen. Seppeleenlasku sanka-
rihaudoilla. 

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
3.8. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kant-
torina Tomi Heilimo.
Messu su 10.8 klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.

tEMMES
Sanajumalanpalvelus su 
10.8. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Gideoneiden kirk-
kopyhä. 
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31.7.–14.8.2008

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

Kesäisiä konsertteja 
tuomiokirkossa     
35 vuotta

enot oulussa 

Tuomiokirkon kesän urkukon-
serttisarja alkaa 35:nen kerran. 
Torstaisin kello 19 soiva kon-
serttisarja painottuu romantii-

kan ajan musiikkiin.
Neljän konsertin sarjan aloittaa 

31.7. urkuri Susanne Kujala. Hänen 
ohjelmassaan on Johann Sebastian 
Bachin, Julius Reubken, Veli Kujalan 
ja Franz Lisztin teoksia.

Seuraavaksi tuomiokirkkoon saa-
daan saksalaisväriä, kun urkuripa-
riskunta Katja ja Frank Bettenhau-
sen saksalaisesta Rudolstadtin kau-
pungista konsertoi 14.8. He esittävät 
Gustav Merkelin, Josef Rheinberge-
rin ja Charles-Marie Widorin teok-
sia. Osan ohjelmasta Bettenhausenit 
soittavat nelikätisesti.

Kanttori Olli Pyylampi on vuoros-
sa 28.8. Hän esittää Johannes Brahm-

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Kesähartaudet: 
To 31.7. klo 18.30, Kuntotalo. 
Jyrki Vaaramo.
Ke 6.8. klo 15, Senioritalo. 
Tiina Kinnunen.
To 7.8. klo 18.30, Kuntotalo. 
Tiina Kinnunen.
Pe 8.8. klo 14, Intiön hoiva-
koti. Tiina Kinnunen.
Ke 13.8. klo 14.15, Aurinko-
koti. Jyrki Vaaramo.
To 14.8. klo 14, Keskustan pal-
velukeskus. Jyrki Vaaramo.
To 14.8. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
Virsihartaudet: 
Su 3.8. klo 12, Vanha kappe-
li. Jyrki Vaaramo.
Su 10.8. klo 12, Vanha kap-
peli. Ari-Pekka Metso.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
13.8., Karjasillan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaudet: 
Oulujoen hautausmaalla, sa-
teen sattuessa kirkossa.
To 31.7. klo 18. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttori 
Sanna Leppäniemi. 
To 7.8. klo 18. Toimittaa Pert-
ti Lahtinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
urkukonsertit Oulun tuo-
miokirkossa. Ks. erillinen il-
moitus.
oulunsalo Soi -konsertit: 
Oulun tuomiokirkossa 
Ti 5.8. klo 19. Lapin kamari-
orkesteri; Jukka Perko sakso-
foni. Johtaa John Storgårds. 
Liput 20/17 €.
To 7.8. klo 19. Heinavanker, 
eestiläinen vanhanmusiikin 
lauluyhtye. Liput 15/12 €.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri ke 27.8. klo 18, 
Kastellin kirkko. Stieg Lars-
son: Miehet jotka vihaavat 
naisia, Marko Kilpi: Jääty-
neitä ruusuja. Kirjalista kirk-
koherranvirastosta tai www.
oulunseurakunnat.fi/nyt.

Tuiran seurakunta
tuiran kesäkonserttisarja: 
Pyhän Tuomaan kirkossa
Ke 6.8. klo 18.30 Emilia So-
ranta, urut, Jyrki Kuusirati, 
trumpetti, Sinikka Ala-Lep-

pilampi, viulu ja Anne So-
mero, viulu.
Ke 13.8. klo 18.30 Heikki Kal-
lunki, sello ja Lauri-Kalle Kal-
lunki, urut.

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMIngIn AluE
Kesäillan musiikkihetket 
Ylikiimingin kirkossa. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Diakonia

Tuiran seurakunta
naisten ilta ma 11.8. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Kesän viimeinen ker-
ta. Ohjelmassa yhdessäoloa, 
hartaus. Tarjolla iltakahvi, 
pientä naposteltavaa.

Yhteinen seurakunta-
palvelu
näKöVAMMAISEt
näkövammaiset lapset per-
heineen -kesätapaaminen 
la 16.8. klo 15, Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus. Yhdes-
säoloa, ulkoilua, pelejä, sau-
nomista, uimista ja makka-
ranpaistoa. Ilm. Näkövam-
maiset lapset ry:lle Susanna 
Hintsalalle viimeistään 12.8. 
p. 050 5497 485 tai susanna.
hintsala@gmail.com. 
näkövammaisten leiripäi-
vä ke 20.8. klo 9–15, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus.  
Syyskauden aloitus yhteis-
työssä Näkövammaisten kes-
kusliiton senioripalveluiden 
kanssa. Ilm. ruokailun takia 
viim. 12.8. p. 3161 340. Hinta 
7 € sisältää tulokahvit, lou-
naan ja päiväkahvit.

PäIhdEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 1.8. Ulkoilupäivä A-killalla  
Hintantie 24 klo 12 alkaen.

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma 4.8. klo 10–14 ja ma 
11.8. klo 10–14.

Nuoret
nuortenilta Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa. 
Ks. erillinen ilmoitus. 

Oulujoen seurakunta
Avarit eli nuorten avoimet 
illat ma 4.8., ke 6.8., ma 11.8.  
ja ke 13.8. klo 18 Hintan seu-
rakuntatalossa. 

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 6.8. ja 

13.8. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion ää-
rellä iltapala ja päätöshar-
taus.
opiskelijoiden ystävyysvie-
railun leiri 24.–27.8. Siiran-
järven eräleirikeskus. Oppi-
laitostyön ystävyysseurakun-
nista Saksan Braunschwei-
gista ja Englannin Lancaste-
rista vierailee noin 20 opis-
kelijaa 21.–29.8. Osa vierai-
lua on yhteinen leiri suoma-
laisten opiskelijoiden kans-
sa. Leiri matkoineen on il-
mainen, kieli englanti. Lei-
rille otetaan ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilm. viim. 17.8. 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Lisätietoja Ari Savuoja, 
p. 040 524 5919.

oPISKElIJAJäRJEStöt
Evankeliset opiskelijat ja 
nuoret aikuiset to 31.7. klo 
18, Öbergin talo. Efesolais-
kirje 5.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 6.8. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten leiripäivä ti 
12.8., Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Linja-autoreit-
ti ilmoittautuneille: Patenie-
men kirkko klo 8.00, Palo-
kan palvelukeskus klo 8.10, 
ajaa Haukiputaan tietä, ot-
taa kyytiin pysäkeiltä, Koske-
lan seurakuntakodin pysäkki 
klo 8.25, ajaa Emäpuuntietä, 
Hiidentien päätepysäkki 
Puolivälinkankaalla klo 8.35, 
Kaarnatien pysäkki Alppilas-
sa klo 8.40, Tuiran kirkko klo 
8.50, Tuiran palvelukeskus 
Kangastiellä klo 8.55, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Paluu noin klo 15.

Leirit ja retket
Perinteinen sinkkuleiri 
5.–7.9. Rokuan leirikeskus.  
Leirin hinta vain 34 €. Ilm. 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai (08) 31 61 340 (arki-
sin klo 9–16). Mukana pastori 
Juha ”Vähis” Vähäkangas.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Elämysleiri 4.–6.-luokkalai-
sille 26.–28.9. Siiranjärven 
eräleirikeskus. Ensisijaisesti 
tuomiokirkkoseurakunnan 
tytöille ja pojille. Kalastus-

ta, samoilua, erätaitoja, as-
kartelua ja luonnon helmas-
sa hiljentymistä. Hinta 30 
€ sis. matkat, majoituksen, 
ruuat, ohjelman sekä tapa-
turmavakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenil-
le. Ilm. viim. 12.9. p. 08 3161 
340. Mukaan mahtuu 20 en-
simmäistä. Lisätietoja Käkkä-
rältä 040 5747 183 tai Kaijal-
ta 050 5249 779. 

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiripäivä to 
14.8., Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Linja-auto-
reitti: Caritas klo 7.40 Lin-
tulammentien pysäkki, Kar-
jasilta klo 7.50 kirkon edes-
tä, Kaukovainion kappelil-
ta klo 8.00, Kastellin kirkko 
Töllintie klo 8.15, Maikkulan 
kap-peli klo 8.25, Kaakkuri-
nojantie Siipikujan läheinen 
pysäkki klo 8.40.
Isä-lapsi -seikkailuviikon-
loppu 5.–7.9. Tornion Kari-
järven partiokämppä (tuk-
kilaiskämppä). Soveltuu par-
haiten 5–14-vuotiaille lap-
sille. Kalastetaan, souda-
taan, seikkaillaan ja sauno-
taan. Isät varaavat mukaan 
oman perheensä ruoat. Yk-
si yhteinen ateria valmiste-
taan järvestä saadusta ka-
lasta ja marjoista ja sienistä. 
Bussimaksu isät 30 €, lapset 
10 €. Etusija Karjasillan seu-

rakunnan jäsenillä. Ilm. vii-
meistään 28.8. p. (08) 3161 
340. Lisätietoja kappalainen 
Olavi Mäkelä 040 763 6488 
tai nuorisotyönohjaaja Hen-
rik Ketola 040 730 4118.

sin ja Franz Lisztin teoksia. 
Tuomiokirkkoseurakunnan urku-

ri Maija Tynkkynen päättää sarjan 4.9. 
kuoriurkujen 25-vuotisjuhlakonsertilla. 
Hän esittää vanhempaa musiikkia, oh-
jelmistossa on ainakin Bachin Passaca-
glia c-molli ja Pachelbelin tuotantoa. 

Konsertteihin on vapaa pääsy, ohjel-
ma maksaa 5 euroa.

Muut menot
Kirkkojen kesän aukiolo-
ajat: Oulun tuomiokirkko 
avoinna joka päivä klo 11–21. 
Oulujoen kirkko avoinna arki-
sin klo 10–13.
Kesäpäivä kerholaisille ja 
lomailijoille to 31.7. klo 13, 
Kastellin kirkko. Kesäinen il-
tapäivä diakonian ja lähe-
tyksen merkeissä. Keskustel-
laan, lauletaan ja juodaan 
kahvit. Tarjoilun ja arpajais-
ten tuotto nimikkolähettien 
työn tukemiseen.
opastettu hautamaakier-
ros ma klo 18, Oulun hauta-
usmaa. Lähtö hautajaishuo-
neiston edestä, Kajaanintie 
1. Kierros on maksuton.
Sinkkuilta ti 5.8. ja 12.8. klo 
18–20, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Aikuisten yk-
sineläjien kohtaamispaik-
ka. Yhdessäoloa nuotion ää-
rellä, hartaus, ulkopelejä ja 
mahdollisuus saunomiseen. 
12.8. yhteislaulua Matti Par-
tasen johdolla.
Yhdessä Jumalan edessä 
-ilta ke 13.8. klo 18, Karja-
sillan kirkko. Ks. erillinen il-
moitus.

Kesäryminää tampereel-
la 22.–24.8. Taas on se aika 
vuodesta, Tampere kutsuu: 
Ristirock! Särkänniemi! Ma-
joittuminen Torpan leirikes-
kuksessa! Vierailu tampere-
laisessa museossa. Hinta 45 
€. Särkänniemi on omakus-
tanteinen. Ilm. www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo tai 08 
3161 340. 

Kansainvälisyys
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 10.8. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 

Kastetut
tuomiokirkko: Veikko Aape-
li Heinonen, Leo Johan Luh-
taniemi, Joel Juhani Sainio, 
Ronja Ilona Normio, Roosa 
Linnea Muikku, Sisu Juhani 
Törrö.
Karjasilta: Vadim Mikko 
Joonas Limingoja, Enja Mi-
kaela Ervasti, Sissi Adele Ge-
hör, Mariel Juliaana Heikki-
lä, Aada Sunna Olivia Heiku-
rainen, Eetu Jeremias Hol-
mi, Sylvi Maaria Härkönen, 
Santeri Juhani Jussila, Veik-
ka Ilmari Matias Karhu, Son-
ja Emilia Koistinen, Sofi Ade-
le Koivuneva, Aapo Richard 
Kosola, Eevi Matilda Kuiva-
la, Veela Elmiida Lohi, Noo-
ra Ilona Perttunen, Jenna 
Katariina Polvinen, Ella Lee-
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31.7.–14.8.2008enot oulussa 

Ohjelma 5 e

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

Saksalainen urkuriaviopari Katja 
ja Frank Bettenhausen soittavat 
konsertissaan romantiikanajan 
musiikkia, muun muassa Widorin 
urkusinfonian nro 5. Osan ohjel-
mastaan he esittävät nelikätisesti. 

Elojuhla Oulujoella
sunnuntaina 10.8.2008

Oulujoen kirkko
100 vuotta

Messu Oulujoen kirkossa klo 10

Toimittaa kirkkoherra Paavo Moilanen
Saarnaa piispa Olavi Rimpiläinen

Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala, 
urkurina Sanna Leppäniemi

Ylikiimingin Puhaltajat, johtaa Tuomo Rahko

Messun jälkeen Pappilan pihajuhla

Lohisoppa ja pullakahvit
Lipunnosto

Juhlapuhe: maaherra Eino Siuruainen
Tervehdykset: 

Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen, 
Ylikiimingin kunnanjohtaja Kaarina Daavittila, 

Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi
Kirkon juhlakirjan julkistaminen ja 

loppusanat: kirkkoherra Paavo Moilanen

Musiikkiohjelmaa: 
Oulujoen seurakunnan lapsikuoro, 

johtaa Anna Haanpää-Vesenterä 
Annukka Asikainen, alttoviulu ja 

Anniina Asikainen, huilu
Ylikiimingin puhaltajat

Oulujoen kirkon juhlakirjaa myytävänä, á 20 e.

na Olivia Toppari, Joel Ilmari 
Torvinen, Arttu Pekka Tuohi-
maa, Veeti Ville Aukusti Ve-
teläinen, Seela Silvia Vilja-
maa, Joonas Jykä Teijanpoi-
ka Hynninen, Ella Sofia Hyn-
ninen, Matti Iikka Olavi Ki-
velä, Nella Vilma Janette Fin-
gerroos, Aarni Ilmari Hauk-
kala, Touko Oskari Huilaja, 
Hiski Juhanpoika Jokiniemi, 
Axel Johannes Karhumaa, 
Sara Viola Korkiakoski, Lil-
ja Amanda Liinamaa, Lukas 
Erik Mathlein.
tuira: Eeva Maleena Män-
nistö, Raisa Orvokki Kuuse-
la, Nella Aliisa Hakola, Kris-
tiina Hanna-Maria Korpi, To-
pi Matias Benjamin Lahdel-
ma, Jonne Matias Mäkelä, 
Lilja Sofia Oikarinen, Emma 
Sofia Piekkari, Heidi Maria 
Svärd, Tuuli-Sofia Turunen, 
Ville Väinämö Rautio, Anni 
Maria Lyydia Katajisto, To-
mas Jeremia Mikkonen, Luka 
Oskari Pitkänen, Peppi Hele-
na Päivärinta, Matias Henri 
Johannes Rastas, Joona Ar-
vid Juhani Soininen, Emilia 
Adessa Suomalainen, Ellen 
Ilona Toikkanen, Eevi Sylvia 
Åström.
oulujoki: Teemu Konstu Mi-
kael Holmi, Jimi Aaron Ju-
hana Kahma, Joose Elmeri 
Mehtälä, Ella Anna Liisa Nis-
kanen, Anna Emilia Rajakan-
gas, Atte Emil Samuel Rau-
takoski, Eeli Severi Saarto-
ala, Erika Josefiina Suomi-
nen, Venla Erika Söderling, 
Piitu Peppiina Isopoussu, Oli-
via Helli Susanna Keski-Kor-
pi, Mette Fanni Matilda Pie-
tiläinen, Sakari Hugo Johan 
Rousu, Eerika Olivia Saaren-
pää, Valtteri Eemil Talsta, Ii-
da Tuulikki Väänänen, Lari 
Johannes Ylikärppä.

Vihityt
tuomiokirkko: Antti Vihto-
ri Mikkonen ja Henna-Riikka 
Laitinen, Mika Tuomas Pyö-
rälä ja Anna Pauliina Rinne, 
Lauri Antero Aho ja Tiina 
Anne Monica Frondelius, Vil-
le Petteri Mettovaara ja He-
lena Tuulikki Peltomaa, Jan-
ne Sakari Sorvari ja Pirkko-
Liisa Väntttilä, Lasse Mika-
el Järvenpää ja Päivi Anne-
li Vitikka, Henri Olavi Dufva 
ja Wilma-Fiona Mäkinen, Ju-
ha Olavi Makkonen ja Sirpa 
Tuulikki Jylhä, Petri Tapani 
Laurila ja Eila Sonja Maaria 
Pohjanen, Tapio Johannes 
Ala-Rautalahti ja Tiina Inke-
ri Järvenpää, Petri Andreas 
Hämäläinen ja Leena Johan-
na Limma, Pasi Antero Räihä 
ja Marita Hannele Nukari.
Karjasilta: Teppo Olavi Pe-
täistö ja Kaisu Karoliina Pap-
pinen, Reijo Mikael Nissi ja 
Anne Elena Kaartinen, Hen-
ri Tapani Parviainen ja Satu 
Katriina Moilanen, Juha Pet-
teri Mäki ja Marja-Liisa Nis-
silä, Tuomo Mikael Tyni ja 
Hannele Tuulikki Lauronen, 
Olli Samuli Koivukangas ja 
Maria Hannele Klasila, Juk-
ka Sakari Alakontiola ja Kat-
ja Kristiina Helenius, Mikko 
Olavi Hyvärinen ja Marja Ca-
rita Hägg, Asko Aukusti Nie-
melä ja Sari Hannele Valp-
pu, Niko Jussi Torppa ja Kat-

ri Tarja Hannele Mathlin, Ti-
mo Antero Malinen ja Paula 
Maria Kyllönen, Jarkko Veik-
ko Juhani Happo ja Anna-Eli-
sa Kallela, Juho Kustaa Mar-
kuksela ja Jenni Marita Asti-
kainen, Jani Petteri Vilppo-
la ja Marjo Riitta Vähäjärvi, 
Keijo Antero Kurtti ja San-
na Riitta Kemi, Matti Mika-
el Jakola ja Tuija Anneli Ra-
sila, Antti Juhani Rasi-Koski-
nen ja Hanna Riikka Sohlo, 
Pekka Johannes Liukkonen 
ja Päivi Katariina Ruotsalai-
nen, Markku Tapani Vaiti-
niemi ja Anne Marie Luukas, 
Marko Tapio Kerola ja Sari 
Anna-Liisa Kärki, Juha Joen-
väärä ja Tiina Johanna Porali, 
Henri Samuel Asikainen ja Si-
ni-Maaria Tallgren, Jani Mar-
kus Sirviö ja Henna Irja He-
lena Kantola, Simo Ensio Ke-
ränen ja Mirva Anu Pauliina 
Kyllönen, Reijo Kalevi Heino-
la ja Ritva Anneli Arola, Mik-
ko Tapani Puhakka ja Anni 
Hannele Henttunen, Anssi 
Mikael Malinen ja Tiina Elii-
sa Äikäs, Joni Asmo Erho ja 
Hanna-Kaisa Kerttuli Halme-
kangas, Voitto Sakari Heikki-
nen ja Miia Maarit Lohi, Kal-
le-Matti Turpeinen ja Anne-
Maarit Kolehmainen.
tuira: Samu Oskari Manninen 
ja Aini Solja Annikki Pihlaja-
niemi, Ismo Olof Koponen ja 
Lea Anne Elisabet Isopous-
su, Jari Kristian Lindeman ja 
Heidi Emilia Valjus, Juho Jo-
han Ilkko ja Veera Maria Ny-
man, Jukka Tapio Happonen 
ja Anni Miina Eliisa Parhiala, 
Matti Juhani Keränen ja Nii-
na Maria Nyyssönen, Olli Sa-
kari Himanka ja Taina Inkeri 
Haasala, Jussi Tuomas Tilus ja 
Marja-Leena Seppänen, Han-
nu Tapio Höykinpuro ja Sirpa 
Hannele Alaraappana, Hannu 
Pekka Kukka ja Jenni Katarii-
na Sutinen, Teemu Johannes 
Janger ja Kaisa Liisa Anttio, 
Marko Olavi Vähäkangas ja 
Leea-Maaret Kaarina Aho, 
Markus Olavi Itkonen ja Satu 
Maaria Peltolahti, Ari Pekka 
Juntunen ja Päivi Anne Ma-
ria Noponen, Timo-Pekka Sa-
karia Nuolioja ja Riikka-Kaisa 
Marjaana Pitkälä, Jani Juha-
ni Aironpää ja Päivi Susanna 
Saarela, Jouni Juhani Huopa-
na ja Taina Elisa Hotakainen, 
Gwilym Lobo ja Anniina Mar-
jatta Vuori, Jussi Iisakki Luo-
majoki ja Sara Maaria Jaako-
la, Jussi Iisakki Luomajoki ja 
Sara Maaria Jaakola, Marko 
Johannes Mannela ja Mari 
Elisa Pyykkönen, Mika Juhani 
Roine ja Jonna Hannele Moi-
sala, Jaakko Einari Alajuuma 
ja Mirjam Anne-Mari Tapio, 
Jussi Ilmari Salakka ja Laura 
Johanna Romppainen, Timo 
Tapani Saloranta ja Essi-Ma-
ria Tiittanen, Jukka Tapio Vir-
ta ja Henna Anneli Valkonen, 
Juha-Pekka Syrjälä ja Mirkka 
Terhikki Holappa, Antti Her-
manni Järviluoma ja Leena 
Maarit Kangas, Janne Olavi 
Turusenaho ja Sanna Kristii-
na West, Valtteri Lohilahti ja 
Anna Kristiina Hyöky, Heikki 
Juhani Laukkanen ja Hanne-
le Maarit Pietikäinen, Sari Jo-
hanna Koivuaho ja Mikko Il-
mari Suomalainen, Heli Jo-
hanna Selkälä ja Joonas Pet-

teri Alapiha, Jani Johan Jär-
vikuona ja Suvi Tuulia Sorola, 
Jussi Johannes Aho ja Anne 
Inkeri Kärsämä, Marko Kalevi 
Juntunen ja Katri Helena Sa-
lolahti, Lauri Tapio Johannes 
Pitkänen ja Elise Maria Eskeli-
nen, Janne Marko Tuikkala ja 
Päivi Kaarina Hiitola.
oulujoki: Pasi Antero Kela ja 
Mervi Marika Moilanen, Ti-
mo Juhani Ullgrén ja Heidi 
Karoliina Kurttio, Jari Antero 
Tukiainen ja Teresa Johanna 
Väärälä, Janne Petri Siitonen 
ja Anne Marjatta Veijola, Ju-
ha Henrik Roininen ja Riikka 
Susanna Leiviskä, Marko Sa-
kari Mettovaara ja Ulla-Mai-
ja Jokitalo, Rainer Tapio Vä-
häkuopus ja Outi Johanna 
Tikka, Sami Petteri Johan-
nes Hamari ja Henna Maaria 
Malila, Petri Kalevi Kortet-
järvi ja Nina Marika Väärälä, 
Jussi Einari Taivalkoski ja Kat-
ja Pauliina Karhu, Antti Ah-
ti Markus Aunola ja Henna 
Sofia Kantola, Kimmo Pekka 
Veikko Voutilainen ja Mar-
jukka Katariina Volotinen, 
Petri Antero Kokko ja Teija 
Maarit Pantsar, James Philip 
Gray ja Miia Marjukka Ros-
si, Marko Tapani Salo ja San-
na Mari Kylmänen, Petri Tero 

Talsta ja Pirjo Riitta Johanna 
Oinas, Juha Pekka Kotaniemi 
ja Sari Mirjami Väänänen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Anja Riitta 
Ojala s. Ikonen, 76; Mauno 
Kullervo Pälli, 71; Raija Hilk-
ka Annikki Ahonen s. Man-
kinen, 70; Toini Marja Kyllik-
ki Roininen s. Salo, 84; An-
ne Irmeli Pellikainen s. Käs-
nänen, 50; Aune Alina Pik-
karainen, 90; Pauli Johannes 
Kärsämä, 87.
Karjasilta: Elsa Raakel Sikiö 
s. Nikkilä, 87; Nanni Maria 
Kukka, 94.
tuira: Eino Antero Kinnu-
nen, 77; Mauri Eemil Nieme-
lä, 79; Toini Katariina Tor-
vela s. Karhu, 84; Ulla Mai-
ja Konttijärvi s. Hooli, 74; El-
sa Iines Pelkonen s. Hietahar-
ju, 90; Heimo Yrjö Hautamä-
ki, 81; Johan Edvard Nieme-
lä, 98; Paavo Alfred Kärkkäi-
nen, 91; Pentti Olavi Tiilikai-
nen, 84; Pirjo Kaarina Jak-
ku, 65.
oulujoki: Laura Sinikka Sep-
pänen s. Mannermaa, 75; 
Lea Tuulikki Pekkala s. Miet-
tinen, 80.

Pyhän Tuomaan kirkossa
Kesäkonsertit

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

Vapaa pääsy

Sunnuntaina 7.9.2008

Kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille

Alkujumppa ja lähtö klo 13.00
Oulun kaupunginteatterin edestä

Reitit kävelijöille
sauvojen kanssa tai ilman:

1,3 km * 3 km *5,5 km * 10 km

Reitit pyöräilijöille:
* maraton (42 km)

* puolimaraton (21 km)

*tapahtuma on maksuton
*ei ennakkoilmoittautumista

*osallistuminen omalla vastuulla
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oulujoen 
lapsikuorot ja muskarit

alkavat viikolla 32

Oulujoen Trillit maanantaisin klo 9, 10, 17 ja 18 

Oulujoen lapsikuorot:
– ma klo 16 pienten kuoro, johon kaikki yli 5-vuoti-
aat tervetulleita 
– to klo 17.15 kuoro, johon koelaulusta voi sopia 
kuoronjohtajan kanssa

Tiedustelut numerosta 040 583 2368, tai anna.
haanpaa@kolumbus.fi.

Tuiran Trilli-muskarit 
Pyhän Tuomaan kirkolla

– Ryhmiä 3kk–6-vuotiaille, yksilö- ja sisarusryhmiä, 
4-vuotiaasta ylöspäin käydään ilman vanhempia 
– Lukukausimaksu 85 euroa 
– Ryhmiä tiistaisin ja torstaisin aamupäivällä 19.8. 
alkaen.
– tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tuija Puurunen, 
050 357 6915, tuijapuurunen@luukku.com.

Nuortenilta 

Ke 6.8. klo 18–21 
aiheena Minä
Ke 13.8. klo 18 
Jari ja Tommi Levyn 
konsertti
hietasaaren leirikes-
kuksessa

Hietsun piha tarjoaa 
monipuoliset mahdol-
lisuudet yhteiseen il-
taan ja elämän ihmet-
telyyn. Talo tarjoaa 
mehut ja makkarat. 

Pyhäkoulussa saat olla noin tunnin parhaassa 
seurassa, eli lasten kanssa.
- Saat kertoa miten mahtava Taivaan Isä 
meillä on.
- Pääset mukavaan pyhäkoulunopettajien 
tiimiin.
- Pääset mukaan perhe- ja muille retkille.

Koulutamme sinut Tuiran kirkolla 
pyhäkoulunopettajien peruskurssilla 
29.8. (ilta) ja 30.8.
Ilmoittaudu viimeistään 25.8. mennessä:
aila.valtavaara@evl.fi 
tai tekstiviestinä 040 5747109

Sinustako 
pyhäkoulunopettaja?

Kuoroa johtaa Riho Ridbeck
Konserttimestari Anne Sarrap

Soittajat: Anne, Hanna, Ingel ja Samuel Jalakas

Eestin luterilaisen kirkon kuoronjohtajien ja
urkureiden kuoro KOSK

konsertoi Oulun tuomiokirkossa ke 6.8. klo 20 ja 
Rovaniemen kirkossa to 7.8. klo 20

Osia messusta Salve Diva Parens (J.Obrecht)
Sovituksia eestiläisistä kansansävelmistä

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

neljä palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn-

tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi 

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

TOIMISTOPUUTARHURIN 
TYÖSUHDE JA

ERITYISAMMATTIMIEHEN 
TYÖSUHDE (50%)
sijoituspaikkana hautauspalvelut

Hakuilmoitukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi  > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika päättyy torstaina 14.8.2008 klo 15.00.

Kesäillan musiikkihetki
Ylikiimingin kirkossa torstaisin klo 20

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 

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna ma–ke klo 10–14,  
to suljettu, pe klo 16–19,  

la klo 12–15. 

Yhdessä Jumalan edessä -ilta 

13.8. klo 18 Karjasillan kirkossa

Lähtökohtana on Jumalan rakkaus. Ilta sisältää ylis-
tystä, rukousta, sanaa ja todistuspuheenvuoroja. Tee-
tarjoilu illan päätteeksi. Ilta sopii kaikille. 

Tule mukaan hiljentymään, etsimään ja löytämään. 

18.–21.8. Juuman leirikeskuksessa

Vielä vapaita paikkoja tarjolla. Etusija tuomio-
kirkkoseurakuntalaisilla. Leirin hinta on 56 eu-
roa.

Ilmoittautumiset pian yhteiseen seurakunta-
palveluun p (08) 316 1340 klo 9–16. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje. 

Eläkeläisten leiri
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klo 19 seurat ry:llä, Jouni 
Hintikka. Seurojen jälkeen 
kahvitarjoilu. Pe 8.8 klo 19 
nuotioiltaseurat ry:llä, Ant-
ti Lääkkö.
Kastettu: Anssi Martti Ansel-
mi Greus, Aaron Veikko Valt-
teri Sulasalmi.
Kuollut: Juha Salomo Yli-
Luukko, 62.

Matalakynnys-illat Korsu-
hovilla: su 3. ja 10.8. klo 17.
lapsiperheet: Tulossa per-
heretki Ranuan eläinpuis-
toon la 30.8. Retken hin-
ta 7 euroa / henkilö. Hinta 
sisältää matkan ja pääsy-
maksun eläinpuistoalueel-
le. Huom! Lapset vanhem-
man seurassa. Tarkemmat 
tiedot ja ilmoittautumi-
set ajalla 4.–22.8. Marjolle, 
p. 045 638 1973 tai kerho-
huoneelle p. 387 512. Seu-
raa myös ilmoitustauluja!
lumijoen kirkko toimii 
tiekirkkona 31.7. saakka. 
Kirkko on avoinna päivit-
täin klo 10–16.
lomat: Maili lomalla 
30.6.–31.7., lomittajana Ju-
ha Pöykkö. Marjo lomalla 
7.7.–3.8., ei sijaista,  akuu-
teissa tapauksissa voi ot-
taa yhteyttä virastoon. 
Hilkka lomalla 14.7.–14.8., 
sijaisena Kaarina Koivula.
Rauhanyhdistys: Su 3.8 

Rauhanyhdistyksen kesä-
seurat su 3.8. klo 13 kirkossa.
Pekka Kyllönen ja Alpo Ojala.
Raamattu- ja rukousilta ti 
5.8. klo 18 seurakuntasalissa.
Konsertti ke 6.8. klo 19 kir-

kossa. Oulunsalo soi; Ystä-
vysten yllättävät yhdistel-
mät, Riitta-Liisa Ristiluoma, 
alttoviulu ja Meta4.
Kastettu:  Onni Einari Oska-
ri Eronen.

Avioliittoon vihitty: Richard 
Kettler ja Päivi Sauvola, Ta-
pani Ranta ja Anna-Kaisa 
Wiik.

Su 3.8. klo 18 
kirkossa jumalanpalve-
luksen yhteydessä ilta-
musiikkia.

Su 10.8. klo 10 
jumalanpalveluksen jäl-
keen ruokailu ja seurat 
Varjakassa. Vietetään 
herättäjän päivää.

hailuodon 
vanhan kirkon 
palosta 40 vuotta
Kotiseutupäivänä 10.8. vietetään van-
han kirkon raunioilla muistojumalan-
palvelusta klo 10. 

Seurakuntasalissa on samana päivä-
nä myös valokuvanäyttely vanhaan 
kirkkoon liittyen. Jos teillä on kuvia 
vanhan kirkon ajalta, voitte tuoda ne 
näyttelyä varten kirkolle. 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Matti 
Keskinen, p. 040 7430 371.

YhtEYStIEdot: 

Virasto 387 172, kirkko-
herra 040 557 4957, dia-
konissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, ta-
louspäällikkö 045 630 
6082, kerhohuone 387 
512.

Re i j a  H aa p a la in e n

Liki neljäkymmentä 
vuotta sitten Hailuo-
dossa elettiin tulisia 
hetkiä. Vuonna 1620 

valmistunut kirkko oli il-
miliekeissä ja paloi 2. elo-
kuuta 1968 maan tasalle 
pelastusyrityksistä ja ru-
kouksista huolimatta. 

Kirkossa oli tehty vas-
ta muutamaa vuotta ai-
emmin laaja entisöintire-
montti, mutta irti pääs-
syt tuli söi melkein kai-
ken. Urheat hailuotolaiset 
saivat kuitenkin pelastet-
tua irtaimistoa, jopa saar-
natuolin. Uusi kirkko val-
mistui vanhan kirkon vie-
reen vuonna 1972. Siellä on 
nykyisinkin nähtävillä osa 
pelastetusta irtaimistosta. 
Saarnastuoli palvelee tar-
koituksessaan myös uudes-
sa kirkossa.

Palaneen kirkon rauni-
oilla on ulkoilmakirkko, 
jossa muistellaan kotiseu-
tupäivänä sunnuntaina 10. 
elokuuta 40 vuotta sitten 
tapahtunutta paloa. 

ihmiskohtaloita 
Hailuodosta
Merkkivuoden kunniaksi 
tulen syömää historiaa on 
puhallettu henkiin Helge 
E. Wigrenin toimittamas-
sa Avaa ovi! -kirjassa, jossa 
on ”kuvauksia Hailuodon 
palaneen kirkon seinämaa-
lauksista, -kirjoituksista ja 
esineistä”. 

Kovin aktiivista julkais-

tutoiminta ei ole Hailuo-
dossa, kuten ei muissakaan 
seurakunnissa. Kyseessä on 
Hailuodon seurakunnan 
toinen julkaisu, ensimmäi-
nen julkaistiin seurakun-
nan 400-vuotisjuhlavuon-
na 1987. Usein seurakun-
tien vaiheet nivoutuvat niin 
yksi yhteen kuntien histo-
rian kanssa, ettei kaikkial-
la omia historioita edes kir-
joiteta. 

Avaa ovi! -kirjassa esi-
tellään kuvien kera vanhas-
sa kirkossa ollutta taidetta 
ja muistolaattoja. Palaneen 
kirkon historialliset seinä-
kirjoitukset on onneksi va-
lokuvattu viimeistään en-
tisöintityön aikana, mikä 
mahdollistaa niiden analy-
soinnin. 

Wigrenin toimittaman 
teoksen mielenkiintoisinta 
antia tulipalomuisteluiden 
lisäksi ovat yksittäiset hai-
luotolaiset ihmiskohtalot, 
joita on kirjattu ylös seura-
kunnan kuolleiden luette-
loista, henkikirjoista ja kir-
jeistä. 

Itänaapurin sotaisat vie-
railut ovat jättäneet jälken-
sä kirjallisiin lähteisiin: 
1700-luvun isonvihan ajal-
ta löytyy listauksia niin 
kirkosta varastetuista ta-
varoista kuin venäläisten 
pois kuljettamasta 73 hai-
luotolaisesta. Vain kahden 
kohdalla on merkintä, että 
he ovat palanneet takaisin 
vankeudesta. 

viime vuosina 
julkaisubuumi
Kappeliseurakuntien muo-
dostaman Siikalatvan seu-
rakunnan synty vuon-
na 2006 vauhditti osal-
taan alueen historiankir-
joitusta. Kestilän kirkon 
150-vuotisjuhlan kunniak-
si julkaistiin Tapio Leino-
sen Kirkosta ja kirkon juu-
relta ja Pulkkilassa puoles-
taan Pulkkilan seurakunta 
100 vuotta -teos.

Parhaillaan vietetään 
juhlavuotta Kiimingis-
sä. Kiimingin seurakun-
nan historia ilmestyi 1981, 
mutta päivitettyä tietoa 
seurakunnan vaiheista 
löytyy Kiimingin kunnan 
150-vuotisjuhlakirjasta Jo-
kivarren savuista kasvukun-
naksi. 

elSi HuTTuNeN

Avaa ovi! -teosta voi ostaa 
Hailuodon kirkon oppaalta 
hintaan 20 euroa. 

Viime vuosien julkaisuin-
nolle vetävät vertoja 1970- 
ja 1980-luvut, jolloin use-
assa seurakunnassa juhlit-
tiin pyöreitä vuosia.

Eeva ja Kyllikki Mati-
nollin Tyrnävän seurakun-
nan historia edustaa van-
himpia seurakuntien his-
toriaa käsitteleviä julkaisu-
ja alueellamme. Se ilmestyi 
alunperin vuonna 1934 ja 
siitä otettiin uusi painos 
vuonna 1989.

Myös Kempeleen seura-
kunnan vaiheet julkaistiin 
jo vuonna 1936 juhlittaes-
sa seurakunnan 250-vuo-
tisjuhlia. K.I Cajanuksen 
kirjoittamasta teoksesta 
otettiin uusi painos vuon-
na 1979. 

Tyrnävän kirkon histo-
riikki ilmestyi Jorma Ki-
virannan laatimana 1973. 

Seija Korte toimitti vuon-
na 1977 ilmestyneen his-
toriateoksen Liminka 
1477–1977, jossa käydään 
läpi niin kunnan kuin seu-
rakunnan vaiheet.

Paikallishistorioiden te-
kijänä on kunnostautu-
nut varsinkin Jouko Vah-
tola. Oulun yliopiston ny-
kyinen Suomen ja Skan-
dinavian historian profes-
sori on kirjoittanut teokset 
Taivalkosken seurakunnan 
synty ja vaiheet 1970-luvulle 
(1979), Haukiputaan seura-
kunnan historia (1980), Pu-
dasjärven seurakunnan his-
toria (1981), Muhoksen seu-
rakunnan historia (1986). 
Lisäksi Vahtola on kirjoit-
tanut useita historiallisia 
artikkeleita, joissa sivutaan 
seurakuntia.

Hannu Pelkonen kir-

joitti Kiimingin seura-
kunnan historian vuonna 
1981.

Rantsilan kirkon 
200-vuotisjuhlan kunni-
aksi julkaistiin 1985 Risto 
Vilmusenahon historiate-
os Rantsilan seurakunnan 
kirkko 200 vuotta. 

Lumijoen, Tyrnävän ja 
Temmeksen kirkot ilmestyi 
Marja-Terttu Knapaksen 
toimittama lamavuonna 
1992. Erkki Lämsän toi-
mittama teos Oulun seu-
dun kirkot puolestaan il-
mestyi aivan vuosituhan-
nen lopussa vuonna 1999. 

Teoksien saatavuutta kan-
nattaa kysyä oman seura-
kunnan kirkkoherranviras-
tosta tai kunnan neuvonta-
pisteestä.

Ovi auki menneisiin 
vuosisatoihin

Historiateosten ensimmäinen kulta-aika

H ai lu o d o n s e u ra ku nna n a r k i s t o

Ennätyskuivan kesän 1968 yksi surullisimmista tapauksista oli Hailuodon kirkon palo.
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Kesäillan sävelhartaudet:
To 31.7. klo 20 kirkossa, Lee-
na Ihamuotila viulu ja Lau-
ra Kumpula urut. Iltahartaus 
Juhani Pitkälä. Kahvitarjoi-
lu tapulissa lähetystyön hy-
väksi klo 19.30 ja tilaisuuden 
jälkeen.
To 7.8. klo 20 seurakuntakes-
kuksessa, Riikka Vuorijärvi 

mezzosopraano ja Katri Hol-
ma piano ja urut. Iltahartaus 
Pekka Siljander. 
To 14.8. klo 20 kirkossa, Erk-
ki Rajamäki baritoni ja Han-
nu Niemelä urut. Iltahartaus 
teol. toht. Päivi Jussila.
nuotioilta ke 6.8. klo 18 On-
kamon uimarannalla.
Veteraanien kesäpäivä to 

Kirkkoherranviras-
to avoinna kesäaikana 
1.6.–31.8. maanantaista 
perjantaihin kello 10–15, li-
säksi torstaina kello 10–17.

tiekirkot kutsuvat 10.8. 
saakka. Kempeleen vanha 
kirkko sekä Pyhän Kolminai-
suuden kirkko ovat avoinna 
arkisin kello 10–18 ja viikon-
loppuisin kello 12–18. 
Alfa-kurssi alkaa Kempe-
leessä maanantaina 15.9. Et-
sitkö elämääsi tarkoitusta? 
Oletko kiinnostunut kris-
tillisestä uskosta? Tule Al-
fa-kurssille. Kurssi kokoon-
tuu syksyn ajan 15.9.–17.11. 
maanantaisin Kokkokan-
kaan seurakuntakeskukses-
sa kello 18–20.30. Illat sisäl-
tävät yhteisen ruokailun (va-
paaehtoinen maksu), luen-
non ja keskustelua pienryh-
missä. Kurssiin sisältyy myös 
viikonloppu leirikeskuksessa. 
Ilmoittautumiset 5.9. men-

nessä arkisin kello 9–15, p. 
5614 522. 
Palvelutalo hovilan hartaus 
perjantaina 1.8. kello 14.
hengellisten laulujen il-
ta sunnuntaina 3.8. kello 18 
museolla. 
terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus torstaina 7.8. ja 
14.8. kello 13. 
oulunsalo soi -konsertti lau-
antaina 9.8. kello 12 vanhas-
sa kirkossa. 
oma hetki -omaishoitaji-
en keskusteluryhmä Kokko-
kankaan seurakuntakeskuk-
sessa torstaina 14.8. kello 
12.30–14. 
Aamurukous keskiviikkoisin 
kello 6 kirkossa. 
nuoret: Avoimet ovet tors-
taisin kello 19–21 Vanhassa 
pappilassa.  
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat sunnuntaina 3.8. kello 
16  ry:llä. Koko perheen leiri-
päivä sunnuntaina 10.8. kello 
13 Koskelan leirikeskuksessa. 

Murron rauhanyhdistys: Lä-
hetysseurat sunnuntaina 3.8. 
kello 13 Murron rukoushuo-
neella, kello 18 Temmeksen 
kirkossa. Pihaseurat perjan-
taina 8.8. kello 19 Eila ja Tau-
no Haurulla, Riikosentie 38. 
Seurat sunnuntaina 10.8. kel-
lo 16 ry:llä.
Kastetut: Joose Juhana Kin-
nunen, Pihla Aino Olivia Aro-
la, Ella Karoliina Haho, Lii-
nu Amelie Pohjola, Ella Aada 
Mirella Hiitola.
Vihitty: Tarmo Johannes Lin-
na ja Johanna Annikki Karp-
pinen, Alpo Eero Pintamo-
Kenttälä ja Liisa Kristiina 
Filppa, Mika Kristian Manki-
nen ja Minna Annikki Pohjo-
la, Sami Pekka Saari ja Mira 
Marja Aittokoski, Harri Pet-
teri Kauppila ja Heidi Sabine 
Monika Ollila.
Kuollut: Arvo Johannes San-
kilampi, 77.

Kesäillan sävelhartaudessa kuullaan viulumusiikkia Hau-
kiputaan kirkossa torstaina 31.7. kello 20. Viulisti Leena 
Ihamuotila esittää tuttujen säveltäjien, muun muassa G. 
F. Händelin, F. Schubertin ja P. I. Tchaikovskyn säveltämiä 
viulukappaleita urkusäestyksellä. Ohjelmassa kuullaan 
pääasiassa romanttistyylisiä viulusävellyksiä. Iltahartau-
den pitää rovasti Juhani Pitkälä. Viulisti Leena Ihamuotila 
on Tapiola Sinfoniettan I viulun soittaja ja Laura Kumpu-
la toimii kesäkanttorina seurakunnassa.

14.8. klo 12 Kellon seurakun-
takodilla.
toisenlaiset kotikutsut ke 
20.8. klo 18 Paula Mäkeläl-
lä, Nikiintie 22, Kello. Toisen-
laisilla kotikutsuilla vietetään 
mukavaa iltaa yhdessä ja tu-
tustutaan Kirkon Ulkomaa-
navun toimintaan.
Esikoislestadiolaiset ry:n 
seurat pe 1.8. klo 18.30 Kel-
lon seurakuntakodissa.
Kellonkartano: Kylväjän raa-
mattu- ja lähetyspäivät Jee-
sus maailmalle 2.–3.8. la klo 
14, 16, 18.30 sekä su klo 13 
ja 15. Mukana Kylväjän koti-
maantyön johtaja Erkki Pu-
halainen, Liisa Kingma, lä-
hetit Helena Mustakallio ja 
Lea Lukka, Pokat. Raamattu-
opiston elojuhla Rakkaus On 
8.–10.8. pe klo 18 ja 19.30, la 
klo 9, 10, 13, 15, 18 ja 19 sekä 
su klo 11, 13 ja 15.30. Muka-
na Pauli Tuohioja, Ritva Olk-
kola-Pääkkönen. Ilta rukouk-
sen, Sanan ja laulelun mer-
keissä ke 6.8. klo 18, heprea-

gaudio-musiikkikurssin 
opettajien konsertti torstai-
na 31.7. klo 19 Kiimingin seu-
rakuntakeskuksessa, ohjel-
ma 10 €. 
gaudio-musiikkikurssin op-
pilaskonsertti sunnuntaina 
3.8. klo 17 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa, ohjelma 5 
€ sisältää kahvit.
hartaus keskiviikkona 6.8. 
klo 14 Jaarankartanossa, 
viikkomessu, Saija Kronqvist, 
Jarkko Metsäheimo.
Kesäillan sävelhartaus kes-
kiviikkona 6.8. klo 19 kirkos-
sa, Veli-Matti Rautakoski, te-
nori; Jarkko Metsänheimo, 
urut; Raimo Salonen, ilta-
hartaus.
Kansanlaulukirkko lauantai-
na 9.8. klo 10 lukion takana 
olevalla kentällä, Pauli Nie-

melä ja Jarkko Metsänheimo. 
Kesäillan sävelhartaus kes-
kiviikkona 13.8. klo 19 kirkos-
sa, Stephanie Archer ja An-
na-Elina Haho, nokkahuilu; 
Taru Pisto, nokkahuilu ja lau-
lu; Nathan Archer, marimba 
ja Marja Ainali, urut; Markku 
Palosaari, iltahartaus.
Seurakunnan juhlavuoden 
laulukilpailussa menesty-
neiden koululaisten harjoi-
tukset torstaina 31.7. ja 7.8. 
Kiiminkipäiviä varten seura-
kuntakeskuksessa. Pojat klo 
17.15 ja tytöt klo 18.
Kirpputori lähetyspisara, 
Tuohimaantie 12, avoinna ar-
kisin klo 9–17. Vaatteita, ken-
kiä, kirjoja edullisesti kesä-
lukemiseksi, astioita, huone-
kaluja. Otetaan vastaan puh-
taita ja ehyitä tuotteita. Pie-
nimuotoista korjausompe-
lua. p. 050 322 4664.
Kodinhoitaja toini haapala, 
puhelinpäivystys arkiaamui-
sin klo 8–9 p. 044 576 0019.

diakoniatyöntekijän vas-
taanottoa ei Jäälissä elo-
kuun aikana. Ajanvaraus pu-
helimella.
Yhteisvastuu-cd:n julkista-
misjuhla sunnuntaina 17.8. 
seurakuntakeskuksessa.
lähimmäisenpäivän kirk-
kokahvit ja juhla sunnuntai-
na 17.8. messun jälkeen seu-
rakuntakeskuksessa. Kulje-
tuspyynnöt virastoon, p.816 
1003 tai 040 584 4406.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat sunnuntaina 3.8. klo 13 
ry.llä. Seurat sunnuntaina 
10.8. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Aleksi Verne-
ri Vuorma, Simon Saul-Jo-
hannes Hiltunen, Sara An-
na Aleksandra Aitavaara, Ee-
ka Olavi Juusola, Ella Ma-
ria Josefiina Konttinen, Elle 
Lilia Putkonen, Emilia Vio-
la Putkonen, Sara Aada Ire-
ne Lyly, Elea Marie Aleksan-
dra Nikula, Iida-Maija Paulii-
na Juanto.

Seurakunnan virasto sul-
jettu ke 21.5 henkilökun-
nan Tyky-päivän vuoksi.

laisen musiikin ilta ti 12.8. 
klo 18, Ester ja Jaakov Ho-
resh Israelista.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: nuotioilta Timo Vänt-
tilän mökillä Iissä la 9.8. klo 
18.30, seurat kirkossa su 10.8. 
klo 18, Juha Paananen, Heikki 
Saarikoski, Jokikylä: kesäseu-
rat 2.–3.8., iltakirkko ja HPE la 
klo 18 kirkossa, ry:llä makka-
ranpaistoa ja iltahartaus, seu-
rat su klo 13 ja 18 ry:llä, Jor-
ma Hintikka, Seppo Jokelai-
nen, Lauri Kotila, Arto Neva-
la, nuotioilta pe 8.8. klo 18.30 
Mari ja Juha Holmalla, ilta-
hartaus Juha Kaarivaara, Kel-
lo: seurat ry:llä su 10.8. klo 
17, Toivo Määttä.
Kuollut: Laura Elisabet 
Pentti, 78.
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ha Matias Juusola ja Han-
na Pauliina Koskenranta, Sa-
mi Kalevi Alasimi ja Tii Ma-
rica Kinnunen, Jouko Armas 
Raappana ja Outi Anneli Pa-
so, Hannu Henrik Nisula ja 

gaudio-musiikkikurssin opettajien konsertti 
torstaina 31.7. klo 19 Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa, ohjelma 10 €. 

gaudio-musiikkikurssin oppilaskonsertti sun-
nuntaina 3.8. klo 17 Kiimingin seurakuntakes-
kuksessa, ohjelma 5 € sisältää kahvit.

Hautausmaajuhla
Elokuun viimeisenä torstaina 28.8. kello 18 on hautaus-
maajuhla Haukiputaan seurakunnan uudella hautaus-
maalla. 

Juhlassa muistetaan nimeltä viime vuoden hautaus-
maajuhlan jälkeen poisnukkuneita seurakuntalaisia. Tä-
män vuoden hautausmaajuhlassa ovat tutustumiskäyn-
nit rakennusmestari Juho Erkinpoika Blickin, maanviljeli-
jä Alfred Mäen, santarmi, aliupseeri Kaarlo Sardin ja polii-
si Eino Tirin haudoilla.

Heistä esittävät lyhyet elämäkerrat kotiseutuneuvos 
Martti Asunmaa ja sukututkija Pentti Utriainen. Juhlassa 
esiintyy Perjantaikuoro Pentti Tirin johdolla.
Hautausmaajuhlan jälkeen on kesän viimeinen sävel-
hartaus kirkossa kello 20 alkaen.

Pirjo Hannele Kauppi, Antti 
Pekka Miettinen ja Venla Eli-
na Viljamaa, Mika Erkki Tapa-
ni Virta ja Mirja Elina Meriläi-
nen, Aki Juhani Ruokolainen 
ja Mari Susanna Väyrynen.
Kastettu: Iita Maria Aman-
da Annala, Onni Eemeli Kaik-
konen, Atte Mikael Kouto-
nen, Eetu Onni Tapani Hirve-

lä, Jesse Olavi Tapio Suikka, 
Lauri Matias Leskinen, Arttu 
Elmeri Haataja, Matias Juha-
ni Joensuu, Nea Amalia Lo-
pakka, Sofia Maria Olivia Ko-
valainen, Juho Matias Haa-
pakoski, Patrik Oula Tapani 
Mertaniemi, Kuisma Eemeli 
Antinpoika Kärkkäinen.
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Vihitty: Juha Tapani Salmi 
ja Maarit Johanna Hummas-
tenniemi, Jouni Tapani Kyn-
sijärvi ja Piia Tuulikki Käsmä, 
Janne Henrik Mäkelä ja Sirk-
ku Maria Juntikka, Marko Jo-
hannes Rauhala ja Jenni Kris-
tiina Rintakumpu, Johannes 
Vähäsöyrinki ja Satu Marjaa-
na Tapio.
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 31.7.–14.8.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

tähdet, harjoitukset to 15.5. 
klo 16 seurakuntatalolla.
hartaus to 31.7. klo 13.15 
vuodeosastolla.
Ry:n kirkkoseurat su 3.8. klo 
17 kirkossa.
Raamattu- ja rukouspiiri ke 
13.8. klo 18.30 Rönköillä, Ke-
donperäntie 9.
hartaus to 14.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
tulossa: Limingan rovasti-
kunnan perheleiri 13.–14.9. 
Hailuodossa teemalla Kap-
teenin kansa. Limingasta 
mukana Aino Pieskä. Leiril-
le yhteinen linja-autokulje-
tus. Majoittuminen Luoto-
keskuksessa. Seuraa ilmoit-
telua Rauhan Tervehdykses-
tä mm. hinnasta ja ilmoittau-
tumisesta. 
Vapaaehtoistyöhön val-
mentava kurssi Limingas-
sa kaikenikäisille vapaaeh-
toistyöstä kiinnostuneille (10 
tuntia) 4.10. klo 10–15 se-
kä illalla 13.10. ja 27.10. Jär-

hartaus tiistaina 5.8. kello 14 
Sinisiivessä, Jouni Heikkinen.
hartaus torstaina 7.8. kello 
13 Jokirinteen palvelukodeis-
sa, Sari Mustonen.
hartaus tiistaina 12.8. kello 
13 Muhoksen palvelukodissa, 
Jouni Heikkinen.
hautausmaahartaus keski-
viikkona 13.8. kello 18, Jouni 
Heikkinen.
Vuosilomia: nuorisotyönoh-
jaaja Tuula Väänänen 10.8. ja  
kappalainen Pekka Kyllönen 
6.8. saakka.
lapset ja perheet: Päiväker-
hot alkavat viikolla 33. Per-
hekerhojen yhteinen aloi-
tus tiistaina 12.8. kello 9.30 
Koortilassa.
Rippikoulut: kesä III -rippi-
koulun leirijakso 27.7.–1.8. 
Koortilassa, konfirmaatio 
sunnuntaina 3.8.
Esittelijä kirkossa 15.8. 
saakka arkisin kello 10–16. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
kello 6.30. 

Muhoksen rauhanyhdistys: 
nuotioilta perjantaina 1.8. 
kello 19 Aarre Pitkäsellä, Py-
hänsivuntie 679. Seurat sun-
nuntaina 3.8. kello 17 rau-
hanyhdistyksellä. www.mu-
hoksenrauhanyhdistys.fi. 
Kastettu: Emma Amanda Lo-
visa Henttunen, Joona Mari-
us Luokkanen, Peppiina Ca-
roliina Ruostetsaari, Daniel 
Eerik Joonatan Vatjus.
Vihitty: Kristian Mika Johan-
nes Räisänen ja Meiju-Suvi 
Marjatta Suorsa, Teemu An-
tero Karppinen ja Merja An-
neli Männikkö.

Pudasjärven kirkko on tie-
kirkko, avoinna hiljentymistä 
ja tutustumista varten 10.8. 
saakka tiistaista perjantaihin 
kello 11–17 ja sunnuntaisin 
kello 11–18, kirkonesittelijä 
paikalla. Muulloin sopimuk-
sen mukaan p. (08) 821 940. 
Seurat Syötteen kylätalos-
sa sunnuntaina 3.8. kello 15, 
Perttu Kyllönen.
Kuurojen leiri Haukiputaan 
Isoniemellä 20.–21.9. Leiri al-
kaa lauantaina kello 10 ja 
päättyy sunnuntaina kello 
12.30. Mukana on tulkkeja ja 
lauantai-iltapäivänä pasto-
ri Olavi Ikonen (entinen kuu-
rojen pappi). Hinta 15 euroa 
(sisältää lauantaina yhden 
ruuan). Ilmoittautumiset 5.9. 
mennessä Haukiputaalle Sei-
ja Lommalle, p. 040 589 8362 
tai Ulla Junttilalle, p. 040 579 
3247.
Rauhanyhdistykset: Kesä-
seurat Livon koululla sun-
nuntaina 3.8. kello 12 ja 

18 (E. Tölli ja O. Tölli). Seu-
rat Paukkerinharjun kou-
lulla sunnuntaina 10.8. kel-
lo 13. Kesäseurat Hirvaskos-
ken ry:llä sunnuntaina 3.8. 
kello 13 ja 18 (S. Pikkuaho, O. 
Isokoski). Seurat Kurenalan 
ry:llä sunnuntaina 3.8. kello 
17 (U. Savela, Y. Koskimäki).
Kastettu: Jere Matias Juuso-
la, Lassi Jaakko Elmeri Tuohi-
maa, Toivo Olavi Viljami Lii-
kanen, Taneli Antero Man-
ninen.
Avioliittoon vihitty: Juho 
Miikkael Ranua ja Lea Susan-
na Luokkanen, Rami Kaler-
vo Nissema ja Niina Susanna 
Kälkäjä.
haudattu: Arvo Oskari Män-
tykangas, 69; Eine Inkeri 
Kuosmanen, 82;  Sisko Valpu-
ri Kouva, 64; Sanna Annikki 
Tumelius,77 ja Hannu Matias 
Luokkanen, 31.

jestää Limingan seurakun-
nan diakoniatyö, kunta ja 
SPR, p. 044 7521 226 tai 044 
7521 227. 
Rippikoulutyö: Kesän 1. lei-
rin rippikoulukokoontumi-
nen pe 1.8. klo 12 Vanamos-
sa. Opitun kertaaminen ja 
rippikoulukorttien palautta-
minen. Ota kynä mukaan!
nuorisotyö: Nuorten nuoti-
oilta to 31.7. klo 18 seurakun-
tatalon takana.
Kastettu: Elias Aarre Aukusti 
Korpinen, Patrik Kristian Kä-
märäinen, Reima Tapio Pel-
tonen, Sanni Johanna Sipola.
Vihitty: Janne Kaleva Pietilä 
ja Marjo Annika Kannasvuo, 
Vesa Pekka Rahkolin ja Mari-
ka Johanna Rintala.
Kuollut: Hilda Elisabet Erkki-
lä e. Kanniainen, 93; Elsa Ka-
tariina Honkakoski e. Ruo-
nakoski, 75.
lippukunnan kotisivut: 
www.niittykarpat.fi 

Kirkkoherranvirasto
Muhostie 7 B, 91500 
Muhos
arkisin klo 9–13, keski-
viikkona klo 16–17 
p. (08) 533 1284
faksi 533 1284 
muhoksen.seurakunta@
evl.fi.

hyvän olon ilta tupoksella
Hyvän olon iltaa vietetään Tupoksessa toimintakeskus Va-
namossa torstaina 7.8. kello 17-20.

Terveystapahtuma on suunnattu Lakeuden väestölle. 
Lääninrovasti Ilkka Tornberg avaa tilaisuuden ja juontaa 
tietoiskuja tasatunnein. Diakonissa Marja-Liisa Hautamä-
ki esittelee Limingan seurakunnan toimintaa.

Tapahtumassa on runsaasti esittelypisteitä ravintoon ja 
puhtauteen liittyvistä tuotteista. Hyvä Suomi -pisteessä 
voi tutustua avainlipputuotteisiin. Lastenpisteessä vierai-
levat Miina ja Manu -satuhahmot. Allergia- ja astmaliiton 
sekä Arktisten Aromien edustajat ovat myös paikalla. Ou-
lun Sieniseuralta saa sienitietoutta. 

Liikuntapisteessä ovat esittelyssä muun muassa curling, 
terapiapallot ja tasapainoharjoitusvälineet. Aikuisille ja 
lapsille on omat tasapainotestit. Limingan Niittomiesten 
salibandyjaosto järjestää tarkkuuskisan. 

Lisäksi tapahtumassa on maksullista arvontaa ja ongin-
taa, tuotto käytetään liminkalaisten nuorten hyväksi. Ta-
pahtumaan on vapaa pääsy. 

Tapahtuman järjestävä Limingan kunta ja seurakunta 
yhteistyökumppaneineen toivottavat kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi mukaan.

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto, 
Pappilantie 6, 
p. 044 752 1220, p. (08) 
562 1200, fax (08) 562 
1235, liminka@evl.fi. 
Taloustoimisto, p. 044 
752 1121, talouspäällik-
kö Matti Ruotsalainen, 
p. 044 752 1233.

Perhekerhot alkavat
Yhteinen aloitus tiistaina 12.8. kello 9.30 Koortilassa.

S a t u L a p in lam p i

Diakonia- ja nuorisotyö järjestää elokuun aika-
na nuotioiltoja halukkaille sivukylille. 
Nuotioillan ohjelma kestää noin 1,5 tuntia, jo-

hon kuuluu mm. kisailua, yhteislaulua, makka-
ranpaistoa ja hartaushetki. 

Nuotioilta varataan kirkkoherranvirastosta. 
Nuotioiltaa on varauksen jälkeen hyvä mainos-
taa kylällä parhaaksi katsotulla tavalla. Seura-
kunnan puolesta laitetaan kylällä pidettävästä 
nuotioillasta erillinen maininta Rauhan Terveh-
dyksen ja/tai Iijokiseudun kirkollisiin.
Seurakunnan nuotioiltojen pitäjinä toimivat 

Perttu Kyllönen, Maarit Kokko ja Marko Väy-
rynen.

Varattavat nuotioillat: viikot 33–35 ja vii-
konpäivät maanantaista torstaihin.
Varaukset: (08) 8823 100 / kirkkoherranvirasto
Lisätietoja: Marko Väyrynen, 040 752 4387, 
marko.vayrynen@evl.fi.

Perinteiset sivukylien nuotioillat kiertävät taas elokuussa

Israel-ilta 
Keskiviikkona 13.8. klo 
18 Vanamossa. Vieraina 
oopperalaulaja Eshter ja 
säveltäjä Jakov Horesh 
Israelista.

w w w.sxc . hu
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Kunniakäynti sankarihau-
doilla ja kahvitarjoilu seura-
kuntakodilla su 10.8. klo 10 
Pulkkilan kotiseutupäivien 
juhlajumalanpalveluksen jäl-
keen, mukana kappeliseura-
kunnan nimikkolähetit Satu 
ja Jorma Arkkila kertomassa 
työstään Sambiassa. 
Ehtoollishartaus to 14.8. klo 
13 Koivulehdossa.
Puutarhailta to 14.8. klo 19 
pappilassa. Esitelmä hauto-
jen syysistutuksista, kasvi-
en talvisäilytyksestä yms. Ar-
vontaa lähetystyön hyväksi. 
Kahvitarjoilu. 

PYhäntä
Seurat su 3.8. klo 16 Maara-
lan kylätalolla, Sauli Kello-
koski ja Erkki Luokkala. 
Mll:n perhekahvila ma 4.8. 
klo 11, askartelua ja syk-
syn suunnittelua kerhohuo-
neella. 
Seurat su 10.8. klo 16 ry:llä, 
Antero Hämäläinen ja Esko 
Saukko. 

Kastettu: Samuel Valtteri Sy-
dänmetsä. 
Avioliittoon kuulutettu ja 
vihitty: Tero Juhani Mikko-
nen ja Heidi Maria Eliina Nie-
mi Siikalatvan srk:sta. 

RAntSIlA
ompeluseurat pe 8.8. ja 
15.8. klo 19 ry:llä.
Seurat su 10.8. klo 12.30 
ry:llä. 
Kastettu: Aadam Valdemar 
Katajala, Taneli Sulo Sante-
ri Lyöri.
Avioliittoon kuulutettu: Jar-
no Tapani Kangas ja Miia 
Kristiina Kaunisharju, mo-
lemmat Rantsilan kappeli-
seurakunnasta; Riku Henrik 
Saukko, Ylivieskan seurakun-
nasta ja Katja Riikka Näsä-
nen, Rantsilan kappeliseura-
kunnasta; Antti Antero Ali-
talo Helsingistä Taivallahden 
seurakunnasta ja Anni Kaari-
na Kokkonen Jokioisten seu-
rakunnasta; Markku Hannu 
Eevert Laurila ja Kaisa Johan-

mat Siikasalo evl, Antti Saka-
ri Honkamäki ja Tiina Teller-
vo Rehula, molemmat Siika-
salo evl.

SIIKAJoKI
Virsihetki ti 5.8. ja 12.8. klo 
13 Puistolassa.
Rauhanyhdistys: Ti 5.8. klo 
18.30 päiväkerhon ohjaajien 
kokous ry:llä.
Avioliittoon kuulutettu: To-
mi-Petri Aulis Siurua ja Tan-
ja Maaria Ritola, molemmat 
Siikasalo evl, Rami Ossi Oksa-
nen ja Mervi Marjatta Vikiö, 
molemmat Siikajoki evl. 

VIhAntI 
Kirkkokahvit jumalanpalve-
luksen jälkeen su 3.8. ja 10.8. 
Pikkukirkossa lähetystyön 
hyväksi.
Sanan ja rukouksen ilta su 
3.8. klo 18 srk-talolla. Puhu-
jana Eero Koskela, mukana 
Esko Kanerva ja lauluryhmä.
Jokilaaksojemme tammen-
lehväsukupolven kristillis-

isänmaallinen kesäjuhla su 
3.8. Ruokailu koululla sana-
jumalanpalveluksen jälkeen. 
Päiväjuhla kirkossa klo 13. 
Kahvitus srk-talolla. 
hartaus ke 6.8. klo 12 van-
hainkodilla.
Kesäilta soi ke 13.8. klo 20 
kirkossa.
Päiväkerhot ja perhekerho 
starttaavat viikolla 36.
Rauhanyhdistys: La 9.8. klo 
18.30 Alpuan ry:n kesäseu-
rat kirkossa, HPE. Sen jälkeen 
iltahartaus Alpuan ry:llä. Su 
10.8. kesäseurat jatkuvat Al-
puan ry:llä klo 13. Olli Lohi, 
Matti Nissilä ja Mikko Halli-
kainen.
Kuollut: Taisto Jalmari Sa-
lo, 65.
Avioliittoon vihitty: Esko 
Matias Turpeinen ja Tiina Ka-
tariina Huhtala.

herättäjän seurat tiistai-
na 5.8. kello 19 Markku Rah-
kolla.
lomalla: Leila Ikonen 
30.6.–31.7., Pentti Korkiakos-
ki 2.7.–3.8. Teemu Isokään-
tä 1.–31.8.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuotioilta lauantaina 2.8 kel-
lo 19 Petri Laurilalla. Sunnun-
taina 3.8 kello 13 lähetysseu-
rat Murron rukoushuoneel-
la ja kello 18 Temmeksen kir-
kossa. Sunnuntaina 10.8. kel-
lo 12 leiripäivä kesäkodilla ja 
siellä seurat kello 16.
Murron rauhanyhdistys: 
Sunnuntaina 3.8 kello 13 lä-
hetysseurat Murron rukous-
huoneella ja kello 18 Tem-
meksen kirkossa. Perjantaina 
8.8. kello 19 pihaseurat Eila 
ja Tauno Haurulla, Riikosen-
tie 38. Sunnuntaina 10.8. kel-
lo 16 seurat ry:llä.
Avioliittoon vihitty: Niko 
Johannes Pernu ja Jenni Ma-
ria Rahko, Samuli Lauri Kok-

konen ja Tanja Helena Kok-
konen.
Kastettu: Juho Ilmari Kaup-
pi, Aukusti Timonpoika 
Kautto.

RuuKKI
uusien eskarilaisten siu-
naus su 10.8. perhekirkko-
jen yhteydessä klo 10 Paavo-
la ja 12 Revonlahti. Tervetu-
loa kaikki esikoululaiset per-
heineen. Perhekirkon jälkeen 
tapulissa tarjottavat.
Rauhanyhdistykset: Ke 6.8 
klo 19 kesäillanvietto Sini ja 
Tapani Yrjänällä. Kesäseurat 
Revonlahden ry:llä 2.–3.8, la 
2.8. klo 13 ja 18 seurat ry:llä, 
Arvo Pyykölä ja Juhani Ala-
ranta. Su 3.8. klo 12 mes-
su Revonlahden kirkossa, Ju-
hani Alaranta. Kirkkokah-
vit ja seurat ry:llä, Arvo Pyy-
kölä. Klo 18 seurat ry:llä, Ju-
hani Alaranta ja Arvo Pyykö-
lä. Su 3.8. klo 13.30 hartaus 

Mäkelänrinteellä, Jari Lau-
nonen. Ruukin ry:n kesäseu-
rat 9.–10.8., seurat la 9.8. klo 
19 ry:llä. Su 10.8. klo 13 päi-
väseurat ry:llä. Klo 18 messu 
Ruukin srk-talolla, Leo Väyry-
nen, Lauri Haapala. Messun 
jälkeen iltahartaus Ruukin 
ry:llä. Su 10.8. klo 18 Ruukin 
ry:n messu Ruukin srk-talos-
sa, Leo Väyrynen ry:n puo-
lelta.
Kastettu: Emilia Ada Susan-
na Keränen. Mathias Wiljam 
Latomaa.
Kuolleet: Kerttu Lyyli Riek-
ki e. Ahola, 94; Kaino Irene 
Ruotsalainen e. Vierimaa, 85; 
Eino Sulevi Tanskanen, 74.
Avioliittoon kuulutettu: 
Mikko Kalervo Kupsala ja 
Hanne Elisa Kalijärvi molem-
mat Siikasalo evl, Jussi Pek-
ka Oskari Tahkola Oulunsalo 
evl ja Jonna Emilia Kinnunen 
Tuira evl.
Avioliittoon vihitty: Jari Ju-
hani Jaatinen ja Saija Mar-
jatta Karjalainen, molem-

Sähköpostiosoite: siikalat-
va@evl.fi.
Isos- ja kerho-ohjaajakou-
lutukseen ilmoittautumi-
nen Saila Karppiselle, p. 0207 
109 856.
Ristirock-tapahtuma tam-
pereella 23.8., ilm. viim. 8.8. 
Tanja Heleniukselle, p. 0207 
109 734 mielellään 4.–6.8.

KEStIlä
hautausmaahartaus su 3.8. 
klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen.
Syntymäpäiväseurat su 3.8. 
klo 19 Selkelän kesäkodilla. 
Seurat la 9.8. klo 19 ja su 
10.8. klo 12 ry:llä, Antti 
Kemppainen, Alpo Ojala ja 
Markku Pikkarainen. 
nuotioilta 15.8. klo 19 ry:llä. 
Vihitty: Risto Sakari Leino-
nen ja Kukka-Maaria Tuo-
maala. 

PIIPPolA
lauluseurat joen rannassa 

su 3.8. klo 14 Leena ja Johan-
nes Hyytisellä, Niemenku-
ja 23. Mukana kappalainen 
Minna Rahko. 
Seurat su 3.8. klo 19 ry:llä. 
Kunniakäynti sankarihau-
doilla su 10.8. klo 12 sana-
jumalanpalveluksen jälkeen 
60. valtakunnallisten koti-
seutupäivien johdosta. 
Avioliittoon kuulutettu: 
Olavi Johannes Nikumatti ja 
Aila Marketta Jarva.
Vihitty: Jani Antero Ojakoski 
ja Susanna Marika Lyytinen.

PulKKIlA
Ehtoollishartaus to 31.7. klo 
13 Koivulehdossa. 
Seurat su 3.8. klo 19 ry:llä. 
Kotiseutulauluilta to 7.8. klo 
18 Koivulehdossa. 
Kotiseutupäivien avaus pe 
8.8. klo 18 Koivulehdossa.
ohjelmallinen tapahtuma la 
9.8. klo 14.30 Suomen sodan 
muistomerkillä. Ohjelman 
jälkeen kahvitarjoilu vanhas-
sa pappilassa. 

na Marjatta Tahkola, molem-
mat Oulusta Tuiran seura-
kunnasta. 
Vihityt: Tapio Iisakki Pellikka 
ja Anu Johanna Koski. 
Kuollut: Miika Iisakki Kau-

Jumalanpalve-
lukset 
tyrnävä

Sanajumalanpalvelus su 3.8. 
kello 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kanttorina 
Tomi Heilimo.

Messu su 10.8 kello 10 Tyrnävän 
kirkossa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski.

temmes

Sanajumalanpalvelus su 10.8. 
kello 12 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski. Gideo-
neiden kirkkopyhä. 

Seurakuntaretki 
Keskiviikkona 27.8. Oulun tuomiokirkkoon ja yliopiston 
kasvitieteelliseen puutarhaan tai eläinmuseoon. Hinta on 
25 euroa, siihen sisältyy matka ja opastus. Mukana ovat 
kappalainen Urpo Luokkala ja diakonissat Kirsti Hakkarai-
nen ja Saila Karppinen. Ilmoittautumiset viimeistään 20.8. 
kirkkoherranvirastoon, p. 0207 109 860.

Vihannin päiväkerhoon ilmoittautuminen

nyt on aika ilmoittautua syksyn päiväkerhoihin. Päivä-
kerhot toimivat Alpuassa, Lampinsaaressa, Korvenkylässä 
ja kirkonkylällä. 
Kerhoon pääsevät kaikki 3–5-vuotiaat lapset.
Ilmoittautua voi netissä osoitteessa: www.siikasalo.fi. Koh-
taan Muuta huomioitavaa tai toiveita voit kirjoittaa mihin 
kerhoon lapsen haluat (esim. Alpuaan). Ilmoittautua voi 
myös p. 050 3140 282. Ilmoittautumiset 15.8 mennessä (lo-
malla 7.–8.8.).
Päiväkerhot ja perhekerho starttaavat viikolla 36.
Lastenohjaaja Marja Hiitola

Retki kukka- ja eläinpuistoon Escurialiin liminkaan

Retki on tarkoitettu erityisesti eskarin aloittaville sekä per-
hekerhon ja päiväkerhon lapsille perheineen. Mukaan 
omat eväät, sään mukainen vaatetus ja hymyilevät kasvot.
Lähtö perjantaina 29.8. Linja-auto kiertää seuraavasti:
Alpua, Vinkin Valinta lähtö klo 9.00, Lampinsaari, Kuprikka 
kahvilan piha 9.10, Korvenkylä, Korvenraivaajan talo 9.20, 
Kirkonkylä, Seurakuntatalon piha 9.30. Takaisin kotiin läh-
detään noin klo 13.
Tarjoamme makkarat + mehua retkiläisille. Retki on ilmai-
nen. Retkellä mukana ohjaajat Marja Hiitola ja Paula Petä-
jäjärvi. Ilmoittautumiset viimeistään 25.8. p. 050 3140 282.

Kesäillan sävelhartaus 
ke 6.8. klo 20 Paavolan 
kirkossa. Kanttorit Jon-
na Ypyä ja Kaisa Nuorala, 
laulu ja urut Jonna Ypyä 
ja Kaisa Nuorala.

Hammasniemen leirillä.

ranen, 91, Raahesta; Johan 
Edvard Niemelä, 98, Oulus-
ta; Taimi Agneta Soini e. 
Lind, 85. 

Re i j a  Haa p a la in e n
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1. kivi

Mitä tämä kuva esittää?
– Eläintarhaa. Tuossa on eläin-

ten häkkejä, joiden välissä mutkit-
telee polkuja. Ja tässä on autojen 
pysäköintialue.

Entäpä tämä kuva?
– Siinä on merenrantamaise-

ma, poukama, jonka rannalla on 
satama ja suuri kaupunki. Keskel-
lä sojottaa tehtaan savupiippu, jos-
ta tupruaa...

Sojottaa?
– Siis, öh, tässä onkin lasten 

leikkipuisto kiikkuineen ja kiipei-
lytelineineen. Ja uima-allas, jossa 
kelluu kumileluja.

Oletteko koskaan nähnyt un-
ta, jossa kumarratte suosiotaan 
osoittavan yleisön edessä?

– Uneksin kerran olevani Pe-

kingin stadionin lavalla kulttuu-
rivallankumouksen aikoihin.

Oletteko koskaan kuvitellut 
olevanne puutarhuri?

– Olin puutarhuri 80-luvun lo-
pulla.

Lempikirjanne?
– Malleus Maleficarum.
Olette huoneessa, jonka latti-

assa on upotettu ontto teräsput-
ki, halkaisija 5 cm, pituus 15 cm. 
Teillä on sakset, hehkulamppu ja 
muovinen vaateripustin. Kuin-
ka saatte putken pohjalla olevan 
pingispallon pois särkemättä mi-
tään esinettä?

– Tekemällä tarpeet putkeen 
pingispallo nousee pintaan.

Täydentäkää: Kymmenen 
pientä...?

– Afrikkalaista lapsihenkilöä.
-elämää?
– Romani.
Kun Ahmed palasi ostoksilta, 

hänellä oli kassissaan...
– Rikkiä, salpietaria, paristo, 

herätyskello ja metrokartta.
1, 3, 6, 9, 15, 24...
– 36, 54, 81, 123.
Miksi 123?
– Siten luvut muodostavat Wol-

framin sarjan eli edellisen luvun 
ollessa pariton lisätään siihen yk-
si ja kerrotaan kahdella kolmas-
osalla. Parilliselle luvulle lisäystä 
ei tehdä, vain kertominen.

Uskotteko Jumalaan?
– Kyllä uskon, että on olemas-

sa korkeampi voima, joka ilmenee 
kaikissa uskonnoissa sekä kaikes-

sa elollisessa ja joka...
Helvettiin?
– Raamattua pitää tulkita sen 

yhteiskunnallista kontekstista kä-
sin. Alkukielen sana gehenna mer-
kitsi muinoin...

Pyhään Kolminaisuuteen?
– Siinä on kyse eräänlaisesta 

transkendenttisestä jumaluuden 
symbolista, joka ilmaisee koke-
mustani...

Onnittelut! Saitte erinomaiset 
pisteet. Konsulttiyhtiö Gellerin 
puolesta toivotan Teidät tervetul-
leeksi seurakuntaan töihin!

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.
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Useimmissa kodeissa tehdään 
edelleen – marttojen ohjeis-
ta huolimatta – perusteellisem-
pi siivous jouluksi ja juhannuk-
seksi. Seurakunnissa kirkot sii-
votaan perusteellisesti kerran 
vuodessa, yleensä kesällä. Sikä-
li marttojen neuvoja noudate-
taan seurakunnissakin, että kir-
kot pyritään pitämään perussiis-
teinä ympäri vuoden. 

– Käytävät imuroidaan jo-
ka viikko ja alttarin kukat vaih-
detaan. Lattiat pestään kunnol-
la keleistä riippuen kerran kuu-
kaudessa ja oikein kuraisina ai-
koina jopa jokaisen tilaisuuden 
jälkeen, kertoo Siikasalon seura-
kunnan seurakuntamestari Oili 
Nygård. 

Kevään mittaan hänen työ-
määräänsä lisäsi huomattavasti 
Vihannin kirkon urkuremontti, 
jonka seurauksena pölyä leijui jo-
ka puolella. 

– Penkitkin piti pestä viikoit-
tain, sillä mustiin pukeutuneita 
hautajaisvieraita ei voinut istut-
taa pölyisille penkeille, Nygård 
muistelee. 

Nygårdin arvion mukaan kirk-
kokansa on siistiä väkeä, yleensä 
kirkkoja ei sotketa.

 – Koululaisten jäljiltä tosin 
näyttää jäävän jos jonkinlaista 
paperinpalaa ja langanpätkää.

Kylmähermoisten 
hommaa
– Kirkon suursiivoaminen vaa-
tii paljon aikaa, yhteen kirkkoon 
kuluu kaikkinensa noin sata tun-
tia, kertoo ruukkilainen siivous-
alan yrittäjä Pirkko Kainulai-
nen. Hän siivoaa tänä kesänä 
apulaisineen Vihannin kirkon li-
säksi myös Paavolan kirkon.

Kesällä valoisassa kirkossa on 
hyvä ripsiä pölyseitit valaisimis-
ta, pestä ikkunat ja pyyhkiä pölyt 

hankalistakin paikoista. 
Tosin mikään edellä maini-

tuista ei käy yhtä helposti kuin 
kotosalla: Vanhat, arvokkaat va-
laisimet ovat korkealla. Jotta nii-
hin pääsee käsiksi, pitää pöly-
huiskaan kehitellä jatkovarsi tai 
ottaa avuksi tikkaat.

Ikkunat ovat suuria ja paina-
via, ikkunankarmit umpipuuta. 
Jotta ikkunoita pääsee sisäpuo-
lelta pesemään, pitää ensin viri-
tellä kirkon penkkien päälle ta-
so, jonka päälle puolestaan nos-
tetaan tikkaat, Päivi Ollikainen 
näyttää. Tässä vaiheessa korkei-
ta paikkoja pelkäävän on pakko 
antaa periksi, ei tule mitään. Kir-
kon siivoaja sen sijaan ottaa ikku-
nanpesuvälineet käteen ja kiipeää 
reippaasti tikkaita ylös. 

Pestäviä ikkunoita on yleensä 
kymmeniä, isompaa ja pienem-
pää ruutua. Osassa ikkunoita on 
onneksi saranat, mutta monet 
ovat vanhanaikaista, poisnostet-
tavaa mallia. Niinpä ikkunoiden 
pesu onnistuu vain, mikäli pesi-
jällä on kaveri apunaan. Yhdessä 
ikkunat jaksaa juuri ja juuri nos-
taa pestäväksi.

Ulkopuolelta ikkunoiden pe-
su ei ole juurikaan helpompaa: 
ikkunat ovat korkealla eikä nur-
mi niiden alla ole joka paikassa 
niin tamppautunutta, etteikö se 
upottaisi tikkaiden alla. Vihan-
nin kirkossa ikkunoita ei pestä-
kään ulkoa läheskään joka vuo-
si, edellinen kerta oli kymmenen 
vuotta sitten.

Edes pölyjen pyyhkiminen ei 
onnistu keneltä tahansa, se vaa-
tii kylmähermoista tekijää. Pö-
lyt pyyhitään katon rajassa ole-
vien kattoniskojen eli vuoliais-
ten päältä, korkealla seinillä ole-
vista koristeellisista lampeteista, 
saarnastuolin koristeista ja muis-
ta mahdollisista ja mahdottomis-

Kirkon siivous 
on iso urakka

ta paikoista. 
Joissain kirkoissa, kuten Vi-

hannin kirkossa, on jopa sakas-
tin päällä pieni parvi, joka sekin 
kaipaa silloin tällöin puunausta. 
Päivi Ollikainen tunnustaa, että 
parven päällä siivotessa häntäkin 
vähän meinasi hirvittää, mutta 
muuten ei kuulemma ole pelot-
tanut korkeillakaan paikoilla.

SATu lAPiNlAmPi

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

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

Päivi Ollikainen on tottunut taiteilemaan telineillä siivoushommissa.

Vihannin kirkon seiniltä löytyy historiaa, jota ei pestä pois.


