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J
oskus muinoin lapsi saattoi kannella opet-

tajalle toisesta lapsesta ja tämän tekemisis-

tä. Sitä pidettiin häpeällisenä ja epäreiluna 

keinona. Siksi kantelija sai usein kotimatkal-

la kuonoonsa.

Nykyään eletään toisenlaisia aikoja. Sitä kuvas-

taa muun muassa se, että Oulun lääninhallitukseen 

otettiin viime vuonna yhteyttä satoja kertoja kou-

luun liittyvissä oikeusturva-asioissa. Enää ei siis kan-

nella pelkästään opettajalle vaan suoraan kruunul-

le.

Tavallisimmin yhteyttä otettiin opetusjärjeste-

lyihin, hallintomenettelyyn, koulukuljetukseen ja 

oppilaan arviointiin liittyvistä asioista.

40 prosenttia lääninhallitukseen yhteyttä otta-

neista oli lasten huoltajia. 

Valittaminen ja kanteleminen on oppilaiden ja 

vanhempien oikeus, mutta kovin mitättömistä asi-

oista ruikuttaminen on ikävää kaikille, jotka joutu-

vat prosessiin jollakin tavalla osallistumaan.

Kun viralliset rattaat pyörähtävät käyntiin, seu-

raa kuukausien pituinen raskas ryöpytys lausuntoi-

neen ja tuomareineen.

Valittamisen taustalla on syitä, jotka kuvastavat 

aikaamme. Lasten vanhemmat ovat niin sanotus-

ti aiempaa valveutuneempia. He tietävät erittäin 

hyvin pykälät ja oikeutensa (velvollisuudet joskus 

unohtuvat). Internetin avulla on helppo etsiä päi-

vät pitkät asetuksia, joita on mahdollisesti koulus-

sa rikottu.

Valituksista monet ovat ilmeisen aiheettomia. 

Ne ovat ylireagointia koulun arkisiin tapahtumiin – 

eräänlaista herkkähipiäistymistä. Kaikki eivät osaa 

tai halua hyväksyä sitä, että kouluyhteisössä ei voi-

da toteuttaa jokaisen yksilöllisiä mielihaluja.

Kouluihin tarvittaisiin paikallista sopimista. Sen 

sijaan, että jokaisesta risauksesta tartutaan lakikir-

jaan ja valituslomakkeisiin, saattaisi parempi rat-

kaisu moneen ongelmaan olla keskustelu osapuol-

ten kanssa.

Opettajia tekee mieli puolustaa kanteluilta. He 

tekevät raskasta ja vaativaa työtä, jota riiteleminen 

lomakkeiden välityksellä ei taatusti kevennä. Vali-

tusprosessiin joutuminen voi olla nöyryyttävää.

Kuvaa kuitenkin hieman himmentää se, että 

opettajat itse ovat juristien ja huoltajien ohella 

ahkerimpia ottamaan yhteyttä lääninhallitukseen, 

oppilaisiin liittyvistä asioista.

Aatoksia

Kouluissa käryää

Eläköön leipäpappi! 

Eräs kaveri haki seurakunnasta kesä-
töitä. Hänellä oli takanaan vuosia lu-
kion opettajana, ja teologina ajatte-
li, että kesää voisi viettää opetustyös-
sä rippileireillä. Papit kutsuivat hänet 
haastatteluun työpäivän päätteeksi 
perjantai-iltana kello 18. Seurakun-
ta oli kuitenkin muutaman tunnin 
matkan päässä. Kun haastattelu oli-
si ohi, hän olisi kotonaan iltayöllä, 
haastattelijat iltaseitsemältä. Rehto-
reille hän oli kelvannut puhelinhaas-
tattelun perusteella, muttei papeille.

Kun aloittaa opinnot tuoreena yli-
oppilaana ja 24-vuotiaana istuu kah-
vipöytään liperit kaulassa, ei tiedä 
pahassa maailmassa käyneensäkään. 
On piirejä, joissa halveksitaan yli-
opistokoulutusta. Letkautellaan, et-
tä ”aloitetaan Hengessä, lopetetaan 
Helsingissä.” Nykyään lopetuksen 
voi hoitaa suomen kielellä myös Joen-
suussa. Miten onkaan niin, että use-
asti hankalimmat tapaukset tulevat 
juuri herätysliikkeistä?

Leipäpapiksi haukutaan, jos papil-
la on muutakin elämää seuroissa kul-
kemisen lisäksi. Vaan kuka tekee työ-
tä ilman leipää? Leipäpappi saa palk-
kansa, kun hoitaa asiansa. Hänen ei 
tarvitse vedota ihmisten tunteisiin 
keinona ansaita elantonsa. Hänen ei 
tarvitse myydä mitään. Virkapapilla 
on aina esimiehensä, joka vastaa alai-
sensa työstä. Virassa olevat ovat vas-
tuussa virallisesti, virkansa puolesta. 

Kokemukseni mukaan liberaaleik-
si ja leipäpapeiksi haukuttujen kans-
sa voi aina keskustella, koska he ovat 
usein päätyneet mielipiteisiinsä kes-
kustelun ja pohdinnan tuloksena. Pa-
lavasieluiset julistajat ovat pelottavia, 
sillä heidän näkemystensä käsittely, 

arvostelusta puhumattakaan, on Ju-
malalta saadun tiedon ja viisauden 
kyseenalaistamista, toisin sanoen ju-
malanpilkkaa.

Moni hengen paloa uhkuva pas-
tori on jo jättänyt kirkkomme. Yk-
si heistä pyrki ensin piispaksi, mut-
ta kun ei tullut valituksi, erosi ja vi-
rallisti oman kirkkokuntansa. Toinen 
katsoi, että oli eri mieltä jo pappisva-
lan tekstistä, mutta piispan rohkai-
susta otti viran vastaan. Syyksi he sa-
novat, että kirkko ei ole oikealla lin-
jalla. Kiellettiinkö heitä opettamasta 
oikein? Sanovat, että ratkaisu on hen-
kilökohtainen. Eikö lampaiden pitäi-
si seurata perässä, jos paimen on to-
dennut laitumen kelvottomaksi? Nä-
emme varmaan vielä päivän, jolloin 
yksipappisen seurakunnan pappi ero-
aa kirkosta, koska ei kuule siellä mie-
leistään julistusta!

Kuka sanoikaan, että meidän on 
varottava niitä, jotka odottavat ter-
vehdyksiä toreilla, istuvat pidoissa 
kunniapaikalla ja latelevat pitkiä ru-
kouksia näön vuoksi? Kirkkoruhti-
naiden aika on ohi. 

KlauS KuuriNmaa-myllyNiemi
Helsinki

3.7.2008

Elämää kirkossa
Sotaveteraani Niilo Ahonen pahoittelee 
yleisönosastokirjoituksessa sanomaleh-
ti Ilkassa, että suosittua laulua ei saanut 
esittää kirkossa.

”Kuortaneen Sotaveteraanien Kor-
sukööri, johon minäkin kuulun, alkoi 
suunnitella kirkkokonserttia Kuorta-
neen kirkkoon kaatuneitten muistopäi-
väksi 18. toukokuuta.

Lauluista meni tieto kirkkoherra Kyös-
ti Elolle, kirkkoa varattaessa. Hän kui-
tenkin kielsi laulamasta kirkossa Elämää 
juoksuhaudoissa. Meille sotaveteraaneille 
se oli täydellinen yllätys, ja kysymmekin 
toisiltamme, miksi hän kielsi juuri rak-
kaimman laulumme kaatuneitten muis-
topäivänä.”

”Elo soitti minulle. Selitin, miksi juu-
ri tämä laulu on meille sotaveteraaneille 
niin läheinen, ja että se on meille veteraa-
neille verrattavissa isänmaanvirteen, kos-
ka juoksuhaudat pelastivat tuhansien ve-
teraanien hengen.

Mutta kun kysyin häneltä, voisiko hän 
perustella kieltäytymistään, sain vastauk-
seksi karjaisunomaisesti ’’Olen päätökse-

ni tehnyt”, ja että asia voidaan viedä kirk-
koneuvostolle. Lamaannuin ja sanoin, et-
tä antaa olla.”

Ilkka 1. heinäkuuta 2008

Totuus kerrottakoon
Eeva Inkeri Kluukeri kirjoittaa Keskipoh-
janmaassa aborttifilmistä.

”Puuttumatta itse aborttiin hymyi-
lytti moitteet ”järkyttävän” filmin esit-
tämisestä noin 15-vuotiaille. Televisios-
ta ja netistä tulvii nykyajan nuorille rajua 
väkivaltaa, jota hyvin usein vielä katso-
taan yksin ja monessa kodissa kaikki K-
rajoitukset unohtaen.

Eikö pidä voida näyttää rehellisesti to-
dellisuus. Tietenkin samalla on muistet-
tava kertoa erilaisista vakaumuksista ja 
arvoista ja siitä, että abortti ei ole sairaan-
hoidon piirissä laiton tai rikollista, ja se 
on monien mielestä hyväksyttävää sosi-
aalisin tai terveydellisin perustein, mo-
nien mielestä ei.”

Keskipohjanmaa 1.heinäkuuta 2008.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Rei ja  H aa p a la in e n

– Työkulttuuri Oulun seurakun-
nissa ei ole paras mahdollinen. 
Se on fakta, sanoo nimettömänä 
pysyvä seurakunnan hengellinen 
työntekijä. 

Seurakuntayhtymässä esiin-
tyy työntekijän mukaan huonoa 
johtajuutta, mutta myös huo-
noa alaisuutta. Vanhat työnteki-
jät ovat usein haluttomia muut-
tumaan.

– Ongelmiinkaan ei aina ha-
luta puuttua. Silloin kun niihin 
puututaan, niihin puututaan 
väärällä tavalla.

– Käsketään muuttamaan toi-
mintatapoja, mutta eivät ne ko-
mentamalla muutu, työntekijä 
puhisee.

Ja kun Oulussa ollaan, päädy-
tään iänikäiseen virkakysymyk-

seen. Jotkut papit eivät suostu yh-
teistyöhön naispappien kanssa.

– Naisteologeja ei kiinnos-
ta hakea Ouluun, koska paikalla 
on huono maine, työntekijä huo-
mauttaa.

Ouluun ei haluta suin surmin-
kaan, koska Oulu on huono paik-
ka, työntekijä lisää.

Median luoma mielikuva on 
hieman vääristynyt ja sen vuok-
si ajatellaan, että Oulussa on on-
gelmia kaikkialla.

– Vaikka ongelmia ei oikeas-
ti olisikaan kaikkialla, maine jat-
kuu, työntekijä pohtii.

– Jotkut naisteologit ovat ky-
syneet, joko Oulun hiippakun-
nassa vihitään naisia papeiksi. 
Nyt on vuosi 2008. Tämä ei oi-
keasti naurata.

esimiehelle 
esimiehen palkka
Oulun seurakuntayhtymässä on 
työntekijän mukaan usein kiin-
nostavia paikkoja auki, mutta 
hakemuksia ei välttämättä jäte-
tä paljon.

– Esimerkiksi tämä Yhtei-
sen seurakuntapalvelun johtajan 
paikka. Siinä on hirveästi työtä 
eikä palkka houkuttele. Jos joku 
halutaan värvätä ison yhteisön 
esimieheksi, pitää maksaa esi-
miehen palkkaa, työntekijä eh-
dottaa.

Värväysongelmat koskevat eri-
tyisesti hengellisiä työntekijöitä 
ja asiantuntijoita.

– Maine ei parane, jos ongel-
mia ei yritetä korjata. Oulua on 
luonnehdittu vanhaksi, jäykäk-

si ja konservatiiviseksi, työnteki-
jä kertoo.

Maine ei ole huono pelkästään 
Oululla vaan koko hiippakunnal-
la, työntekijä huomauttaa.

Hiippakuntaa leimaavat vah-
vasti herätysliikkeet. 

– Jos työntekijällä ei ole sel-
keää herätysliiketaustaa, hän voi 
kokea Oulun hiippakunnan vai-
keaksi.

– Hiippakuntaan on helpompi 
sopeutua, jos työntekijällä on he-
rätysliiketausta, oli se mikä hy-
vänsä, koska herätysliikkeet ovat 
mielikuvissa niin vahvat.

Haastateltava ei tyystin tyr-
mää raukkoja rajoja.

– Ne, jotka ovat tänne uskal-
tautuneet, ovat olleet hyvin tyy-
tyväisiä.

– Kun tulin tänne töihin, näin 
vanhan herrakulttuurin, jossa pi-
dettiin kiinni perinteistä. Työ-
kulttuuriin kuuluu pönöttämi-
nen, ollaan virallisia ja oikein tär-
keitä. Puhutaan arkipäivän kris-
tillisyydestä, mutta ei oikein eletä 
sitä. Täällä pidetään yllä virallista 
ja hieman etäistä kirkkoa.

”Ei sovi tänne.” ”Noin ei meil-
lä tehdä.” Nämä ovat tapoja vas-
tata, kun työntekijät ehdottavat 
jotain uutta.

Vähitellen on tapahtunut 
muutosta. Se ei kuitenkaan riitä. 

– Muutos lähtee siitä, että 
työntekijät itse hoksaavat tavalli-
sia ihmisiä palvelevan tavan teh-
dä töitä kirkon elämän puolesta.

PeKKa HeliN

Oulun seurakuntayhtymällä viheliäinen maine

Pohjoisen kirkko 
ei vedä työnhakijoita
Oulun seurakuntayhtymän Yh-
teisen seurakuntapalvelun johta-
jan virka on pantu uudelleen ha-
kuun. Kukaan hakijoista ei täyt-
tänyt täysin odotuksia.  

Erityisesti jäi puuttumaan 
vahva johtajakokemus. 

Useimmat hakijoista olivat 
Pohjois-Suomesta. 

– Etelä-Suomesta ei hakijoita 
valitettavasti ollut, sanoo seura-
kuntayhtymän hallintopäällikkö 
Seppo Pitkäaho.

Pitkäahon mukaan pohjoi-
sesta oli yksi vahva hakija, mutta 
hän veti hakemuksensa pois.

Monet ovat saattaneet Pitkä-
ahon mukaan ajatella, että Oulun 
seudulla on omasta takaa niin pä-
teviä hakijoita, että papereita ei 
kannata jättää. 

Pohjois-Suomessa ihmiset 
ovat Pitkäahon mukaan saatta-
neet arastella tehtävän vaatimuk-
sia ja jättäneet hakematta.

– Ihmettelen hakijoiden vä-
häisyyttä. Työpaikkailmoitukset 
olivat tarpeeksi huomiota herät-
täviä, Pitkäaho sanoo.

Oulu on kaukana etelän rin-
tamailta. Sekin on saattanut vai-
kuttaa siihen, että Etelä-Suomes-
ta ei ollut hakijoita.

Työpaikkaa ei puolisolle vält-
tämättä löydy pohjoisesta. Jälki-
kasvukaan ei välttämättä innos-
tu muutosta Ouluun, Pitkäaho 
luonnehtii.

Pohjoisessa 
eläminen halpaa
Kirkon palkat eivät ole parhaas-
ta päästä. Pitkäahon mukaan 
palkan ei pitäisi kuitenkaan olla 
syy siihen, että virkaa ei haettu. 
Pohjoisessa kun maksetaan sama 
palkka kuin etelässäkin. Pohjoi-
sen etuna on lisäksi elämisen ja 
asumisen huokeus.

Ensimmäisen haun hakijat 

ovat yhä kilvassa mukana. Jos 
mieleistä johtajaa ei löydy uudes-
sa haussa, valituksi todennäköi-
sesti tulee ensimmäisellä kierrok-
sella haastatteluun päässyt.

Uutta on se, että parhaat tulta-
neen testaamaan.

Pappisliiton puheenjohtaja, 
Espoon seurakuntayhtymän yh-
teisen seurakuntatyön päällik-
kö Jukka Huttunen arvioi, että 
etelässä asuvat ja sinne kotiutu-
neet nuoret teologit eivät voi noin 
vain muuttaa pohjoiseen. Heillä 
on usein perhe ja puolison työ 
etelässä.

On väitetty, että pohjoisen 

vanhoillisuus ja vanhakantai-
suus pelottaisi teologeja hake-
masta töitä pohjoisesta. Huttu-
nen ei yhdy käsitykseen. Mitään 
erityistä syytä hänellä ei ole tie-
dossa.

Huttunen kehottaa seurakun-
tia kilpailemaan palkoilla. Nyt 
seurakunnat maksavat mones-
ti pienimmän mahdollisen pal-
kan, vaikka palkkausjärjestelmä 
antaa mahdollisuuksia palkka-
uksen oikeasssa määritettelys-
sä. Joskus Huttusesta tuntuu, et-
tä  näitä mahdollisuuksia ei vielä 
osata tai haluta käyttää.

Nuoret naiset 
eivät viitsi hakea
Pohjoisella on maine virkakysy-
myksessä. Jotkut miespapit eivät 
halua työskennellä naispappien 
kanssa.

Suomen naisteologien pu-
heenjohtaja Pirkko Poisuon mu-
kaan monet teologiaa opiskelevat 
naiset eivät edes yritä hakea poh-
joiseen, koska he uskovat, etteivät 
kuitenkaan saa virkaa.

Pohjoisen seurakunnissa myös 
järjestellään usein työvuoroja, 
jotta naispappeutta vastustavien 
miesten ei tarvitsisi työskennellä 
naispappien kanssa.

Jos seurakunnista kantautuu 
tieto ongelmista, uraansa aloitta-
vat naispapit menevät mieluum-
min sinne, missä on helpompi 
työskennellä.

Poisuo ei pidä Oulun mainetta 
kuitenkaan erityisen pahana, kun 
mukaan ei lueta muutamia julki-
suudessa olleita tapauksia. Oulua 
pidetään pikemminkin dynaami-
sena kasvukeskuksena.

Helsingin yliopiston Teologi-
an Ylioppilaiden Tiedekuntayh-
distyksen puheenjohtaja Mikko 
Aaltonen ei ole kuullut Oulusta 
pahaa sanaa. Päin vastoin. Ou-
lussa on hyvä rakentaa elämää.

PeKKa HeliN
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Kuurojenpapin työ on 
”rikasta, rakasta ja raskasta”

Rauhan Tervehdyksessä (27.5.2008, si-
vu 3) kerrottiin kuurojenpapin työstä 
”Hiippakunta ilman kuurojenpappia” 
-kirjoituksessa. Iloitsemme siitä, kuin-
ka tärkeänä seurakuntalaiset pitävät kir-
kon kuurojentyötä. Kuitenkin kirjoitus-
ta lukiessamme työstä, jota olemme it-
se tehneet, sai jokseenkin yksipuolisen 
kuvan. Nyt kun Oulun piiriin etsitään 
uutta kuurojenpappia, haluamme tuo-
da esiin myös toisen puolen kuurojen-
papin työstä. 

Kuurojenpappi pääsee työssään si-
sälle uuteen rikkaaseen kieleen ja kult-
tuuriin. Viittomakielen opiskelu ja viit-
tomakieliseen kulttuuriin tutustumi-
nen vaatii toki aikaa ja kärsivällisyyt-
tä, mutta se kannattaa. Kokemuksem-
me mukaan seurakuntalaiset ovat hy-
vin armollisia aloittelevan uuden kuuro-

jenpapin kielitaidon suhteen. Jos itse on 
kiinnostunut viittomakielestä, sen opis-
kelua ei kannata pelätä.

Kuurojenpapin työ on hyvin itsenäis-
tä. Työsuunnitelmat voi tehdä oman ja 
tarvittaessa myös perheen elämäntilan-
teen mukaan. Työ on laaja-alaista, seu-
rakuntalaisia on ”vauvasta vaariin”. Pap-
pi voi olla lyhyen ajan sisällä sekä nuo-
risonohjaaja, perheneuvoja ja sielunhoi-
taja että kouluttaja, autokuski ja timpu-
ri. Työssään kuurojenpappi saa käyttää 
kaikkia Luojaltaan saamia lahjoja.

Matkustaessaan oman piirinsä alu-
eella kuurojenpappi pääsee tutustumaan 
moniin seurakuntiin. Yhteistyö paikal-
lisseurakuntien työntekijöiden ja mui-
den kuurojen työssä olevien järjestöjen 
ja kuntien työntekijöiden kanssa on an-
toisaa ja omassa työssä tukevaa.

Ajan myötä ”omat” seurakuntalaiset 
tulevat hyvin tutuiksi. Kuurojenpappi 
on usein, ei vain perhepappi, vaan ko-
ko suvun pappi. Kuurojenpappi on ko-
kemuksemme mukaan aina odotettu 
ja tervetullut vieras seurakunnan tilai-
suuksiin, piireihin, laitoksiin ja kotei-
hin.

Kuurojenpapin työ on luonteeltaan 
sellaista, ettei siitä voi etukäteen tietää 
onko se oikea työ juuri minulle. Työtä 
täytyy tehdä ensin muutaman vuoden, 
sitten tietää. Kuurojenpapin virkaan ha-
keutuessa ei siis tarvitse sitoutua eläke-
virkaan. Elämäntilanteen muutoksen 
tai muiden syiden johdosta työpaikan 
vaihtaminen voi tulla eteen myös kuu-
rojenpapille. Kuitenkaan kuurojentyös-
sä saatu kielitaito ja kokemus eivät me-
ne hukkaan muuallakaan kirkon työs-

sä. Mielestämme on viittomakielisten 
seurakuntalaisten etu, että kirkon työs-
sä muuallakin on viittomakielentaitoi-
sia ja kuurojen kulttuuria ymmärtäviä 
työntekijöitä. Toki voi käydä niinkin, et-
tä kun kuurojentyöhön on päässyt sisäl-
le ja jos muuten elämäntilanne sen sallii, 
niin kuurojentyöstä ei malta lähteä pois 
– ennen kuin eläkkeelle.

Haluammekin rohkaista sekä pappeja 
että diakoniatyöntekijöitä rohkeasti ha-
keutumaan kirkon kuurojentyön virkoi-
hin ja kokeilemaan tätä ”rikasta, rakas-
ta ja raskasta” työtä, näin eräs entinen 
kuurojendiakonissa työtään kuvasi.

erva NiittyvuoPio
vt. Oulun piirin kuurojenpappi

marja SauKKoNeN
Lapuan piirin kuurojenpappi 

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

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

Raksilan urheilukeskus tarjoaa upeat 
puitteet minkä tahansa suuren yleisö-
tilaisuuden, kuten valtakunnallisten lä-
hetysjuhlien järjestämiseen.

Oulun tiernaperinne oli otettu osak-
si lähetysjuhlien tunnusta ja juhlista pu-
huttiin ennakkoon matalan kynnyksen 
juhlina.

Hyvä, että kaikki ovat tervetullei-
ta juhlille! Ja Oulussahan osataan – vai 
osataanko?

Minkä tähden Ouluhallissa oli "tun-
nelmavalaistus”? Monet lähetysjuhla-
vieraat kokivat ahdistavaksi mennä au-
ringonpaisteisesta kesäpäivästä pimeään 
halliin. Väkisinkin hiipi mieleen ajatus, 
että ei kai sentään lähetysjuhlilla tehdä 
pimeyden töitä.

Lähetystorilla oli monenlaisia tuot-
teita myytävänä lähetystyön hyväksi. 
Kuinka paljon mahtoi jäädä myymät-
tä sen vuoksi, ettei tuotteista saanut oi-
keanlaista käsitystä tuossa pimeydessä?

Erityisdiakonian näkökulmasta kat-
sottuna kuulovammaiset ja kuurot oli 
huomioitu todella hyvin laadukkaal-
la tulkkauksella. Monelle näkövam-
maiselle tai vanhukselle, jonka näkö on 
heikentynyt iän myötä, oli liikkuminen 
vaikeaa pimeässä Ouluhallissa.

Tässä asiassa ei voida puhua mahdol-
lisimman matalasta kynnyksestä osallis-
tua juhlille. Tiernaperinteen esille tuo-
misen olisi voinut toteuttaa kesäisessä 
juhlassa valoisammalla tavalla.

Minkä tähden Oulun lähetysjuh-
lien ohjelmassa tarjottiin lähetystyön 

ystäville tanssia ja 
sirkushuveja? Ei-
kö maailma tarjoa 
jo riittävästi räp-
piä, tanssinopetus-
ta, tanssia kengil-
lä ja ilman? Pitää-
kö kirkonkin tilai-
suuksissaan men-
nä tähän hömppään 
mukaan?

Juhlilla kaivattiin 
enemmän rukousta 
ja syvällistä hengel-
listä julistusta. Moni koki lähtevänsä 
juhlilta tyhjänä kotiin.

Lähetystyö on arvokasta työtä huo-
no-osaisten olojen parantamiseksi ja 
Jumalan sanan levittämiseksi kaikkeen 
maailmaan. Juhlavieraiden kanssa käy-
mieni keskustelujen pohjalta jäin miet-
timään, kuinka moni vuosikymmenet 
antaumuksella lähetystyötä tehnyt ja si-
tä tukenut ihminen näiden juhlien jäl-
keen jaksaa jatkaa työtään lähetyksen 
hyväksi.

Sellaisiakin mielipiteitä kuului, että 
lähetysjuhlilla käynti päättyy Oulun lä-
hetysjuhliin. Miten käy lähetystyön jat-
kossa?

Pieni asia voi tehdä arjesta juhlan. 
Harkitsemattomilla ratkaisuilla voidaan 
pilata suuri juhla. Toivottavasti Tampe-
reella osataan paremmin!

PirKKo ryyNäNeN
Oulu

Lähetystyön lähtö-
kohtana kaikkialla 
maailmassa on etsiä 
yhä uusia tapoja toi-
mia ja tavoittaa ih-
misiä evankeliumin 
sanomalla. Tähän 
pyrimme myös Ou-
lun Valtakunnallisil-
la Lähetysjuhlilla.

Lähetystyö on 
myös yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta eri 
osapuolien välillä. 

Oulussa kohtasivat eri ikäpolvet, kirkko-
jen edustajat eri puolilta maailmaa, uu-
det ja vanhat juhlavieraat. Tästä olemme 
yhdessä Oulun seurakuntien kanssa saa-
neet hyvää palautetta.

Juhlilla tulivat esiin niin maailman 
hätä, sodat ja konfliktit kuin Jumalan 
ylistäminen. Niillä nostettiin esiin mo-
nia sananmukaisesti kuolemanvakavia 
tilanteita, joissa ihmiset joutuvat sodan 
ja väkivallan keskellä taistelemaan joka-
päiväisestä leivästä itselleen ja perheel-
leen.

Juhlien ulkomaisten vieraiden pu-
heenvuoroissa kuultiin toistuvasti, 
kuinka merkittävä on kristillisen uskon 
tuoma tuki ja rohkaisu näissä olosuh-
teissa.

Olemme mukana työssä, jossa evan-
keliumi luo kestävää pohjaa yksilöiden, 
perheiden ja kokonaisten yhteisöjen elä-
mälle.

Juhlien avajaiset olivat yhteiset lapsil-
le, varhaisnuorille, nuorille ja aikuisille. 

Niihin haluttiin tuoda lyhyet terveiset 
kaikkien ikäluokkien ohjelmakokonai-
suuksista. Siksi ohjelmassa olivat muun 
muassa Taika-Petteri (lapset ja varhais-
nuoret) ja Sound Stylen räppärit (nuo-
ret) sekä lähetystyöntekijä Pirjo Lehti-
niemen puhe kristillisestä toivosta.

Kutakin ikäryhmää haluttiin puhu-
tella sillä kielellä ja niillä keinoilla, joita 
nämä parhaiten ymmärtävät. 

Monessa kulttuurissa perinteiset 
tanssit ovat luonteva osa kristillisen 
kirkon elämää. Nuorten juhlien tans-
sityöpajoissa haluttiin kuljettaa nuoria 
yli rajojen muun muassa namibialaisten 
ja palestiinalaisten yhteisöllisten tanssi-
en kautta.

Pajoissa opittiin, miten kristilliset pe-
rinteet vaihtelevat eri kulttuureissa ja si-
täkin, ettei jokin perinne ole hengellinen 
tai ei-hengellinen sinänsä. Merkitystä on 
sisällöllä, jonka sille annamme. 

Ouluhallin valaistus, niin sanottu 
tähtitaivas, oli osa lähetysjuhlien juhla-
paikkojen kokonaisilmettä. Sillä halut-
tiin luoda viihtyisää toritunnelmaa.

Palautteessa tunnelmasta onkin tul-
lut myös paljon kiitosta. Huononäköis-
ten ja näkövammaisten näkökulmasta 
kritiikki on kuitenkin aiheellinen ja pa-
lautteen perusteella osaamme ottaa tä-
män ryhmän seuraavissa juhlissa pa-
remmin huomioon.  

riitta SaNdberg
lähetysjuhlakoordinaattori

Suomen Lähetysseura

Lähetysjuhlista: Minkä tähden? Lähetysseura vastaa

Postia
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Isossa-Britanniassa muutamat 
katolisen ja anglikaanisen kirk-
kojen piispat ovat yhdessä lähes-
tyneet sikäläistä viestintävirastoa 
ja ilmaisseet huolensa Ison-Bri-
tannian televisiolähetysten digi-
talisoinnista. 

Nykyajan 
baabelin torni
Samalla piispat vaativat julki-
sen yleisradiotoiminnan vahvis-

tamista.
Piispojen mielestä digi-tv tuo 

mukanaan informaatiokaaoksen, 
”nykyajan Baabelin tornin”, josta 
sivistystä ja valistavaa ohjelmaa 
olisi vaikea löytää.

Kannanotossa todetaan, et-
tä kaupallistumisen seurauksena 
uskonnolliset aiheet katoavat oh-
jelmistosta kokonaan. 

Uskontoja käsitteleviä ohjel-
mia pitäisi olla enemmän, kos-

ka piispojen mukaan se lisäisi eri 
uskontokuntien yhteisymmär-
rystä.

Digitaalisiin lähetyksiin maas-
sa on tarkoitus siirtyä viimeis-
tään vuonna 2012.

juutalaismiehiltä 
usko hukassa
Brandeis’n yliopiston tekemä tut-
kimus osoittaa, että Yhdysvaltain 
ei-ortodoksijuutalaiset miehet 

vieraantuvat uskostaan ja juuta-
laisyhteisöistään. 

Heillä on naisia vähemmän 
yhteyksiä juutalaisiin ja juutalai-
suuteen.

Tämä näkyy muun muassa pe-
rinteisten juutalaisten rituaalien 
harjoittamisen hiipumisena. Sa-
manaikaisesti naiset ovat aktivoi-
tuneet yhteisöjen toiminnassa.

jaNNe KaNKaala

Maata  kiertelemässä

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

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 

Sataa. Oulujoen hautausmaal-
le on kokoontunut sisukas pie-
ni joukko, joka ei pelkää Suo-
men suvea. Hautausmaalla jär-
jestetään nimittäin ensimmäi-
sen kerran opastettu kierros. Se 
pitää nähdä ja kuulla, vaikka sa-
taisikin. Ehkä suosioon vaikuttaa 
sekin, että hautausmaakierrokset 
eivät Oulun seurakuntayhtymäs-
sä enää maksa mitään eikä lippu-
ja tarvitse lunastaa etukäteen.

 Viisaasti sateeseen varautu-
neita vieraita on parisenkym-
mentä. Heitä johdattaa opas Ant-
ti Pönkkö.

Pönkkö kertoo Oulujoen seu-
rakunnan historiasta ja esittelee 
pian sata vuotta täyttävää kirk-
koa. Kirkon läheisyydessä on 
sankarivainajien haudat. Vainajia 
on 55. He saavat kuunnella puit-
ten kuiskinaa, sillä heidän hauta-
paikkansa on kuin lehto.

Myös neljä sisällissodan san-
karivainajaa on haudattu Oulu-
joelle.

Oulujoen kirkko on Pohjois-
Suomen ainoa puujugendkirkko, 
Pönkkö kertoo. Jugend oli tyy-
lisuunta, joka vallitsi kirkon ra-
kentamisen aikoihin.

Ennen kirkkoon mentiin joen 

puolelta, kun kerran joelta veneil-
tä tultiin. Sitten tulivat kunnolli-
set tiet ja niitä pitkin huristelevat 
autot. Niinpä Oulujoen kirkkoon 
mennään nykyään nurinkurises-
ti väärältä puolelta. Näin taitaisi-
vat entisvanhaiset ihmiset eli ny-
kyiset vainajat ajatella.

Heiltä ei kuitenkaan kysytä, 
sillä he pötköttävät hautausmaal-
la, johon ensimmäinen vainaja 
haudattiin vuonna 1908. Hän oli 
Jenny Maria Ylitalo, työmiehen 
vaimo. Hänen elämänsä ei ollut 
kovin pitkä, Pönkkö toteaa.

Oulujoen hautausmaalle on 
haudattu paikallisia sukuja mo-
nessa polvessa. Niinpä tietty-
jä sukunimiä näkyy siellä tääl-
lä. Pönkkö luonnehtii useita pai-
kallisia suuruuksia. Jotkut suvut 
elävät yhä Oulujoella; tieto, joka 
tuntuu oudon jyhkeältä.

Myös Oulujoen ensimmäisen 
kirkkoherran maalliset jäännök-
set ovat hautausmaan mullan al-
la. Kirkkoherra oli Erkki Peso-
nen, joka Pönkön mukaan ei oli-
si suinkaan halunnut kirkkoher-
raksi vaan jäädä Utajärvelle. Pe-
sosen vaimo kuitenkin taivutte-
li miehensä hakemaan Oulujoen 
kirkkoherraksi. Oulun läheisyys 

Oulujoen hautausmaalla 
näkee sukujen historiaa

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

Kesäale alkanut, tule!
palveleva

viehätti ruustinnaa ja aviomie-
hen oli taivuttava.

– Olen saarnannut monta 
kirkkoa tyhjäksi, Pesonen valeh-
teli vaalisaarnassaan. Oulujoki-
set kuitenkin tunsivat miehen ja 
valitsivat hänet kirkkoherrak-
seen. Pesosesta tuli pidetty kirk-
koherra.

Kierrosten päätteeksi Oulujo-
ella pidetään hautausmaanhar-
taus.

PeKKa HeliN

Oulujoen hautausmaan opastetut 
kierrokset järjestetään viikoittain 
torstaisin. Viimeinen kerta on 17.7. 
Kiertokäynti alkaa kello 17 hauta-
usmaan parkkipaikalta ja päättyy 
kello 18 alkavaan hautausmaa-
hartaukseen.

Oulun hautausmaalla opas-
tetut kierrokset ovat maanantai-
sin kello 18. Viimeinen kierros on 
18.8. Kierrosten lähtöpaikka on 
vanhan keltaisen Hautajaishuo-
neiston pääportti osoitteessa Ka-
jaanintie 1. Kierrokset ovat mak-
suttomia.

Pe k ka H e l i n

Martti Heinonen 
Haukiputaan 
kappalaiseksi

Haukiputaan kirkkovaltuus-
to on yksimielisesti valinnut 
seurakunnan ensimmäisen 
kappalaisen virkaan tehtä-
vää ainoana hakeneen Mart-
ti Heinosen. 

Heinonen on työskennellyt 
pappina lähes 18 vuotta. Hau-
kiputaalla hän on toiminut 11 
vuotta seurakuntapastorina.

Haukiputaan kirkkoher-
ran Jaakko Kaltakarin mu-
kaan seurakuntaan haetaan 
seuraavaksi Heinoselta jää-
vään seurakuntapastorin vir-
kaan uusi työntekijä.

Piispat varoittavat digistä

Antti Pönkkö opasti sadesäässä.

Oppilaitospastori 
on koko 
yhteisön tukena

Tampereella on meneillään 
eri uskontokuntien oppilai-
tostyöntekijöiden maailman-
kokous ”Reflecting Light”. 
Uskonto- ja kulttuuridialogin 
vahvistamiseen pyrkivä, oppi-
laitostyöntekijöille suunnattu 
kokous järjestetään 30.6. - 4.7. 
Suomen luterilaisella kirkolla 
on yli 60 oppilaitostyönteki-
jää, joista valtaosa on pappe-
ja. Joukossa on myös diakone-
ja ja kanttoreita.

Oppilaitostyöntekijöiden 
toimenkuva on monipuoli-
nen. Heidän etiikan osaamis-
taan ja kriisityön kokemus-
taan hyödynnetään sekä käy-
tännön työssä että luennoil-
la. Ryhmädynamiikan osaa-
jina he ovat mukana uusien 
opiskelijaryhmien tutustu-
mistilaisuuksissa.

Oppilaitostyöntekijät tuo-
vat kirkon arjen keskelle. Kun 
kirkon työntekijää on totuttu 
kohtaamaan työsaleissa, vas-
taanotoilla, osana opetusta 
tai kahvihetkellä, kynnys ot-
taa muutoinkin yhteyttä pap-
piin madaltuu.

Oppilaitostyöntekijät aut-
tavat nuoria löytämään itsel-
leen kotiseurakunnan uudes-
sa elämänvaiheessa. 

– Oppilaitostyöntekijän 
kautta opiskelijalla on uu-
dellakin paikkakunnalla tut-
tu pappi, jota hän pystyy lä-
hestymään, kun on tarvetta. 
Mahdollisuus luottamuksel-
lisiin keskusteluihin on yk-
si tärkeimpiä syitä sille, mik-
si tätä työtä tehdään, Turun 
ja Kaarinan seurakuntayhty-
män oppilaitospastori Atte 
Airaksinen sanoo.

Oppilaitospastori kohtaa 
työssään työmäärän lisäksi 
haasteita niin seurakunnis-
sa kuin oppilaitoksissa. Pai-
kallisseurakunnissa oppilai-
tostyö ja sen sisältö saatetaan 
tuntea huonosti. 



6    Nro 23      3.7.2008

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. 

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

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.

K r i s t i l l i n e n  k i r j a -  j a  m u s i i k k i l i i k e

Hallituskatu 27, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 10-18, ti-to 10-
17, pe 9-16. Kirjat, cd- ja dvd-levyt, kortit ja adressit, koriste-esi-
neet, taulut yms. Tervetuloa! Nettikauppamme: www.biblia.fi 

Meiltä yksilölliset ja lämminhenkiset
hautauspalvelut edullisesti.

Tutustu hintalaskuriimme sivuillamme www.lakeudenkukka.

Piriläntie 145, Kempele, p. 050-918 9045. Avoinna ma–pe 10–17, la 10–14. 
Lakeuden Kukka- ja Hautauspalvelu Oy

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele
www.loimaankivi.fi

maritta.mottonen@loimaankivi.fi

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY

•KAIVERRUKSET
Mallikivet -10%

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele

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 

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

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

– Tutulta näyttää, toteaa helpot-
tunut äiti löytäessään suviseu-
ra-alueelle kadonneen lapsensa 
eksyneiden lasten hoivapaikal-
ta. Myös aikuinen lestadiolainen 
kokee tarvitsevansa Saara-äidin 
hoitoa, jotta ei ajautuisi isän ko-
dista pois.

Vanhoillislestadiolaisen herä-
tysliikkeen suviseurat järjestet-
tiin viikonloppuna Sievissä. Neli-
päiväiseen tapahtumaan kokoon-
tui tavalliseen tapaan kymmeniä 
tuhansia ihmisiä. 

Suviseura-alueella on teltta, 
jonka nimi on ”eksyneiden las-
ten hoivapaikka”. Täällä myös 
kuusivuotias Klaudia Salin viet-
tää hetken eksyttyään vanhem-
mistaan. Pian teltan ovelta kuu-
luu helpottunut ääni.

Isän kodissa Ku va p a l ve lu  /  SR K :n  su v i s eu ra t ,
 H e i k k i  Vu o n o ka r i

Susanna Salin hakee kuusivuotiaan 
Klaudia-tyttärensä eksyneiden lasten 
hoivapaikalta.

– Tutulta näyttää.
Klaudia siirtyy ihmisvilinään 

taas turvallisesti äidin kädestä 
kiinni pitäen.

Eksyneiden lasten hoivapai-
kan nimi kuvaa hyvin myös vart-
tuneemman lestadiolaisväen us-
konnäkymiä. Lestadiolainen pu-
huu itsestään Jumalan lapsena, 
joka elää Jumalan seurakunnan 
asukkaana.

Seurakuntaa verrataan Saara-
äitiin, joka neuvoo ja ohjaa elä-
mään ”isän kodissa” niin, että 
kuoleman jälkeen koittasi ikui-
nen elämä. Saaralla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä Aabrahamin 
vaimoa, joka esiintyy Raamatus-
sa yhdessä miehensä kanssa Israe-
lin kansan kantavanhempana. 

Katoaminen, löytyminen ja 

ohjaaminen ovat sanoja, joita se-
kä saarnoissa että arkipuheissa 
käytetään paljon. Samoin lapse-
us ja lapsenusko. 

Lauantai-iltapäivään mennes-
sä eksyneiden lasten hoivapaikal-
le on tuotu ja sieltä haettu noin sa-
ta eksynyttä lasta. 60 000–70 000 
ihmisen joukossa määrä on mel-
ko pieni.

Tosielämässä kadonneita on 
huomattava määrä. Vanhoilliles-
tadiolaisuus on yli 100 000 jäse-
nellään Suomen suurin herätys-
liike, mutta sen jäsenmäärä on 
pysynyt suhteellisen muuttumat-
tomana vuosikymmeniä. 

Vanhoillislestadiolaisen katto-
järjestön Suomen Rauhanyhdis-
tysten Keskusyhdistyksen (SRK) 
järjestämiin rippikouluihin tu-

lee vuosittain noin 1 800 nuorta, 
mutta sen jälkeen heistä huomat-
tava osa jättää liikkeen.

Suuntaus on hyvin samankal-
tainen kuin kirkossa, jossa juuri 
itsenäistymisikä on aika, jolloin 
kirkosta erotaan vilkkaimmin. 

Mutta monet myös palaavat. 
Ehkä näissäkin suviseuroissa jo-
ku kuuli Saara-äidin äänen ja pa-
lasi lapseksi isän kotiin.

rebeKKa NaatuS
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Kyllä! Tilaan Lastenmaa-lehden edullisesti tutustumishintaan 
vain 29 € (vuosikerta, 11 numeroa). Tilaus on kestotilaus, joka 
alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja jatkuu niin kauan 
kuin haluan, ensimmäisen vuoden jälkeen hintaan 39 €/12 kk.

Lapsen nimi

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Lastenm
aa

Vastau
släh

etys
Tu

n
n

u
s 5001582

00003 H
ELSIN

KI

T I L A U S K O R T T I

Lasten
m

aa 

m
aksaa 

postim
aksu

n

Le
hd

en
 s

aa
ja

:
Ti

la
aj

a/
m

ak
sa

ja
:

Kestotilaus on aina edullisin tilausmuoto. Tilaus laskutetaan 12kk:n laskutusvälein voimassa olevaan hintaan, joka tällä 
hetkellä on 39 €/12 kk. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes tilaaja muuttaa tilauksen määräaikaiseksi tai irtisanoo sen 
kirjeellä tai puhelimitse. Irtisanominen on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. Alle 18-vuoti-
aalla täytyy olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Ulkomaan tilauksiin liitetään postimaksu. Osoitteita voidaan käyttää 
suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Tarjous on voimassa 31.12.2008 asti ja koskee vain uusia tilauksia.

Tilaa nyt rakkaalle lapsellesi 
lehti, joka tarjoaa paljon 
puuhaa ja lukemista!
Ilahduta lapsenlastasi tai kummilastasi turvallisella, kristillisiin 
arvoihin nojautuvalla Lastenmaa-lehdellä! Sen avulla siirrät arvokasta 
perinnettä lapselle sadun, leikin ja askartelun keinoin. Vuosikerta-
tilaukseen kuuluu 11 laadukasta, hyvin toimitettua lehteä, jossa 
jokainen sivu antaa lapselle uutta ajateltavaa, virikkeitä ja puuhaa. 
Toimi jo tänään!

Kummit ja mummit, äidit ja isät:

Anna lapselle 
sadunomainen 

 

Tilaa nyt 

vuosikerta
vain 29 €

        (norm. 39,00)

satuja ja tarinoita
•

Tilaukset myös 
puhelimitse: 
020 754 2333

tai sähköpostilla: 
tilauspalvelut
@kotimaa.fi 

x

•

•

KSRK

•

Lastenmaa_eikylk   1 6.6.2008, 09:37:06
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Muut seurakunnat

Saksassa ei barokin aika-
na 1600-luvulla tunnettu 
käsitettä boheemi runoili-
ja. Päinvastoin. Runous oli 

porvarillista taidetta ja ajatus vael-
tavasta taiteilijasta, joka mieluum-
min menehtyy nälkään kuin luo-
puu riippumattomuudestaan, kuu-
luu toiseen aikakauteen.

Kovin porvarillinen ja säntilli-
nen oli myös 1607 syntynyt Paul 
Gerhardt. Silti hänestä tuli yk-
si saksankielisen maailman ja lu-
terilaisen kirkon tunnetuimmista 
virsirunoilijoista.  Suuri runoilija, 
jonka persoona oli väritön ja tylsä. 
Barokin aikana se oli mahdollista.

Paul Gerhardtin  virsissä yh-
distyvät keskiajan hurskaus, lu-
terilainen teologia ja barokinai-
kainen runous. Gerhardt oli suu-
ri lohduttaja, vaikka hänen oma 
elämänsä oli hirveä. Saksassa rie-
hui 30-vuotinen sota, joka tosin 
ei kaikkein raskaimmin iskenyt 
juuri Gerhardtiin. Hänen viidestä 
lapsestaan pääsi aikuisikään vain 
yksi. Gerhardt joutui myös us-

Virsirunoilijat

Paul Gerhardt – poroporvari virsirunoilijana Ku va:  ??? Skanna t t u  k i r j a s t a

konriitojen keskipisteeseen, mi-
kä lamautti hänen luovuutensa.

tärkeilevä ja 
mahtipontinen aika
Barokin runous oli tärkeilevää ja 
mahtipontista, voisi jälkiviisas 
luonnehtia. Siinä ei ollut hyvee-
nä tunteen palo vaan etäinen vii-
leys. Vähän jokainen oli tuona ai-
kana runoilija ja suolsi runojaan 
jokaiseen mahdolliseen ja mah-
dottomaan tilanteeseen.

Jokaisesta myös oli runoilijak-
si, sillä runous oli käsityötä, joka 
oli mahdollista oppia. Yksi oppi 
tietysti paremmin kuin toinen, 
ja parhaiten ja loisteliaimmin op-
pi Paul Gerhardt. Eikä Gerhardt 
runoissaan ole ajalle tyypillisesti 
teennäinen vaan käy suoraan ih-
miselämän ytimeen ja Kristuk-
sen kärsimykseen.

Gerhardt oli opiskellut teo-
logiaa Wittenbergissä, puhtaan 
luterilaisuuden linnoituksessa. 
Kaunosielu voisi puhua puhtaas-
ta ja väärentämättömästä luteri-
laisuudesta, nykyaika käyttää il-
miöstä nimitystä tiukkapipoi-
suus. 

Paul Gerhardt imi Wittenbergin 
hengen sieluunsa. Nykyajasta kat-

soen Gerhardt oli ahdasmielinen.
Gerhardt muutti Wittenbergis-
tä Berliinin. Siellä hänet löysi Ni-
kolainkirkon lahjakas kantto-
ri Johann Grüger. Ilman Grüge-
riä Gerhardtista ei olisi luultavas-
ti tullut virsirunouden klassikkoa 
vaan hänen tekstinsä olisi unoh-
dettu. Grüger otti Gerhardtin ru-
noja julkaisemaansa virsikirjaan. 
Hän antoi myös joillekin virsille 
sävelet, jotka tulivat kansalle rak-
kaiksi.

uskonriidan keskiöön
Gerhardt sai Berliinissä leipänsä 
kotiopettajana ja pärjäsi runoillaan 
ja työllään hyvin. Hän oli suosit-
tu merkkihenkilö ja niinpä hänet 
kutsuttiin Mittenwaldeen kirkko-
herraksi. Samoihin aikoihin hän 
meni myös naimisiin.

Gerhardt ilmeisesti kaipasi ta-
kaisiin Berliiniin ja tarttui tilai-
suuteen, kun häntä pyydettiin Ni-
kolainkirkon kappalaiseksi. Ber-
liinissä Gerhardt joutui myrskyn 
silmään, syvään ristiriitaan Bran-
denburgin reformoidun vaaliruh-
tinaan Fredrik Vilhelmin kanssa.
Kyseessä oli uskonriita reformoi-
tujen ja luterilaisten kesken. Ger-

Yhdistykset
Kellonkartano 2008: Tie ,  Totuus,  Elämä
Raamattuopistontie, KELLO p. 044 051 0405, www.kellonkartano. 
 Su 6.7. klo 13 Kartanon kirkko, Tapio POKKA, pyhäkoulu
 15 Lauluseurat 

La 12.7. Onko elämää eläkkeelläkin? 
 Elvi ja Jaakko LOUNELA Raamatun ja Afrikan kokemusten valossa 
14 Vanheneminen ei ole tauti Kahvi- ja porinatauko
16 Uskallatko vanheta? Ruokailu 
18 Laulua, runoja, yhdessä jakamista ja rukousta – Esirukousilta 
 Mukana myös Lounelat, Mami Viitala, Jorma Piippo, Tauno Tampio
SU 13.7. klo 13 Kartanon kirkko, saarna Jaakko LOUNELA, Pokka, pyhäkoulu
15 Seurat: Polvesta polveen – armo kestää, Lounelat sekä nuoret Janne Krankka 
 ja Emma Vatka 
---------- 
Keskiviikot klo 18: 7 iltaa rukouskappelissa, rukouksen, Sanan ja laulelun merkeissä
--------

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

14-15.7. Kuntouttavien sanojen kirjoittajaleiri: Aika ja ajan merkit, -kirjoittamisesta 
kiinnostuneille Pirkko Böhm Sallamo, Tero Sallamo. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
040 554 5298 (Pirjo Tampio) tai pirkkobohm@hotmail.com
23-26.7. Maalausleiri Akvarellimaalausta, taiteilija Riitta Ranta (Ilm. ja tied. 
040 596 6979, Kaija Lahtinen) 23-27.7. Raamattupäivät Erkki RANTA

Su 6.7. klo 17 Seurat Matti Rahja.
Su 13.7. Ei seuroja.   Tervetuloa!

www.ohsrk.fi 

La 5.7. klo 18 Breikki Nallikarissa
Su 6.7. klo 11 Ehtoollisjuhla, Hannu Orava, 
Marja Vehkala.
Ke 9.7. klo 19 Sana ja rukous, Anja Nousiainen, 
Outi-Mari Karppinen.
Su 13.7. klo 11 Pyhäpäivän sana, Sirkku ja 

Daniel Lepojärvi, Marja Vehkala. Ke 16.7. klo 19 Sana ja rukous, Aila Pyörälä, 
Marja Vehkala.  TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 5.7. Ei tilaisuutta
La 12.7. klo 18.00
 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen Ilta
 TERVETULOA!

6.7. sunnuntaina klo 11.00 Jumalanpalvelus. 9.7. keskiviikkona Johteen-
hovin iltapäivänvietto 13-17. 13.7. sunnuntaina Jumalanpalvelus
klo 11.00. 16.7. tapaamme keskiviikkona Johteenhovissa 13-17.
Olette kaikki tervetulleita !

To 03.07. klo 19 Rukousilta, Jouni Korkala. 
4.-6.7. Vapaakirkon kesäjuhlat Tampereella. 
Su 6.7. klo 18 Iltakirkko, Hannu Neuvonen, 

Patrick Dickson. To 10.07. klo 19 Lähde-ilta, Kati Neuvonen, Pirkko Mettovaara. 
Su 13.07. klo 18 Iltakirkko, Eero Similä, Petri Mettovaara. www.oulu.svk.fi .  
Tervetuloa!

TILAISUUTEMME:
Su 6.7. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS, 

Arto Köykkä
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz

Su 6.7. klo 10 jumalanpalvelus Oulun Tuo-
miokirkosta, toimittaa Hanna-Maija Kar-
jalainen, avustaa Maria Orjala, kanttori 
Raimo Paaso.
Su 13.7. klo 10 jumalanpalvelus Karjasil-
lan kirkosta.
Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 9.7. klo 15.40 Naisen allakka. Erityis-

Radiotiedot
opettaja Marjut Koskela kolumnoi.
To 10.7. klo 15.40 Kasvun paikka. Pitsaa ja pari-
suhetta -illoissa hoidetaan sitä tärkeintä ihmis-
suhdetta. Perhetyöntekijä Saila Kivelää haastat-
telee Marja Blomster.
Ke 16.7. klo 15.40 Naisen allakka. Lähetysken-
tiltä palannut Tuija Lintilä pakinoi häätavoista 
Etiopiassa ja Suomessa.
To 17.7. klo 15.40 Kasvun paikka. Vaikeimmista 
kasvunpaikoistaan kertoo laulaja Joel Hallikai-
nen. Ohjelman toimittaa Pertti af Hällström.
 
radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz

Su 6.7. messu Saloisten kirkosta.
Su 13.7. messu Oulun Tuomiokirkosta, toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen, avustaa Tiina Kin-
nunen, kanttorit Henna-Mari Sivula ja Raimo 
Paaso.

hardt ei voinut taipua vaaliruhti-
naan vaatimuksiin ja luopui vi-
rastaan. Sekä reformoidut ja lu-
terilaiset vetosivat vaaliruhtinaa-
seen Gerhardtin puolesta.

Elämänsä loppuvuodet Ger-
hardt vietti Lübbenissa kirkkoher-
rana. Hän kuoli 1676.

PeKKa HeliN

Paul Gerhardtin virret virsikir-
jassa. 8, 25, 26, 58, 63, 86, 117, 118, 
269, 270, 379, 445, 483, 559, 560.

Virsi 26 Oi armon lähde autuas

Oi armon lähde autuas,
elämän suuri ruhtinas
ja taivaan kirkas aamunkoi,
sinulle virtemme nyt soi.

Sinulle kiitos, kunnia,
Jumalan Poika armoisa,
kun viimein saavuit luoksemme,
kaivattu, kallis vieraamme.

Jo aivan alkuajoista
on ikävöity sinua.
Näin huokasivat kaivaten
profeetat kanssa isien:
Ah, milloin saapuu Messias,
Siionin suuri kuningas?

Vuokra-asuntoja 
Oulussa ja Jäälissä 

www.riihi.fi     p. 050 441 8469

Vuokralle tarjotaan

Hän päästää meidät kahleista

ja Israel saa iloita. 

Nyt saavuit, Vapahtajani,

on seimen oljet vuoteesi.

Näin meidät, pieni, korotat,

alaston, kaikki vaatetat.

Oi Herra, rikoin käskysi,

en kestä kirkkauttasi,

vaan siksi tänne synnyitkin,

synnistä että pääsisin.

Siis käännyn, Jeesus, puoleesi,

sinulle annan kuormani.

Sä murheen muutat riemuksi

ja elämäksi kuoloni.

Oi autuuteni, iloni,

suo minun olla omasi.

Ja Pyhän Hengen voimalla

sinua tahdon palvella.

Kesäkukka-ale!

Tervetuloa!

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

� orvokit 20 kpl/10 �
� pelargoniat 3 kpl/10 �
� mukulabegoniat 3 kpl/10e
� kesäbegoniat 12 kpl/10 �
� ahkeraliisa 2 �
� amppelit 20 �
� kukkivia jaloruusuja
taikaneilikat, samettikukat, petuniat, lobeliat, marketat, koristetupakat 
ym.ym.
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Huippukokous 
Kirkastussunnuntain evankeliumissa (Mark. 9) Jeesuksen oppilaat olivat ”pihalla”. Jee-

sus oli ottanut Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen mukaansa vuorelle. Korkealla vuoren-

huipulla, kaukana arjen riennosta, he kokivat pyhän hetken. Evankelistan mukaan Jee-

suksen ulkomuoto muuttui kirkastuneeksi. Hän vietti huippukokousta Vanhan liiton 

keskeisten hahmojen Mooseksen ja Elian kanssa. Nämä edustivat lakia ja profeettoja. 

Heidän mystinen ilmaantumisensa kertoi oppilaille, että muutoksen aika on käsillä. 

Oppilaat olivat hämmentyneitä pyhän tullessa lähelle, omin aistein koettavaksi. 

Ihmisen järjelle käsittämättömät tapahtumat pelottivat ja kiehtoivat. Pietari ehdotti 

hätäpäissään, että rakennetaan majat ja jäädään tähän ihmeelliseen hetkeen. Mutta se 

ei ollut Jeesuksen suunnitelmissa. 

Vanhat kelttiläiset kristityt kutsuivat tiettyjä paikkoja ”ohuiksi paikoiksi”. Sellai-

sessa paikassa tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen välinen raja käy ohueksi, miltei läpäi-

seväksi. Jumalan intiimi läsnäolo kaikessa luodussaan tulee yhtäkkiä läpinäkyväksi. 

Kirkastusvuori oli yksi sellainen paikka. Mikä on sinulle ohut paikka? 

Kirkastusvuorella Jeesuksen ystävät saivat esimakua Jumalasta, joka täyttää koko 

kosmoksen. Pyhästä pilvestä kuului Jumalan ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, 

kuulkaa häntä!” Kirkastusvuoren tapahtumat ennakoivat suurta muutosta, jota Jeesus 

julisti koko olemuksellaan: Jumalan valtakunta on murtautumassa tähän maailmaan. 

Tuo valtakunta merkitsee muutosten muutosta yksittäisen ihmisen sydämessä. Muu-

tos voi kirpaista, mutta samalla se avaa tukkeutuneita vesisuonia. Uusi kasvu pääsee 

alkuun ja toivo viriää. 

Jumalan valtakunta on toivon sanoma myös koko ihmiskunnalle. Jeesus johdatti 

oppilaansa vuorelta takaisin arkeen, palvelemaan toisia ja parantamaan maailmaa. Hei-

dän ja meidän tehtäväksi on annettu viedä huippukokouksen viestiä eteenpäin: Kuul-

kaa Jeesuksen sanoja – avatkaa sydämenne suurelle muutokselle. 

PauliiNa KaiNulaiNeN 
Kirjoittaja on pappi ja ekoteologian tutkija. 

Kirkastussunnuntailla on monta nimeä. Sitä on kutsuttu myös nimellä Kristuksen 
kirkastumisen päivä. Vuorella kirkastettu Kristus onkin aiheena kolmen vuo-
sikerran kaikissa evankeliumiteksteissä. Jokaiselle vuodelle riittää oman evan-

kelistan teksti. 2. vuosikerran evankeliumissa kirkastusvuoren tapahtumia avataan 
Markuksen kertomana. Liturgisena värinä valkea ei voisi olla luonnollisempi valinta.

Tapahtumat vyöryvät lukijan eteen yllättävinä. Jeesus ja valitut opetuslapset vetäyty-
vät vuorelle hiljaisuuteen. Jeesuksen kirkastaminen on ainutkertainen tapahtuma, jossa 
Vanhan testamentin suuret miehet Mooses ja Elia ilmaantuvat todistamaan Kristukses-
sa toteutunutta lupauksen sanaa. 

Opetuslapset ovat aivan kuin alimpina tapahtuman seuraajina, jotka saavat todista-
jan vastuun kannettavakseen. Opetuslapsista mukaan valikoituivat Jeesukselle erityi-
sen läheiset Pietari, Jaakob ja Johannes. Äkkinäinen Pietari ehtii jo ehdottaa pysyväisen 
majan rakentamista pyhille miehille. Kirkastusvuorikokemus on kuitenkin vain het-
kellinen uskoa vahvistava ja Jeesusta kirkastava ilmiö. Jumala puhui Jeesuksen kastet-
ta muistuttavasti: ”Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!”. Lyhyen ja kaiken 
kattavan ilmoituksen jälkeen kaikki oli ohitse. Arkeen palaaminen oli edessä. Jeesus ei 
kuitenkaan vielä jättänyt opetuslapsiaan yksin maailmaan.

Vanhan juutalaisen uskon mukaan lopunajan hurskaiden ihmisten odotettiin muut-
tuvan myös ulkonaisesti hohtaviksi ja loistaviksi, kauniiksi ihmisiksi. Tämä sopii hyvin 
yksiin kirkastusvuorikertomuksen kanssa.

Pyhä on yksi vanhimpia juhliamme (1500-luvulta) ja heinäkuun ajankohta vain alle-
viivaa sen merkitystä: koko kesäinen luonto on hohtavan kaunis aivan kuin Kristus vuo-
rella. Luomakunta ylistää kauneudellaan tekijäänsä. Kirkastusvuoren kokemukset ovat 
synoptisissa evankeliumeissa (Matteus, Markus ja Luukas) taitekohdan omaisia katko-
ja. Tästä eteenpäin alkaa ”loppusuora” ja jonkin ajan kuluttua Jeesus ratsastaa aasilla 
Jerusalemiin täydellistääkseen lunastustyönsä.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 97: 1–2, 5–6, 10–11
Ensimmäinen lukukappale 2.Moos. 3: 9–15
Toinen lukukappale Ilm. 1: 9–18
Evankeliumi Mark. 9: 2-8

w w w.sxc . hu /  F r e d Wo o d

Luojan suojassa

Suojas Luojan hyvä olla,

ihmislapsen poloisen.

Tietää kaikki sydänsurut

niinkuin myöskin vatsapurut.

Iltaisin kun sormet lomiin

käsiensä asettaa.

Pyytää, Herra meille lisää

armoasi ihanaa.
j.K. vaiNioNPää
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Eräs ystäväni kertoi valitsevansa kampaajansa-
kin verkkosivujen perusteella. Niin se vain 
on, monelle ensimmäinen – ja usein myös 
viimeinen – paikka tiedon hakemiseen on 

Internet.
Seurakuntien pitäisi ottaa tämä ilmiö erittäin 

vakavasti. Verkosta löytyvät ne paljon puhutut 
nuoret aikuiset, jotka arvioivat myös seurakuntia 
verkkosivujen perusteella. Siksi sivujen pitäisi yhtä 
aikaa huomioida kaikki käyttäjät ja olla tyylikkäät, 
kutsuvat ja informatiiviset.

Tehtävä on haastava, mutta ei mahdoton. Jo muuta-
mien nyrkkisääntöjen muistaminen auttaa luomaan kä-
vijöille miellyttävän kokemuksen. Tässä on esiteltynä vii-
si seikkaa, joihin seurakuntien pitäisi kiinnittää huomio-
ta verkkosivuillansa.

KaiSa aNttila
Kirjoittaja on opinnoissaan Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden 

laitoksella suuntautunut tutkimaan käytettävyyttä. 

Seurakunnan sivuilla on väliä
Verkkosivut ovat näyteikkuna maailmaan 
myös seurakunnille. Erityisesti seurakuntien 
tulisi kiinnittää huomiota siihen, että 
niiden palvelevat tehokkaasti tiedotusta ja 
tavoittavat kaikki mahdolliset kävijät. Jo 
viidellä nyrkkisäännöllä päästään pitkälle 
parempien verkkosivujen teossa.

1) Kävijä 
tietää sijaintinsa
Internet on valtava paikka, jonne eksyy helposti. Kä-
vijä voi saapua sivustolle muualtakin kuin kauniik-
si suunnitellun etusivun kautta, joten hänelle täytyy 
aina kertoa, missä hän on. 

Oulun seurakuntayhtymän sivuilla on jokaisen 
sivun yläkulmassa logo, jossa lukee millä sivustolla 
kävijä parhaillaan seikkailee. Sijainti sivuston sisäl-
lä puolestaan käy ilmi useammallakin tavalla. Niin 
kutsuttu leivänmuru kertoo, missä tämä sivu sijait-
see suhteessa etusivuun. Lisäksi välilehti, jonka alle 
sivu kuuluu, on korostettu.

2) Selkeä 
ulkoasu
Tyypillinen verkkosurffailija saa vastaansa valtavan 
määrän tietoa, josta on pakko suodattaa suurin osa 
pois. Siksi sivusto kannattaa pitää ulkonäöltään sel-
keänä ja helposti silmäiltävänä, jotta kävijälle olen-
nainen tieto löytyy helposti.

Lumijoen seurakunnan sivusto on selkeä, ja sen 
viikkotapahtumat-sivu on tehty hyvin silmäiltäväk-
si. Ensimmäisellä vilkaisulla käy jo ilmi, että kyse 
on viikottaisista tapahtumista. Kävijää kiinnostavan 
päivän tapahtumat löytyvät ilman raskasta lukuses-
siota. Sivuja on muutenkin miellyttävä katsella, sillä 
koristekuvia on käytetty harkiten.

Ku va :  Re i j a  H aa p a la in e n ,  maa p a l l o  w w w.sxc . hu /  Ro d i  d e  A s i s
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Termiboksi

Selain: ohjelma, jolla selaillaan 

Internet-sivuja; esimerkiksi Fire-

fox

tai Internet Explorer.

Selaimen lisäosa: selaimen 

kanssa kiinteästi toimiva ulko-

puolinen

ohjelma, esimerkiksi Flash tai 

QuickTime.

Seurakunnan sivuilla on väliä
3) oikea tekniikka 
oikeassa paikassa
Selaimet, joilla verkkosivuja katsellaan, ymmärtävät yleensä 
tekstiä, kuvaa ja linkkejä. Useimmiten tiedot, joita ihmiset si-
vuilta hakevat, voidaan helposti esittää niiden avulla. 

Toisinaan myös laajoilla ja suosituilla sivustoilla törmää sii-
hen, että linkkiä klikatessa käynnistyykin jokin toinen ohjelma 
näyttämään vaikkapa doc-tiedostoa. Tämä on usean mielestä 
erittäin ärsyttävää ja lisäksi useimmiten turhaa.

Pudasjärven seurakunnan sivuilla on osattu käyttää oikeaa 
tekniikkaa oikeassa paikassa. Sivustolta löytyy kokousten pöy-
täkirjoja ihan tavallisena tekstinä ja linkkinä. Näin niiden se-
laaminen ja lukeminen on helppoa.

Sama sivusto on onnistunut välttämään myös toista tyypillis-
tä sudenkuoppaa. Erilaisten animaatioiden ja ääniefektien lisäi-
leminen sivustolle on kovin suosittua. Ne saattavat näyttää to-
della hauskoilta ensimmäisellä kerralla, mutta muuttuvat pian 
ärsyttäviksi. Lisäksi etenkin äänen toistaminen vaatii aina jon-
kin lisäosan. Tavallinen selain kun ei osaa ääntä soittaa. Erilai-
set bannerit ja vilkkuvat palkit jäävät sitä paitsi helposti täysin 
huomiotta, sillä monet surffailijat ovat oppineet suodattamaan 
kaiken mainosta muistuttavan pois tietoisuudestaan.

4) Kaikenlaiset 
käyttäjät huomioidaan
Sivustojen suunnittelijat ovat useimmiten itse paljon tietokoneita käyttä-
viä, nuoria, hyväsilmäisiä ja asiantuntijoita alallaan. Siten iso osa sivus-
toista soveltuu parhaiten juuri tällaisille käyttäjille.

Verkkosivuista hyötyvät kuitenkin myös monenlaiset muut ihmiset. 
Tottumaton tietokoneen käyttäjä ei välttämättä hahmota verkkosivujen 
toiminnallisuutta yhtä nopeasti kuin alan ekspertti. Myös monet erilai-
set vammat voivat vaikeuttaa sivustoihin tutustumista, kuten näkövam-
ma tai hiiren käyttämistä vaikeuttavat ongelmat, kuten Parkinsonin tau-
ti tai MS-tauti.

Siikasalon seurakunta on ottanut heikosti näkevät huomioon. Heidän 
sivustonsa sisältö pysyy luettavana vaikka tekstikokoa suurentaisi huo-
mattavasti. Lisäksi kaikki tärkeä tieto on tekstinä, jolloin myös sokeiden 
käyttämät ruudunlukulaitteet pääsevät siihen käsiksi.

Sivuston hyvää saavutettavuutta lisää se, että sivustolla pystyy liikku-
maan myös ilman hiiren käyttöä.

Joillekin täysin terveille ihmisille web-sivustojen lukeminen voi ol-
la hankalaa ihan tottumattomuudenkin takia. Siksi sivuston ulkoasua 
suunniteltaessa kannattaa pyrkiä noudattamaan yleisesti käytössä olevia 
tapoja. Esimerkiksi vasemmalla olevan navigointipalkin merkitys tun-
nistetaan helposti, sillä samanlainen on käytössä lukuisilla muillakin si-
vustoilla.

5) oikea tieto 
löytyy helposti
Käyttäjät tulevat sivustolle löytääkseen jotakin 
heille merkityksellistä tietoa. Tämän tiedon 
tulee myös löytyä helposti ja nopeasti, tai 
käyttäjä turhautuu ja luultavasti siirtyy jolle-
kin muulle sivustolle.

Haukiputaan seurakunnan sivuilla on tu-
ettu monipuolisesti tiedon löytämistä. Mah-
dollisesti yleisin haettu sivu, yhteystiedot, on 
laitettu nopeasti saataville sivuston ylälaitaan. 
Toinen seurakuntien sivuilta paljon etsitty tie-
to eli tieto seurakunnan toiminnasta, löytyy 
sekin nopeasti vasemmalla olevien linkkien 
avulla. Jos käyttäjä kokee sivuston laajaksi ei-
kä meinaa löytää etsimäänsä, sivuilta löytyy 
sekä hakutoiminto että sivukartta.

Ku va :  Re i j a  Haa p a la in e n ,  maa p a l l o  w w w.sxc . hu /  Ro d i  d e  A s i s
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
messu su 6.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, 
avustaa Outi Vaarala, kant-
tori Raimo Paaso. Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, avustaa Tiina 
Kinnunen, kanttorit Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso. 

Karjasillan  
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 6.7. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Jaakko Tuisku, Rii-
na Moilanen, Heikki Karppi-
nen ja Jenni Puumala, kant-
torina Ilkka Järviö. Karjasilta 
1 -ryhmän konfirmaatio.
messu su 6.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mikko Salmi, avustaa 
Olavi Mäkelä, kanttorina Tai-
na Voutilainen.
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 
14 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
tavat Juha Vähäkangas, Rii-
na Moilanen, Heikki Karppi-
nen ja Jenni Puumala, kant-
torina Ilkka Järviö. Karjasil-
ta 2.
messu su 6.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, avustaa Olavi Mä-
kelä, kanttorina Taina Vou-
tilainen. 
messu su 13.7. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, avustaa Esa Nevala, 
kanttorina Ilkka Järviö. Radi-
ointi Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, kant-
torina Salla Heiskanen.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 10 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustavat Atte Kää-
riäinen, Laura Niska, Tiina 
Parkkinen ja Aino Puutio, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kaakkuri 1.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 14 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Mirjami 
Dutton, avustavat Atte Kää-
riäinen, Laura Niska, Tiina 
Parkkinen ja Aino Puutio, 
kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kaakkuri 2.
arabiankielinen jumalanpal-
velus su 13.7. klo 17 Kauko-
vainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 
10 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustavat 
Merja Oksman ja Elina Lapi-
noja, kanttorina Tommi Hek-
kala. Pateniemi 2 -rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 
10 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
tavat Tuulikki Ståhlberg, Lii-
sa Fiskaali, Hanna Viren ja 
Marja-Leena Tahkola, kant-
torina Heikki Jämsä. Koske-
la 1.
messu su 6.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Markus Mähönen, saar-
naa teol. kandidaatti Maija 
Konttinen, kanttorina Anu 
Vuorenmaa. 
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 
13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, avus-
tavat Tuulikki Ståhlberg, Lii-
sa Fiskaali, Hanna Viren ja 
Marja-Leena Tahkola, kant-
torina Anu Vuorenmaa. Py-
hä Tuomas 1.
iltamessu su 6.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
viikkomessu ke 9.7. klo 20  
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
messu su 13.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Nanna 
Helaakoski, saarnaa Hannu 
Kilpeläinen, kanttorina Tom-
mi Hekkala, kuoro Martti Ki-
peläinen. Kilpeläisen suku-
seura jumalanpalveluksessa.
messu su 13.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Helena Paalanne, avus-
taa teol. yo Hanna Viren ja 
Liisa Fiskaali, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
messu su 13.7. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa Pa-
si Kurikka, kanttorina Tommi 
Hekkala. 
iltamessu su 13.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, puhe teol. 
yo Hanna Viren, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 
viikkomessu ke 16.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
 

Oulujoen seurakunta
messu 6.7. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Antti 
Leskelä, saarnaa Pentti Kor-
tesluoma, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
messu su 6.7. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
ri Lauri Nurkkala.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
saarnaa Ilkka Mäkinen, kon-
firmoi Pentti Kortesluoma, 
kanttori Sanna Leppänie-
mi. Huonesuon rippikoulu-
ryhmä.
messu su 13.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
ri Sanna Leppäniemi.

Ylikiimingin alue
messu su 6.7. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori 
Leo Rahko.
messu su 13.7. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttori Leo 
Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Samuel Mäkinen, kanttori 
Kaisamarja Stöckell.
messu su 13.7. klo 10. Toimit-
taa Seija Helomaa, kanttori 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Arto Nevala, kanttorina Kat-
ri Niskakangas. Kesäasukkai-
den ja lomalaisten kirkkopy-
hä. Kirkkokahvit tapulissa.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen, saarna Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Laura 
Kumpula. Kesän 3. leiririppi-
kouluryhmän konfirmaatio.

Kempele
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Pertti 
Torppa, avustaa Pekka Rehu-
mäki, Antti Ristkari ja Jonna 
Yliklaavu, kanttorina Marjo 
Irjala.
Konfirmaatiomessu su 6.7. 
klo 14 Pyhän Kolminaisuu-
den kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, avustaa Pertti 
Torppa, Merja Järvenpää ja 
Jonna Yliklaavu, kanttorina 
Tiina Hintikka.

messu su 13.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Rehumäki, saarna Jonna 
Yliklaavu, kanttorina Marjo 
Irjala. Kirkkokahvit kirkko-
pihalla, sateen sattuessa uu-
dessa kirkossa.

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Miia 
Seppänen, avustaa Sanna 
Karjalainen, kesäteologi Ot-
to Komppa, kanttorina Ulla 
Keränen.
messu su.13.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
Otto Komppa, kanttorina 
Marja Ainali.
messu su 13.7. klo 18 Jää-
lin seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Saija Kronqvist, Ot-
to Komppa, kanttorina Mar-
ja Ainali.

Liminka
messu su 6.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Kimmo Helomaa, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Anna-Maari Ruotanen, kant-
torina Juha Pöykkö.

Lumijoki
messu su 6.7. klo 12 kirkos-
sa. Toimittavat  Kimmo He-
lomaa ja kanttori Juha Pöyk-
kö.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 12 kirkossa. Toimittavat 
Anna-Maari Ruotanen ja 
kanttori Juha Pöykkö.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Pekka 
Kyllönen, ehtoollisessa avus-
taa Tuula Väänänen, kantto-
rina Anna-Elina Jaakkola. 
messu su 13.7. kirkossa. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen, saar-
naa Jouni Heikkinen, kant-
torina Anna-Elina Jaakko-
la. Kirkonkylän Marttojen 
90-vuotisjuhla Koortilassa, 
Jouni Heikkinen.

Pudasjärvi
messu su 6.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, avustaa Juha Kukku-
rainen, kanttori Jukka Jaak-
kola. Kirkkotaksi seurakun-
takodilta klo 9.30, omavas-
tuu 3 €.
messu su 13.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Kukkurai-
nen, kanttori Jukka Jaakko-
la. Kirkkotaksi seurakunta-
kodilta klo 9.30, omavastuu 
3 €.

PuHOSkYlÄ
rantakirkko su 6.7. klo 13 
Marjohiekalla. Toimittaa Ju-
ha Kukkurainen, musiikki 
lauluyhtye Kajastus Puolan-
galta.

SarakYlÄ
ehtoollisiltakirkko su 6.7. klo 
19 kappelissa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttori 
Jukka Jaakkola.

Siikalatva
keStilÄ
Perinnejumalanpalvelus su 
6.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Minna Rahko, kantto-
ri Unto Määttä, kirkkokuo-
ro mukana. 
messu su 6.7. klo 19 kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kanttori 
Unto Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Minna Rahko, kanttori Jon-
na Koistinen.

PiiPPOla
messu su 6.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kantto-
ri Arja Leinonen. Kirkkokah-
vit seurakuntakodissa ja ko-
tiseutujuhla seurakuntako-
din piha-alueella. Huomaa 
aika.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 12. Toimittaa Markku 
Jaakkola, kanttori Arja Lei-
nonen.

Pulkkila
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttori Pekka 
Kyöstilä.
messu su 13.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Pekka Kyöstilä.

PYHÄntÄ
messu 6.7. klo 12 kirkossa. 
Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttori Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus klo 12 
kirkossa. Toimittaa Minna 
Rahko, kanttori Pekka Kyös-
tilä.

rantSila
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 19 kirkossa. Toimittaa 
Minna Rahko, kanttorina Ar-
ja Lenonen. Huomaa aika.
messu su 13.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Jaak-
kola, kanttorina Arja Leino-
nen.

Perinnejumalanpalvelus su 
20.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen

Siikasalo
ruukki
messu su 6.7. klo 10 Paavolan 
kirkossa. Toimittaa Kaija-Lii-
sa Keränen. Kaija-Liisa Kerä-
sen lähtökahvit Paavolan seu-
rakuntatalolla. 
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 12 Revonlahden kirkossa. 
Toimittaa Reino Tanjunen.

SiikaJOki
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen.
Messu su 13.7. klo 14 kirkossa. 
Toimittaa Reino Tanjunen.

ViHanti
messu su 6.7. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Reino Tanjunen, 
kanttorina Jonna Ypyä.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, kanttori 
Jonna Ypyä.
Sanajumalanpalvelus su 13.7. 
klo 12 Alpuan kirkkokivellä. 
Sateen sattuessa hiihtoma-
jalla. Toimittaa Leena Brock-
man, kanttori Jonna Ypyä. 

Tyrnävä
virsikirkko su 6.7. klo 18 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kanttori 
Tomi Heilimo.
Konfirmaatiomessu su 13.7. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Tomi Heilimo.

temmeS
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10 Temmeksen kirkossa. 
Toimittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Tomi Heilimo. Kulje-
tuspyynnöt p. 0400 280 678. 
Temmeksellä 50 vuotta sit-
ten ripille päässeiden kirk-
kopyhä, juhla Temmes-päi-
vien päätyttyä seurakunta-
talolla.
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3.–17.7.2008

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

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

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

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

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

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

Majoitusperheitä kaivataan

enot oulussa 

Oulun seurakuntien vieraina on jo yli 
40 vuoden ajan ollut saksalaisia nuo-
ria joka toinen vuosi. Tänä vuonna 
Ouluun saapuu 24 saksalaista nuor-
ta. He viipyvät Oulussa 17.–23. heinä-
kuuta. Vierailun ajaksi nuorille kaiva-
taan paikkoja perhemajoitukseen. 

–Suositeltavinta on, että kuhunkin 
perheeseen tulisi vain yksi nuori, mut-
ta toki myös kaksi tai kolmekin vieras-
ta saa ottaa. Majoitusperheenä voi toi-
mia mikä tahansa perhe, vaikka sak-
sankielen taitojaan verestävä opiskeli-
ja, lupaa Oulujoen seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Jouni Heikinheimo.

Majoitusperheen toivotaan tarjo-
avan nuorelle vuoteen, aamu- ja il-
tapalan sekä mahdollisuuksien mu-
kaan myös kuljetuksen tapaamispai-
kalle. Useimpina päivinä nuorilla on 
omaa ohjelmaa, mutta perhe voi ha-
lutessaan viettää nuoren kanssa per-
hepäivän sunnuntaina 20. 7.

– Isäntäperheenä toimiminen on 
mukavaa, voin suositella sitä, lupaa 
Oulujoen seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Jouni Heikinheimo. 

– Viikko on hyvä aika kokeilla, mil-
tä tuntuisi olla vaikkapa vaihto-oppi-
laalle perheenä. Samalla voi myös vir-
kistää kielitaitoaan, sillä nuoret puhu-
vat saksan lisäksi englantia ja monet 
myös ranskaa. 

Suomeen 14–20-vuotiaat nuoret 
tulevat jo 11. heinäkuuta. He leirei-
levät Taivalkoskella Siiranjärven lei-
rikeskuksessa yhdessä suomalaisten 
nuorten kanssa. Leirin aikana nuo-
ret tutustuvat muun muassa Arkti-
kumiin ja sodassa kaatuneiden sak-
salaisten muistomerkkiin. Mikäli ma-
joitusperheessä on nuorisoa, voivat he 
osallistua maksutta Siiranjärven leiri-
jaksolle.

Ryhmänjohtajana toimii monivuo-
tiseen tapaan pastori Ulrich Lincoln 
Dettumin seurakunnasta.

Majoitusperheiksi haluavien kan-
nattaa ilmoittautua nopeasti. Lisätie-
toja antavat Jouni Heikinheimo (040 
7379 643 / jouni.heikinheimo@evl.fi) 
tai Kaija Siniluoto (050 5249 779 / kai-
ja.siniluoto@evl.fi).

Satu laPiNlamPi

S a t u L a p in lam p i
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
kesähartaudet: 
To 3.7. klo 14, Vesper-koti. 
Hanna-Maija Karjalainen.
To 3.7. klo 18.30, Kuntota-
lo, Uusikatu 66. Hanna-Mai-
ja Karjalainen.
Pe 4.7. klo 14, Intiön hoiva-
koti, Upseerikatu 2. Hanna-
Maija Karjalainen.
To 10.7. klo 18.30, Kuntota-
lo, Uusikatu 66. Anna-Mari 
Heikkinen.
Ke 16.7. klo 14.15, Aurinko-
koti, Isokatu 93. Anna-Mari 
Heikkinen.
Ke 16.7. klo 15, Senioritalo, 
Mäkelininkatu 37. Anna-Ma-
ri Heikkinen.
To 17.7. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus, Nummikatu 
24. Anna-Mari Heikkinen.
To 17.7. klo 18.30, Kuntota-
lo, Uusikatu 66. Anna-Mari 
Heikkinen.
Virsihartaudet: 
Su 6.7. klo 12, Vanha kappeli. 
Hanna-Maija Karjalainen.
Su 13.7. klo 12, Vanha kappe-
li. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
miesten raamattupiiri ke 
16.7. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. 

Oulujoen seurakunta
Hautausmaahartaudet: 
Sateen sattuessa kirkossa.
To 3.7. klo 18, Oulujoen hau-
tausmaa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala. 
To 10.7. klo 18, Oulujo-
en hautausmaa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. 
To 17.7. klo 18, Oulujoen 
hautausmaa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
urkuvartit:
Torstaisin klo 12.15, Oulun 
tuomiokirkko.
10.7. Raimo Paaso, urut.
17.7. Maija Tynkkynen, urut.

Karjasillan seurakunta
”Vartu vahvaksi, kasva elä-
mään, sinussa on toivoa, 
sinussa on tulevaisuus” su 
6.7. klo 18, Kastellin kirkko. 
Runon ja suven päivän ru-
noilta.

kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille, ute-
liaille, unelmoijille ja kaikille 
meille Kastellin kirkon pap-
pilassa keskiviikkona 27.8. 
klo 18. Kirjalista on saatavis-
sa Karjasillan seurakunnan 
kirkkoherranviraston kansli-
asta. Netistä se on luettavis-
sa heinä-elokuun vaihteessa. 
Tiedossa makoisia lukuelä-
myksiä, houkutuksia, klassi-
koita tulevia ja meneviä. 

Tuiran seurakunta
tuiran kesäkonserttisarja:
Keskiviikkoisin klo 18.30, Py-
hän Tuomaan kirkko.
9.7. Maarit Karppelin viulu, 
Tommi Hekkala, laulu ja Ou-
ti Nissi, piano. 
16.7. Timo Perkkiö laulu ja 
Lauri-Kalle Kallunki, urut.

Oulujoen seurakunta
Ylikiimingin alue
kesäillan musiikkihetket: 
Torstaisin klo 20, Ylikiimin-
gin kirkko. 
3.7. laulamme yhdessä kesäi-
siä virsiä, Ylikiimingin puhal-
tajat, johtaa Tuomo Rahko.
10.7. ylikiiminkiläisiä laulajia 
ja soittajia. Kirkkokuoro, An-
ne-Mari Kanniainen, harmo-
nikka, Antti Paakinaho, kan-
tele, Tuomo Rahko, pasuuna, 
Veli-Matti Rautakoski, laulu, 
Outi Nissi, piano.
17.7. Ylikiimingin gospelryh-
mä.
lauluhetki Päivölän pihal-
la ti 8.7. klo 13, Vanhainko-
ti Päivölä. Puhe Martti Pen-
nanen.

Diakonia

Tuiran seurakunta
naisten ilta ma 14.7. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Ohjelmassa yhdes-
säoloa, keskustelua, sauno-
mista, hartaus. Tarjolla ilta-
kahvi, mehua ja pientä na-
posteltavaa. Omat makka-
rat mukaan.

Yhteinen seurakunta-
palvelu
kuulOVammaiSet
koko perheen kesäilta to 
10.7. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus.
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. Ulla 
Junttilalle p. 040 5793247 tai 
ulla.junttila@evl.fi.

nÄköVammaiSet
näkövammaiset lapset per-
heineen -kesätapaaminen 
la 16.8. klo 15, Lämsänjär-
ven kaupunkileirikeskus. Yh-
dessäoloa, ulkoilua, pelejä, 
saunomista, uimista ja mak-
karanpaistoa. Ilmoittautu-
miset Näkövammaiset lap-
set tuki ry:lle Susanna Hint-
salalle 12.8. mennessä p.050 
5497 485 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 4.7. ja 11.7. klo 13, Diako-
niakeskus, alakerta. 

Varhaisnuoret
lämsänjärven lastenpäi-
vät joka arkipäivä klo 10–15, 
Lämsänjärven kaupunkileiri-
keskus. Tarkoitettu 7–12-vuo-
tiaille oululaisille (1996–2001 
syntyneille). Lastenpäivillä 
on ohjattua toimintaa, har-
taushetkiä, leikkejä, askar-
telua, pelaamista, retkeilyä. 
Toiminta on lapsille ilmaista. 
Lapsille tarjotaan joka päivä 
ateria. Ilmoittautua voi pai-
kan päällä lapsen ensimmäi-
senä leiripäivänä. Lisätieto-
ja antaa vastaava ohjaaja 
Jaakko Moilanen puh. 044 
3161428. 

Nuoret
nuortenilta ke 16.7. klo 
18–21. Totta kait? 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 7.7. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Ke 9.7. klo 18, Hintan seu-
rakuntatalo. Nuorten ohjel-
maa nuorille. 
Ma 14.7. klo 18, Hintan seu-

rakuntatalo. Nuorten ohjel-
maa nuorille. 
Ke 16.7. klo 18, Hintan seu-
rakuntatalo. Nuorten ohjel-
maa nuorille. 
Piipahda suven keskellä Hin-
tan nuorten tiloissa. Kup-
ponen juotavaa ja mukavaa 
seuraa. 

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 9.7. ja 
16.7. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion ää-
rellä iltapala ja päätöshar-
taus.

OPiSkeliJaJÄrJeStöt
evankeliset opiskelijat ja 

nuoret aikuiset:
Torstaisin klo 18, Öbergin 
talo. 
3.7. Efesolaiskirje 3.
10.7. Lähimmäisenrakkaus ei 
valikoi, Ari Savuoja.
17.7. klo 18, Efesolaiskirje 4.

Seniorit

Tuiran seurakunta
eläkeläisten kesäkerho ti 
8.7. ja 15.7. klo 13, Rajakylän 
seurakuntakoti. Ohjelmalli-
nen päivätuokio ja lauluhet-
ki. Päiväkahvit.

Leirit ja retket
Sydänvammaisten leiri 
18.–21.8. Rokuan leirikes-

kus. Seurakuntien ja sydän-
yhdistysten yhteinen eloleiri. 
Hinta 56 € sisältää matkan, 
täysihoidon ja vakuutuksen 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautuminen 
ti 15.7. mennessä yhteiseen 
seurakuntapalveluun puh. 
3161 340 Leirin vetäjinä dia-
koniatyöntekijät Anne-Mari 
Kyllönen ja Raili Toppinen. 
Perinteinen Sinkkuleiri 5.– 
7.9. Rokuan leirikeskus. Pal-
jon mielenkiintoista ohjel-
maa ulkona ja sisällä. Hinta 
vain 34 €. Ilmoittaudu www.
oulunseurakunnat.fi/ilmo tai 
(08) 31 61 340 (arkisin klo 
9–16). Mukana pastori Juha 
”Vähis” Vähäkangas.
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3.–17.7.2008enot oulussa 

Nuorteniltoja vietetään kesällä Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa eri teemoilla. Kahdessa mu-
siikkipitoisessa illassa esiintyvät Sound Style 9.7. 
ja Jari ja Tommi Levy 13.8. Muina iltoina teemo-
ja ovat esimerkiksi mites menee, minä, seurustelua 
ja kaverit. Heinäkuussa vieraaksi saadaan saksalai-
sia nuoria. Kesäkauden päättää grilliherkkujen il-
ta 27.8. Hietasaaren nuorteniltoja vietetään keski-
viikkoisin klo 18–21.

Hietsun piha tarjoaa monipuoliset mahdolli-
suudet yhteiseen ajan viettoon ja elämän ihmet-
telyyn. Kesäistä tekemistä nuorille on tarjolla esi-
merkiksi yhteislaulun, pelailun ja oleskelun sekä 
nuotiolla istuskelun ja juttelun merkeissä. Tärke-
ää on ennen kaikkea mukava yhdessäolo ja aikui-
set juttukaverit. Talo tarjoaa mehut sekä paistetta-
vaksi makkarat ja kasvisvaihtoehdon. 

Lisätietoa kesän nuortenilloista ja muista kesän 
tapahtumista www.oulunseurakunnat.fi/tapahtu-
makalenteri.

Kesän nuortenilloissa 
ohjelmaa teemoittain

Lämmin kiitos 
50-vuotispäiväni huomioimisesta.

Myanmarin katastrofiuhrien auttamiseksi 
kertyi lahjoitusvaroja 3399,00 €.

 
kiittäen 

Juhani Lavanko

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiri 11.–14.8. 
Rokuan leirikeskus. Terve-
tuloa leirille! Ilmoittautu-
miset 25.7. mennessä Yhtei-
seen seurakuntapalveluun 
p. 08 3161 340. Leirin hinta 
on 56 euroa. Etusijalla ovat 
Tuiran seurakunnan alueel-
la asuvat eläkeläiset. Leirin-
vetäjinä diakoniatyönteki-
jät Anne-Mari Kyllönen ja 
Paula Kyllönen. Ilmoittau-
tuneille lähetetään leirikir-
je. Leiriin liittyvät tieduste-
lut 21.7. alkaen Paulalta puh. 
040-7235 880.
työttömien retki 11.–14.8. 
Tuiran seurakunnan dia-
koniatyö ja Ytyä ry järjestä-
vät retken Turkuun ja Naan-
taliin. Retken hinta on 30 
euroa sisältäen kuljetuksen, 
yöpymiset ja ruokailut. Ret-
ki on suunnattu Tuiran seu-
rakunnan alueella asuville 
työttömille. Ilmoittautumi-
nen Ytyä ry:lle 1.8. mennes-
sä p. 040 773 3235. Lisätie-
toja retkestä saa diakoni Ri-
ku-Matti Järveltä p. 040 5747 
149.

Muut menot
tuomiokirkko on avoinna 
joka päivä klo 11–21 elokuun 
loppuun asti, opas paikalla.
Opastetut hautausmaakier-
rokset: Kierrokset ovat mak-
suttomia.
Oulun hautausmaan vanhal-
le osalle maantaisin klo 18 
hautajaishuoneiston edes-
tä, osoite Kajaanintie 1. Vii-
meinen kierros 18.8. 
Oulujoen hautausmaalla 
torstaisin klo 17 hautaus-
maan parkkipaikalta. Kier-
ros päättyy klo 18 alkavaan 
hartauteen. Viimeinen kier-
ros 17.7.
Sinkkuilta ti 8.7. ja 15.7. klo 
18–20, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka. Yhdessäoloa 
nuotion äärellä, hartaus, 
ulkopelejä ja mahdollisuus 
saunomiseen
kesäryminää tampereel-
la 22.–24.8. Taas on se aika 
vuodesta, Tampere kutsuu 
meitä monin tavoin: Risti-
rock! Särkänniemi! Majoit-
tuminen Torpan leirikeskuk-
sessa. Vierailu tamperelai-
sessa museossa. Matkan hin-
ta on 45 euroa, Särkänniemi 
on omakustanteinen. Mutta 
lähre mukkaan! Ilmoittaudu 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai (08) 31 61 340. 

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

arabiankielinen jumalan-
palvelus su 13.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa.
majoitusperheeksi! Saksan-
kieli ruosteessa? Miten se 
nyt englanniksi sanottaisiin? 
Nyt on mahdollisuus virkis-
tää kielitaitoa! Saamme vie-
raaksemme 14–20-vuotiaita 
saksalaisia nuoria Dettumis-
ta. Ohjelmamme koostuu Sii-
rajärven leiristä 11.–17.7. se-

kä Oulu-jaksosta 17.–23.7. 
Oulu-jaksolle tarvitsemme 
majoitusperheitä. Majoitus-
perheen tulisi tarjota nuorel-
le peti, aamu- ja iltapala sekä 
mikäli mahdollista myös kul-
jetus tapaamispaikalle. Per-
heellänne on mahdollisuus 
viettää perhepäivä su 20.7. 
yhdessä saksalaisen nuoren 
kanssa. Perheenne nuoret 
voivat myös osallistua Siira-
järven leirijaksolle ilmaisek-
si. Lisätietoja ja ilmoittau-
tumiset: Jone 040 7379 643 
/ jouni.heikinheimo@evl.fi, 
Kaija 050 5249 779 / kaija.si-
niluoto@evl.fi.

Kastetut
tuomiokirkko: Joanna-Patri-
cia Pohjola, Sulo Akseli Kur-
kela, Unna Amaryllis Wilhe-
mina Vehmas, Jessica Sofia 
Isokääntä, Kim Fredrik Juha-
na Salonen.
karjasilta: Onni Kaarlo Jo-
hannes Airaksinen, Juho Ee-
lis Hyry, Joona Armas Ante-
ro Ilola, Roni Maximus Mi-
kael Javarus, Milla Marja Ka-
mula, Rasmus Veli Kaukola, 
Saara Katariina Emilia Lan-
kinen, Akseli Olli Emil Lant-
to, Niko Rasmus Eliel Lukin-
maa, Veeti Kasperi Lyytikäi-
nen, Hanna Karoliina Manni-
nen, Vilma Sofia Määttä, Ol-
ga Ingrid Pihlajaniemi, Aapo 
Kaspian Pirinen, Jenna Emi-
lia Pulkkinen, Laura Sofia Ti-
monen, Silva Elisabet Tokola, 
Eemeli Kalle Tapani Uusita-
lo, Nooa Elliot Jounila, Tee-
mu Mikael Kerttula, Edith 
Maria Tuunanen.
tuira: Elmeri Matias Henrik 
Ek, Ulpukka Armi Vilhelmii-
na Grubert, Teemu Johan-
nes Huhtamella, Aleksi Ju-
hani Kemi, Oskari Jaakko Jo-
hannes Keränen, Iina Maria 
Kolanen, Elmo Matias Kos-
kenkorva, Hermanni Veikko 
Olavi Kuusipalo, Emma Ade-
le Leppälä, Niilo Elias Malila, 
Kasper Henrik Eemeli Martti, 
Eino Ilmari Henrik Mustalah-
ti, Emma Hilla Katariina Ny-
lund, Onni Oliver Jukanpoi-
ka Tuohino, Eetu Matias En-
sio Uusitalo, Juuso Valtte-
ri Vesa, Adam Veli Albert 
Pikkuhookana, Ellen Maril-
la Fabritius, Leevi Alexan-
der Hartikainen, Touko Wil-
liam Hillukka, Kerttu Mari In-
keri Lahti, Anni Eveliina Räi-
sänen, Tuomas Valtteri Pää-
aho.
Oulujoki: Joose Jaakko Hen-
rik Halonen, Helmi Kaarina 
Hihnala, Iisakki Toivo Johan-
nes Kantanen, Emilia Fan-
ny Julia Meriläinen, Henrik 
Valtteri  Mettovaara, Pinja 
Iida Aurora Nakkila, Hugo 
Paavo Kristian Ohtonen, Aa-
tu Jeremias Peltoluoma, Tiitu 
Alisa Riihijärvi, Saara Susan-
na Rissanen, Eetu Valtteri Sii-
kaluoma, Saana Sofia Saare-
la, Ville Poika Leskelä, Kielo 
Helmi Helinä Männistö, Niila 
Onni Aukusti Räihä, Silja El-
len Tegelberg, Elle Olivia Yli-
martimo, Lauri Mikael Hol-
mi, Patrik Anreas Sikka.

Vihityt
tuomiokirkko: Kari Ben-
jam Helanen ja Arja Annuk-

ka Autio, Tero-Matti Klemo-
la ja Noora Annukka Nopo-
nen, Jonas Mikael Puolitai-
val ja Malla-Reetta Salmela, 
Mikko Petteri Vaittinen ja 
Kaisla Henriikka Huovinen, 
Olli Pekka Koivisto ja Tiina 
Maria Rahikkala, Janne An-
tero Väisänen ja Anna Maria 
Marttila, Timo Juhana Salo-
nen ja Minna Liisa Heikkilä.
karjasilta: Kai Juhani Mus-
tonen ja Liisa Helena Saari-
niitty, Antti Juhani Mikko-
la ja Kaisa Elina Kärki, Jus-
si Tapani Pennanen ja Kat-
riina Mällinen, Lauri Viljami 
Sivonen ja Anna Riikka Elina 
Möttönen, Tomi Eemil Ke-
kolahti ja Anni Elina Suvan-
to, Antti Sakari Pietiläinen ja 
Johanna Maria Kellokumpu, 
Kari Tapani Jakkula ja Hen-
na Sini Elina Supperi, Mikko 
Sakari Junttila ja Eeva Ma-
ria Lindfors, Miika Jani An-
tero Moilanen ja Henna-Ma-
ria Pitkänen.
tuira: Timo Ilmari Alalääkkö-
lä ja Hanna Katariina Juntu-
nen, Pekka Olavi Elias Turti-
ainen ja Saija Anitta Järve-
lä, Jari Juhani Korvuo ja Inka 
Anna Maaria Ahava, Heikki 
Juhani Alaloukusa ja Mirva 
Riikka Korteslahti, Unto Lo-
hilahti ja Mari Hanna Elisabet 
Ristola, Juha Osmo Johannes 
Katiska ja Kaisa Elena Kokko-
nen, Launo Oscar Juhani Iso-
hanni ja Anne Eveliina Kan-
tola, Teppo Kalle Tapio Salo 
ja Tanja Susanne Schroderus, 
Kimmo Juhani Lepistö ja Sai-
la Pirita Sarre.
Oulujoki: Hannu Pekka Huru 

ja Seija Tuulikki Nyman, Ari-
Matti Juhani Pelttari ja Sa-
tu Maarit Raitamaa, Jarmo 
Henrik Huhta ja Päivi Ani-
ta Annala, Urpo Unto Petä-
jäjärvi ja Satu Birgitta Kuos-
manen, Arto Johannes Väy-
rynen ja Hanne Maria Top-
pinen, Mika Kristian Meri-
läinen ja Miia Marika Sileni-
us, Teuvo Antero Haverinen 
ja Jaana Maria Järvinen, Pet-
ri Kalervo Palosaari ja Meri 
Tuuli Karjalainen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Antti Nurme-
la, 71; Kari Olavi Sirviö, 65; 
Laura Maria Viitala, 81; Ur-
ho Ilmari Rytivaara, 82; Aino 
Kyllikki Timonen s. Väyry-
nen, 71; Nuutti Pellervo Kor-
tela, 93; Tauno Hilden, 81.
karjasilta: Janne Kristian Ko-
nola, 20; Leena Mirjami Nie-
minen s. Hintikka, 66; Thel-
ma Iris Mäkikyrö s. Åhlström, 
88; Eila Annikki Kilponen s. 
Remes, 92; Hilja Anttila s. 
Mikkonen, 81; Hilma Katrii-
na Moilanen s. Pöllänen, 87; 
Veikko Ilmari Kova, 86.
tuira: Richard Kylmänen, 92; 
Utria Kaarlo Uolevi Valkama, 
77; Väinö Elis Kärkkäinen, 
88; Aili Sisko Irja Malmström 
s. Soininen, 63; Anja Inkeri 
Karkulahti s. Sakko, 79; Irma 
Johanna Haanela s. Meriläi-
nen, 85; Irma Sisko Kaarina 
Rautiainen, 67; Martti Ant-
ti Huusko, 79; Tyyne Kaarina 
Väyrynen s. Sellman, 82.
 Oulujoki: Mari Hannele Pelt-
tari, 36; Taisto Antero Mylly-
kangas, 48.

Ohjelma 5 e

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

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

Kesäillan musiikkihetki
Ylikiimingin kirkossa torstaisin klo 20

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

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

17.7.  klo 20 Ylikiimingin gospel -ryhmä

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

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

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

14.8.  klo 20 Gaudiate-kuoro, johtaa Lauri Nurkkala

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

28.8.  klo 20 Jorma Kärnä, laulu 
  Sanna Leppäniemi, piano ja urut 
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runon ja suven päivänä 
su 6.7. klo 18

Runoilta Kastellin kirkossa 

Eläkeläisten
leiripäivät 

www.oulunseurakunnat.fi 

Ma 11.8. Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat 
Ti 12.8. Tuiran seurakunnan alueella asuvat
Ke  13.8. Oulujoen seurakunnan alueella asuvat
To  14.8. Karjasillan seurakunnan alueella asuvat

Ilmoittautumiset pe 25.7. mennessä yhteiseen 
seurakuntapalveluun p. (08) 316 1340 klo 9–16. 
Leiripäivän hinta 10 euroa, sisältää ruokailun ja 
kahvit sekä linja-autokuljetuksen, josta tarkemmat 
tiedot saat ilmoittautuessa.

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa

Kaakkurissa 
alkaa oma 

Helmi-muskari
Pyhän Andreaan kirkossa aloittaa 15.9. Helmi-muskari

maanantaisin 
klo 10–10.30 alle 1-vuotiaat vanhemman seurassa ja 
klo 10.35–11.05 1–2-vuotiaat vanhemman seurassa

Kokoontumiskertoja on syyslukukaudella 12. Lukukausimak-
su on 50 €.

Ryhmiin otetaan 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta lasta van-
hempineen. 

Muskarin ohjaajana toimii Jenni Koskenkorva.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ohjaajalle p. 044 345 8939.

lämsänjärven lastenpäivät 

Joka arkipäivä klo 10–15
Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa

7–12-vuotiaille oululaisille (1996–2001 syntyneille)

Ohjattua toimintaa, hartaushetkiä, leikkejä, askartelua, pelaa-
mista, retkeilyä. Toiminta on lapsille ilmaista, joka päivä ate-
ria. 

Ilmoittautua voi paikan päällä lapsen ensimmäisenä leiripäi-
vänä. Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Jaakko Moilanen puh. 
044 3161428. 

 
jatkuvat elokuussa

Ryhmiä 0–6-vuotiaille 
Tuiran ja Oulujoen 
seurakunnissa

Vapaita paikkoja voi tiedustella 
Annalta (Oulujoki) 040 5832 368 
ja Tuijalta (Tuira) 050 3576 915.

Pyhän Tuomaan kirkossa
Kesäkonsertit

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

ke 16.7. klo 18.30 
Timo Perkkiö, laulu

Lauri-Kalle Kallunki, urut

Vapaa pääsy

Maarit Karppelin on opiskellut viulunsoittoa Sibelius-
Aketemiassa. Hän toimii Oulu Sinfonian I-viulun 
äänenjohtajana. Karppelinilla on käytössään OKO:n 
Taidesäätiön Charles Gaillard -viulu (Paris 1867) tämän 
vuoden loppuun asti.

Pianisti Outi Nissi on valmistunut Sibelius-Akatemiasta 
keväällä 2004. Hän toimii pianonsoiton lehtorina 
OAMK:ssa.

Tuiran seurakunnan kanttori Tommi Hekkala on 
valmistunut kanttoriksi Oulun Konservatoriosta ja 
jatkanut opintoja OAMK:ssa. 

Rovaniemeläislähtöinen baritoni Timo Perkkiö on 
opiskellut urkujensoittoa ja laulua Sibelius-Akatemiassa. 
Perkkiö toimii Tornion seurakunnan kanttorina.

Tuiran seurakunnan kanttori Lauri-Kalle Kallunki on 
opiskellut kirkkomusiikkia Oulun konservatoriossa sekä 
Sibelius-Akatemiassa. 

trilli muskarit

 

Tarkempaa tietoa Rauhan Tervehdys -lehdessä 
syyskuun alussa. 

Sururyhmässä voi rauhassa keskittyä 
muistelemaan poismennyttä läheistä, jakaa omia 
ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä toisten surevien 

kanssa. Ryhmä kokoontuu 6-8 kertaa noin 
puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmässä on 

mukana pappi ja diakoniatyöntekijä. Omaisen 
kuolemasta tulisi olla kulunut vähintään noin 

kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta.

 

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta menettäneille

alkavat jälleen syksyllä 2008
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eurakunnissa tapahtuu 3.–17.7.2008

limingan 
musiikkileirin 

kamari-
musiikki-ilta 

to 3.7. klo 22 
Lumijoen kirkossa.
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To 3.7. klo 12.15 Oulun tuo-
miokirkossa urkuvartti, Hen-
na-Mari Sivula.
To 3.7. klo 20 Haukiputaan seu-
rakuntakeskuksessa Kesäillan 
sävelhartaus, Virpi Räisänen-
Midth mezzosopraano ja Risto 
Ainali urut. 
To 3.7. klo 20 Ylikiimingin kir-
kossa Kesäillan musiikkihetki, 
Ylikiimingin puhaltajat, johtaa 
Tuomo Rahko, virsiä yhteislau-
luina.
To 3.7. klo 22 Lumijoen kirkos-
sa Limingan musiikkileirin ka-
marimusiikki-ilta.
Ke 9.7. klo 12 Piippolan kirkos-
sa urkuvartti. 
Ke 9.7. klo 18.30 Pyhän Tuo-

maan kirkossa Oulussa kon-
sertti Maarit Karppelin, viulu, 
ja Tommi Hekkala, urut.
To 10.7. klo 12.15 Oulun tuo-
miokirkossa urkuvartti, Rai-
mo Paaso.
To 10.7. klo 19 Temmeksen kir-
kossa sävelhartaus, Antti Kär-
sämä ja Martti Arkkila. 
To 10.7. klo 20 Haukiputaan 
kirkossa Kesäillan sävelharta-
us, Heikki Niskakangas pasuu-
na ja Katri Niskakangas urut. 
To 10.7. klo 20 Ylikiimingin 
kirkossa Kesäillan musiikki-
hetki, Ylikiimingin kirkko-
kuoro, Anne-Mari Kanniainen, 
harmonikka, Antti Paakinaho, 
kantele, Tuomo Rahko, pasuu-

na, Veli-Matti Rautakoski, lau-
lu ja Outi Nissi, piano.
Ke 16.7. klo 18. 30 Pyhän Tuo-
maan kirkossa Oulussa kon-
sertti Timo Perkkiö, laulu, ja 
Lauri-Kalle Kallunki, urut.
Ke 16.7. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa sävelhartaus.
To 17.7. klo 12.15 Oulun tuo-
miokirkossa urkuvartti, Maija 
Tynkkynen.
To 17.7. klo 20 Haukiputaan 
kirkossa Kesäillan sävelharta-
us, Henna-Mari Sivula mezzo-
sopraano ja Katri Niskakangas 
urut.
To 17.7. klo 20 Ylikiimingin kir-
kossa Kesäillan musiikkihetki, 
Ylikiimingin gospelryhmä.

Ke 23.7. klo 18.30 Pyhän Tuo-
maan kirkossa Oulussa kon-
sertti, Aiolos-kuoro, johtaa Eli-
na Könönen.
To 24.7. klo 12.15 Oulun tuo-
miokirkossa urkuvartti, Maija 
Tynkkynen.
To 24.7. klo 20 Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa Kesäil-
lan sävelhartaus, Ann-Sofie Ai-
lovuo (Ruotsi) sopraano ja Kat-
rin Meriloo (Ruotsi).
to 24.7. klo 20 Ylikiimingin 
kirkossa Kesäillan musiikki-
hetki, Velimatti Rautakoski, te-
nori, ja Jenni Rautakoski, pia-
no ja urut.
Ke 30.7. klo 18.30 Pyhän Tuo-
maan kirkossa Oulussa kon-

sertti, Ismo Hintsala, urut.
To 31.7. klo 19 Oulun tuomio-
kirkossa urkukonsertti, Susan-
ne Kujala.
To 31.7. klo 20 Haukiputaan 
kirkossa Kesäillan sävelharta-
us, Leena Ihamuotila viulu ja 
Laura Kumpula urut.
To 31.7. klo 20 Ylikiimingin 
kirkossa Kesäillan musiikki-
hetki, Arto Ylikoski, sello, Ou-
ti Nissi, piano.

L as s e  N i s s i l ä

Pohjoisen seurakunnissa 
esitetään jälleen musiikkia 
kesäiseen tapaan. Tarjol-
la on muun muassa laulua, 
sävelhartauksia, kamari-
musiikkia ja urkuvartteja.

Haukiputaalla järjeste-
tään Kesäillan sävelharta-
uksia torstaisin klo 20 elo-
kuun loppuun. Sävelharta-
ussarjan teemaksi on va-
kiintunut ”Soi kunniaksi 
Luojan!”. 

Torstaina 3.7 esiintyy 
mezzosopraano Virpi Räi-
sänen-Midth. Uruissa on 
Risto Ainali.

Neljä tilaisuutta pide-
tään seurakuntakeskuksen 
isossa salissa, johon val-
mistui urut viime syksynä. 
Suurin osa sävelhartauk-
sista on edelleenkin Hau-
kiputaan kirkossa.  Tämän 
kesän sarja on laulajapai-
notteinen, sillä seitsemässä 

tilaisuudessa esiintyy lau-
lajia.

Kesäillan sävelharta-
us -tilaisuudet kestävät va-
jaan tunnin ja niihin sisäl-
tyy myös virsilaulua ja il-
tahartaus. 

Tilaisuuksiin on vapaa 
pääsy, mutta ohjelmasta 
on vapaaehtoinen maksu. 
Ennen ja jälkeen tilaisuuk-
sien on kahvitarjoilu lähe-
tystyön hyväksi. ”Soi kun-

niaksi Luojan!” -sävelhar-
taussarjan suunnittelus-
ta vastaa kanttori Hannu 
Niemelä.

Kesäilta soi kirkoissa 
ja seurakuntakodeissa

Heinäkuun konserttitarjontaa

vakkeet palautetaan leiriläis-
kokouksessa ke 2.7.
Virasto on avoinna Helenan 
loman aikana tiistaisin ja 
torstaisin klo 9–14.
Puhelinnumerot: Virasto 387 
172, kirkkoherra 040 5574 
957, diakonissa 045 6381 973, 
suntio 045 630 6081, talous-
päällikkö 045 630 6082, ker-
hohuone 387 512.
lumijoen kirkko toimii tie-
kirkkona 9.6.–31.7. klo 10–16.
lomat: Helena lomal-
la 20.6.– 25.7.; lomittajana 
Mirja Karjula. Maili lomal-
la 30.6.–31.7.; lomittajana 
Juha Pöykkö. Marjo lomal-
la 7.7.–3.8.; ei sijaista,  akuu-
teissa tapauksissa voi ottaa 
yhteyttä virastoon. Hilkka 
lomalla 14.7.–14.8, sijaisena 
Kaarina Koivula.
Vihitty: Veijo Antero Lahden-
perä ja Maria Katariina Ala-
kärppä sekä Arto Johannes 
Kauppi ja Elina Reetta Maria 
Vimpari.

kesäleiri yli 8-vuotiaille 
2.–5.8. Siikajoen Meriky-
lässä. Telttamajoitus, jos-
kin jonkin verran sisätilaa. 
Hinta 15 euroa leiriläiseltä. 
Sisaralennus 30 %. Ilmoit-
tautuminen 24.7. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon. 
Ilmoittautumisen jälkeen 
saat postitse leirikirjeen. 
Lisätietoja Niko Seppä 040 
9620891.
Partio: Pe 4.7. Make päi-
vystää partiotoimistos-
sa klo 14–16. Ke 9.7. Pök-
kelö-cityn 3. leiriläiskoko-
us seurakuntatalolla klo 
18–20. Pe 11.7. Make päi-
vystää partiotoimistos-
sa klo 14–16. Lippukunnan 
kesäleiri PÖKKELÖ CITY 08 
pidetään Hossan Seipinie-
messä 14–19.7. Sudenpen-
nut leirillä 17–19.7. Ilmoit-
tautumiskaavakkeita, en-
nakkotietokirjeitä ja leiri-
kirjeitä saa Limingan kirk-
koherranvirastosta. Kaa-

kirkkokuoro to 15.5. klo 
18.30.
runon ja suven ilta su 6.7. 
klo 19 kirkossa. Runonlau-
suntaa, kesälauluja ja mu-
siikkia.
raamattu- ja rukousilta ti 
8.7. klo 18 srk-salissa.

lauluja ja runoja poisnuk-
kuneiden muistoksi to 10.7. 
klo 14 Saarenkartanossa. 
Tuula Paltakari-Piekkola ja 
Kaisamarja Stöckell.
iltamusiikki to 10.7. klo 19 
kirkossa. Kaisamarja Stöckell, 
laulu ja Timo Ustjugov, urut 
ja piano.

Vuosilomat: Kirkkoherra 
Matti Keskinen 17.7. saakka. 
Sijaisena Seija Helomaa. 
kastettu: Enna Anniina 
Paaso. 
kuollut: Toini Eliina Kujala s. 
Tuomitie, 77.
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nuotioilta keskiviikkona 9.7. 
klo 18 Jokelan koululla. 
Vanhusten leiri maanantais-
ta perjantaihin 4.–8.8. Ison-
niemen leirikeskuksessa. ll-
moittautumisia otetaan vas-
taan 18.7. saakka. Paikkoja 
on myös päiväkävijöille. Lei-
rin hinta on 15 euroa. Soi-
ta diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 547 2636 tai Johanna 
Kerolalle p. 045 1393 993.
uusien päiväkerholaisten 
ilmoittautuminen vapau-
tuviin paikkoihin maanan-
taina 4.8. Voit soittaa ker-
hon numeroon klo 9.30–15 
tai tulla paikan päälle seu-
raavasti: klo 9.30–15 Vak-
kurila (p. 045-657 8437) klo 
9.30–11.30 Kellon seurakun-
takoti (p. 045-657 7426), 
klo 9.30–11.30 Martinnie-
men seurakuntakoti (p. 542 
5489) ja klo 9.30–11.30 Joke-
lan vanha koulu (p. 040-512 
8224). Kerhot täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä.  
Kerhoajat ja -ryhmät ovat 

nähtävillä kerhopaikkojen 
ovissa 13.8. lähtien tai voit 
tiedustella myös puhelimitse.  
Kerhot alkavat viikolla 34.
Perhekerhot aloittavat vii-
kolla 35. Kerhot kokoontuvat 
kirkonkylällä, Kellossa, Mar-
tinniemessä ja Jokikylässä. 
Perhekerhopäivät ja -paikat 
ilmoitetaan elokuussa.
kesäporinat. Vapaamuotois-
ta yhdessäoloa kyläläisille jo-
ka torstai klo 10–12 kesä-hei-
näkuun ajan Kiviniemen ker-
hohuoneessa, Kiviniemen-
tie 202 B, diakonissa Johan-
na Kerola. 
Haukiputaan kirkko on 
avoinna hiljentymistä ja tu-
tustumista varten 9.6.–29.8. 
maanantaista perjantaihin 
klo 10–18, jolloin myös kirko-
noppaat ovat paikalla.
kellonkartanon toimintaa: 
Kartanon kirkko sunnuntai-
na 6.7. klo 13, Tapio Pokka, 
pyhäkoulu, lauluseurat sun-
nuntaina 6.7. klo 15, Onko 
elämää eläkkeelläkin? lauan-

kesäillan sävelhartaudet
Tänään to 3.7. klo 20 seurakuntakeskuksessa. Virpi Räisä-
nen-Midth mezzosopraano ja Risto Ainali urut. Iltaharta-
us Arto Nevala. Kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi srk-kes-
kuksessa ennen tilaisuutta klo 19.30 ja tilaisuuden jäl-
keen.
To 10.7. klo 20 kirkossa, Heikki Niskakangas pasuuna 
ja Katri Niskakangas urut. Iltahartaus Jaakko Kaltaka-
ri. Kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi tapulissa ennen tilai-
suutta klo 19.30 ja tilaisuuden jälkeen.
To 17.7. klo 20 kirkossa, Henna-Mari Sivula mezzosopraa-
no ja Katri Niskakangas urut.  Iltahartaus Juha Sarkkinen.  
Kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi tapulissa ennen tilai-
suutta klo 19.30 ja tilaisuuden jälkeen.

taina 12.7. alkaen klo 14, Elvi 
ja Jaakko Lounela, kartanon 
kirkko sunnuntaina 13.7. klo 
15, Lounelat, Janne Krankka, 
Emma Vatka, 7 iltaa rukous-
kappelissa keskiviikkoisin 
klo 18, Kuntouttavien sano-
jen kirjoittajaleiri 14.–15.7., 
”Aika ja ajan merkit”, Pirkko 
Böhm-Sallamo, Tero Sallamo.
Suomen vanhoillislestadi-
olaisen rauhanyhdistyksen 
seurat lauantaina 5.7. ja sun-
nuntaina 6.7. Kellon seura-
kuntakodissa klo 12 molem-
pina päivinä.
rauhanyhdistys: Haukipu-
das: nuotioilta lauantaina 
5.7. klo 18.30 Elina ja Pent-
ti Paason huvilalla Yli-Iissä, 
Pahkalantie 1730 ja keski-
viikkona 16.7. klo 18.30 Rai-
li ja Pentti Päkkilän mökil-
lä, Päkkilänniementie, Jakku-
kylä, seurat sunnuntaina 6.7. 
klo 18 kirkossa, Timo Väntti-
lä ja sunnuntaina 13.7. klo 18 
ry:llä, Osmo Sarajärvi. Joki-
kylä: seurat lauantaina 5.7. 

klo 19 ry:llä, Ronald Simons-
son. kello: seurat sunnun-
taina 6.7. klo 17 ry:llä, Pentti 
Vinnurva, Osmo Sarajärvi.
kastettu: Hertta Julia Jus-
sila, Pihla Tuulia Hyvönen, 
Teea Hilla Maria Paavola, 
Saana Tuulia Soikko, Juu-
so Mikael Lohi, Vanessa An-
ni Ilona Sippala, Saku Emil 
Määttä, Antti Ilari Littow, 
Sandra Evelin Cser, Salli Ka-
tariina Koivisto, Seela Eeri-
ka Räihä.
avioliittoon kuulutettu: Pe-
ter Albert Tasala ja Marja-Lii-
sa Puijola, Jussi Matias Autio 
ja Minna Elisa Annikki Vileni-
us, Miikka Petteri Kärkkäi-
nen ja Janina Marianne Veh-
kaperä.
kuollut: Raili Tellervo Haa-
pea, 78; Seppo Juhani Pie-
tilä, 70; Markku Olavi Halo-
nen, 56.

kirkkoherranviras-
to avoinna kesäaika-
na 1.6.–31.8. ma-pe klo 
10–15, to 10–17, p. 5614 
500.

tiekirkot kutsuvat 
10.6.–10.8. Kempeleen vanha 
kirkko sekä Pyhän Kolminai-
suuden kirkko avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 
10–18 ja la-su klo 12–18. 
Palvelutalo Hovilan hartaus 
perjantaina 4.7. klo 14.

Päivähartaus torstaina 10.7. 
ja 17.7. klo 13 Terveyskeskus-
sairaalassa.
kesäkahvila torstaina 10.7. 
klo 12–14 Kirkonkylän srk-ko-
dilla. Tervetuloa tapaamaan 
tuttuja, kahvittelemaan ja 
viettämään aikaa yhdessä. 
Lisätietoja kahvilasta saat 
Leenalta p. 040-779 0365.
eläkeläisten leiripäivä Kos-
kelan leirikeskuksessa to 
17.7. Retken hinta 10 e. Läh-
tö Kirkonkylän srk-kodilta 

klo 9.15, Kokkokankaan srk-
keskuksesta klo 9.25 ja Hon-
kasen monitoimitalolta klo 
9.45. Paluu n. klo 15. Ilmoit-
tautumiset 8.7. mennessä 
diakoniatoimistoihin, p. 5614 
540 tai 5614 642.
Omaishoitajien leiripäivä 
Koskelan leirikeskuksessa ke 
23.7. Lähtö: Keskustan seura-
kuntakoti klo 10, Kokkokan-
kaan seurakuntakeskus klo 
10.10, Monari 10.15. Mahdol-
lisuus ulkoiluun, lepoon ja 
virkistykseen luonnon hel-
massa. Paluulähtö klo 14.30. 
Retken hinta 10 €. Ilmoittau-
tumiset 15.7. mennessä Sirk-
ku Määttä p. 040 7790 368 
tai kirkkoherranvirastoon p. 
5614 500.
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Varhaisnuoret: Koskelan lei-
ri 7.–9.7. Leirin hinta 25 €, si-
sältäen majoituksen, ruokai-
lun, matkan ja materiaalit. 
Sisaralennus 2. lapsi 20 € ja 
3. eteenpäin 15 €. Vielä mah-

Hartaus ja viikkomessu kes-
kiviikkona 9.7. klo 14 Jaaran-
kartanossa. Markku Palosaa-
ri, Ulla Keränen.
kirkkoherra Pauli nieme-
lä lomalla 7.7.–3.8. Sijaisena 
Markku Palosaari.
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, 050 322 4664.
kodinhoitaja toini Haapala 
lomalla 23.6.–20.7. Puhelin-
päivystys loman jälkeen arki-
aamuisin klo 8–9 p. 044 576 
0019.

diakoniatyöntekijän vas-
taanottoa ei ole Jäälissä ke-
sä- ja elokuun aikana. Ajan-
varaus puhelimella. Ee-
va Mertaniemen sijaisena 
16.6–20.7. diakoni Mirva Tuo-
hino.
rauhanyhdistys: Päiväseurat 
sunnuntaina 6.7. klo 13 ry:llä. 
Seurat sunnuntaina 13.7. klo 
17 ry:llä.
kastettu: Salla Maria Korpi 
ja Hilja Maria Manninen. 

kiimingin seurakunnan 
virasto palvelee asiakkai-
ta kirkkosalin viereisessä 
kanttorien työhuoneessa 
heinäkuun ajan.

Kiimingin ainoa kirpputori Lähetyspisara sijaitsee Tuohi-
maantie 12:ssa. Kirpputori on avoinna arkisin kello 9–17. Sin-
ne otetaan lahjoituksina vastaan puhtaita ja ehyitä vaattei-
ta, kenkiä, kirjoja, huonekaluja ja muuta pikkutavaraa. Uu-
tena toimintamuotona Lähetyspisarassa on vaatteiden kor-
jauspalvelu. 
Tuotto menee lyhentämättömänä seurakunnan nimikkolä-
hettien työn tukemiseen. 
Kirpputori liittyy projektiin, jossa yhteistyökumppaneina 
seurakunnan kanssa ovat 4H-yhdistys, työvoimatoimisto ja 
TE-keskus.  Projektin tavoitteita ovat työllistäminen, työ-
elämän harjoittelu, työelämävalmennus ja syrjäytymisen eh-
käiseminen. Kirpputorin tavoitteita ovat kestävään kehityk-
seen opastaminen ja ympäristönsuojelulliset näkökulmat. 
Kirpputorilla voi tehdä löytöjä, joita voi joko käyttää sellai-
senaan tai muodistaa sopivaksi edullisesti.

tuu mukaan, ilmoittaudu pi-
kaisesti, Merja Järvenpäälle, 
p. 040 7790 372.
nuoret: avoimet ovet tors-
taisin klo 19–21 Vanhassa 
pappilassa. nuotioilta per-
jantaina 11.7. klo 20–23 Van-
han pappilan pihalla.
kempeleen ry: Seurat pe 4.7. 
klo 18 ry:llä. Seurat su 13.7 
klo 16 ry:llä.
kastetut: Niilo Sakari Kurtti-
la, Atte Tapani Kristian Joen-
suu, Miila Alisa Fredriika Ju-
vani, Alina Olivia Daavitti-
la, Ida Eveliina Näränen, Ee-
lis Toivo Ilmari Isomäki, Eelis 
Oskari Saarimaa, Ahti Juhani 
Kärkkäinen, Nina Sofia Lam-
pela, Wilma Olivia Kontio, 
Veeti Juhani Paakkonen, Jen-
ny Iida Maria Korhonen, See-
la Martta Helmiina Ahola.
Vihitty: Sami Rikhard Karvo-
nen ja Hanna-Mari Koivukos-
ki. Janne Johannes Pitkänen 
ja Maija Liisa Keskitalo.

muotinäytös 
kiiminki-
päivillä 
Kiiminkipäivillä on lau-
antaina 9.8. kello 11.10 
ja 15.30 Lähetyspisa-
ran tarjoamaan muotia 
esittelevä muotinäytös. 
Muotinäytöksen jälkeen 
asukokonaisuudet ovat 
myytävänä.

kirpputorilla 
monta tehtävää
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 3.–17.7.2008

muhos www.evl.fi/srk/muhos

Re b e k ka Naa t us
Re b e k ka Naa t us

Kiitos
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Hartaus to 3.7. klo 13.15 vuo-
deosastolla.
kahvipussitalkoot ma 7.7. 
klo 12 srk-talolla.
Hartaus to 10.7. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
lähetystyö kiittää juusto-
maidon lahjoittajia, talkoo-
laisia ja ostajia.
tulossa: Limingan Rovasti-
kunnan perheleiri 13.–14.9. 
Hailuodossa teemalla ”Kap-
teenin kansa.” Leirille yhtei-
nen linja-autokuljetus. Ma-
joittuminen Luotokeskukses-
sa. Seuraa ilmoittelua Rau-
han Tervehdyksestä mm. 
hinnasta ja ilmoittautumi-
sesta.
Partiotyö: Lippukunnan ke-
säleiri PÖKKELÖ CITY 08 pi-
detään Hossan Seipiniemessä
14.–19.7.  Sudenpennut leiril-
lä 17.–19.7.  Ilmoittautumis-
kaavakkeet  ja ennakko-oh-
jeet ovat jaossa Kotikolon 
eteisessä. Ilmoittautumiskaa-
vakkeet palautetaan partio-

Hartaus ti 8.7. klo 13 Muhok-
sen palvelukodissa, Pekka 
Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 8.7. 
klo 13.30 Palveluasunnoilla, 
Pekka Kyllönen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 8.7. 
klo 14 Sinisiivessä, Pekka Kyl-
lönen. 
Hautausmaahartaus ke 16.7. 
klo 18, Pekka Kyllönen.
Vuosilomia: kirkkoherra Jou-
ni Heikkinen 2.–23.7., talous-
päällikkö Riitta Kukkohovi-
Colpaert 20.7.saakka, seu-
rakuntapastori Simo Pekka 
Pekkala 20.7. saakka, kantto-
ri Ossi Kajava 2.–18.7., nuo-
risotyönohjaaja Rainer Vää-
nänen 27.7. saakka, vastaava 
lastenohjaaja Sirpa Kukkoho-
vi 1.7.–3.8., lähetyssihteeri, 
lastenohjaaja Anja Hämäläi-
nen 2.7.–3.8.  
rippikoulut: Kesä II -rippi-
koulun konfirmaatio su 6.7. 
klo 10 kirkossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 

klo 6.30. 
muhoksen rauhanyhdis-
tys: Nuotioilta pe 18.7. klo 
19 Koortilassa, www.muhok-
senrauhanyhdistys.fi.
kastettu: Ilona Aino Kristii-
na Väänänen.
Vihitty: Olli-Pekka Jeremias 
Alakylmänen ja Hanne Mira 
Johanna Heiskanen.
kuollut: Lea Sanelma Kes-
ti, 84 ; Väinö Johannes Huh-
tala, 81.

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 paikalle. Muul-
loin sopimuksen mukaan p. 
08-821 940. 

apua arjen askareisiin?
Seurakunnan nuorten mat-
karyhmä auttaa pihan ja ko-
din pienissä siivouksissa, las-
ten hoidossa ym. kodin teh-
tävissä. Hinta 5 € / tunti / 
apuri. Varaukset Tiinalta, 
040 571 4636.
nuorten extreme-reissu – 
vai mikä se oli? 22.–23.7. Hil-
turannassa ja Oulussa. Hinta 
10 €. Vain muutama paikka 
on vapaana. Reissu on K15 eli 
tarkoitettu rippikoulun käy-
neille nuorille. Ilmoittautu-
miset ja lisätiedot 040 571 46 
36 tai tiina.inkeroinen@evl.fi.
10–13-vuotiaiden varhais-

nuorten kesäleiri Hilturan-
taan 14.–16.7. Vielä vapaita 
paikkoja. Leirin hinta 10 €. Il-
moittautumiset  kirkkoher-
ran virastoon 08 8823 100. 
Lisätietoja leireistä voi kysel-
lä Tiinalta 040 571 4636 tai 
tiina.inkeroinen@evl.fi
rauhanyhdistykset: Seurat 
Sarakylän kappelissa la 5.7. 
klo 19 (J Lehto, I Jurmu) ja 
su 6.7. klo 12 (K Laivamaa, H 
Hintsala) ja su 6.7. klo 19 seu-
rat ja Hpe (P Kyllönen).  Seu-
rat Kurenalan RY:llä su 6.7. 
klo 17 (P Eskola, P Lehto) ja 
kirkossa su 13.7. klo 17  (T 
Luokkanen, I Jurmu). Kesä-
seurat Iinattijärvellä su 13.7. 
klo 12 ja klo 18. Seurat Kipi-
nässä Lauri Pähtilällä su 13.7. 
klo 13 (E Moilanen, J Vuor-
ma).
kastettu: Tuomas Jalmari 
Pyykkönen, Petra-Sofia Man-
ninen, Nella Elina Peltoniemi 
ja Kristian Sampo Tapio Pel-
toniemi.

toimistoon tai kirkkoherran-
virastoon. Lippukunnan koti-
sivut www.niittykarpat.fi.
rauhanyhdistys: Pe 4.7. klo 
19 nuotioilta Ida Vähäsöy-
ringillä. Su 6.7. klo 14 seu-
rat ry:llä. Su 13.7. klo 14 seu-
rat Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
kastettu: Enni Anniina Haa-
taja, Lauri Pentti Hannila, 
Juuso Eerik Kimpimäki, Hel-
mi Aino Juulia Korri, Elias 
Antero Kurikka, Helmi Ali-
sa Lahdenperä, Aake Sala-
ma Laukkanen, Aapo Elias 
Oinonen, Aaro Juho Kaler-
vo Ojanperä, Veikka Lauri Ju-
hani Pengerkoski, Eemil Ant-
ti Johannes Pudas, Pihla So-
fia Saarnio, Senni Salli Emilia 
Valtanen ja Karo Miska An-
tero Vuoppola.
Vihitty: Toni Eerik Valtanen 
ja Anne Marja Helena Niska-
nen; Veli-Pekka Äijälä ja Nii-
na Maria Kinnunen; Juha 
Matti Antero Pirttikangas ja 

Oulussa vietettyjen valtakunnallisen Lä-
hetysjuhlien yhteydessä järjestetyssä kil-
pailussa etsittiin Oulun hiippakunnan lä-
hetyssukkaa.
Kilpailun voitti Anna-Kaisa Happosen 

kutoma sukkapari. Voitto tuli siis  Mu-
hoksen seurakuntaan ja Limingan rovas-
tikuntaan.
Voittajasukkaparia voi ihailla viereises-

sä kuvassa.

kuollut: Paavo Antero Räisä-
nen, 83; Heimo Päiviö Sassi, 
49; Mari Hannele Pelttari, 36;  
Sirkka Liisa Kuha, 66;  Lempi 
Katariina Haarala, 92;  Arttu 
Juurikka, 81.

Lämmin kiitos 
75-vuotisseuroihini 
osallistumisesta ja 
lähetystyön hyväksi 
kerättyyn kolehtiin 
osallistumisesta. 

Kolehti tuotti 516 
euroa. 

Kiittäen Kerttu Inkala.

Seurakuntaretki kuopioon 
6.–7.8.
Retkeen sisältyy tutustuminen 
tuomiokirkkoon, ortodoksiseen 
kirkkomuseoon, korttelimuse-
oon, risteily Kallavedellä sekä 
kauppatorilla käynti. Hinta noin 
100 € sisältää matkat, hotelli-
majoituksen, ruokailut, pääsy-
maksut ja risteilyn. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset: diakonissa 
Leena Leskelä 040 547 0785 tai 
kirkkoherranvirasto 533 1284.

Paula Tuulikki Lehtikangas. 
kuollut: Ritva Helena Mar-
tikkala e. Piipari, 58; Esa Ju-
hani Karppinen, 52, Kirsti Lii-
sa Kyllönen e. Lampén, 75.

lähetyssukka-
kilpailun voitto 
muhokselle

Kiitän teitä kaikkia yhteisvastuukeräykseen 
osallistuneita.

Listakerääjät, tämän vuoden listakeräyksen 
tuotto oli huomattavasti suurempi kuin viime 
vuosina, kiitos teille siitä. 

Kiitokset teille lukuisat vapaaehtoiset ja kuo-
rolaiset, jotka osallistuitte eri tempauksiin niin keskustassa kuin Sarakylässakin. 

Kiitokset Pudasjärven yrittäjille lahjoituksistanne.

Diakoniatyön johtokunta on päättänyt, että oman seurakunnan osuus eli 10 
prosenttia keräyksen tuotosta kohdennetaan kehitysvammaisen nuoren työllis-
tämiseen seurakunnassa vuoden 2009 aikana.

Yhteisvastuukeräys tuotti tänä vuonna 10 745,94 euroa.

Iivari Jurmu 
keräyspäällikkö 

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

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava
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Kirkkokahvit seurakuntako-
dissa ja kotiseutujuhla seura-
kuntakodin piha-alueella, lo-
puksi juustokeittoa 2 € / lau-
tanen.
Sanajumalanpalvelus su 
13.7. klo 12, Jaakkola, Lei-
nonen.
Seurat su 6.7. klo 19 ry:llä.
Varhaisnuorten leiri 8.–9.7. 
Ristironkkelissa 11–14-vuoti-
aille (94–97 synt.).
lauluhetki ti 8.7. klo 12 Väi-
nölän pihassa.
urkuvartti ke 9.7. klo 12 Piip-
polan kirkossa.
kesäkerho pe 11.7. klo 13–15 
seurakuntakodissa 6–14-vuo-
tiaille (94–02 synt.), lisä-
tietoja Katariina Rautio p. 
0207109 877.
aittakahvilassa kirkkokah-
vit lähetystyön hyväksi su 
20.7. ja su 27.7. kirkon jäl-
keen.
kastettu: Viena Maria Kos-
kelo.
Vihitty: Sampo Mikael Sep-
pälä ja Liisa Anna Elina Sää-
relä.

Pulkkila
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 10 kirkossa, Luokkala, 
Kyöstilä.
messu su 13.7. klo 10 kirkos-
sa, Luokkala, Kyöstilä.
Seurat su 6.7. klo 13 ry:llä, 
Pekka Marin ja Mauno Eilola.
lauluilta to 10.7. klo 18 Haa-
pavuoren laavulla.
kastettu: Helka Maria Kä-
renlampi.
avioliittoon kuulutetaan: 
Joni Erik Oja ja Pia-Pauliina 
Paaso.

PYHÄntÄ
messu 6.7. klo 12 kirkossa, 
Luokkala, Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus klo 12 
kirkossa, Rahko, Kyöstilä.
kesäkerhot pe 4.7. ker-
hohuoneessa: klo 10–12 
3–6-vuotiaat ja klo 13–15 
7–13-vuotiaat.
ry:n seurat su 6.7. klo 16 Ta-
vastkengän kylätalossa, Sa-
kari Göös ja Kalevi Sipilä.
Seurat ti 8.7. klo 19 ry:llä, 

kuollut: Aarre Gabriel Aho, 
70 ja Alva Linnea Saarela e. 
Starkkila 85.
avioliittoon kuulutettu: Jus-
si Iisakki Luomajoki ja Sa-
ra Maaria Jaakola, Tuira evl, 
Arttu Hermanni Aitto-oja, 
Siikasalo evl ja Hanna-Leea 
Mäkitalo, Haapavesi evl, Te-
ro Tapani Lähdesmäki ja Tar-
ja Tuulikki Löhönen, molem-
mat Siikasalo evl.

Hartaus perjantaina 4.7. klo 
13.30 Kotolassa.
Virsikirkko sunnuntaina 6.7. 
klo 18 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Teemu Isokääntä, 
kanttori Tomi Heilimo.
konfirmaatiomessu sun-
nuntaina 13.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Tee-
mu Isokääntä, kanttori Tomi 
Heilimo.
Sävelhartaus keskiviikko-
na 16.7. klo 19 Tyrnävän kir-
kossa.
lomalla: Leila Ikonen 
30.6.–31.7., Pentti Korkiakos-
ki 2.7.–3.8., Riitta Pesonen 
30.6.–27.7.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pihaseurat sunnuntaina 6.7. 
klo 18 Vellamo ja Toivo Iko-
lalla.
kastettu: Iida Olivia Jokita-
lo, Johannes Erkki Nikolai 
Kananen, Cristo Erik Koleh-
mainen, Atte Eemeli Leski-
nen, Elias Olavi Henrikki Mik-
konen, Jenniina Tuulia Nissi-
lä, Mikael Onni Joonatan Pit-

kälä, Eelis Heikki Eemil Rau-
daskoski, Miro Eemeli Sark-
kinen.
kuollut: Janne Kristian Ko-
nola, 20.
avioliittoon vihitty: Tuo-
mo Tapio Ojala ja Virpi Maa-
rit Hälinen.

temmeS
Sanajumalanpalvelus sun-
nuntaina 6.7. klo 10 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kanttori 
Tomi Heilimo. Kuljetuspyyn-
nöt p. 0400 280 678. Tem-
meksellä 50-vuotta sitten ri-
pille päässeiden kirkkopyhä, 
juhla Temmes-päivien pää-
tyttyä seurakuntatalolla.
Sävelhartaus torstaina 10.7. 
klo 19 Temmeksen kirkossa. 
Antti Kärsämä ja Martti Ark-
kila. Tilaisuudessa esitetään 
myös hepreankielisiä laulu-
ja. Kahvit tapulissa lähetyk-
sen hyväksi.

ruukki
diakonissa päivystää: to 
10.7. klo 9–11 Paavolan srk-
talolla.
rauhanyhdistykset: Kesä-
keskiviikkoilta ke 9.7. klo 19 
Eila ja Rauno Terholla ja ke 
16.7. klo 19 Marja ja Timo 
Kinnusella.
kastettu: Eino Juhani Karvo-
nen, Mira Ilona Mustonen, 
Eleena Aino Mirjami Yrjänä 
ja Fanni Helmiina Pöyskö.
avioliittoon kuulutettu: Aa-
ro Einari Storlöpare ja Tuula 
Marjatta Pellikka.
avioliittoon vihitty: Juha 
Matti Mustonen ja Maarit Ir-
meli Savaloja.
kuollut: Elli Maria Vuoluk-
ka e. Virsu, 75 ja Eeva Ma-
ria Sarkkinen e. Rimpeläi-
nen, 84.

SiikaJOki
Seurakuntatoimisto avoin-
na kesän ajan maanantaisin 
klo 9–13, p. 010 4250 299.
90-vuotissyntymäpäivälau-
luseurat la 5.7. klo 14 Puha-
kan talossa Toini Eskolalla. 
Siikajoen Karinkanta, Karin-
kannantie 76.
kastettu: Saana-Maija Su-
sanna Kitinoja.

ViHanti
Seurakuntatoimisto on 
avoinna kesän ajan ti-pe klo 
9–12 p. 010 4250 271.
Pudasjärven ryhmän konfir-
maatiomessu la 5.7. klo 10 
kirkossa. 
Hartaus ke 9.7. klo 12 van-
hainkodilla.
kesäilta soi ke 16.7. klo 20 
kirkossa. 
rauhanyhdistys: To 17.7. klo 
18.30 kirkonkylän ry:n seu-
rat. Jouni Hintikka.
kastettu: Jonna Miia Karo-
liina Siuvatti, Petro Matti Ta-
pio Launonen ja Toni Juha-
ni Vikki.

kirkkoherranvirasto Piip-
polassa on avoinna ma, 
ke, to ja pe klo 9–13
Seurakuntatoimistot 
avoinna ma ja pe klo 
9–12.

Piippolan, Pulkkilan, Pyhän-
nän ja rantsilan kirkot toi-
mivat tiekirkkoina: avoin-
na 25.6.–3.8. ke-la klo 10–16 
ja su 11–14. Kestilän kirkko 
avoinna ma-pe klo 9–15 ja 
muina aikoina sopimuksen 
mukaan. 
kirkkoherra erkki Piri lo-
malla 2.–25.7., sijaisena 
Markku Jaakkola, p. 0207109 
731.

keStilÄ
Perinnejumalanpalvelus su 
6.7. klo 10 kirkossa, Rahko, 
Määttä, kirkkokuoro muka-
na. Kirkon jälkeen Kestilä-
päivien ohjelman mukaisesti 
sankarihautojen kukitus, pu-
he ja perinnepäivällinen.

messu su 6.7. klo 19 ry:n ke-
säseuroihin liittyen, Piri, 
Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 
13.7. klo 10 kirkossa, Rahko, 
Koistinen.
Seurat su 6.7. klo 12 ry:llä, 
Tapani Mikkonen, Tarmo Väi-
sänen.
kesäkerho to 10.7. kerho-
kodisseurassa: 3–6-vuotiail-
le klo 10–12 ja 7–13-vuotiail-
le, lisätietoja Katariina Rau-
tio, p. 0207109 877.
nuotioilta pe 18.7. klo 19 
ry:llä.
tulossa: su 20.7. seurakun-
talaisten virkistyspäivä alk. 
klo 10 messulla, ruokailu, oh-
jelmaa ja kahvit seurakunta-
kodissa.
kuollut: Yrjö Henrikki Leino-
nen, 83, kirj. Paltamon srk.
kastettu: Aleksi Miikkael 
Jussila.

PiiPPOla
messu su 6.7. klo 10 kirkossa, 
Piri, Leinonen. Huomaa aika. 

Ronald Simonson USA:sta, 
tulkkaus suomeksi, kolehti 
SRK:n lähetystyölle.
maakunnalliset seurat pe-
su 11.–13.7. Reisjärven Opis-
tolla.
kastettu: Jenna Julia Lyyti-
käinen.
Vihitty: Raimo Juhani Hoik-
ka ja Pirkko Kaarina Kivelä.

rantSila
Sanajumalanpalvelus su 6.7. 
klo 19 kirkossa, Rahko, Lei-
nonen.
messu su 13.7. klo 10 kirkos-
sa, Jaakkola, Leinonen.
Perinnejumalanpalvelus su 
20.7.klo 10 kirkossa, Jaakko-
la, Leinonen.
Seurat su 6.7. klo 18.30 ry:llä.
Veteraanikuoron ja lapsi-
kuoron yhteiset harjoituk-
set ke 9.7. klo 11 kirjastossa.
Virsilauluilta pe 18.7. klo 19 
Pappilan rannassa, Jaakkola 
ja Leinonen.
kastettu: Niilas Eerikki Torn-
berg.

tiekirkot

Piippolan, Pulkkilan, Py-
hännän ja Rantsilan kir-
kot toimivat tiekirkkoina. 

Ne ovat avoinna 
25.6.–3.8. ke-la 
klo 10–16 ja su 11–14. 

Kestilän kirkko on avoin-
na ma-pe klo 9–15 ja 
muina aikoina sopimuk-
sen mukaan.

uusien eskarilaisten 
siunaus 10.8.

Uudet eskarit siunataan per-
hekirkkojen yhteydessä kel-
lo 10.00 Paavolassa ja kello 
12.00 Revonlahdella.

Tervetuloa kaikki koulutai-
valtaan aloittavat esikoulu-
laiset perheineen!
Perhekirkon jälkeen tapulis-
sa tarjottavat.

Päiväkerhoon ilmoittauminen 
(03-05 synt.)

Päiväkerhossa touhutaan monenlaista mukavaa, muun 
muassa leikitään, hiljennytään pikkukirkossa, syödään 
omat eväät ja lauletaan sekä askarrellaan. Pienten ker-
hon kesto on 2 tuntia ja isojen 3 tuntia. 
Kerhot kokoontuvat seurakuntataloilla Ruukissa, Paavo-
lassa ja Revonlahdella.
Toivomme, että mahdollisimman moni lmoittaisi lapsen-
sa netissä osoitteessa: www.siikasalo.fi. Lapsityön alta 
löytyy ilmoittautumislomake.
Puhelimitse tai Ruukin seurakuntatalolla voi ilmoittau-
tua keskiviikkona 13.8. klo 8–16. Puhelinnumerot ovat 
Pirkko 050 5455 634 tai Jonna 050 5300 697.
Kerhot alkavat heti syyskuun alusta viikolla 36.

Lapsesi kerhon kokoontu-
misajan löydät netistä 18.8. 
tai Rauhan tervehdykses-
tä 28.8.
Ryhmät jaetaan ikävuosien 
mukaan.

Tervetulleeksi teidät toi-
vottavat lastenohjaajat 
Pirkko ja Jonna.

aikuisten 
syysvaellus 

Aikuisten syysvaellus 
17.–21.9. suuntautuu 
alustavan suunnitelman 
mukaan Saariselän tun-
turialueelle. 
Tiedustelut Lauri p. 050 
5161 548. Ilmoittautumi-
set mieluiten sähköpos-
titse osoitteeseen siika-
salo@evl.fi. 
Hinta 45–60 euroa lähti-
jämäärästä riippuen. 1.9. 
alkaen linja-auton va-
paat paikat omatoimilo-
mailijoiden varattavissa.

Vuonna 2005 syntynei-
den 3-vuotiaiden yhteiset 
synttärijuhlat Ruukin seu-
rakuntatalolla keskiviikko-
na 27.8. klo 18. 
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1. kivi

Suomalainen oikeussysteemi on 
nurinkurisuuksia täynnä. Kan-
sanedustajat söheltävät kiireissään 
niin huonosti laadittuja lakeja, että 
ammattituomarikaan ei saa niis-
tä selvää. Joskus lait ovat taas niin 
vanhentuneita, että niiden nou-
dattaminen tuottaa suuren vää-
ryyden.

Lain mukaan todistaja saa kiel-
täytyä todistamasta, jos hän on tai 
ollut jutun asianomaisen kanssa 
avioliitossa tai on kihloissa. En-
tä avopuolisot? Heidät on jätetty 
hirveään asemaan. Jos lakia tulki-
taan tiukasti, kuten joskus tapah-
tuu, avopuoliso pakotetaan todis-

tamaan siippaansa vastaan. Avo-
puolisoita kun ei ole mainittu iki-
vanhassa laissa ollenkaan.

Avioliittoon lupautuneen ei tar-
vitse todistaa, vaikka hän olisi ol-
lut kihloissa vaikkapa vain kak-
si kuukautta eikä hän olisi edes 
muuttanut yhteen kumppaninsa 
kanssa.

Avopuoliso on tiukan tulkin-
nan mukaan todistusvelvollinen, 
vaikka hän olisi ollut siippansa 
kanssa vuosia yhdessä ja yhteisiä 
kersojakin olisi jo aika liuta.

Onneksi oikeusistuimissa käy-
tetään myös järkeä. Kivenheittä-
jälle on kerrottu, että useimmis-

sa tapauksissa oikeusistuimissa ei 
pakoteta avopuolisoa todistajak-
si. Lakia tulkitaan väljästi ja inhi-
millisesti.

Mutta on olemassa toisenlaisia-
kin tapauksia, joissa oikeus ei ole 
todellakaan tapahtunut, vaikka 
lain kirjainta on noudatettu. Avo-
puoliso ja hänen kumppaninsa on 
pantu mankeliin, täysin laillisesti.

Muuankin tuomari kauhistelee 
tällaista käytäntöä. Hän onkin re-
hellinen ja inhimillinen mies. Kaik-
ki lakimiehet eivät sitä kuitenkaan 
ole vaan julmia pykälänviilaajia.

Kivenheittäjän mielestä paras 
keino vastustaa tällaista lakia on 

olla tottelemasta sitä. Mitä sinä 
tekisit, jos joutuisit todistamaan 
lastesi äitiä vastaan? Tai miestäsi, 
jonka kanssa jaat elämäsi.

Et taatusti todistaisi tai valeh-
telisit oikeudessa. Niin kivenheit-
täjäkin tekisi. Mikä ei ole oikeus ja 
kohtuus, ei saata olla lakikaan.

Rauhan Tervehdys tarttuu haastee-
seen ja heittää ensimmäisen kiven. 
Jos se osuu ja tekee kipeää, se on tar-
koituskin.

Älä todista siippaasi vastaan

Kolumbian lapset 
tarvitsevat kummeja
Nelida Mora on pieni, tuima nai-
nen. Tuimuutta hän tarvitseekin, 
sillä hän asuu Kolumbiassa, yh-
dessä maailman väkivaltaisim-
mista maista. Lisäksi hänellä on 
tehtävä: Mora on vastannut Suo-
men Lähetysseuran ja Kolumbian 
luterilaisen kirkon kummiohjel-
masta jo kahdeksan vuotta. Hän 
vieraili Oulun Lähetysjuhlilla ke-
säkuussa.

Kolumbian sisällissota on kes-
tänyt yli 40 vuotta. Yhteiskunta 
ei kykene antamaan kansalaisille 
ja sodan uhreille tarpeeksi suo-
jaa. Perheet ovat kärsineet, ihmi-
siä kuollut.

Tämänkin vuoksi kummioh-
jelmaa tarvitaan. Lähetysseural-
la on Kolumbiassa yli 250 kum-
milasta, osa heistä on jo opiske-
lijoita.

Mora kertoo, kuinka joillakin 
alueilla kokonaiset perheet kato-
avat. Perheitä on uhkailtu ja ne 
ovat katsoneet parhaaksi kadota.

Lapset ovat usein traumaatti-
sia. Heidän kykynsä elää jokapäi-
väistä elämää on taantunut. Kou-
lukaan ei aina suju hyvin.

Hallitusta vastustavat sissit 
suhtautuvat yllättävän hyvin hu-
manitaariseen toimintaan. Mora 
kertoo, kuinka muuan suomalai-
nen lähetti kulki yksin viidakos-
sa sissien alueilla. Hänet pysäy-
tettiin ja häntä vaadittiin kerto-
maan mitä hän tekee yksin vii-
dakossa.

– Olen menossa kummilapsen 
luokse kouluun, nainen vastasi. 
Nainen sai jatkaa matkaansa.

25 euroa 
kuukaudessa
Suomalainen kummi maksaa 
kuukaudessa 25 euroa kummi-
lapsensa hyväksi. Raha menee 
pääasiassa koulutukseen. Erityi-
sesti on tuettu lapsia, jotka ovat 
joutuneet koulujärjestelmän ul-

kopuolelle maan sisäisen pako-
laisuuden tai vanhempien varat-
tomuuden vuoksi.

Suomalaiselle 25 euroa ei mer-
kitse juuri mitään, mutta Kolum-
biassa summa on suuri.

– Kummin tarvitsee maksaa 
vain summa, muuta ei vaadita, 
mutta yhteydenpito olisi suota-
vaa, sanoo Mora.

Mora pahoitteleekin, että 
kummit eivät aina viitsi kirjoit-
taa lapsille. Hän kertookin usein 
lapsille, että kummit ovat jo niin 
vanhoja, että he eivät jaksa kir-
joittaa.

– Haluaisin, että kummin ja 
lapsen välillä olisi yhteys. Että 
uutiset kulkisivat puolin ja toi-
sin. Jos kummilta tulisi kirje, sil-
lä olisi kasvattava ja kouluttava 
merkitys.

Suomen Lähetysseuran työn-
tekijä Laura Koivulahti on sa-
maa mieltä. Hän vastaa Lähe-
tysseuran Aasian ja Latinalaisen 
Amerikan kummiasioista.

– Näin opittaisiin puolin ja 
toisin tuntemaan kulttuureja, 
Koivulahti tuumii. 

Koivulahti on itsekin kummi. 
– Hain kummilasta tietenkin 

oman työni kautta, kun tiedän 
miten homma toimii, Koivulah-
ti kertoo.

– Lapset kysyvät usein, mitä 
kummille voisi oikein kirjoittaa, 
Mora kertoo.

– Samaa kysyvät kummitkin, 
Koivulahti sanoo väliin.

– Olen neuvonut kirjoitta-
maan kivoista asioista, miten 
vaikka menee poika- tai tyttöka-
verin kanssa, Mora selostaa.

Kummilapsia 
13 maassa
Koivulahden mukaan Lähetys-
seuralla on kummilapsitoimin-
taa 13 maassa.

– Suurimmat kiitoksen kuulu-

Kummikoordinaattori Nelida Mora (oik.) työskenteli ennen nykyistä tehtäväänsä lähes neljä vuosikymmentä 
opettajana. Laura Koivulahti vastaa Lähetysseurassa Aasian ja Latinalaisen Amerikan kummitoiminnasta.

Kolumbiaa on riivannut sisällissota yli 40 vuotta. Kummitoiminta 
auttaa monia lapsia pääsemään kouluun.

S a t u L a p in lam p i

Faktaa
Suomen Lähetysseuralla on tällä hetkellä noin 3060 kummisopimusta. Kummina voi olla yksittäi-
nen henkilö, perhe, ryhmä, seurakunta tai yhteisö. Voit kummina tukea yksittäistä lasta tai koko-
naista lapsiryhmää: koulua, päiväkotia tai lastenkotia. Voit myös tukea koko kummilapsitoimintaa 
Kummilapsirahaston (KLAP) kautta.

Kummitoiminnan kuukausimaksut on määritelty lasten tarpeiden ja maan olosuhteiden mukaan. 
Kummi maksaa tietyn summan kuukaudessa (20-50 euroa/kk) lasten kulujen kattamiseksi.

Kummituella maksetaan lasten koulumaksut paikallisen kirkon kautta oppilaitoksille sekä lasten 
elinkustannuksia tarpeen mukaan. Lisäksi kummiyhdyshenkilö hankkii paikallisten kirkon työn-
tekijöiden kanssa esimerkiksi tarvittavat koulupuvut ja -tarvikkeet.

vat suoraan nuorten suista. Kii-
nassa paikallinen televisio haas-
tatteli kahta nuorta miestä, jotka 
kertoivat miten kummitoiminta 
oli heitä auttanut. Nyt heillä oli 
työpaikat, Koivulahti iloitsee.
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