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Kun johtavien teollisuusmaiden päät olivat 

viime viikolla matkalla Tokioon kokouk-

seensa, kehotti paavi Benedictus XVI valti-

oita suitsemaan keinottelua, jolla on kielteinen vai-

kutus ruoan ja energian hintoihin.

Huomion hän halusi kiinnitettävän köyhien tar-

peisiin, koska nämä ovat alttiita vaikeille ajoille ”kei-

nottelun sekä rahamaailman turbulenssin” takia.

Ratkaisuja paavi ei suitsemispuheessaan tarjon-

nut. Hänen kannanottonsa oli kuitenkin linjassa sii-

hen oppiin, jota katolinen kirkko on kannattanut yli 

sata vuotta aina Leo XIII:sta saakka.

Paavi, hänen edeltäjänsä ja oppi-isänsä eivät ole 

puheissaan ja kirjoituksissaan suoraan tuominneet 

markkinataloutta, mutta suuressa osassa heidän 

opetuksestaan talouden toimijat, varsinkin suuret 

ja kansainväliset, nähdään lähtökohtaisesti korrup-

toituneina ja epämoraalisina.

Katolisen kirkon opetus on itse asiassa varsin jyr-

kästi markkinataloutta kritisoivaa. Sen mukaan kil-

pailu on haitallista ja tuhoisaa ihmisarvolle. Voiton-

tavoittelu perustuu ahneuteen, ja kulutus on vahin-

gollista – muodosta ja määrästä riippumatta.

Yksityisomitusta kirkko on joutunut puolusta-

maan, onhan sillä itsellään valtavat omaisuudet.

Näistä aineksista on syntynyt hieman epämääräi-

nen keskitie. Kirkko vastustaa kaikkia talouspoliit-

tisia äärimmäisyyksiä kommunismista uusliberalis-

miin, mutta oma vaihtoehto on häilyvä. Silti paavi 

ottaa kantaa talousasioihin.

Maatalouden suhteen katolinen kirkko on pitä-

nyt työtä tuotantoa tärkeämpänä. Siksi sen ihanne-

maailmassa alkutuotanto muodostuu pienistä tilois-

ta, joiden syntymistä pitäisi edistää muun muassa 

verotuksella.

Kun paavi heitti syyn ruoan hinnan noususta kei-

nottelevien kapitalistien niskoille, hän ehkä tietoi-

sesti käänsi huomion pois paljon olennaisemmasta 

ongelmasta.

Paavin kannalta olisi ikävää, jos keskustelu ajau-

tuisi siihen, miten maapallon nykyinen väestönkas-

vu sopii yhteen nykyisen ruoantuotantokapasitee-

tin kanssa.

Siinäpä olisi hedelmällinen puheenaihe.

Aatoksia

Huomio toisaalle

Vatikaanin 
leffalista
Juhannuksen alla kuulimme, että Va-
tikaani on laatimassa kirkon jäsenten 
käyttöön kriteerit, joiden avulla ka-
tolinen elokuvien ystävä voi arvioi-
da leffatarjonnan soveltuvuutta kris-
tilliseen vakaumukseensa. Uutinen 
laadittavasta ohjeistuksesta on mer-
kittävä, sillä katolisia on yli miljardi. 
Jos elokuvabisnes on viisas, se kallis-
taa korvansa myös Vatikaanin toivei-
den suuntaan. 

Elokuvien ystävänä odotan mie-
lenkiinnolla noita kriteereitä. Niistä 
voi olla hyötyä ortodoksillekin. Va-
tikaanin mainittu ajatus noudattaa 
johdonmukaisesti katolisen kirkon 
hengellisen ohjauksen ideaa. Jaka-
mattoman kirkon hengessä katolinen 
kirkko opettaa jäsenistölleen pahei-
den karttamista ja elämän suuntaa-
mista kohta hyveitä. Tätä logiikkaa 
seuraten, jos selvästi tiedetään joi-
denkin elokuvien olevan tarkoitus-
hakuisesti rienaavia tahi pyhiä arvo-
ja loukkaavia, on mielestäni paikal-
laan olla suosittelematta niiden vai-
kutuspiiriin hakeutumista. Kunkin 
katolisen kirkon jäsenen harkintaan 
sitten jää, missä määrin kirkon an-
tamia määreitä noudattaa. Ei yhtään 
hassumpi idea. 

Olen tavattoman iloinen myös 
siitä, että maassamme harjoitetaan 
edelleen ainakin jonkinasteista elo-
kuvien ennakkosensuuria. Ennen 
vuoden 2001 voimaan tullutta laki-
uudistusta, elokuvasensuuriin hen-
kisten linjanvetojen juuret yltänevät 
sotasensuuriaikoihin saakka. Sen-
suuritoiminta on arvokasta siitäkin 
huolimatta, vaikka ylilyöntejä sen 
käytössä on tapahtunut. Tarkastajat 
ovat toiminnallaan tallentaneet his-
toriaan aikansa politiikan-, moraa-

lin- ja laintulkinnan ääniä.  
Seitsemän vuotta sitten voimaan 

tullut tarkastuslaki on päivittänyt 
sensuuritilannetta. Runsaista ke-
vennyksistä huolimatta laki edelleen 
huolehtii vielä siitä, että karkeimmat 
ylilyönnit eivät sovi levitykseen. Kan-
salaisten keskuudessa vaikuttaa myös 
heitä, jotka eivät sairauden, vammau-
tumisen tai muun syyn tähden tiedä, 
mikä materiaali on vahingoittavaa 
ja mikä ei. Tarkastuslain syvin idea 
onkin suojella mainittuja ryhmiä ja 
aivan erityisesti lapsia sellaiselta ai-
neistolta, jolla voi olla heihin vahin-
goittava vaikutus. Myös täysi-ikäisille 
suunnattua kuvatallenneaineistoa on 
Valtion elokuva tarkastamolla oikeus 
kontrolloida. 

Perustuslain suoma oikeus taiteel-
liseen ilmaisunvapauteen tuo myös 
mukanaan vastuullisuuden levitetyn 
materiaalin vaikutuksista. Vatikaani 
ei sentään käytä saksia, se laatii ai-
noastaan jonkinasteisen suosituksen. 
Olisiko tässä hyvä vinkki myös muil-
lekin kirkkokunnille, opastaa jäsenis-
töjään kristillisiä arvoja kunnioitta-
vien elokuvien pariin? Kenties tämä 
ohjaavuus voisi liikuttaa myös eloku-
vateollisuuden tuotantoketjua kysyn-
nän liikkuessa kristillisiä arvoja koh-
ti? Olisiko Vatikaanin mallissa myös 
haastetta valtiovallalle, nimittäin ar-
vo-opastamisen suuntaan?

Jukka MäNtyMäki
kirjoittaja opiskelee ortodoksista teologiaa se-
kä työskentelee Oulun metropoliitan kanslias-

sa hiippakuntasihteerinä

17.7.2008

Meissä kaikissa asuu 
pieni körtti
Kanttori ja pappi Samuli Korkalainen vi-
sioi Espoossa pidettyjen herättäjäjuhlien 
tiedotustilaisuudessa körttiläisyyden ole-
musta. Hänen mukaansa pääkaupunki-
seudulla on miljoona körttiä, jotka eivät 
vain tiedä itse olevansa körttejä.

”Tänä aikana monet ovat pettyneet 
kirkkoon, joko siihen, että se on liian li-
beraali tai siihen, että se on liian vanhoil-
linen ja vastustaa kaikkea. Monet näistä 
ihmisistä ovat osuneet sellaisiin piireihin, 
joissa vaaditaan, että pitää olla tietynlai-
nen. Luulen, että näistä ihmisistä suurin 
osa sopisi körttiläisyyteen. 

Herännäisyys tahtoo tukea tavallisen 
suomalaisen hiljaista uskoa. Ihminen saa 
olla sellainen kuin on, kaikessa raadol-
lisuudessaan. Silloin Jumalakin saa olla 
Jumala.”

Uusi Tie 10.7.2008

Meissä kaikissa asuu 
pieni evankelinen
Sanansaattaja-lehden toimitussihtee-
ri Jouko Siirilä vastaa pääkirjoitukses-
sa Korkalaisen körttivertaukseen. Hänen 
mukaansa kaikille herätysliikkeille on 
yhteistä usko Jeesuksen sovitustyöhön.

”Entä jos sijoittaisimme nuoren kört-
tipastorin heittoon sanat lestadiolainen, 
viidesläinen, rukoilevainen tai – evanke-
linen?

Parhain päin tulkittuna tämä tarkoit-
taa sitä, että ihan jokainen ihminen on 
syntinen mutta armahdettu. Näin on, 
mutta tuntuu siltä, että sitä eivät kaik-
ki tiedä! Kaikkien suomalaisten ja myös 
muiden uskontojen sekä tieteisuskon 
edustajien puolesta on Jeesuksen veri 
vuotanut Golgatan mäellä.”

Sanansaattaja 10.7.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Hieno tunnelmavalaistus Lähetysjuhlilla
Luin hämmästyneenä Pirkko Ryynäsen kri-
tiikkiä lähetysjuhlista Rauhan Tervehdyk-
sen numerossa 23 (ilmestyi 3.7.2008). Ryy-
nänen kysyy minkä tähden Ouluhallissa oli 
”tunnelmavalaistus”? Hän itse vastasi kysy-
mykseensä, sillä juuri tunnelmanhan täh-
den se oli!

Oli todella ilo päästä kirkkaasta auringos-
ta kauniisti tunnelmavalaistuun, rauhalli-
seen ja viileään halliin. Ei ollut valonheitti-
min korostettu hallin rumia kattorakentei-
ta, vaan tulija sai hiljentyä tähtitaivaan alle 
ja keskittää katseensa ja ajatuksensa valais-
tuun etuosaan, missä ohjelma suoritettiin. 
Tarpeen ei ollut edes oma virsi- tai laulu-
kirja, sanat kun saattoi seurata suurilta näy-

töiltä ja myös esiintyjät tuotiin näytöllä ta-
kapenkkiläistenkin ulottuville.

Samoin voi kehua ruokailutilaa. Valo-
nauhat olivat kuin kynttilät joulukirkossa, 
niillä oli saatu karusta hallista lähes kaunis 
ja tunnelmallinen tila ja vielä liinat ja ku-
kat pöydissä. Mukava oli istahtaa sinne tut-
tavien seurassa, keskustella ja nauttia välil-
lä myös ruumiin ravintoa. Hinnatkin olivat 
kohtuulliset.

Suurinta ihmetystäni kuitenkin tuotti lä-
hetystorin valaistuksen moitteet. Siellä kun 
nimittäin ei ollut mikään tunnelmavalais-
tus saati pimeää. Tosin lähes kattoon kohoa-
va toritunnelma ihan myyjien ja tuotteiden 
omin voimin! Yhdestä asiasta silti olen Ryy-

näsen kanssa samaa mieltä. Kuulovammai-
set ja kuurot saivat laadukkaan tulkkauksen, 
jota kuulevienkin oli ilo seurata.

Ainoa mikä ”karkasi” järjestäjien käsis-
tä, oli antaa loppupuheenvuoro rajoittamat-
ta puheaikaa ehdottomasti korkeintaan kol-
meksi minuutiksi. Nyt jäi ikävä tunne kai-
ken ilon jälkeen, kun porukka pakotettiin 
pitkällä puheella paikoilleen. 

Jos Tampereella osaavat järjestää juhlat 
yhtä hyvin kuin täällä Oulussa niin hyvä oli-
si. Ja mikseivät osaisi, näkiväthän mallia ja 
mustamakkara maistui jo nyt, joten Tampe-

reella tavataan!
PirJo HeiSkaNeN

Karjasillan seurakuntalainen

Seurakunnat eivät ole ha-
keneet EU-tukia niin pal-
jon kuin olisi toivottu, sa-
noo Kirkkohallituksen la-

kimies Lena Kumlin. Hän arve-
lee, että seurakunnissa on pidet-
ty hakuprosessia vaikeana ja by-
rokraattisena. 

EU-tuen hakeminen vaatii ai-
kaa ja syö varsinkin pienen seura-
kunnan työvoimaresursseja. Seu-
rakuntien on käytettävä hankkei-
siin myös omaa rahaa, sillä EU-
tuki kattaa vain osan kustannuk-

Seurakuntia 
opastetaan EU-tukien haussa

S e te l i t :  w w w.sxc . hu /  S t eve  Wo o d s ,  l i p p u :  w w w.sxc . hu /  Gas to n T hau v in

sista. Tuki maksetaan, kun hanke 
on toteutettu.

Kumlin suosittelee, että seu-
rakunnat tekisivät hankkeissa 
yhteistyötä muiden toimijoiden, 
vaikkapa kunnan kanssa, jotta 
hankkeiden rasittavuutta voitai-
siin lieventää.

Kirkkohallituksella ei ole 
Kumlinin mukaan ollut resurs-
seja antaa ohjeita seurakunnille. 
Syksyllä asiaan on kuitenkin tu-
lossa muutos. Kirkkohallitus ai-
koo tiedottaa seurakuntia mah-
dollisuuksista hakea EU-tukia. 
Loppukesästä on tulossa sähköi-
nen infokirje, jossa annetaan yk-
sityiskohtaisia tietoja. Kirkkohal-
litus järjestää aiheesta syksyllä 
myös koulutustilaisuuksia. Ensi 
vuoden alussa Kirkkohallitus jal-
kautuu joillekin paikkakunnille 
neuvomaan seurakuntia.

te-keskukset 
neuvovat seurakuntia
Erilaisia tahoja, joille on annet-
tu hallinnoitavaksi EU-rahaa, on 
Suomessa satoja. Ne jakavat rahaa 
erikoistumisosaamisensa mu-
kaan. Seurakuntien on Kumlinin 
mukaan kätevintä kysyä EU-tuis-
ta lähinnä TE-keskuksista.

EU:n ohjelmakauden 2000– 
2006 aikana seurakunnat hakivat 
tukia lähinnä peruskorjauksiin ja 

rakentamiseen. Ohjelmakaudella 
2007–2013 tavoitteena on suun-
nata EU-tukia seurakuntien toi-
mintaan, esimerkiksi työyhteisö-
jen kehittämiseen.

Kumlin mainitsee tuettaviksi 
muodoiksi esimerkiksi diakoni-
an, nuoriso- ja lapsityön ja maa-
hanmuuttajat.

– Erityisesti halutaan tukea 
nuoria, Kumlin painottaa.

Partiokolo 
sai eu-tukea
EU-tukia on siis käytetty toistai-
seksi lähinnä rakentamiseen. Esi-
merkiksi Limingan Niittykärppi-
en partiokolo sai tukea lähes 70 
000 euroa. Rakentaminen mak-
soi kaikkiaan noin 140 000 eu-
roa, joten EU-tuki muodosti lä-
hes puolet rahoituksesta.

Vaikka partiotyö on Limingan 
seurakunnan yksi työmuoto, tu-
kea haki Limingan partiotyön tu-
ki ry. Yhdistys haki tukea Nou-
seva Rannikkoseutu ry:ltä, joka 
on yksi lukemattomista tahoista 
Suomessa, jolle on annettu hal-
linnoitavaksi EU-rahaa.

– Tuki maksettiin rakennuk-
sen jo valmistuttua TE-keskuk-
sen tarkastettua hankkeen, ker-
too hankkeen puuhamies Seppo 
Pietilä.

Pekka HeliN

Seurakunnat käyttäneet 
EU-tukia peruskorjauksiin
Euroopan unionin tuki jäsenmaille kanavoidaan jäsenmais-
sa valmisteltujen ja komission hyväksymien tavoiteohjelmi-
en kautta.

Seurakunnat ovat hakeneet ja saaneet EU-avustuksia lä-
hinnä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, ir-
taimiston, hautausmaiden ja ympäristön peruskorjauksiin. 

Ohjelmakauden 2000–2006 aikana muun muassa Hollolan 
seurakunta sai EU-avustusta keskiaikaisen kirkon entisöin-
tiin, Mietoisten seaurakunta hautausmaan peruskunnostuk-
seen, Isonkyrön seurakunta maisemaparkkiin sekä Heinolan 
seurakunta kirkon ja kirkkomaan kunnostukseen.

Koska seurakunnat ovat yleensä melko pieniä talousyk-
siköitä, hankekumppaneina voivat olla esimerkiksi hiippa-
kunnan kaikki seurakunnat yhdessä  ja silloin hankkeella on 
koko hiippakuntaa koskeva tavoite. Esimerkiksi rovasti- tai 
seutukuntakohtaiset hankkeet ovat myös mahdollisia. Seu-
rakunta voi toimia myös yhteistyökumppanina muiden hal-
linnoimassa EU-hankkeessa ja silloin hankkeen koordinoija-
na ja toteuttajana on joku muu taho, esimerkiksi kunta, op-
pilaitos tai järjestö.

Hanketta ei voi suunnitella pelkästään EU-avustuksen va-
raan, koska unionilta tuleva rahoitus ei kata kaikkia kustan-
nuksia. Hankkeen suunnittelu on hyvä aloittaa niin aikaisin, 
että hanke voidaan ottaa mukaan toiminta- ja taloussuunni-
telmaan seurakunnan normaalin aikataulun mukaan. 

Faktaa

Kirkkohallitus 
aikoo tiedottaa 
seurakuntia 
mahdollisuuksista 
hakea EU-tukia. 
Loppukesästä on 
tulossa sähköinen 
infokirje, jossa 
annetaan 
yksityiskohtaisia 
tietoja. 
Kirkkohallitus 
järjestää aiheesta 
syksyllä myös 
koulutustilaisuuksia.

!
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Limingan pappilaa restauroidaan 
parhaillaan. Noin 250 000 eu-
roa maksavan työn ennakoidaan 
kestävän tämän vuoden. Restau-
raatio koskee osaa rakennuksen 
toisesta kerroksesta, joka on ol-
lut kylmillään vuosikymmeniä. 
Restauroitavaan tilaan tulee seu-
rakunnan työtiloja.

Tapettikerrosten alta on löy-
tynyt hirsiin piirretyt alkuperäi-
set tapettikuviot. Ne kopioidaan 
puuhiokkeesta valmistetuille 
pinkopahveille ja laitetaan seinil-
le, jolloin alkuperäiset kuviot jää-
vät nurkasta nurkkaan kiinnitet-
tävien pinkopahvien alle.

Vanhat lattialankut jäävät pai-
koilleen, vain yhteen huoneeseen 
rakennetaan uusi lattia. Joihin-
kin ikkuna-aukkoihin laitetaan 
vanhat ikkunat karmeineen. Ne 
löydettiin rakennustyön yhtey-
dessä.

Töitä pappilassa tekevät kir-
vesmies ja neljä restaurointiopis-
kelijaa Oulun seudun ammatti-
opisto Pikisaaren yksiköstä. Seu-
rakunta vastaa itse työstä, mut-
ta on antanut osan tehtävistä fir-
moille.

Myös pappilan alakerta huu-
taa remonttia, sanoo kirkkoher-
ra Ilkka Tornberg.

Limingan pappila oli suuren 
pitäjän merkittävin henkisen ja 
julkisen elämän keskus mennei-
nä vuosisatoina. 1800-luvun puo-

Limingan pappilaa 
restauroidaan

livälissä rakennetun, tyyliltään 
uusrenessanssia edustavan niin 
sanotun Ison pappilan suunnit-
telijaa ei tiedetä. Säilyneet pii-
rustukset laati rakennustöiden 
jo päätyttyä Oulun silloinen lää-
ninarkkitehti Johan Oldenburg. 
Kirkkoherrana oli tuolloin teolo-
gian tohtori Aaron Gustaf Borg, 
joka rakennutti pappilaan toisen 
kerroksen omalla kustannuksel-
laan.

Seurakunta harkitsi pappilan 
purkamista 1950-luvulla, koska 
tilat katsottiin silloin liian suu-
riksi.

Pekka HeliN

Ku va t :  S a t u  L a p in lam p i  j a 
Re i j a  Haa p a la in e n

Tapettien alta löytyi hirsille maalattuja kuvioita.

Limingan pappila edustaa uusrenessanssia.

Ikäkaudet kuoriutuvat esiin seinistä.

Limingan pappila on rakennettu 1800-luvun puolivälissä.
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Maata  kiertelemässä

Yhteisvastuukeräyksen tulos pa-
rani Rauhan Tervehdyksen ti-
laajaseurakunnissa 9,5 prosent-
tia viime vuoden tulokseen ver-
rattuna. Seurakuntien toimitta-
man tiedon perusteella keräyksen 
alustava tuotto on tänä vuonna 
158 936,41 euroa. Vuosi sitten ke-
räys tuotti 145 180,30 euroa. Lu-
mijoen seurakunnan tiedot puut-
tuvat.

Eniten keräystuotto nousi Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnassa, 
joissa kasvua oli huimat 192 pro-
senttia. Tuomiokirkkoseurakun-
nan diakoniatyöntekijän Outi 
Vaaralan mukaan keräystulok-
sen huimalle kasvulle on vaikea 
löytää yhtä selitystä. Pikemmin-
kin kyseessä on monen tekijän 
summa. Lisäksi vuosi sitten ke-
räyksen tuotto oli poikkeukselli-
sen alhainen.

– Merkittävä vaikutus taisi ol-
la sillä, että tuomiorovasti Mat-
ti Pikkarainen kehotti kaikkia 
työntekijöitä osallistumaan ke-
räykseen ja oli itsekin mukana 
Rotuaarin keräystempaukses-
sa. Myös keräykseen aktiivisesti 
osallistuneet ihmiset ovat kiitok-
sensa ansainneet, samoin Nuor-
ten Ystävät, muistuttaa Vaarala.

Hänen arvionsa mukaan ke-
räys saattoi tänä vuonna saada 
enemmän näkyvyyttä, mikä vai-
kutti tulokseen. Lisäksi tuomio-
kirkkoseurakunnan alueella toi-
mivat yritykset ja organisaatiot 
osallistuivat merkittävästi kerä-
ykseen.

Pudasjärvellä 
tuottoisa listakeräys
Toiseksi merkittävintä keräystuo-
ton kasvu oli Pudasjärvellä. Siellä 
keräys tuotti tänä vuonna 84 pro-
senttia edellisvuotta enemmän. 

Pudasjärven seurakunnasta 
arvioidaan, että kasvun taustalla 
ovat hyvä keräysjohtaja ja keräys-
listojen määrän lisääminen. Pu-
dasjärvellä Yhteysvastuukeräyk-
sen johtajana toimi tänä vuonna 
Iivari Jurmu.

Tässä vaiheessa vuotta kerä-
ystuotto muodostuu helmikuun 
alun ja vapun välisen kampanja-
ajan tuotosta. Summa voi nous-
ta vielä esimerkiksi kertyvistä ko-
roista ja valtakunnallisista lahjoi-
tuksista. 

Lopullinen Yhteisvastuukerä-
yksen tuotto vahvistetaan mar-
raskuussa.

Satu laPiNlaMPi

Yhteisvastuukeräyksen 
tulos kasvoi

Yhteisvastuukeräyksen tuotto 
Oulun seudulla vuosina 2007 ja 2008

Hailuoto

Haukipudas

Kempele

Kiiminki

Liminka

Muhos

Pudasjärvi

Siikalatva

Siikasalo

Tyrnävä

Oulun tuomio-
kirkkoseurakunta

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
euroa

1 950

9 735,18

5 831,57
10 745,94

7 147

14 380,73

10 135,93

7 210

14 382,04

20 409,99

2 105,50

8 510,97

13 931,38
12 848,66

12 663,53
11 232,82

7 314,41
8 725,7

11 670,29
9 242,95

12 189,66

11 133,10
11 532,82

6 978,15

17 343,49
19 118,66

14 136,02
13 615,72

2007 2008

Karjasillan 
seurakunta

Tuiran 
seurakunta

Oulujoen 
seurakunta

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen teemana oli Työ 

ja osallisuus. Kotimaassa keräyksen tuotolla tuetaan 

kehitysvammaisten työllistymistä tavallisiin työpaik-

koihin.

60 prosenttia yhteisvastuuvaroista kanavoidaan 

Kirkon Ulkomaanavun kautta kehitysyhteistyöhön ja 

katastrofiapuun. Ulkomaisena erityiskohteena tänä 

vuonna oli sisällissodasta toipuva Liberia.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 10 prosenttia jää 

kerääjäseurakunnan diakonialle ja kukin seurakun-

ta saa vapaasti päättää, mihin sen osuus keräysva-

roista käytetään. 

– Oulun seurakunnat käyttävät oman osuuten-

sa kehitysvammaisen henkilön palkkaamiseen yhtei-

seen seurakuntapalveluun, kertoo johtava diakonia-

työntekijä Liisa Rahkola. 

Myös Pudasjärven seurakunta kohdentaa oman 

seurakunnan osuuden kehitysvammaisen nuoren 

työllistämiseen seurakunnassa vuoden 2009 aikana.

Tuotto 
kehitysvammaisten hyväksi

 Faktaa

Metallimessu-
levy ilmestyy 
elokuussa
Metallimusiikin keinoin 
järjestetyt jumalanpalveluk-
set ovat keränneet tuhansia 
messuvieraita ympäri maan 
parin viime vuoden aikana.

Elokuun 20. päivä jul-
kaistavalle Metallimessu-
albumille on koottu 12 stu-
diossa äänitetty virttä me-
tallisina sovituksina. Samo-
ja virsiä tullaan kuulemaan 
ensi syksynä ja talvena ym-
päri Suomen järjestettävissä 
Metallimessu-jumalanpal-
veluksissa. Levyllä kappalei-
ta tulkitsevat muun muas-
sa Taage (Kilpi), Ville Tuo-
mi (Sub Urban Tribe) se-
kä Tanya Kemppainen (ex-
Lullacry). Metallisen mah-
tipontisia sovituksia kuul-
laan esimerkiksi kappaleis-
ta ”Tiellä ken vaeltaa”, ”Kos-
keta minua henki” ja ”Herra 
kädelläsi”.

Naimisiin 
nollabudjetilla
 
Oulun ev.-lut. seurakunnat 
haluavat muistuttaa rakas-
tuneita siitä, että kirkolli-
nen vihkiminen sujuu vai-
vattomasti ja naimisiin pää-
see halutessaan vaikka nol-
labudjetilla. 

Seurakunnat ovat jul-
kaisseet Helposti naimisiin 
-esitteen, joka on Suomes-
sa ensimmäinen laatuaan. 
Hauskasti kuvitetussa esit-
teessä kuvataan kirkollinen 
vihkiminen vaihe vaiheelta.

Esitteessä kerrotaan, että 
päätöstä naimisiinmenos-
ta seuraa esteiden tutkinta, 
jolla varmistetaan, että pa-
rilla on oikeus mennä nai-
misiin. Jos onnen tie on es-
teetön, sovitaan papin kans-
sa vihkimisestä ja lopulta sa-
notaan tahdon. Vihkimis-
tilaisuus voidaan järjestää 
muuallakin kuin seurakun-
nan tiloissa, kun sovitaan 
paikasta papin kanssa. Kel-
lonajat ja viikonpäivät ovat 
niinikään vapaasti valitta-
vissa. 

Helposti naimisiin -esite 
on saatavilla kirkkoherran-
virastoissa sekä keskusre-
kisterissä (Isokatu 17). Op-
paasta löytyy myös flash-
muotoinen esitys osoittees-
ta. www.oulunseurakunnat.
fi/haat. 

H anna H o lo p a in e n j a  J u s s i  H u k kan e n

Jumala pillerissä?

Hallusinogeenejä sisältäviä 
sieniä on pitkään käytet-
ty uskonnollisissa rituaa-
leissa etenkin monien al-

kuperäiskansojen keskuudessa. 
Tarkoituksena on kohottaa tun-
nelmaa ja saada parempi yhteys 
tuonpuoleiseen.

Sienien vaikutuksia on tut-
kittu tieteellisestikin, mutta vas-
ta nyt on valmistunut tutkimus, 
jossa on selvitetty vaikutuksia 
pitkällä aikavälillä.

Journal of Psychopharmacology 
-julkaisun uusimassa numerossa 
kerrotaan, että koehenkilöt, jot-
ka nauttivat psilosybiini-nimistä 

ainetta, kokivat voimakkaita us-
konnollisia tuntemuksia.

Neljäntoista kuukauden jäl-
keen aineen nauttimisesta useat 
koehenkilöt kertoivat elämänlaa-
tunsa parantuneen ja suhtautu-
vansa asioihin aiempaa myöntei-
semmin. He kertoivat myös käy-
neensä läpi ”kokonaisvaltaisia 
mystisiä kokemuksia”.

Tutkimusta johtanut tohto-
ri Roland Griffiths ei silti arve-
le, että kemialliset mallit syrjäyt-
täisivät uskontoja. Samalla hän 
muistuttaa sienten vaarallisuu-
desta.

Kirkkoja 
pala palalta

Korkea polttoaineen hinta 
lisää polttoainevarkauk-
sia. Metallien kallistumi-
nenkin näkyy tilastoissa. 

Iso-Britanniassa se on aiheutta-
nut uudenlaisen vahingonteko-
jen sarjan.

Seurakuntien vakuutuslaitok-
set ovat ilmoittaneet, että kirkois-
ta varastetaan metalliosia. Var-
kaille kelpaa kaikki, minkä saa 
irti: kattojen lyijy ja kupari, rän-
nit ja jopa ukkosenjohdattimet. 

Joissakin tapauksissa metallia on 

piilotettu pala palalta kirkon pi-

halle ja haettu yöllä kuorma-au-

tolla kokonainen kasa kerralla.

Vakuutuslaitokset patistavat 

seurakuntia parantamaan varti-

ointia. Yhdeksi keinoksi on ehdo-

tettu, että seurakunnat sopisivat 

lähellä asuvien ihmisten kanssa, 

että nämä tarkkailisivat kirkkoja 

ikkunoistaan.
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Omega-3 Hyljeöljyä on saatavana hyvin varustetuista luontaistuotekaupoista ja apteekeista.
Niitä voi myös tilata suoraan  Elexir Nordiska AB:lta, hintaan lisätään silloin 4 euron kuljetuskustannukset.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien Hyljeöljyä ota yhteyttä: Elexir Nordiska Suomessa: 
puh. 06-343 65 06 • faksi 06-343 65 02 • s-posti ann-caroline@elexir.se • www.elexir.se
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Gun ja Tord Nordin ovat aina kunnon ylläpitämiseksi
tehneet pitkiä kävelyretkiä. Vuosien kuluessa Gunin
nivelet ovat kuitenkin yhä jäykistyneet ja lopuksi liik-
kuminen yleensä oli kovin hankalaa. Vuosi sitten hän
alkoi syödä säännöllisesti omega-3–rikasta hyljeöljyä.
– Jo parin viikon kuluttua tunsin oloni paremmaksi.
Hyljeöljyllä on ollut suuri merkitys, sillä voimme yhä
tehdä päivittäiset kierroksemme, hän toteaa iloisesti.

Gun voi jälleen 
kävellä pitkiä 
matkoja – hylje-
öljyn ansiosta!

Tietoa Hyljeöljystä:
Elixirin hyljeöljy on Ruotsin vahvin hyljeöljy, jonka
norjalainen lääkäri Geir Lund on kehittänyt. 

Elexirin hyljeöljy tulee Kanadasta ja se valmistetaan
lääkkeiden valmistustapoja (GMP:tä) noudattaen.

Hyljeöljy on saatavana kapseleina ja neutraalinma-
kuisena nesteenä.

Sisältää EPA-, DHA- ja DPA-Omega-3 rasvahappoja.
Omega-3-rasvahapot kuuluvat niihin elintärkeisiin
rasvahappoihin, joita tarvitaan kaikkien elimistön
solukalvojen rakenteisiin ja vereen. 

Hyljeöljy on kalaöljyn tavoin täynnä omega-3-
rasvahappoja, mutta se sisältää myös yhden yli-
määräisen rasvahapon nimeltään DPA.  On oso-
ittautunut että DPA:ssa on ihmisille ja ihmisten
nivelille ainutlaatuisia ominaisuuksia. Tutkijat 
uskovat, että hyljeöljyn rasvahapot imeytyvät 
ihmisen elimistöön nopeammin, koska hyljekin
on nisäkäs, ja sen rasvamolekyylit siksi muistut-
tavat enemmän omia rasvamolekyylejämme
kuin kalojen.

Mitä hyljeöljy on?
Nykyään on tunnettu tosiasia että omega-3-rasvahapot merelli-
sistä lähteistä ovat hyödyllisiä nivelillemme sekä sydämellemme ja
verisuonillemme. Hyljeöljy sisältää luonnollisesti ja runsaasti tun-
netut EPA- ja DHA-omega-3-rasvahapot, joita on myös kaloissa. 
Lisäksi on DPA:ta, joka on kahden edellä mainitun rasvahapon 
muuntumisen väliporras.  

Hyvä rasva
Tänään on yleisesti tunnettua että monityydyttämättömät rasva-
hapot auttavat kehoa pysymään joustavana ja ketteränä. Tutkijat
ovat todenneet että merellisistä nisäkkäistä peräisin oleva hyödyl-
linen rasva imeytyy hyvin helposti ihmisen elimistöön. Tämä johtuu
luultavasti siitä että hylkeen rasvamolekyylit muistuttavat omi-
amme – olemmehan mekin nisäkkäitä.

Gun Nordin on 75-vuotias ja asuu Vagnhäradissa. Vuosien mittaan
Gun on saanut yhä jäykempiä niveliä ja lopuksi päivittäiset kävelyt
tuntuivat hankalilta.

Jälleen notkea ja ketterä 
Kun Gun muutama vuosi sitten sai tyypin 2 diabeteksen, liikun-
nasta muodostui vielä tärkeämpi osa arkea. 
– Tarkasti tasapainotettu ruokavalio ja säännöllinen liikunta ovat
hyvin tärkeitä jotta vältettäisiin diabeteksen huomattavat haitat.
Liikunnan harrastaminen ei ollut kovin helppoa minunlaisilla 
nivelilläni. Kun noin vuosi sitten luin ilmoituksen hyljeöljystä, ja sen
hyvästä vaikutuksesta niveliin, uteliaisuuteni heräsi. Paikallinen 
luontaistuotekauppamme otti tuotteen valikoimaansa ja sain
suosituksen aloittaa kolmella kapselilla aamuin ja illoin. Jo kym-
menen päivän kuluttua huomasin valtavan eron. Tulin nopeasti
paljon notkeammaksi ja minun oli helpompi liikkua. Oli aivan kuin
elimistöni olisi todellakin tarvinnut öljyä, hän lisää. 

Gun kertoo että hyljeöljy on myös saanut aikaan sen että hänen
silmänsä eivät ole yhtä kuivia ja hän on lopettanut napostelemisen.
Elämä tuntuu helpommalta ja olen myös hieman laihtunut, hän
naurahtaa.

Aviomies epäili
Tord Nordin on vilkuillut vaimon rasvahappokapseleita ja epäillyt,
että muutamalla tipalla ”öljyä” päivässä olisi mitään merkitystä 
hyvinvoinnille.
– Kun näin miten Gunin oli yhä helpompi liikkua, ajattelin että
voinhan minäkin myös kokeilla. Polvethan ovat jäykistyneet vuosien
mittaan. Hartiavaivani pakotti minua lopulta hyllyttämään boule-
kuulan. Aloitin kahdella kapselilla aamuin ja illoin. Vain muutaman
hyljeöljyviikon kuluttua tunsin suuren eron. On helpompi kävellä ja
kohta alan taas boule-peluun. Lisäksi nukun öisin paljon paremmin.
Hyvän ja mukavan makuuasennon löytäminen on nyt helpompaa.
Hyljeöljy on ehdottomasti hyödyttänyt.

Elexir SaloljaGun Rahuan  255x355 Fi.qxd:Layout 1  08-06-18  10.33  Sida 1
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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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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.

Wilhelmi Malmivaaran 
(1854–1922) matka suurena he-
rännäisjohtajana, saarnamiehe-
nä, kirjoittajana ja valtiopäivä-
miehenä oli päättyä nolosti en-
nen kuin se edes alkoi – vanhan 
akan raakkunaan. Vuonna 1879 
Malmivaara työskenteli Nilsiällä 
vt. kirkkoherrana, kun hän sai-
rastui keuhkokuumeeseen.

Malmivaaran elämänkertu-
ri Aukusti Oravala kirjoitti näin 
vuonna 1930 ilmestyneessä kir-
jassaan.

”Nilisiäläisillä ystävillä, Paju-
niemen väellä samoinkuin tietys-
ti nuorella rouva Malmivaaralla, 
oli suuri huoli sairaan sielun sie-
luntilasta, ja näissä huolissaan he 
toimittivat vanhan heränneen 
vaimon Tiina Ruotsalaisen ’Pik-

Wilhelmi Malmivaara: 
Oi Herra, jos mä matkamies maan

ku Tiinan’ veisaamaan sairaan 
vuoteen ääreen. Tiinalla oli van-
han naisen kipeänmakea ääni ja 
heikko korva, joten heikko sairas 
joutui kärsimään todellista tus-
kaa kuunnellessaan tätä epämu-
sikaalista laulua pitkin päivää.”

Malmivaara kertoi myöhem-
min, että hän olisi karkottanut 
Pikku Tiinan matkoihinsa el-
lei hän ymmärtänyt, miten pal-
jon rakkautta veisuuseen oli kät-
ketty.

Suuria 
odotuksia
Malmivaaran varhain kuollut isä 
oli herännäisjohtaja Niilo Kustaa 
Malmberg. 

Nuori Malmivaara tunnustet-
tiin älykkääksi ja kyvykkääksi, 
isänsä veroiseksi.

Wilhelmi Malmivaara oli 
mies, jolta heränneet odottivat 
paljon.

Hengellisesti Malmivaara oli 
raakile vielä nuorena pappina-
kin. Kesällä 1880 työskennelles-
sään Kiuruvedellä hän koki hen-
gellisen murroksen. Näin Malmi-
vaara kertoo muistelmissaan.

”Tuvasta kuului hiljaista itkun 
nyyhkytystä, joka muuttui yhtäk-
kiä sydäntä vihlovaksi parkaisuk-
si, ja useita nuorukaisia tuli hä-
tääntyneinä juosten minua kohti 
päärakennuksen rapuille. Nyt ne 
tulevat kysymään neuvoa paran-
nuksen tekoon, enkä minä tiedä 
itsekään tiedä koko asiasta – tuli 
mieleeni; lähdin kiireesti kama-

riini ja ehdin saada oven lukituk-
si jälkeeni. Toiset itkivät oven ta-
kana, minä Herran jalkoihin pol-
vistuneena huoneessa, ja minun 
on aina täytynyt pitää tätä het-
keä sinä, jolloin Herran armo sär-
ki sydämeni pohjan.”

Nyt Malmivaara oli niin val-
mis Herran työhön kuin vain 
valmis voi olla. Kiuruvedellä al-
koi väkevä herätys eikä se jäänyt 
maassamme ainoaksi.

Herännäisyys oli hiipumassa ja 
vaipumassa marginaaliin, mut-
ta se löysi elvyttäjänsä Wilhelmi 
Malmivaarasta. Tietenkään he-
rännäisyyden elpyminen ei joh-
tunut yhdestä miehestä, mutta 
Malmivaara oli sen ajan herän-
näisyyden keskeisin hahmo.

Malmivaaran työ kirkonmie-
henä jatkui Paavolassa ja Lapual-
la. Hänen panoksensa herännäi-
syyden uudessa nousussa perus-
tui julistus- ja sielunhoitotyöhön, 
mutta myös muuhun toimintaan. 
Malmivaara perusti Hengellisen 
Kuukauslehden, joka ilmestyy 
yhä.

Malmivaara myös uudisti Sii-
onin virret ja oli perustamas-
sa kustannusosakeyhtiö Herät-
täjää.

Perheen tragedia
Malmivaara ei välttynyt tragedi-
oilta. Jo Kiuruvedella hän joutui 
hautamaan monta lastaan. Lapu-
alla hän koki elämänsä suurim-
man murhenäytelmän. Touko-

kuussa 1901 sairastui nuorin Ai-
li-tyttö lavantautiin. Aili kuoli 
muutaman viikon sairauden jäl-
keen. 

Tauti oli tarttunut myös Ka-
rin-äitiin, joka kuoli lyhyehkön 
sairauden jälkeen kesäkuun alus-
sa. Julma tauti ei ollut vieläkään 
lopettanut töitään. Myös Saima-
tytär sairastui ja kuoli.

Elämänkerturi Oravala kir-
joittaa näin.

”Eräänä päivänä Saima-tyttä-
ren kuoleman jälkeen, kun Mal-
mivaara lyötynä ja maahan saak-
ka murheissaan masennettuna is-
tui yksin ruokasalissaan, pää kä-
den varassa, käsi pöydän, hii-
pi vanha, hurskas suntio Jaak-
ko Wallenberg hiljaa hänen tuo-
linsa taakse, kosketti kädellään 
murheellista kirkkoherraa olka-
päähän ja lausui hänelle: Her-
ra kysyi kolmannen kerran: Si-
mon Joonaanpoika, rakastatko 
minua?”

Tästä kertoessaan Malmivaa-
ra sanoo: ”En minä kykene selit-
tämään, mitä ne sanat vaikutti-
vat minuun. Mutta päivä valkeni 
uudestaan, kun ystävä huomaut-
ti minulle, että nyt ollaan Her-
ran käsissä. Ilman sitä sanaa oli-
sin sortunut.”

Wilhelmi Malmivaara kirjoitti 
virren ”Oi Herra, jos mä matka-
mies maan” muutama vuosi tra-
gediansa jälkeen. Virsi on yksin-
kertaisuudessaan loistava. 

Pekka HeliN

Oi Herra, 
jos mä matkamies maan

Oi Herra, jos mä matkamies maan
lopulla matkaa nähdä sun saan!
Oi, jos mä kerran
näkisin Herran
kunniassaan!

Sinua kaipaa sydämeni,
sun puolees huutaa mun henkeni.
On yksin tästä
sen ikävästä
kyyneleni.

Muut kaikki hylkää, vaan sinä et.
Autuuden särkyneet sydämet
sinulta saavat,
sä luet haavat
ja kyynelet.

Mua auta, Herra, mä toivon vaan,
vaikkei ois toivoa ollenkaan.
En päästä sua,
ennen kuin mua
käyt siunaamaan.

Oi Herra, suothan sä minulle
sun armos voimaksi matkalle.
Anteeksi anna,
mua nosta, kanna,
vie perille!

Oi saanhan joukkoon autuaitten
kanss’ ystäväini ja omaisten
mä päästä kerran
luo armon Herran.
Oi saanhan sen!

Wilhelmi Malmivaaran virret 
virsikirjassa 28, 371, 631.

Virsirunoilijat

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 

EI LEHTEÄ 
MAINOSKIELTOTALOUKSIIN
Postin linjauksen perusteella Rauhan 

Tervehdystä ei jaeta talouksiin, joilla on 
mainoskielto. Mikäli haluatte keskustella 

asiasta, ottakaa yhteyttä Itellan 
asiakaspalveluun, p. 0200 71 000 tai 

www.posti.fi/palaute.
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
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 20.7. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran kir-
kosta, toimittaa Juha Tahkokorpi, avus-
taa Riitta Louhelainen, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Su 27.7. klo 10 konfirmaatiomessu Oulujoen 
kirkosta, toimittaa Paavo Moilanen, saarnaa 
Pentti Kortesluoma, kofirmoi Paavo Moila-
nen, kanttorina Sanna Leppäniemi.

Radiotiedot

 
RAUHAN

TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

Lisbeth Sarkkinen

puh. 020 754 2273 
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 23.7. klo 15.40 Naisen allakka. Rehtori Tuu-
la Tervonen kolumnoi.
To 24.7. klo 15.40 Kasvun paikka. Nuorten ra-
hankäytöstä keskustelevat opettaja, murkkujen 
äiti Merja Peteri ja Marja Blomster.
Ke 30.7. klo 15.40 Naisen allakka. Sairaanhoita-
ja Ritva-Leena Katanasho kolumnoi.
To 31.7. klo 15.40 Kasvun paikka. Koulunal-
ku lähestyy, mikä huolettaa pikku koululaisia? 
Opettaja Ritva Himankaa haastattelee Marja 
Blomster.

radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 20.7.  klo 10 messu Nivalan kirkosta.
Su 27.7. klo 10 messu Raahen kirkosta.

Yhdistykset

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 29.7. klo 18 Hilkka ja Tauno
Tasannolla, Toppilantie 3, Liminka.

          Kellonkartano 2008:         
           










 








     Tervetuloa Kellonkartanoon!   

Su 20.7. klo 17 Seurat Heino 
Kouva. Su 27.7. klo 17 Seurat 
Vesa Pöyhtäri.    Tervetuloa!

Muut seurakunnat

www.ohsrk.fi 

Su 20.7. klo 11 Lähetyskokous, Saukkosten 
tulojuhla, Tiina ja Mikko Saukkonen, Marja Veh-
kala. Su 20.7. klo 15 Totuus08  tapahtuman 
startti. Su 20.7. klo 18 MUSIIKKIJUHLA, Perttu 
Mathlin, Seppo Korhonen. Ke 23.7. klo 19 Sana 
ja rukous, Marja Vehkala, Jouko Annala. Su 

27.7. klo 11 Pyhäpäivän sana, Hannu Orava, Marja Vehkala. Ke 30.7. klo 19 
Sana ja rukous, Pasi Markkanen.  TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 19.7. klo 18.00 Evankeliumin Ilta,
 teema: Lepo Herrassa
 järj. srk:n nuoret aikuiset
La 26.7. klo 18.00 Evankeliumin ilta,
 Esa Jaakkola
 TERVETULOA!

20.7. Jumalanpalvelus sunnuntaina klo 11.00. 23.7. Retki Johteenhoviin 
klo 13-17. 27.7. sunnuntaina klo 11.00 Jumalanpalvelus. 30.7. Johteen-
hoviin menemme taas klo 13-17.
Tervetuloa kaikki !

To 17.07. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruuska, 
Ulla Keränen. Su 20.7. klo 18 Iltakirkko, Sini 
Niemelä, Kuzan van den Berg ja tiimi Valko-

Venäjältä. To 24.07. klo 19 Lähde-ilta, Sinikka Hepola, Kyllikki Mettovaara. Su 27.07. 
klo 18 Iltakirkko, Pekka Packalen, Kai Similä. www.oulu.svk.fi .  Tervetuloa!

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

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

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

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

Kesätarjous sisältää muuttolaatikot 
muuton yhteydessä puoleen hintaan.

Tarjous on voimassa 31.8.2008 asti.

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

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

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri

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

Kangastie 8 A-B, 90450 KEMPELE

Palveluja tarjotaan

TILAISUUTEMME:
Su 20.7. klo 11.00 JUMALANPALVELUS, 

Pertti Korhonen
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Uskollisuus oman 
leiviskän hoitamisessa 
Rikas mies matkusti ulkomaille. Hän jätti suuren omaisuutensa kolmen palvelijansa 
hoidettavaksi. Ensimmäinen sai vastuulleen omaisuutta viiden leiviskän eli talentin 
verran. Sen arvo oli yli 80 työvuoden ansio. Toinen sai kaksi leiviskää eli 33 vuoden 
ansion. Kolmas sai yhden leiviskän verran. Sekin oli arvokas: yksi leiviskä oli kuusitu-
hatta denaaria eli päiväpalkkaa, yli 16 työvuoden palkkasumma. 

Viiden leiviskän haltija ryhtyi heti toimeen, kävi kauppaa leivisköillään ja voitti 
niillä toiset viisi.  Samoin toimi kahden leiviskän haltija ja voitti toiset kaksi. Mutta 
yhden leiviskän haltija kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. 

Mikä lamaannutti yhden leiviskän haltijan näin toimettomaksi? Hän oli katkera ja 
kateellinen. Hän oli katkera isäntäänsä kohtaan, joka arvioi hänet vain yhden leiviskän 
arvoiseksi. Katkeruus isäntää kohtaan sammutti hänessä halun palvella ja hän heittäy-
tyi toimettomaksi. Hän syytti herraansa surkeasta lopputuloksesta: ”Minä tiesin, että 
sinä olet ankara mies. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.” 

Katkeruuteen Jumalaa kohtaan liittyy usein kateus lähimmäisiä kohtaan. Oman 
lahjan arvo katoaa vertailussa lähimmäisiin, jotka ovat saaneet enemmän. ”Kateus vie 
kalatkin vedestä”, sanotaan. 

Jeesuksen vertauksen (Matt.24:14-30)  esimerkit opettavat meille uskoa Jumalaan, 
kaikkien lahjojen antajaan. Kaikki mitä meillä on, on Jumalan lahjaa. Hän on luonut 
jokaisen ihmisen kuvakseen ja luodessaan antanut jokaiselle ainakin yhden leiviskän, 
kun hän loi ihmisen viljelemään ja varjelemaan maata (1.Moos.2:15). Jumala on vii-
saudessaan jakanut tämän tehtävän hoitamiseksi erilaisia lahjoja erilaisille ihmisille. 
Hän on tarkoittanut, että me hänen antamillaan lahjoilla palvelisimme toinen toi-
siamme, koko luomakuntaa ja perimmältään Jumalaa, kaiken luojaa. Ihminen ei omista 
mitään. Kaikki on lainaa, josta meidän kerran on tehtävä tili. 

keiJo NiSSilä 
Kirjoittaja on teologian tohtori ja Oulun hiippakuntadekaani emeritus

10. sunnuntai helluntaista saa aiheekseen Uskollisuus Jumalan lahjojen hoi-
tamisessa. Jumalalta saatuja lahjoja on hoidettava hyvin ja vastuullisesti. 
Totuudesta tinkimättä kristityn on käytettävä annettuja mahdollisuuksia 

älykkäästi ja viisaasti. Evankeliumikirja toteaa osuvasti: ”Hänen toimintaansa ohjaa kai-
kissa elämänvaiheissa uskollisuus myös vähässä.” Erityisen hyvin tämä pätee hengelli-
sen elämän kilvoitukseen.

Kaksi palvelijaa ovat taloudellisia ja tuottoisia palvelijoita. Vaikka isäntä muuttaa ul-
komaille saakka, he pistävät ripeästi toimeksi ja hankkivat kaksinkertaisen määrän ra-
haa – toinen viisi talenttia ja toinen kaksi talenttia. Yksi talentti vastasi 6 000 denaaria 
ja denaari puolestaan oli yksi päiväpalkka, joten summat olivat todella huikeita!

Kelvoton palvelija kaivaa rahan maahan, koska pelkää taloudellista riskinottoa. Juu-
talaisten rabbiinisen lain mukaan yksityishenkilön olikin säilytettävä hänelle uskottua 
rahaa siihen koskematta. Tässä mielessä palvelija oli nuhteeton. 

Hengellisessä mielessä palvelija oli uskossaan liian passiivinen. Hänellä ei ollut sy-
däntä Jumalan työlle ja hän yritti selvitä kaikesta mahdollisimman vähällä. Lisäksi hän 
nousi ”käräjöimään” herraansa vastaan tämän palatessa. Heikon palvelijan puheessa on 
syytöksen sävy, sillä hän arvaa jo saavansa rangaistuksen: ”Herra, minä tiesin, että sinä 
olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole 
siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.”

Kelvoton palvelija saa maallisen rangaistuksen sijasta ankaran hengellisen rangais-
tuksen: ”Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään 
hampaita.” Tämä on selvä kuvaus helvetin vaivoista. Palvelija ei ollut tarpeeksi uskol-
linen ja ahkera herransa omaisuuden hoidossa. Tekstikatkelman jälkeen Matteuksen 
evankeliumissa siirrytäänkin kuvaamaan viimeistä tuomiota.

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 119: 129–136
Ensimmäinen lukukappale Sananl. 14: 
21–22, 25, 31
Toinen lukukappale 2.Kor. 8: 9–15
Evankeliumi Matt. 25: 14–30

Herra Jumala, taivaallinen Isä,

sinä olet ottanut meidät palvelukseesi.

Vahvista meitä, ettemme väistä kutsuasi,

kun sinä tahdot käyttää meitä

valtakuntasi työssä.

Auta meitä unohtamaan se, mikä on takana,

ja lähtemään tielle,

jonka sinä avaat eteemme.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Re i j a  H aa p a la in e n
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tori
Oulun kaupunkilaisten olohuone täyttyy ilmaisesta ohjelmasta ja ka-
tupalvelutempauksista neljän päivän ajaksi. Tule kokeilemaan, kes-
kustelemaan, nauttimaan ja miettimään – et ole yksin.

Päälava
Päälava on tänä vuonna nurmialueella Oulun kaupunginteatterin ta-
kana, aivan merenrannassa. Luvassa on musiikkia, tanssia, luovien 
taiteiden esityksiä ja puheita. Kahvitarjoilua, erilaista toimintaa ja 
ajanvietettä tarjolla lavalla ja lavan läheisyydessä perjantai-iltana ja 
lauantaina.

täkyjä lavaohjelmasta

Perjantai 1.8. klo 19–23 nuorten ohjelmaa
Päälavalle nousee muun muassa Suomen Talent -finalisti Ramin Soh-
rab, joka tunnetaan Art Wushu-taistelutyylistään ja näyttävistä liik-
keistään. Perjantai-illan housebändinä toimii musiikin taitajista koot-
tu Fifth Noise. Mukana myös Elliots ja LIFT.

 19.00 ja 20.45 Ramin Sohrab
 20.00 AOC – Hiphop
 21.00 Ruudolf – Rap / Hiphop

Lauantai 2.8. klo 12–24
Päivä aloitetaan koko perheen ohjelmalla kello 12–16. Tarjolla tans-
sia ja musiikkia kaikenikäisille muun muassa Jippii-kuoron tahdissa. 
Kello 13 pääesiintyjänä yhdysvaltalainen Charlie Bell (Soul & R’n’B). 
Illalla kello 18 alkaen aina puoleenöyhön asti lavan täyttää nuorille ja 
nuorenmielisille suunnattu ohjelma. Mukana myös esiintyvä taiteili-
ja Ramin Sohrab, Elliots ja LIFT.

 18.00 Kaemo – Reggae
 19.00 Dad’s Hello – Soul 
 20.00 Teo – Rock / Pop
 21.00 Lumina Polaris – Heavy 
 22.00 Bass ’n Helen – Rock

Kesän paras kaupunkitapahtuma valtaa jo kolmatta kertaa 
Oulun kadut tarjoten ilmaista iloa kaikille. Kaksitoista Oulun 
seudulla toimivaa seurakuntaa ovat lyöneet hynttyynsä yhteen 
palvellakseen kaupunkilaisia neljän päivän ajan. 

Keltapaitaiset totuuslaiset eivät lyö ketään Raamatulla 
päähän, vaan palvelevat ja tarjoavat kiinnostuneille 
mahdollisuuden keskustella uskonasioista.

Tämän kesätapahtuman ohjelma kirjoitetaan puhtaaksi vasta 
tapahtuman jälkeen. Kukaan ei pysty tarkasti sanomaan, mitä 
kaikkea tapahtumassa lopulta on tarjolla, sillä mattimyöhäisiä 
tipahtelee mukaan riveihin vielä viimeisellä viikollakin. 
Palveleminen on sydämen asia, ei rajattu etuoikeus. Kuka sitä 
pystyisikään rajaamaan, saati haluaisi. Tule sinäkin mukaan 
tapahtumaan palvelemaan tai palveltavaksi.

Kartasta voit katsoa, kuinka Totuus08 levittäytyy Oulun 
keskustaan ja sen ulkopuolelle. Valitse oma suosikkipaikkasi, 
tai vieraile kaikissa kohteissa. Kesäisen kaupunkitapahtuman 
nettisivuja luvataan päivittää viimeiseen asti. Muista käydä 
klikkaamassa itsesi sivustoille, ettet jää ainakaan mistään 
paitsi. 

Totuus08 kestää neljä päivää, mutta sen jälkeen ovat 
Oulun seudulla toimivien kristillisten seurakuntien ovet 
auki kaikille kiinnostuneille. Toimintaa löytyy varmasti 
jokaiselle viikonpäivälle. Seuraa ilmoittelua lehdissä ja 
surffaile seurakuntien internet-sivuilla. Löydä paikkasi, älä jää 
ulkopuoliseksi.
www.yksitotuus.fi

– palvelu- ja evankelioimistapahtuma Oulussa 
 30.7 –2.8.2008
– taustajärjestönä toimii E4-aluetyöverkosto yh- 
 teistyössä kahdentoista eri Oulun seudulla toimi- 
 van seurakunnan kanssa
– mukana on myös muutama kristillinen yhteisö, 
 yh distys ja yritys
– tapahtuma kestää neljä päivää ja toteutetaan nyt  
 kolmatta kertaa
– kaikki toiminta ja tapahtumat ovat yleisölle 
 ilmaisia
– palvelutempauksia järjestetään eri puolilla Oulua
– seuraa tapahtuman nettisivuja ja löydä itsellesi ja  
 perheellesi sopivat tapahtumat
 www.yksitotuus.fi

– E4 on kristittyjen yhteinen järjestö, jonka toimin- 
 ta alkoi Espoon Dipolissa alkuvuodesta 2004
– E4 toiminta on tarkoitettu kaikille evankelioin- 
 nista kiinnostuneille
– E4 työ on levittäytynyt ympäri Suomen ja sen toi- 
 mintaa sivuaa vuosittain tuhansia ja tuhansia suo- 
 malaisia
– “Yhteistyö on tuloksellisen evankelioimistyön  
 elinehto”, totesivat E4-kongresissa sekä perinteis- 
 ten kirkkojen piispat että vapaiden suuntien joh- 
 tajat
 www.evankelioi.net

– palveleminen on jokaisen kristityn etuoikeus
– Jeesus itse tuli palvelemaan ja vapauttamaan ih- 
 misiä
– Totuus08 on ilmainen tapahtuma, jossa jokainen  
 saa palvella omilla vahvuuksillaan
– kysymys elämässä ei ole, mitä Jumala tekee mi- 
 nulle, vaan mitä minä voin tehdä muille
– palveleminen ei ole taakka, eikä velvollisuus,  
 vaan vapaaehtoista toimintaa, joka tuo sisällön ja  
 arvon elämään
– myös palvelun vastaanottaminen on arvokasta.  
 Tule Totuus08-tapahtumaan virkistäytymään, ot- 
 tamaan vastaan rakkautta – palveltavaksi
– ”Jeesus itse tuli palvelemaan ja vapauttamaan ih- 
 misiä (Matt. 20:28)”

valtaa Oulun
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kansainvälinen tarjonta otto karhin puistossa 

Lauantai 2.8. klo 11–16
Otto Karhin puistossa on tarjolla pääosin englanninkielistä ohjelmaa 
kaikenikäisille. Palvelua saa myös suomeksi ja saksaksi. Kaikki maa-
hanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset, ulkomailla liikkuneet, kansain-
välisyydestä kiinnostuneet tai siitä kuulleet ovat tervetulleita puiston 
kohtaamispaikalle. 

Puistosta voit löytää kansainvälisen palvelupisteen, pyörien huol-
toa, musiikkia, pelejä ja päästä kokeilemaan jopa sumopainia. Tarjol-
la on kahvia, mehua, teetä ja hedelmiä. Tule tutustumaan Oulun kan-
sainväliseen kristilliseen ilmapiiriin!

Totuus08-tapahtuman viralliset jatkot vietetään  Ainolan puis-
tossa Taidemuseon lähellä. Kansainvälinen picnic lauantaina 9.8. klo 
15–18. 

Saturday 2.8. from 11–16
Programme in English will be available for all ages in the Otto Karhi
park. Everyone is welcome, especially, people interested in interna-
tional activities.

There will be an international booth, a bike repair station, music, 
games and fake sumo wrestling. Coffee, tea, juice, water, fruits and 
cookies from around the world will be served. Come along and expe-
rience Oulu’s international Christian atmosphere!

In addition, everyone is welcome to join in at the Truth event’s 
follow-up happening, an international picnic on Saturday 9.8. from 
15–18 in the Ainolapark, the green area nearby the Oulu City Art Mu-
seum.

v

Jaetaan iloa!
Palvelutempaukset levittäytyvät ympäri Oulun kaupunkia keskiviikosta lauantaihin. 
Kaiken takana on ilo palvella sekä palvelluksi tulemisen ilo. Ilomme on lähtöisin Ju-
malasta, joka antaa rakkauden ja halun palvella. 

Tapahtuma on kaikille avoin. Sinäkin voit lähteä mukaan vanhainkotivierailulle 
tai osallistua tapahtuman järjestämiseen lastenkodissa. Liiku ahkerasti kaupungilla 
tapahtuman aikana ja bongaa fillarillesi pyöränhuoltopiste. Jos satut olemaan kon-
kari autonpesussa, voit tulla mukaan palvelemaan naapureita ja kylänmiehiä pesu-
pisteeseen. Vai tarvitseeko juuri sinun kärrysi kipeästi kuurausta? Paljon voi antaa 
ja paljon voi saada Totuus08-tapahtumassa. 

tori
Oulun kaupunkilaisten olohuone täyttyy ilmaisesta ohjelmasta ja ka-
tupalvelutempauksista neljän päivän ajaksi. Tule kokeilemaan, kes-
kustelemaan, nauttimaan ja miettimään – et ole yksin.

lapsille kesäkivaa
Lapsille järjestetään eri kaupunginosissa ohjattuja tapahtumia keski-
viikosta perjantaihin.

Ke 30.7. klo 13–16 Meri-Toppilan puistoalue
To 31.7. klo 13–16 Kaakkurin kirkko 
Pe 1.8. klo 13–16 Rajakylän monitoimitalo

rotuaari
Lauantaina voi Totuus08-tapahtumassa kohdata palvelun tarjoajan, 
hauskuutusta lapsille, tanssin taidetta Rotuaarin kivilavalla tai mu-
siikin iloa ostosten lomassa. Liiku keskustan ytimessä ja mene mu-
kaan tapahtuman pyörteisiin. 

2.

1. 3.

1.  

2.  

3.  

ota osaa ja tule osaksi
Mukaan palvelemaan voit tulla ilmoittautumalla internetissä www.yksitotuus.fi/
rekry08 tai ottamalla yhteyttä oman seurakuntasi työntekijään. 

Jumalan rakkautta ja kätevien ihmisten apua voit tulla vastaanottamaan ilman 
ilmoittautumista. Sinne vain kaikki Oulun kaduille tutkimaan, millä tavoin sinua 
halutaan palvella.

totuus 08 Startti – 20.7. klo 15
Kaikille tapahtuman toteutukseen osallistuville ja siihen vielä mukaan haluaville 
järjestetään Totuus 08 STARTTI -tilaisuus 20.7. klo 15 Oulun helluntaiseurakunnalla 
osoitteessa Uusikatu 78. Startissa saat kaiken tarvittavan informaation ja käytän-
nön ohjeistuksen tapahtumaan osallistumisesta, ruokailuista, aikatauluista, pai-
koista ja tilaisuuksista. Vielä ehdit mukaan!

kuvat: aNNika vilJakaiNeN
kooNNut: eliNa SavolaiNeN
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 20.7. klo 10, Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa Tii-
na Kinnunen, avustaa Han-
na-Maija Karjalainen, urku-
ri Maija Tynkkynen. 
Sanajumalanpalvelus su 
27.7. klo 10, Oulun tuomio-
kirkko. Toimittaa Jyrki Vaa-
ramo, kanttori Henna-Ma-
ri Sivula, urkuri Maija Tynk-
kynen. 

Karjasillan  
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
tavat Hanna Liuska, Heik-
ki Karppinen, Emmi Korpi ja 
Jenni Puumala, kanttori Riit-
ta Piippo. Karjasilta 3 -rippi-
kouluryhmän konfirmaatio. 
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 10, Kastellin kirkko. 
Toimittaa Esa Nevala, kant-
tori Taina Voutilainen.
Sanajumalanpalvelus su 
20.7., klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkko. toimittaa Esa Nevala, 
kanttori Taina Voutilainen.
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 14, Karjasillan kirkko. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avusta-
vat Hanna Liuska, Emmi Kor-
pi ja Jenni Puumala, kanttori 
Riitta Piippo. Karjasilta 4. 
Konfirmaatiomessu su 27.7. 
klo 10, Karjasillan kirkko. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Esa Harju ja Laura 
Niska, kanttori Juha Soranta. 
Karjasilta 5.
Messu su 27.7. klo 10, Kastel-
lin kirkko. Toimittaa Erja Jär-
vi, avustaa Liisa Karkulehto, 
kanttori Riitta Piippo.
Konfirmaatiomessu su 27.7. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Toimittaa Petri Satomaa, 
avustavat Atte Kääriäinen, 
Sirpa Kemppainen ja Aino 
Puutio, kanttori Riitta Piip-
po. Kaakkuri 3. 

Tuiran seurakunta
Messu su 20.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttori Heikki 
Jämsä. Radiointi Radio Dei.

Messu su 20.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimit-
taa Stiven Naatus, saarnaa 
teol. yo Liisa Fiskaali, kant-
tori Lauri-Kalle Kallunki.
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Markus Mähönen, avustaa 
Anna-Leena Ylänne, Matti 
Ketola, Minna Virtanen, Jo-
hanna Fiskaali ja Maija Kont-
tinen, kanttori Anu Vuoren-
maa. Pyhä Tuomas 2 -rippi-
kouluryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Markus Mähönen, avustaa 
Anna-Leena Ylänne, Matti 
Ketola, Minna Virtanen, Jo-
hanna Fiskaali ja Maija Kont-
tinen, kanttori Anu Vuoren-
maa. Kuivasjärvi 2 -rippikou-
luryhmän konfirmaatio.
Iltamessu su 20.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Helena 
Paalanne, puhe teol. yo. Eli-
na Lapinoja, kanttori Heikki 
Jämsä.
Viikkomessu ke 23.7. klo 
20, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori 
Anu Vuorenmaa. 
Messu su 27.7. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Markus 
Mähönen, avustaa Sanna 
Komulainen, kanttori Heik-
ki Jämsä.
Messu su 27.7. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa 
Minna Virtanen, kanttori 
Anu Vuorenmaa.
Messu su 27.7. klo 13, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa San-
na Komulainen, kanttori 
Anu Vuorenmaa.
Iltamessu su 27.7. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Nanna 
Helaakoski, avustaa Minna 
Virtanen, kanttori Taru Än-
geslevä. 
Viikkomessu ke 30.7. klo 
20, Tuiran kirkko. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kantto-
ri Heikki Jämsä.

 
Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa ja konfirmoi Pert-
ti Lahtinen, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttori Sanna Lep-
päniemi. Kynsilehdon sekä 
Hintta-Laanilan rippikoulu-
ryhmät.

Messu su 20.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimit-
taa Hanna Hytönen, kantto-
ri Sanna Leppäniemi.
Konfirmaatiomessu su 27.7. 
klo 10, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa ja konfirmoi Paavo 
Moilanen, saarnaa Pentti 
Kortesluoma, kanttori Sanna 
Leppäniemi. Saarela-Kirkko-
kangas sekä Sanginsuu-Heik-
kilänkangas rippikouluryh-
mät. Radio Dei.
Messu su 27.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttori 
Sanna Leppäniemi.

YlIKIIMIngIn alue
Messu su 20.7. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori 
Jenni Rautakoski.
Messu su 27.7. klo 10, Yli-
kiimingin kirkko. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 10, toimittaa Samuel 
Mäkinen, kanttori Kaisamar-
ja Stöckell.
Messu su 27.7. klo 10, toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori 
Timo Ustjugov.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 20.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa Ar-
to Nevala, saarna Martti Hei-
nonen, kanttori Katri Niska-
kangas.  Konfirmoitavana 
kesän 4. leiririppikouluryh-
mä.
Konfirmaatiomessu su 27.7. 
klo 10 kirkossa, toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Ju-
ha Sarkkinen, kanttori Lau-
ra Kumpula.  Konfirmoita-
vana kesän 5. leiririppikou-
luryhmä.

Kempele
Messu su 20.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Liturgi Timo Lii-
kanen, saarna Jonna Yliklaa-
vu, kanttori Tiina Hintikka.
Messu su 27.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Timo 
Riihimäki, avustaa Timo Lii-
kanen, kanttori Marjo Irjala.

Kiiminki
Messu su 20.7. klo 10 kir-
kossa, toimittaa Markku Pa-
losaari, kesäteologi Otto 
Komppa, kanttori Marja Ai-
nali. Tapulikahvit.
Messu su.27.7. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Ulla Junttila, kantto-
ri Marja Ainali. 
Messu su 27.7. klo 18 Jäälin 
srk-kodilla, toimittaa Raimo 
Salonen, avustaa Ulla Juntti-
la, kanttori Marja Ainali.

Liminka
Messu su 20.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa  Aino Pieskä, 
avustaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttori Juha Pöykkö.
ulkoilmajumalanpalvelus 
su 27.7. klo 10 Rantakyläs-
sä montulla. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
ri Juha Pöykkö.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. Klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Aino Pieskä, kanttori Ju-
ha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
27.7. Klo 10 kirkossa, toimit-
taa Anna-Maari-Ruotanen , 
kanttori Juha Pöykkö.

Muhos
Iltakirkko su 20.7. klo 18 kir-
kossa, toimittaa Pekka Kyllö-
nen, kanttori Ossi Kajava.
Perinnemessu su 27.7. klo 
10 kirkossa, toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttori Os-
si Kajava.

Pudasjärvi
Messu  su 20.7. klo 10. kir-
kossa toimittaa Perttu Kyllö-
nen, avustaa Marko Väyry-
nen, kanttori Jukka Jaakko-
la, kirkkokuoro. Veteraani-
en kirkkopyhä. Kirkkokahvit 
museolla ja kotiseutujuhla.
Kirkkotaksi seurakuntako-
dilta klo 9.30. Sivukyläläi-
set, muistakaa mahdollisuus 
käyttää kirkkotaksia, koot-
kaapa taksit täyteen ja tul-
kaa jumalanpalvelukseen, 
edestakaisen matka 3 €.

Messu su 27.7. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Juha Kukku-
rainen,  avustaa Perttu Kyl-
lönen, kanttori Elisa Ojala. 
Kirkkotaksi seurakuntakodil-
ta klo 9.30, omavastuu 3 €.

Siikalatva
KeStIlä
Messu su 20.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttori Jonna Koistinen. 
Seurakuntalaisten virkistys-
päivään liittyen ruokailu, oh-
jelmaa ja kahvit seurakunta-
kodissa kirkon jälkeen.
Messu su 27.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttori Jonna Koisti-
nen.

PIIPPOla
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kanttori 
Eeva Varonen. Kirkkokahvit 
aittakahvilassa lähetystyön 
hyväksi.
Messu su 27.7. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
tori Jonna Koistinen. Kirkko-
kahvit aittakahvilassa lähe-
tystyön hyväksi.

PulKKIla
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 12 Piippolan kir-
kossa. Huomaa aika ja paik-
ka! Toimittaa Urpo Luokka-
la, kanttorina Eeva Varonen. 
Kirkkokyydityksen voi so-
pia kirkkoherranvirastosta,  
p. 0207109860.
Messu su 27.7. klo 10. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttori Veijo 
Kinnunen.

PYHäntä
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kanttori 
Jonna Koistinen. 
Messu su 27.7. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttori Veijo Kinnunen. 

RantSIla
Perinnejumalanpalvelus su 
20.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
tori Arja Leinonen. Kirkko-
kahvit lähetystyön hyväksi 
tapulissa.

Messu su 27.7. klo 19 (huom.
aika) kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttori 
Veijo Kinnunen.

Siikasalo
RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 10 Paavolan kirkos-
sa. Toimittaa Reino Tanju-
nen.
Messu su 27.7. klo 12 Revon-
lahden kirkossa. Toimittaa 
Lauri Haapala.
Kesäillan iltakirkko su 27.7. 
klo 19 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Lauri Haapala.

SIIKaJOKI
Kesämökkiläisten kirkko-
pyhä su 20.7. klo 12 kirkos-
sa. Tilaisuuden jälkeen kah-
vit pappilassa.
Messu su 27.7. klo 14 kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapala.

VIHantI
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kaarlo Hirvilammi, kant-
tori Jonna Ypyä. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kirkkokah-
vit Pikkukirkossa lähetystyön 
hyväksi.
Messu su 27.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Lauri Haapala, 
kanttori Asko Rautakoski. 
Messun jälkeen kirkkokahvit 
Pikkukirkossa lähetystyön 
hyväksi.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
20.7. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa, toimittaa Pekka Välitalo, 
kanttorina Tomi Heilimo.
Messu su 27.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, toimittaa Tee-
mu Isokääntä, kanttorina To-
mi Heilimo.

teMMeS
Sanajumalanpalvelus su 20.7. 
klo 12 Temmeksen kirkos-
sa, toimittaa Pekka Välitalo, 
kanttorina Tomi Heilimo. 
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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

Eläkeläisten kesäkerhoja Tuirassa 
vielä heinäkuussa

enot oulussa 

Tuiran seurakunta järjestää elä-
keläisten kesäkerhoja vielä kak-
si kertaa. Toiseksi viimeinen pi-
detään Pyhän Tuomaan kirkol-

la 22. heinäkuuta ja viimeinen 31. hei-
näkuuta Koskelan palvelukeskukses-
sa. Molemmat tilaisuudet alkavat kel-
lo 13 ja kestävät noin puolitoista tun-
tia.

Tuiran seurakunnan kesätyöteki-
jän Katja Muhosen mukaan kesäker-
hoja järjestetään, koska tavalliset ker-
hot ovat kesällä tauolla. Eläkeläisille 
halutaan tarjota toimintaa kesälläkin, 
kertoo Oulussa sosionomi-diakoniksi 
opiskeleva Muhonen.

Normaali kerhotoiminta alkaa jo 
elokuussa. Siksi kesäkerhot loppuvat 
jo heinäkuun lopussa. Kerhot eivät ole 
tämän kesän uutuus, sillä niitä on pi-
detty aikaisempinakin kesinä.

Eläkeläisten kerhot pidetään jo-
ka kerta Tuiran seurakunnan eri toi-
mipisteissä, jotta niitä lähellä asuvat 
pääsisivät kerhoon. Joka kerta ker-
hossa onkin ollut eri kävijät. Tänä ke-
sänä kerhoja on pidetty Pyhän Tuo-
maan kirkossa, Tuiran kirkossa, Pa-

lokan palvelukeskuksessa ja Rajaky-
län seurakuntakodissa.

Kerhoissa pidetään hartaus, juo-
daan kahvia, rupatellaan ja askar-
rellaan jotain. Jopa bingoa on pelat-
tu. Eläkeläiset ovat koristelleet ruuk-
kuja ja tehneet kesäkasseja. Ketään ei 
kuitenkaan pakoteta askarteluun, sil-
lä halutessaan voi olla askartelemat-
takin.

Lauluissa ja hartauksissa sivutaan 
kesäisiä aiheita. 

vain muutama rohkea mies
Kävijät ovat olleet lähes poikkeukset-
ta iäkkäitä naisia, joukossa on ollut 
yli 90-vuotiaskin. Vain Palokan pal-
velukeskuksessa oli mukana muuta-
ma rohkea mies.

Säät eivät ole suosineet tänä vuon-
na eläkeläisten kerhoja, sillä jokaisella 
kerralla on satanut tai ukkostanut.

 – Naisia on tullut kuitenkin roh-
keasti kerhoon, Muhonen kehuu.

Muhonen toivoo, että Pyhän Tuo-
maan kirkossa 22. heinäkuuta pääs-
täisiin vihdoin ulos.

Pekka HeliN

E s s i  T i i t t an e nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Kesähartaus to 17.7. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus, 
Nummikatu 24. Anna-Mari 
Heikkinen.
Kesähartaus to 17.7. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Anna-Mari Heikkinen.
Virsihartaus su 20.7. klo 12, 
Vanha kappeli. Anna-Mari 
Heikkinen.
Kesähartaus to 24.7. klo 14, 
Sara Wacklin -koti, Kouluka-
tu 4. Tiina Kinnunen.
Kesähartaus to 24.7. klo 14, 
Vesper-koti. Tiina Kinnu-
nen.
Kesähartaus to 24.7. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Tiina Kinnunen.
Virsihartaus su 27.7. klo 12, 
Vanha kappeli. Jyrki Vaara-
mo.
Kesähartaus to 31.7. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
30.7., Karjasillan kirkko.

Oulujoen seurakunta
Hautausmaahartaus to 17.7. 
klo 18, Oulujoen hautaus-
maa. Toimittaa Antti Leske-
lä, kanttori Sanna Leppänie-
mi. Sateen sattuessa hartaus 
Oulujoen kirkossa.
Hautausmaahartaus to 24.7. 
klo 18, Oulujoen hautaus-
maa. Toimittaa Riitta Ken-
tala, kanttori Sanna Leppä-
niemi.  
Hautausmaahartaus to 31.7. 
klo 18, Oulujoen hautaus-
maa. Toimittaa Paavo Moi-
lanen, kanttori Sanna Lep-
päniemi.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
urkuvartti to 17.7. ja 24.7. 
klo 12.15 Oulun tuomiokirk-
ko. Maija Tynkkynen urut.
urkukonsertti to 31.7., klo 
19 Oulun tuomiokirkko. Su-
sanna Kujala urut, ohjelma 
5 euroa.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille, ute-
liaille, unelmoijille ja kaikil-
le meille ke 27.8. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Kirjoina ovat 
Stieg Larsson: Miehet jotka 
vihaavat naisia sekä Marko 

Kilpi: Jäätyneitä ruusuja. Lu-
keminen synnyttää ajatuk-
sia, pohdintaa ja kysymyksiä. 
Kirjallisuuspiiri on juuri sel-
lainen foorumi. Ole utelias, 
ole häpeilemättömän ute-
lias, kirja avaa uusia maail-
moja silmiesi eteen. Avaa kir-
ja ja lue, tule ja keskustele.

Tuiran seurakunta
tuiran kesäkonserttisar-
ja ke 23.7. klo 18.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Aiolos-kuo-
ro, johtaa Elina Könönen.
tuiran kesäkonserttisar-
ja ke 30.7. klo 18.30, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ismo Hint-
sala, urut.

YlIKIIMIngIn alue
Kesäillan musiikkihetki to 
17.7. klo 20–21, Ylikiimingin 
kirkko. Ylikiimingin gospel-
ryhmä
Kesäillan musiikkihetki to 
24.7. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Veli-Matti Rautakos-
ki, tenori Jenni Rautakoski, 
piano ja urut.
Kesäillan musiikkihetki to 
31.7. klo 20–21, Ylikiimingin 
kirkko. Arto Alikoski, sello 
Outi Nissi, piano.

Diakonia

Tuiran seurakunta
naisten ilta ma 28.7. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus.

Yhteinen seurakunta-
palvelu
KuulOVaMMaISet
Koko perheen kesäilta to 
24.7. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus, Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 

näKöVaMMaISet  
näkövammaiset lapset 
perheineen -kesätapaa-
minen la 16.8. klo 15, Läm-
sänjärven kaupunkileirikes-
kus. Yhdessäoloa, ulkoilua, 
pelejä, saunomista, uimista 
ja makkaranpaistoa. Ilmoit-
tautumiset Näkövammaiset 
lapset ry:lle Susanna Hintsa-
lalle 12.8. mennessä p. 050 
5497485 tai susanna.hintsa-
la@gmail.com. 
näkövammaisten leiripäivä 
ke 20.8. klo 9–15, Hietasaa-
ren kaupunkileirikeskus. Oh-
jelmallinen syyskauden aloi-
tus yhteistyössä Näkövam-
maisten keskusliiton senio-
ripalveluiden kanssa. Ilmoit-
taudu ruokailun takia 12.8. 
mennessä p. 3161 340. Hinta 

7 euroa sisältäen tulokahvit, 
lounaan ja päiväkahvit.

PäIHdetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 18.7. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 
Päihdetyön naistenryhmä pe 
25.7. klo 13, Diakoniakeskus, 
alakerta. 

Nuoret

Oulun ev.-lut.  
seurakunnat
nuortenilta ke 23.7. klo 
18–21. Seurustelua. Hietsun 
piha tarjoaa monipuoliset 
mahdollisuudet yhteiseen il-
taan ja elämän ihmettelyyn. 
Talo tarjoaa mehut ja mak-
karat. 
nuortenilta ke 30.7. klo 
18–21. Löytyykö? Hietsun 
piha tarjoaa monipuoliset 
mahdollisuudet yhteiseen il-
taan ja elämän ihmettelyyn. 
Talo tarjoaa mehut ja mak-
karat. 

Oulujoen seurakunta
avarit eli 
nuorten avoimet illat:  
Ma 21.7. klo 18
Ke 23.7. klo 18
Ma 28.7. klo 18
Ke 30.7. klo 18
Avarit järjestetään Hintan 
seurakuntatalolla. Nuoren 
ohjelmaa nuorille. Piipahda 
suven keskellä Hintan nuor-
ten tiloissa. Kupponen juota-
vaa ja mukavaa seuraa. Jär-
jestää Oulujoen nuorisotyö.

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 23.7. ja 
30.7. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion ää-
rellä iltapala ja päätösharta-
us.

Opiskelijoiden ystävyysvie-
railun leiri su 24.8.–ke 27.8., 
Siiranjärven erämaaleirikes-
kus. Oulun oppilaitostyön ys-
tävyysseurakunnista Saksan 
Braunschweigista ja Englan-
nin Lancasterista tulee noin 
20 opiskelijaa vierailulle Suo-
meen 21.–29.8. Yksi osa vie-
railua on yhteinen leiri suo-
malaisten opiskelijoiden 
kanssa Siiranjärven erämaa-
leirikeskuksessa Taivalkos-
kella (n. 180 km Oulusta). 
Tule mukaan tutustumaan 
ulkomaisiin opiskelijoihin ja 
nauttimaan luonnosta. Leiri 
matkoineen on osanottajille 
ilmainen. Leirin kieli on eng-

lanti. Leirille otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä niin 
monta kuin vieraiden ja suo-
malaisten järjestäjien luku-
määrän mukaisesti petipaik-
koja jää 28:sta. (Siitä yli me-
nevä osuus saa / joutuu ot-
tamaan telttamajoituksen.) 
Paluumatkalla vierailemme 
Rovaniemellä mm. tiedekes-
kus Arktikumissa (sisältyy 
leirin hintaan eli osanottajil-
le ilmainen). Lähtö su 24.8. 
noin klo 14 Hietasaaren lei-
rikeskuksesta. Paluu ke 27.8. 

noin klo 16. Ohjelmassa: ul-
koilua, saunomista, laulua 
ym. yhteistä ajanvietettä, il-
taohjelmaa, hartauksia. Ota 
mukaan ainakin: makuupus-
si, ulkoiluvarusteet patikoin-
tiin ja sauna- ja uintivarus-
teet. (Ruuat sekä patjat, pei-
tot ja tyynyt talon puolesta). 
Ilmoittautumiset nettisivulle 
www.oulunseurakunnat.fi > 
Tapahtumakalenteri > haku 
”ystävyys” (muuta haun päi-
vämäärä ainakin 27.8.2008 
asti). Lisätietoja: Ari Savu-

oja, puh. 040 524 5919. Vii-
meinen ilmoittautumispäivä 
sunnuntai 17.8.

OPISKelIJaJäRJeStöt
evankeliset opiskelijat ja 
nuoret aikuiset kokoontu-
vat torstaisin klo 18 Öbergin 
talolla. 
17.7. Efesolaiskirje 4
24.7. Rukouksen voima, Ve-
sa Pöyhtäri
31.7. Efesolaiskirje 5.
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17.–31.7.2008enot oulussa 

Kesä ja loma ovat yhdistelmä, joka saa melkein jokaisen 
suomalaisen avaaman kirjan, jos ei romaania, niin ai-
nakin kalastajan opaskirjan. Jos lukeminen on helpom-
paa porukassa, niin kannattaa tarttua Karjasillan seura-
kunnan kirjallisuuspiirin tarjoamaan mahdollisuuteen 
kokea elämyksiä. Piiri aloittaa toimintansa reilun kuu-
kauden päästä, keskiviikkona 27. elokuuta kello 18, mut-
ta kirjat kannattaa hankkia luettavaksi jo nyt.

Kirjallisuuspiiri aloitetaan ruotsalaisen Stieg Larsso-
nin Millennium-trilogian aloitusteoksella Miehet jotka 
vihaavat naisia sekä poliisina työskentelevän kuopiolai-
sen Marko Kilven ensiromaanilla Jäätyneitä ruusuja. 
Molemmat ovat olleet arvostelumenestyksiä ja saaneet 
myös palkintoja.

Kumpikaan teoksista ei ole ”pelkästään” rikosromaa-
ni, vaan niillä on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuk-
sia. Helsingin Sanomien kirja-arviossa Larssonin kolmi-
osaisen Millenium-sarjan kuvattiin luotaavan ”yksilön, 
yhteiskunnan, liike-elämän ja tiedotusvälineiden mo-
raalia”. Larsson kuoli yllättäen saatuaan jo klassikoksi 

luokiteltavan kirjasarjansa valmiiksi. 
Marko Kilven teoksessa rikoksia ratkova poliisimies 

joutuu pohtimaan sekä syyllisyyden käsitettä että polii-
sin tehtävää. Onko pikkurangaistuksilla selviäviä rois-
toja jahtaava poliisi oikeuden puolella vai sitä vastaan? 
Kilveltä saataneen tulevaisuudessa lisää kuvauksia oi-
kean ja väärän välimaastossa taiteilusta. 

Vaikka kirjallisuuspiirin aloittavat teokset eivät 
ole puhtaasti kristillisiä, rivien välistä löytyy siis pal-
jon moraalista pohdittavaa. Kuten kirjallisuuspiirin 
vetäjä, pastori Juha Vähäkangas toteaa: ”Lukeminen 
synnyttää ajatuksia, pohdintaa ja kysymyksiä. Kirjal-
lisuuspiiri on juuri sellainen foorumi. Ole utelias, ole 
häpeilemättömän utelias, kirja avaa uusia maailmo-
ja silmiesi eteen. Avaa kirja ja lue, tule ja keskustele.” 

elSi HuttuNeN

Kirjallisuuspiiri aloittaa keskiviikkona 27. elokuuta kello 
18 Kastellin kirkossa.

Kirjallisuuspiiri 
aloittaa dekkareilla

Seniorit

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiripäivä Hie-
tasaaressa ti 12.8., Hieta-
saaren kaupunkileirikeskus. 
Linja-autoreitti Tuiran seu-
rakunnan eläkeläisten leiri-
päivään ilmoittautuneille: 
Pateniemen kirkko klo 8.00, 
Palokan palvelukeskus klo 
8.10, ajaa Haukiputaan tie-
tä, ottaa 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 n. klo 15.00
eläkeläisten kesäkerho ti 
22.7. klo 13, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ohjelmallinen päivä-
tuokio ja lauluhetki. Päivä-
kahvit.
eläkeläisten kesäkerho to 
31.7. klo 13, Koskelan palve-
lukeskus. Ohjelmallinen päi-
vätuokio ja lauluhetki. Päivä-
kahvit.

Leirit ja retket

Oulun ev.-lut.  
seurakunnat
Kuurojen retki tornioon la 
16.8. klo 12. Lähtö kaupun-
gintalon edestä klo 12, ruo-
kailu Kemissä (hinta 12 eu-
roa) ja viittomakielinen suo-
malais-norjalainen messu 
Tornion kirkossa. Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset 30.7. 
mennessä Anne Belghitil-
le 040 5912657 tai anne.bel-
ghiti@evl.fi ja 31.7.–11.8. vä-
lisenä aikana Ulla Junttilal-
le puh 040 5793247 tai ulla.
junttila@evl.fi
Perinteinen Sinkkuleiri pe 
5.9.–su 7.9, Rokuan leirikes-
kus. Perinteinen syksyinen 
sinkkuleiri lähestyy! Paljon 
mielenkiintoista ohjelmaa 
ulkona ja sisällä. Leirin hin-
ta vain 34 euroa. Ilmoittau-
du: www.oulunseurakunnat.

fi/ilmo tai (08) 31 61340 (arki-
sin 9–16). Mukana pastori Ju-
ha ”Vähis” Vähäkangas.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
elämysleiri 4–6-luokkalai-
sille pe 26.9.–su 28.9, Siira-
järven eräleirikeskus. Ensi-
sijaisesti Tuomiokirkko seu-
rakunnan 4–6-lk. tytöille 
ja pojille tarkoitettu syksyi-
nen elämysleiri. Ohjelmassa 
muun muassa kalastusta, sa-
moilua, erätaitoja, askarte-
lua ja luonnon helmassa hil-
jentymistä. Yritämme myös 
ratkaista Pyhityksen arvoi-
tuksen. Leirin hinta 30 euroa 
sisältää matkat, majoituk-
sen, ruuat, ohjelman sekä ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
ev.lut.srk. jäsenille. Ilmoit-
tautuminen 12.9. mennessä 
Yhteinen seurakuntapalvelu 
(08) 3161340. Mukaan mah-
tuu 20 ensimmäistä. Lisätie-
toja Käkkärältä 040 5747183 
tai Kaijalta 050 5249779. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiri ma 11.8.–to 
14.8, Rokuan leirikeskus. Ter-
vetuloa eläkeläisten leirille 
Rokualle! Ilmoittautumiset 
25.7. mennessä Yhteiseen 
seurakuntapalveluun p. (08) 
3161 340. Leirin hinta on 56 
euroa. Etusijalla ovat Tuiran 
seurakunnan alueella asu-
vat eläkeläiset. Leirinvetäji-
nä toimivat diakoniatyönte-
kijät Anne-Mari Kyllönen ja 
Paula Kyllönen. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje. 
Leiriin liittyvät tiedustelut 
21.7. alkaen Paulalta p. 040 
7235 880.
työttömien retki ma 
11.8.–to 14.8. Tuiran seura-
kunnan diakoniatyö ja Ytyä.
ry järjestävät työttömien ret-
ken Turkuun ja Naantaliin. 
Retken hinta on 30 euroa si-
sältäen kuljetuksen, yöpy-
miset ja ruokailut. Retki on 
suunnattu Tuiran seurakun-
nan alueella asuville työt-
tömille. Ilmoittautuminen 

Ytyä.ry:lle 1.8. mennessä p. 
040 773 3235. Lisätietoja ret-
kestä saa diakoni Riku-Matti 
Järveltä p. 040 574 7149.

Muut menot
tuomiokirkko on avoinna 
joka päivä klo 11–21 elokuun 
loppuun asti, opas paikalla.
Opastetut hautausmaakier-
rokset: Oulujoen hautaus-
maalla to 17.7. klo 17–18, ma 
21.7. klo 18–20. 
Oulun hautausmaalla ma 
28.7. klo 18–20. 
Sinkkuilta ti 22.7. ja 29.7., 
klo 18–20, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Sinkkuil-
ta on aikuisten yksineläjien 
kohtaamispaikka. Yhdessä-
oloa nuotion äärellä, harta-
us, ulkopelejä ja mahdolli-
suus saunomiseen
Kesäpäivä kerholaisille ja 
lomailijoille to 31.7. klo 13, 
Kastellin kirkko. Tule viettä-
mään kesäistä iltapäivää dia-
konian ja lähetyksen mer-
keissä. Keskustellaan, laule-
taan ja juodaan kahvit. Ar-
pojakin myydään, tarjoilun 
ja arpajaisten tuotto nimik-
kolähettien työn tukemi-
seen.
Kesäryminää tampereel-
la! Ristirockii ja Särkännie-
mee pe 22.8.–su 24.8., Tam-
pere! Taas on se aika vuo-
desta! Tampere kutsuu mei-
tä monin tavoin! Ristirock!, 
Särkänniemi! Majoittuminen 
Torpan leirikeskuksessa! Vie-
railu tamperelaisessa muse-
ossa! Matkan hinta on 45 eu-
roa. Särkänniemi on omakus-
tanteinen. Mutta lähre muk-
kaan! Ilmoittaudu www.ou-
lunseurakunnat.fi/ilmo tai 
(08) 3161 340. Mukaan ovat 
lähössä Vähis, Jone ja Anssi. 
Toimikaa!
Isä–lapsi-seikkailuviikon-
loppu pe 5.9.–su 7.9., Torni-
on Karijärven partiokämppä 
(tukkilaiskämppä). Soveltuu 
parhaimmin 5–14-vuotiail-
le lapsille. Isät varaavat mu-
kaansa oman perheen ruo-
at, joita voi lasten kanssa val-
mistaa kämpällä. Yhden yh-

teisen aterian valmistamme 
Karijärvestä saadusta kalasta 
ja metsän marjoista ja sienis-
tä. Vietämme viikonloppua 
yhdessä kalastaen, soutaen, 
seikkaillen ja saunoen. Bussi-
maksu isät 30 euroa ja lapset 
10 euroa. Lähtö 5.9. klo 15 
Karjasillan kirkolta, paluu su 
7.9. n. klo 18 Karjasillan kir-
kolle. Karjasillan seurakun-
nan jäsenillä etusija. Ilmoit-
tautuminen 28.8. mennessä 
p. (08) 3161 340. Lisätietoja 
antaa kappalainen Olavi Mä-
kelä p. 040 763 6488 tai nuo-
risotyönohjaaja Henrik Keto-
la p. 040 730 4118.

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

arabiankieliset jumalan-
palvelukset su 20.7. ja 27.7.  
klo 17, Kaukovainion kap-
peli.

Kastetut
tuomiokirkko: Raakel Milla 
Olivia Hyvönen, Miro Thana-
sis Mäntylä, Tatu Johannes 
Mikkonen, Fanny Alina Haa-
pala, Lila Helmiina Lumme, 
Isla Elisabet Wiman.
Karjasilta: Suvi Elina Höynä-
lä, Jaakko-Otto Mikael Sop-
pela, Aino Silvia Jussila, Leevi 
Iikka Oskari Lahti, Sointu An-
nele Rantala, Elias Leo Wille-
hard Runolinna, Helmi Pau-
liina Seppänen, Ronja Inke-
ri Tauriainen, Viktor Ambro-
sius Jokiniemi, Reko-Rasmus 
Reimari Mursu, Alma Odes-
sa Alanen, Aaro Toivo Kak-
sonen, Juho Eerik Koistinen, 
Elmer Onni Iisakki Laitala, 
Emma Daniela Lohi, Louna 
Odessa Luukkonen, Anna 
Helena Annikki Matero, Ka-
ri Tobias Mäkelä, Esa Arvi Ii-
sakki Oja, Ellen Aada Adelii-
na Pukari, Olivia Iida Elviira 
Pukari, Veera Olivia Salli-
nen, Otto-Aapeli Pekanpoi-
ka Södö, Atte Tapani Toivo-

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.
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Ohjelma 5 e

torstaisin klo 12.15 
17.7. ja 24.7. Maija Tynkkynen

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

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

Kesäillan musiikkihetki
Ylikiimingin kirkossa torstaisin klo 20

17.7.  klo 20 Ylikiimingin gospel -ryhmä

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

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

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

14.8.  klo 20 Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala

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

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

Pyhän Tuomaan kirkossa
Kesäkonsertit

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

ke 30.7. klo 18.30 
Ismo Hintsala, urut 

Kamarikuoro Aiolos on perustettu 1992. 
Kuorossa on noin 30 Oulussa ja lähikunnis-
sa asuvaa laulajaa. Kuoro on ollut toteutta-
massa useita suuria musiikkiteoksia, muun 
muassa Johannes-passiota 2003. Viime vuo-
sina Aioloksen ohjelmistossa on ollut paljon 
barokkimusiikkia. Kuoroa johtaa Elina Kö-
nönen.

Ismo Hintsala on suorittanut pianonsoiton 
ja urkujensoiton A-tutkinnot (diplomit) 
Sibelius-Akatemiassa Helsingissä. Hintsala 
on työskennellyt pianonsoiton ja urkujen-
soiton opettajana Oulussa vuodesta 2003.

Vapaa pääsy

nen, Eevi Kerttu Viljala, Pinja 
Sofia Aurelia Vänttinen, Iik-
ka-Santeri Christophe Koleh-
mainen.
tuira: Neea Sofia Järvenpää, 
Lucas Elmeri Amerigo Mo-
ran, Nelli Kerttu Uusi-Illikai-
nen, Tero Ilmari Lovén, Luka 
Petja Alexander Busk, Man-
na Lyydia Ekdahl, Emma So-
fia Juutilainen, Annu Onerva 
Kilpi, Sanni Sofia Lehtonen, 
Joona Elias Pintamo-Kenttä-
lä. Jutta Karoliina Roine, Sa-
mu Mikael Räihä, Antti Vilho 
Olavi Räisänen, Sonja Ceci-
lia Taanila, Joni Erkki Oskari 
Tauriainen, Miro Eemeli Sep-
pälä, Jonne Mikael Turtinen, 
Elisa Mariella Hanni, Essi Iri-
na Jurvakainen, Jonne Juha-
ni Kokko, Reeta Amalia Sara-
niva, Sanni Matilda Saraniva, 
Joose Alvar Ylimartimo.
Oulujoki: Ella Julia Haapa-
mäki, Nadia Nella Mirella 
Jämsä, Jenni Sofia Kanerva-
la, Hugo Touko Tapio Koret, 
Eetu Matti Männikkö, Luu-
kas Urho Antero Pentti, Hil-
la Lempi Sofia Rita, Aava Kir-
sikka Vanhala, Valtteri Juha-
ni Hautala, Hanna Annikki 
Honkanen, Matilda Maaria 
Eevantytär Hämäläinen, Lu-
mo Feodor Levy.

Vihityt
tuomiokirkko: Jouni Johan-
nes Linna ja Marika Hannele 
Laakkonen,
Karjasilta: Jukka-Pekka Pit-
känen ja Milla Maria Siipo-
la, Jouni Henrikki Märsy-
lä ja Suvi Tuulia Fält, Heikki 
Sakari Saukko ja Sanna Riik-
ka Huttunen, Jarkko Antero 
Ruonala ja Kerttu Matlee-
na Savolainen, Jarkko Pet-
teri Oikarainen ja Tiina Vir-
pi Johanna Karjalainen, Jor-
ma Tapio Kettunen ja Maa-
rit Helena Väisänen, Juha 
Tapani Heikkinen ja Kati Tii-
na Hannele Moilanen, Harri 
Kristian Similä ja Päivi Hele-
na Väänänen,
tuira: Hannu Juhani Suopa-
järvi ja Anna-Leena Jaako, 
Pauli Markus Koukkari ja Piia 
Carita Karppinen, Pauli An-
tero Jyrkkä ja Anna Samso-
nov, Heikki Juhani Palosaa-
ri ja Anna Ilona Juntunen, 
Jari Johannes Siirtola ja Mi-
rella Nana-Maria Ahonen, 
Antti Tuomo Kumpula ja Ka-
ti Johanna Pälvilä, Petri Ola-
vi Luolavirta ja Petra Peppi-
na Matila,
Oulujoki: Juha Olavi Hauru 
ja Riikka Maria Hannele Pe-
sonen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Helvi Annik-
ki Mankisenmaa s. Jouhten, 
85; Leena Annikki Lehtonen 
s. Kolivuori, 69; : Eeva-Kaisa 
Vesala s. Heinonen, 84; Karin 
Augusta Lehtinen s. Hägg-
lund, 91; Maria Rakel Koti-
saari s. Ilvesviita, 95; Martti 
Johannes Mannermaa, 82.
Karjasilta: Kerttu Johanna 
Vuoti s. Raappana, 87; Mai-
ja-Liisa Ollanketo, 60; Mart-
ti Johannes Huovinen, 56; 
Urho Olavi Mikkola, 80; Elsa 
Lyydia Toveri, 69; Ritva Ilona 
Penttilä, 55.

Sinustako pyhäkoulunopettaja?

tuira: Asso Sirkka Veikko-
la s. Paavonaho, 85; Frans 
Vilhelm Hemminki Polojär-
vi, 90; Heikki Antero Alata-
lo, 67; Kerttu Hahto s. Siek-
kinen, 84; Kerttu Maria Läm-
sä s. Leiviskä, 68; Maria Anni-
na Uimonen, 17; Niilo Karja-
lainen, 70; Sari Kristiina Saari 
s. Leivo, 35; Vilma Katariina 
Veteläinen s. Koistinen, 90; 
Aarno Matias Puurunen, 49; 
Anna-Liisa Annala s. Kärk-
käinen, 71; Erkki Ensio Mart-
tila, 81; Laina Taimi Wiman s. 
Paakkonen, 87.
Oulujoki: Salli Katariina Iso-
aho s. Timonen, 75; Seppo 
Juhani Pääkkö, 62; Seppo Il-
mari Hiltunen 58.

Kesäpäivä 
kerholaisille 
ja lomailijoille 

to 31.7. klo 13, 
Kastellin kirkko. 
Tule viettämään 
kesäistä iltapäi-
vää diakonian ja 
lähetyksen mer-
keissä. Keskustel-
laan, lauletaan ja 
juodaan kahvit. 
Arpojakin myy-
dään, tarjoilun ja 
arpajaisten tuot-
to nimikkolähet-
tien työn tukemi-
seen.
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Usein tutkimusten mukaan val-
taosa suomalaisista tuntee kor-
keamman voiman läsnäolon par-
haiten luonnossa. Siellä missä on 
metsä, on myös suomalainen. 
Moni hiljenee metsässä ja mo-
nelle soutelut järvellä, marjan-
poimintareissut ja samoilu met-
sissä ovat puhdasta sielunhoitoa. 
Kansan ja kirkonmiesten lisäk-
si moni filosofi, runoilija, taitei-
lijat on kautta vuosisatojen tul-
leet myös samaan tulokseen: Ju-
mala on läsnä kaikessa. Elämän 
ihanuutta kelpaa ihastella sini-
sen taivaan alla sydämen pohjas-
ta laulaen.

Kirkollisella puolella on myös 
huomattu luonnon puhuttele-
vuus. Musiikkihetkiä ja lauluil-
toja pidetään kesäisin taivasalla, 
ja myös jumalanpalveluksia tuo-
daan luonnonhelmaan, ulos kir-
koista. Metsä- ja pihakirkot ovat 
vakiinnuttaneet paikkansa osa-
na seurakuntien toimintaa, ja ne 
ovat yleisiä ympäri Suomea. Vii-
si vuotta sitten tehdyssä kyselyssä 
metsäkirkkoja kertoi järjestävän-
sä 52 prosenttia seurakunnista.

kotiseutupäivä Hailuodon 
ulkoilmakirkossa 
Harvassa seurakunnassa on kui-
tenkaan varsinaista ulkoilma-
kirkkoa. Yksi löytyy Vaalan kun-
nasta, Manamansalon saaresta. 
Siellä voi ihastella luomistyön ih-
meitä kivisillä penkeillä, ihastel-
len mäntyjen katveesta Oulujär-
ven ulappaa. 

Vuonna 1959 Kainuun ensim-
mäisen kirkon (1559–1585) pe-
rimätiedon mukaiselle paikal-

le rakennetussa Manamansalon 
muistomerkkikirkossa on myös 
alttari risteineen, ehtoollispöytä 
ja saarnatuoli.

Ulkoilmakirkko löytyy myös 
Hailuodosta, joka rakennettiin 
vuonna 1968 palaneen vanhan 
puukirkon paikalle. Sunnuntai-
na  paikalla vietetään sanajuma-
lanpalvelusta ja kotiseutupäivää 
vanhan kirkon paloa muistellen. 
Tämä on helppoa, sillä niin ul-
koilmakirkko, hautuumaa, mu-
seo kuin uusi kirkkokin ovat ai-
van vierekkäin. Näin vieraspaik-
kakuntalaistenkin on helppoa 
löytää perille. Seurakuntasalissa 
on myös valokuvanäyttely aihee-
seen liittyen.

Seuraperinne elää pihalla
Metsäkirkkoja toteutetaan myös 
kansanlaulukirkkoina, joissa 
hengelliset tekstit lauletaan sa-
najumalanpalveluksessa perin-
teisten kansanlaulujen sävelin. 
Tällainen on luvassa Kiimingis-
sä elokuun toisena lauantaina, 
jolloin lukion kentästä tulee yh-
teislauluareena. 

Maatalojen pihamailla on pe-
rinteisesti pidetty myös seuroja. 
Pitkät penkit täyttyvät nykyisin 
myös seurakuntalaisten pihoissa 
ja puutarhoissa. Papin lisäksi ha-
lukkaat saavat usein pihaseurois-
sa puheenvuoron. Lisäksi laule-
taan yhteislauluja sekä vietetään 
aikaa yhdessä. Kahvitarjoilun ja 
seurustelun lomassa on mahdol-
lisuus tutustua uusiin ihmisiin. 

elSi HuttuNeN

Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net
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moittautumisen jälkeen saat 
postitse leirikirjeen kotiin. Li-
sätietoja Niko Seppä,  
p. 040 962 0891.
Virasto on avoinna: Hele-
nan loman aikana virasto on 
poikkeuksellisesti auki tiistai-
sin ja torstaisin klo 9–14.
lumijoen kirkko toimii tie-
kirkkona ajalla 9.6.–31.7. klo 
10–16.
lomat: Helena 20.6.–25.7., 
lomittajana Mirja Karjula; 
Maili 30.6.–31.7., lomittajana 
Juha Pöykkö; Marjo 7.7.–3.8., 
ei sijaista, akuuteissa tapauk-
sissa voi ottaa yhteyttä viras-

Sallisen suvun hartaus-
hetki 19.7. klo 15 kirkossa, 
Markku Tölli. Kaikki lämpi-
mästi tervetulleita!
Kesän 2008 riparilaiset, 
riparikuva noudettavissa 
virastosta, joka avoinna ti 
ja to klo 9–14. Hae omasi!
Matalakynnysillat su 20. – 
27.7. klo 17.
Kesäleiri 2.–5.8. yli 8-v. 
Siikajoen Merikylässä. Telt-
tamajoitus, joskin jonkin 
verran sisätilaa. Hinta 15 
euroa/hlö. Sisaralennus 30 
%. Ilmoittautuminen 24.7. 
mennessä virastoon. Il-

Pieni iltamusiikki su 20.7. klo 
18 kirkossa. Pentti ja Heikki 
Rasi; laulu ja urut.
Raamattu- ja rukousilta ti 
22.7. klo 18 Seppo ja Kyllikki 
Viitaluomalla, Länsivainion-
tie 25.
Vuosilomat: Diakonissa Mar-
ja Rantasuomela 24.7.–15.8. 
ja kanttori Kaisamarja 
Stöckell 24.7.–17.8

HaIluOdOn SeuRaKunnan 
JulKaISuJa nRO 2 
On IlMeStYnYt 

Avaa ovi! -kirjassa on kuvauksia Hailuodon 
1968 palaneen kirkon seinämaalauksista, 
kirjoituksista ja esineistä. Kirjan on 
toimittanut Helge E Wigren. Kirjan voi 
ostaa kirkon oppaalta hintaan 20 euroa. 

YHteYStIedOt
Virasto 387 172,  
kirkkoherra 040 557 4957,  
diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081,  
talouspäällikkö  
045 630 6082,  
kerhohuone 387 512 
kotisivu:  
lumijoki.seurakunta.net

YHteYStIetOJa
Kirkkoherranvirasto avoinna kesän ajan
keskiviikkoisin klo 12–14.30. Luovontie 52.
p. (08) 8100 565
Työntekijöiden numerot:
Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori  040 7430 381
Diakonissa040 7430 382
Suntio 040 5858010
Virkatodistukset ja sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä, p. 08 3161 300.

toon; Hilkka 14.7.–14.8, sijai-
sena Kaarina Koivula.
Rauhanyhdistys: Nuotioil-
taseurat 18.7. klo 19 S&E Hir-
vasniemellä Pappilantiellä. 
Seurapuhe Teuvo Tanhua. 
Buffetista lettuja, salaattia 
tuoreiden patonkien kera.
avioliittoon kuulutetaan: 
Tuukkanen Matti Juhani Ja 
Narva Päivi Kristiina.
Vihitty: Aleksi Antti Elias Le-
pistö ja Katariina Elisa Mai-
nio.
Kuollut: Pekka Eemil Järve-
lin, 63.
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Luonnossa 
lähellä Luojaa

Hailuodon ulkoilmakirkko on rakennettu vuonna 1968 palaneen puukirkon paikalle. Kuva on juhannuskirkon vietosta.

Sanaa ja laulua ulkoilmassa 

liminka
Ulkoilmajumalanpalvelus sunnuntaina 27.7. kello 12 Rantakylässä montulla. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, kanttori Juha Pöykkö.

kiiminki
Kansanlaulukirkko lauantaina 9.8. noin kello 10 Kiimingin lukion kentällä. Toimittaa Pau-
li Niemelä, kanttori Jarkko Metsänheimo.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 10.8. kello 10 vanhan kirkon raunioilla. Kotiseutupäivä, kirkon pa-
losta 40 vuotta. Valokuvanäyttely srk-salissa.

tyrnävä 
Järvikirkko sunnuntaina 17.8. kello 19 Suutarinjärvellä, Suutarinkylässä. 

lumijoki
Lumijoen Varjakassa 10.8.  kello 10 perinteinen rantakirkko (sanajumalanpalvelus). Ranta-
kirkon jälkeen ruokailu (maksullinen) ja Herättäjänpäivän seurat.
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Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Kesäillan sävelhartaus  to 
17.7. klo 20 kirkossa, Hen-
na-Mari Sivula mezzosopraa-
no ja Katri Niskakangas urut. 
Kahvit tapulissa lähetystyön 
hyväksi klo 19.30 ja tilaisuu-
den jälkeen.
Kesäillan sävelhartaus to 
24.7. klo 20 srk-keskukses-
sa, Ann-Sofie Ailovuo (Ruot-
si) sopraano ja Katrin Meri-
loo (Ruotsi) urut. Kahvit srk-
keskuksessa lähetystyön hy-
väksi klo 19.30 ja tilaisuuden 
jälkeen.
Kesäillan sävelhartaus to 
31.7. klo 20 kirkossa, Lee-
na Ihamuotila viulu ja Laura 
Kumpula urut. Kahvit tapu-
lissa lähetystyön hyväksi klo 
19.30 ja tilaisuuden jälkeen.
nuotioilta ke 23.7. klo 18 
Kellon srk-kodilla. 
Vanhusten leiri 4.-8.8. Ison-
niemen leirikeskuksessa. Ilm. 
18.7. saakka. Paikkoja myös 
päiväkävijöille. Leirin hinta 
15 euroa. Soita pe klo 9–11, 

p. 547 2636 tai Johanna Ke-
rolalle, p. 045 139 3993.
Sienikurssi työnhakijoil-
le. Järj. Haukiputaan Työn-
hakijat ry ja Haukiputaan 
seurakunta. Lähtö 13.8. klo 
9.30–17 Linkin edestä, Her-
ralantie 1. Jos sienisatoti-
lanne on suotuisa, kurssil-
ta saa kauppasienipoimija-
kortin (max. 2 lajia). Ilm. 1.8. 
mennessä itsepalvelukirppik-
sen kassalle tai Ulla, p. 040 
528 7419 tai Auli, p. 040 528 
7418. Varaudu näyttämään 
työnhakukortti.
uusien päiväkerholaisten il-
moittautuminen vapautu-
viin paikkoihin ma 4.8. Voit 
soittaa kerhon numeroon 
tai tulla paikan päälle: klo 
9.30–15 Vakkurila (p. 045 657 
8437) klo 9.30–11.30 Kellon 
srk-koti (p. 045 657 7426), 
klo 9.30–11.30 Martinnie-
men srk-koti (p. 542 5489) ja 
klo 9.30–11.30 Jokelan van-
ha koulu (p. 040 512 8224). 

Kirkkoherranvirasto avoin-
na kesäaikana 1.6.–31.8. ma-
pe klo 10–15, to 10–17, p. 
5614 500.
tiekirkot kutsuvat 
10.6.–10.8. Kempeleen van-
ha kirkko sekä Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko avoin-
na ma-pe klo 10–18 ja la-su 
klo 12–18. 
terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus to 24.7. ja 31.7. 
klo 13.
Ry:n seurat su 20.7. klo 16 
vanhassa kirkossa.
Kesäkahvila to 24.7. ja 31.7. 
klo 12–14 kirkonkylän srk-ko-
dilla. Tervetuloa tapaamaan 
tuttuja, kahvittelemaan ja 
viettämään aikaa yhdessä. 
Lisätietoja kahvilasta saat 
Leenalta, p. 040 779 0365.
Konsertti Jani Metsäperä ja 
Jussi-Pekka Heikkilä ke 30.7. 
klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 

Hartaus ke 23.7. klo 14 Jaa-
rankartano, kesäteologi Ot-
to Komppa, kanttori Mar-
ja Ainali
Kirpputori lähetyspisa-
ra Tuohimaantie 12, avoin-
na ma-pe klo 9–17. Vaatteita, 
kenkiä, kirjoja edullisesti ke-
sälukemiseksi, astioita, huo-
nekaluja. Otetaan vastaan 
puhtaita ja ehyitä tuotteita. 
Pienimuotoista korjausom-
pelua. P. 050 322 4664.
Lähetyspiiri.
Kodinhoitaja toini Haapa-
la lomalla 23.6.–20.7., puhe-
linpäivystys loman jälkeen 
arkiaamuisin klo 8–9, p. 044 
576 0019.
diakoniatyöntekijän vas-
taanottoa ei Jäälissä kesä- ja 
elokuun aikana. Ajanvaraus 
puhelimella. Eeva Mertanie-
men sijaisena 16.6–20.7. dia-
koni Mirva Tuohino.
Kiimingin seurakunnan vi-
rasto palvelee asiakkaita 
kirkkosalin viereisessä kant-
torien työhuoneessa heinä-

kuun ajan.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
20.7. klo 17, rauhanyhdistys.
Kastettu: Ninni Josefina Tar-
vainen, Juho Jalmari Kemp-
painen, Juhana Alex Tapio 
Mäkelä, Pricella Anneli Desi-
re Isberg, Niilo Hanneksen-
poika Huotelin, Matias Han-
neksenpoika Huotelin, Jyri 
Elmeri Männikkö.
Vihitty: Janne Henrik Mäke-
lä ja Sirkku Maria Juntikka. 
Olli Samuli Koivukangas ja 
Maria Hannele Klasila. Asmo 
Juhani Kämäräinen ja Katja 
Kristiina Hiltunen. Johannes 
Vähäsöyrinki ja Satu Mar-
jaana Tapio. Marko Johan-
nes Rauhala ja Jenni Kristiina 
Rintakumpu.
Kuollut: Pirjo Riitta Marttila 
e Hevosmaa, 55. 

Varhaisnuoret: Pelipäivät 
ma 21.7. ja 28.7. klo 12–15 
Vanhassa pappilassa.
nuoret: Avoimet ovet tors-
taisin klo 19–21 Vanhas-
sa pappilassa. Nuotioilta pe 
25.7. klo 20–23 Vanhan pap-
pilan pihalla.
Kempeleen ry: Seurat su 
20.7 klo 16 vanhassa kir-
kossa. Seurat su 27.7 klo 16 
ry:llä.
Murron ry: Seurat su 20.7. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Selina Nette Su-
sanne Virkkala, Eino Arttu-
ri Pirttikoski, Mila Mari-An-
neli Pälvilä, Maisa Katarii-
na Kärkkäinen, Jonne Juha-
ni Junttila, Netta Aada Maria 
Kytöaho, Veeti Veikko Valt-
teri Balk, Tiina Maria Öljymä-
ki, Oskari Heikki Matias Möt-
tönen.
Vihitty: Harri Sakari Karppi-
nen ja Arja Marketta Piirai-
nen. Janne Tapio Kivelä ja 
Annina Walling. Jaakko Ju-

hani Heiskari ja Satu Johan-
na Hämäläinen. Heikki Pette-
ri Mäntylä ja Maarit Hanne-
le Ylitalo.

SOI KunnIaKSI 
luOJan! 
Kesäillan sävelhartaudet 
Haukiputaan kirkossa ja 
seurakuntakeskuksessa.
17.7. (kirkko) Henna-Mari 
Sivula mezzosopraano 
ja Katri Niskakangas 
urut. Iltahartaus Juha 
Sarkkinen.
24.7. (srk-keskus), Ann-
Sofie Ailovuo (Ruotsi) 
sopraano ja Katrin 
Meriloo (Ruotsi) urut. 
Iltahartaus Arto Nevala.
31.7. (kirkko), Leena 
Ihamuotila viulu ja Laura 
Kumpula urut. Iltahartaus 
rovasti Juhani Pitkälä.

Kerhot täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Kerho-
ajat ja -ryhmät ovat tiedos-
sa 13.8. Kerhot alkavat vii-
kolla 34.
Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35. Kerhot kokoontuvat 
kirkonkylällä, Kellossa, Mar-
tinniemessä ja Jokikylässä. 
Kerhopäivät ja -paikat ilmoi-
tetaan tarkemmin elokuussa.
Kesäporinat. Vapaamuo-
toista yhdessäoloa kyläläisil-
le joka torstai klo 10–12 hei-
näkuun loppuun Kiviniemen 
kerhohuoneessa, Kivinie-
mentie 202 B, diakonissa Jo-
hanna Kerola. 
Haukiputaan kirkko on tie-
kirkko ja se on avoinna 29.8. 
saakka arkisin klo 10–18, jol-
loin myös kirkonoppaat ovat 
paikalla.
Kellonkartano: su 20.7. Kar-
tanon kirkko klo 13, Patrick 
Dickson, Raamattujuhla klo 
15, mukana Gideonit. Taide-
leiri 23.–26.7., akvarellimaa-

lausta, kuvataiteilija Riitta 
Ranta. Ilm. Kaija Lahtinen, p. 
040 596 6979. Raamattuviik-
ko 23.–27.7., Jeesuksen jal-
kojen juurella, teol.tri Erk-
ki Ranta. Ilta rukouksen, Sa-
nan ja laulelun merkeissä ke 
30.7. klo 18. Varhaisnuor-
ten liikuntapainotteinen lei-
ri (9–14-v.)  29.–31.7. Ilm., p. 
044 051 0405.
Rauhanyhdistys: Haukipu-
das: seurat su 20.7. klo 18 
kirkossa, Juhani Pitkälä, nuo-
tioilta ke 23.7. klo 18.30 Han-
nu Kiviahteen mökillä, Ter-
vakarintie 46. Jokikylä: seu-
rat su 20.7. klo 17 ry:llä, Os-
mo Alamäki, Pentti Liukko-
nen, kolehti rakennusrahas-
toon. Kello: seurat su 20.7. 
klo 17 Kellon srk-kodissa, Ti-
mo Vänttilä, Simo Saarikoski.
Kuollut: Siiri Ireene Mäkäräi-
nen, 91; Senja Inkeri Penttilä, 
88; Aino Esteri Karinkanta, 80; 
Pertti Ilmari Häyrynen, 58; Si-
mo Eero Juhani Sipola, 42.

avioliittoon kuulutettu: 
Mikko Juhani Pulkkinen ja 
Mervi Marjut Orvokki Oilin-
ki. Janne Henrik Mäkelä ja 
Sirkku Maria Juntikka. Ja-
ni Petteri Vilppola ja Marjo 
Riitta Vähäjärvi. Jouko Tapio 
Broström ja Maija Katariina 
Anjas. Lauri Oskari Vuoluk-
ka ja Nina Marika Niskanen. 
Kimmo Juhani Hedemäki ja 
Sanna-Maria Hannele Sääski-
lahti. Marko Johannes Man-
nela ja Mari Elisa Pyykkönen. 
Petri Tapani Laurila ja Eila 
Sonja Maaria Pohjanen.
Kastettu: Olivia Iida Emi-
lia Tuomela, Luukas Onni Ta-
pani Leppänen, Reetta Ele-
na Paaso, Iida Alisa Pajuluo-
to, Oiva Iisakki Oikarinen, 
Kasperi Valtteri Liedes, Tho-
mas Kristian Oliver Perander, 
Anni Pauliina Meriläinen, 
Linnea Isabella Kosamo, Ee-
ro Hermanni Pulli, Anni Eri-
ka Siipola

KOnSeRttI
Jani Metsäperä ja Jussi-Pekka Heikkilä 
ke 30.7. klo 19 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa

KIIMIngIn SeuRaKunnan 
MuSIIKKItIlaISuudet KeSälle 2008

Ke 23.7. klo 19  Kesäillan musiikkia seurakunta- 
   keskuksessa Minna Ainali, piano  
   & Marja Ainali, yhteislaulujen säestys.
Ke 6.8. klo 19  Kesäillan sävelhartaus kirkossa
   Veli-Matti Rautakoski, laulu & Jarkko  
   Metsänheimo, urut.
la 9.8. n. klo 10  Kansanlaulukirkko lukion takana ole- 
   valla tenniskentällä. Tilaisuus liittyy  
   Kiiminkipäivien tapahtumiin.
Ke 13.8. klo 19  Kesäillan sävelhartaus kirkossa
   Stephanie Archer ja Anna-Elina Haho,  
   nokkahuilu & Taru Pisto, nokkahuilu  
   ja laulu & Nathan Archer, marimba &  
   Marja Ainali, urut.
Su 17.8. klo 19  Yhteisvastuu-CD-levyn julkistamis- 
   konsertti Kiimingin seurakuntakes- 
   kuksessa. 
Ke 20.8. klo 19  Konsertti seurakuntakeskuksessa
   Israelilainen kuoro & Vanamot -laulu- 
   ryhmä.

Kiimingin kirkko on avoinna ma–pe klo 12–18.Kirkon 
esittelijänä toimii Jarkko Iisakka.

Kiimingin seurakunnan virasto palvelee asiakkaita 
kirkkosalin viereisessä kanttorien työhuoneessa 
heinäkuun ajan.
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

lähetystyö: Lähetyksen ke-
vätarpajaisten arvonta on 
suoritettu 2.7. Voitoista on il-
moitettu henkilökohtaises-
ti. Onnea voittajille! Kiitok-
set arpavoittojen lahjoittajil-
le ja kaikille arpajaisiin osal-
listuneille.
Pihaseurat su 27.7. klo 16 
Pehkosenkujalla.
Herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 29.7. klo 18 Hilkka ja 
Tauno Tasannolla, Toppilan-
kuja 3.
Hartaus to 31.7. klo 13.15 
vuodeosastolla.
nuorisotyö: Nuorten nuo-
tioilta to 31.7. klo 18 seura-
kuntatalon takana.
tulossa:  
limingan Rovastikunnan 
perheleiri 13.–14.9. Hailuo-
dossa teemalla Kapteenin 
kansa. Leirille yhteinen lin-
ja-autokuljetus. Majoittumi-
nen Luotokeskuksessa. Seu-
raa ilmoittelua Rauhan Ter-
vehdyksestä mm. hinnasta ja 

diakoniatoimistossa ei vas-
taanottoa viikoilla 29–30.
Hartaus ti 22.7. klo 14.30 tk-
sairaalassa, Simo Pekka Pek-
kala.
Kesälaulajaiset ti 22.7. klo 
18 kotiseutumuseolla, Simo 
Pekka Pekkala, Ossi Kajava.
Virsi-ilta to 24.7. klo 18 kir-
kossa, puhe Simo Pekka Pek-
kala, kanttori Ossi Kajava. 
Hartaus ti 29.7. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Simo Pekka 
Pekkala.
Vuosilomia: diakonissa Lee-
na Leskelä 14.7.–1.8., diako-
ni Sari Mustonen 14.7.–27.7., 
nuorisotyönohjaaja Tuu-
la Väänänen 7.7.–10.8., kap-
palainen Pekka Kyllönen 
25.7.–6.8.
Rippikoulut: kesä III-rippi-
koulun päiväjakso 23.–25.7. 
srk-talossa, leirijakso 
27.7.–1.8. Koortilassa, jos-
sa vanhempien vierailuilta 
ke 30.7. klo 18. Konfirmaa-
tio su 3.8.

laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: nuotioilta pe 18.7. klo 19 
Koortilassa. Seurat su 20.7. 
klo 17 ry:llä. www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: seurat su 20.7. klo 18 
ry:llä.
Kastettu: Veera Maria Baas, 
Lumia Saga Serafia Pakka-
nen, Fanni Amanda Räisä-
nen, Aslak Heikki Eemeli Saa-
rela, Ekku Elias Ilponpoika 
Seppänen, Eeka Elmeri Ilpon-
poika Seppänen, Elena Milla 
Tuulia Väisänen.
Vihitty: Tiina Annika Man-
sikka ja Lauri Joosua Jämsä, 
Jukka Tapio Greus ja Sanna 
Irene Niemelä.
Kuollut: Kerttu Maria Lämsä 
s. Leiviskä, 68; Taimi Kaarina 
Juvani s. Mäkelä, 94.
 

Pudasjärven kirkko on tie-
kirkko, avoinna hiljentymis-
tä ja tutustumista varten 
1.7.–10.8.  ti-pe klo 11–17 ja 
sunnuntaisin klo 11–18, kir-
konesittelijä paikalla. Muul-
loin sopimuksen mukaan, p. 
(08) 821 940. 
Jumalan hautareitin ava-
us Korpisella Satasormella to 
17.7. klo 18, hartaus Perttu 
Kyllönen.
Rippikoululeiri (F-ryhmä) 
maatalousoppilaitoksella 
27.7.–1.8. Leiri alkaa sunnun-
taina klo 15 ja päättyy per-
jantaina klo 17. Leirin aloi-
tuspäivänä sunnuntaina pi-
detään klo 15.15 leirin rippi-
koululaisten ja heidän van-
hempiensa sekä leirin henki-
lökunnan yhteinen aloitus-
hetki. Konfirmaatio Pudas-
järven kirkossa su 3.8. klo 10.
apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 

hoidossa ym. kodin tehtävis-
sä. Hinta 5 euroa/ tunti/apu-
ri. Varaukset Tiinalta, p. 040 
571 4636.
Rauhanyhdistykset: Seurat 
Kurenalan ry:llä su 20.7. klo 
17 (K.Louhisalmi ja A.Lohi). 
Seurat Pudasjärven kirkos-
sa to 24.7. klo 19. (Ronald Si-
monson ja V.Juntunen). 
Kastettu: Saku Matias Hiltu-
la, Lenni Iisakki Hiltula, Nuu-
ti Eemeli Iinattiniemi.
avioliittoon vihitty: Tapio 
Johannes Pesälä ja Johan-
na Maria Seppänen,  Jou-
ko Viljami Hiltunen ja Salme 

ilmoittautumisesta.  
Israel-ilta ke 13.8. klo 18 Va-
namossa. Vieraina Eshter ja 
Jakov Horesh Israelista.  
Vapaaehtoistyöhön val-
mentava kurssi kaikenikäi-
sille vapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneille (10 tuntia) 4.10. 
klo 10–15 sekä illalla 13.10. 
ja 27.10. Järjestää Limin-
gan seurakunta/diakoniatyö, 
kunta ja SPR, p. 044 7521 226 
tai 044 7521 227. 
limingan rovastikunnan 
Virtaa välillämme pari-
suhdekurssi eri ikäisille Li-
mingan seurakuntatalolla 
5.10.–6.11. Aloitus sunnuntai-
na, muuten torstai-iltaisin. 
Kuusi paria mahtuu, p. 044 
7521 226. 
Solmuja parisuhteessa 
-kurssi (7 keskiviikkoiltaa ja 
1 sunnuntai-iltapäivä), jos 
suhteessa on kriisi, johon ei 
tunnu löytyvän ratkaisua. 
Neljä paria mahtuu, p. 044 
7521 226 tai 044 7521 235.

Rauhanyhdistys: Pe 18.7. klo 
19 nuotioilta Katja ja Sami 
Tissarilla. Su 20.7. klo 14 seu-
rat Niittypirtin palvelutalolla 
ja ry:llä. Su 27.7. klo 14 seu-
rat ry:llä.
Kastettu: Touho Juhani Joki-
nen, Maisa Ilona Mettovaa-
ra, Saku Aarni Ilari Tampio.
Vihitty: Teemu Tapani Kuop-
pala ja Sari Helena Tuppela; 
Jussi Olavi Alamommo ja Eila 
Marja Annunen.
Kuollut: Elisabet Kerola e. 
Ruonakoski, 95.
limingan srk:n kotisivut: 
www.liminganseurakunta.fi
lippukunnan kotisivut: 
www.niittykarpat.fi.

Kristiina Rajala,  Pentti Erk-
ki Perttunen ja Sirkka Elleni 
Käsmä, Pentti Matias Pesälä 
ja Eila Anneli Väinämö sekä 
Lasse Jalmari Riepula ja An-
na Katariina Malinen.
Haudattu: Arvo Oskari Män-
tykangas, 68; Arvo Vähäkuo-
pus, 65; Marja Leena Pekka-
la, 60; Senja Sofia Pönkkö, 
92; Sisko Valpuri Kouva, 64; 
Eine Inkeri Kuosmanen, 82.

YHteYStIedOt:  
Kirkkoherranvirasto 
Pappilantie 6,  
p. 044 7521 220,  
p. (08) 562 1200,  
fax (08) 562 1235,  
liminka@evl.fi.  
Taloustoimisto,  
Pappilantie 6,  
p. 044 7521 221,  
talouspäällikkö  
Matti Ruotsalainen,  
p. 044 7521 233.
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Ehtoollisjumalanpalvelus 
kirkossa su 20.7. klo 10. 
Kirkkokahvit museolla ja
kotiseutujuhla klo 12.30.

Kirkko avoinna ja 
esittelijä paikalla 10.8. 
saakka ti–pe 11–17 ja su 
11–18.
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Pudasjärven kotiseutumuseo sijaitsee aivan kirkon 
läheisyydessä. Se avattiin 1960.

Kuva vuoden 2003 kotiseutujuhlista.
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava
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19 Hämäläisellä.
Seurat su 27.7. klo 19 ry:llä, 
Markku Pikkarainen.

PIIPPOla
Seurat su 20.7. klo 19 ry:llä.
Kuollut: Juhani Antero Meri-
läinen, kirj. Järvenpää evl.
Kastettu: Antti Reeti Benja-
mi Hämeenaho, Tuomas Toi-
vo Oskari Lumiaho.
Kuulutettu: Jani Antero Oja-
koski ja Susanna Marika Lyy-
tinen.

PulKKIla
Seurat su 20.7. klo 19 ry:llä.
lauluilta to 24.7. klo 18 kir-
kossa.
nuortenilta la 26.7. klo 19.30 
ry:llä.
Seurat su 27.7. klo 19 ry:llä.
ehtoollishartaus to 31.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Vihitty: Joni Erik Oja ja Pia-
Pauliina Paaso.

PYHäntä
Hartaus su 20.7. klo 13.30 
Nestorissa ja klo 16 seurat 
ry:llä.
Ry:n nuotioilta ke 23.7. klo 
18. 
Seurat ja lauluilta la 26.7. 
klo 19 ry:llä.
Mll:n leikkipäivä ma 28.7. 
klo 11 Mervillä (Ponsitie 1). 
Kastettu: Ossi Pekanpoika 
Turunen (Oulunsalo evl.). 
avioliittoon kuulutetaan: 
Petri Andreas Hämäläinen 
(Oulu-Karjasilta evl.) ja Lee-
na Johanna Limma (Oulu-
Tuomiokirkko evl.)
Kuollut: Aili Fredriika Turu-
nen, 82 Vaasa evl.
Vihitty: Mika Johannes Kar-
vonen ja Seija Anneli Ilves 
(Ylivieska evl.).

RantSIla
 
Virsilauluilta pe 18.7. klo 19 
pappilan rannassa, Jaakkola, 
Leinonen.

VIHantI 
Jumalanpalveluksen jäl-
keen su 20.7. kirkkokahvit 
Pikkukirkossa lähetystyön 
hyväksi.
Hartaus ke 23.7. klo 12 van-
hainkodilla. 
Messun jälkeen su 27.7. kirk-
kokahvit Pikkukirkossa lähe-
tystyön hyväksi.
Kesäilta soi ke 30.7. klo 20 
Vihannin kirkossa. Reservi-
läisten kuoro.
Rauhanyhdistys: To 17.7. klo 
18.30 kirkonkylän ry:n seu-
rat. Jouni Hintikka.
Kastettu: Kalle Tapani Meh-
tomaa ja Nea Juliet Isokääntä.
avioliittoon kuulutettu: 
Matti Olavi Soini ja Tiia-Mari 
Lahtinen, molemmat Siikasa-
lo evl. Esko Matias Turpeinen 
ja Tiina Katariina Huhtala, 
molemmat Siikasalo evl.
Kuollut: Helvi Iida Sofia Myl-
lykangas e Haapakangas, 84; 
Irja Sofia Parttimaa e Ranki-
nen, 85 ja  Anni Maria Mylly-
kangas e Oja, 89 Raahe evl.

Hartaus pe 25.7. klo 13.30 
Lepolassa.
Hartaus to 31.7. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
lomalla: Leila Ikonen 
30.6.–31.7., Pentti Korkiakos-
ki 2.7.–3.8., Riitta Pesonen 
30.6.–27.7.
tyrnävän rauhanyhdis-
tys: Nuotioilta la 19.7. klo 
19 Markku Räisälällä. Seu-
rat ry:llä su 20.7. klo 18 ,Mat-
ti Pahkala, Markku Nuora-
la. Seurat su 27.7. klo 14 Le-
polassa.
Murron rauhanyhdistys: Su 
20.7 klo 16 seurat ry:llä.
Kuollut: Helvi Annikki Man-
kisenmaa s. Jouhten, 85.
avioliittoon vihitty: Juk-
ka Tapani Kanerva-aho ja 
Anu Irmeli Kämäräinen, Tomi 
Veli Olavi Hyvärinen ja Ka-
ti Pauliina Piippo, Olli Johan-
nes Markus ja Heidi Susanna 
Rankinen. 
Kastettu: Saku Kristian Sul-
kala, Peppi Maria Laitalai-

nen, Teresa Vilhelmiina Nuo-
rala, Arttu Onni Vilhelm Ves-
teri, Naattan Jalo Iisakki Tuo-
himaa.

RuuKKI
diakonissa päivystää: Luo-
huan vanhustentalolla ti 
22.7. klo 9–11. Paavolan srk-
talolla to 24.7. klo 9–11. Re-
vonlahden srk-talolla ma 
28.7. klo 9–10. Ruukin van-
hustentalolla ke 30.7. klo 
9.30–10.30.
Rauhanyhdistykset: Pe 18.7. 
klo 19 Ruukin ry:n kesäil-
lan vietto Paula Terholla. Ti 
22.7. klo 19 tupaantulijais-
seurat Luohualla Päivi ja Esa 
Klasilalla. Ke 23.7. klo 19 ke-
säkeskiviikkoilta Salme ja Ai-
mo Karhumaalla. La 26.7. 
klo 19 seurat Luohuan ry:llä, 
Pauli Karhumaa. Su 27.7. klo 
12 ja 18.30 seurat Saarikos-

ken koululla, Martti Piete-
maa, Ali Viinikka. Ti 29.7. klo 
19 tiistai-ilta seurat Hilkka ja 
Kari Ruotsalaisella. Ke 30.7. 
klo 19 kesäkeskiviikkoilta An-
ni ja Keijo Pöysköllä.
avioliittoon kuulutettu: 
Hannu Tapio Laitila ja Noora 
Maria Kinnunen, molemmat 
Tuira evl, Antti Sakari Hon-
kamäki ja Tiina Tellervo Re-
hula, molemmat Siikasalo evl 
sekä Tero Mikael Lyytikäinen 
Pitäjänmäki evl ja Maria Eli-
na Tokola Malmi evl.

SIIKaJOKI
Seurakuntatoimisto on 
avoinna kesän ajan maanan-
taisin klo 9–13, p. 010 4250 
299.
Kesämökkiläisten kirkko-
pyhä su 20.7. klo 12 kirkos-
sa. Tilaisuuden jälkeen kah-
vit pappilassa.
Rauhanyhdistys: Su 20.7. klo 
17 seurat ry:llä.

Kirkkoherranvirasto Piippo-
lassa on avoinna ma, ke, to ja 
pe klo 9–13.
Seurakuntatoimistot avoin-
na ma ja pe klo 9–12.
Kirkkoherra erkki Piri lo-
malla 25.7. saakka, sijaise-
na Markku Jaakkola, p. 0207 
109 731.
Kangasjärven leiriltä jäi 
pyyhe, teltansuojus ja ken-
gät, jotka voi hakea Pyhän-
nän seurakuntatoimistosta.
Isois- ja kerho-ohjaaja -kou-
lutukseen ilmoittautumi-
nen Saila Karppiselle, p. 
0207109 856.
Ristirock-tapahtuma Tampe-
reella 23.8., ilmoittautumiset 
8.8. mennessä Tanja Heleni-
ukselle, p. 0207 109 734.
Raahen rovastikunnan seu-
rakuntien retki 25.–28.8. 
Vienan Karjalaan (Kemi-
Paanajärvi-Kalevala). Lisätie-
toja ja ilmoittautumiset Lee-
na Räsänen, p. 0207 109 869.
Seurakuntalaisten retki Ou-

lun tuomiokirkkoon ja Oulun 
yliopiston kasvitieteelliseen 
puutarhaan tai eläinmuse-
oon ke 27.8. Matkan hinta 
25 euroa, sisältää matkan ja 
opastuksen kohteissa. Mu-
kana puutarhuri, pappi Urpo 
Luokkala ja diakonissat Kirsti 
Hakkarainen ja Saila Karppi-
nen. Ilmoittautuminen 20.8. 
mennessä Saila Karppiselle, 
p. 0208 109 856.
Oulun eteläisen sotaorvot 
ja Kaatuneitten omaiset ko-
koontuvat ke 23.7. klo 13 
Alavieskan Jukulaiseen, tu-
tustuminen Kalevin kahvi-
laan ja metsäkirkkoon. Oh-
jelmaa ja arvottavaa mu-
kaan. Ilmoittautumiset ruo-
kailun vuoksi Arville, p. 040 
7013 704 viim. pe 18.7. (mat-
kalla on opasteet).

KeStIlä
Seurat su 20.7. klo 19 ry:llä, 
Eero Mankinen.
Ry:n nuotioilta  pe 25.7. klo 

Seurat su 27.7. klo 18.30 
ry:llä.
lähetystyön sekä lapsikuo-
ro Stellojen myyntipöydät 
torilla la 19.7. klo 9–14.
Kuollut: Eila Orvokki Vähä e. 
Keränen, 64; Anja Eliina Nie-
melä e. Junttila, 73.

dIaKOnISSa  
SuVI KleMOla 
Vuosilomalla 2.-31.8., jon-
ka jälkeen siirtyy Kausti-
sen ja Ullavan seurakunnan 
palvelukseen.

RetKI 
ValaMOOn Ja 
lIntulaan 

Keskiviikkona 27.8. koko 
Siikasalon seurakunnan 
väelle. Lähtö aikaisin 
aamulla ja paluu 
myöhään illalla. Syömme 
Valamossa noutopöydästä 
ja tutustumme alueeseen 
oppaan johdolla, 
käymme myös Lintulassa. 
Hinta n. 40 euroa 
lähtijämäärästä riippuen. 
Ilmoittautumiset Vihannin 
seurakuntatoimistoon, puh. 
010 4250 271 tai Raijalle 
viim. ke 6.8. mennessä. 
Linja-auton aikataulu on 
viikon 33 kirkollisissa 
ilmoituksissa.

VIHannIn SeuRaKun-
tatOIMIStOn 
auKIOlOPäIVät:

31.7. saakka ti-pe klo 
9–12, p. 010 4250 271
1.8. alkaen ke-pe klo 9–12
Taloustoimisto ma-pe klo 
9–12, p. 050 323 1801  

KIRKKOKOnSeRttI 

Sunnuntaina 20.7. klo 
20 Vihannin kirkossa. 
Esiintyjät Taina Isokoski-
Fält, Kirsti Kahila-Utunen, 
Vuokko Pelkonen, Katariina 
Röbbelen-Voigt ja Ulla-
Maria Parkkila. Ohjelman 
hinta 5 euroa. Tervetuloa!

Re i j a  H aa p a la in e n
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ISät, MuMMut 
Ja PaPat! 

Tervetuloa perhekerhoon 
tiistaisin klo 
10–12 Temmeksen 
seurakuntatalolle, 
keskiviikkoisin klo 13–15 
Murron kerhotalolle 
(Peuranniemi 16) 
ja torstaisin klo 
10–12 Tyrnävän 
seurakuntatalolle.  
Kerhot kesälomalla, 
tavataan syksyllä.
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1. kivi

Ei liene tässä maailmassa muita 
yhtä syrjittyjä ihmisryhmiä kuin 
enemmistöt.

Vähemmistöt onnistuvat esiin-
tymään kaltoin kohdeltuina ja 
saamaan siten myötätuntoa, mut-
ta kuka muistaisi joskus niitä ryh-
miä, joiden ansiosta vähemmis-
töt ylipäätään ovat olemassa, eli 
enemmistöjä.

Enemmistöjä syytetään vähem-
mistöjen sortamisesta. Näin var-
maan on joissakin syrjäisissä kol-
kissa. Mutta kun vähemmistö pää-
see valtaan, siitä alkavat hirveät 
ajat.

Enemmistön ja vähemmistön 
sorroilla on eroja. Valtaa pitävän 
enemmistön sortotoimet ovat mie-
dompia ja leppoisampia. Joskus 
saattaa tapahtua vihanpurkauksia 
ja vainoja, mutta ne laantuvat ai-
kanaan. Enemmistön sortotoimet 

muuttuvat yleensä passiivisiksi; 
niistä on jatkuvaa pientä harmia, 
mutta niiden kanssa voi elää. 

Kun vähemmistö pääsee val-
taan, alkaa terrori ja tyrannia, jo-
ka kestää vuosikymmeniä tai -sa-
toja. Se on kyltymätöntä.

Vähemmistö kokee valtansa jat-
kuvasti uhatuksi. Siksi sen täytyy 
pitää sadistisen tiukkaa järjestystä.

Esimerkkejä on maailman sivu 
pullollaan: Etelä-Afrikan apart-
heid-aika, kastilaitokset muuta-
missa Aasian maissa, belgialais-
ten siunaama tutsivalta Burundis-
sa ja Ruandassa sekä jokainen siir-
tomaahallinto ylipäätään.

Kaikki muistavat lisäksi, miten 
ovat enemmistöjä kohdelleet ala-
viitit Syyriassa, sunnit Saddamin 
aikana ja huwala-heimot 1700-lu-
vulla Bahrainissa.

Vähemmistövallan vääryydestä 

kertoo Yhdysvaltain senaatin fili-
buster-säädös, jolla 41 edustajaa 
voi mitätöidä enemmistön kannat-
taman hankkeen. Tämän pykälän 
voimin Nevadasta myytiin kultai-
sat maa-alueet kanadalaiselle kai-
vosyhtiölle kymmenellätuhannel-
la taalalla. 

Vähälukuisten vääryys on voi-
missaan Myanmarissa ja jopa 
muurahaispesässä, jossa työläise-
nemmistö raataa kuningattaren 
ja kuhnurivähemmistön orjuut-
tamana.

Vähemmistövallan seurauk-
set on todistettu matemaattises-
ti. Stanfordin yliopiston tutki-
muksen mukaan sisällissota on 
puhjennut 2,1 prosentissa maista, 
joissa vähemmistö on pitänyt val-
taa. Enemmistövallan maissa luku 
on vain 1,8. Ero näyttää pieneltä, 
mutta kirpaisee vietävästi, jos sat-

tuu kohdalle. 
Myös mielipide-enemmistöt 

kokevat kurjan kohtalon. Esimer-
kiksi suomalaisten suuri enem-
mistö haluaa asua väljästi pääkau-
punkiseudun ulkopuolella, omis-
taa auton, uskoo korkeampaan 
voimaan, kuuluu kirkkoon, syö li-
haa, ei välitä Euroopan unionista 
ja haluaa elektronisiin laitteisiin 
uusien ominaisuuksien asemes-
ta toimintavarmuutta ja helppo-
käyttöisyyttä. Silti kaikki päätök-
set ja teot kohdistuvat tätä enem-
mistöä vastaan.

Enemmistöjen olisi korkea ai-
ka ryhdistäytyä. Niiden pitää liit-
tyä yhteen, suuremmiksi enem-
mistöiksi puolustamaan poljettu-
ja oikeuksiaan.

Enimmille se, mikä enimmille kuuluu

Yksi lestadiolaisuuden suurista
Lähetysyhdistys Rauhan Sana (LYRS) kuuluu lestadiolaiseen 
herätysliikkeeseen. Aikojen saatossa lestadiolainen herätyslii-
ke on jakautunut. Suurimpina suuntina ovat SRK (vanhoillis-
lestadiolaisuus), Rauhan Sana, Uusiheräys ja Esikoisuus.

Rauhansanalainen suunta on ollut ja on edelleen osa pe-
rinteisten kannatusalueittensa seuraperinnettä. Seurapuheis-
sa painottuu Jumalan armon ja anteeksiantamuksen evanke-
liumi: ihminen kelpaa Jumalalle yksin armosta, yksin uskosta, 
yksin Kristuksen tähden ja se on kaikille tarjolla. 

Perinteisiä kannatusalueita ovat Tornionjokilaakso, Hi-
mangan, Ylivieskan ja Kalajoen seutu sekä Kokkolan ja Pie-
tarsaaren ympäristö.

Paikallisyhdistykset järjestävät monipäiväisiä seuroja kesäi-
sin joka viikonloppu. Loppukesän seuroja vietetään Pellossa 

ja Ylivieskassa 19.–20.7. Himangalla 2.–3.8. Kol-
pissa 8.–10.8. ja Oulussa 16.–17. elokuuta.

Lähde: www.lyrs.fi

Faktaa

Rovaniemen kirkon torni 
kohoaa näköpiiriin tien 
oikealla puolella, Ounas-
joen rannalla. Heinäkui-

nen aurinko hellii kirkon vaale-
aa kivipintaa, sisällä on kuiten-
kin mukavan viileää. 

Kirkossa istuu monenikäis-
tä väkeä katsellen seiniä kiertä-
viä kuvitettuja raamatunlauseita 
ja massiivista, lappilaiseen mai-
semaan sijoitettua alttarifreskoa 
nimeltä Elämän lähde. 

Alkamassa on lestadiolaiseen 
liikkeeseen kuuluvan Lähetysyh-
distys Rauhan Sanan suvijuhlien 
toinen päivä. Seminaarien ja mes-
sujen lisäksi kolme päivää täyttyy 
kirkossa ja seurakuntakeskuk-
sessa musisoinnista, puheista ja 
seuroja. Suurimmat kuulijakun-
nat, tuhatkunta henkeä, kokoa-
vat lauantainen pääjuhla ja illan 
päättävä Tuomasmessu. 

Mukana jo vuodesta 1985
Pienemmän mittakaavan juhlat 
ovat Himangalta paikalle saapu-
neen Harmaalan perheen mie-
leen. Kirkon viereiselle nurmelle 
on levitetty viltti, jolla koko per-
he pääsee rentoutumaan. 

Perheen pienimmät, Katri ja 
Riikka, nauttivat auringosta ja 
viereisestä nuorten teltasta kai-
kuvasta musiikista. Väkeä par-
veilee kirkon ympärillä saman 
verran kuin isommissa häissä.

– Vanhoillislestadiolaisten su-
vijuhlat ovat kuin kaupunki, siel-
lä joutuu äkkiä hukkaan, vertaa 
Mika Harmaala. Perhe saapui 
Rovaniemelle isommalla poru-
kalla sukulaisten kanssa. Muka-
na ollaan oltu joka kesä.  

Susanna Harmaalalta löytyy 
myös vuositietoa. – Vuoden 1985 
jälkeen olen ollut juhlilla joka 

Anteeksiannon evankeliumin äärellä
Rauhan Sanan suvijuhlat Rovaniemellä

vuosi. Mika ei ole ollut ihan joka 
vuosi, taisi armeijan vuoksi jäädä 
kerta välistä.

Muissa hengellisissä kesäjuh-
lissa perhe ei ole juuri käynyt.  
– Se on rajallista, mihin kesäviikon-
loppuina ehtii, ja joskus pitää olla 
kotonakin, Harmaalat toteavat.

aurinkoa ja henkeä
Kotikulmillaan ovat puolestaan 
rovaniemeläiset Terttu Lehtola 
ja Tarja Raasakka. Kirkon por-
tailla Jorma Aspegrenin raamat-
tutuntia odottelevat naiset kerto-
vat nauttineensa hoitavasta ilma-
piiristä. 

– Pyhän Hengen läsnäolon oi-
kein tuntee. Tuntuu hyvältä kuul-
la puhdasta ja voimakasta sanaa, 
toteaa Terttu Lehtola. 

Tarja Raasakka on mukana 
ensimmäisissä hengellisissä ke-
säjuhlissaan. – Ihanan voimallis-
ta tämä on ollut. Olen nuori us-
kossa, sillä liityin uudelleen kirk-
koon viime joulukuussa erottua-
ni siitä 18-vuotiaana. 

Näinä kirkosta eroamisen 
muotiaikoina hän on melkoi-
nen harvinaisuus. Raasakka us-
koo, että eletty elämä kaikkine 
kokemuksineen on ollut tarpeen.  
–  Rankka on taival ollut, mutta 
se kaikki on ollut johdatusta.

Kumpikaan ei kuulu Rauhan 
Sanaan, mutta erilaisissa hengel-
lisissä tapahtumissa kiertäminen 
on tuttua. Terttu Lehtola kertoo, 
että hän on kesän aikana osallis-
tunut myös evankelisten kesä-
juhlille Kankaanpäässä ja Lähe-
tysjuhlille Oulussa. 

– Kun omalle paikkakunnalle 
tällaiset juhlat saadaan, niin eihän 
täältä voi olla pois, hän naurahtaa. 

elSi HuttuNeN

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

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

Jorma Aspegrenin raamattutunti keräsi Rovaniemen kirkon puolilleen viime lauantaina.

Terttu Lehtola ja Tarja Raasakka 
kehuivat suvijuhlien tunnelmaa.


