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P
oikkeuksellisten, voimakkaita tunteita he-

rättävien tapahtumien jälkeen alkaa ylire-

agointien aika. Se on eräänlaista jälkite-

rapiaa. Siten hoidetaan sitä avuttomuu-

den tunnetta, minkä voimakas tapahtuma on ai-

heuttanut.

Jokelan surullisen tapauksen jälkeen muutamil-

la nuorilla järki hieman sumeni. He tulivat säikytel-

leeksi ihmisiä tyhmillä uhkauksilla.

Näitä ihmisiä on nyt jonkin aikaa jahdattu, syy-

tetty ja tuomittu. Virkakoneiston reaktio on ymmär-

rettävä ja monessa tapauksessa varmasti oikea.

Liian pitkälle mennään siinä vaiheessa, kun kai-

kenlaisia keskusteluita kontekstista riippumatta 

ryhdytään tulkitsemaan mahdollisina rikoksina.

Tämän sai maistaa turkulainen lääketieteen opis-

kelija, joka suljetulla keskustelupalstalla kirjoitti 

menevänsä sarjamurhailemaan Turun yliopistolli-

sen keskussairaalan käytäville.

Hänet on asetettu syytteeseen sillä perusteel-

la, että teko oli omiaan aiheuttamaan pakokauhua 

ja pelastustoimia. Muutamat ihmiset olivat otta-

neet ilmeisen mauttoman huulenheiton vakavasti 

ja menettäneet yöunensa. 

Syyttäjäkin on todennut, 

että opiskelijalla ei ollut 

aikomusta toteuttaa sano-

misiaan.

Olla omiaan aiheutta-

maan -ilmaus on omiaan 

olemaan vaarallinen. Tapa-

uksissa, joissa ilmausta 

käytetään, rikos tulee usein toteennäytetyksi sillä 

perusteella, miten toiset ihmiset jonkun sanomi-

siin reagoivat tai olisivat voineet reagoida. Ja mieliä 

kuohuttaneiden tapahtumien jälkeen reagoidaan 

aina voimakkaasti.

Samanlaisella logiikalla tuhannet ihmiset on 

aikoinaan määritelty vastavallankumouksellisiksi ja 

valtion vihollisiksi. Joissakin paikoissa määritellään 

yhä. Sanoja on helppo lukea ja kuunnella halutus-

sa sävyssä.

Miten muuten on selitettävissä se, että ennen 

Jokelan tapausta keskustelu-

palstoille kirjoitettuja maut-

tomuuksia ei tulkittu uhka-

uksiksi eikä niistä juurikaan 

nostettu näyttäviä syyttei-

tä? Samanlaista kirjoittelua 

on taatusti esiintynyt aiem-

minkin.

Jos turkulainen lääketie-

teen opiskelija olisi tuhertanut kirjoituksensa ennen 

Jokelan tapausta, kukaan ei olisi siihen puuttunut, 

vaikka sama laki oli voimassa silloinkin.

Aatoksia

On omiaan aiheuttamaan

Erotaan 
kirkosta 
Yleisradiolla ja kirkolla on saman-
tapainen ongelma. Molemmilta ka-
toaa maksavia asiakkaita ja molem-
mat haparoivat digitaalisessa ympä-
ristössä. 

Kirkolla on omat ongelmansa 
pienten, mutta äänekkäiden ryhmi-
en kanssa. Osa näistä on kirkon si-
sällä – eivätkä ole aina pieniä – ja osa 
ulkopuolella.

Vapaa-ajattelijat, jotka kuuluvat 
niihin pieniin ulkopuolisiin, ovat 
keksineet hyödyntää Internetin mah-
dollisuuksia panemalla sivuilleen 
kaavakkeen, jolla voi erota kirkosta. 
Kirkko on vastannut haasteeseen net-
tipapeilla, jotka päivystävät keskus-
telupalstalla. Tämän palvelun vapaa-
ajattelijatkin ovat noteeranneet sivus-
tollaan. Outoa tasapuolisuutta vapaa-
ajattelijoilta, jollei kyseessä ole sitten 
viimeinen myönnytys, mikä sekin 
olisi outoa.

Jokainen syy erota kirkosta on hy-
vä. Kyseessä on yksilön oma päätös. 
Siksi sen toteuttaminen on tehtävä 
helpoksi. 

Menneen ajan tapa käydä neuvoa-
antava keskustelu papin kanssa on 
kiusallinen. Kas kun ei anneta vielä 
harkinta-aikaa! Kuitenkaan ei löydy 
kirkon eikä seurakuntien sivuilta kä-
tevää ja nopeaa ”haluatko erota” -pal-
velua, eikä sen paremmin ”haluatko 
liittyä” -vaihtoehtoa. 

Luin hiljattain ihaillen, kuinka jo-
ku työmies oli sotien jälkeen eronnut 
kirkosta vastalauseeksi pappien yksi-

puoliselle suhtautumiselle kansalais-
sodassa. Kunnioitan ihmistä, joka ei 
halua tukea uskonnollista laitosta. Ei 
ole asiani tiedustella, käyttääkö hän 
säästämänsä rahat hyväntekeväisyy-
teen. Ihminen saa tehdä niin kuin 
hän parhaaksi kokee erittelemättä 
syitä edes itselleen.

Ihmisellä on oikeus myös kuulua 
kirkkoon. Hänellä on samaan aikaan 
yhtäläinen oikeus olla ajattelematta 
uskontoon liittyviä asioita. 

Harva meistä pitää montaa asiaa 
muutenkaan aktiivisesti mielessään. 
Jos pitääkin, uskonnolliset ajatukset 
eivät kuulu niihin. Työ, läheiset ja hu-
vitukset vievät aivoaikamme. 

Silti ihmisellä voi olla tuntu, että 
tarvittaessa, ainakin elämän isoissa 
taitekohdissa, hän saa kirkosta halu-
amansa. Miksi tätä asennetta pitäisi 
vähätellä? Ei meidän tarvitse välittää 
aggressiivisesta vaatimuksesta luo-
pua tv-luvasta, vaikka katsoisimme 
tuutista vain uutiset ja dokumentit.

KlauS KuuriNmaa-myllyNiemi
opettaja, Helsinki

14.8.2008

Arkista sielunhoitoa
”Sijoitusneuvojan tai pörssimeklarin am-
matin ymmärtäminen Jumalan palvele-
miseksi maallisessa kutsumuksessa tuot-
taa ainakin minulle henkilökohtaisia on-
gelmia. Nuohoojan, taksikuskin ja par-
turin osalta tämä tulkinta onnistuu oi-
tis. Hoitotyö toteutuu siinä, missä leipä-
hommat hoituvat.

Ehkä he edustavat parhaimmillaan si-
tä verkostoa, jonka pitäisi kuulua jokaisen 
kristityn normaalielämään ja jokapäiväi-
seen leipään. Omituista vain se, että hei-
dän kaikkien pitäisi sellaisten istuviltaan 
ja kuulollaan uskovien mielestä vielä ol-
la jotain muuta, hengellisempää tai har-
taampaa ennen kuin heidät luettaisiin 
osaksi sitä työväkeä, jonka Herra on kut-
sunut hoitamaan hommansa silloin, kun 
enkelit ovat tilapäisesti estyneitä.”

Sana 7.8.2008

Suvaitsevainen?
Tietokirjailija Sampo Terho kirjoittaa 
Torstaivieras-palstalla näennäisestä su-
vaitsevaisuudesta.

”Käytännössä suvaitsevaisuuden kä-
sitteen ovat omineet punavihreät piirit, 
jotka vahvalla itseluottamuksella määrit-
televät, mikä on suvaitsevaista ja mikä ei 
– tahtoen siis sanoa meille, mikä on hy-
vää ja pahaa.

Joskus tämän kaltainen suvaitsevai-
suus kääntyy paradoksaalisesti suvaitse-
mattomuudeksi, kun erilaisia käsityksiä 
esittävät tahot leimataan oikopäätä rasis-
teiksi, nationalisteiksi tai muiksi kiihkoi-
lijoiksi. Tällöin suvaitsevaisuudesta muo-
dostuu oikeastaan vain eräänlainen kup-
la, jonka suojissa todellisuudessa hyvin 
suvaitsematon ihminen jakaa tuomiota 
”vääräuskoisille”.

Aamulehti 31.7.2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Jokelan surullisen tapauksen 
jälkeen muutamilla nuorilla 
järki hieman sumeni. He tulivat 
säikytelleeksi ihmisiä tyhmillä 
uhkauksilla.
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Seurakuntien arkistot eivät 
pääosin ole tyydyttävässä 
kunnossa, arvelee Kirkko-
hallituksen hallintopääl-

likkö Mikko Tähkänen. Asia-
kirjoja ei ole järjestetty tai tuhot-
tu asianmukaisella tavalla.  

Piispantarkastusten edellä 
seurakunnissa usein herätään ja 
järjestellään arkistoja. 

– Joskus piispalta on saatu 
muistutuskin, Tähkänen otak-
suu. 

Seurakuntien arkistotyötä val-
vovat tuomiokapitulit. Kirkko-
hallitus voi Tähkäsen mukaan 
korkeintaan antaa seurakunnil-
le ohjeita ja suosituksia.

Arkistotyötä ei ole arvostet-
tu tarpeeksi eikä siihen ole pa-
neuduttu riittävästi. Tähkänen 
uskoo, että tilanne on pikkuhil-
jaa muuttumassa. Seurakuntien 
työntekijöille on järjestetty kou-
lutusta, jolle on ollut valtavasti 
kysyntää. Tämä ehkä osoittaa, et-
tä arkistotyö nähdään seurakun-
nissa vihdoin-
kin tärkeänä.

Suurissa hal-
linnollisissa yk-
siköissä työnte-
kijät voivat eri-
koistua arkisto-
hallintoon. 

– Pienimmis-
sä seurakunnis-
sa työtekijöillä on monenlaisia teh-
täviä eikä arkisto välttämättä ole 
tehtävistä päällimmäisin, Tähkä-
nen sanoo.

Tähkäsen mukaan seurakun-

Arkistotyön 
arvostus nousussa

nat voisivat palkata ulkopuoli-
sia ammattilaisia järjestelemään 
huonosti hoidettuja arkistojaan.

Keskusrekistereiltä 
apua seurakunnille
Oulun seurakuntayhtymän kes-
kusrekisterin johtajan Veijo Koi-
vulan mielestä olisi mahdollista 
ja suotavaa, että keskusrekisterit 
antaisivat asiantuntemustaan ja 
opastustaan pienimmille seura-
kunnille. 

Arkistotyö vaatii erityisosaa-
mista ja koulutusta. – On vaikea 
ajatella, että pienten seurakun-
tien arkistot tulisivat hyvin hoi-
detuiksi osa-aikaisesti ja vasem-
malla kädellä.

Koivulan mukaan keskusre-
kisterit voisivat myös säilyttää 
sellaista seurakuntien arkisto-
aineistoa, jota seurakunnat ei-
vät todennäköisesti enää tarvit-
se päivittäisessä työssään. Seura-
kuntien keskusrekistereille toi-
mittamat aineistot olisi järjestelty 

jo seura-
kunnis-
sa, eli ne 
tulisivat 
keskus-
rekis-
tereille 
valmii-
na ar-
kistoina. 

Arkistojen asiakirjat olisivat syn-
tyneet lähinnä seurakunnan hal-
linnollisten päätösten ja toimien 
seurauksena.

Kirkonkirjat 
maakunta-arkistoihin
Seurakuntien arkistot saattavat 
saada lisää tilaa. Valtion arkisto-
laitos ja Kirkkohallitus ovat poh-
tineet uudistusta, jossa seurakun-
nat voisivat halutessaan toimit-
taa maakunta-arkistoihin myös 
sata vuotta nuoremmat kirkon-
kirjat ja vuosina 1962–2005 teh-
dyt perhelehdet. Perhelehtiin kir-
jattiin yksittäisten perheiden tie-
dot. Kirkonkirjat koostuvat väes-
tötiedoista.

Tähän saakka seurakunnat 
ovat voineet toimittaa maakun-

ta-arkistoihin sataa vuotta van-
hemmat kirkonkirjat. Maakun-
ta-arkistoihin toimitettavat do-
kumentit pitää kuitenkin saattaa 
ensin digitaaliseen muotoon, jot-
ta niiden tiedot tarvittaessa löy-
tyisivät tietokonepäätteeltä.

Kirkkohallituksen Tähkäsen 
mukaan kirkolliskokous tehnee 
tarvittavat lakimuutokset mar-
raskuussa. Uudistus astuisi voi-
maan 2010.

Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko, ortodoksinen kirkko, ar-
kistolaitos ja maistraatit ovat 
pohtineet toistakin uudistusta: 

Vanhat arkistot loppuun Siikasalossa
Kari-Pekka Autio on joutunut 
paperitöihin. Ja millaisiin paperi-
töihin. Hän joutuu käymään tu-
hansittain paperiliuskoja läpi ja 
heittämään suuren osan roskiin. 

Pölyisten paperien läpikäy-
minen on tuskastuttavan hidas-
ta työtä. Aution tehtävä kestää 
kymmenen kuukautta.

Autio on arkistoammattilai-
nen, Jyväskylässä opiskellut his-
toriantuntija. Aution työ on 
muutakin kuin pölyisten paperi-
en metsästystä.

Siikasalon seurakunta on pal-
kannut Aution päättämään Ruu-
kin, Vihannin ja Siikajoen seura-
kuntien arkistot. Kyseiset seura-
kunnat ovat yhdistyneet Siikasa-
lon seurakunnaksi.

Arkistot on suositeltu päätet-
täväksi silloin, kun seurakunnat 
lopettavat toimintansa. Toimin-
taa jatkavan velvollisuus on säi-
lyttää arkistot omina kokonai-
suuksinaan. Ne eivät enää laaje-
ne, kun seurakunnatkin ovat lo-
pettaneet toimintansa. Tällaista 
arkistoa kutsutaan päätearkis-
toksi.

– Tehtäväni on saattaa arkis-
tot omiksi yhtenäisiksi kokonai-
suuksiksi. Järjestelen, luetteloin, 
poistan ja hävitän turhan mate-
riaalin, Autio kertoo.

Tietosuojaa varjellaan
Arkistot ovat levällään siellä ja 
täällä. Ruukissa seurakuntatalon 
holvissa ja eräässä varastotilassa, 
Vihannissa virastotalon holvissa, 
Siikajoella pappilan holvissa. 

Poisheitetyt asiakirjat pannaan 
paperinkeräykseen. Salaiset, hen-
kilötiedot tai muut arat tiedot vie-
dään visusti tietosuoja-astiaan, 
josta ne joutuvat jätefirman eri-
koissilppureihin. Tällä tavalla arat 
asiat eivät päädy ihmisten ilmoil-
le eikä skandaalia synny kuten jos-
kus on tapahtunut.

– Skandaali herättää ihmisiä 
ajattelemaan, mitä voi keräyspa-
periin ja kaatopaikalle laittaa me-
nemään, Autio tuumii.

Aution tehtävänä on myös 
Siikasalon seurakunnan arkisto-
säännön luominen ja arkiston-
muodostussuunnitelman laati-
minen.

Seurakunnissa 
riittää arkistotöitä
Seurakuntaliitosten myötä arkis-

toja joudutaan päättämään tule-

vaisuudessa usein. Kirkkohalli-

tuksen hallintopäällikkö Mikko 

Tähkäsen mukaan ensi vuonna 

on 60–70 seurakuntaa vähemmän 

kuin nyt. 

Ja meno tulee jatkumaan. Kun-

taliitosten yhteydessä myös seura-

kuntien määrä vähenee.

Arkiston päättäminen voi ol-

la Tähkäsen mukaan merkittä-

vä ponnistus, jos seurakunnissa ei 

ole hoidettu arkistoa hyvin. Muu-

ten päättäminen ei välttämättä ole 

kummoinenkaan tehtävä.

– Kirkkohallitus on suositta-

nut, että päätettävä arkisto hoide-

taan kuntoon seurakuntaliitosten 

yhteydessä, Tähkänen huomaut-

taa. Tehtävään voi käyttää yhdis-

tymisavustusta, jossa ei ole korva-

merkittyä osuutta arkistoille.

PeKKa HeliN

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

Kari-Pekka Autio huolehtii Ruukin, Vihannin ja Siikajoen seurakuntien 
arkistot historiaan.

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

yhteistyötä kirkkojen, arkistolai-
toksen ja maistraattien väestötie-
tojen digitalisonnissa. Arkistolai-
toksella on hallussaan luovutet-
tujen alueiden seurakuntien kir-
konkirjat.

Työryhmä pohtii ajatusta vuo-
den loppuun, ja sen jälkeen osa-
puolet tekevät päätöksensä, Täh-
känen kertoo.

Tähkänen ei ryhdy spekuloi-
maan, tulisiko osapuolten kaik-
ki väestötiedot samaan tietokan-
taan, jolloin väestötietoja voisi 
hakusanojen avulla etsiä tietoko-
nepäätteeltä.

PeKKa HeliN

On vaikea ajatella, että 
pienten seurakuntien arkistot 
tulisivat hyvin hoidetuiksi 
osa-aikaisesti ja vasemmalla 
kädellä.

Veijo KoiVula

Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisterin arkistossa on hyllymetreittäin tietoa ihmisten elämästä.
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Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituli on tehnyt 5. elokuuta aloit-
teen piispainkokoukselle sel-
vityksen tekemiseksi kirkkoon 
kuulumattoman hautaan siunaa-
misen perusteista ja tämän hetki-
sistä käytännöistä. 

Aloitteen perusteluissa tode-
taan, että ”kirkkoon kuulumat-
toman hautaan siunaaminen on 
noussut viime vuosina aika ajoin 
keskustelun kohteeksi”. Omaksi 
erityiskysymykseksi aloitteessa 
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Eipäs halvenneta Hilja Haahtea
Hilja Haahti oli ja on.

Pekka Helinin arvio Hilja 
Haahdesta (Rauhan Tervehdys 
31.7.) on pilkallinen ja leimaava 
eikä tee oikeutta Hilja Haahdel-
le ja hänen elämäntyölleen. Kir-
joitus sisältää jälkeen jääneiden 
olettamuksia ja heidän aikakau-
tensa heijastumia, kuten ”Haah-
den uskottiin kannattaneen jo-
pa naispappeutta.”

Tällaista väitettä on vaikea 
uskoa sen, joka on lukenut Hilja 
Haahden tuotantoa. Hilja Haah-
ti oli uudestisyntynyt Jumalan 
lapsi, jolle Raamattu ja erityi-
sesti Uuden Testamentin tekstit 
olivat rakkaita ja joita hän kun-
nioittaa kirjoissaan. 

Haahti ei ollut pysty- eikä 
luppakorvaluterilainen vaan 
kristuslainen. Siksi eivät Eino 
Leinon naljailut vaikuttaneet 
(”eräässäkin kirjassa kaikkien 
piti lopulta kääntyä kristityik-
si”). Näkemysero on selvä. Hil-
ja Haahti tunsi Jumalan Sanan 
ja Jumalan tahdon ja Eino Leino 
vaelluksellaan todisti viis välit-
tävänsä Jumalan tahdosta. 

Pekka Helin väittää: ”Nyky-
ään Haahden teokset ovat aut-
tamattomasti vanhentuneita. 
Haahti sai surukseen elämän-
sä lopulla nähdä merkityksen-
sä vähenevän. Kun Haahti kuo-
li 1966, hänen tuotantonsa oli 
puskettu marginaalista ulos. 

Haahdella ei ollut sijaa kirjalli-
suudessa, johon olivat tunkeu-
tuneet tyystin toisenlaiset voi-
mat, vihaiset nuoret miehet, 
Hannu Salaman ja Pentti Saari-
kosken kaltaiset kirjailijat. Hei-
hin verrattuna Haahti oli nau-
rettava reliikki muinaisuudes-
ta.” Eikö Helin ymmärrä, että 
hänestäkin tulee reliikki mui-
naisuudesta, kun aika kuluu.

Hilja Haahti perusti Kolmi-
soinnun, josta 16 vuoden jäl-
keen kehkeytyi Kristillinen 
Taideseura, jonka jäsen alle-
kirjoittanut on. Olen kerännyt 
Haahden teoksia bibliofiilinä ja 
lueskelen niitä. Helin kirjoit-
taa: ”Nykyään Haahden teok-

set ovat auttamattomasti van-
hentuneita?” Sekö kirjan sisäl-
lön vanhentaa kun niissä pyri-
tään kertomaan Jumalan tah-
dosta ja kirkastetaan Jeesus-
ta? Se, että kirkossa ihaillaan 
Saarikosken ja Salaman kal-
taisia kirjailijoita, joista ajoit-
tain henkii pimeyden maail-
ma, osoittaa kirkon valintoja, 
joissa Kristus syrjäytetään ih-
mismielen suosiota ja mielty-
myksiä kalastellessa ja siirry-

tään uskon hämärään. 
Hilja Haahden teokset ovat 

hyvää luettavaa niille, jot-
ka kaipaavat valoa ja puhta-
utta elämäänsä. Niissä on sen 
verran Jumalan tahtoa muka-
na, etteivät ne niin vain katoa 
”vanhentuneina”.

jorma KaTajarouTio
Oulu

Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 OuluPostia

– Yhden saarnan olen pitänyt ja 
se kyllä jännitti. Pitkään ja har-
taasti sitä tulikin valmisteltua, 
punaiseen paitaan pukeutunut 
tummatukkainen nuori nainen 
naurahtaa tuomiokirkon katto-
kruunujen alla. 

Syksyn aikana hänen saarno-
jaan kuullaan enemmänkin, sillä 
Keminmaalta kotoisin oleva Tii-
na Kinnunen on Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan uusin pas-
tori. 

– Varsinkin saarnoista olisi 
mukava kuulla palautetta toisil-
ta teologeilta. Myös seurakunta-
laiset voisivat tulla vetämään hi-
hasta Kinnunen kannustaa.

Toimituksia on kertynyt jo 
laidasta laitaan, hautaan siunaa-
misista kasteisiin ja vihkimisiin. 
Toimitusten pitäminen ei jänni-
tä, siitä kesäkuussa pappisvihki-
myksensä saanut Kinnunen kiit-
tää teoriapainotteisia opintojaan. 

Pappikin kaipaa palautetta Uusi 
kasvo

Tuomiokirkkoon kotiutunut Tiina Kinnunen käy ennakkoluulottomasti myös muiden 
hengellisten suuntausten tilaisuuksissa.

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

Hiippakunta haluaa selvittää 
hautaan siunaamisen perusteet

Kaavat ovat hyvin hallussa. 

Nuorta naista 
ei ole karsastettu
Työyhteisössä uusin pastori on 
otettu vastaan lämpimästi. Väis-
telyyn hän ei ole törmännyt.

– Kaikkia kysyjiä on kyllä 
kiinnostanut se, miten olen nai-
sena pärjännyt. Kukaan ei ole 
kuitenkaan katsellut nenänvartta 
pitkin. Ne jotka eivät naispappeja 
hyväksy, eivät varmaan edes tu-
le niihin tilaisuuksiin joissa olen, 
Kinnunen tuumii.

Ura pappina ei ollut itsestään-
selvyys. Suku ei ole täynnä pap-
peja, ja osa taisi melkoisesti häm-
mästyäkin valinnasta.

– Teologia kiinnosti minua. 
Lähdin opiskelemaan sitä, ja ajat-
telin että katson mihin päädyn. 

Toinen vaihtoehto oli lääketie-
de. – Papin ja lääkärin ammateis-
sa on yhteistä ihmisten auttami-

nen ja työ, jossa ei pääse helpolla, 
Kinnunen tuumii.

Tulevaisuudelle ei ole suuria 
suunnitelmia. Ensiksi on tarkoi-
tus kerätä kokemusta papintyös-
tä. 

– Voisin kuitenkin kuvitella 
vaihtavani suuntaa tai tekeväni 
kirkon sisällä myös jotain muu-
ta.

Työrutiineja tärkeämpää on 
kuitenkin ihmisten kohtaaminen. 
– Yllätyin, kuinka monipuolista 
työ on. Saman asian äärellä ol-
laan monessa eri asiassa, eri ryt-
meillä ja eri ihmisten kanssa. 

– Kaikki mitä tehdään viras-
ton puolella, on vaatinut opette-
lua. Aika nopeasti ne rutiinit kui-
tenkin omaksuu. 

Ja taas välähtää leveä hymy.

elSi HuTTuNeN

Tiina Kinnusen hartausteksti tä-
män lehden sivulla 9.

Uusi kasvo -sarjassa tutustutaan 
seurakuntien uusiin työntekijöi-
hin. 19.6. esiteltiin seurakuntapas-

tori Leena Brockman Siikasalosta 
ja 31.7. seurakuntapastori Mikko 
Salmi Karjasillalta. 28.8. esittely-
vuorossa on Oulun seurakuntayh-
tymän tiedottaja Sanna Krook.

nostetaan kastamattoman hau-
taan siunaaminen. 

Hiippakuntadekaani Niilo 
Pesosen mukaan hautaan siu-
naamista koskevia kyselyjä on 
tullut tuomiokapituliin entis-
tä enemmän. Näyttää siltä, et-
tä käytäntö kirkkoon kuulu-
mattoman hautaan siunaa-
misen kohdalla on kirjava.  
– Tällä hetkellä papit ratkaisevat 
itsenäisesti, kuinka toimivat.

Aloite on ollut jo keväästä lähti-

en tuomiokapitulin valmistelussa.  
– Piispainkokous kokoontuu seu-
raavan kerran syyskuussa. Voi ol-
la, että aloite ehtii sen käsittelyyn 
jo silloin, mutta viimeistään se 
käsiteltäneen helmikuussa. 

yhteisiä 
pelisääntöjä kaivataan
Hiippakunta toivoo, että piis-
painkokous harkitsisi teettä-
mänsä selvityksen jälkeen yleis-
ohjeen antamista seurakunnille 

kirkkoon kuulumattoman hau-
taan siunaamisen käytännöistä. 
Piispainkokous voi myös tehdä 
kirkolliskokoukselle kirkkojär-
jestyksen 2:23 pykälän täsmen-
tämiseksi erityisesti kastamatto-
mat aikuiset huomioiden. 

Kyseisen pykälän mukaan 
kirkkoon kuulumaton henki-
lö voidaan siunata hautaan, ”jos 
omaiset tai muut vainajan hauta-
uksesta huolehtivat henkilöt sitä 
pyytävät.” 

Siunausta ei kuitenkaan toi-
miteta, jos vainaja on selvästi il-
maissut tahtovansa toisin tai jos 
pappi sielunhoidollisessa keskus-
telussa tai muulla tavoin saaman-
sa käsityksen nojalla katsoo, ettei 
kirkolliseen hautaan siunaami-
seen ole riittäviä perusteita. 

elSi HuTTuNeN
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Meiltä yksilölliset ja lämminhenkiset
hautauspalvelut edullisesti.

Tutustu hintalaskuriimme sivuillamme www.lakeudenkukka.?

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

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele

www.loimaankivi.fi

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

Piriläntie 145, 90440 Kempele

MUISTOKIVET 
MYYNTINÄYTTELYSTÄ

-20 % heinäkuun ajan-20% elokuun ajan

Särkeekö jalkoja, polvia, lonkkaa tai selkää?
Nyt vaivoihin löytyy helpotus: Jalkaterän virhe-
asennoista johtuviin ongelmiin voi apu löytyä
yksilöllisesti valmistetuista Jalat.net- tuki-
pohjallisista, joilla virheasentoa voidaan korjata
ja kivun lähde poistaa jopa kokonaan!

Tule ILMAISEEN jalkojen virheasento-
tutkimukseen. Se on Sinulle täysin maksuton!

Varaa aika heti!  Soita 044-276 7690
Ilmainen tutkimus Oulussa Terveyspalvelu Impulssissa 
(Isokatu 26 A, 2 krs, Anttilan vastapäätä). Varaa aika puhelimitse 
Pauli Rantoselta, p. 044-276 7690.

Ilmainen jalkojen
virheasentotutkimus!

Maata  kiertelemässä

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 

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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-esineet, taulut yms. Tervetuloa! 
Nettikauppamme: www.biblia.fi

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

• 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

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.

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri

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

Kangastie 8 A-B, 90450 KEMPELE

rauhan Tervehdys -lehden 

jaKelu-
HäiriöT 

ilmoitetaan asiakaspalveluun, 
p. 0200 71 000 

tai sähköpostitse: 
www.posti.fi/palaute

Unkarilainen urkuri Klára 
Jean konsertoi Suomessa elo-
kuussa. Hän on vieraillut tääl-
lä aiemmin vuosina 2000 ja 
2003, jolloin hän myös kon-
sertoi useissa kirkossa.

Konserttikiertue alkaa kes-
kiviikkona 20.8. Kalajoen kir-
kosta. Torstaina 21. elokuuta 
hän esiintyy Haukiputaalla 
seurakuntakeskuksessa järjes-
tettävässä Kesäillan sävelhar-
taudessa ja siitä viikon päästä, 
28. elokuuta Vihannin kirkos-
sa. Haukiputaan ja Vihannin 
tilaisuudet alkavat kello 20.

Klára Jean soittaa konser-
teissaan muun muassa Bach-
in, Mendelssohnin ja Schu-
mannin urkusävellyksiä.

Urut soivat 
unkarilaisvoimin

New Jerseyn osavaltion tuomi-
oistuin antoi heinäkuun viimei-
senä päivänä päätöksen, jonka 
mukaan vitsailu ja huomautte-
lu toisen uskonnollisesta vakau-
muksesta työpaikalla on työnte-
kijän syrjintää.

Tuomioistuimen mukaan toi-
sen uskoon kohdistuvat kom-
mentit saattavat luoda työpai-
kalle ”nöyryyttävän ja tuskalli-
sen” ilmapiirin eikä sitä saa hy-
väksyä.

Oikeus selvensi tapauksella 
syrjintälakien tulkintaa todeten, 
että uskonnollista syrjinnästä 
kärsineet ansaitsevat samanlai-
sen suojan kuin rotunsa tai su-
kupuolensa mukaan syrjityt.

Päätös annettiin tapaukseen, 
jossa Haddonfieldin kunnassa 
työskentelevä juutalainen polii-
si koki syrjintää työssään. Työka-
verit olivat muun muassa liiman-
neet Israelin ja Saksan lippuja hä-
nen vaatekaappiinsa ja huomau-

Usko ei ole naurun asia

Kirkko 
panostaa 
hengelliseen 
elämään 
verkossa 

Hengellinen elämä verkossa 
-hanke kokoaa kirkon verkko-
palveluja yhteen. Alkusyksystä 
uudistuu kirkon evl.fi-etusi-
vu. Syksyllä käynnistyy myös  
kuulukirkkoon.fi-palvelu, jo-
ka tukee kirkkoon kuulumista 
ja helpottaa liittymistä takai-
sin seurakunnan jäseneksi. 

Adventtina käynnistyy al-
le 10-vuotiaille lapsille suun-
nattu Lastenkirkko.fi-sivus-
to. Uskoon liittyviä kysymyk-
siä käsitellään leikkien, pelien, 
kysymysten ja visailujen avul-
la. Mukana ovat pääkaupun-
kiseudun seurakunnista Hel-
sinki, Espoo ja Vantaa sekä 
Turku, Tampere ja Oulu.

Syksyllä saadaan myös Vir-
taa välillämme -parisuhde-
kurssin verkkoversio. Kurs-
si on ollut suosittu nuorten 
käyttämä keino parantaa ih-
missuhdetaitojaan ja siten 
omaa parisuhdettaan.

Hengellinen elämä verkos-
sa -hankkeessa selvitetään ja 
toteutetaan kirkon perusteh-
tävää eli miten julistaa evan-
keliumia nykyajassa. Muutos 
koskettaa myös kirkon työnte-
kijöitä ja heidän työtapojaan. 

telleet hänen etnisestä alkuperäs-
tään.

Työkavereiden mielestä pilat 
olivat vain huonoa huumoria. 
Tuomioistuin langetti vastuun 
kunnalle.

Työntekijäjärjestöjen asian-
ajat katsoivat päätöksen tasa-ar-
von voitoksi.

Kuntaa puolustanut asianajaja 
Mario Iavicoli piti päätöstä vaa-

rallisena. Hänen mukaansa työ-
paikoilla ei voi tämän jälkeen 
enää pilailla. 

religioN NewS SerVice

w
w

w
.sxc.h

u
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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

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Italialainen Franciscus Assisilai-
nen (1181–1226) eli hilpeän, kos-
tean ja tuhlailevan nuoruuden. 
Hän pukeutui parhaisiin vaattei-
siin, juotti ja syötti aatelisia ka-
vereitaan, haaveili ritarin urasta, 
osallistui onnettomaan sotaret-
keen, joutui vangiksi, vapautui ja 
oli oitis ryntäämässä uudelle so-
taretkelle. 

Kaikki toilailut sotaretkiä 
myöten maksoi Assisilaisen isä-
pappa, rikas kauppias.

Uusi sotaretki tyssäsi kuiten-
kin alkuunsa. Assisilainen kään-
tyi takaisin. Kukaan ei tiedä, mis-
tä mielenmuutos johtui. Se tiede-
tään, että tästä alkoi Assisilaisen 
uskonnollinen etsintä. Kolkutta-
valle avataan, ja Assisilaisesta tuli 
lopulta veljeskunnan perustaja ja 
yksi kristikunnan rakastetuim-
mista hahmoista.

Assisilaisen suosio perustuu 
hänen huumorintajuiseen ja hil-
peään luonteeseensa, joka ei hyl-
kinyt maailmaa vaan rakasti sitä. 
Assisilainen näki luomakunnan 
olennot ihmisen sisarina ja velji-
nä. Hän rakasti eläimiä ja saarna-
si niille ja ne tuntuivatkin kuun-
televan häntä. Assisilainen onkin 

Franciscus Assisilainen – Aurinkolaulu
katolisessa kirkossa eläinten suo-
jeluspyhimys.

J. R. Koskimies kirjoittaa: 
”Hän rakasti koko Jumalan luo-
makuntaa, eikä vain ihmisiä. 
Kaikki luonnossa saarnasi hä-
nelle Jumalasta ja Kristuksesta, 
ja kaikessa hän rakasti Jumalaa 
ja Kristusta. Ja hän jaksoi rakas-
taa, sillä hän iloitsi. Rakkaus ja ilo 
teki hänestä innostuneen runoi-
lijan.”

oma isä hylkäsi
Assisilainen ja hänen seuraajan-
sa elivät köyhyydessä uhrautuen 
muiden puolesta. He suorastaan 
tyrkyttivät apuaan.

Aluksi Assisilainen koki vas-
tustusta ja jopa hänen oma isän-
sä hylkäsi hänet. Vähitellen As-
sisilaisen itsepintainen auttami-
senhalu  ja rakastettava hilpeys 
voittivat ihmisten mielet.

Assisilaisen kirjoittamia teks-
tejä ei ole juuri säilynyt, mutta se 
mikä on säilynyt, lienee sitäkin 
arvokkaampaa. Hän kirjoitti elä-
mänsä lopulla kuuluisan Aurin-
kolaulun, jonka alkuperäinen ni-
mi on Luotujen ylistys. Assisilai-
nen oli sairas ja miltei sokea kir-
joittaessaan Aurinkolaulua.

ensiesitys kuolinvuoteella
Legenda kertoo, että Aurinkolau-

lu laulettiin ensimmäisen kerran 
täydellisessä muodossaan Assisi-
laisen kuolinvuoteella. Vain vä-
hän ennen esitystä siihen lisät-
tiin viimeiseksi kirjoitettu säe si-
sar kuolemasta.

Tauno Väinölä kirjoittaa: 
”Kaikki luodut, joita Franciscus 
sanoo veljiksi ja sisariksi, saavat 
kutsun ylistämään Luojaa: aurin-
ko, kuu ja tähdet, tuuli, ilma ja 
kaikki säät, vesi, tuli ja äiti maa, 
kukat ja yrtit. Ja ihmiset: ’ne jot-
ka antavat anteeksi rakkaudes-
ta sinuun ja kestävät kipua ja ko-
ettelemusta’. Ja vielä ’sisaremme 
ruumiillinen kuolema, jota yksi-
kään elävä ei voi välttää’. Näille 

kaikille kuuluu runoilijan kutsu: 
Ylistäkää ja siunatkaa Herraani ja 
kiittäkää ja palvelkaa häntä suu-
ressa nöyryydessä.”

Assisilaisen teksti ei sovi suo-
raan virreksi. Virsikirjassa olevan 
mukaelman, virren 455 on kirjoit-
tanut William Henry Draper.

PeKKa HeliN

Virsi 455

Luodut, te Herraa kiittäkää,
äänenne lauluun liittäkää:
Halleluja, halleluja!
Aurinko, päivän valkeus,
kuu, tähtitarhain kirkkaus,
kiitä Herraa, kiitä Herraa!
Halleluja, halleluja, halleluja.

Pakkanen, myrsky, tuulispää,
kuulakas pouta, pilvisää,
kiitä Herraa! Halleluja.
Riemuitse, aamun sarastus,
ylistä, illan ruskotus,
kiitä Herraa, kiitä Herraa!
Halleluja, halleluja, halleluja.

Lähteiden vesi, kirkkaana
palvellen virtaat, alhaalla,
kiitä Herraa! Halleluja!
Voimakas tulen loimotus,
liekkien lämpö, valkeus,
kiitä Herraa, kiitä Herraa!
Halleluja, halleluja, halleluja.

Päivästä päivään, äiti maa,
ruokkia jaksat, kukoistaa,
kiitä Herraa! Halleluja.
Vihreys ruohon heräävän,
kypsynyt voima hedelmän,
kiitä Herraa, kiitä Herraa!
Halleluja, halleluja, halleluja.

Ihminen, ristin kantaja,
anteeksi kaiken antava,
kiitä Herraa! Halleluja.
On täällä tuska, ahdistus,
taivaassa rauha, kirkkaus.
Kiitos Herran! Kiitos Herran!
Halleluja, halleluja, halleluja.

Viimeinen vieras, hiljaisin,
kuolema, milloin saavutkin,
kiitä Herraa, kiitä Herraa!
Elämän Luoja, kaikessa
suo tahtoasi palvella.
Kiitos Herran! Kiitos Herran!
Halleluja, halleluja, halleluja.

Oi, nöyryydessä palvelkaa,
Luojaamme kunnioittakaa,
halleluja, halleluja!
Te nöyryydessä palvelkaa
ja kiittäkää ja rukoilkaa
suurta Herraa! Halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Franciscus Assisilaisen Aurinko-
laulun mukaan William Henry 
Draper 1926.

Virsirunoilijat
w w w.w ik i p e d ia .o r g

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 

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
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KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

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

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

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

Musiikkileikkikoulut 
on koettu mainioksi 
tavaksi tavoittaa nii-
tä alle kouluikäisiä 

lapsia, jotka eivät perhekerhois-
sa käy. Mutta mikä parasta, mus-
karit vetävät seurakunnan piiriin 
myös lasten vanhempia ja muita 
läheisiä.

Oulussa muskaritoiminta al-
koi Tuiran kirkolla 1990-luvun 
alussa kanttori Anu Vuoren-
maan aloitteesta. Kasvava ky-
syntä on rohkaissut laajenta-
maan toimintaa ja perustamaan 
ryhmiä myös Oulujoen ja Karja-
sillan seurakuntiin. Tänä kesänä 
Pyhän Tuomaan kirkolla Puoli-
välinkankaalla toimi myös kesä-
muskari, joka sai erittäin innos-
tuneen vastaanoton.

Tämän syksyn ensimmäi-
set muskariryhmät pyörähtivät 
käyntiin Myllyojan seurakunta-
kodilla elokuun alussa. Elokuun 
puolenvälin jälkeen toiminta 
käynnistyy Pyhän Tuomaan kir-
kolla ja Kastellin kirkon pappi-
lassa. 

Tuiran ja Oulujoen seurakun-
tien Trilli-muskareissa on ryhmiä 
kolmen kuukauden ikäisistä kuu-
sivuotiaisiin. Karjasillan Helmi-
muskari on suunnattu 2–3-vuo-
tiaille. Alle 4-vuotiaat lapset käy-
vät muskarissa yhdessä aikuisen 
kanssa, joka voi olla myös lapsen 
mummi, vaari tai kummi.

musiikkia, leikkiä ja 
oppimista
Mutta mistä muskarissa on oi-
keastaan kysymys – onko se en-
sisijaisesti musiikkia, leikkiä 
vai koulua? 

Muskari vetää lapsiperheitä 
seurakuntiin

Afrikkalaiset enkelilaulut soivat tietenkin afrorumpujen 
tahtiin. Kuvassa Karja Tuulos ja Jean Väisänen.

– Se on leikkimielistä musi-
sointia lasten ehdoilla, luonneh-
tii Tuiran seurakunnassa mus-
kareita vetävä Tuija Puurunen. 
Musiikki on pääosassa siinä mie-
lessä, että sen avulla opetellaan 
yleisesti tarpeellisia taitoja, ku-
ten kuuntelemisen taitoa ja vuo-
rovaikutustaitoja. 

– Musiikkia lähestytään ko-
konaisvaltaisesti: liikutaan, lau-
letaan, soitetaan, kuunnellaan 
ja maalataan musiikkimaalauk-
sia, lisää Oulujoen seurakunnas-
sa muskareita vetävä Anna Haan-
pää-Vesenterä. 

Haanpää-Vesenterä haluaa ko-
rostaa musiikin terapeuttisuutta. 
Hän on koulutukseltaan lasten-
tarhanopettaja ja musiikkitera-
peutti, joten hänellä on laaja kä-
sitys musiikin vaikutuksesta eri-
ikäisten lasten kehitykseen. Yh-
teinen musisointi on myös keino 
lähentää lapsen ja aikuisen suh-
detta. 

– Musiikki antaa erilaisia kei-
noja tunteiden käsittelyyn ja pur-
kamiseen. Musiikin avulla pääsee 
kosketuksiin omien tunteidensa 
kanssa ja saa yhteyden muihin-
kin ihmisiin. Musiikin avulla on 
myös helppo saada kontakti ai-
van pieniinkin lapsiin, Haanpää-
Vesenterä kuvailee. 

Hänen mukaansa musiikkite-
rapia istuu myös kirkon hengel-
liseen tehtävään: onhan ihmisen 
eheytyminen osa hengellistä kas-
vua.

Soittopeleihin käsiksi
Muskarissa lapset saavat soit-
taa ikäkaudelleen sopivia soitti-
mia ja iloita erilaisista tuottamis-
taan äänistä. Musiikkileikkikou-
lu Trillillä on käytössään monen-
laisia rytmisoittimia, kanteleita, 
kitara, piano ja kellopeli.

– Afrikkalaisia rumpuja on iso 
valikoima, kehaisee Puurunen.

Miten keskeistä muskarissa on 

valmentautuminen 
tavoitteellisiin mu-
siikkiopintoihin, ku-
ten kunnan musiikki-
opistoon pyrkimiseen? 

– Periaatteessa muskari an-
taa valmiuksia soitonopiske-
luunkin, mutta en näe sitä ollen-
kaan keskeisenä. Muskarin myö-
tä kyllä huomaa, voisiko musiik-
ki kiinnostaa lasta enemmänkin. 
Mutta harrastaa voi muutenkin 
kuin menemällä soittotunneil-
le. Lapsi voi jatkaa muskari-iän 
päätyttyä esimerkiksi seurakun-
nan kuorossa, Tuija Puurunen sa-
noo.

Haanpää-Vesenterä iloitsee, 
että hänen seurakuntansa tarjo-
aa nyt kaikenikäisille mahdol-
lisuuden musiikin harrastami-
seen. Musiikkitoimintaa on kai-
kille vauvasta vaariin.

Kristillinen sanoma mukana
Musiikkileikkikouluja ovat aiem-
min järjestäneet lähinnä musiik-
kiopistot ja yksityiset musiikki-
koulut. Seurakuntien toiminta-
muotona musiikkileikkikoulut 
ovat vähemmän tunnettuja. Kai-
killa tahoilla muskarit ovat mak-
sullisia – myös seurakunnissa. 

Haanpää-Vesenterä painot-
taa, että seurakunnan muskari 
on nimenomaan osa kirkon toi-
mintaa. 

– Kristillisyys näkyy muun 
muassa siinä, että laulamme joka 
kerta jonkin lastenvirren tai hen-
gellisen laulun. Muskariin myös 
kuuluu silloin tällöin avustami-
nen jumalanpalveluksessa, ker-
too Haanpää-Vesenterä.

– Suurin osa lauluista on kui-
tenkin tavallisia lastenlaulu-
ja. Kuuntelemme myös klassista 
musiikkia, jonka kuuntelemista 
kannattaa opetella pienestä pitä-
en, Tuija Puurunen lisää. 

Puurunen arvioi, että vanhem-
milla on pienempi kynnys laittaa 

Musiikkileikkikoulu 
kuuluu seurakuntien 
uusiin toimintamuotoihin, 
jotka kasvattavat 
suosiotaan ympäri maan. 

lapsensa 
seurakunnan 

muskariin kuin 
hakeutua seura-

kunnan toimintaan 
muulla tavoin. 

– Muskarin myö-
tä saamme nuoria lapsiperhei-
tä osallistumaan jumalanpalve-
luselämään. Monet vanhemmat 
ovatkin tulleet jälkikäteen kiittä-
mään, että olipa mahtava homma 
kun tuli käytyä jumalanpalveluk-
sessa pitkästä aikaa. Ja että ilman 
muskaria ei olisi tullut lähdettyä, 
kertoo Puurunen mielissään.

Myllyojan seurakuntakodil-
le saapuneet vanhemmat kokivat 
seurakunnan muskarin mainiok-
si kohtaamispaikaksi myös omal-
ta kannaltaan.

– Olemme muuttaneet lähis-
tölle hiljattain, ja seurakunta oli 
luontevalta paikka aloittaa tutus-
tuminen uuteen ympäristöön ja 
toisiin lapsiperheisiin, raportoi 
poikansa Jean Väisäsen kanssa 
paikalle saapunut Katja Tuulos.

Myös Mirka ja Petri Hattulan 
perhe on vasta muuttanut Myl-
lyojalle. 

– Olen nuorena osallistunut 
seurakunnan toimintaan, joten 
omien lastenkin kanssa oli help-
po suunnata seurakunnan mus-
kariin, perheen äiti kertoi. Lap-
set Lumia ja Oskari olivat heti 
innolla mukana ja ottivat tuntu-
maa pieniin afrikkalaisiin rum-
puihin.

riiKKa VuorijärVi

Ilmoittautumiset musiikkileikki-
koulujen opettajille: Tuija Puu-
runen, 050 3576 915, tuijapuu-
runen@luukku.com (Tuira), An-
na Haanpää-Vesenterä 040 5832 
368, anna.haanpaa@kolumbus.fi 
(Oulujoki), Maria Portaankorva, 
040 738 4355, maanantaina 18.8. 
klo 17–19 (Karjasilta).

Seurakunnan muskarin kynnys on matala, vakuuttaa Hattulan perhe.

Palveluja tarjotaan

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

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

Ku va t  :  R i i k ka Vu o r i j ä r v i
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 17.8. klo 10 jumalanpalvelus Tuiran kir-
kosta, toimittaa Päivi Jussila, avustaa Lauri 
Kujala, kanttorina Heikki Jämsä.
Su 24.8. klo 10 jumalanpalvelus Karjasillan 
kirkosta, toimittaa Sanna Okkola, avustaa 
Kaisa Putila, kanttorina Taina Voutilainen. 
Saarnaa Radiolähetysjärjestö Sanansaattajis-
ta ulkomaantyön johtaja pastori Timo Reuh-
kala.

RadiotiedotYhdistykset

Paikkoja avoinna

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 20.8. klo 15.40 Naisen allakka. Pastori Nanna 
Helaakoski kolumnoi.
To 21.8. klo 15.40 Kasvun paikka. Miksi nuori ei 
puhu? Nuorisotyönohjaaja Maire ”Mono” Kuop-
palaa haastattelee Marja Blomster.
Ke 27.8. klo 15.40 Naisen allakka. Diakonissa Jo-
hanna Kerola kolumnoi.
To 28.8. klo 15.40 Kasvun paikka. Nuoret opinto-
jen ja työn puristuksessa. Oppilaitosdiakoni Salla 
Tuomista haastattelee Marja Blomster.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Su 17.8. kello 10 messu Nivalan kirkosta.
Su 24.8. kello 10 messu Kemin kirkosta.

Muut seurakunnat

www.ohsrk.� 

Pe 15.8. klo 19 LIFT–ilta. Su 17.8. klo 11 Lähe-
tyskokous, Riitta Kakko. Ke 20.8. klo 19 Sana 
ja rukous, Reijo Komu, Katja Forsberg.
Pe 22.8. klo 19 LIFT–ilta. Su 24.8. klo 11 Pyhä-
päivän sana, Ritva Himanka, Minna Rissanen, 
Tiina Hilli. Ke 27.8. klo 19 Sana ja rukous, Ilkka 

Leinonen, Pasi Markkanen. TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 16.8. klo 18.00 Ylistäkää Herraa!
 -ilta, Suvi Nehvonen, Mirjam 
 Rukajärvi, ym.
La 23.8. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen Ilta,
 järj. srk:n nuoret aikuiset
 TERVETULOA!

Su 17.8. klo 18 Sunnuntain ko-
kous, Niskanen. Su 24.8. klo 18 
Sunnuntain kokous. Tervetuloa!

TILAISUUTEMME
Su 17.8 klo 11.00 JUMALANPALVELUS 

Simo Pitkänen
Ke 20.8 klo 19.00 SANA JA RUKOUS 

Arto Köykkä
Su 24.8. klo 19.00 JUMALAN KOHTAA-

MISEN JA PELASTUKSEN ILTA
Simo Pitkänen

TERVETULOA!
Srk:n kotisivu:http://kotisivu.

dnainternet.net/muhoksen hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Oulun
Lähetysseurakunta

Aleksanterinkatu 33

Su 12.00 English Service
Su 16.00 Sanan, ylistyksen ja 
 rukouksen ilta 
Ti 19.00 Starttikurssi (5.8.-30.9.)
 johdatus käytännölliseen
 uskonelämään.
To 18.00 Rukousilta
Pe 19.00 Nuorten ilta
Kevin ja Deborah Martin vieraile-
vat su 24.8. klo 16, ma 25.8. klo 18
ja ti 26.8. klo 18, aiheet netissä.
www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

16.8. Lauluhartaus torilla 9.30-10.30, 17.8. Jumalanpalvelus + pyhä-
 koulu klo 11.00, 23.8. Lauluhartaus torilla klo 9.30-10.30, 24.8. klo 11.00
 Jumalanpalvelus + pyhäkoulu. Kaikki ovat tervetulleita !

Löydä elämällesi pohja Alfa – kurssilla

Seuraava kurssi tiistaisin 26.8. – 28.10. klo 18 – 21

Oulun Vapaakirkossa, Kirkkokatu 34 

Lisätietoja: www.oulu.svk.fi

Ilmoittautumiset 20.8. mennessä 

040- 5104412 / Kati mooria1@luukku.com

To 14.8. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen, Tuomo 
Ruuska. Su 17.8. klo 11 Aamukirkko, Pirkko Metto-
vaara, Patrick Dickson, aihe: Kuinka tulla rakkau-

dellisemmaksi. Su klo 15 ja 17 Patmos Lähetyssäätiön tilaisuus, Leo Meller, Hannu 
Grönroos. Ke 20.8. klo 18 Nuotenilta, Sini Niemelä. To 21.8. klo 19 Lähde-ilta, Risto 
Wotschke, God`s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu. Pe 22.8. klo 18.30 Varkki-ilta. Su 24.8. 
klo 11 Aamukirkko, Janne Turpeinen, Risto Wotschke. Ke 27.8. klo 18 Nuortenilta 
& Israel-ilta, Olavi Syväntö (avoin kaikille). www.oulu.svk.fi . Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhä su 17.8. klo 10 Pyhäntä; messu kirkossa, siionin-
virsiseurat seurakuntakodissa. Su 24.8. klo 10 Temmes; messu kirkossa, 
siioninvirsiseurat seurakuntatalossa.

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 17.8. klo 16 Leena ja Leo Väyrysen 
kesäasunnolla, Salmirannantie 207, Vaala. Su 24.8. klo 15 Paavo ja Eeva 
Kuivamäellä, Raatinpolku 4, Kiiminki. Ti 26.8. klo 18 Eila ja Jarmo
Junttilalla, Jyväskyläntie 97 A, Liminka. Su 31.8. klo 15 Tuiran kirkolla.























          Kellonkartano 2008:         
           














     Tervetuloa Kellonkartanoon!   

Kesäseurat Pyhän Tuomaan kirkos-
sa 16.-17.8. La seuroja klo 12, 14.30 
ja 17.30, Nuortenilta klo 20.30 Tou-
komettisessä. Su Messu klo 13, seu-
roja klo 11, 15 ja 17.30. Vierailevina 
puhujina Håkan Siggemo, Roland 
Wälivaara ja Sören Ylipää. 
Su 24.8. klo 16.30 Pyhäkoulu,
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri. 
Tervetuloa!

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 
on haettavana Oulun piirin 

KUUROJEN PAPIN VIRKA
Kuurojenpapin tehtävänä on vastata piirinsä viittomakielisestä 
hengellisestä työstä, kuten viittomakielisten jumalanpalvelus-
ten, kirkollisten toimitusten, rippikoulun, seurakunnallisten tilai-
suuksien ja yksityisen sielunhoidon järjestämisestä. Tärkeä 
osuus työtä on myös yhteyksien pitäminen seurakuntiin sekä 
kuurojen omaisiin ja järjestöihin. Kuurojenpapin työalueena on 
Oulun ja Lapin lääni.

Kuurojenpapin virkaan on kelpoinen pappi, joka on perehtynyt 
kuurojen parissa tehtävään työhön ja jolla on viran edellyttämä 
K-tason viittomakielen taito. Virka edellyttää suomen kielen 
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen 
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Pätevien hakijoiden puut-
tuessa virkaa hoitamaan voidaan ottaa pappi, joka on motivoi-
tunut ja valmis opiskelemaan tarvittavan viittomakielen taidon. 
Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 
§ 6).

Lisätietoja hiippakuntadekaani Niilo Pesonen, p. 08 535 8556 
tai 044 755 5556.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille osoitetut hakemukset 
tulee toimittaa viimeistään 15.9.2008 joko postin välityksellä 
osoitteeseen PL 85, 90101 Oulu tai klo 16 mennessä käynti-
osoitteeseen Ojakatu 1, 90100 Oulu.

Tule meille Siikasalon seurakuntaan

LASTENOHJAAJAKSI
Ensisijaisena tehtävänä on päivä- ja perhekerhot Siikajoen-
kylällä. Vaativuusryhmä 402. 
Hakemukset viimeistään 21.8. mennessä osoitteella 
Siikasalon seurakunta / Kirkkoneuvosto, Heikinkuja 2, 
92400 Ruukki. 
Tiedustelut khra Lauri Haapala, p. 050 516 1548 tai kappeli-
neuvoston pj. Eila Kangastalo, p. 050 571 9304.

Kuolleita

Puoliso, isä ja pappa
Ari Kalevi 

PARTALA
s. 30.11.1952
k. 14.7.2008

Kaipaamaan jäävät
Pirjo ja Marika

Merja, Sami ja Johanna
äiti, veljet ja sisaret 

perheineen
sukulaiset

”Herra on minun 
paimeneni, ei minulta 

mitään puutu.”

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnäollessa. Kiitos osanotosta.

 RAUHAN
TERVEHDYKSESSÄ

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Rintamamiestalo
3 h + k + s + wc sekä saunarakennus + kesäh., 
erill. puuvaja/var.
Tontti noin 5 000 m2, johon kuuluu rantapalsta, 
raj. Ii-jokeen. Hp. 88 000 e.
Katsomaan pääsee, kun soittaa, p. 044 258 3988.

Myydään
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Ei haukku haavaa tee
Sanotaan, ettei haukku haavaa tee. Sanat eivät väittämän mukaan satuta, vaan ne konk-
reettiset tönimiset ja lyönnit. 

Kokemukset tuntutuvat todistavan päinvastaisesta. Monet lapsuuden tönimiset, 
kampitukset ja kasvoihin tähdätyt lumipallot ovat unohtuneet, samoin niitä seuranneet 
mustelmat ja ruhjeet. Sen sijaan ilkeät sanat ja loukkaukset eivät ole muistoista kadon-
neet vuosien myötä minnekään. Ala-asteella tulin luokitelluksi luokan tyttöjen toimesta 
ihmisenä negatiivisiksi, kun he muut olivat positiivisia. Rippileirillä sain puolestaan 
kuulla – varsin osuvasti – olevani koipeliini. Kaksi mitättömän pientä sanaa, negatiivi-
nen ja koipeliini, mutta niin kristallin kirkkaina ja kipeinä muistoihin tallentuneina!

Nyttemmin tuo kaikki on jo mennyttä ja anteeksiannettua, mutta unohdettuja nuo 
sanat tuskin koskaan ovat. Mustelmat ja ruhjeet paranevat hiljalleen vaalentuen näky-
mättömiin, ilkeät sanat eivät. Sanat sattuvat ja jättävät jäljet, joita edes aika ei koskaan 
täysin paranna. 

Jeesus ymmärsi sanojen voiman ja oli sanankäytössään mestari. ”Te käärmeen 
sikiöt”, lienee ollut yksi hänen mieluisimmista sananparsistaan soimatessaan ymmär-
tämättömiä ja ulkokultaisia ihmisiä,  mutta myös sanoja väärin käyttäviä ihmisiä. Me 
käärmeen sikiöt käytämme suutamme aivan alkuperäistä tarkoitusta vastaan; emme 
suinkaan ylistä ja kunnioita Jumalaa, vaan käytämme sanojamme toistemme loukkaa-
miseen.  

”Ei haukku haavaa tee” voitaneen siis heittää sanaparsien romukoppaan totuuden 
vastaisena. Pitäisikö sen asemasta ottaa käyttöön lasten suosimaa hokemaa: ”Se joka 
toista haukkuu, se itse on”? Vai olisiko paikallaan asennemuutos ja täysin uuden sanan-
parren lanseeraaminen: ”En ole veljeni vartija, olen kieleni vartija”?

TiiNa KiNNuNeN
Seurakuntapastori

Oulun tuomiokirkkoseurakunta

14. sunnuntai helluntaista on lähimmäisen sunnuntai. Jeesus itse oli elämäl-
lään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaikki 
rajat. Evankeliumitekstissä hänen saarnansa on radikaali ja poikkeuksel-

lisen pistävä. Se velvoittaa ihmiset mahdottomilta tuntuviin tekoihin. Jeesus sanoo 
Matteuksen evankeliumissa: ”Teille on sanottu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa viha-
miestäsi.’ Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojien-
ne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.” Pian Jeesus ihmettelee sitäkin, mitä 
hyvää on omien ystävien rakastamisesta – sehän on itsestään selvää toimintaa. Jeesuk-
sen kehotus täydellisyyteen pyrkimisestä on ohjaava neuvo, jota itsessään on kuitenkin 
mahdotonta noudattaa.

Täydellisyys on sanana juutalaisille hyvin tuttu ja se liittyy pyhyyden vaatimukseen. 
Omilla teoilla täydellisyyden saavuttaminen on mahdotonta. Kristitylle avautuukin nä-
kymä, jonka mukaan Jumalan edessä täydellisiä ja pyhiä olemme yksin Kristuksessa.

Vihollisten rakastaminen ja heidän puolestaan rukoileminen on monen mielestä in-
himilliselle toiminnalle vierasta. Tässä lähestytään toisten puolesta kärsivän Herran 
palvelijan ja Jesajan kirjan luvun 53 teemoja. Kilvoittelijana toisten parasta ajatteleva ja 
oman hyvänsä unohtava ihminen näyttäytyy ihanteellisena ja esikuvallisena kristitty-
nä. Tämä on kuitenkin käytännössä sula mahdottomuus. Itse asiassa Jeesus tuleekin il-
maisseeksi – ei ”rivikristityn” – vaan oman ajattelutapansa ja olemuksensa perimmäi-
sen luonteen.

PeKKa TuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 112: 5–9
Ensimmäinen lukukappale 1.Sam. 24: 
9–12, 17–21
Toinen lukukappale 1.Joh. 3: 11–18
Evankeliumi Matt. 5: 43–48

Herramme ja Jumalamme.

Me tarvitsemme rakkautesi voimaa

enemmän kuin mitään muuta,

kun lähetät meidät lähimmäistemme luo.

Ilman sitä emme kykene auttamaan heitä.

Anna meille armahtava mieli,

ettemme kulkisi

kenenkään apua tarvitsevan ohi.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

w w w.sxc . hu /  A l e s s an d r o Pa i va
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Kotikirkkoa etsimässä

J aan i  F ö h r

Tuomasmessu

Kävelen aurinkoisena sunnuntai-iltana kohti Oulun tuomiokirkkoa. En ole koskaan aiemmin käynyt 
tuomasmessussa, vaikka olen ajatellut sen olevani ikäiselleni sopiva ”pehmeä lasku” seurakuntaan. 

Muistan nähneeni uutiskuvaa pääkaupunkiseudulla pidetystä tuomasmessusta, joka oli ääriään myöten 
täynnä. Kirkossa on kuitenkin helppo löytää istumapaikka. Kiinnostus messuun ei ilmeisesti ole Oulun kor-
keudella yhtä vahva kuin muualla Suomessa. 

En anna tyhjien penkkirivien hämätä, vaikka olisinkin toivonut piiloutuvani massaan. Harras tunnelma 
valtaa mieleni ja sukellan messun pauloihin. Käyn jopa tekemässä esirukouslapun ja sytyttämässä kyntti-
län. Lappuni luetaan nimettömänä koko seurakunnalle. Sen sijaan eteen muiden rukoiltavaksi alttarille en 
halua lähteä. 

Osaan useita hengellisiä lauluja, mutta tilaisuudessa huomaan niidenkin vaihtuneen minulle vieraiksi. 
Tapahtuma saa kuitenkin lapsuusmuistot mieleen. Tuomasmessusta löytyi paljon samoja elementtejä kuin 
vapaiden suuntien, Vapaaseurakunnan tai Helluntaisten, tilaisuuksista, joissa olin lapsena ja varhaisnuo-
ruudessa perheeni mukana istunut.

Poistuessani messusta ajatukseni ovat sekavat ja niitä on vaikea analysoida. Jotkin tuomasmessun elemen-
teistä eivät tuntuneet itselleni läheisiltä. Päällimmäiseksi jäi kai tunne, että odotin jotain erilaista. Luulen, 
että minun pitää tehdä uusi tutkimusretki ja päättää vasta sitten onko tuomasmessu minun juttuni.

H
eräsin keväällä huo-
maamaan pyöreiden 
vuosien napsahtaes-
sa mittariin, että rip-

pileiristä on kulunut jo viisitois-
ta vuotta. Miten se voi olla mah-
dollista? 

Muistan vieläkin elävästi sa-
teisen heinäkuisen konfirmaa-
tiopäivän, ale-hyllystä ostetun 
kukkamekon ja lähes pyöreät sil-
mälasini. Nyt elopainoni näyt-
tää vaa’alla yli kaksikymmentä 
kiloa enemmän. Enkä voisi ku-
vitellakaan pukeutuvani samai-
seen sinapinväriseen kukkamek-
koon. Silmälasienkin sijasta käy-
tän mieluummin piilolaseja.

Vuodet ovat vierineet etsies-
sä omaa identiteettiä ja paikkaa 
elämässä. Samalla ovat vaihtu-
neet asuinkunnat, poikaystävät ja 
ammatit. Luottoystävät ovat kui-
tenkin pysyneet vierellä kaikesta 
huolimatta, osa Länsi-Porin seu-
rakuntanuorista asti.   

mihin asti 
kokemukset kantavat?
Kati Niemelän tutkimuksen mu-
kaan rippikoulu pitää yllä myön-
teistä suhdetta uskoon ja kirk-
koon vielä vuosia rippikoulun 
jälkeen. Niin on käynyt minulle-

kin. Epäilen, että olisin eronnut 
kirkosta, mikäli taustalla ei olisi 
ollut positiivista kokemusta rip-
pikoulusta ja isosajoista. 

Useimmat kaverini ovat pää-
tyneet eri ratkaisuun ja eronneet 
kirkosta. Lähes poikkeuksetta 
heillä ei ole ollut taustalla myön-
teistä riparikokemusta. Peruste-
luina kirkosta eroamiseen ovat 
olleet kirkon vanhoillisuus, su-
vaitsematon arvomaailma ja kir-
kollisvero.

Itseni ja useimpien ikäisteni 
nuorten aikuisten on vaikea hy-
väksyä muun muassa suvaitse-
mattomuutta. Ihmisten välistä 
tasa-arvoa vaalivan maailman-
kuvaan istuvat heikosti ajatukset, 
jotka arvottavat ihmisiä. Miksei-
vät mies ja nainen voisi tehdä työ-
tä keskenään tai saman sukupuo-
len edustajat rakastaa toisiaan? It-
selleni Jumala on ennen kaikkea 
oikeudenmukaisuuden ja rak-
kauden edustaja, ei tuomitsija.

Miten voisin itsekään kuulua 
yhteisöön, joka ei hyväksy ystä-
viäni? Kuka voi heittää ensim-
mäisen kiven kohti lähimmäis-
täni vain sen vuoksi, että hän 
on väärää sukupuolta tai omaa 
”väärän” seksuaalisen identitee-
tin? Mielestäni kirkon on oltava 

Cross Cafe

Saavun nuorten pyörittämään kristilliseen kahvilaan hieman epäillen. Millaisesta teetupabussi-meiningistä 
illassa mahtaakaan olla kyse. Paikallinen gospel-pumppu, jonka nimi ei sano minulle mitään, aloittaa soiton 
vasta yhdeksältä. Kello raksuttaa ranteessa vasta seitsemää. Cross Cafe sijaitsee aivan tuomiokirkon takana. 
Annan ehdottoman plussan sijainnista keskellä kaupunkia.

Sisällä istuu vain yksi muutaman naisen ryhmittymä. He vaikuttavat kanta-asiakkailta enkä uskaltaudu 
tekemään heidän kanssaan lähempää tuttavuutta. Hakeudun toiseen päähän kahvilaa. Lähelläni tönöttää 
biljardipöytä, joka huutaa kilpailuviettistä pelin pauloihin. Sivuutan pöydän ja asettauduin nurkkaan lähel-
le ikkunaa. Vaivun omiin oloihini. Ihastelen takanani olevaa Marimekon kangastaulua. Plussan saa myös 
paikan sisustus.

Huomaan toivovani, että olisin saapunut vasta myöhemmin paikalle. Naisryhmä jatkaa jutustelua omis-
sa oloissaan. Jutut pyörivät hajuvesien, vaatteiden ja kesälomamatkojen ympärillä. Päätän etsiä toiletin ja 
parannella meikkiäni.

Yhdeksän aikoihin paikka alkaa elää ja tupa täyttyä Insela-bändin soittamisen myötä. Ihastun laului-
hin, jotka eivät ole liian allekirjoittavia. Bändi saa seisahtumaan arjesta arkiviikon päätteeksi. Laulujen sa-
nat ovat koskettavia ja kauniin hartaita. Vielä kun me jäyhät suomalaiset löytäisimme musiikin ilon kuuli-
joina afroamerikkalaisten tapaan, muutenkin kuin taputuksina kappaleiden välillä. Tosin tuskin olisin ollut 
se ensimmäinen ”bilettäjä”.

koti kaikille. Fundamentalistiset 
suuntaukset eivät voi toimittaa 
Jumalan virkaa seurakunnassa.

Viimeinen mahdollisuus?
Kosketukseni kirkkoon on ohen-
tunut ohentumistaan, mitä enem-
män olen kurottanut kohti aikui-
suutta. Useat muutot kaupungis-
ta toiseen vieroittavat tehokkaas-
ti seurakunnasta. Toisaalta kirk-
ko ja osa sen sisällä olevista ryh-

mittymistä tuntuvat olevan va-
lovuosien päässä omasta ajatus-
maailmastani. 

Kaikesta huolimatta halusin 
antaa kirkolle mahdollisuuden. 
Ennen kuin sulkisin oven ehkä 
lopullisesti kiinni. Lähdin etsi-
mään onko kolmikymppiselle en-
tiselle seurakuntanuorelle paik-
kaa omassa kotiseurakunnassa. 
Mitä kirkko voi tarjota tällaisel-

le välivaiheen ihmiselle? Testi-
kohteikseni valitsin kolme itseä-
ni eniten kiinnostavaa tapahtu-
maa: tuomasmessun, naistenil-
lan ja Cross Cafen.

J aan i  F ö h r

Outi Juvani on entinen seurakuntanuori. Hän 
tuntee sympatiaa kirkkoa kohtaan, mutta kosketus 
seurakuntaelämään on hiipunut. Outi ei kuitenkaan 
irrottanut otettaan, vaan päätti ottaa selvää, mitä 
seurakunta voi hänelle tarjota.
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Kotikirkkoa etsimässä

Kolme kokeiltua
Cross Cafe
Nuorten kristillinen kahvila parillisten viikkojen perjantaisin alka-

en 19.9. Syksyn ohjelmassa musiikkia ja komediaa evankeliumia 

unohtamatta.

Naistenilta
Naisteniltaa vietetään syyskaudella maanantaisin kello 18. Öber-

gin talolla osoitteessa Kirkkokatu 5. Illan aikana on mahdollista 

saunoa.

Tuomasmessu
Syksyn ensimmäinen tuomasmessu 16.9. kello 18 Oulun tuomiokir-

kossa. Musiikista vastaa oululainen gospelkuoro Amani.

A nn i  K innu n e n

Maa r i t  I t ko n e n

Cross Cafe

Saavun nuorten pyörittämään kristilliseen kahvilaan hieman epäillen. Millaisesta teetupabussi-meiningistä 
illassa mahtaakaan olla kyse. Paikallinen gospel-pumppu, jonka nimi ei sano minulle mitään, aloittaa soiton 
vasta yhdeksältä. Kello raksuttaa ranteessa vasta seitsemää. Cross Cafe sijaitsee aivan tuomiokirkon takana. 
Annan ehdottoman plussan sijainnista keskellä kaupunkia.

Sisällä istuu vain yksi muutaman naisen ryhmittymä. He vaikuttavat kanta-asiakkailta enkä uskaltaudu 
tekemään heidän kanssaan lähempää tuttavuutta. Hakeudun toiseen päähän kahvilaa. Lähelläni tönöttää 
biljardipöytä, joka huutaa kilpailuviettistä pelin pauloihin. Sivuutan pöydän ja asettauduin nurkkaan lähel-
le ikkunaa. Vaivun omiin oloihini. Ihastelen takanani olevaa Marimekon kangastaulua. Plussan saa myös 
paikan sisustus.

Huomaan toivovani, että olisin saapunut vasta myöhemmin paikalle. Naisryhmä jatkaa jutustelua omis-
sa oloissaan. Jutut pyörivät hajuvesien, vaatteiden ja kesälomamatkojen ympärillä. Päätän etsiä toiletin ja 
parannella meikkiäni.

Yhdeksän aikoihin paikka alkaa elää ja tupa täyttyä Insela-bändin soittamisen myötä. Ihastun laului-
hin, jotka eivät ole liian allekirjoittavia. Bändi saa seisahtumaan arjesta arkiviikon päätteeksi. Laulujen sa-
nat ovat koskettavia ja kauniin hartaita. Vielä kun me jäyhät suomalaiset löytäisimme musiikin ilon kuuli-
joina afroamerikkalaisten tapaan, muutenkin kuin taputuksina kappaleiden välillä. Tosin tuskin olisin ollut 
se ensimmäinen ”bilettäjä”.

Naistenilta Hietasaaressa

Ilta alkoi hartaudella ja virren veisuulla ”Oi muistatko vielä sen virren, joka lapsena laulettiin.” Juu en muis-
ta, mutta myhäilyn perusteella muut muistavat. Valitettavasti en kokenut virttä kuitenkaan millään tavalla 
itselleni läheiseksi. Toisaalta virret eivät ole koskaan olleetkaan suosituimpia hengellisiä sävellyksiä.

Hartauden jälkeen osa naisista lähtee saunomaan. Itse en uskaltaudu saunomaan, vaan jään paistamaan 
makkaraa ja osallistumaan tietokilpailuun. Löydän itselleni parin helposti. Ratkomme visaiset kukkakysy-
mykset muitta mutkitta. Seuraavaksi annamme koko porukalla ajatuksen kohta tulevalle juhannukselle. Yl-
lätykseni on suuri, kun illan pitäjä ottaa aiheeksi juhannustaiat. Juttelemme kukista tyynyn alla ja pellolla 
nakuna juoksemisesta. Mietin itsekseni, että noita en ole vielä testannutkaan.

Ohjaaja on tuonut kimpullisen kukkasia. On aika arvuutella, mitä kimpussa on. Huomaan tunnistavani 
vain koiranputken. Minun aikana kun kukkia ei enää koulussa kerätty. 

Tunnen olevani liian nuori ja väärässä paikassa. Paikalle saapuneiden parinkymmenen osallistujan keski-
ikä näyttää pyörivän viidessäkymmenessä. En saa oikein muihin yhteyttä tai en ole vain oikealla aaltopituu-
della. Olen väsynyt työpäivän jälkeen ja virittäytynyt väärin koko tilaisuuteen. Hyttyset inisevät ja suorastaan 
kuppaavat minut hengiltä. Haluaisin lähteä kotiin. Alan vilkuilla kelloa, milloin olisi sopiva aika poistua ”pe-
lipaikalta”. Toisaalta kesäinen Hietasaaren leirikeskus ympäristöineen tuntuu oikealta paikalta tilaisuudelle, 
mutta ilman hyttysiä, jotka aiheuttavat tällaiselle etelän ihmiselle mansikan kokoiset paukamat.

matka jatkuu
Monet tutkimukset ovat osoitta-
neet, että uskonnollinen osallistu-
minen ja uskonnolliset uskomuk-
set ovat myöhäisteini-iässä ja kah-
denkymmenen vaiheilla vähäi-
sempiä kuin missään muussa ikä-
vaiheessa. Itsellänikin viimeiset 
kymmenen vuotta lähinnä häät 
ja joulukirkot ovat olleet ainoita 
kontakteja seurakuntaan. 

Kierros tuli kuitenkin tehtyä. 
Matalan kynnyksen Crosscafe 
tuntui ”testikierroksen” jälkeen 
ominaisimmalta paikalta. Nais-
teniltaan puolestaan koin oleva-
ni liian nuori. Tästä innovaatio-
na kehitimmekin ystäväni kans-
sa ajatuksen nuorten naisten il-
loista 25–35-vuotiaille. Taval-
laan sellainen vapaamuotoinen 
vertaisryhmä, missä voisi jutel-
la esimerkiksi parisuhteesta. Pi-

täjäksi sopisi erinomaisesti per-
hediakoni.

Luterilaisen kirkon syöksy-
kierteen voi katsoa jatkuneen ko-
ko 2000-luvun ajan. Vuosittain 
kirkosta eroaa miltei prosent-
ti ihmisiä, lähes neljäkymmentä 
tuhatta seurakuntalaista. Miet-
timisen aihetta antaa varmasti 
myös se, miksi Oulu on kärjessä 
näissä surullisen kuuluisissa ti-
lastoissa. Jotain olisi syytä tehdä. 

Itse jään pohtimaan edelleen, mi-
kä merkitys kirkolla on itselleni. 
Tarvitsenko yhteisön lapsenus-
koni tueksi vai tulenko toimeen 
omillani?

ouTi juVaNi

Lähde: Kati Niemelä: Rippikou-
lusta aikuisuuteen – Pitkittäistut-
kimus rippikoulun merkityksestä 
ja vaikuttavuudesta.

A nn i  K innu n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa
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Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 17.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Matti Pikkarainen, avustaa 
Jyrki Vaaramo. Urkuri Maija 
Tynkkynen ja kanttorina Rai-
mo Paaso. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Hanna-
Maija Karjalainen. Kantto-
reina Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 17.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Pet-
ri Satomaa, kanttorina Juha 
Soranta. 
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 10 Kastellin kirkos-
sa. Toimittaa Erja Järvi, kant-
torina Taina Voutilainen.
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Erja Jär-
vi, kanttorina Taina Vouti-
lainen. 
Messu su 17.8. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimit-
taa Kimmo Kieksi, avustaa 
Esa Harju, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 24.8. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Okkola, saarna Radio-
lähetysjärjestö Sanansaatta-
jien ulkomaantyön johta-
ja Timo Reuhkala, avustaa 
Kaisa Putila, kanttorina Tai-
na Voutilainen. Radiointi Ra-
dio Dei. Kirkkokahvit ja lähe-
tysjuhla.
Messu su 24.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Petri Sato-
maa, kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 24.8. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustaa Hen-
rik Ketola, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Messu su 24.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Mirjami Dutton, avustaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Juha Soranta.
Messu su 24.8. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Petri Satomaa, kanttori-
na Ilkka Järviö. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 24.8. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Vanhusten viikkomessu to 
28.8. klo 13 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustavat Esa Ne-
vala, Asta Leinonen ja Sirpa 
Kemppainen, kanttorina Tai-
na Voutilainen.
 

Tuiran seurakunta
Messu su 17.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päi-
vi Jussila, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Heikki Jäm-
sä. Kirkkokahvit. Radiointi 
Radio Dei.
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Tommi Hek-
kala. 
Messu su 17.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Sanna Komulainen, kanttori-
na Tommi Hekkala. 
Messu su 17.8. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Hannu Ojalehto, saarna 
Roland Wälivaara, kanttori-
na Anu Vuorenmaa. Rauhan 
Sanan kesäseurat.
Iltamessu su 17.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, avustaa San-
na Komulainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 20.8. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Anu Vuorenmaa. 
Messu su 24.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Emilia 
Soranta.
Englanninkielinen messu su 
24.8. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Ari Sa-
vuoja, saarna Kevin Hugget, 
avustaa Klaus Meyer, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Saarna tulkataan suomeksi. 
Mukana opiskelijoita Eng-
lannista ja Saksasta.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Stiven Naa-
tus, kanttori Emilia Soranta. 
Messu su 24.8. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Anu Vuorenmaa. 
Iltamessu su 24.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Sanna Ko-
mulainen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Viikkomessu ke 27.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, kantto-
rina Heikki Jämsä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 17.8. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pent-
ti Kortesluoma, saarna Ilkka 
Mäkinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Messu su 17.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Lauri Nurkkala.

Messu su 24.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, saarna Paavo Moi-
lanen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 24.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Lauri Nurkkala.

YlIkIIMIngIn AluE
Messu su 17.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori-
na Leo Rahko.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Messu 24.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamarja 
Stöckell.

Haukipudas
Maakirkko-sanajumalan-
palvelus pe 15.8. klo 18 Hen-
ni ja Paavo Heikkisellä Louk-
kojärvellä. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Hannu 
Niemelä. 
Messu su 17.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Jaakko Kal-
takari, saarna Arto Nevala, 
kanttorina Hannu Niemelä. 
Kirkkokyytitilaukset pe klo 
9–11 p. 547 2636. Lähimmäi-
sen kirkkopyhä. Kirkkokah-
vit. Kyläluutien vastaanotto.
Messu su 24.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Hannu Nieme-
lä. 50 vuotta sitten rippikou-
lun käyneiden kirkkopyhä. 
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 12 Martinniemen 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Maria Vähäkangas, kant-
torina Hannu Niemelä. 

Kempele
Messu su 17.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, avustaa Seija Helomaa, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen.
Messu su 24.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Sami Puolitai-
val, avustaa Timo Liikanen, 
kanttorina Marjo Irjala.

Kiiminki
koululaisjumalanpalvelus 
pe 15.8. klo 9.30 kirkossa. Toi-
mittaa Saija Kronqvist, kant-
torina Jarkko Metsänheimo. 

koululaisjumalanpalvelus 
ma 18.8. klo 9.45 Alakylän 
koululla. Toimittaa Markku 
Palosaari, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
koululaisjumalanpalvelus 
pe 29.8. klo 10.15 Huttuky-
län koululla. Toimittaa Mark-
ku Palosaari, kanttorina Jark-
ko Metsänheimo.
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 
saarna Juhani Pitkälä, avus-
taa Ulla Junttila, kanttori-
na Marja Ainali. Tulkkaus 
viittomakielelle. Lähimmäi-
sen päivän juhla ja Yhteis-
vastuu-CD:n julkistamiskon-
sertti seurakuntakeskukses-
sa. Kirkkokahvit. Kuljetus-
pyynnöt p. 8161 003 tai 040 
5844 406.
Messu su 24.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Raimo Salo-
nen, saarnaa Jukka Norvan-
to, avustaa Helena Ylimaula, 
kanttorina Marja Ainali, ryh-
mä Shira-kuorosta.
Messu su 24.8. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Helena Ylimaula.

Liminka
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa kirkkoherra 
Jukka Malinen Pyhäjoelta, 
kanttorina Mika Kotkaran-
ta. Lähimmäisen päivä.
Jumalanpalvelus su 24.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Tornberg, kanttorina Mi-
ka Kotkaranta.

Lumijoki
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Markku Tölli, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.
lumijoki-päivien kansan-
laulukirkko su 24.8. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli,  kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen. Kirkkokah-
vit seurakuntatalolla. 

Muhos
Muhoksen rauhanyhdistyk-
sen 60-vuotisjuhlamessu su 
17.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
tavat Pekka Kyllönen ja Jou-
ni Heikkinen, saarna Olavi 
Voittonen, urkuri Lauri-Kal-
le Kallunki, kanttorina Pert-
ti Haapalainen, rauhanyhdis-
tyksen lauluryhmä avustaa. 
English service ke 20.8. klo 
18 kirkossa. Toimittavat Pek-
ka Kyllönen ja Simo Pekka 
Pekkala, kanttorina Ossi Ka-
java.
Messu su 24.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, saarna Pekka Kyllö-
nen, kanttorina Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Jorma Niini-
koski, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Metsästäjien kirkkopy-
hä. Juhla museolla. Kirkko-
taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 3 €.
Messu su 24.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Anna-Elina 
Jaakkola. Kirkkotaksi seura-
kuntakodilta klo 9.30, oma-
vastuu 3 €.

SArAkYlä
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 10 Sarakylän kou-
lulla. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Hannele Pu-
hakka.

Siikalatva
kEStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
17.8 klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Minna Rahko, 
kanttorina Unto Määttä.
Messu su 24.8 klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Ur-
po Luokkala, kanttorina Un-
to Määttä.

PIIPPolA
Messu su 17.8. klo 12 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Su-
lo Kautto, kanttorina Unto 
Määttä. 
Messu su 24.8. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kant-
torina Unto Määttä.

PulkkIlA
koululaiskirkko pe 15.8. klo 
10 kirkossa yläkoululaisille 
ja lukiolaisille sekä klo 11.15 
alakoululaisille. 
Ehtoolliskirkko la 16.8 klo 
19 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala.
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttorina 
Pekka Kyöstilä.

PYhäntä
Messu su 17.8. klo 10 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittavat 
Jouni Riipinen ja Sulo Kaut-
to, kanttorina Jonna Koisti-
nen. Huomioikaa muuttunut 
kelloaika. Herättäjän kirkko-
pyhä, kirkkokahvit ja seurat 
seurakuntatalossa.
Perttulin päivien ehtoollis-
jumalanpalvelus su 24.8. klo 
12 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Sulo Kautto, kantto-
rina Veijo Kinnunen, avusta-
vat Enna Junno sekä lapsi- ja 
kirkkokuorot. Seppeleenlas-
ku sankarihaudoilla ja kirk-
kokahvit seurakuntatalossa. 

Vuosina 1950–1960 Pyhän-
nän kirkossa ripille päässei-
den kokoontuminen 20 mi-
nuuttia ennen kirkonme-
nojen alkua seurakuntasa-
lin ovella, siitä matka jatkuu 
yhdessä kirkkoon kotiseutu-
päivien juhlajumalanpalve-
lukseen.

rAntSIlA
koulukirkko pe 15.8. klo 9.15 
Rantsilan kirkossa, toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttori-
na Arja Leinonen. Ekaluok-
kalaisten siunaaminen.
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa, toimittaa Markku Jaakko-
la, kanttorina Arja Leinonen.
Maakirkko su 24.8. klo 14 
Kärsämänkylän Rukoushuo-
neella, toimittaa Markku 
Jaakkola, kanttorina Arja 
Leinonen. Kirkkokahvit. 

Siikasalo
ruukkI
Messu su 17.8. klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Haapala.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 10 Paavolan kirkos-
sa. Rippikoululaisten 2. kirk-
kopyhä. Toimittaa Lauri Haa-
pala. Kirkkokahvit Paavolan 
seurakuntatalossa. 

SIIkAJokI
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Reino Tanjunen.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Lauri Haapala. 

VIhAntI
Messu su 17.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihi-
mäki, kanttorina Asko Rau-
takoski.
Messu su 24.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihi-
mäki, kanttorina Asko Rau-
takoski.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
17.8. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
24.8. klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Heikki Lumiaho.

tEMMES
Messu su 24.8. klo 10 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Leila Ikonen, saarna Jouni 
Riipinen, kanttorina Heik-
ki Lumiaho. Herättäjä-yh-
distyksen kirkkopyhä. Seu-
rat Temmeksen seurakunta-
talossa.
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Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

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

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

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

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

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

Tuu tsekkaan 
mitä nuorisotyössä tehdään

enot oulussa 

– Kannattaa tulla katsastamaan, mi-
tä seurakuntien nuorisotyö pitää si-
sällään, vinkkaa Tuiran seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Merja Oksman.

Oulun seurakuntien nuorisotyö 
aloittaa syyskauden perinteisillä nuo-
rille tarkoitetuilla Tuu tsekkaan -il-
loilla. Illoissa pääsee tutustumaan 
isostoimintaan, nuorteniltoihin, yö-
kahviloihin, vapaaehtoistoimintaan 
ja muuhun mukavaan. Samalla voi il-
moittautua isoskoulutukseen. 

– Tuu tsekkaan -tapahtumissa nä-
kee kerralla mitä on tarjolla ja samal-
la tapaa rippikoulukavereita ja tuttuja 
isosia, Oksman ennakoi.

Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
ja Karjasillan seurakunta esittelevät 
nuorisotyötään yhdessä sunnuntaina 
17.8. kello 12 Kaukovainion kappe-
lissa. Seuraavana on vuorossa Tuiran 
seurakunta keskiviikkona 20.8. kello 
18 Tuiran kirkossa. 

Kolmantena – ja ehkä komeimmin 
– nuorisotyötään esittelee Oulujoen 
seurakunta perjantaina 22.8. kello 18 
Hintan seurakuntatalossa. Oulujoen 
tapahtuman teemana on Oulujoki jy-
rää 100 vuotta. Teemalla nuorisotyö 
juhlistaa Oulujoen kirkkoa, joka täyt-
tää tänä vuonna 100 vuotta. Kirkon 
juhlavuoden kunniaksi Hintan yö-
kahvilassa soittavat Veracious Mind 
ja Brick. 

Isoskoulutukseen voi ilmoittau-
tua myös osoitteessa oulunseurakun-
nat.fi/isostoiminta. Isoskoulutukseen 
kuuluu kokoontumisia pari kertaa 
kuussa sekä leirejä ja muita tapahtu-
mia. Koulutus kestää kevääseen 2009 
asti. Tuiran isoskoulutuksen ensim-
mäiset kokoontumiset ovat 27.8. tai 
3.9. klo 17–18.30 Koskelan seurakun-
takodilla.

SaTu laPiNlamPi

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t hHartauselämä

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Sanan ja rukouksen ilta su 
24.8. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Illan puhujavie-
raana Kalle Seppänen Hyryn-
salmelta. Henkilökohtaista 
rukouspalvelua sairaiden ja 
apua tarvitsevien puolesta.
kesähartaudet:
To 14.8. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus, Nummikatu 
24. Jyrki Vaaramo.
To 14.8. klo 18.30, Kuntotalo, 
Uusikatu 66. Jyrki Vaaramo.
To 21.8. klo 14, Vesper-koti. 
Jyrki Vaaramo.
To 21.8. klo 18.30, Kuntotalo. 
Tiina Kinnunen.
To 28.8. klo 14, Sara Wack-
lin -koti, Koulukatu 4. Anna-
Mari Heikkinen.
To 28.8. klo 18.30, Kuntota-
lo. Jyrki Vaaramo.
Virsihartaudet: 
Su 17.8. klo 12, Vanha kappe-
li. Matti Pikkarainen.
Su 24.8. klo 12, Vanha kappe-
li. Hanna-Maija Karjalainen.

Oulujoen seurakunta
Pihaseurat oulujoen rannal-
la su 17.8. klo 14, Eeva-Liisa 
ja Martti Turkalla, Ehtiäisen-
tie 88, Lapinkangas. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
urkukonsertit Oulun tuo-
miokirkossa: 
To 14.8. klo 19, Katja ja Frank 
Bettenhausen, ohjelma 5 €.
To 28.8. klo 19, Olli Pyylampi, 
ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
kirjavirtaa Pappilassa -kir-
jallisuuspiiri ke 27.8. klo 
18, Kastellin kirkko. Kirjoi-
na ovat Stieg Larsson: Mie-
het jotka vihaavat naisia se-
kä Marko Kilpi: Jäätyneitä 
ruusuja. Avaa kirja ja lue, tu-
le ja keskustele.

Oulujoen seurakunta
YlIkIIMIngIn AluE
kesäillan musiikkihetket  
Ylikiimingin kirkossa: 
To 14.8. klo 20 Gaudiate-kuo-
ro, johtaa Lauri Nurkkala.
To 21.8. klo 20, Henna-Mari 
Sivula ja Raimo Paaso, laulu 
Kaisa Alasaarela, piano.
To 28.8. klo 20, Jorma Kär-
nä, laulu, Sanna Leppänie-
mi, piano ja urut.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 27.8. klo 18, Maik-
kulan kappeli. Uuden diako-
niaryhmän ajatuksena teh-
dä, nähdä ja kokea yhdessä 
mitä on käytännön diakonia. 
D-ryhmä kokoaa kappelille 
nuoria ja vanhoja kokeneita 
tekijöitä ja uusia kokeilijoita. 
Mukana Maikkulan alueen 
nuorisotyönohjaaja Henrik 
Ketola ja diakoniatyönteki-
jä Anu Kontio.

Yhteinen seurakunta-
palvelu
näköVAMMAISEt
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
28.8. klo 13–14.30, Öbergin 
talo. Tutkitaan Raamattua 
ja pohditaan yhdessä asioita 
maan ja taivaan väliltä! Aloi-
tetaan lukemaan Esterin kir-
jaa Vanhasta Testamentista.
näkövammaisten retki hau-
kiputaalle ma 22.9. Tutustu-
taan Haukiputaan kirkkoon, 
ruokaillaan Isoniemen leiri-
keskuksessa, vieraillaan Kel-
lonkartanossa ja Kellon Kivi-
niemen kalasatamassa. Hin-
ta 8 € sis. matkan, ruokailun 
ja kahvit. Lähtö klo 10 lin-
ja-autoaseman tilausajolai-
turista. Paluu samaan paik-
kaan noin klo 16. Ilmoittau-
du viimeistään 12.9. p. (08) 
3161 340.

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 15.8. ja 22.8. klo 13, Dia-
koniakeskus, alakerta. 

Lähetys
Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
lähetysjuhla su 24.8. klo 
11.30, Karjasillan kirkko. 
Messun jälkeisillä kirkkokah-
veilla Radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajista ulkomaan-
työn johtaja Timo Reuhkala 
kertoo ja näyttää kuvia seu-
rakunnan uudesta nimikko-
kohteesta Intiassa.

Oulujoen seurakunta
lähetyksen iltakahvit ma 
18.8. klo 18, Oulujoen pap-
pila. Mukana Oulujoen, Tui-
ran ja Oulun tuomiokirkko-
seurakunnan uusi nimikkolä-
hetti Emma Holmström.

Lapset ja lapsiperheet

Karjasillan seurakunta
helmi-muskari ke 20.8. klo 
17.30, Kastellin kirkko, pap-
pilan kamarin kerhotila. 2–3 
-vuotiaille lapsille. Ilmoittau-
tuminen ma 18.8. klo 17–19 
Maria Portaankorvalle, 040 
738 4355. Otetaan 20 lasta. 
Lukukausimaksu 50 €.
Ip-pyhäkoulu to 21.8. ja 
28.8. klo 14, Pyhän Andre-
aan kirkko. Pyhäkoulu ilta-
päiväkerholaisille ja muille 
7–9-vuotiaille.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 17.8. ja 24.8.  
klo 10, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Jumalanpalveluksen yh-
teydessä.
tuiran trilli-muskari alkaa ti 
19.8., Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ryhmiä 3 kk–6-vuotiail-
le, yksilö- ja sisarusryhmiä, 
4-vuotiaasta ylöspäin käy-
dään ilman vanhempia. Lu-
kukausimaksu 85 €. Ryhmiä 
tiistaisin ja torstaisin aamu-
päivällä. Tiedustelut ja il-
moittautumiset Tuija Puuru-
nen, p. 050 357 6915, 

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Karjasillan seurakunta
Viiden vartin kerho ”Sävel 
ja sivellin” pe 15.8. klo 14, 
Kastellin kirkko. Tarkoitettu 
eskareille sekä ykkös-, kak-
kos- ja kolmosluokkalaisil-
le. Kerhot kokontuvat tiis-
taisin ja perjantaisin kello 
14.15–15.30. Ryhmään mah-
tuu viisitoista lasta. Lisätie-
toja lastenohjaaja Pia Vaara-
la, p. 044 316 1425.

Nuoret
tuu tsekkaan -tapahtumat 
eli seurakuntien nuoriso-
työn esittäytymisillat: Il-
moittaudu isoskoulutuk-
seen. Tutustu nuorteniltoi-
hin, yökahviloihin, vapaaeh-
toistoimintaan ja muuhun 
mukavaan. 
Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Karjasillan seura-
kunta su 17.8. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. 
Tuiran seurakunta ke 20.8. 
klo 18, Tuiran kirkko. 
Oulujoen seurakunta – Oulu-
joki jyrää 100 vuotta pe 22.8. 
klo 18, Hintan seurakunta-
talo. Nuorisotyön Oulujoen 

kirkon 100-vuotisjuhla. Li-
säksi Hintan yökahvila, jos-
sa soittavat Veracious Mind 
ja Brick. 
Isoskoulutus alkaa, ilmoit-
taudu www.oulunseura-
kunnat.fi/isostoiminta tai 
Tuu tsekkaan -tapahtumis-
sa. Isoskoulutukseen kuuluu 
kokoontumisia pari kertaa 
kuussa sekä leirejä ja muita 
tapahtumia. Koulutus kes-
tää kevääseen 2009 asti. Tui-
ran isoskoulutuksen ensim-
mäiset kokoontumiset ovat 

27.8. tai 3.9. klo 17–18.30 
Koskelan seurakuntakodilla. 
Ilmoittautuneille ei lähetetä 
erillistä kutsua. 
nuortenillat Hietasaaren 
kaupunkileirikeskuksessa:
Ke 20.8. klo 18–21. Kaverit.
ke 27.8. klo 18–21. Thanks –  
kesän kiitos ja lopetus.
Hietsun piha tarjoaa moni-
puoliset mahdollisuudet yh-
teiseen iltaan ja elämän ih-
mettelyyn. Talo tarjoaa me-
hut ja makkarat. 

Tuiran seurakunta
nuortenilta ke 27.8. klo 
18.30 Koskelan seurakunta-
kodilla. Syksyn nuortenillat 
alkavat. Luvassa iloista yh-
dessäoloa, pientä purtavaa 
ja hiljentymistä sopivassa 
paketissa. 

Oulujoen seurakunta
Avarit eli nuorten avoimet 
illat ke 20.8. ja 27.8. klo 18, 
Hintan seurakuntatalo. Oh-
jelmaa nuorille. Kupponen 
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Arki jatkuu 18. elokuuta alkaen myös seurakuntien 
päiväkerhotyössä. Oulun seurakunnissa toimii yh-
teensä 22 päiväkerhoa, jotka on suunnattu 4–5-vuo-
tiaille lapsille. Lisäksi Karjasillan seurakunnassa 
aloittaa kolme 3-vuotiaiden ryhmää. Ilmoittautu-
minen kerhoihin päättyy perjantaina 15. elokuuta.

Kotoisten suomenkielisten kerhojen lisäk-
si Tuiran seurakunnassa, yliopiston kupeessa si-
jaitsevassa Pyhän Luukkaan kappelissa aloittaa 
englanninkielinen International Family Group.  
Kerhojen osallistumismaksu on 20 euroa koko vuo-
delta, eli syksystä kesään. Vapaita paikkoja voi tie-
dustella ilmoittautumisajan päätyttyä seurakuntien 
lastenohjaajilta.

Kerhoja järjestetään aamupäivisin ja iltapäivisin. 
Perhekerhoista päiväkerhot eroavat paitsi siinä, että 
niihin ilmoittaudutaan ja sitoudutaan koko kaudek-
si, ne ovat myös lasten omaa toimintaa ilman van-
hempia tai hoitajia. 

– Päiväkerhot ovat lapselle hyvä ensimmäinen 
ryhmäkokemus, toteaa lapsityönohjaaja Marjaana 
Lassi Karjasillan seurakunnasta. 

Päiväkerhojen ohjelmaan kuuluu hartausosuus, 
leikkiä, laulua, askartelua ja vapaata oleskelua. 

– Kristillinen kasvatus on tärkeä osa toimintaa, 
Lassi muistuttaa.

Kolmivuotiaiden kerhot kokoontuvat kerran vii-
kossa ja yksi kerhohetki kestää 1,5 tuntia. Vanhem-
pien lasten kerhot kokoontuvat kahdesti viikossa pa-
ri tuntia kerrallaan. 

elSi HuTTuNeN

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

Päiväkerhoissa 
on vielä tilaa

Ohjelma 5 e

torstaisin klo 19 

14.8. Katja ja Frank 
 Bettenhausen (Saksa)
28.8.  Olli Pyylampi
4.9.  Maija Tynkkynen

Olli Pyylampi 
soittaa konsertissaan 

romantiikan ajan 
säveltäjien Johannes 

Brahmsin ja Franz 
Lisztin musiikkia.

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

musiikkiryhmiä on tarjolla kaikenikäisille laulajille.

Tuomiokirkkoseurakunta:
Tuomiokirkkokuoro to 4.9. klo 17, Keskustan seurakuntatalo

Yhteyshenkilö: Henna-Mari Sivula, p. 040 745 0160
Katedraalikuoro to 4.9. klo 18.30, Keskustan seurakuntatalo

Yhteyshenkilö: Raimo Paaso, p. 040 838 6807

Karjasillan seurakunta:
Karjasillan kirkkokuoro ke 3.9. klo 18, Karjasillan kirkko

Cantio Laudis -kuoro ma 1.9. klo 18.30, Karjasillan kirkko
Yhteyshenkilö: Juha Soranta, p. 050 406 7286 

Kastellin kirkkokuoro ma 1.9. klo 18.30, Kastellin kirkko
Mieskuoro TervasCanto ti 2.9. klo 17, Kaukovainion kappeli

Yhteyshenkilö: Ilkka Järviö, p. 040 574 7160
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 4.9. klo 16, Pyhän Andreaan 
kirkko. Yhteyshenkilö: Taina Voutilainen, p. 050 525 1882
Maikkulan lapsikuoro ke 3.9. klo 17, Maikkulan kappeli

Lasten laulu- ja leikkiryhmä to 4.9. klo 13, Maikkulan kappeli
Yhteyshenkilö: Riitta Piippo, p. 040 583 3035

Tuiran seurakunta:
Pyhän Tuomaan Lapsikuorot ti 2.9. • ryhmä I (6–9v.) 
klo 16.30–17.15 • ryhmä II ( 9–12v.) klo 17.30–18.15, 

Pyhän Tuomaan kirkko (koelaulu) • ryhmä III (12–15 v.) 
alkamisaika ilmoitetaan syyskuun alussa. Yhteyshenkilö: 

Ulla Metsänheimo, p. 040 574 7086
Tuiran kirkon naiskuoro ma 1.9. klo 18.30, 

Pyhän Tuomaan kirkko
Pyhän Tuomaan Kirkkolaulajat ke 3.9. klo 18, 

Pyhän Tuomaan kirkko
Yhteyshenkilö: Tommi Hekkala p. 040 831 6226 

Sekakuoro Tuike to 4.9. klo 18, Pyhän Tuomaan kirkko
Yhteyshenkilö: Lauri-Kalle Kallunki, p.  040 845 7309. 

Tuiran gospel-ryhmä Glorias ke 10.9. klo 18, Tuiran kirkko
Yhteyshenkilö: Johanna Fiskaali, p. 040 748 4522, tai 

johannafi skaali@hotmail.com 
Psalmi-kuoro to 4.9. klo 18, Tuiran kirkko

Yhteyshenkilö: Heikki Jämsä, p. 040 574 7089
Seniorien laulupiiri to 18.9. klo 13–14.30, Tuiran kirkko 

ja to 25.9. klo 13–14.30, Pyhän Tuomaan kirkko   
yhteislaulua, hartaushetki ja kahvitarjoilu. 

Yhteyshenkilöt: Ulla Metsänheimo, p. 040 574 7086, 
ja diakoniatyöntekijät Paula Kyllönen, p. 040 723 5880

Harmonisen laulun ryhmä ke 3.9. klo 18, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Yhteyshenkilö: Marja-Liisa Mustonen, 

mlmust@luukku.com, tai p. 041 550 7444

Oulujoen seurakunta
Oulujoen seurakunnan lapsikuorot

pienten kuoro (yli 5-v.) ma 4.8. klo 16, Myllyojan srk-talo
isojen kuoro (koelaulu) to 7.8. klo 17.15, Myllyojan srk-talo

Kirkkokuoro ke 3.9. klo 18, Myllyojan srk-talo
Yhteyshenkilö: Sanna Leppäniemi, p. 040 740 0511

Ylikiimingin alue
Kirkkokuoro ti 2.9. klo 18.30, Ylikiimingin seurakuntatalo

Lapsikuoro ti 2.9. klo 17, Ylikiimingin seurakuntatalo
Laulukerho ke 17.9. klo 10, Ylikiimingin seurakuntatalo

senioreille, yhteislaulua ja yhdessä oloa.
Yhteyshenkilö: Leo Rahko, p. 040 730 0408

Sarastus-kuoro to 4.9. klo 18 Öbergin talo
nuorille aikuisille ja opiskelijoille

Yhteyshenkilö: Noora Kataja, p. 040 741 1331

juotavaa ja mukavaa seu-
raa. 

Nuoret aikuiset 
Peli- ja saunailta ke 20.8. ja 
27.8. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion ää-
rellä iltapala ja hartaus.
opiskelijoiden ystävyysvie-
railun leiri su 24.8.–ke 27.8, 
Siiranjärven eräleirikeskus. 
Oppilaitostyön ystävyysseu-
rakunnista Saksan Braun-
schweigista ja Englannin 
Lancasterista vierailee noin 
20 opiskelijaa 21.–29.8. Osa 
vierailua on yhteinen leiri 
suomalaisten opiskelijoiden 
kanssa. Leiri matkoineen on 
ilmainen. Kielenä on englan-
ti. Leirille otetaan ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 17.8.  
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo. Lisätietoja Ari Savuoja, 
p. 040 524 5919.

oPISkElIJAJärJEStöt
Evankelisten opiskelijoiden 
opiskelijailta ke 20.8. klo 
18.30, Pyhän Luukkaan kap-
peli. Aarre saviastiassa, Tuo-
mas Lempinen.

Seniorit

Karjasillan seurakunta
Vanhusten viikkomessu to 
28.8. klo 13, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun jälkeen 
kahvitarjoilu. Linja-auto: 
11.40 Caritas (Lintulammen-
tien pysäkki), Höyhtyän pal-
velutalo (Hanhitien pysäk-
ki), 11.50 Karjasillan kirkon 
edestä, 12.00 Kaukovainion 
kappeli, 12.15 Kastellin kirk-
ko (Töllintie), 12.25 Maikku-
lan kappeli, 12.40 Pyhän An-
drean kirkko. Paluu heti kah-
vitarjoilun päätyttyä.

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
retki helsingin tuomasmes-
suun 22.–25.8. Tutustutaan 
Helsingin tuomasmessuun ja 
Tuomasyhteisöön. Retki so-
pii kaikille tuomasmessusta 
kiinnostuneille. Hintaan 60 
€ sisältyy matkat junalla ma-
kuupaikalla, iltapala, sauna, 
yöpyminen ja aamupala Hel-
singin seurakuntien leirikes-
kus Sipulissa, kuljetukset Hel-
sinki – Sipuli – Helsinki. Muut 
ruokailut jokainen maksaa 
itse. Tiedustelut  pastori Erja 
Järvi, p. 044 3161 434. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 18.8. 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. 08 3161 340. 
Perinteinen sinkkuleiri pe 
5.9.–su 7.9. Rokuan leirikes-
kus. Perinteinen syksyinen 
sinkkuleiri lähestyy! Paljon 
mielenkiintoista ohjelmaa 
ulkona ja sisällä. Leirin hin-
ta vain 34 €. Ilmoittaudu: 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai (08) 31 61 340 (arki-
sin 9–16). Mukana pastori Ju-
ha ”Vähis” Vähäkangas.

Oulun tuomiokirkkoseu-
rakunta
Eläkeläisten leiri 18.–21.8. 
Juuman leirikeskus. Vielä va-
paita paikkoja tarjolla. Etu-

sija tuomiokirkkoseurakun-
talaisilla. Leirin hinta on 56 
€. Ilmoittaumiset pian p. (08) 
316 1340 klo 9–16. 
Elämysleiri 4.–6.-luokkalai-
sille 26.–28.9. Siiranjärven 
eräleirikeskus. Ks. erillinen il-
moitus.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiripäivä to 
14.8. Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Linja-autoreit-
ti: Caritas klo 7.40 Lintulam-
mentien pysäkki, Karjasil-
ta klo 7.50 kirkon edestä, 
Kaukovainion kappelilta klo 
8.00, Kastellin kirkko Töllin-
tie klo 8.15, Maikkulan kap-
peli klo 8.25, Kaakkurinojan-
tie Siipikujan läheinen pysäk-
ki klo 8.40.
Isä–lapsi-seikkailuviikon-
loppu 5.–7.9. Tornion Kari-
järven partiokämppä (tukki-
laiskämppä). Ks. erillinen il-
moitus.

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri ja 
erillisessä ilmoituksessa.

Muut menot
kirkkojen kesän aukiolo-
ajat: Oulun tuomiokirkko on 
avoinna joka päivä klo 11–21 
elokuun loppuun asti, opas 
paikalla. Oulujoen kirkko on 
avoinna arkisin klo 10–13.
oulun rauhan Sanan kesä-
seurat 16.–17.8., Pyhän Tuo-
maan kirkko. La 16.8. seuroja 
klo 12, 14.30 ja 17.30. Nuor-
tenilta klo 20.30 Toukomet-
tisessä, Koulukatu 10. Su 
17.8. messu klo 13. Seuroja 
klo 11, 15, ja 17.30. Vieraile-
vina puhujina Håkan Sigge-
mo, Roland Wälivaara ja Sö-
ren Ylipää. 
opastettu hautausmaakier-
ros ma 18.8. klo 18–20, Ou-
lun hautausmaa. Lähtö hau-
tajaishuoneiston edestä, Ka-
jaanintie 1. Kierros on mak-
suton.
kesäkekkerit oulujoen pap-
pilassa ti 19.8. klo 17, Oulujo-
en pappila. Haapalehto-Myl-
lyojan diakoniaväen vierai-
na Korvensuoran, Lukkaan ja 
Puolivälikankaan diakoniavä-
keä. Yhdessäoloa tarjoilun ja 
arvonnan merkeissä. 
Sinkkuilta ti 19.8. klo 18–20, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Kesän viimeinen sink-
kuilta Hietasaaressa. Yhdes-
säoloa nuotion äärellä, har-
taus, ulkopelejä, arvontaa ja 
mahdollisuus saunomiseen.
kirkkotekstiilipiiri ti 26.8. ja 
to 28.8. klo 17, Kaukovainion 
kappeli. 

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 17.8. ja 24.8. klo 
17, Kaukovainion kappeli. 
Englanninkielinen messu su 
24.8. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Ari Sa-
vuoja, saarna Kevin Hugget, 

avustaa Klaus Meyer, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki. 
Saarna tulkataan suomeksi. 
Mukana opiskelijoita Eng-
lannista ja Saksasta.

Kastetut
tuomiokirkko: Mia Emily 
Marianne Sargeant, Anton 
Onni Mikael Heikkinen, Prii-
ta Olivia Lappalainen, Ellen 
Aino Linnea Enbuska.
karjasilta: Topias Viljami 
Alafrantti, Sanni Katriina 
Anttonen, Lili Elina Eerikki-
lä, Lauri Elias Juhani Huhta-
la, Fiona Olivia Isoaho, Ras-
mus Juhani Joonatan Isoaho, 
Mili Maria Kuusisto, Antti Jo-
hannes Aleksanteri Laakko, 
Anni Peppi Juulia Lusua, Al-
var Edvin Juhanpoika Oika-
rainen, Ronja Elisabeth Pie-
tiläinen, Oliver Benjamin Re-
kilä, Lauri Sakari Viljami Tör-
mänen, Joonatan Henrik 
Vaitiniemi, Ronja Mariia Es-
kola, Oiva Iisakki Honkavaa-
ra, Viljami Aukusti Impiö, Ee-
dit Iita Elviira Karsikas, Jaak-
ko Johannes Lehto-oja, Alek-
si Kristian Patala, Viivi Kata-
riina Roininen, Nelli Sofia 
Räihä, Jesse Aukusti Savusa-
lo, Sanni Susanna Tuomela, 
Viljami Allan Vaarala, Tiitus 
Vennimatti Nygård.
tuira: Celia Ruth Linnea 
Bergdahl, Venla Amanda 
Haverinen, Eevi Amalia Hon-
kalammi, Aleksi Juho Sa-
muel Huotari, Sanni Emilia 

Jämsén, Eemil Olavi Kela, El-
la Maria  Kiljander, Iida-Ma-
ria Elisabet Laurila, Eeme-
li Rasmus Luonua, Johanna 
Laura Linnea Moilanen, Ta-
pio Johannes Pulkkinen, Ot-
to Juhani Riipinen, Veikka Ii-
sakki Santtila, Aleksi Mika-
el Kanniainen, Julia Gertrud 
Kögler, Minna Eveliina Rauti-
ainen, Matteo Aleksis Pitkä-
nen, Senni Josefiina Pöykiö, 
Ronin Kristofer Rekilä, Kata-
riina Tilma Aleksandra Rita-
törmä, Neea Jemina Similä, 
Lenni Tapani Ypyä.
oulujoki: Lina Sofia Eskola, 
Alvar Otto Werner Hahto-
nen, Lotta Inkeri Kinnunen, 
Aurora Alise Leinonen, Hilla 
Katariina Mikkola, Iiro Mar-
kus Olli, Kiia Maria Kristii-
na Petäjäkangas, Onni-Her-
manni Myllykoski, Mico San-
teri Kuosmanen, Aatu Juha-
ni Holmi, Atte-Veikko Ilmari 
Holmqvist, Oona Maria Jun-
tunen, Sinna Alisa Isabella 
Moilanen, Markus Onni Vil-
le Mäläskä, Iisa Anneli Ruo-
nala, Topi-Antti Antero Vi-
herkari.

Vihityt
tuomiokirkko: Ari Tapio To-
lonen ja Outi Eriika Pakka-
nen, Mika Markus Kontio ja 
Sari Raakel Tuomenoja, Simo 
Antero Toimela ja Katri Ma-
ria Durchman, Janne Petteri 
Kukkonen ja Heli Kristiina Pi-
rilä, Jarno Matias Rahja ja
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Kesäillan musiikkihetki
ylikiimingin kirkossa torstaisin klo 20

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 

Isä–lapsi-seikkailuviikonloppu 

5.–7.9. 
Torniossa Karijärven partiokämpällä

Soveltuu parhaimmin 5–14-vuotiaille lapsille. Vie-
tämme viikonloppua yhdessä kalastaen, souta-
en, seikkaillen ja saunoen. Isät varaavat mukaansa 
oman perheen ruoat, joita voi lasten kanssa valmis-
taa kämpällä. Yhden yhteisen aterian valmistamme 
Karijärvestä saadusta kalasta ja metsän marjoista ja 
sienistä. Lähtö 5.9. klo 15 Karjasillan kirkolta, paluu 
su 7.9. n. klo 18 Karjasillan kirkolle. 

Bussimaksu isät 30 euroa ja lapset 10 euroa. Il-
moittautuminen 28.8.mennessä p. (08) 3161 340. 
Lisätietoja kappalainen Olavi Mäkelä p. 040 763 
6488 tai nuorisotyönohjaaja Henrik Ketola p. 040 
730 4118. 

4.–6.-luokkalaisille 

Elämysleiri
26.–28.9. 

Taivalkoskella Siiranjärven eräleirikeskuksessa 

Ensisijaisesti tuomiokirkkoseurakunnan 4.–6.-luokkalai-
sille tytöille ja pojille tarkoitettu syksyinen elämysleiri. 

Ohjelmassa mm. kalastusta, samoilua, erätaitoja, as-
kartelua ja luonnon helmassa hiljentymistä. Yritämme 
myös ratkaista Pyhityksen arvoituksen. 

Leirin hinta 30€ sisältää matkat, majoituksen, ruuat, oh-
jelman sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoittautuminen 12.9. mennessä p. 
08 3161 340. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä. 

Lisätietoja Käkkärältä 040 5747 183 tai Kaijalta 050 5249 
779.

Johanna Piritta Herukka, 
Antti-Jussi Henrikki Kortes-
oja ja Päivi Katriina Kääntä, 
Markus Tapani Karttunen ja 
Sara Maaria Mällinen.
karjasilta: Kim Mikael Dahl-
backa ja Marjo Annika Virk-
kala, Mauri Matias Lusua ja 
Heidi Maaria Nuojua, Pert-
ti Tapio Pekkala ja Susanna 
Tuulikki Lohi, Harri Kaler-
vo Rajaniemi ja Satu Maarit 
Paltto, Raimo Veli Jokela ja 
Kaisa Eveliina Suomela, Jou-
ni Matias Myllykangas ja Päi-
vi Hannele Vesa, Pasi Juha-
ni Niemelä ja Virva Hanne-
le Niemi, Jussi Tapio Savihar-
ju ja Minna Elina Laaksonen, 
Pekka Jaakko Antero Greus 
ja Sari Maarit Lämsä, Oliver 
Hussey ja Marika Inkeri Olli-
kainen, Mikko Samuel Man-
ninen ja Heini Lahja Marika 
Joensuu, Juha-Matti Hintik-
ka ja Maria Katariina Hon-
ka, Heikki Jouko Mikael Jun-
tunen ja Heidi Annika Ka-
tainen, Jarkko Markus Lari-
nen ja Tiina Johanna Simojo-
ki, Kimmo Sakari Heikkinen 
ja Kirsi Maija Elisa Kyllönen, 
Leevi Valtteri Lehtinen ja 
Milla Camilla Virtanen, Mik-
ko Viljami Keränen ja Emma-
Riitta Montell, Jaakko Tapa-
ni Poussu ja Essi Kristina Vir-
ranniemi.
tuira: Antti-Pekka Saukko-
nen ja Elina Johanna Kak-
ko, Tuukka Antero Jurva-
nen ja Päivi Johanna Raula-
mo, Mauri Ilmari Mustaparta 
ja Tea Tuulia Kananen, Antti 
Juho Oikarinen ja Miia Liisa 
Mukkala, Tommi Johannes 
Rasi ja Kaisa Susanna Gran-
lund, Juha Tapio Santtila ja 
Kirsi Maria Lappi, Jari Mati-
as Sassi ja Paula Elina Juusti-
la, Janne Artturi Kuusisto ja 
Reetta Kaarina Lumpus, Olli-
Petteri Jakola ja Piia Marika 
Tolonen, Santtu Sakari Kan-
telinen ja Mari Annukka Nis-
kala, Jere Johannes Komu-
lainen ja Kaisa Maria Tiikkai-
nen, Jari Pekka Tapio Lehto 
ja Sanna Hannele Hyrkäs, Ti-
mo Henrik Virtanen ja Ter-
hi Johanna Immonen, Tais-
to Ilmari Järvelä ja Kirsti El-
li Annikki Kokko, Tuomas Ju-
hani Manninen ja Soile Mar-
ja Kämäräinen, Lari Eevert-
ti Suomalainen ja Tanja Ma-
rika Kynkäänniemi, Arto Ee-
rikki Apila ja Outi Maria Nie-
minen, Kimmo Antero Huu-
rinainen ja Tea Mariia Lehto-
ranta.
oulujoki: Jorma Antero Hy-
tinkoski ja Aino Esteri Heik-
kinen, Jarmo Petteri Mik-
kola ja Sanna Elina David-
sainen, Heikki Einari Immo-
nen  ja Henna Maria Hanne-
le Tuisku, Mika Petteri Kaisto 
ja Raisa Tuulikki Buska, Jouni 
Eino Kalevi Roininen ja Anne 
Kristiina Jokela, Jussi Waltte-
ri Mäntylä ja Johanna Maria 
Katariina Saarikoski, Mikko 
Tapio Keränen ja Taina Jo-
hanna Kyrönniemi, Pasi Ta-
pani Nurro ja Eija Helena Ti-
ri, Petri Tauno Tapio ja Outi 
Maaria Kaikkonen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Eemil Ilma-
ri Kvick, 77; Eila Kyllikki Ta-

pio s. Brocke, 77; Hilma Ma-
ria Kettunen, 93; Kauko Hen-
rikki Kinnunen, 71; Maria Lii-
sa Anttila s. Lampi ,84; Hans-
Erik Klintrup, 78; Juha Jaak-
ko Castren, 69; Kari Antero 
Sillankorva, 38; Kauko Kale-
vi Tolonen, 72; Lauri Johan-
nes Ängeslevä, 81.
karjasilta: Hilja Tyyne Pos-
tila s. Nahkuri, 93; Maikki 
Marjatta Pesonen s. Rauma, 
80; Raimo Kari Gustav Hela-
la, 48; Rauni Karoliina Moi-
lanen s. Takkinen, 57; Tai-
mi Etel Saarela, 90; Irja Alii-
na Turunen s. Martti, 86; Kir-
si Maria Peltonen, 30; Lahja 
Kaarina Soinilehto s. Juvo-
nen, 70. 
tuira: Ari Kalevi Partala, 55; 
Eino Aslak Holappa, 82; Hel-
li Margareeta Tero s. Krop-
su, 87; Vappu Ollikkala s. Si-
milä, 85; Heimo Yrjö Hauta-
mäki, 81; Helvi Maria Joke-
la s. Ylisiurua, 91; Keijo Ilma-
ri Bollström, 65; Martti Koi-
vula, 79.
oulujoki: Jaakko Juhani Pa-
so, 66; Mauno Vesa Tapani 
Nuorgam, 54; Ville Johan-
nes Koivula, 76; Tyyne Lovii-
sa Määttä 72. 

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

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

Sinustako pyhäkoulunopettaja?

Nokelantie 48 B, käynti 
Latokartanontien puolelta.

Värillinen tunnus:
CMYK 100 / 12 / 21 / 30

Avoinna 
ma–ke, pe klo10–14, 

la klo 12–15. 

Sunnuntaina 7.9.2008

Kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille

Alkujumppa ja lähtö klo 13.00
Oulun kaupunginteatterin edestä

Reitit kävelijöille
sauvojen kanssa tai ilman:

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

Reitit pyöräilijöille:
* maraton (42 km)

* puolimaraton (21 km)

*tapahtuma on maksuton
*ei ennakkoilmoittautumista

*osallistuminen omalla vastuulla

Pihaseurat 
oulujoen 
rannalla 
Su 17.8. klo 14, Eeva-
Liisa ja Martti Turkal-
la, Ehtiäisentie 88, La-
pinkangas. 

Mukana Ilkka Mäki-
nen ja Lauri Nurkka-
la. Sateen saattuessa 
sisällä.
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 14.–28.8.2008

raamattu- ja rukousilta ti 
19.8. klo 18 Leena Ketolalla, 
Marjaniementie 85.
Pyhäkoulu su 24.8. klo 12, 

Lumijoki-päivät

kansanlaulukirkko su 
24.8. klo 10, kirkkokahvit 
seurakuntatalolla.

Johanna kurkelan kon-
sertti su 24.8. klo 15 kir-
kossa. Ohjelma 10 euroa.

vieraita Siikajoelta.
kirkkoneuvoston kokous ti 
26.8. klo 18.30 seurakunta-
salissa. 

hartaus to 28.8. klo 14.30 
Saarenkartanossa.

w
w

w
.sxc.h

u

Vanhan kirkon 
rauniolla pidet-
tyyn kirkkopa-
lon muistojuma-
lanpalvelukseen 
osallistui Yliop-
pilaiden Kristilli-
seen Yhdistykses-
sä (YKY) 1960-lu-
vulla toimineiden 
ryhmä. Muistoju-
malanpalvelus ko-
kosi nykyisiä ja 
entisiä luotolaisia 
penkit täyteen. 
Palveluksessa oli 
käytössä 1600-lu-
vulta oleva Hai-
luodon vanhem-
pi kasukka. Ke-
säkanttori Timo 
Ustjugov johti vir-
ren veisuuta. 

E r k k i  Haa ra la

kaa. Retken hinta 5 €. Ilm. 
viim. pe 29.8. Marjolle 045 
638 1973.
limingan rovastikunnan 
Virtaa välillämme parisuh-
dekurssi. Limingan srk-ta-
lolla viitenä iltana 5.10–6.11. 
Ryhmään mahtuu kuusi pa-
ria. Ilan teemoista vastaa-
vat vapaaehtoiset ohjaaja-
parit. Isäntäparia etsitään. 
Hinta 20 € / pari. Ilmoittau-
du viimeistään 15.9. p. 044 
7521226 tai 045 6381973.
Solmuja parisuhteessa 
8.10-7.12. Limingassa. Ko-
koontuu kahdeksan ker-
taa. Hinta 100 € / pari. Ilm. 
viimeistään 24.9. p. 044 
7521226 tai 044 7521235.
rauhanyhdistys: Su 17.8. klo 
17 seurat ry:llä Kari Hirvas-
niemi ja Kyösti Karjula. Su 
24.8. klo 16 seurat Lumilyh-
dyssä Ali Viinikka.
Vihitty: Toni Petteri Seppälä 
ja Johanna Maria Hirvinen.
kuollut: Elli Maria Tellervo 
Meriläinen, 88.

hartaushetki ke 20.8. ja 
27.8. klo 14 Lumilyhdyssä.
kirkkokuoro harjoittelee 
ke 20.8. klo 19.
Matalakynnys-illat su 
17.8. ja 24.8. klo 17 Korsu-
hovilla.
lapsiperheet: Perheret-
ki Ranuan eläinpuistoon 
la 30.8. Hinta 7 € / hlö sis. 
matkan ja pääsymaksun. 
Huom! Lapsella oltava ai-
kuinen huoltaja mukana. 
Ilm. viimeistään 22.8. Mar-
jolle 045 638 1973 tai ker-
hohuoneelle 387 512. Seu-
raile ilmoitustauluja!
kerhokausi alkaa viikolla 
36. Tarkemmin seuraavassa 
lehdessä.
Puistogrilli on kaikkien 
seurakuntalaisten käytet-
tävissä. Sitä säilytetään vi-
rastossa.
Diakonia: Ti 9.9. mielen-
terveyskuntoutujien ret-
kipäivä Rokuan kunto-
keskukseen. Luvassa uin-
tia, ulkoilua ja hyvää ruo-

limingan rovastikunnan seurakuntien perheleiri 
kapteenin kansa 
13.–14.9. Hailuodossa. Leirin hinta 33 € / hlö, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hintaan sisäl-

tyy matkat, ruokailut, majoitus Wanhalla Luotsiasemalla Luotsihotellissa ja ohjelma. Li-

sätietoja leiristä sekä ilmoittautumiset viimeistään 19.8. mennessä lastenohjaaja Sirpa 

Kukkohoville, p. 050 3093 565. 

Isä–lapsi-seikkailuviikonloppu 
5.–7.9. Torniossa Karijärven partiokämpällä. Soveltuu parhaiten 5–14-vuotiaille lapsil-

le. Viikonloppua vietetään yhdessä kalastaen, soutaen, seikkaillen ja saunoen. Isät va-

raavat mukaansa oman perheen ruoat, joita voi lasten kanssa valmistaa kämpällä. Yk-

si yhteinen ateria järvestä saadusta kalasta ja metsän marjoista ja sienistä. Bussimaksu 

isät 30 € ja lapset 10 €. Ilmoittautuminen viimeistään 28.8. p. (08) 3161 340. Lisätieto-

ja kappalainen Olavi Mäkelä p. 040 763 6488 tai nuorisotyönohjaaja Henrik Ketola p. 

040 730 4118. 

tuiran seurakunnan perheleirit 
Juumassa 14.–16.11. ja Rokualla 12.–14.12.

Tulevia leirejä

– Parasta perheleirillä oli 
retki, kertoo 4,5-vuoti-
as Ronja Patronen. Hän 
osallistui keväällä van-
hempiensa ja pikkuveljen-
sä Samulin kanssa Tuiran 
seurakunnan perheleirille 
Kuusamon Juumassa. 

Juuman leirikeskuksesta 
tehtiin retki läheisen riip-
pusillan yli Pienelle Kar-
hunkierrokselle. 

– Retkellä juotiin pilli-
mehua ja syötiin jotakin 
pullaa. Ja uskalsin kävellä 
heiluvan sillan yli, eikä ku-
kaan pitänyt minusta kiin-
ni. Lisäksi leirillä oli aamu- 
ja iltahartaudet ja syötiin ja 
laulettiin ja piirrettiin. Tai 

minä ainakin piirsin ja sit-
ten tein neulalla sellaisen 
sydämen, Ronja jatkaa lei-
rin parhaiden hetkien ku-
vailua piirtäen käsillään 
kuvaa neulehuovutetusta 
sydänkoristeesta.

Vaikka Ronjan kuvauk-
sen perusteella saattaa vai-
kuttaa, että leirillä oli run-
saasti tekemistä, oli siellä 
myös mahdollisuus viet-
tää rauhassa aikaa perheen 
kanssa, kertoo Ronjan äiti 
Niina Patronen. 

– Jos viikonlopun oli-
si viettänyt kotona, olisi 
aikaa kulunut kotitöiden 
tekoon ja ruuanlaittoon. 
Leirillä saman ajan saattoi 

käyttää yhdessä olemiseen 
perheen kanssa – ja pääsi 
valmiiseen ruokapöytään, 
hän kertoo.

Perheen yhteistä ai-
kaa leireillä lisää sekin, et-
tä perheet majoittuvat ku-
kin omaan huoneeseensa. 
– Minä ja isi nukuttiin ylä-
sängyssä ja äiti ja Samuli 
alasängyssä. Ensin minua 
pelotti kiivetä ylös kun luu-
lin, että sänky heiluu, mut-
ta sitten minua ei pelotta-
nut enää ollenkaan, Ronja 
kuvailee ja ilmoittaa mene-
vänsä seuraavallekin per-
heleirille mielellään.

SaTu laPiNlamPi

Perheleirillä on kivaa
S a t u L a p in lam p i
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Kyläluuta 
kiertämään
Haukiputaalla kiertää kuusi kyläluu-
taa elokuisesta lähimmäisen sunnun-
taista helmikuun ystävänpäivään.

Jos kotiisi tulee kyläilijä varpu-
luudan kanssa, toivota hänet terve-
tulleeksi.

Lisää nimesi luudan mukana kul-
kevaan vihkoon ja vie luuta halua-
maasi kyläpaikkaan, jos mahdollis-
ta lähipäivinä.

Kyläluudat vastaanottavat ja liik-
keelle laittavat kuuden kyläyhdistyk-
sen edustajat lähimmäisen sunnun-
tain kirkkokahveilla 17.8.

Käydään kylässä luudalla tai il-
man. Kyläilyhaasteen taustalla Hau-
kiputaan seurakunnan diakoniatyö.

Sanan ja rukouksen ilta 

Su 24.8. klo 17 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 

Vieraana pastori Eero 
Koskela. 

Esirukouspalvelu.

huomio kerhonohjaaja tai 
kerhonohjaajaksi haluava nuori!
Seurakunnassa kokoontuu noin 50 erilaista varhaisnuor-
ten kerhoryhmää vuodessa, muun muassa kokkikerho-
ja, liikuntakerhoja, askartelukerhoja sekä pienoismalli-
kerhoja.

Sinä rippikoulun käynyt nuori olet tervetullut mukaan 
iloiseen kerhonohjaajajoukkoon. Uudet kerhonohjaajat 
kokoontuvat torstaina 21.8. klo 20 Kirkkopirtillä, vanhat 
kerhonohjaajat klo 18. 

Lisäinfoa Aulikki Rinta-Säntiltä p. 040 7431 904. 

Tämä Kiiminkiläisten voimin toteutettu Cd-levy on valmistettu 
yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Levyn valmistamiseen tähtäävä idea tuli 
keväällä 2007 kanttori Marja Ainalilta, mutta lopputulos on suuren laulaja- ja 
soittajajoukon aherruksen ja yhteistyön tulos. Laulujen pääaiheena on Taivaan 
Isän johdatus lasten ja kotien elämässä. Myös aamu- ja iltalaulut sekä kiitollisuus 
nivoutuvat perheiden elämänpiiriin.

Kiimingin Seurakunnan ja koulun hyvä ja toimiva yhteistyö teki mahdolliseksi 
aikaansaada levy, jossa lasten ja aikuisten laulu ja soitto täydentävät toisiaan 
yhteisen aiheen ympärillä. Saakoon näiden laulujen sanat antaa henkistä ja 
hengellistä ravintoa elämämme matkalle.

Levyllä esiintyvät:
Kiiminkijoen koulun kuoro, joht Eeva-Liisa Pietiläinen
Vanamot- lauluryhmä, joht Marja Ainali
Poikakuoro, joht Ulla metsänheimo
Kirkkokuoro ja Projektikuoro, joht Jarkko Metsänheimo
Matti Laurila, tenori, Tuomo Nikkola, baritoni, Merja Pyykkönen, viulu

Siunaa, armas kotini

Poikakuoro Kiiminkijoen koulun kuoro

Kiiminkiläiset musiikin harrastajat ovat tehneet Siu-
naa, Armas kotini. Lauluja lapsesta, kodista ja perhees-
tä -cd-levyn Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
levyn julkistamiskonsertti kuullaan Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa su 17.8. klo 12.
CD-levyn hinta on 15 euroa.

Veteraanien kesäpäivä to 
14.8. klo 12 Kellon srk-kodilla.
raamattupiiri to 14.8. klo 
18.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa (Ilm. kirja).
kesäillan sävelhartaudet: 
Kahvit lähetystyön hyväksi 
ennen hartautta klo 19.30 ja 
jälkeen. 
To 14.8. klo 20 kirkossa, Erk-
ki Rajamäki baritoni ja Han-
nu Niemelä urut. Hartaus 
Päivi Jussila. Kahvitarjoilu ta-
pulissa. 
To 21.8. klo 20 srk-keskukses-
sa, Klára Jean (Unkari) urut. 
Hartaus Maria Vähäkangas. 
To 28.8. klo 20 kirkossa. Poh-
jankartanon yläasteen kuo-
ro, johtaa Leena Pääkkönen. 
Hannu Niemelä urut. Harta-
us Olavi Rimpiläinen. 
toisenlaiset kotikutsut ke 
20.8. klo 18 Paula Mäkelällä, 
Nikiintie 22, Kello. Vietetään 
mukavaa iltaa yhdessä ja tu-
tustutaan Kirkon Ulkomaa-
navun toimintaan.
hautausmaajuhla to 28.8. 

klo 18, hartauspuhe Jaak-
ko Kaltakari. Lyhyet elämän-
kerrat muutamasta paikalli-
sesta, luetaan Karjalaan jää-
neiden muistomerkillä vii-
me vuoden juhlasta alkaen 
Haukiputaan hautausmaal-
le haudattujen nimet ja hil-
jennytään kunnioittamaan 
heidän muistoaan. Perjantai-
kuoro. Hillevi Possakka lau-
suu Eino Tirin runon. 
Perhekerhot aloittavat 
viikolla 35: ma 25.8. klo 
10–11.30 Jokelan vanha kou-
lu, to 28.8. klo 9.30–11 ja 
12.30–14 Kellon srk-koti, pe 
29.8. klo 10–11.30 kirkon-
kylän Vakkurila ja Martin-
niemen srk-koti. Osa kerho-
päivistä ja -ajoista on muut-
tunut.
rantapohjan seurakuntien 
kehitysvammaisten kirkko-
pyhä su 7.9. klo 13 jumalan-
palvelus Haukiputaan kir-
kossa. Seurakuntakeskukses-
sa ruokailu, ohjelmatuokio 
ja kahvit. Ruokailun vuoksi 

ilm. viimeistään pe 29.8. dia-
koniatoimistoon p. 5472 636 
pe klo 9–11 tai Seija Lommal-
le p. 040 5898 362.
kellonkartano: nuorten raa-
mattuviikonloppu 16.–17.8. 
Gospelkirkko su 17.8. klo 13, 
saarna Pepi Sihvonen, klo 15 
Sihvosen lähtöjuhla, klo 17 
Luomisen ilta. Sanansaatta-
jien Radiolähetystyön päivät 
23.–24.8 mukana mm. Jukka 
Norvanto ja Timo Reuhkala. 
Tilaisuudet la 14, 16, 18.30, 
sekä su 13, 15. Ajankohtaista 
Israelista ti 26.8. klo 18, vie-
raana Olavi Syväntö.
rauhanyhdistys: haukipu-
das: seurat kirkossa su 17.8. 
klo 18, talkooleiri Siikatör-
mällä la 23.8. klo 9–18, ilm. 
joko leiriyhdyshenkilölle tai 
www.srk.fi, seurat kirkossa 
su 24.8. klo 18. Jokikylä: seu-
rat su 18.8. klo 13 ry:llä, seu-
rat su 24.8. klo 17 ry:llä. kel-
lo: leiripäivä Isoniemen leiri-
keskuksessa su 17.8. alk. ruo-
kailulla klo 12, alustus per-

heen hyvinvoinnista, seurat 
ry:llä su 24.8. klo 17. 
kuollut: Vappu Maria Lid-
ström, 91; Pirjo Sisko Niemelä, 
53; Heli Irmeli Hanhela, 32.
Avioliittoon kuulutettu: Ju-
ha Sakari Vääräniemi ja Ma-
ri Johanna Kumpumäki, Jou-
ko Johannes Jokitalo ja Mar-
jo Pauliina Hietala, Juhana 
Mikael Saarni ja Anu Emilia 
Hannuksela, Ari Mielikäinen 
ja Laura Elina Ervasti.
kastettu: Jonni Viljami Niku-
la, Aada-Maria Linnea Lakso, 
Senni Maria Aurora Jäntti, 
Aleksi Henrikki Erkkilä, Re-
bekka Orvokki Tuomela, Jo-
ni Artturi Kallio, Jenna Sara 
Sofia Tenno, Ilari Juha Elmeri 
Halonen, Niilo Kristian Korpi, 
Inka Aino Annika Tyni, Joel 
Ilmari Kaunisto, Oliver Joo-
natan Leinonen, Neea Alma 
Johanna Kamutta, Markus 
Jaakko Juhani Koivisto.

 

kirkkoherranvirasto 
avoinna 31.8. saakka ma-
pe klo 10–15, to 10–17.
Kirkkoherranvirasto ja 
muut toimistot kiinni to 
21.8. sekä 27.–28.8.

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
kempeleen hautausmaan 
laajennusosan vihkiminen 
to 14.8. klo 18 hautausmaal-
la. Toimittaa piispa Samuel 
Salmi. Juhla Kirkonkylän seu-
rakuntakodissa, Kirkkotie 11.
kirpputori Ilonpisara: sii-
voustalkoot ma 18.8. klo 10, 
syyspalaveri ma 25.8. klo 16 
Kirkonkylän srk-keskuksen 
kokoushuoneessa. Jaetaan 
syksyn työvuorot. Tervetuloa 
uudet ja entiset! Ilonpisara 
avoinna ti 2.9. alkaen.
Päivähartaus to 21.8. klo 13 
Terveyskeskussairaalassa.
Päivä- ja perhekerhot al-
kavat viikolla 36. Joihinkin 
päiväkerhoryhmiin mahtuu 

muutamia 3–5-v. lapsia. Tied. 
lapsityönohjaaja Saija Kiveläl-
tä 5614 550 tai 040 7790 375.
rovastikunnallinen per-
heleiri kapteenin kansa 
13.–14.9. Hailuodossa. Hinta 
33 € / hlö, alle 4-v. ilmaisek-
si, sisältää matkat, ruokailut, 
majoituksen ja ohjelman. Li-
sätietoja Sirpa Kukkohovilta 
Muhokselta p. 050 3093565. 
Ilm. viimeistään 19.8. kirkko-
herranvirastoon p. 5614 500.
Diakoniatyön lähimmäis-
palvelukoulutus maanantai-
iltaisin syyskuussa. Ilm. vii-
meistään 26.8. Leena Hintsa-
lalle p. 040 779 0365 tai Soile 
Pakkaselle p. 040 779 0367.
Vireyttä ja voimaa -kurs-
si: Yli 65-vuotiaille kempe-
leläisille. Vireyttä, voimaa 
ja iloa arkipäivään sekä uu-
sia tuttavuuksia. Kokoon-
tumiset Kirkonkylän seura-
kuntakodin kokoushuonees-
sa ke 10.9., 15.10., 12.11. ja 
3.12. klo 9–14. 5 € / kerta (si-
sältää kahvin ja aterian). Ilm. 

viim. 29.8. Leena Hintsala p. 
040 779 0365 tai Helena Leh-
tosaari p. 050 570 0980. Järj. 
kunta ja seurakunta. 
työikäisten miesten retki 
Utajärvelle Luurinmutkaan la 
6.9. Lähtö keskustan srk-ta-
lolta klo 14, paluu klo 20. Ul-
koilu- ja saunomisvälineet 
mukaan. Tiedustelut ja ilm. 
viimeistään 1.9. Keijo Kaikko-
selle 0400 977 626. 
nuoret: Avoimet ovet to klo 
19–21 Vanhassa pappilassa. 
Partioon ilmoittautuminen 
ke 20.8. klo 18 Kokkokan-
kaan seurakuntakeskuksessa. 
Vanhat partiolaiset ilmoit-
tautuvat omille johtajilleen. 
Johtajatehtävistä kiinnostu-

neet, tervetuloa.
kempeleen ry: Seurat su 
17.8. ja 24.8. klo 16 ry:llä. Si-
sarilta ke 27.8. klo 18.30 
ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
15.8. klo 19 Kaisu ja Mar-
ko Partasella, Tuulipurto 2. 
Seurat su 17.8. klo 16 ry:llä. 
Lauluseurat pe 22.8. klo 19 
Henna ja Kimmo Kokkosel-
la, Kauttaranta 30. Seurat su 
24.8. klo 16 ry:llä.
kastetut: Inka Emilia Kupari, 
Eeli Eemeli Paldanius, Nuutti 
Johannes Siipola, Oliver Ben-
jamin Kjelstrup, Katariina 
Kristiina Juntunen, Anni Lyy-
dia Piipponen, Iiro Elias Heik-
kilä, Iida Aurora Laisi.
Vihitty: Riku Antero Hä-
meenniemi ja Kaisa Maria Ke-
ränen, Sami Petteri Toiva-
nen ja Anne Pauliina Mikko-
la, Harri Juhani Määttä ja Nii-
na Marika Jaako, Pekka Juha-
ni Pelttari ja Piia Raili Kyllikki 
Näppä, Tuomas Leander Sa-
vola ja Sari Pauliina Sirviö.

kirkkokuoro to 14.8 klo 
18.30 srk-keskuksessa, Jarkko 
Metsänheimo.
kehitysvammaisten nuor-
ten leiri 15–30-vuotiaille 
29.–31.8. Isoniemen leirikes-
kuksessa. Ilmoittautumiset 
Erjalle p. 0400 775 164.
konsertti 20.8. klo 19 srk-kes-
kuksessa. Shira-kuoro Israelis-
ta, Vanamot-lauluryhmä.
Eläkeläisten leiripäivä to 
11.9. klo 10–15. Kuljetus-
pyynnöt ja ilm. viimeistään 
4.9. p. 8161 008 tai 040 5844 
406. Leiripäivä maksuton.
hartaus ke 20.8 klo 14 Jaa-
rankartanossa, Markku Pa-
losaari.
hartaus to 21.8. klo 13 Koti-
rinteessä, Otto Komppa.
Mielenterveyskuntoutuji-
en omaisryhmä Kiimingin ja 
Ylikiimingin alueen omaisille 
Jäälin srk-kodin kokoushuo-
neessa ke 27.8. klo 17–18.30. 
kirpputori lähetyspisa-
ra, Tuohimaantie 12, ma-pe 
klo 9–17. 

kodinhoitaja toini haapala, 
päivystys arkisin klo 8–9 p. 
044 576 0019.
Diakoniatyöntekijän vas-
taanottoa ei ole Jäälissä elo-
kuussa. Ajanvaraus p. 040 
579 3248. 
lapset: Päiväkerhot alkavat 
19.8. Ilmoittautuminen 040 
7431 902 (Kirkkopirtti), 0400 
835 374 (Jääli), 040 7431 901 
(Birgitta Kontio).
kylätoimikuntien kokous to 
21.8. klo 18 Montin-salissa.
rauhanyhdistys: Kesäseu-
rat, messu 17.8. klo 10 kirkos-
sa, saarna Juhani Pitkälä, ke-
säseurat klo 17 ry:llä. Seurat 
24.8. klo 17 ry:llä. 
kiimingin rauhan Sana: 
Seurat 24.8. klo 15 Montin-
salissa, Heino Kouva. 
kastettu: Jaajo Juha Ola-
vi Marjeta, Ami Mikael Haa-
palainen, Miska Antti Valt-
teri Sarviaho, Siiri Susanne 
Väyrynen, Santeri Sebastian 
Holappa, Lukas Lauri Alek-
si Berg, Kirsikka Nuppu Ilona 

Metsänheimo.
Vihitty: Markku Antero Jo-
kikokko ja Sirpa Elisa Karin-
kanta, Lauri Tapio Johannes 
Pitkänen ja Elise Maria Eske-
linen, Marco Roope Järven-
pää ja Mirka Anneli Luokka-
nen, Janne Henrik Niinimaa 

ja Jaana Anneli Kehusmaa, 
Mika Tapani Kähkönen ja 
Anne-Maarit Oikarinen, Jan-
ne Tapio Mäntyjärvi ja Sinik-
ka Maarit Riihiaho, Jouni Ta-
pani Kynsijärvi ja Piia Tuulik-
ki Käsmä. 
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liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 14.–28.8.2008

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

hartaudet: to 14.8. ja 21.8. 
klo 14 Alatemmeksen van-
hainkodilla, to 28.8. klo 13.15 
vuodeosastolla.
tupoksen olohuone ti 26.8. 
klo 14–16 Vanamossa. Harjoi-
tellaan virsiä ja ohjelmaa Va-
namon jumalanpalvelukseen 
(7.9.). Joka toinen viikko kes-
kustelua tai virikkeellistä toi-
mintaa kaikenikäisille aikui-
sille, lapset vanhempien mu-
kana. Kahvi-ja mehutarjoilu.
herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 26.8. klo 18 Eila ja Jar-
mo Junttilalla, Jyväskyläntie 
97 a as 1, Alatemmes.
raamattu-rukouspiiri ke 
27.8. klo 18.30 srk-talolla.
tulossa: rovastikunnan per-
heleiri Hailuodossa 13.–14.9. 
Ilm. viim. 19.8. Sirpa Kukko-
hoville 050 309 3565. Vapaa-
ehtoistyöhön valmentava 
kurssi Limingassa kaikenikäi-
sille vapaaehtoistyöstä kiin-
nostuneille (10 tuntia) 4.10. 
klo 10–15 sekä illalla 13.10. ja 

27.10. Järjestää seurakunta, 
kunta ja SPR,p. 044 7521 226 
tai 044 7521 227. rovastikun-
nan Virtaa välillämme -pa-
risuhdekurssi Limingan seu-
rakuntatalolla 5.10.–6.11. (vii-
si iltaa). Kuusi paria mahtuu 
mukaan. Hinta 20 € / pari. 
Isäntäparia etsitään. Ilm. Sini-
kalle 044 752 1226 tai Marjo 
Koski-Vähälä 045 638 1973.
lähetystyö: Tervolan lähe-
tysväki kutsuu liminkalaisia 
vastavierailulle eloseuroihin 
Tervolaan 17.8. Lähtö omin 
autoin. Tied. ja ilm. Inkerille 
044 752 1239.
nuorisotyö: Nuorisotyönoh-
jaajat Maria Matilainen 044 
752 1225 ja Katri Harju 044 
752 1236. Nuorisotyönhar-
joittelijana syyskauden ajan 
Matti Martiskainen. Isos-
ten kiitosilta to 14.8. klo 18 
lähetysvintillä tämän vuo-
den leiri-ja kesäkerhoisosille. 
kiinnostaako isostoiminta 
ja/tai kerhonohjaaminen? Il-

moittautuminen on käynnis-
sä! Ensimmäinen isoskoulu-
tus ke 20.8. Vanamossa. Uu-
det isoset klo 17–18.30, jat-
koisoset klo 18.30–20. nuor-
tenilta to 21.8. klo 18–20 Ko-
tikololla. nuorten palvelu-
ryhmän aloitus pe 29.8. klo 
18–20 Vanamossa. Tied. Kat-
rilta tai diakonissa Sinikal-
ta 044 752 1226. nuortenlei-
ri 5.–7.9. Törmälässä Siikajo-
ella. Maksimoidaan hauskan-
pito ja minimoidaan opetus. 
Hinta 10 €, isoskoulutettavat 
7 €, sis. kuljetukset ja täysi-
hoidon. Ilm. pian, viim. 28.8. 
Katrille tai Marialle.
Päiväkerhot alkavat ma 1.9. 
Kerholaisten nimilistat ker-
hopaikkojen ulko-ovissa 
22.8. alkaen. Koti-Pietilän 
kerhot kokoontuvat Kotiko-
lolla. Alatemmeksellä Lakeu-
den koulun luokkahuonees-
sa ma klo 14–16. Lastenoh-
jaajat palaavat lomilta ma 
18.8. Perhekerhot aloittavat 

myöhemmin syyskuussa. Tar-
kemmin 28.8. lehdessä.
Partio: Markku lomalla 
4.–31.8. Ma 25.8. ja 1.9. lau-
manjohtajaneuvosto. To 4.9. 
sudenpentutoiminnan aloi-
tus Rantakylässä. Uusien ja 
vanhojen sudenpentujen il-
moittautuminen. 
rauhanyhdistys: Pe 15.8. klo 
19 nuotioilta Kalevi Puhakal-
la. Su 17.8. klo 14 seurat Niit-
typirtin palvelutalolla ja ry:llä 
sekä klo 18.30 seurat ja leiri-
keskusilta ry:llä. Pe 22.8. klo 
19 nuotioilta Tero Laurilalla. 
Su 24.8. klo 14 seurat ry:llä.
kastettu: Jaakko Juhani Ait-
ta, Jenni Katriina Heikkilä, 
Nella Maria Ihalainen, Lin-
nea Eveliina Kalliokoski, Nik-
las Erkki Kaurala, Anni Emi-
lia Kojo, Juhana Valtteri Lau-
rila, Milla Helena Mikkonen, 
Eevi Anni Olivia Niemelä, Ee-
vert Sebastian Päkkilä,  Ee-
mi Viljami Sirniö, Joonas Len-
nart Tornberg.

Vihitty: Kimmo Jouni Juhani 
Hyrynkangas ja Henna Maria 
Inkeri Repola. 
kuollut: Ella Marjatta Oksa-
ma e. Teittinen, 77.

Solmuja 
parisuhteessa-
parisuhdekurssi
Jos suhteessanne on krii-
si, johon ei tunnu löyty-
vän ratkaisua, olette ter-
vetulleita kurssille. Kurssi 
alkaa 8.10. Tupoksen Va-
namossa. Neljä paria ro-
vastikunnan alueelta. Ko-
koonnutaan kahdeksan 
kertaa keskiviikkoisin klo 
18–21 sekä yksi sunnuntai 
klo 15–18. Etusija liminka-
laisilla. Vetäjinä diakonis-
sa-esh Sinikka Ilmonen 
044 752 1226 ja seurakun-
tapastori Kimmo Helo-
maa 044 752 1235.  Hin-
ta 100 € / pari. Ilm. 24.9. 
mennessä vetäjille.

äitiverkkoryhmä 
Alle kouluikäisten lasten 
äideille suunnattu vertais-
tukiryhmä kokoontuu Va-
namossa joka kolmas tor-
stai kello 12–14 (10 kertaa) 
alkaen 18.9. Ryhmä on sul-
jettu, joten mukaan pää-
see ilmoittautumalla. Ky-
seessä ei ole terapiaryh-
mä vaan sisältö muovau-
tuu yksilöllisesti jäsenten 
toiveiden mukaan. Las-
ten hoito pyritään järjes-
tämään. Vetäjinä toimi-
vat psykologi Laila Vainio 
ja diakonissa-esh Maisa 
Hautamäki. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut 12.9. 
mennessä 044 752 1227 
tai marja-liisa.hautama-
ki@evl.fi.

kirkkoherranvirasto ja 
kaikki toimistot suljettu 
ke 20.8. suunnittelupäi-
vän vuoksi.

herättäjän seurat su 17.8. 
klo 16 Leena ja Leo Väyrysen 
kesähuvilalla, Salmenrannan-
tie 207 (Vaala), Jouni Heikki-
nen. Lähtö Muhoksen srk-ta-
lon edestä klo 14.30.
naistenilta su 17.8. klo 18 
Koortilassa. Kesäilta muka-
van yhdessäolon ja nyyttikes-
tien merkeissä.
hartaudet: 
Ti 19.8. klo 13.30 palvelu-
asunnoilla, klo 14.30 tk-sai-
raalassa ja klo 19 Rokualla, 
Jouni Heikkinen.
To 21.8. ja to 28.8. klo 13 al-
kaen Jokirinteen palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
rukouspiiri ke 20.8. ja ke 
27.8. klo 17.45 srk-talon kap-
pelihuoneessa, Marja Leena 
Savolainen. 
kyläilta to 21.8. klo 18 Lai-

tasaaren rukoushuoneella, 
Jouni Heikkinen, Ossi Kajava.
leena leskelä opintova-
paalla 18.8.–31.10., sijaisena 
Päivi Väänänen-Riihiaho.
kesän leireille unohtunei-
ta vaatteita voi kysellä ja ha-
kea kirkkoherranvirastosta.
lapset ja perheet: Perheker-
hot ti klo 9.30–11.30 srk-ta-
lossa ja Päivärinteen srk-sa-
lissa sekä to klo 10–12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Kapteenin kansa -perhelei-
ri 13.–14.9. Hailuodossa. Lisä-
tietoja sivulla 16.
nuoret: ke 20.8. klo 18 Eng-
lish service kirkossa ja sen jäl-
keen Gospel cafe srk-talos-
sa. Uudet isoskoulutettavat 
osallistuvat tilaisuuksiin.
Partio: to 14.8. klo 18 parti-
oilta srk-talon kololla kaikille 
partiotyöstä kiinnostuneille 
yli 15-vuotiaille nuorille ja ai-
kuisille. Suunnittelemme tu-
levaa kautta. Erätaito I 6.–7.9. 
Kiimingissä. Kurssilla opitaan 
perusretkeilytaitoja, suunnis-

tusta ym. Tied. ja ilm. viim. 
16.8. Riitalle. Erätaito II on 
vaellusmuotoinen jatkokurssi 
24.–26.10. Ylivieskassa. Tied. 
ja ilm. viim. 23.8. Riitalle 040 
5733 315.
laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous ma klo 6.30. 
Perhekerho to klo 10–12. Ky-
läilta to 21.8. klo 18, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 17.8. klo 10 juhlajumalan-
palvelus kirkossa ja yhdis-
tyksen 60-vuotisjuhla klo 13 
ry:llä. To 21.8. sisarillan ret-
ki. Pe 22.8. klo 19 nuotioil-
ta Annukka ja Jussi Karjulal-
la. 22.–24.8. leiri 7–9-luokka-
laisille Sotkalla. Su 24.8. klo 
12 pyhäkoulut: kk1 Jokita-
lo, kk2 Antila, Korivaara Tuo-
mikoski, Pälli Hyry, Suokylä 
H. Keränen. Klo 14 ja klo 17 
seurat ry:llä. Ke 27.8. klo 19 
veljesilta. www.muhoksen-
rauhanyhdistys.fi.
kastettu: Eetu Veikko Ante-
ro Sääjärvi, Jimi Ukko Juha-

Virtaa välillämme 

Rovastikunnallinen parisuhdekurssi Limingan srk-talol-
la viitenä iltana 5.10.–6.11. Ryhmään mahtuu kuusi pa-
ria. Illan teemoista vastaavat vapaaehtoiset ohjaajapa-
rit. Isäntäparia etsitään. Hinta 20 € / pari. Tied. ja ilm. 
viim. 15.9. Sinikka Ilmonen 044 7521 226 tai Marjo Kos-
ki-Vähälä 045 6381 973. 

ni Kostekivi, Lumi Adelia Käl-
käjä.
Vihitty: Jani Tapio Kavilo ja 
Silja Riitta Johanna Schön, 
Erkki Johannes Paakki ja Ulla 
Liisa Kosamo, Joni Pekka Ju-
hani Kostekivi ja Anne-Ma-
ri Hannele Stenman, Mikko 
Matias Väisänen ja Marjo Jo-
hanna Lampela, Tero-Antti 
Juhani Pitkänen ja Ulla Eeva 
Anneli Leinonen, Juha Mar-
kus Käsnänen ja Anna-Kaisa 
Kova, Tuomo Tapani Lotvo-
nen ja Anne Maarit Hannele 
Holappa.
kuollut: Jenni Katri Alatalo 
s. Ahlström, 97; Lempi Mar-
jatta Savolainen s. Tapio, 80.

Mielenterveys-
kuntoutujien 
retkipäivä 

Ti 9.9. Rokuan Kunto-
keskuksessa 

Luvassa hyvää ruo-
kaa, mukavaa yhdes-
säoloa ja liikkumis-
ta. Hinta 5 €. Tied. ja 
ilm. viimeistään pe 
29.8. Sari Mustonen 
040 5470784. Järj. Li-
mingan rovastikunnan 
diakoniatyö. 

kuurojen leiri 20.–21.9. Hau-
kiputaan Isoniemellä. Leiri 
alkaa la klo 10 ja päättyy su 
klo 12.30. Mukana on tulk-
keja ja lauantai-iltapäivänä 
pastori Olavi Ikonen (entinen 
kuurojen pappi). Leiriläiseltä 
hinta 15 € (la yksi ruoka). Il-
moittautumiset 5.9. mennes-
sä Haukiputaalle Seija Lom-
malle 040 589 8362 tai Ulla 
Junttilalle 040 579 3247.
Sivukylien nuotioillat: Dia-
konia- ja nuorisotyö järjes-
tävät elokuun aikana nuoti-
oiltoja halukkaille sivukylille. 
Nuotioillan ohjelma kestää 
noin 1,5 tuntia, johon kuuluu 
mm. kisailua, yhteislaulua, 
makkaranpaistoa ja hartaus-
hetki. Varattavat nuotioillat: 
viikot 33–35 ja viikonpäivät 
maanantaista torstaihin. Va-
raukset p. 8823 100, lisätie-
dot p. 040 752 4387, marko.
vayrynen@evl.fi.
Sovittuja nuotioiltoja: to 
14.8. klo 19 Metsälän kyläta-

lolla, ma 18.8. klo 19 Hete-
kylässä Jaurakaisjärvellä Ait-
tamaan rannassa, ti 19.8. klo 
19 Kuren kylätalolla, ke 20.8. 
klo 18 Syötekyläntiellä Sal-
li Vähäkuopuksella ja ti 26.8. 
klo 19 Sarakylässä Sarajärven 
uimarannalla.
rippikoulut: Rippikoulun 
aloituskirkko kirkossa su 
31.8. klo 12. Uudet rippikou-
lulaiset (v. 1994 syntyneet) 
kutsutaan vanhempiensa ja 
huoltajiensa kanssa aloitta-
maan rippikoulu. Rippikoulu-
ikäisille lähetetään kutsukir-
je, jossa on tietoa rippikou-
lun suorittamisesta sekä eril-
linen ilmoittautumislomake.
Päiväkerhot: Päiväkerhoon ja 
satumuskariin keväällä 2008 
ilmoittautuneiden lasten ker-
hopäivät ja -ajat ovat näh-
tävillä seurakuntakodin päi-
väkerhotiloissa ja Suojalin-
nan ovessa 25.–29.8. Soittoai-
ka kerhoajoista 27.–28.8. klo 
9–15 p. 040 5714 629 ja 8823 

144. Päiväkerhot, lapsiparkki 
ja perhekerhot alkavat viikol-
la 36 alkaen 2.9. Tarkemmin 
28.8. lehdessä. 
Pyhäkouluista ja satumus-
karista ilmoitetaan myö-
hemmin. 
rauhanyhdistykset: Seura-
kuntapäivät Kurenalan Ry:llä 
16.–17.8.; seurat la klo 18, J. 
Niinikoski, ja su 17.8. klo 13, 
T. Kopsa, seurat ja HPE seu-
rakuntakodissa su klo 17, P. 
Kyllönen, J. Niinikoski. Lau-
luseurat Kurenalan Ry:llä 
su 24.8. klo 17, A. Niskasaa-
ri. Seurat Hirvaskosken Ry:llä 
la 23.8. klo 19, A. Niskasaari, 
ja Ervastissa Ry:n mökillä su 
24.8. klo 13, I. Jurmu.
kastettu: Lenna Eemil Nis-
kasaari ja Milla Maritta Heik-
kilä. 
Avioliittoon vihitty: Jaak-
ko Antti Sakari Tölli ja Tui-
ja Hillevi Juusola, Sami Eino 
Aukusti Heikkinen ja Anni-
ka Katariina Tauriainen, Mik-

ko Petteri Laakkonen ja Teija 
Maarit Latvalehto, Timo-Ilk-
ka Tolonen ja Emilia Kristiina 
Lauhikari.

Tuohi-, Honka- ja Helmikodin sekä Pirin-
puiston väen virkistyspäivä torstaina 28.8. 
seurakuntakodissa. Mukaan kutsutaan yk-
siköiden asukkaat, omaiset ja hoitohenki-
lökunta.

Päivä alkaa klo 10 viikkomessulla. Juma-
lanpalveluksen jälkeen on ruokailu ja päi-
väkahvit. Lopuksi laulutuokio ja muuta 
ohjelmaa.

w w w.sxc . hu /  H å ko n K lu b l i k

kuollut: Janne Johannes 
Juutinen, 31; Aini Inkeri 
Hemmilä, 60.

Virkistyspäivä

Solmuja parisuhteessa 
Parisuhdekurssi Limingas-
sa 8.10.–7.12. Ryhmä ko-
koontuu 8 kertaa. Hin-
ta 100 € / pari. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset 24.9. 
mennessä Sinikka Ilmonen 
044 7521226 tai Kimmo 
Helomaa 044 7521235.
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Siikasalo www.siikasalo.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Seurat su 17.8. klo 12 ja 
18.30 ry:llä, Pekka Katainen 
ja Kyösti Karppinen.
kappelineuvoston kokous 
ma 18.8. klo 18 vanhassa 
pappilassa.
omaishoitajien päivä ti 
19.8. klo 12 pappilassa. 
Vihitty: Toni Eerikki Saari ja 
Johanna Annika Keränen.
kuollut: Lea Maria Piippo s. 
Virkkunen, 80; Terttu Kaari-
na Laakko, 74, Helsingistä.

PYhäntä
herättäjän kirkkopyhä su 
17.8. klo 10 messun jälkeen 
kirkkokahvit ja seurat srk-ta-
lossa, Jouni Riipinen. 
hartaus su 17.8. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 17. ja 24.8. klo 16 
ry:llä, 17.8. Aaro Vatanen ja 
Esko Ristinen. 
omaishoitajien kokoontu-
minen ti 19.8. klo 12 Pulkki-
lan pappilassa. Lähtö Pyhän-
nältä klo 11.15.
nuotioilta ja hartaus la 

23.8. klo 18 Elsa ja Leevi Kos-
kelon kesäpaikassa.
kunniakäynti sankarihau-
doilla ja kirkkokahvit srk-ta-
lolla Perttulin päivien klo 10 
perinnejumalanpalveluksen 
jälkeen.
kuulonhuoltopäivä ke 27.8. 
klo 12 Pyhännällä.
kastettu: Oona Olivia Limma.

rAntSIlA
ompeluseurat pe 15.8. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 17.8. klo 18.30 
ry:llä. 
kastettu: Saara Anniina Äi-
jälä.
Vihityt: Antti Antero Alitalo 
Helsingistä Taivallahden seu-
rakunnasta ja Anni Kaarina 
Kokkonen Jokioisten seura-
kunnasta, Riku Henrik Sauk-
ko Ylivieskan seurakunnasta 
ja Katja Riikka Näsänen sekä 
Niko Juha Ilmari Kylmänen ja 
Henna-Leena Saarela. 

Sähköpostiosoite: 
siikalatva@evl.fi.

Isos- ja kerhonohjaaja kou-
lutukseen ilmoittautumi-
nen Saila Karppiselle p. 0207 
109 856.
Seurakuntaretki ke 27.8. Ou-
lun Tuomiokirkkoon ja yli-
opiston kasvitieteelliseen 
puutarhaan tai eläinmuse-
oon. Hinta 25 € sis. matkan 
hinnan ja opastuksen. Ilm. vii-
meistään 20.8. kirkkoherran-
virastoon p. 0207 109 860.

kEStIlä
nuotioilta pe 15.8. ja pe 
22.8. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 24.8. klo 19 ry:llä. 
Seurakuntakerhon retki Paa-
nukirkkoon Kärsämäelle ke 
3.9. Ilm. viim. to 28.8. p. 0207 
109 865.
kuollut: Anja Marjatta Myl-
lyoja, 79; Rauni Maria Re-
mahl, 87; Veli Ilmari Karjaluo-
to, 58; Martti Juha Kärenlam-
pi, 51.

PIIPPolA
Pion toimintapäivä ke 20.8. 
klo 12–16 srk-talolla ja kir-
kossa. 
kastettu: Anton Franz Se-
bastian Talja Espoonlahden 
seurakunnasta.
Vihitty: Olavi Johannes Niku-
matti ja Aila Marketta Jarva.

PulkkIlA
Ehtoollishartaus to 14.8. klo 
13 Koivulehdossa.
Puutarhailta to 14.8. klo 19 
vanhassa pappilassa. Aihee-
na syyshautaistutukset ja 
kasvien talvisäilytys. Tilaisuu-
dessa esitelmöi puutarha-
opettaja, kappalainen Urpo 
Luokkala. Arvontaa ja kahvi-
tarjoilua. 
Pyhäkoulupalaveri pe 15.8. 
klo 9 seurakuntatalolla.
Iltakylä ja alustuspuheen-
vuoro Jumalan valtakunnan 
työ la 16.8. klo 19 ehtoollis-
kirkon jälkeen ry:llä, Urpo 
Luokkala.

kuollut: Ilpo Ilmari Heilala, 
58; Kerttu Annikki Koski e. 
Kaakinen, 84; Pentti Vilhelm 
Pulli, 85.

SIIkAJokI
Virsihetki ti 26.8. klo 13 
Puistolassa.
rauhanyhdistys: Kesäseurat 
16.–17.8. La klo 13 ja 17 seu-
rat, klo 18.30 alustus ry:llä
Su klo 12 ja 13.30 seurat 
ry:llä, klo 17 messu (HPE) kir-
kossa sekä kirkkokahvit ja 
päätöshartaus ry:llä.

VIhAntI 
Päiväkerhot ja perhekerho 
starttaavat viikolla 36.
kirkkokahvit su 17.8. ja 24.8. 
jumalanpalveluksen jälkeen 
Pikkukirkossa lähetystyön 
hyväksi.
Vanhusten päivätoimin-
ta to 21.8. klo 13. Tutustu-
minen kotikirkkoon ja uusiin 
urkuihin. 
kirkkokuoron harjoitukset 
ke 27.8. klo 19 srk-talossa.

rauhanyhdistys: Su 17.8. klo 
17 kirkonkylän ry:n seurat. 
Pe 22.8. klo 19 myyjäiset Al-
puan ry:llä. Klo 19 kirkonky-
län ry:n kodin ilta.
kastettu: Hilla Olivia Taskila.
kuollut: Sirpa ja Hannu Ait-
to-ojan poikavauva, syntyi ja 
kuoli 6.7.2008, Henna Marika 
Ukonaho, 28; Milka Sylvia Pe-
rälä e. Heikkilä, 91.

kirkkoherranvirasto, 
taloustoimisto ja seu-
rakuntatoimistot ovat 
suljettuna pe 15.8. ja 
18.–20.8.

ruukkI
Diakonissa tavattavissa srk-
talolla ke klo 9.30–11. Koti-
käyntipyynnöt ja muut yh-
teydenotot p. 050 4694 774.
kerhot alkavat syyskuun 
alussa viikolla 36. Kerhojen 
kokoontumisajan löydät ne-
tistä 18.8. tai lehdestä 28.8.
rippikoululaisten 2. kirkko-
pyhä su 24.8. klo 10 kirkossa. 
Kirkkokahvit Paavolan srk-
talossa. 
Vuonna 2005 syntyneiden 
3-vuotiaiden synttärijuh-
lat ke 27.8. klo 18 Ruukin srk-
talolla. 
rauhanyhdistys: To 14.8. 
klo 19 ompeluseurat Ruu-
kin ry:llä. Pe 15.8. klo 19 lau-
luompeluseurat Hilkka ja Yr-
jö Paakkosella. La 16.8. klo 

19 seurat ja nuortenilta Saa-
rikosken koululla. Su 17.8. klo 
13.30 hartaus Mäkelänrin-
teellä. Nuortenillan alustus 
Olli-Pekka Telkki. Klo 12 ja 
18.30 seurat Luohuan ry:llä. 
Ti 19.8. klo 18.30 johtokun-
tien yhteinen kokous Rantsi-
lassa. Ke 20.8. klo 18 naiste-
nilta Revonlahden ry:llä. Pe 
22.8. klo 19 ompeluseurat 
Saarikosken koululla ja Ruu-
kin ry:llä. La 23.8. klo 18 seu-
rat Revonlahden ry:llä. Su 
24.8. klo 12 ja 17 seurat Ruu-
kin ry:llä, klo 17 seurat Radio 
Pookissa. Ti 26.8. klo 18 Ruu-
kin alueen yhteinen raamat-
tuluokkaopettajien ilta Paa-
volan ry:llä.
Avioliittoon kuulutettu: Jou-
ko Johannes Jokitalo Hauki-
pudas evl. ja Marjo Pauliina 
Hietala Karjasilta evl.
kastettu: Leena Linnea Län-
kinen. Henna Maria Länki-
nen. Milla Aurora Länkinen. 
Avalina Johanna Lucienne 
Mabire.

Siikajoenkylän 
päiväkerhoon 
ilmoittautuminen

Uudet kerholaiset voi-
vat ilmoittautua netissä 
www.siikasalo.fi tai pu-
helimitse Ruukin lasteno-
hjaajalle Jonna Achrénil-
le to 21.8. klo 8–16. Netis-
sä lapsityön sivuilta löy-
tyy ilmoittautumisloma-
ke. Keväällä ilmoittautu-
neiden ei tarvitse uudel-
leen ilmoittautua. Ker-
hon aikataulut ilmoitam-
me lehdessä.

Pyhäkoulu 

Parillisen viikon sunnun-
taina klo 12 Ruukin srk-
talolla. 
Syksyn aikataulut seu-
raavasti: 24.8., 7.9., 21.9., 
9.10., 2.11., ja 16.11. Mik-
kelinpäivänä 5.10. perhe-
kirkko. 
Vetäjinä Marleena Taski-
la ja Päivi Ollikainen. Kai-
kenikäiset lapset ovat ter-
vetulleita.

Valamo–lintula 
-retken ke 27.8. 
linja-autoaikataulu
Lähtö Ruukin Tervatupa 
klo 6, Paavolan grillikip-
sa klo 6.15, Vihannin kir-
kon parkkialue klo 6.30 
ja Alpuan Valinta Vinkit 
klo 6.45.

hartaudet: 
To 14.8. klo 13.15 Limingan 
sairaalassa.
Pe 15.8. klo 10.30 Sotainva-
lidien palvelutalossa ja klo 
13.30 Lepolassa.
Ke 20.8. klo 13 Punahilkka-
kodissa.
Päiväkerhot ja perhekerhot 
alkavat viikolla 34. Perheker-
ho ti klo 10–12 Temmeksen 
srk-talolla Petäjäsuvannontie 
2, ke klo 13–15 Murron uudel-
la kerhotalolla, Kauttaranta 
12 A 2 ja to klo 10–12 Tyrnä-
vän srk-talolla. Mankilantie 1.
Murron kerhopaikka on 
muuttunut, uusi osoite on 
Kauttaranta 12 A 2.
Perheleiri 13.–14.9. Hailuo-
dossa. Leirin hinta on 33 € / 
hlö, alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si. Hintaan sisältyy matkat, 
ruokailut, majoitus Wanhalla 
Luotsiasemalla / Luotsihotel-
lissa ja ohjelma. Ilm. viimeis-
tään 19.8. khranvirastoon p. 
5640 600.

teemu Isokääntä lomalla 
1.–31.8.
nuoret: Vuoden 2008 rip-
pikoululaisten muistelot pe 
15.8. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla. 
tulossa: Päihdeongelmais-
ten leiri 3.–5.9. ja mielenter-
veyskuntoutujien retki Roku-
alle ti 9.9. Tied. ja ilm. Riitta 
Pesoselle p. 044 7372 630.
rauhanyhdistys: tyrnävä: 
Su 17.8. klo 16 seurat ry:llä, 
Leo Paaso ja Reijo Nissilä. Su 
24.8. klo 16 seurat ry:llä, Erk-
ki Perttunen ja Markku Hol-
ma. Murto: Pe 15.8. klo 19 
lauluseurat Kaisu ja Mar-
ko Partasella, Tuulipurto 2. 
Su 17.8. klo 16 seurat ry:llä. 
Pe 22.8. klo 19 lauluseurat 
Henna ja Kimmo Kokkosella, 
Kauttaranta 30. Su 24.8. klo 
16 seurat ry:llä.
kastettu: Elsa Matilda Ala-
talo, Emmariina Karita Antti-
la, Amalia Bettiina Haaranie-
mi, Madelein Olga Josefina 

Kallio, Joonatan Jussi Mika-
el Korkala, Lenni Markus Ma-
tinlauri, Viljo Johannes Fer-
dinand Nordlund, Viljo Reino 
Johannes Paaso.
Avioliittoon vihitty: Sami 
Jaakko Petteri Määttä ja Päi-
vi Tuulikki Hietala, Heikki Jo-
hannes Patala ja Silja Maarit 
Ervasti, Pertti Sakari Salow ja 
Leila Inkeri Saarimaa.
kuollut: Emmi Aliina Turu-
nen s. Mäläskä, 96; Pekka Ju-
hani Aitjärvi, 68; Kauko Ma-
tias Ranta, 52.

tEMMES
hartaus to 21.8. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. 
Surumusiikki-ilta pe 22.8. 
klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Musiikkituokion jälkeen siir-
rytään hautausmaalle, jos-
sa kunnioitamme poisnuk-
kuneiden vainajien muistoa. 
Haudoilla käynnin jälkeen il-
tapala.

Eläkeläisten leiripäivä 

Ke 20.8. Kesäkodilla. 
Lähtö klo 9.15 Temmeksen srk-talolta ja klo 9.30 Tyrnävän 
srk-talolta. Paluu klo 16.15 mennessä. 
Osallistumismaksu 5 € sisältää kyydin, ruoan, kahvin ja 
ohjelman. Ilm. viim. 18.8. khranvirastoon p. 5640 600.

kerhonohjaaja-
koulutusta nuorille

Tule koulutukseen la 23.8. 
klo 10 Tyrnävän seurakun-
tatalolle.

rantsilan päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen
Hovin päiväkerhoon ja kirkonkylän 3–4-vuotiaiden sekä 
5-vuotiaiden päiväkerhoihin ilmoittautuminen 18.–22.8. 
Tanja Heleniukselle p. 044 5181 141. Kerhot alkavat syys-
kuun alussa.

Siikalatvan seurakunnan omaishoitajien päivä 
Ti 19.8. klo 12 Pulkkilan vanhassa pappilassa. 
Aiheena luonto, puutarha ja puutarhaterapia. Ilmoittau-
tuminen oman kappeliseurakunnan diakoniatoimistoon.

lAStEnohJAAJA 
hAuSSA

Lisätietoja lehden sivulla 8 
ja seurakunnan kotisivuilla.

w w w.sxc . hu /  Dan Sh i r l e y

Jumalanpalvelus su 17.8. klo 19 Suutarin-
järven rannalla. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkiakoski. 
Nokipannukahvit, makkaranpaistoa ja ar-
vontaa pientä maksua vastaan. 

Ajo-ohje: kirkonkylältä n. 25 km Kylmä-
läntietä, vasemmalle Suutarinjärvi. 
Tervetuloa! Järj. Suutarinkylä-Ylipään 
diakoniakylätoimikunta.

Järvikirkko avaran taivaan alla
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Pulkkilan kappeliseurakunnan nimikkolähetit Satu ja Jorma Arkkila 
olivat sunnuntaina 10.8. Pulkkilan seurakuntakodilla kertomassa 
työstään Sambiassa.

T im o H a k ka ra in e n
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1. kivi

Viisaat ravitsemustieteilijät tietä-
vät, että lihavuus on ongelma, jota 
täytyy hallita rangaistuksin ja ra-
joituksin. Tehokkain keino on sää-
dellä tarjolle saatettavien ruokien 
valikoimaa. Siksi niin kutsutut pi-
karuokaravintolatkin joskus kiel-
letään.

Jos lihavuus ylipäätään on on-
gelma, sen todellisia syyllisiä ei 
kaiveta esiin. Heitä suojellaan.

Syyllisiä ovat taannoiset sukupol-
vet ja niistä etenkin ne, jotka ovat 
eläneet niin kutsuttua pula-aikaa. 
He ovat oppineet, että nuukuus eli 
saituus eli ahneus on elintärkeä hy-
ve. Ymmärrettävää aikoina, jolloin 
kaikkea on jatkettu kaikella. Kuiten-
kin ahneus on kuolemansynti.

Suuri virhe tapahtui samal-
la, kun yhteiskunta alkoi vauras-
tua. Pula-aikain sukupolvilta tä-
mä yltäkylläisyyteen siirtyminen 
jäi kokonaan huomaamatta. He ei-
vät avanneet silmiään vaan halusi-
vat siirtää opitut tapansa jälkipol-
ville, vaikka niille tavoille ei enää 
käyttöä ollutkaan.

Tämä virhe elää yhä siinä hir-
vittävässä lauseessa, jota monet 
vanhemmat ja kansakoulunopet-
tajat, nuo pikku-heinrichit, ovat 
lapsille lautasten ääressä kiljuneet: 
Pitää syödä kaikki!

Syödä täytyy riippumatta siitä, 
onko nälkä tai onko voinut vaikut-
taa annoksen kokoon.

Traumaa on vahvistettu kaikki-

en terveiden päättelysääntöjen vas-
taisesti upottamalla lapseen syylli-
syyden tunne: Ajattele kehitysmai-
den nälkää näkeviä.

Miksi tämän yhden perustar-
peen tyydyttämiseen on survottu 
sellainen määrä ahdistusta? Eihän 
vaadita lasta, joka illalla vastuste-
lee pihalta sisälle tulemista, ajatte-
lemaan asunnottomia tai maanjä-
ristyksessä majansa menettäneitä.

Ruoka on trauma, koska se on 
välttämättömyys mutta samalla 
himon kohde. Sama ristiriita voi 
mädättää kauniin seksuaalisuu-
denkin joukoksi sadistisia perver-
sioita huntuineen, siveysvöineen ja 
ympärileikkauksineen.

Kun lapsia on pakotettu syö-

mään, heiltä on näivetetty kyky 
aistia oman kehonsa luonnolli-
sia viestejä. Syöminen on irrotet-
tu ruoan tarpeesta, nälän tuntees-
ta. Pitää syödä, kun on tarjolla. Ei 
silloin, kun on nälkä.

Koska kulttuuriperimäämme 
on syöpynyt pula-aikainen ahne-
us, ainoa keino ratkaista ahneuden 
ja yltäkylläisyyden tuhoisa yhdis-
telmä on palauttaa ihmiset takai-
sin niukkuuden ja säännöstelyn 
aikaan. Se käy helpommin kuin 
ahneiden tapojen kitkeminen.

Siksi viisaat ravitsemustieteili-
jät laativat koko ajan uusia ruoka-
rajoituksia ja kieltoja, kaventaak-
seen tarjolla olevaa ruokavalikoi-
maa, vähentääkseen runsautta.

Pitää syödä kaikki

Tunnelmalliset sävelet täyt-
tivät kesäillan, kun Mu-
hoksen kotiseutumuseolla 
vietettiin kesälaulajaisia. 

Säiden haltijan säädettyä sateita 
laulajaiset pidettiin tällä kertaa 
sisätiloissa. Museo täyttyikin in-
nokkaista laulajista.

– Järjestämme kesällä pitkin 
kyliä lauluiltoja, jotka ovat suo-
tuisa työmuoto. Samanhenkisiä 
ihmisiä kokoontuu yhteen, yh-
teishenki on hyvä ja tunnelma 
hyvin leppoisa, Muhoksen kant-
tori Ossi Kajava kertoo.

laulaminen on ihanaa
Kesäpäivä Kangasalla; Jo jou-
tui armas aika; Tämä taivas, tä-
mä maa; Paljon ois aihetta lapsel-
la kiittää. Lauluvihkosesta löytyy 
monia tuttuja hengellisiä kesävir-
siä ja maallisia kesälauluja.

– Laulaminen on ihanaa ja eh-
dottomasti jokaisen oikeus. Se te-
kee hyvää mielelle ja ruumiille. 
Mieli vapautuu arjen ajatuksista 
laulun sanomalle. Tärkeintä on, 

”Mä oksalla ylimmällä”
Kesälaulajaisissa hoidettiin sekä 
sielua että ruumista

että musiikista ylipäätään nauti-
taan, sitä itse tehden tai kuunnel-
len, Muhoksen seurakuntapasto-
ri Simo Pekka Pekkala muistut-
taa.

Kotiseututyötä 
jo yli viisikymmentä vuotta
Kesälaulajaisia on järjestetty jo 
monena vuonna seurakunnan ja 
kotiseutuyhdistyksen yhteistyön 
tuloksena. Kotiseutuyhdistyksen 
puheenjohtaja Martti Kivihar-
ju toteaa, että yhteys on aina ol-
lut läheinen – kirkkoherra Hei-
kinheimo jopa teki aloitteen yh-
distyksen perustamisesta aikoi-
naan.

Kotiseutuyhdistys on perus-
tettu vuonna 1953, ja museona 
toimii vanha lainajyvämakasiini. 
Museon vihkiäisjuhlaa vietettiin 
kesällä 1963. Esineet ja kansan-
tietoutta on kerätty lähiseudulta.

– Museon ylläpito vaatii aika 
ison työn. Sitä hoidetaan yhteis-
työssä Maakuntamuseon kanssa. 
Museoesineiden luettelointia tie-

tokantasovellukseen viimeistellään 
parhaillaan, Kiviharju kertoilee. 

Kotiseutumuseo on kesäisin 
avoinna yleisölle, ja siellä järjes-
tetään lauluiltoja ja näytelmäesi-
tyksiä. Elokuussa on luvassa esi-
merkiksi teatteriryhmä Jonnin-
joutavien esityksiä.

Museon esineistö on moni-
puolinen: tekstiileistä viljanäyt-
teisiin ja vanhasta paloautos-
ta tietokoneeseen. Eräässä huo-
neessa on esillä kotiseutuyhdis-
tyksen johtokunnan jäsenen Ka-
levi Leskelän taituroimia tuohi- 
ja puutöitä. 

– Kun jäin eläkkeelle, aloin 
näpertelemään näitä. Tuohon ik-
kunaan piti tehdä tuohesta ver-
hot, etteivät hiiret syö niitä, ku-
ten kankaisille voisi käydä. 

Leskelä on kesälaulajaisten 
konkari.

– Nämä ovat oikein mieluisia 
tapahtumia. Puuttuisi jotakin, 
jos näitä ei olisi.

PäiVi marTiKaiNeN

mikä laulu kuuluu ehdottomasti kesään?

elma alaHeliSTeN, 
muHoS
”Paimenpoika-laulu, jos-

sa lauletaan: Nyt metsä 

kirkkoni olla saa.”

eija HämäläiNeN, 
muHoS
”Kesäpäivä Kangasalla.”

Kaarlo KelHä, 
muHoS
”Suvivirsi. Kun sen säve-

let kaikuvat koulun ke-

vätjuhlassa, syntyy kesän 

tunnelma ja vapauden 

odotus. Se herättää van-

hemmiten muistoja.”

oSSi KajaVa, 
muHoKSeN KaNTTori
”Kesäpäivä Kangasalla. 

Se kuuluu jokaisen lau-

luillan toiveisiin.”

Muhoksen kesälauluilta

Seurakuntapastori Simo Pekka Pekkala on työskennellyt Muhoksen 
seurakunnassa jo kymmenen vuoden ajan.

Kesälaulajaisiin tulee aina paljon väkeä, oli sää mikä tahansa. Tällä kertaa laulettiin kotiseutumuseon sisätiloissa.
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