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Tiistain Helsingin Sanomien ulkomaanosas-

tossa kerrottiin ateistien vaikeasta asemas-

ta Pohjois-Dakotassa. Osavaltiossa on eni-

ten kirkkoja asukasta kohti koko Yhdysvalloissa, 

eivätkä uskontokuntiin kuulumattomat tee itses-

tään suurta numeroa. Erään ateistin mukaan yh-

teenkään jumalaan uskomattomuudesta kerto-

minen vanhemmille on verrattavissa mielenter-

veysongelmien tai homoseksuaalisuuden paljas-

tamiseen. 

Maan alle uskonnosta kieltäytyjät eivät kuiten-

kaan ole painuneet, vaan osavaltion pääkaupun-

gin Fargon pormestariksikin on valittu paikallisten 

vapaa-ajattelijoiden aktiivi. Todellisuudessa Poh-

jois-Dakotassa ollaan siis suvaitsevaisia. Se, uskot-

ko Jumalaan vai sattumaan, ei ole ratkaisevin teki-

jä punnittaessa ihmisen kykyjä. 

Yhdessä asiassa juopa kuitenkin näkyy. Kun 

meillä Suomessa pyritään viestimään bussinkylkiin 

teipatuilla iskulauseilla siitä, millä todennäköisyy-

dellä jossakin on joku jumalaksi kutsuttava, Poh-

jois-Dakotassa kiistellään kivipaasista. Fargon kau-

pungintalon pihalla nököttää koripalloilijan kor-

kuinen kivinen muistomerkki, johon on hakattu 

Raamatun kymmenen käskyä. Yhden mielestä se 

on kulttuuriperinnön vaalimista, toisen mielestä 

ahdistelua.

Vapaa-ajattelijat ovat käyneet taistelua joko 

kiven poistamiseksi tai oman, valtion ja kirkon eroa 

alleviivaavan, kivipaaden pystyttämiseksi samaisel-

le ruohikolle. Kummassakaan taistelussa ei ole vie-

lä heilutettu valkoista lippua kuin hengähdystauon 

ajaksi. Ennakkotapauksiakin on Yhdysvaltain kor-

keimmalta oikeusasteelta molempiin suuntiin: Tek-

sasin kongressitaloon samanlainen sai jäädä, kun 

taas Kentuckystä vastaavanlaiset uskonilmaisut tuli 

toimittaa pois. 

Kuinka suvaitsevaisia ollaan pohjoisessa Suomes-

sa? Suomalaisten keskuudessa vallitsee hyvin pitkäl-

ti yhteisymmärrys siitä, että jokainen saa tehdä lain 

puitteissa kuten haluaa, kunhan se ei häiritse mui-

den elämistä. Meillä saa myös uskoa mihin tahtoo, 

kunhan antaa muillekin saman oikeuden.

Harvassa ovat ne, jotka tuputtavat uskon tai 

kirkkoon kuulumisen suhteen yhtä ja ainoaa 

totuutta, mutta miten meillä onnistuu aihepiiriä 

käsittelevien ajatusten esiin tuominen? Pääsään-

töisesti hyvin. Ainakin siihen asti, kun postiluukku 

kolahtaa. Se aiheuttaa pienessä osassa meitä tyr-

mäyksen, jossa alle sata grammaa painava paperi-

lehti vertautuu tykinkuulaan. Viesti ei kuitenkaan 

ole sodanjulistus. 

Aatoksia

Kiveen hakatut

Kenen RT?
Einar Herman Eriksson. Mimmu 
Manteli Kinnunen. 

Kastettujen lasten nimet olivat pit-
kään ainoa syy, jonka vuoksi Rauhan 
Tervehdyksen avasin. Siskojen kanssa 
soittelimme ja jaoimme parhaat ideat 
muiden juorujen lomassa. 

Viime viikolla kuulin uutisia. Ou-
lun seurakuntien yhteinen kirkko-
neuvosto on päättänyt kesäkuun ko-
kouksessaan, että kaikilla Oulun 
seurakuntien jäsenillä on 2012 al-
kaen halutessaan mahdollisuus saa-
da Rauhan Tervehdys -lehti. Kirkko-
neuvoston päätös perustuu selvityk-
seen, jossa pohditaan kustannusten 
lisäksi erilaisten jakelutapojen hyviä 
ja huonoja puolia. 

Hämmästyin. 
Jaetaanko lehti jat-
kossa ainoastaan 
seurakunnan jäse-
nille? Muuttuuko 
ympäröivän maa-
ilman kanssa ak-
tiivista keskuste-
lua käyvä seura-
kuntalehti sisäpii-
rin hengennosta-
tuskanavaksi? Ja 
miten käy kirkkoon kuulumattomien 
lukijoiden? 

Muutama vuosi sitten satuin nimi-
en sijaan lukemaan Rauhan Terveh-
dyksen juttuja. Kadonneet olivat vir-
renveisuukinkereiden kuvaukset, pas-
torihaastattelut ja saarnatiivistelmät. 
Patavanhoillinen seurakuntaelämän 
raportointi olikin salakavalasti vaih-
tunut nuorekkaaseen, ajatuksia herät-
tävään ja erilaisia näkökulmia valot-
tavaan journalismiin. Jäin koukkuun, 
olin myyty. Viimeinen niitti oli 1. ki-
vi -kolumni. 

RT naurattaa, pohdituttaa, saa soit-

tamaan sukulaisille ja lukemaan par-
haat palat ääneen. Vaikka en kirk-
koon kuulukaan, odotan Rauhan Ter-
vehdystä postilaatikkooni viikoittain. 
Selaan oman ja naapuriseurakunnan 
tapahtumia, luen artikkelit ja samal-

la vaihdan mieles-
säni ajatuksia kir-
kon kanssa. 

Kirkolla on se-
kä instituutiona 
että arvomaailma-
na niin paljon vai-
kutusvaltaa, että 
avoimuuden tuli-
si olla itsestäänsel-
vyys. Haluan lukea 
alueemme seura-

kuntien hyväntekeväisyys- ja vapaa-
ehtoistyöstä. Haluan kuulla pohdin-
taa vaikeistakin ajankohtaisista asi-
oista erilaisesta näkökulmasta. Ja en-
nen kaikkea haluan tietää, millaiseen 
maailmaan kirkkoon kuuluvat lapseni 
seurakunnan kautta tutustuvat. 

Seurakuntalehti on avoin, matala-
kynnyksinen ovi. Toivottavasti jakelu-
ongelmat eivät lyö sitä nenäni edestä 
kiinni. Jäävät siskoltakin parhaat ni-
mi-ideat kuulematta. 

ANNe OllikAiNeN
Kirjoittaja on Nuorten Areenan pääsihteeri

25.6.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Ei paremmuuslistoille
Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila kirjoittaa 
paremmuuslistoista esimerkkinä lukiot.

”Näitä listoja arvostellaan, mutta pääl-
limmäiseksi on tänäkin keväänä jäänyt 
lausahdus, että paremmuuslistat ’ovat tul-
leet jäädäkseen’.

Se on osa hokemien rykelmää, jolla sam-
mutetaan keskustelu arvoista luomalla vai-
kutelma vaihtoehdottomuudesta. Saman-
laisia ilmaisuja virtaa koko ajan haastatel-
tavien asiantuntijoiden ja päättäjien suusta. 
’Tämä on nykyaikaa.’ ’Täytyy pysyä muka-
na yleisessä kehityksessä’ Ja kaiken kruunu-
na käsittämätön mantra siitä, että jokin olisi 
tullut jäädäkseen.

Mutta mekaanisessa mittaamisessa ja 
listaamisessa, joka hivuttautuu joka paik-
kaan, piilee vaara. Listat kaventavat todel-
lisuuden numeroiksi. Niihin katoavat yksi-
löt ja yksilölliset kyvyt, vivahteet ja kaikki 
muut erot paitsi se yksi, jota mitataan. Ne 
suosivat näyttävää ja nopeaa ja sortavat hil-
jaista ja pitkäjänteistä. ”

Vantaan Lauri 18. kesäkuuta

Kaksi kirkkoa
Oopperalaulaja Jorma Hynninen puhuu 
Suomen Kuvalehdessä naispappeudesta. 

”Kirkko voisi olla jämäkämpi. Nyt 
joustetaan, annetaan tilaa, järjestellään jo-
pa työvuoroja, jottei jouduttaisi tekemisiin 
naispappien kanssa. Se on rasismia. Ollaan 
sovittelemassa asioita, jotka ovat ristirii-
dassa paitsi valtion lakien myös Jeesuksen 
oppien kanssa.’

’Jos ei ole varaa’ Hynninen kysyy, ’ym-
märtää ihmisyyttä laajemmalta kannalta, 
niin eikö silloin olisi parempi ja reilum-
pi, että perustettaisiin kaksi kirkkoa? Toi-
nen olisi syntisten, kaikin tavoin rajallis-
ten kirkko, se tavallisten ihmisten. Siihen 
kirkkoon  ei olisi pääsyrajoituksia. Syn-
tisten kirkossa olisi myös lupa ajatella, ol-
la epävarma totuuksista ja etsiä totuutta 
myös moraalin ja yhteisesti hyväksytyn 
lain noudattamisen kautta.”

Suomen Kuvalehti 18. kesäkuuta 
Ennen kaikkea haluan 
tietää, millaiseen 
maailmaan kirkkoon 
kuuluvat lapseni 
seurakunnan kautta 
tutustuvat.
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Oulussa selvitellään 
mahdollisuuksia seu-
rakuntalehti Rauhan 
Tervehdyksen jakelun 

järjestämiseksi niin, että se ta-
voittaisi myös ne seurakunta-
laiset, jotka asuvat mainoskiel-
totalouksissa. 

Oulun evankelis-luterilais-
ten seurakuntien yhteinen kirk-
koneuvosto on ottanut tavoit-
teekseen toimittaa lehden kai-
kille seurakuntien jäsenille vii-
meistään vuoden 2012 alusta 
alkaen. 

– Kieltotalouksia on Oulussa 
jopa 10 000. Tämä tarkoittaa, et-
tä merkittävä osa seurakuntalai-
sista ei saa lehteä kotiinsa, tote-
aa asiaa kirkkoneuvoston koko-
uksessa esitellyt seurakuntayh-
tymän viestintäjohtaja Sakari 
Korpi.

Kieltotalouksien kasvava 
määrä on ongelma varsinkin seu-
rakunnallisen toiminnan näkö-
kulmasta. 

– Pahimmassa tapauksessa 
yli kymmenen prosenttia jäse-
nistä jää kokonaan ilman kir-
kollisia tietoja. Tämä saattaa 
näkyä esimerkiksi hengellisten 
tilaisuuksien kävijämäärissä, 
Korpi uskoo.

Osoitteettomana ilmaisjake-
luna jaettuna seurakuntalehti 
tavoittaa Oulussa noin 65 000 
taloutta. Jakelumalli aiheuttaa 
monenlaista palautetta. Osa on 

Seurakuntalehti halutaan 
Oulussa joka luukkuun 

pahoittanut mielensä siitä, et-
tä kirkko lähestyy heitä vastoin 
heidän omaa tahtoaan. Suurin 
osa palautteen antajista ihmet-
telee kuitenkin sitä, minne seu-
rakunnan heille ”tilaama” lehti 
on jäänyt.

– Lehteä ilman jääneet soitte-
levat seurakunnan viestintäpal-
veluun ja lehden toimitukseen ja 
vaativat toimittamaan lehden ko-
tiinsa tavalla taikka toisella, Kor-
pi kertoo. 

Uusia vaihtoehtoja 
ilmaisjakeluun
Osoitteellista jakelutapaa selvi-
tettiin seurakuntayhtymän toi-
mesta muutama vuosi sitten, 
mutta silloin katsottiin, ettei 
jakelutapaa ollut taloudellises-
ti järkevä muuttaa. Osoitteelli-
seen jakeluun siirtyminen mak-
saisi useita satoja tuhansia eu-
roja ja nostaisi lehden tilaushin-
taa pahimmillaan 50 prosenttia. 

Kieltotalouksien määrän 
kasvu ja uusi kustannussopi-
mus saivat seurakuntayhtymän 
päättäjät pohtimaan tilannetta 
uudelleen ja talvella perustet-
tiin uusi työryhmä pohtimaan 
jakelumallia. Työryhmä jätti 
lausuntonsa ja laskelmansa eri 
jakelumalleista vapun alla.  

Jakeluselvitystyöryhmän las-
kelmien mukaan halvin vaih-
toehto olisi järjestää jakelu il-
maisjakeluna jonkun muun yri-

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

Nopea kysely 
rippikoululaisten 
parissa osoitti, 
että nuoret pitävät 
tärkeänä osallistumista 
seurakuntavaaleihin.

”Aion äänestää, koska kirkko tar-
vitsee nuoria mukaan.” ”Äänes-
tän, ja haluan muuttaa seurakun-
taa.” ”Kyllä äänestän, sillä minut 
on vakuutettu siitä, että nuorten 
äänillä on vaikutusta.”

Näin vastailivat yhden oulu-
laisen rippikoululeirin nuoret, 
kun heiltä perättiin aikomus-
ta äänestää ensi vuonna järjes-
tettävissä seurakuntavaaleissa. 
Kirkolliskokouksen päätöksen 
mukaan 16 vuotta täyttäneil-
lä seurakunnan jäsenillä on ää-
nioikeus ensimmäisen kerran 
vuoden 2010 seurakuntavaa-
leissa. Käytännössä se tarkoit-
taa, että tämän kesän rippikou-
lulaisista ne, jotka ehtivät täyt-
tää 16 vuotta viimeistään en-
simmäisenä varsinaisena vaa-

Nuoret lähtevät äänestämään muutosta
lipäivänä marraskuussa 2010, 
saavat äänestää.

Aiemmin äänioikeusikäraja 
seurakuntavaaleissa oli kunnal-
lisvaalien tapaan 18 vuotta.

Täytettyään 18 vuotta rippi-
koulun käynyt ja konfirmoitu 
seurakunnan jäsen voi asettua 
myös ehdokkaaksi seurakunta-
vaaleissa.

Seurakuntaan 
enemmän iloa
Rauhan Tervehdys esitti seura-
kuntavaaleihin liittyviä kysy-
myksiä pienelle, 12 hengen rip-
pikouluryhmälle. Nuoret sai-
vat antaa vastauksensa nimet-
töminä.

12 nuoren joukosta vain yksi 
totesi, ettei äänestä. Muita ääni-
oikeuden käyttäminen kiinnos-
ti. Äänestämisen perusteluksi to-
dettiin muun muassa, että ”kirk-
koa on aika uudistaa” ja ”pienel-
lä teolla voi vaikuttaa suuriin asi-
oihin”. Yhdessä vastauksessa to-
dettiin kirkon tarvitsevan nuoria 
mukaan.

Kun nuorilta kysyttiin, millai-

sia muutoksia he toivoisivat seu-
rakuntaan, useammassa vastauk-
sessa mainittiin ”nuorekkaampaa 
ja iloisempaa asennetta” ja ”mu-
siikkia enemmän”. 

Kaikki vastaajat pitivät tär-
keänä, että seurakunnan päättä-
jissä olisi alle 30-vuotiaita nuoria. 
Tärkeyttä perusteltiin esimerkik-
si sillä, että ”muutoin kirkko pol-
kee vain paikoillaan”. Nuoret us-

kovat myös, että nuoremmilla eh-
dokkailla on hyviä ideoita seura-
kunnan uudistumiseksi.

”ei” ehdokkuudelle
Vaikka äänestäminen kiinnos-
ti yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta pientä vastaajajoukkoa, se 
ei tarkoittanut juuri kenenkään 
kohdalla innostusta asettua eh-
dokkaaksi muutaman vuoden 

päästä. ”Ei sovi minulle”. ”Ei jos 
se (ehdokkuus) veisi paljon ai-
kaa”, ”En usko, että olisin kyke-
nevä siihen”, rippikoululaiset to-
tesivat.

Kuluvan kesän rippikouluis-
sa on huomioitu äänestysiän ale-
neminen. Kirkkohallituksen mu-
kaan kirkkoherran ja rippikoulu-
työntekijöiden tulee pitää huolta 
siitä, että vaalit ja seurakunnas-
sa vaikuttaminen otetaan rippi-
koulussa ja myös isostoiminnas-
sa vahvasti esille.

Kirkkohallituksen seurakun-
takasvatussihteeri Jarmo Kok-
konen uskoo, että yhteiskun-
nan puolella seurataan tarkkaan, 
kuinka seurakuntavaaleissa 2010 
tulee käymään.

– Tutkimusten mukaan var-
hainen äänestyskäyttäytyminen 
korreloi positiivisesti myöhem-
pään äänestyskäyttäytymiseen, 
Kokkonen toteaa.

Myös Ruotsin kirkossa äänioi-
keusikäraja on 16 vuotta.

RiittA HiRvONeN

Kun nuori saa enemmän vastuuta, seurakunnan jäsenyys voi tuntua 
mielekkäämmältä, kirkossa uskotaan.

tyksen kuin Itellan kautta niin, 
että lehti jaettaisiin myös mai-
noskieltotalouksiin. Tällaiseen 
malliin siirryttäessä lehden saa-
vien kotitalouksien määrä nou-
sisi reilulla tuhannella. Ilmais-
jakelukieltotalouksiin ei jaeta 
muuta osoitteetonta postia kuin 
viranomaistiedotteita. 

Muutoksia aikaisintaan
muutaman vuoden päästä
Rauhan Tervehdys ry:n halli-
tuksen puheenjohtajan Hannu 
Ojalehdon mukaan seurakun-
tayhtymä on kokouksessaan 
linjannut vahvan tahtotilan. 

Muutoksia jakeluun ei ole 
kuitenkaan odotettavissa ennen 
kustannussopimuskauden lop-
pua. Nykyinen jakelusopimus 
ulottuu vuoden 2011 loppuun. 

Rauhan Tervehdyksellä on täl-
lä hetkellä Oulun seurakuntien 
lisäksi 11 muuta tilaajaseurakun-
taa. Jakelumallin muutos Oulus-
sa vaikuttaisi myös muihin seu-
rakuntiin. Mahdollinen tilaus-
hinnan nousu saattaisi aiheuttaa 
taloudellisia ongelmia varsinkin 
pienemmissä seurakunnissa.

Muutaman vuoden sisällä on 
tulossa muutoksia, jotka antavat 
uusia mahdollisuuksia seurakun-
talehtien jakelulle. Vuoden 2011 
alussa otetaan käyttöön kirkon yh-
teinen jäsentietojärjestelmä. Sama-
na vuonna Euroopan unionin alu-
eella tulee myös voimaan direktii-

vi, joka vapauttaa postipalvelut kil-
pailulle. 

elSi HUttUNeN

Lue kokouksen pöytäkirja osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.fi/
paatoksenteko.

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a
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Yhteisvastuukeräyksen tuotto 
laski Oulussa viidenneksen

Siikalatvan seurakunnassa 
on haettavana

DIAKONIAN VIRAN-
HALTIJAN SIJAISUUS

ajalle 1.8.2009-31.5.2010. 
Siikalatvan seurakunnassa 
on tällä hetkellä neljä diako-
nian virkaa, joista haettava 
sijaisuus koskee ensisijaisesti 
Piippolan ja Kestilän kappelin 
alueita. Viran tehtäviin kuuluu 
perusdiakoniatyö, jolloin päte-
vyysvaatimuksena on diako-
nian virkatutkinto. Palkkaus 
on vaativuuryhmän 502 mu-
kainen. Valitun on esitettävä 
ennen sijaisuuden vastaanot-
tamista rikoslain 6 § 2 mom. 
mukainen rikosrekisteriote 
sekä lääkärinlausunto tervey-
dentilastaan. Tiedusteluihin 
vastaavat diakoni Enna Junno 
020 710 9874 tai kirkkoherra 
Erkki Piri 020 710 9861. 
Hakemukset tulee jättää 
pe 17.7.2009 mennessä osoit-
teeseen: Siikalatvan seura-
kunta, Pappilankuja 6, 92620 
PIIPPOLA.

Paikkoja avoinna

SLS:n afromusiikkiryhmä 

Amani 
etsii tenori- ja bassolau-
lajia sekä perkussionis-
tia. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä p. 040 767 0196

TURVALLISIA 
KESÄRENKAITA
Suomen Rengas-Heikki Oy
Alasintie 6  (08) 312 0933

www.suomenrengasheikki.fi 

Palveluja tarjotaan

 
RAUHAN TERVEHDYKSESSÄ!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy

puh. 020 754 2000, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Ilmoita

Juhannusviikolla Kiimingin 
seurakuntakeskuksessa alkoi 
sävelhartauksien sarja, joka jat-
kuu täysimittaisella urkumu-
siikki-illalla 1. heinäkuuta, jol-
loin useilla festivaaleilla suurta 
suosiota saanut Markus Wargh 
tulee testaamaan uusia urkuja. 
Illassa yleisö voi esittää sävel-
miä, joiden pohjalta urkuri esit-
tää improvisaatioita. 

Sävelhartaudet ovat maksut-
tomia ja lyhyt iltahartaus kuul-
laan jokaisen sävelhartauden lop-
pupuolella. Yhteislaulua on lähes 
jokaisen illan ohjelmassa.

Sävelhartauksiin kokoonnu-
taan myös Haukiputaan seura-
kuntakeskuksessa joka torstai ai-
na elokuun loppuun saakka tee-
malla Soi kunniaksi Luojan. Tors-

taina 2. heinäkuuta esiintymässä 
on urkuri Christian Ahlskog.

Oulun taidemuseon takana 
kuullaan puolestaan perjantai-
sin kello 17 kolmen vartin mit-
taisia konsertteja tunnuksella 
Suviset pihasoitot: kevyen ke-
säistä kukkaisswingiä, klassis-
ta moneen makuun. Sateen sat-
tuessa musisoidaan sisätiloissa. 
Kolmas heinäkuuta kuullaan 
Oulun konservatorion Nokkis-
yhtyettä kanadalaisen Stepha-
nie Archerin johtamana. Säve-
linä kuullaan musiikkia Bachis-
ta Beatlesiin. 

Kymmenes heinäkuuta soivat 
viulu ja klarinetti. Viulua soittaa 
Susanna Riekki ja klarinetilla ila-
koi duossa Laura Mämmelä, kon-
servatorion oppilaita molemmat.

Kesäilloissa kaikuvat 
sävelhartaudet ja  
kukkaisswing

Koko maassa rahaa 
kerättiin yhtä paljon kuin 
vuonna 2008

Oulun ev.-lut. seurakuntien vuo-
den 2009 Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto on 53 459 euroa. Tuot-
to laski noin 21 prosenttia vii-
me vuoden tulokseen verrattu-
na, jolloin keräyksellä saatiin ka-
saan 67 526 euroa. 

Lopullinen Yhteisvastuuke-
räyksen tuotto Oulussa ja ko-
ko maassa vahvistetaan marras-
kuussa. Tänä vuonna Yhteisvas-
tuukeräyksen tarkoituksena oli 
haastaa maahanmuuttajiin koh-
distuvat ennakkoluulot ja tukea 
heidän työllistymistään. 

lama vaikuttaa 
Oulussa
– Valtakunnan tasolla keräystuot-
to on tänä vuonna suunnilleen sa-
maa tasoa kuin viimekin vuon-
na, arvelee Yhteisvastuun valta-
kunnallinen keräysjohtaja Tapio 
Pajunen. Mitään dramaattista ei 
ole tapahtunut suuntaan eikä toi-
seen. Vuonna 2008 keräys tuotti 

4,7 miljoonaa euroa. 
Pajunen arvelee, että Oulun 

laskenut keräystuotto saattaa 
johtua siitä, että seudulla on ol-
lut paljon lomautuksia ja työt-
tömyyttä. Pajunen uskoo, että 
seurakuntien keräystuotot ko-
ko maassa vaihtelevat riippuen 
siitä, miten pahasti lama irtisa-
nomisineen on paikkakunnal-
le iskenyt. 

Pajunen arvelee 
myös, että Oulun 
seudulla ei ole totut-
tu maahanmuutta-
jiin samalla taval-
la kuin pääkaupun-
kiseudun kunnissa, 
joissa keräys tuot-
ti hyvin. Samanlai-
nen ilmiö on näh-
tävissä muuallakin 
Suomessa. 

– Vierashan meitä pelottaa, Pa-
junen luonnehtii.

Hirveällä vimmalla 
yritetty
Yhteisvastuun valtakunnalli-
sen keräyssihteerin Ulla Pesolan 

mukaan seurakuntia ei voi syyt-
tää ainakaan laiskuudesta. 

– Seurakunnat ovat hirveällä 
vimmalla yrittäneet päästä vuo-
den 2008 tasoon. Taloudellinen 
tilanne on kuitenkin kunnissa 
vaihdellut. Esimerkiksi Kemijär-
ven seurakunta kertoi jo keräyk-
sen alussa, ettei sillä ole voimia 
viedä keräystä eteenpäin, Pesola 
sanoo.

– Kirkkohal-
litus päätti jär-
jestää Yhteis-
vastuukeräyk-
sen maahan-
muuttajille to-
della huonoon 
saumaan, ta-
louslaman kes-
kelle, Pesola to-
teaa. 

Asiaa päätet-
täessä kukaan ei osannut enna-
koida näin syvää kurimusta.

– Rasistista palautetta keräyk-
sen aiheesta on netissä tullut jon-
kin verran, kaikkiaan noin 10 pro-
senttia kaikista palautteista. Ra-
kentavaa kriittistä palautetta on 

40 prosenttia, 50 prosenttia pa-
lautteesta on hyväksyvää, Pesola 
kertoo. 

tuirassa 
keräystuotto nousi
– Tuotto nousi viime vuodesta, 
koska halusimme laajentaa kerä-
yspohjaa ja kehitimme uusia kerä-
ystapoja, toteaa Tuiran seurakun-
nan keräyspäällikkönä toiminut 
diakoniatyöntekijä Raija Yrjölä.

Yksi tuottoisimmista tapah-
tumista olikin tänä vuonna en-
si kertaa järjestetty Liikuttaa-
ko yhteisvastuu -tanssitapahtu-
ma Hietasaaressa. Keräysmene-
telmistä parhaiten tuotti Oulus-
sa lipaskeräys (15 864 euroa). Toi-
seksi parhaiten keräykselle tuotti-
vat myyjäiset ja muut tapahtumat 
(14 685 euroa). Aiemmin suosit-
tu ovelta ovelle tehty listakeräys ei 
enää viime vuosina ole ollut kau-
punkiseurakunnissa kovin tuot-
tavaa. Tänä vuonna sillä kerättiin 
Oulussa 7 666 euroa. Viime vuo-
sina myös listakerääjien löytämi-
nen on ollut vaikeaa. 

PekkA HeliN

Lumijoki,  
Kiiminki ja  
Muhos  
plussalla
Haukipudas (-17,5 %)
2008 tulos 9 735 

2009 tulos 8 035

Kiiminki (+12 %)
2008 tulos 11 713 

2009 tulos 13 303

Liminka (-24 %)
2008 tulos 8 560

2009 tulos 6 517

Lumijoki (+17 %)
2008 tulos 2 355
2009 tulos 2 844

Muhos (+2 %)
2008 tulos 9 243

2009 tulos 9 407

Oulunsalo (-19 %)
2008 tulos 12 875

2009 tulos 10 433

Pudasjärvi (-8 %)
2008 tulos 10 746
2009 tulos 9 921

Tyrnävä (-0,7 %)
2008 tulos 7 210 
2009 tulos 7 160 

Tiedot kerättiin sähköposti-

kyselynä tilaajaseurakunnis-

ta viikolla 25.
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Maata  kiertelemässä

Kansainvälinen 
kesäleiri 
Kellonkartanossa
Oulun alueella toimivat kan-
sainväliset kristityt ja Kellon-
kartanon ystävät ry järjestävät 
kansainvälisen kesäleirin 24.–
26.7. Leiri pidetään Kellonkar-
tanon kurssikeskuksessa Hau-
kiputaan Kellossa.

Kesäleiriä vietetään eng-
lannin kielellä Lähellä Juma-
laa -teemalla. Leirille ovat ter-
vetulleita maahanmuuttajat, 
pakolaiset, suomalaiset, kris-
tityt ja ei-kristityt.

Lisätietoa kesäleiristä saa 
osoitteesta www.theprisoners.
org/icfo/kisc tai ottamalla yh-
teyttä Bastian Fähnrichiin, 
bastian@theprisoners.org tai 
p. 050 31 749 31.

Kristillisten hoivakotien Bri-
tanniassa on ehkä pakko pois-
taa krusifiksit seiniltään, jos ne 
loukkaavat ateistisia siivoojia. 
Näin varoittavat Britannian ka-
toliset piispat. 

Outo käytäntö perustuisi uu-
teen yhdenvertaisuuslakiin, jonka 
mukaan ei-kristityt voivat haastaa 
kirkon häirinnästä oikeuteen, jos 
heitä närkästyttävää uskonnollis-
ta aineistoa ei poisteta.

Katolinen hengenmies An-
drew Summersgill sanoo, että 
laki voi vaikuttaa järkyttävällä 
tavalla uskonnolliseen ilmaisu-
vapauteen.

Lain mukaan häirintä määri-

Uskonnon ilmaiseminen ahtaalla Britanniassa
tellään epätoivotuksi menette-
lyksi, jonka tavoitteena tai seu-
rauksena on vahingoittaa jon-
kun arvokkuutta. Loukkaa-
van, vihamielisen, alentavan tai 
hyökkäävän ympäristön luomi-
nen  on uuden lain mukaan häi-
rintää.

Piispat pelkäävät, että uskon-
nolliset viranomaiset jätetään 
mahdottomaan tilanteeseen. La-
ki nimittäin pakottaisi siivoojan 
työnantajan todistamaan että us-
konnollinen materiaali ei ole häi-
rintää.

Andrew Summersgill sa-
noo lausunnossaan, että siivoo-
ja voi olla ateisti tai edustaa jo-

tain muuta uskontoa. Jos siivo-
ja kokee krusifiksit loukkaaviksi, 
kirkolla on vähän keinoja puolus-
tautua oikeudessa häirintäsyytet-
tä vastaan.

Summersgill lisää, että jos lain 
on tarkoitus edistää tasavertai-
suutta, on tehtävä kaikki voitava, 
että laki ei estä uskonnollista il-
maisua tai käytäntöjä.

Piispat pelkäävät, että tasaver-
taisuuslaki aiheuttaisi ”oikeuksi-
en hierarkian”, jossa esimerkik-
si homoseksuaalien oikeudet jy-
räävät uskonnollisen ilmaisuva-
pauden.

PekkA HeliN

”Minä tahdon veisata ja soittaa” 

i

Työ on minulle 
kaikki, koko 
elämäni.

Kanttori Anja Hyyryläisen vir-
kasormukseen on kaiverrettu 
kiitosta uhkuva teksti: Minun sy-
dämeni on valmis, Jumala, minä 
tahdon veisata ja soittaa; valmis 
on minun sieluni.

Virkasormus on vuodelta 
1978, jolloin Hyyryläinen val-
mistui Sibelius-akatemiasta 
kanttoriksi. Teksti on hieman 
vanhempi. Se on kuningas Daa-
vidin tekoa, Vanhan testamentin 
psalmi 108.

Anja Hyyryläinen työskente-
lee Yli-Iin seurakunnan kantto-
rina. Hän on myös hiippakunta-
kanttori seuraavat neljä vuotta.

Mutta takaisin virkasormuk-
seen. Hyyryläinen tiesi jo pienes-
tä pitäen, että kirkkomusiikki on 
hänen alansa. Niinpä sormuk-
seen tuli valittua heti alussa osu-
va teksti.

Innostus kirkkomusiikkiin 
syntyi alle kouluiässä, kun Hyy-
ryläinen kuuli  Enkeli taivaan 
-virren komeasti esitettynä. Oma 
äiti syvensi innostusta laulaes-
saan ompelukoneen ääressä sy-
kähdyttäviä virsiä. 

Äiti teki lapsilleen vaatteita, 
mutta tulikin ommelleeksi Anja 
Hyyryläisen uran alkuun.

– Toiveeni ovat toteutuneet 
ja välillä on käy-
nyt niin hyvin,  
etten osannut sel-
laista toivoakaan. 
Koen olevan työs-
sä, johon minut on 
johdatettu. Olen joskus mietti-
nyt, että jos en olisi tässä työssä, 
muita vaihtoehtoja ei olisi, Hyy-
ryläinen toteaa.

töitä niin paljon 
kuin pystyy
Musiikki täyttää Hyyryläisen 
elämän. Hän tekee päätoimises-
ti töitä Yli-Iin seurakunnassa se-
kä kymmenen tuntia viikossa 

osa-aikaisena hiippakuntakant-
torina. 

Lisäksi Hyyryläisellä on mu-
siikin alan luottamustehtäviä 
niin paljon, että joku toinen jo 

uupuisi. 
Hiippakunta-

kanttorina Hyyry-
läinen muun mu-
assa suunnittelee, 
järjestää ja ohjaa 

hiippakunnan musiikkitoimin-
taa sekä seuraa jumalanpalvelu-
selämän ja kirkkomusiikin  ke-
hitystä. 

– Kymmenen tuntia ei riitä-
kään. Periaatteeni on, että teen 
molempia töitä niin paljon kuin 
pystyn.

Hyyryläinen on rakastamas-
saan työssä. Sen hän kertoo use-
aan otteeseen.

– Työ on minulle kaikki, ko-
ko elämäni.

virret 
valitaan kotona
Jumalanpalvelukseen kanttorin 
pitää etukäteen keskittyä ja pa-
neutua, jotta kirkkosunnuntain 
aiheeseen osaa valita sopivan 
musiikin.

– Virret valitaan työntekijöi-
den kanssa. Meillä se käy suju-
vasti kotona, Hyyryläinen pal-
jastaa.

Yli-Iin kanttori on Yli-Iin 
kirkkoherran vaimo eikä muita 
työntekijöitä olekaan. Siksi vir-
ret valitaan Yli-Iissä Hyyryläisen 
perheen voimin.

Hyyryläinen tapasi miehensä 
Toivon Puolangan seurakunnas-
sa, jossa he olivat töissä. Yli-Iis-

tä molemmille löytyi sopiva työ.
Kanttori tekee paljon töitä, 

mutta huilatakin pitää. Hyyry-
läisellä on siihen sopiva harras-
tus: suomenpystykorva Viivi.

Koira on Hyyryläisen mu-
kaan parasta terapiaa. Se osaa 
kuunnella ja sen avulla voi ir-
rottautua.

– Viivi osaa soittaa pehmole-
lua. Välillä hän tosin puree lelua, 
mutta kun sanoo: ei kun soittaa, 
Viivi soittaa jälleen, Hyyryläinen 
nauraa. Kerrottakoon, että peh-
molelusta pääsee ääni, kun sitä 
puristelee.

– Poika otti koiran metsäs-
tyskoiraksi, mutta metsästys-
koiraa siitä ei tullut vaan mei-
dän lellikki.

PekkA HeliN

Uusi 
kasvo

Anja Hyyryläinen on sekä Yli-Iin kanttori että koko Oulun hiippakunnan hiippakuntakanttori. 

Pe k ka H e l i n

Diakoneja 
ja pappeja 
vihittiin 
virkoihin
Piispa Samuel Salmi vihki 
diakonian virkaan 31. touko-
kuuta Oulun tuomiokirkossa 
seuraavat henkilöt:  Marjukka 
Hamari, Sari Heikkilä, Antti 
Härö, Maarit Jussila, Piia Kar-
humaa, Tellervo Kilpelänaho, 
Anne Kukkonen, Marja-Liisa 
Kuosa, Outi Kynkäänniemi, 
Tuija Leinonen, Anu Luok-
kala, Riitta Markus-Wikstedt, 
Pekka Marttala, Mira Neuvo-
nen, Maria Orjala, Arja Rajala, 
Aulikki Rinta-Säntti, Johan-
na Rissanen, Laura Stewart ja 
Emmi Suonperä.

Pappisvihkimyksen piis-
pa Salmelta saivat puolestaan 
7. kesäkuuta Oulun tuomio-
kirkossa Jukka Joensuu, Eeva 
Mertaniemi, Samuel Mäki-
nen, Jaakko Sääskilahti, Mar-
kus Tuukkanen sekä Tuomo 
Törmänen.

Yli-Iin 
seurakunta 
valitsi Oulujoen
Yli-Iin seurakunnan kirkko-
valtuusto päätti esittää Ou-
lujoen seurakuntaa Yli-Iin 
seurakunnan liitossopimus-
kumppaniksi. Kirkkoherra 
Toivo Hyyryläisen mukaan 
Oulujokea pidettiin kulttuu-
ri- ja hengelliseltä taustaltaan 
sekä sijainniltaan sopivana. 

Ylikiimingin tavoin Yli-Iin 
seurakunta voisi kasvaa turval-
lisesti omalla pohjallaan myös 
tulevaisuudessa osana Oulujo-
kea, osallisena kaupunkiseura-
kunnan tarjoamista palveluis-
ta ja mahdollisuuksista. Seura-
kuntien välisten sopimusneu-
vottelujen jälkeen liitos toteu-
tuisi näillä näkymin vuoden 
2011 alusta lähtien.

w
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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

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 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Pakkahuoneenkatu 15 A 2, 90100 OULU
puh. 08 311 4492 | www.kallepyrhonen.fi 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

Tervetuloa!
Helppo tulla - tilaa pysäköidä

Olemme avoinna 
arkena 9-19, la 9-15

Sammonkatu 14
puh. 08 556 1591

ACO - aurinkotuotteet 
-15 % 31.7. asti

www.kaijonharjunapteekki. 

Aurinkoista 
kesää!

Askel on lukijoiden rakastama lehti. 
Heidän palautteensa mukaan Askel 
on mielenkiintoinen, luotettava, 
lohduttava ja voimia antava.

Tilaa edullisesti
antoisaa kesälukemista 

HELLEHINNALLA!

Kotimaa on hyvän elämän 
ja arjen kristillisyyden 
sanomalehti, joka 
seuraa valppaasti 
yhteiskunnan ja kirkon 
pulssia. Kotimaassa myös 
hengelliset asiat ovat 
esillä monipuolisesti joka viikko. 
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Heikki Orvola Design
Retrospektiivinen näyttely

Pohjois-Pohjanmaan museo
Ainolan puisto

Avoinna:
ma suljettu
ti, to, pe 10 - 18, ke 10 - 19 
la - su 11 - 18
Tiedustelut puh. 08-558 47150 www.ouka.fi/ppm

Perusnäyttely   Koiramäki-osasto   Museokauppa

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

• 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

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 538 0100
Avoinna ma-pe 9.30 - 16.30
www.oulunpantti.net

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, mönkiät, kelkat  
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- 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

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Kolmiulotteisuus antaa lisämaustetta
Neil Gaimanin lasten- ja nuor-
tenfantasia Coraline ja toinen to-
dellisuus tuli meilläkin tutuksi 
ensin alkuperäisessä romaani-
muodossaan ja sarjakuvaver-
siona. Tarinan synkeähkö viri-
tys vertautuu luontevasti Gai-
manin sarjakuvatöihin, se lienee 
viehättänyt myös ohjaaja Hen-
ry Selickiä toteuttamaan kirjan 
animaatiomuodossa.

Selickin krediittilistalta löy-
tyy aiemmin muun muassa yh-

tä lailla tummanpuhuvat fan-
tasiat Painajainen ennen joulua 
sekä Jaakko ja jättiläispersikka. 
Ne olivat onnistuneita näyttöjä, 
mutta ohjaaja floppasi pahas-
ti 2000-luvun alussa valmistu-
neella Monkeybonella.

Tauko ennen seuraavaa pitkää 
animaatiota oli pitkähkö, mutta 
paluu on varsin näyttävä: vaik-
ka Coralinen valkokangassovi-
tus jää originaaliteokseen ver-
rattuna laimeammaksi, on Gai-
manin mustaa huumoria ja ek-
sentrisyyttä siirtynyt elokuvaan 
kylliksi. Teknisesti Selick osoit-
taa jälleen olevansa stop motion 
-tekniikan mestari, mutta tieto-
koneavusteinen animointi ei toi-
mi yhtä hyvin.

Coraline ja toinen todelli-
suus jatkaa satujen perinnettä, 

mutta modernisoituna versio-
na. Sadunomaisuus ja piilomer-
kitykset alkavat korostua tari-
nan edetessä.

Päähenkilönä on 11-vuotias, 
uudelle paikkakunnalle muut-
tanut tyttö, jonka äidillä ja isäl-
lä ei tahdo riittää hänelle aikaa. 
Coraline löytää kodistaan sulje-
tun oven, jonka takana on rin-
nakkaistodellisuus. Se vaikuttaa 
hemmottelevine vanhempineen 
ja yllätyksineen tytön toiveunel-
malta. Oikea totuus paljastuu 
kuitenkin valinnan teon edessä.

Coralinen tarina sisältää pai-
najaismaisia asetelmia, jotka 
vertautuvat mutkan kautta esi-
murrosikäisen sisäiseen mielen-
myllerrykseen. Esille nousee yh-
tä lailla välittämisen merkitys, 
jos kohta kasvaminen sanka-

riksi ja vastuun ottamiseen se-
kä tunteiden esiin nouseminen 
tuntuvat elokuvassa paikoin 
hieman turhan työstetyiltä.

Elokuva on toteutettu 3D-
animaationa. Tarina itsessään 
on niin vahva, ettei se vaadi vält-
tämättä tuota tekniikkaa, mut-
ta muutamissa jaksoissa kolmi-
ulotteisuus antaa lisämaustetta kiNOkUlMA

enemmän kuin monissa muissa 
vastaavissa töissä.

SAUli PeSONeN

Coraline ja toinen todellisuus (Co-
raline), Yhdysvallat 2009. Ohjaus 
ja käsikirjoitus: Henry Selick. Ää-
net: Dakota Fanning, Teri Hatcher, 
Keith David, Ian MacShane.

Väestökirjanpidolla on Suo-
messa pitkä historia. Sen 
alkuvaiheet olivat erit-

täin kirkolliset. Turun piispa Jo-
hannes Gezelius vanhempi (piis-
pana 1664–1690) antoi ensimmäi-
set kirjalliset ohjeet rippikirjoista 
piispantarkastusohjeissaan vuon-
na 1665. Jo sitä aiemmin oli papis-
to toiminut sotaväenotoissa ja ve-
roluetteloiden tekemisessä yhteis-
kunnan renkinä. 

Kansankirkoilla oli huomat-
tava väestökirjanpidon tehtävä 
aina 1900-luvun loppupuolelle 
asti. Väestörekisterikeskus pe-
rustettiin vasta 1970-luvulla, jol-
loin kirkon asema muuttui.

Tällä hetkellä Suomen ev.-lut. 
kirkko on rakentamassa omaa 
jäsentietojärjestelmäänsä, Kirju-
ria. Eletään siis murrosvaihetta.

Porin ev.-lut. seurakuntien 
keskusrekisterin eläkkeellä oleva 
johtaja Yrjö Tala on väitellyt toh-
toriksi kirkolle tärkeästä, mutta 
akateemisesti harvinaisesta ai-
heesta. Tala on jo aikaisemmin 
julkaissut pari pientä kirjasta 
kirkonkirjojenpidon taustasta ja 
perusteista. Väitöskirjatutkimus 
on kuitenkin akateeminen teos, 
joka vaatii tarkkaa paneutumis-
ta itse aiheeseen ja myös ajanhis-
toriaan ja viitekehyksiin.

Tala selvittää erinomaisen 
tarkasti 1800-luvulla tapahtu-
neen valtion ja kirkon välisen 
– sekä kirkon sisäisen – käden-
väännön siitä, mitä tietoja kir-
konkirjojen tulee sisältää ja ke-
nellä on määräysvalta. Erityinen 
näkökulma tähän kädenvään-
töön on Walter Alfred Heikelin 
väestökirjanpidollinen asema. 

Heikelin vanhemmat olivat 
luterilaisen kirkon jäseniä, mut-
ta he olivat jättäneet poikan-
sa kastamatta. Tuohon aikaan 
kastamattomalla ei ollut yhteis-
kunnallisia oikeuksia. Heikelin 
opintie katkesi, koska hänestä ei 

voitu kirjoittaa papintodistusta. 
Historian tutkimus on har-

voin kuivaa, hauskaa se tosin 
ei ole läheskään aina. Tala on 
onnistunut tekemään Heike-
lin ”tapauksesta” personoidun 
kohteen, jonka kautta hän peilaa 
tarkasti 1800-luvun yhteiskun-
nallista ja kirkollista tilannetta. 
Uskonnonvapautta lähestyttiin 
tyystin erilaisesta näkökulmas-
ta kuin vuoden 2003 jälkeen. 

Kirkonkirjat ovat saavutta-
neet kirkollisen luonteensa oi-
keastaan vasta 1900-luvun vii-
meisinä vuosikymmeninä. Ai-
kaisemmin ne olivat toki kir-
konkirjoja, mutta suomalai-
nen yhteiskunnallinen tilanne 
– tai siis kirkon ja valtion liitto 
– merkitsivät sitä, että kirkon-
kirjoilla oli hyvin vahvasti myös 
siviilirekisterin luonne.

Kädenvääntö 1800-luvun olo-
suhteissa oli erittäin vaikea. Nuo-
ren Heikelin tilanne ei ollut oi-
keudenmukainen eikä kohtuulli-
nen. Yrjö Tala on kirjoittanut tut-
kimuksensa huolellisesti ja tar-
kasti ja analysoinut erinomaisella 
tavalla kirkonkirjojenpidon ase-
maa 1800-luvun Suomessa. 

Yhdessä kohdassa tutkija lip-
sahtaa sanomaan oman näke-
myksensä, mikä ei tietenkään 
ole tieteen tekijälle rikoksek-
si luettava seikka. Samuel Kro-
giuksen tapausta selvittäessään 
Tala toteaa, että se osoitti yhteis-

Lukunurkka

kunnallisen lain puutteellisuu-
den: ”Säädökset eivät olleet enää 
ihmistä varten, vaan ihminen oli 
säädöksiä varten”. 

Tutkimuksen oululainen 
juonne on Samuel Krogiuksen ta-
pauksessa. Krogius syntyi vuon-
na 1897 eikä häntä kastettu. Kun 
kirkkoherra ei suostunut vie-
mään kastamatonta lasta kirkon-
kirjoihin, vanhemmat tekivät va-
lituksen tuomiokapituliin. Sieltä 
valitus eteni maan senaattiin.

Tutkimuksessa jää kuitenkin 
avoimeksi, mitä olisi tapahtunut 
kirkonkirjoille, jos valtio olisi pai-
nokkaasti ottanut määräysvallan 
itselleen. Olisiko luterilainen kirk-
ko pystynyt pitämään kiinni kas-
teen merkitystä korostavasta nä-
kemyksestään? Vai olisiko meille 
käynyt niin kuin Ruotsin luterilai-
selle kirkolle, jossa pitkän ajan oli 
mahdollista tulla kirkon jäseneksi 
myös kastamattomana? 

Kirkonkirjojen pito on an-
sainnut tämän suurella tarkkuu-
della ja uskoakseni myös innol-
la tehdyn väitöskirjan. Toivotta-
vasti tutkimus poikii jatkoa myös 
1900-luvun osalta. 

veiJO kOivUlA

Yrjö Tala: Kirkon vai valtion kirjat? 
Uskontokuntasidonnaisuuden on-
gelma Suomen väestökirjanpidossa 
1839–1904. Tilastokeskuksen tutki-
muksia 249. Diss. 2008, 317 s.

Tutkimus avaa kirkonkirjat

Sunnuntai 5.7.
Klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
Klo 11.00 Sankarihautojen kukitus, Puhe
Klo 11.00-14.00 Museo avoinna
Klo 12.00-15.00 Kirjaston näyttelytilassa Maija 

Karjaluodon maalauksia. Vitriinissä pulkkisen 
Helvi Karjalaisen posliinitöitä.

Klo 12-13.30 Perinneruokailu (Srk-talo). 
Ruokalista: palvilihakeitto, uuniohrapuuro ja 
rusinasoppa. Hinnat. aikuiset 8€, lapset 7-16 
v. 3€, alle 7 v. ilmaiseksi.

Klo 14.00 ja klo 15.00 Kestilän entistä elämää 
fi lmien kertomana-kooste vanhoista kaita-
fi lmeistä, (mm. Kestilän maatalousnäyttely 
1962, Siikajoen uitto, maataloustöitä, urhei-
lua 1970-luvulta ). Kesto n. 30 min. Esittää 
Museoyhdistys virastotalon valtuustosalissa. 
Pääsymaksu 2€, kouluikäiset 1€, alle koulu-
ikäiset ilmaiseksi.

17. Piippolan Laulumaraton 
3. ja 4.7. 2009

(Ohjelmistossa voi vielä tapahtua muutoksia)

Perjantai 3.7.
Klo 18.00 Lipunnosto, avaus, kunnanjohtaja 

Tuomo Haapalahti
Klo 18.15-19.30 Viola-kuoro ja Marianne Oivo
Klo 19.30-21.00 Yhteislaulua, vetäjinä Virpi 

Piippo ja Marianne Oivo, sekä Markku ja 
Jani

Klo 21.00-24.00 Soimannit
Klo 24.00-2.00 Booster
Lauantai 4.7.
Klo 13.00-15.00 Nuorisolle bänditapahtuma
Klo 15.00-16.00 Laulu- ja soitinyhtye Albotan-

ka Moldovasta
Klo 16.00-19.00 Aikuisten iltäpäiväkaraoke, 

vetäjänä Jouko Herranen
Klo 19.00-21.00 Risto Nevala
Klo 21.00-1.00 Tanssit, musiikista vastaa 

Bolero, liput 8€ (Nuorisoseuralla os. Nuo-
risoseurantie 74).

Kotiseutujuhla
Torstai 2.7.
Klo 19.00 Yhteislauluilta kirkkopuistossa 

(sateella kirkossa). Lauletaan kotiseutuun 
liittyviä lauluja. Hartaus Erkki Piri, juonto 
Anneli Virtanen.

Sunnuntai 5.7.
Klo 10.00 Sanajumalanpalvelus
 Kotiseutujuhla Seurakuntatalolla: Kahvitar-

joilu, ohjelmaa.

32. Kestilä – päivät 2.-5.7.2009
(Ohjelmistossa voi tapahtua vielä muutoksia)

Torstai 2.7.
Klo 9.00-19.00 Kotikirppari (Kukkakaupan 

tiloissa Taipaleentie 1)
Perjantai 3.7.
Klo 9.00-14.00 Tori avoinna
Klo 9.00-15.00 Grilli ja puffet (K-Marketin 

piha, 4H)
Klo 9.00-15.00 Kirjaston näyttelytilassa Maija 

Karjaluodon maalauksia. Vitriinissä pulkkisen 
Helvi Karjalaisen posliinimaalauksia.

Klo 9.00-18.00 Kotikirppis (kukkakaupan tiloissa 
Taipaleentie 1)

Klo 10.00-14.00 Museo avoinna
Klo 13.00 Bänditapahtuma nuorille (esiintymis-

lavalla)
Klo 18.00 Yleisurheilukilpailut (urheilukentällä, 

KKV)
Klo 19.00 Sota-ajan lauluja – Raimo Laukan 

konsertti (Nuorisoseura Pyhännäntie 1138)
Lauantai 4.7. 
Klo 9.00-15.00 Grilli ja buffet (K-Marketin 

piha, 4H)
Klo 9.00-15.00 Kotikirppis (kukkakaupan tiloissa 

Taipaleentie 1)
Klo 9.00-15.00 Kahvila ja myyjäiset (Eläkeliitto 

ja veteraanit ja naisjaosto, vanha srk-talo)
Klo 10.00-14.00 Museo avoinna
Klo 10.00-15.00 Tori avoinna
Klo 10.00 Seuratason kouluratsastuskilpailut 

Maalaiskartano Pihkalassa, Oulun Eteläinen 
Cup-osakilpailu (Siikalatvan hevosurheilijat )

Klo 11.00-14.30 Vanhojen traktorien näyttely 
(vanhan srk-talon piha)

Klo 11.00 Ryskypuintinäytös (vanhan srk-talon 
piha)

Klo 12.00-14.00 Paloasemalla avoimet ovet
Klo 14.20 Vanhat traktorit poistuvat paikalta 

Keskustietä pitkin
Klo 14.30 VPK:n työnaytös (vanhan Mannermaan 

P-paikka)
Klo 15.00 Nappulakisat (urheilukentällä, KKV)
Klo 17.00 Pesäpallo-ottelu (urheilukentällä, KKV)
Klo 21.00-1.00 Tanssit: Sari Koivikko & Frisco. 

Lipun hinta 10€. (Kisapirtillä, KKV) 
Esiintymislavalla
Juontajana Manna Miettinen
Klo 12.00 Kunnan tervehdys, kunnanvaltuuston 

puheen-johtaja Kauko Lumiaho
Klo 12.15 Laulu- ja soitinyhtyä Albotanka 

Moldovasta
Klo 13.15 Puhe kansanedustaja Inkeri Kerola
Klo 13.40 Lastenohjelmaa. Susu-pelle, 4H-

kerholaiset
Klo 14.00 Country-tanssia

Tapahtumat

Seuraava Rauhan Tervehdys 
ilmestyy 9. heinäkuuta

Pe 10.7. Lied-ilta   Johanna Rusanen-Kartano ja Antti Hotti                
  Paanukirkko klo 19.00 , liput 25 €
La 11.7. Runoja ja musiikkia ”Ota minut syliin, Isä”                    
  Ritva Oksanen, Janus Hanski ja Matti Tegelman                        
  Paanukirkko klo 15.00, liput 20 €
La 11.7. Klassiset iltamat Sydänmaan Syke klo 19.00
  lippu 25 €, sisältää ruoan ja ohjelman
  Yhteiskyyti Kärsämäeltä 18.30, ilmoitt. 30.6. menn. 040 838 2222                  
Su 12.7. Lastenkonsertti Paanukirkko klo 13.00
  vapaa pääsy, konsertin tarjoaa LC-Kärsämäki

Lisätietoja: www.musiikkiapaanukirkossa. tai puh. 040 838 2222
Liput ennakkoon:   Lippupalvelusta / Expert Kangaskokolta / puh 040 838 2222
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Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma-pe)

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkko 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi

Su 28.6. klo 10 konfirmaa-
tiomessu Tuiran kirkosta. 
Toimittaa ja konfirmoi San-
na Komulainen, avustavat 
Pekka Jarkko, Elina Lapino-
ja ja Elina Kinnunen, kant-
torina Taru Ängeslevä. 
Su 28.6. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon. Vanhustyön pastori 
Markku Palosaari kertoo ko-
tiehtoollisesta. Ohjelman toi-
mittaa Heli Lomu. Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmat voi kuun-
nella myös Internetissä www.
oulunseurakunnat.fi/kurkis-
tuskirkkoon.
Su 5.7. klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarna Pertti Lah-
tinen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.  
Su 5.7. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon. Aiheena on ke-
hitysvammaisten rippikou-
luleiri. Ohjelman toimittaa 
Katri Yrjänä. Kurkistus kirk-
koon -ohjelmat voi kuunnel-
la myös internetissä: www.
oulunseurakunnat.fi/kur-
kistuskirkkoon.

Radio Dei Toivon päivä
Ke 1.7. klo 15.40 Naisen allak-
ka. Naisen allakassa kuullaan 
Marjut Väihkösen kolumni.
To 2.7. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Pasi Rantakukko ker-
too hengellisistä kesäjuhlis-
ta. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.
Ke 8.7. klo 15.40 Naisen allak-
ka. Naisen allakassa kuullaan 
Tuija Lintilän kolumni. 
To 9.7. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Pastori Virpi Sillanpää-Po-
sio kertoo uudesta työnkuvas-
taan seurakunnassa. Ohjel-
man toimittaa Marja Blomster.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkko 89,5 MHz

Su 28.6. klo 10 jumalanpalve-
lus Kemin kirkosta.
Su 5.7. klo 10 jumalanpalvelus 
Saloisten kirkosta. 

virtuaalikirkko.fi

Su 28.6. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokir-
kosta. Toimittaa Tiina Kin-
nunen ja avustaa Juha Sark-
kinen. Urkurina on Maija 
Tynkkynen. 
Su 5.7. messu Oulun tuo-
miokirkosta klo 10. Toimit-
taa Juha Sarkkinen ja avus-
taa Tiina Kinnunen. Kantto-
reina Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso. 

Eetterissä

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 28.6. klo 15 Herättäjäjuhlille lähtö-
seurat Kastellin kirkolla, alueen yhteiset. Su 28.6. klo 18 Herättäjäjuhlille 
lähtöseurat Lamminahon talolla Vaalan Nuojualla, yhdessä Tyrnävän, 
Muhoksen, Utajärven ja Vaalan paikallisosastot. Ti 30.6. klo 13 Piha-
seurat palvelukeskus Nestorissa, Vakkatie 3, Pyhäntä. Ti 30.6. klo 18 
Siioninvirsiseurat Eila ja Jarmo Junttilalla, Jyväskyläntie 97, Liminka.

Herättäjäjuhlat ”Sallikaa lasten tulla” 3.-5.7. Seinäjoella.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 25.6. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta. TERVETULOA! 
(Heinäkuun olemme lomalla, ei tilai-
  suuksia.)

TILAISUUTEMME:
Su 28.6. klo 11.00 

JUMALANPALVELUS
Su 5.7. klo 11.00 

EHTOOLLISKOKOUS 
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Sapattina (la) Jumalanpalvelus klo 10.00 Tässä vuosineljänneksessä 
tutkimme Raamattua otsikolla Kristityn elämä. Tervetuloa

08-530 3953

www.ohsrk.fi 

Su 28.6. klo 11 Jumalanpalvelus, Anja Nou-
siainen, Janne Nykänen. Ke 1.7. klo 19 Sana 
ja rukous, Kesä – Lift. Su 5.7. klo 11 Ehtoollis 
– jumalanpalvelus, Hannu Orava, Pirkko Junnila, 
Leena Korhonen. Ke 8.7. klo 19 Sana ja rukous, 
Raimo Karhu, Vesa Asikainen. TERVETULOA!

Su 28.6. Jumalanpalvelus klo 11.00. Su 5.7. Jumalanpalvelus klo 11.00. 
Ti 7.7. Johteenhovissa 13.00-17.00 yhdessä oloa luonnossa. Lauantai-
sin heinäkuussa laulutuokio torilla aamupäivällä ! TERVETULOA !

To 25.6. klo 19 Rukousilta, Martti Väyrynen. Su 28.6. 
klo 18 Iltakirkko, Toni Väyrynen, Risto Wotschke. 
To 2.7. klo 19 Rukousilta, Sini Niemelä. Su 5.7. 

klo 18 Iltakirkko, Pekka Packalén, Aimo Kesti. To 9.7. klo 19 Rukousilta, Risto Wotsch-
ke. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

         Kellonkartano 2009:   
            
 













   Tervetuloa Kellonkartanoon!  

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  25.6.2009 

2 palstaa, mv.  

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 Muut seurakunnat ja yhdistykset

Terveys ja hyvinvointi	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

Ajanvaraus ja tiedustelut puh. 040 728 4759
Lisää osoitteessa www.caritas-saatio.fi

Caritas Hyvinvointi

Uudet viihtyisät tilapäishoidon tilat avattu Caritas-Kodissa!
Läheisesi saa oman huoneen ja täysihoidon. 

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

Kysy lisää puh. 045 636 5370, www.caritas-saatio.fi

Arvoisat Omaishoitajat!

www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

MA-PE 9-21, LA-SU 10-18

Su 28.6. Seurat klo 17 Matti 
Rahja. Su 5.7. Seurat klo 17 Esko 
Leinonen. Tervetuloa!

SRK:n suviseurat Oripäässä 26.-29.6.2009
Seuraradio lähettää suviseuraohjelmaa taajuudella 88,80 MHz 
to 25.6. klo 12.30-24.00, pe 26.6.-su 28.6. klo 6-24.00, ma 29.6. 
klo 6-21. Voit kuunnella suviseuroja internetin välityksellä osoit-
teessa www.suviseurat.fi . Tervetuloa kuulolle!

 
RAUHAN 

TERVEHDYS  
SIIRTYI 

KESÄAIKAAN

Ilmestymispäivät 
11.6., 25.6., 9.7., 

23.7., 6.8. ja 20.8.  
Syyskuussa jälleen 

kerran viikossa.

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-yhtiöt oy

Jaana Mehtälä
puh. 020 754 2309

jaana.mehtala@kotimaa.fi
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4. sunnuntai helluntaista saa aiheekseen Kadonnut ja jälleen löytynyt. Päivän tee-
masta mainitaan Evankeliumikirjassa: ”Jumala on armollinen Isä. Hän etsii ek-
syneitä, kutsuu syntisiä ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta 

kadonneesta, joka on löytynyt.”
Kirkkovuodessa on ajankohtaista valmistautua myös luonnon tai perheen teemoihin, 

sillä ”Luomakunnan sunnuntai” on teemoitettu jollekin touko-lokakuun sunnuntais-
ta. Tästä pyhästä Evankeliumikirja mainitsee: ”Jumala on sanallaan luonut kaiken ole-
vaisen ja ylläpitää sitä. Hän on antanut ihmiselle vastuun luomakunnan huolenpidos-
ta. Ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa ja toimia tuhon voimia vastaan.” 
Sen sijaan Perheen sunnuntaita vietetään erityisesti jonakin vapaavalintaisena touko-
marraskuun pyhänä. Silloin on sopivaa pitää perhekirkko.

Sunnuntain evankeliumitekstinä on Jeesuksen ja tullimies Matteuksen kohtaaminen. 
Markuksella vastaavassa tekstikohdassa Jeesus tapaa tullimiehen nimeltä Leevi Alfeus. 
Joka tapauksessa tullimies ja Jeesus aterioivat yhdessä. Paikallisia hurskaita juutalaisia 
ärsyttää erityisesti epäpuhtaina pidettyjen publikaanien ja syntisten ilmaantuminen ate-
rialle Jeesuksen kanssa. Niinpä mestari joutuu opettamaan lakihurskaita: ”Eivät terveet 
tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahta-
vaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan 
syntisiä.” Jeesus korosti ihmisrakkautta ja sydämellisyyttä lain jäädessä toissijaiseksi. 
Silti hän ei tullut lakia kumoamaan, vaan ”täyttämään sen”.

Maanantaille osuu pekan- / pietarinpäivä. Puumalassa sanottiin ennen: ”Talav jou-
luks tammoo, kesä pietaripäeväks.” Laajemmallekin levinneen sutkauksen ’virallinen’ 
arkistoseloste menee näin: ”Talvi jouluksi kovenee ja kesä lämpenee pietarinpäiväksi.” 
Pekanpäivä keskikesän kieppeillä on aivan kuin kesän sydän. Sen jälkeen isot paarmat 
häviävät : ”pekka panee suuret paarmat tuppeen”.

PekkA tUOMikOSki

Päivän psalmi Ps. 32:1–2, 5–8  
Ensimmäinen lukukappale 
Hoos. 14:2–9 
Toinen lukukappale Ef. 2:1–10 
Evankeliumi Matt. 9:9–13 

Kaikkivaltias Jumala.

Käsittämättömässä armossasi

sinä tahdot etsiä ihmisistä kurjimmatkin, 

eksyneet ja kadonneet. 

Siksi mekin hädässämme 

rohkenemme painautua armosi turviin 

ja pyytää hoitoasi. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden

Elämän malja
Elämää on verrattu maljaan. Malja täyttyy elämän monenlaisista asioista. Mal-
jan pohjalla on isoja ja painavia asioita, tärkeitä asioita. Sellaisia ovat esimerkiksi 
läheiset ihmiset, rakkaimmat harrastukset, koti, työ. Ne antavat elämään mer-
kityksen tunnetta, ovat perustavalla tavalla osa elämää ja osaltaan muovaavat 
meistä sen, mitä olemme. 

Maljan pinnalla taas kimaltelee pieniä ilon pisaroita. Pieniä iloa tuottavia 
asioita elämässä voivat olla esimerkiksi auringonpaiste sateen jälkeen tai lempi-
kappale, joka sattuu soimaan radiossa juuri, kun sen avaa. Pieniä ilon pisaroita 
voivat olla vaikkapa kupillinen hyvää kahvia ja päivän sanomalehti omassa rau-
hassa tai rakkaan ihmisen hymy kiireen keskellä.

Elämän varrella maljan sisältö muuttuu. Elämän malja saa uutta sisältöä, 
kun kuvioihin astelee vaikkapa uusi tärkeä ihminen. Uusi iso, painava, tärkeä 
asia painuu maljan pohjalle ja saattaa olla, että jotain muuta putoaa pois, ehkä 
jopa huomaamattamme.

Toisinaan käy myös niin, että jokin tärkeä asia otetaan elämämme maljasta 
pois tahtomattamme. Se hämmentää ja satuttaa. Jäljelle jää tyhjyyden tunne ja 
kysymys: Miksi? Tyhjälle paikalle tipahtelee maljan pinnalta pieniä pisaroita, 
mutta ne eivät yksin riitä täyttämään tyhjää paikkaa. Elämän asiat saavat uuden 
järjestyksen.

Elämämme maljaa kannatellaan. Elämäämme ympäröi Jumalan rakkaus. Jo 
kasteessa meidät on otettu Jumalan lapsiksi ja jokaisen päivämme saamme elää 
Kaikkivaltiaaseen uskoen ja luottaen. Vaikka elämämme maljan sisältö sekoit-
tuisi täysin tai vaikka maljamme tuntuisi joskus jopa aivan tyhjältä, meitä ympä-
röivä iankaikkinen rakkaus säilyy, ja aina vain jaksaa kantaa meitä. 

Kerran meidän jokaisen elämän malja tyhjennetään viimeisen kerran ja 
kaikki se, mitä siihen kokosimme, jää taakse. Kerran elämä tässä ajassa päät-
tyy. Silloinkin saamme luottaa armollisen Jumalan hyvyyteen. Kristus voitti 
synnin ja kuoleman vallan. Armahtava rakkaus kantaa kuolemankin rajan yli.

SeiJA HelOMAA
seurakuntapastori

Kempele

w w w.sxc . hu /  J an M o c na k
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Ei ehkä uskoisi, että on pu-
he seurakunnan juhlista, 
kun tiedottaja Kirsi Ny-
ström luettelee niitä var-
ten hankkimiaan elintar-

vikkeita: lihapiirakoita, lohifilei-
tä ja Salmiakki-koskenkorvaa.

– Olemme hyvin saksalainen 
seurakunta siinä mielessä. Viini-
baari pistetään pystyyn aina kun 
siihen on sopiva tilaisuus, Ny-
ström kertoo naurahtaen.

Frankfurtin seurakunta on 
yksi 19 suomalaisesta seurakun-
nasta Saksassa.

Tietyistä saksalaisista piirteis-
tä huolimatta Frankfurtin seu-
rakunta toimii Nyströmin mu-
kaan suomalaisuuden linnak-
keena viiden miljoonan ihmisen 
metropolialueella. Sisu-radion ja 
seurakunnan yhdessä järjestämät 
vapputanssit ovat yksi suomalai-
sen yhteisön vuosittaisista koho-
kohdista. 

– Frankfurtissa toimii Sisu-
radio, joka lähettää suomalais-
ta radio-ohjelmaa tunnin viikos-
sa. Sieltä tulee muutama aktiivi-
nen nainen pistämään juhlat pys-
tyyn. Meillä on kunnon suoma-
laiset tangotanssit ja karaokea, se 
vetää aina ihmisiä paikalle.

Vuodesta 1988 lähtien Sak-
sassa asuneelle Nyströmille seu-
rakunta merkitsee ennen kaik-
kea paikkaa, jossa hän voi tavata 
muita suomalaisia yli sukupolvi-
rajojen.

– Meille tämä on kohtauspaik-
ka, Suomi-keskus. Tulin maahan 
aikoinaan opiskelemaan. En sil-
loin etsinyt suomalaisuutta. Vas-
ta kun sain omia lapsia, tuli kai-
puu laittaa suomalaista kulttuu-
ria, Nyström kertoo.

– Monella suomalaisuus ko-
rostuu ulkomailla. On totta, et-
tä ulkosuomalaisseurakunnat 
ovat myös suomalaisten kohtaa-
mispaikkoja ja yhteisöllisyys on 
erittäin vahvaa, itsekin aikoinaan 
Frankfurtissa asunut pastori Su-
sanna Merikanto-Timonen vah-
vistaa. 

Kirkon kynnys ulkomailla on 
matala. Lomakohteissa ulkosuo-
malaisseurakunnat kokoavat kir-
kon täyteen Sanan ääreen. 

Ulkosuomalainen seurakunta on rento kohtaamispaikka
– Omalla äidinkielellä virsi-

en laulaminen sekä ilojen ja su-
rujen jakaminen on erittäin tär-
keää, Merikanto-Timonen tietää.

Seurakunta 
kouluttaa ja viihdyttää
Ulkosuomalaisseurakunnat hoi-
tavat maailmalla usein tehtäviä, 
jotka Suomessa kuuluvat muille 
julkisen tai kolmannen sektorin 
toimijoille.

Frankfurtissa Suomi-koulu 
saa käyttää veloituksetta seura-
kunnan tiloja opetukseensa. Li-
säksi seurakunnan tiloissa toimii 
kerran viikossa auki oleva suo-
malaisten kirjojen kirjasto ja ker-
ran kuussa valkokankaalle heijas-
tetaan suomalaista elokuvaa. Ul-
kopuolisia vierailijoita käy tilois-
sa katsomassa kiertonäyttelyitä, 
joita Suomen Saksan-instituutti 
on järjestänyt muun muassa Lot-
ta Svärdistä, Muumeista ja Mauri 
Kunnaksesta.

Vaikka Frankfurtissa seura-
kuntaelämä on monelta osin ren-
toa ja juomakulttuuri saksalais-
ta, on seurakunnan tehtävä en-
nen kaikkea tarjota hengenravin-
toa. Seurakunnassa järjestetään 
suomenkielinen jumalanpalve-
lus kerran kuussa.

– Hengellisyys on oleellinen 
osa jokaista seurakunnan tilai-
suutta, Nyström huomauttaa.

– Joku kirkollinen tapahtu-
ma järjestetään joka kuukausi. 
Se voi olla esimerkiksi rukousilta 
tai raamattupiiri. Päätoimintaa 
ovat ryhmät, kuten esimerkik-
si äiti-lapsi-toiminta, kertoo las-
tensa kanssa Muksulan toimin-
taan osallistunut Nyström.

Frankfurtin kahdeksasta toi-
mintaryhmästä Muksula on-
kin suosituin. Vanhempia ihmi-
siä puolestaan vetävät mukaan 
50-plus-kerho ja kuoro. Liikun-
taa kaipaavat voivat pelata säh-
lyä, ja vauhtihirmut pääsevät ja-
kamaan kokemuksiaan mootto-
ripyöräkerho MC-Räpätissä. 

Naisten maailma
Frankfurtissa jopa 80 prosenttia 
seurakuntalaisista on naisia. Vä-
hemmistöasema sai miehet perus-

tamaan oman toimintaryhmän 
nimeltään Pelastakaa miehet.

Merikanto-Timosen mukaan 
ulkosuomalaisten seurakuntien 
naisvaltaisuus selittyy pääosin 
erilaisella työelämärakenteella. 

– Monessa maassa on tyypil-
listä, että äidit ovat kotona lasten 
kanssa. Miehet taas tekevät pitkiä 
työpäiviä verrattuna Suomeen.

Työelämä ei ainakaan Frank-
furtissa voi täysin selittää naisten 
aktiivisuutta, sillä naisvaltaisuus 
näkyy kaikissa ikäpolvissa.

– En tiedä, mikseivät miehet 
lähde kotoa mihinkään, Nyström 
tokaisee naurahtaen.

Rahoitus Saksasta ja
joulumyyjäisistä
Frankfurtin suomalaisen seura-
kunnan hallinnon muodostaa 
kirkkoraati, joka kokoontuu 6–10 
kertaa vuodessa.

– Kirkkoraadin kautta anne-
taan toiminnalle raamit: järjes-
tetään suomalaisperinteisiä juh-
lia, huolehditaan uskonnollises-
ta kasvatuksesta kuten rippikou-
lusta sekä pidetään huolta varain-
hankinnasta ja siitä, että käytössä 
on kunnolliset tilat, toista vuotta 
kuusijäsenisessä kirkkoraadissa 
istuva Nyström luettelee.

Frankfurtin suomalainen 
seurakunta on perustettu vuon-
na 1972. Nykyisissä, Dornbu-
schin evankelisen kirkon yhtey-
dessä olevissa suomalaisen sisus-
tusarkkitehdin suunnittelemissa 
tiloissa seurakunta on toiminut 
vasta vuoden.

– Ruotsalaiset ostivat oman 
kirkon, joten tilat vapautuivat 
meille. Koska vuokra on aika ko-
va, toiminta vaatii panostusta, 
Nyström kertoo.

1500-jäsenisen seurakunnan 
toimintaa rahoittaa Saksan kirk-
ko. Osa noin 30 000 euron vuo-
sibudjetista hankitaan itse. Kak-
sipäiväiset joulumyyjäiset ovat 
merkittävin vuosittainen tapah-
tuma.

– Joulumyyjäiset tuottivat vii-
me vuonna noin 10 000 euroa. 
Myymme suomalaista ruokaa, 
kuten porokeittoa ja loimulohta. 
Tarjolla on myös elintarvikkeita 

Frankfurt tunnetaan kansainvälisenä 
finanssikeskuksena, eikä se 

viehättävyydessä pysty kilpailemaan monen 
muun eurooppalaisen kulttuurikaupungin 

kanssa. Jotain pientä ja kodikasta voi 
suomalainen kuitenkin löytää Dornbuschin 

kirkon toisesta kerroksesta.

tekSti JA kUvAt: 
MARJO HäkkiNeN

Näyttääkö tutulta? Dornbuschin evankelisen kirkon betoninen kellotapuli 
Frankfurtissa muistuttaa hämäävän paljon Karjasillan kirkon tapulia.

Seurakunnan tiedottajalle Kirsi Nyströmille Muksulan toiminta on tullut tutuksi 
omien lasten kanssa. Seurakunnan tiloissa toimii myös kirjasto.
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voi olla useampi siirtolaispappi. 
Tavallisempaa kuitenkin on, et-
tä yhden siirtolaispapin työalu-
eeseen kuuluu useampi ulkosuo-
malaisseurakunta. Esimerkiksi 
Norjassa, Virossa, Ranskassa ja 
Sveitsissä siirtolaispapin työalu-
eena on koko maa.

Pääsääntöisesti työntekijät 
työskentelevät kyseisen maan si-
sarkirkon palveluksessa, työmuo-
tonaan ulkosuomalaistyö. Tämä 
tarkoittaa, että he ovat solmineet 
työsuhteensa kyseisen maan sis-
arkirkon kanssa, maan lakien ja 
asetusten mukaisesti.

Osa kirkon ulkosuomalais-
työn työntekijöistä on Suomen 
Merimieskirkon palveluksessa 
työskenteleviä. Ulkomailla työs-
kentelevien joukkoa täydentävät 
lähetystyöntekijät, jotka oman 
työnsä ohessa työskentelevät ul-
kosuomalaistyön parissa.

Ulkosuomalainen seurakunta on rento kohtaamispaikka
ja merkkitavaraa, kuten Aarik-
kaa, Iittalaa ja Marimekkoa, sekä 
paljon suomalaiskansallista käsi-
työtä, Nyström luettelee.

Jokaisen kyvyille 
on käyttöä
Kirkkoraadin jäsenyyden ja 
seurakunnan tiedottajan teh-
tävän lisäksi Nyström toimii 
työkseen it-konsulttina ja mat-
kustaa joka viikko toiselle paik-
kakunnalle työn takia. Voima-
varansa hän ammentaa iloises-
ta mielestä ja asenteesta. 

– Juteltiin tästä juuri ja mie-
tittiin, että meillä on aika hauska 
ryhmä, kokouksiin on kiva tulla. 
Jos olisi epämiellyttävää, ei tätä 
varmaan jaksaisikaan, Nyström 
hymyillen kertoo.

Frankfurtin suomalaisen seu-
rakunnan ainoa palkkaa saava 
työntekijä on papin ohella kuo-
ronjohtaja. Toiminnan järjestä-
minen on varsin pienen ja aktii-
visen ydinporukan harteilla.

– Suomessa toiminta on hy-
vin pappisvetoista. Ulkomailla 
luottamushenkilöiden ja vapaa-
ehtoistyöntekijöiden osuus on 
avainasemassa. Koska toiminta 
on vapaaehtoisuuteen sidottua, 
jokainen on tervetullut tuomaan 
oman lahjansa ja kykynsä osak-
si seurakunnan toimintaa, Meri-
kanto-Timonen vakuuttaa.

Suomalaisista huolehditaan 
hyvin ulkomailla. Heistä osa 
palaa kuitenkin jossain vaihees-
sa takaisin kotimaahansa. Pa-
luumuuttajista huolehtiminen 
ei ole ollut kirkolle yhtä itses-
täänselvää.

– Lähtijöistä noin 60 prosenttia 
muuttaa takaisin Suomeen kym-
menen vuoden sisällä lähdöstä. 
Vuosittain paluumuuttajina pa-
laa 8 000 suomalaista tai moni-
kulttuurista perhettä. Paluu ei ole 
aina helppoa, ei aikuisille eikä lap-
sille. Tässä suomalaiset seurakun-
nat voisivat olla erityisen aktiivi-
sia. Miten tukea heitä? Miten kut-
sua heidät mukaan toimintaan? 
Miten ottaa heidän kokemuksen-
sa huomioon seurakunnan toi-
minnassa? Merikanto-Timonen 
herättelee.

Saksassa toimii 19 suomalaista 
seurakuntaa, joissa on yhteensä 
noin 13 000 suomalaista jäsen-
tä. Maa on jaettu itäiseen, ete-
läiseen, lounaiseen ja pohjoiseen 
alueeseen, joissa jokaisessa nel-
jässä toimii suomalainen pasto-
ri. Viides Saksassa toimiva suo-
malaispappi on Hampurin me-
rimieskirkon Olli-Pekka Silver-
huth.

Frankfurtin suomalainen seu-
rakunta on osa lounaista aluetta. 
Alue ylettyy Kasselista Freibur-
giin, mikä tarkoittaa, että lounai-
sen alueen pastorin, Anssi Eleni-
uksen työmaalla on pituutta yli 
450 kilometriä.

Suomalainen kirkollinen työ 
on mahdollista Saksassa kirkol-
lisveron turvin. Suomen ja Sak-
san kirkkojen vastavuoroisuusso-
pimuksen mukaan Saksan kirk-
ko palkkaa suomalaispapit. Sak-
sassa asuvat suomalaiset mak-

savat puolestaan Saksan kirkol-
le kirkollisveroa vajaan prosen-
tin tuloistaan. Suomessa toimiva 
saksalainen seurakunta saa vas-
taavan taloudellisen tuen Suo-
men kirkolta.

Monesta muusta maasta poi-
keten, Suomalaisen kirkollisen 
työn keskus (SKTK) hoitaa Sak-
sassa koko maan hallinnollisia 
kysymyksiä.

Kirkon ulkosuomalaistyön 
tehtävänä on huolehtia ulkomail-
la asuvista suomalaisista ja hei-
dän läheisistään tarjoten kirkolli-
sia palveluita omalla äidinkielellä. 

Ulkosuomalainen kirkollinen 
työ alkoi virallisesti 1876, jolloin 
Pohjoismainen seurakunta totesi 
suomenkielisen työn tehostami-
sen tärkeyden ja rakensi kirkon 
Calumetiin, Michiganiin.

Reilut sata vuotta myöhem-
min suomalaiset ovat levittäyty-
neet ympäri maailmaa ja sään-

nöllistä seurakuntatoimintaa on 
noin 40 maassa. Seurakuntien lu-
kumäärä, luonne ja koko vaihte-
levat suuresti eri maissa ja maan-
osissa. Periaatteessa ulkosuoma-
laisseurakunnat ovat rekisteröi-
mättömiä yhdistyksiä, joiden hal-
linnollisen vastuun kantaa kirk-
koraati tai kirkkoneuvosto. 

Monessa maassa suomalainen 
työ on integroitu osaksi kyseisen 
maan sisarkirkkoa. Näin on esi-
merkiksi Ruotsissa, jossa varsi-
naisia suomalaisia seurakuntia ei 
ole lainkaan.

Ulkosuomalaistyössä työs-
kentelee 140 päätoimista työn-
tekijää, joista noin puolet on 
pappeja. Lisäksi 20 henkilöä 
toimii määräaikaisena turis-
tipappina tai -kanttorina. He 
ovat pääosin vuorotteluvapaal-
la tai eläkkeellä olevia kantto-
reita ja pastoreita. 

Suurimmissa seurakunnissa 

Suomi-keitaita löytyy maailmalta

Frankfurt am Main

SAKSA
BERLIN

Suomalainen seurakunta on toiminut vuoden ajan 
Dornbuschin evankelisen kirkon tiloissa.

Juttusarjassa tutustutaan 
Euroopan suomalaisiin 
seurakuntiin. Vuoronsa
saavat Frankfurtin lisäksi 
ainakin Wien ja Budapest.

KOTIKIRKKO 
EUROOPASSA
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Tiina Kin-
nunen ja avustaa Juha Sark-
kinen. Urkuri Maija Tynkky-
nen. www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 5.7. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa Ju-
ha Sarkkinen ja avustaa Tiina 
Kinnunen. Kanttoreina Hen-
na-Mari Sivula ja Raimo Paa-
so. www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Konfirmaatiomessu la 27.6. 
klo 10 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa teolo-
gian opiskelijat Eerika Gran-
lund ja Tapani Raappana, 
nuorisotyönohjaajaopiskeli-
ja Johanna Rantala, kantto-
rina Sari Wallin. Kaakkuri 1 
-rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu la 27.6. 
klo 14 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Jaakko 
Tuisku, avustavat teologian 
opiskelijat Eerika Granlund 
ja Tapani Raappana, nuori-
sotyönohjaajaopiskelija Jo-
hanna Rantala, kanttorina 
Sari Wallin. Kaakkuri 2 -rip-
pikouluryhmä.
Messu su 28.6. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, saarnaa Eeri-
ka Granlund, kanttorina Riit-
ta Piiippo. 
Messu su 28.6. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa An-
na-Leena Häkkinen, kantto-
rina Sari Wallin. 
Messu su 28.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Liisa Karkulehto, avus-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Sari Wallin. 
Messu su 28.6. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Kimmo Kieksi, avus-
taa Eerika Granlund, kantto-
rina Riitta Piippo. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.6. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Jaakko Tuisku, 
avustavat Esa Harju, teolo-
gian opiskelija Hanna Viren, 
nuorisotyönohjaajaopiskeli-
ja Johanna Rantala, kantto-
rina Juha Soranta. Karjasilta 
3 -rippikouluryhmä.
Messu su 5.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Liisa 
Karkulehto, avustaa Marjuk-
ka Hamari, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 12 Pyhän Andreaan 
kirkossa. Toimittaa Eerika 
Granlund, kanttorina Paa-
vo Kiuru.
Messu su 5.7. klo 12 Maikku-
lan kappelissa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mar-
jukka Hamari, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 14 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Sanna Okkola, 
avustavat Esa Harju, teolo-
gian opiskelija Hanna Viren, 
nuorisotyönohjaajaopiskeli-
ja Johanna Rantala, kantto-

rina Juha Soranta. Karjasilta 
4 -rippikouluryhmä.

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 28.6. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa ja konfirmoi Sanna 
Komulainen, avustavat Pek-
ka Jarkko, Elina Lapinoja ja 
Elina Kinnunen, kanttorina 
Taru Ängeslevä. Pateniemi 3 
-rippikouluryhmä. Radiointi 
Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 28.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Toimittaa ja konfirmoi 
Juha Tahkokorpi, avustavat 
Merja Oksman, Sanna Parkki-
nen ja Tiina Parkkinen, kant-
torina Tommi Hekkala. Pate-
niemi 1 -rippikouluryhmä.
Messu su 28.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Heikki Jämsä. 
Konfirmaatiomessu su 28.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Juha Tahkokorpi, avus-
tavat Merja Oksman, Sanna 
Parkkinen ja Tiina Parkkinen, 
kanttorina Tommi Hekkala. 
Rajakylä 2 -rippikouluryhmä.
Iltamessu su 28.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa He-
lena Paalanne, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 1.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, avustaa 
Elina Lapinoja, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 5.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Helena 
Paalanne, avustaa Lauri Ku-
jala ja Tiina Parkkinen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Messu su 5.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Stiven Naatus, avus-
taa Harri Fagerholm, kantto-
rina Taru Ängeslevä. 
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaaa Juha Valp-
pu, avustavat Terhi-Liisa Su-
tinen, Emmi Korpi ja Monica 
Heikkinen, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Pyhä Tuomas 2 
-rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Juha Valppu, avustavat Ter-
hi-Liisa Sutinen, Emmi Korpi 
ja Monica Heikkinen, kant-
torina Tommi Hekkala. Pyhä 
Tuomas 4 -rippikouluryhmä.
Iltamessu su 5.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa San-
na Komulainen, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Taru Än-
geslevä. 
Viikkomessu ke 8.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, puhe 
Sanna Parkkinen, kanttori-
na Taru Ängeslevä.
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 28.6. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarna Paavo 
Moilanen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Messu su 28.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Mäkinen, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.

Messu su 5.7. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, saarna Pertti 
Lahtinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. Radiointi 
radio Dei.
Perhemessu su 5.7. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kant-
torina Sanna Leppäniemi.

YLIKIIMInKI
Messu su 28.6. klo 15 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Iltakirkko su 5.7. klo 18 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

 Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 18 kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä, kanttorina 
Timo Ustjugov.
Messu su 5.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Matti Keski-
nen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. Mukana Mel-
lenius-Seuran kesäjuhliin 
osallistuvia.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 
28.6. klo 10 seurakunta-
keskuksessa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Mart-
ti Heinonen, kanttorina Es-
si Takkinen. Konfirmoitava-

na kesän 2. leiririppikoulu-
ryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 5.7. 
klo 10 seurakuntakeskukses-
sa. Toimittaa Eeva Merta-
niemi, saarna Sami Puolitai-
val, kanttorina Essi Takkinen, 
harppu Pauliina Kallio. Seu-
rakuntapastori Eeva Merta-
niemen tulokahvit seurakun-
takeskuksessa.
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 13 Isoniemen lei-
rikeskuksen kotakirkossa. 
Toimittaa Jaakko Kaltaka-
ri, kanttorina Essi Takkinen. 
Luomakunnan sunnuntai se-
kä kesäasukkaiden ja loma-
laisten kirkkopyhä.

Kempele
Konfirmaatiomessu su 
28.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Seija Helomaa, avustaa 
Leena Brockman, kanttorina 
Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 
28.6. klo 14 kirkossa. Toimit-
taa Veijo Lauronen, avustaa 
Leena Brockman, kanttorina 
Marjo Irjala.
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Jaakko Tölli, kanttorina To-
mi Heilimo.

Kiiminki
Messu su 28.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pauli Niemelä, 

avustaa kesäteologi Marika 
Pulkkinen, kanttorina Elias 
Niemelä.
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa  
Miia Seppänen, avustaa nuo-
risotyönohjaaja Sanna Karja-
lainen ja kesäteologi Marika 
Pulkkinen, kanttorina Mar-
ja Ainali.
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa  
Saija Kronqvist, avustaa per-
hetyöntekijä Riina Moila-
nen, kanttorina Marja Ainali.
Messu su 5.7. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Saija Kronqvist, avustaa ke-
säteologi Marika Pulkkinen, 
kanttorina Katri Niskakangas.
Viikkomessu ke 8.7. klo 14 
Jaarankartanossa. Toimittaa 
Miia Seppänen.

Liminka
Konfirmaatiomessu su 
28.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kantto-
rina Juha Pöykkö.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
Su 28.6. klo 18 kirkossa. 
Toimittaa Sami Puolitaival, 
kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen.
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kantto-
rina Juha Pöykkö. 

Muhos
Messu su 28.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jouni Heikki-
nen, saarna Simo Pekka Pek-
kala, kanttorina Erika Holap-
pa. Vietetään 50 vuotta sit-
ten ripille päässeitten kirk-
kopyhää. Ruokailu ja juhla 
seurakuntatalossa. 
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Erika Holappa.

Oulunsalo
Kansanlaulukirkko su 28.6. 
klo 12 museolla. Toimittaa 
Vesa Äärelä, kanttorina Ta-
ru Pisto. Antti Vasala, kla-
rinetti, Seppo Saarinen, ki-
tara, Vesa Pisto, kontrabas-
so, Taru Pisto, harmooni. Sa-
desäällä kirkossa. Huomioi-
kaa kellonaika.
Messu su 5.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, kanttorina Saara Kar-
humaa.

Pudasjärvi
Messu su 28.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Oskari 
Holmström, kanttori Keijo 
Piirainen. Taksi seurakunta-
kodilta kirkkoon 9.30, oma-
vastuu 3 € edestakaiselta 
matkalta.
Messu su 5.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Kukkurai-
nen, avustaa Jaakko Sääski-
lahti, kanttori Jukka Jaakko-
la. Sunny Fligts mukana ju-
malanpalveluksessa. Taksi 
seurakuntakodilta kirkkoon 
9.30, omavastuu 3 € edesta-

kaiselta matkalta.
Rantakirkko su 5.7. klo 13 Pu-
hoksella Marjohiekalla. Toi-
mittaa Juha Kukkurainen, 
kanttori Jukka Jaakkola.

Siikalatva
KeSTILä
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä. 
Perinnejumalanpalvelus su 
5.7. klo 10 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Ulla Koskelo. 
Kestiläpäivien ohjelmaan 
liittyen kirkon jälkeen san-
karihautojen kukitus ja pu-
he sankarihaudoilla sekä 
perinnepäivällinen seura-
kuntakodissa.

PIIPPoLA
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 14 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Un-
to Määttä. Huomioikaa kel-
lonaika.
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 10 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. 

PuLKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 12 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 19 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Huomioikaa kellonaika.

PYhänTä
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 10 Pyhännän Kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä. 
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 Pyhännän Kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, saarna 
Perttu Kyllönen, kanttori-
na Veijo Kinnunen, avustaa 
Marja Remes. 

RAnTSILA
Sanajumalanpalvelus su 
28.6. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomo-
la, kanttorina Unto Määttä. 
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Toimittaa Sulo Kautto, kant-
torina Pentti Jäntti.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 28.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Pentti Korkiakoski.
Sanajumalanpalvelus su 5.7. 
klo 18 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Leila Ikonen, kantto-
rina Riina Impiö.

TeMMeS
Messu su 5.7. klo 10 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Riina Impiö. Temmespäi-
vät, kirkkokahvi museolla. 
Kirkkokyyditys, Olavi Save-
la p. 0400 280 678. Vuoden 
1959 rippikoululaisten kirk-
kopyhä, juhla Temmespäivi-
en jälkeen seurakuntatalol-
la ja ruokailu klo 13.30.S a t u L a p in lam p i
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vanhan kappelin virsihar-
taudet: 
Su 28.6. klo 12. Tiina Kinnu-
nen ja Maija Tynkkynen.
Su 5.7. klo 12. Juha Sarkkinen 
ja Henna-Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
8.7. klo 18, Karjasillan kirkko. 
herättäjäjuhlille lähtöseu-
rat su 28.6. klo 15, Kastellin 
kirkko. 

Tuiran seurakunta
Kesäseurat ti 7.7. klo 13.30, 
Tuiran palvelukeskus. Hele-
na Paalanne. 
Kesähartaus to 16.7. klo 
14.30, Mäntykoti. Harri Fa-
gerholm.
Raamattu- ja rukouspiiri 
to 16.7. klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappelin takkahuone. 
Myös Rajakylän raamattupii-
riläisille.

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaudet ou-
lujoen hautausmaalla: Sa-
teen sattuessa kirkossa.
To 25.6. klo 18. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
To 2.7. klo 18. Toimittaa Ilk-
ka Mäkinen, kanttorina San-
na Leppäniemi. 
To 9.7. klo 18. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Leo Rahko. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
urkuvartit torstaisin klo 
12.15, Oulun tuomiokirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus.

Karjasillan seurakunta
Miehelläkin tunteet on –  
Miehisiä runoja kautta ai-
kain pe 10.7. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus.

Tuiran seurakunta
Kesäkonsertit Pyhän Tuo-
maan kirkossa: 
Ke 1.7. klo 19. Baritoni Ju-
ha Koskela, joka työskente-
lee oopperalaulajana Saksas-
sa, sekä Joensuun konserva-
toriossa työskentelevä pianis-
ti, kapellimestari Kari Kropsu 
esittävät monipuolisen lied-
ohjelmiston. Vapaa pääsy. 
Ke 8.7. klo 19. Duo Melodioso 
on ammattimuusikoiden viu-
listi Auri Niskasen ja pianisti 
Outi Jussilan nuorekas, juhla-
va kamarimusiikkiyhtye, joka 
esiintyy aktiivisesti monipuo-
lisella ohjelmistolla. Kesällä 
2009 duon ohjelmassa on Si-
beliuksen ja Brahmsin viulu-ja 
pianomusiikkia sisältävä kon-
sertti, jossa kuullaan Brahm-
sin d-molli sonaatti ja Sibe-
liuksen karaktäärikappaleita 
op. 116 ja op. 34. Vapaa pääsy. 

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMInKI
Kesäillan musiikkihetket 
torstaisin Yilkiimingin kir-
kossa. Ks. erillinen ilmoitus.

Diakonia
Työttömien ruokailu ke 1.7. 
ja 8.7. klo 11–13, Öbergin ta-
lo. Aterian hinta 2 euroa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyntiä 
tai taloudellisen tuen hake-
mista varten.
Verenpaineenmittaus ma 
6.7. klo 10–11, Heinätorin 
seurakuntatalo. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin  klo 9–11 p. 08 5313 
219 tai Karjasillan diakonia-
toimistossa.
Päiväkahvit: 
To 25.6. klo 13–14.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ma 29.6. klo 13.30–15, Cari-
taskodin juhlasali. 
Ti 7.7. klo 12–13.30, Kauko-
vainion kappeli. 
To 9.7. klo 13–14.30, Kastel-
lin kirkko. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08  531 
4616 taloudellisen tuen hake-
mista varten. Muissa asioissa 
keskusteluajasta tai kotikäyn-
nistä voi sopia oman alueen 
diakoniatyöntekijän kanssa. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KuuLoVAMMAISeT
Kesäinen illanvietto ma 6.7. 
klo 17.30, Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. 

näKöVAMMAISeT
näkövammaisten retki hai-
luotoon pe 14.8. Tutustu-
taan mm. Marjaniemeen, 
Luototaloon, kirkkoon ja 
emutarhaan. Ruokaillaan 
Luotsiravintolassa. Kuullaan 
paikallisoppaan kertomana 
Hailuodon historiasta ja ny-
kypäivästä. Retken hinta 10 
€ sisältää matkan ja ruokai-
lun. Lähtö klo 9 linja-auto-
aseman tilausajolaiturista. 
Paluu samaan paikkaan noin 
klo 17.30. Sitovat ilmoittau-
tumiset viimeistään 4.8. p. 
3161 340. Huom. erillistä ret-
kikirjettä ei lähetetä.

PäIhDeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 26.6. ja 3.7. klo 13–15.30, 
Öbergin talo. 

Lapset ja lapsiperheet
Lastenpäivät Lämsänjär-
ven ja hietasaaren kau-
punkileirikeskuksissa 3.6. 
–31.7. Arkipäivisin klo 10 
–15. 7–12-vuotiaille oulu-
laisille eli 1997–2002 synty-
neille. Ohjattua toimintaa, 
hartaushetkiä, leikkejä, as-
kartelua, pelaamista ja ret-
keilyä. Toiminta on ilmais-
ta, lapset saavat päivittäin 
aterian. Ilmoittautuminen 
paikan päällä lapsen ensim-
mäisenä leiripäivänä.

Nuoret

Oulujoen seurakunta
Avarit eli nuorten avoimet 
illat tiistaisin ja torstaisin klo 
18–21, Hintan seurakuntata-
lo. Oulujoen nuoret pitävät 
paikkaa auki muille nuorille.  

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 1.7. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11 numerossa (08) 531 
4616, kun haluat pyytää ko-
tikäyntiä. 
eläkeläisten kesäkerhot:
To 25.6. klo 13, Palokan pal-
velukeskus. Yhteislaulua, 
keskustelua ja mukavaa yh-
dessäoloa. Katja Muhonen. 
To 16.7. klo 13, Koskelan pal-
velukeskus. Yhteislaulua, 
keskustelua ja yhdessäoloa. 
Paula Kyllönen ja Katja Mu-
honen.

Leirit ja retket
Perheleiri 3.–6.8. Rokuan 
leirikeskus. Iloitaan kauniis-
ta luonnosta, yhdessäolos-
ta ja yhdessä tekemisestä. 
Etusija Tuiran seurakunta-
laisilla. Ilm. viim. 17.7. p. 08 
3161 340. Hinta aikuiset 52 €, 
4–18-vuotiaat lapset 26 € (si-
sarukset –25 %), alle 4-vuo-
tiaat ilmaiseksi. Hintaan sis. 
matkat, majoitus ja ruokai-
lut sekä tapaturmavakuutus 
Oulun seurakuntien jäsenil-
le. Vetäjinä diakoniatyön-
tekijät Raija Yrjölä ja Päivi 
Moilanen sekä lastenohjaa-
ja Sirkka-Liisa Lindvall.
Sydänleiri 24.–27.8.  Roku-
an leirikeskus. Sydänyhdis-
tysten ja Oulun seurakuntien 
yhteinen sydänleiri. Hinta 64 
€. Hintaan sisältyy matkat, 
majoitus täysihoidolla ja va-
kuutus Oulun seurakuntien 
jäsenille. Ilmoittautumiset 
viimeistään 5.8. p. 08 3161 
340. Vetäjinä diakoniatyön-
tekijät Sirpa Kemppainen ja 
Nina Niemelä.
Sinkkuleiri 11.–13.9. Juu-
man leirikeskus. Ilmoittau-
du www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai arkisin klo 9–16 p. 
08 3161 340. Leirimaksu 39 €. 
Lisätietoja 040 5747 163 tai 
040 5747 158.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ruskaretki Vuontispirtille 
24.–27.9. Nautitaan ruskasta 
retkeillen ja patikoiden haas-
tavissakin maastoissa. Mat-
kalle otetaan noin 50 hen-
kilöä, etusija tuomiokirkko-
seurakuntalaisilla. Hinta 2 
hengen hotellihuoneissa 240 
€ tai 4 hengen mökissä 230  
sis. matkat, majoituksen, aa-
mupalan, retkieväät, päiväl-
lisen sekä tapaturmavakuu-
tuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille. Ennakkotied. 13.7. 
alkaen Kirsi Karppiselta p. 
040 5747 181 tai 20.7. alkaen 
Sirkku Nivalalta p. 040 7304 
117. Sitovat ilm. alkaen 20.7. 
p. 08 3161 340.

Karjasillan seurakunta
Yksinhuoltajien perhelei-
ri 31.7.–2.8. Rokuan leirikes-
kus. Hinta aikuiselta 39 €, 
4–17-vuotiaat 19,50 € ja al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
ta sis. matkat, täysihoidon ja 
vakuutuksen Oulun seura-
kuntien jäsenelle. Ilm. viim. 
26.6. p. 08 3161 340. Järj.  
myös Oulun NNKY ja Oulun 
seudun Yksin- ja yhteishuol-
tajat ry.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten leiri 10.–13.8.  
Rokuan leirikeskus. Etusija 
oulujokisilla. Hinta 64 € sis. 
matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Mukana Anu 
Fedotoff ja Kati Riipinen. 
Leirikirje lähetetään. Ilm. 
viim. 24.7. p. 08 3161 340.

Muut menot
Kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Avoinna joka päivä 
klo 11–21 elokuun loppuun 
saakka, opas paikalla.
hautausmaakierros oulun 
hautausmaalla Intiössä ma 

29.6. ja 6.7. klo 18–20, Lähtö 
hautasmaan pääportin edes-
tä. Kierros on maksuton ei-
kä ennakkoilmoittautumis-
ta tarvita. Oppaana Kaarina 
Niskala, teemana Taiteilijoita 
ja kulttuuripersoonia.
Tutustu tuomiokirkkoon 
tiistaisin klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Avoin opastettu 
kirkkokierros kaikeinikäisille.
naisten ilta ma 29.6. klo 
18, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Keskustelua, yh-
dessäoloa, hartaus, iltatee 
tai -kahvi ja saunomismah-
dollisuus. 
hautausmaakierros oulu-
joen hautausmaalla ja van-
hassa pappilassa to 2.7. ja 
9.7. klo 17, Lähtö kirkon ja 
hautausmaan parkkialueel-
ta. Kierrokset ovat maksut-
tomia eikä ennakkoilmoit-
tautumista tarvita. Oppaa-
na Antti Pönkkö. Kello 17 al-
kaa kierros kirkossa ja pap-
pilassa, jonka jälkeen 10–20 
minuutin hautausmaaharta-
us kello 18. Opastus jatkuu 
sen jälkeen hautausmaalla 
kello 19 asti.
Kesäkeidas heinätorilla ma 

6.7. klo 10, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kesäkeitaassa klo 
10–11 verenpaineen mittaus, 
klo 11–11.30 ruokailu 4 €, klo 
11.30–13 hartaus ja teemalli-
nen tuokio. 
Peli-ilta Lähiliikuntapas-
silaisten kanssa ke 8.7. klo 
17.30, Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskus. Pelataan ulko-
na, juodaan kahvit ja paiste-
taan makkarat sisällä. Sau-
noakin saa. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu diakonialle.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 28.6. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Sudanilaisten nuorten lei-
ri 17.–19.7. Vasamon leirikes-
kus. Yhdessäoloa ja hengel-
listä toimintaa. Ilmoittautu-
minen www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Hinta 30 euroa. 
Leiri on avoin kaikille, ei pel-
kästään sudanilaisille.

25.6.–9.7.2009enot Oulussa 

Päiväkahvit auttavat 
kahvihampaan kolotukseen ja 

juttuseuran tarpeeseen
Vakituisesti kokoontuvat piirit ja ker-
hot jäävät kesäksi tauolle niin seura-
kunnissa kuin erilaisissa järjestöissä-
kin. Jos sattuu edustamaan ihmistyyp-
piä, joka haluaa jutella mukavia muka-
vien ihmisten kanssa, saattaa kesätau-
osta seurata tylsiä tuokioita ja peuka-
loiden pyörittelyä. 

Tietenkin tilannetta voi korjata me-
nemällä torille kahvittelemaan ja jut-
telemaan ventovieraiden kanssa, mut-
ta kaikki eivät siitä pidä. Tai voi men-
nä linja-autopysäkille seisoskelemaan – 
vaikka ihan muuten vain – ja jutella siel-
lä toisten seisoskelijoiden kanssa. Mutta 
sekin saattaa tuntua epämukavalta.

Onneksi Karjasillan seurakunnassa 
on keksitty sopiva toimintamuoto kah-
vihampaan kolotusta ja juttuseuran 
tarvetta korjaamaan: seurakunta tar-

joaa eri puolilla aluettaan päiväkahve-
ja ihmisille.

Kyseessä on vapaamuotoinen kah-
vihetki kaikenikäisille. Tarjolla on – 
maksutta – kahvia ja pientä purtavaa. 
Tilaisuudessa voidaan myös laulaa tai 
keskustella jostain päätetystä aiheesta. 

Jos oikein innostuu kiertelemään 
päiväkahveilla, tutustuu ohessa näppä-
rästi uusiin ihmisiin ja kirkkotiloihin 
eri puolilla seurakuntaa.

SAtU lAPiNlAMPi

Päiväkahvit torstaina 25.6. klo 13–14.30 
Pyhän Andreaan kirkolla, maanantaina 
29.6. kello 13.3–15 Caritas-kodin juhla-
salissa, tiistaina 7.7. klo 12–13.30 Kauko-
vainion kappelilla ja torstaina 9.7. kello 
13–14.30 Kastellin kirkolla.  

E l s i  H u t t u n e n
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25.6.–9.7.2009enot Oulussa 

Bongaa kuollut julkkis

S a t u L a p in lam p i

Oulun ja Oulujoen hautausmailla järjestetään jäl-
leen opastettuja hautausmaakierroksia. Niissä vie-
railija näkee tämän tästä hautakiviä, joissa on tuttu 
nimi, ei ehkä sukulaisen vaan mananmajoille men-
neen julkkiksen. 

Nämä julkkikset eivät ole päivänperhojulkkiksia 
vaan pysyvämpää laatua. Heidän julkisuutensa kes-
tää kuolemankin. Ja ajan riennon. Vanhimmat hau-
takivet ovat sukupolvien takaa.

Oppaat kertovat tarinoita vainajista, jotka elivät 
kauan sitten. He olivat sodan ja rauhan sankareita, 
vaikuttajia, virkamiehiä, taiteilijoita, kulttuurihen-
kilöitä  ja tervaporvareita. Saattaapa joukossa olla 
joku muistamisen arvoinen vähäväkinenkin. Kaik-
ki vainajat eivät toki ole yleisesti tunnettuja nimiä, 
mutta silti tarinan arvoisia. Elettiin sitä ennenkin. 
Yhtä väkevästi kuin nykyäänkin.

Ammattitaitoisen oppaan johdolla toteutetut kier-
rokset ovat maksuttomia sekä Oulun että Oulujoen 
hautausmailla, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.

Oulujoen hautausmaahan ja vanhaan pappilaan 
pääsee tutustumaan neljänä torstaina 2.–23.7. kel-
lo 17. Kierroksen lähtöpaikkana on kirkon parkki-
alue. Kirkkoon ja pappilaan tutustumisen jälkeen 
on hautausmaahartaus kello 18. Tämän jälkeen tu-
tustutaan hautausmaahan.

Oulun hautausmaalla Intiössä hautausmaakier-
rokset järjestetään maanantaisin kello 18–20. Vii-
meinen kierros järjestetään 17. elokuuta. Lähtöpaik-
ka on hautajaishuoneiston edusta eli Oulun hautaus-
maan pääportti osoitteessa Kajaanintie 1. 

PekkA HeliN

Anite Finland Oy
Arina Osuuskauppa
Arkkitehtitoimisto Laatio
Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo
Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen
Fennia

Hammarin Sähkö
Kiinteistövälitys Pekka Paulamäki Oy
Oulun Lukko
Oulun Keskusapteekki
Oulun Sisustussektori
Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

Musiikkileikkikoulu Trilli 

Kesämuskari 
Tiistaisin Pyhän Tuomaan kirkolla 

Vapaita paikkoja heinäkuussa seuraavissa ryhmissä:

klo 9  Vauvat 3 kk–8 kk  
klo 12 Muksuryhmä 2–3-vuotiaat 
klo 13 Viikariryhmä 4–6 -vuotiaat (ilman vanhempia)

Hinta heinäkuulta 20 €. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Tuija Puurunen p. 050 
357 6915, tuijapuurunen@luukku.com

Musiikkia 
tuomio- 
kirkossa

Urkuvartit torstaisin klo 12.15
25.6. Maija Tynkkynen 

2.7. Aino Juntunen
9.7. Henna-Mari Sivula 

16.7. Henna-Mari Sivula laulu ja 
Raimo Paaso urut
23.7. Raimo Paaso 

30.7. MaijaTynkkynen 
6.8. Maija Tynkkynen

Urkukonsertit 13.8.–27.8. 
torstaisin klo 19 

13.8. Laurie Penpraze (USA) pasuuna ja 
Jurate Landsbergyte (Liettua) urut

20.8. Juhani Romppanen 
27.8. Elisa Freixo (Brasilia) 

Ohjelma 5 e

Oulun päivien konsertti 
su 6.9. klo 17   

Henna-Mari Sivula ja Raimo Paaso laulu, 
Maija Tynkkynen cembalo ja urut, 

Oulunsalo Ensemblen jousitrio

25.6.  klo 20 Risto Ainali urut

2.7.  klo 20 Jaakko Rahko trumpetti  •  Laura Karhumaa piano

9.7.  klo 21 Ylikiimingin gospelryhmä

16.7.  klo 20 Veli-Matti Rautakoski laulu  •  Jenni Rautakoski urut ja piano

23.7.  klo 20 Virsi-ilta, Lauri Nurkkala urut

30.7. klo 20  Henna-Mari Sivula laulu  •  Raakel Pöyhtäri urut

6.8.  klo 20 Ville-Veikko Telkki laulu  •  Mari-Anna Telkki piano

13.8.  klo 20 Maija Lauri laulu  •  Sirkka Rautakoski laulu  •  Outi Nissi piano

20.8.  klo 20 Virve Karén laulu  •  Ilkka Virta luuttu

Kesäillan musiikkihetki
Ylikiimingin kirkossa torstaisin

Pyhän Tuomaan kirkossa

Kesäkonsertit
ke 1.7. klo 19

 Juha Koskela, baritoni
Kari Kropsu, piano

Monipuolisen lied-ohjelmiston aloittaa  
Brahmsin laulusarjan Neljä vakavaa laulua edeten 

suomalaisiin yksinlaulutaiteen helmiin. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.  

ke 8.7. klo 19 
Kamarimusiikkiyhtye Duo Melodioso:

Auri Niskanen, viulu
Outi Jussila, piano

Sibeliuksen ja Brahmsin viulu- ja pianomusiikkia  
sisältävä konsertti, jossa kuullaan Brahmsin  

d-molli sonaatti ja Sibeliuksen  
karaktäärikappaleita op. 116 ja op. 34. 

Tilaisuuteen vapaa pääsy.

Kesäkonserttisarja jatkuu:

15.7.  Riina Impiö, urut

22.7.  Timo Huhtala, sello ja Raakel Pöyhtäri, 

 urut ja piano

29.7.  Mari Mäntylä, decacorde ja Hannu Annala, kitara

5.8.  Elias Niemelä, urut

12.8.  Jussi Juola, baritoni ja Lauri-Kalle Kallunki, 

 urut ja piano

Konsertteihin on vapaa pääsy.

oulun tuomiokirkkoseurakunta kiittää seuraavia yrityksiä lahjoituk-
sista vuoden 2009 Yhteisvastuukeräykseen:
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elämän polku

na Janica Taival, Enrik Tsok-
jin Juntunen, Santeri Toivo 
Tiitus Vartio, Hanna Her-
mien Wierenga, Oliver On-
ni Albert Willberg, Anton 
Oliver Tuorila, Samuel An-
dreas Tanhua, Reetta Maria 
Takkinen, Juho-Pauli Mika-
el Siuruainen, Anni Sissi Ra-
sinkangas, Ella Katri Mar-
jaana Raittimo, Niklas Ju-
ho Johannes Pyrrö, Joonas 
Juho Ilmari Pulkkinen, Kal-
le Ilmari Perälä, Sara Hele-
ne Parttimaa, Anni Johanna 
Pankova, Sohvi Elina Paaso, 
Miikka Johannes Määttälä, 
Aliina Inkeri Määttä, Lee-
vi Tapio Lehto, Juho Alek-
si Keskitalo, Saaga Sade So-
fia Kaikkonen, Benjami Jo-
hannes Jämsén, Antti On-
ni Eemeli Heikkinen, Tuuli 
Vilhelmiina Haverinen, Ai-
na Bertta Elviira Alakärppä. 
oulujoki: Eedit Sointu Ek-
fors, Milla Taika Tuulia Hon-
kala, Emilia Eine Orvokki 
Kärkkäinen, Konsta Eemil 
Kärkkäinen, Petri Kalevi 
Matias Laakkonen, Konsta 
Eerik Lehtopuu, Antti Mar-
tin Partanen, Sakari Jaak-
ko Vakkala, Ella Viivi Alisa 
Tolonen, Mirjam Sara Kari-
ta Pöyhtäri, Leo Johannes 
Pohjolainen, Veeti Matias 
Pihlajaniemi, Luukas Ant-
ti Iivari Määttä, Urho Eemil 
Mertaniemi, Jetro Matias 
Majala, Janne Väinö Helan-
der, Konsta Daniel Heikki-
nen, Aada Tuuli Anita Haa-
palainen, Anna Sofia Alek-
sandra Aunola. 

Vihityt
Tuomiokirkko: Mika Juha-
ni Hedemäki ja Tiia Marika 
Pelttari, Antti Markus Roi-
vainen ja Terhi Katariina 

Ahvenlampi, Jarmo Johan-
nes Moilanen ja Riitta An-
neli Pitkäniemi, Mikko Jo-
hannes Tuomikoski ja Eeva 
Maria Nurkkala.
Karjasilta: Mikko Antti Sa-
vola ja Sanna Katariina Tuo-
maala, Jani Mika Olavi Pel-
tola ja Henna-Mari Hentu-
nen, Juha Henrik Seppänen 
ja Piia Kristiina Kokko, Ren-
ne Matti Hermanni Mäki-
nen ja Marja Elina Moila-
nen, Tapani Mikael Jaakko-
la ja Helka Johanna Kuisma, 
Olli Sakari Mikkola ja Mer-
ja Hannele Luttinen, Mat-
ti Mikael Sihvola ja Sanna 
Katriina Heikkilä, Jari-Mar-
kus Pohjola ja Eeva-Maria 
Hautakangas, Mika Petteri 
Kuusijärvi ja Hanne Marjaa-
na Siivikko.
Tuira: Teemu Henrikki Ee-
rikinkarju ja Hanne Juu-
li Väyrynen, Martti Arto 
Juhani Korhonen ja Tanja 
Tuulia Salonen, Tuure Ee-
rik Haavisto ja Maarit Han-
nele Annala, Markus Imma-
nuel Heikkilä ja Minna Jo-
hanna Anttila, Erno Juhani 
Valtteri Kulmuni ja Jonna 
Katharina Saapunki, Ari Jo-
hannes Määttälä ja Mari Eli-
na Sipola, Jari Heimo Myl-
lymäki ja Jenni Maria Ala-
nenpää, Henri Matias Man-
kinen ja Anneli Katarina 
Luokkanen.
oulujoki: Pasi Markus Lau-
rila ja Sirpa Kaarina Honka-
nen, Jouni Juhani Parkki-
nen ja Henna Kristiina Lei-
pivaara, Juha Matias Lou-
kusa ja Maija Inkeri Mylly-
lä, Markus Olavi Hanhela ja 
Tytti Anna Inkeri Holmi.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Fanny Oner-

oulujoen seurakun-
nassa ei ole 
diakonian 

puhelinvarausta 

22.6.–24.7. taloudel-
lisen tuen hakemista 

varten.

ToimipaikatKirkot
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti
Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3
Tuiran kirkko 
Myllytie 5
Ylikiimingin kirkko
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19
Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Juuman leirikeskus
Juumantie 126, 93850 Käylä
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6
Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Oulujoen pappila
Oulujoentie 72 
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Rokuan leirikeskus
Rokua
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

Siiranjärven eräleirikeskus
Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Vanha pappila,
Pappilantie 2, Ylikiiminki
Vasamon leirikeskus
Vasamontie 55, Ylikiiminki
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5, Ylikiiminki 
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
p. (08) 316 1401
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932
Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3200
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

Tuiran seurakunta
Myllytie 5, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 4600
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Hannu Ojalehto p. 0400 681 833

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu, p. (08) 531 3500
avoinna ma–pe klo 9–16
Kirkkoherra Paavo Moilanen p. 040 510 2837

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki, p. (08) 8177 008 
avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–12

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi

va Pyykkö 84, Unto Johan-
nes Eloranta 58, Emil Jo-
hannes Karvinen 91, Heimo 
Ohenoja 76, Eino Taisto Ra-
vaska 67, Arto Pekka Kalevi 
Sarkkinen 44, Elna Siiri Lyy-
dia Turkka s. Runni 92.
Karjasilta: Ritva Anja Ir-
meli Hekkala s. Metso 76, 
Paavo Oskari Marjamaa 
71, Toivo Konstantin Moi-
lanen 84, Raimo Henrik Er-
vasti 61, Paula Tellervo Sa-
lakka s. Fält 80, Riku Petteri 
Sotka 21, Irma Helvi Annik-
ki Väänänen s. Pyykkö 88, 
Elli Katri Ängeslevä s. Man-
nermaa 94. 
Tuira: Valto Antero Järvelä 
75, Anja Sinikka Korhonen 
s. Korhonen 77, Reijo An-
tero Kuosmanen 65, Jenni 
Lahja Marie Luokkanen 20, 
Uuno Vilhelm Paso 85, Sep-
po Lauri Pellikka 69, Kau-
ko Yrjö Puhakka 81, Aino 
Margareeta Jämsä 86, Au-
ne Maria Puurunen s. Haa-
palahti 80, Vieno Esteri So-
fia Pöytäkangas s. Kynsileh-
to 86.
oulujoki: Tyyne Annikki 
Säävälä s. Louhela 78, Lee-
na Hiltunen s. Hämeennie-
mi 68, Veli Herman Holtin-
koski 81.

2
0

0
9

1.7. Löytö                                
8.7. Musailta
15.7. Palveluksessa                                                    
22.7. Love is ALL
29.7. Kristus
5.8. Totta vai tarua
12.8. Musailta
19.8. Etsintää
26.8. Ai mää vai?

HOX! Livemusa alkaa klo 19.

Miehelläkin tunteet on 
Miehisiä runoja kautta aikain 

Perjantaina 10.7. klo 18 Kastellin kirkossa 

Runoja tulkitsevat Juha Vähäkangas, Juhani, Jenna ja 
Roosa Salmela, Pertti Anttila, Tuomas Kyngäs, Pekka 
Junnila, Jorma Siira, Tero Sallamo, Eeva Holma, Eeva-
Kaarina Sarastamo, Terttu Välikangas ja Pirkko Böhm-
Sallamo.

Kastetut
Tuomiokirkko: Lyydia An-
na Maaria Leinonen, Aino-
Tuulia Teresia Ponto, Sa-
muel Roope Johannes San-
kala, Mikael Sami Johannes 
Sankala, Noel Kaapo Jo-
hannes Sankala, Laura Ali-
na Olivia Sankala, Helmi 
Siilia Silvola, Mikael Heikki 
Kristian Viertola, Alisa Pik-
ka Beata Rissanen, Matilda 
Sofianna Piippo, Jimi Kristi-
an Mulari, Joona Eino Ola-
vi Heikka.
Karjasilta: Matilda Elisabet 
Häkkilä, Julia Linnea Kata-
riina Jakkula, Janni Joanna 
Joenväärä, Olli Iikka Alek-
si Jouhten, Emmaliina Alek-
sandra Lehtonen, Topias Py-
ry Aukusti Mattanen, Jenna 
Ellida Mattila, Eevi Adelii-
na Nauha, Veeti Mikael Pu-
das, Jonna Unelma Seppä-
nen, Oona Sylvia Viitavaa-
ra, Lilja-Sofia Beata Tuohi-
maa, Sandra Sofia Oika-
rinen, Niko Hannu Juha-
ni Nordström, Helmi Aino 
Maria Mäkinen, Helka Tai-
mi Valpuri Moilanen, Aar-
ni Ilmari Mielityinen, Jas-
per Aleksanteri Kukkonen, 
Vilma Elina Karjalainen, Ii-
da Justiina Juntunen, Patrik 
Vilho Matias Joensuu, Mico 
Heikki Juhani Inget, Niklas 
Tuomo Juhani Hiltunen, Jo-
se Eemeli Hannila, Eva Lucia 
Girault, Lea Maria Girault, 
Frida Emilia Airas.
Tuira: Jasper Sebastian Kur-
hela, Emilia Maria Kuusijär-
vi, Minja Kaarina Meriläi-
nen, Roope Heikki Johan-
nes Pelkonen, Joona Sebas-
tian Ollinpoika Puurunen, 
Aamos Toivo Antero Rik-
berg, Isla Emilia Salo, Oo-
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Pohjoissuomalaiset 
kunnostautuvat ainoana 
hiippakunnallisten 
lähetysjuhlien 
järjestämisessä, mutta 
häviävät lähetystyön 
taloudellisessa 
tukemisessa muille 
seurakunnille.

Jos kiinnostusta lähetystyö-
hön mitattaisiin vain rahal-
la, pohjoissuomalaiset eivät 
voisi röyhistellä rintaansa. 

Jo usean vuoden ajan pohjoisen 
seurakunnat ovat tukeneet lähe-
tystyötä huomattavasti kitsaam-
min kuin seurakunnat keskimää-
rin muualla Suomessa. 

Oulun hiippakunnassa lähe-
tystyön ja kansainvälisen dia-
konian kannatus oli jokaista 
seurakuntalaista kohden viime 
vuonna hieman alle 8 euroa. 
Esimerkiksi Helsingin hiippa-
kunnassa vastaava luku oli yli 
15 euroa. 

Keskimäärin kannatus oli seu-
rakunnissa reilut 11 euroa jäsen-
tä kohden. 

Oulun hiippakunta poikke-
aa kuitenkin muista hiippakun-
nista siinä, että pohjoisessa on 
järjestetty 1980-luvun alusta 
saakka vuosittain oma lähetys-
juhla. Hiippakunnallinen juh-

Lumijoki hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 25.6.–9.7.2009

Kirkkoherra Matti Keski-
nen vuosilomalla 25.6.–2.8. 
Sijaisena Vesa Äärelä Oulun-
salon seurakunnasta p. 044 
745 3858.
Kastettu: Loviisa Vilhelmii-
na Ronkainen.
Konsertti ke 1.7. klo 19 kir-
kossa. Tommi Alakärppä, ki-
tara ja Matias Lahti, viulu. 
Ohjelmassa muun muassa 
Telemannin ja Mozartin mu-
siikkia. Vapaaehtoinen ohjel-
mamaksu musiikkityölle. 
Runon ja suven ilta ma 6.7. 
klo 19 kirkossa. Runoja, mu-
siikkia ja kesäisiä yhteislau-
luja.

KIRKKo AVoInnA 
22.6.–22.8.
ma-la 12–18 
su 10–16

KIRKKoheRRAnVIRASTo 
on suljettu 1.6.–16.8. 

Rukouspiiri to 25.6. klo 18 
Helli Eeronkedolla. 
Matalakynnys su 5.7. klo 16 
Korsuhovilla.
Partio: Leiriläiskokoukset Li-
mingassa 1.7. ja 8.7. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä 
on 8.7. Päivystys klo 15–17 
partiotoimistossa Limingas-

sa. Tiedustelut hannu.luu-
kinen@pohjanmaa.partio.fi, 
p. 044 2128 722. Lisätietoa 
www.niittykarpat.fi. 
Kastetut: Severi Joonatan 
Anttila, Veeti Ville Ossian 
Klaavo, Inka Maaria Mäki-
talo, Väinö Aimo Eemeli As-
pegren, Urho Tapani Tölli.

Lumijoen kirkko 
toimii tiekirkkona 

8.6.–31.7. 
Kirkko on avoinna 

kello 10–16.

Rippikoululaiset solmussa.

Aviokuulutus: Ari Juha-
ni Koivisto ja Hanna-Lee-
na Herukka, Antti Sakari 
Härkönen ja Heidi Susanna 
Raappana.
Vihityt: Onni Aleksi Vähä-
söyrinki ja Heidi Marianne 
Pernu, Janne Sakari Sallinen 
ja Airi Helena Laurila.Konfirmaatiomessu vietettiin 14.6. kirkossa. 

Kempeleen lähetysjuhlilla huomioidaan nuoret perheet

Pohjoisessa juhlitaan muita 
perusteellisemmin lähetystyötä

linta on jätetty väliin vain sil-
loin kuin valtakunnalliset Suo-
men Lähetysseuran Lähetys-
juhlat on pidetty Oulun hiip-
pakunnassa.

Tänä vuonna hiippakunnal-
lista lähetysjuhlaa vietetään 28.–
30. elokuuta Kempeleessä. Sinne 
odotetaan lähes tuhatta lähetys-
työn ystävää eri puolilta pohjoi-
sinta Suomea. Juhlien aiheena on 
Toivon Tuulet.

kempeleessä 
nuorekkaat juhlat
Nuorten lapsiperheiden löy-
tämä Kempele järjestää itsen-
sä näköiset lähetysjuhlat, Kem-
peleen seurakunnan lähetys-
sihteeri Minna Sorvala kertoo. 
Lasten ikiomassa tilaisuudessa 
lauantaina päivällä tehdään ja 
lennätetään paperileijoja. Lau-
antai-iltana ohjelmassa on Pik-
ku-Toivojen bileet. Tilaisuuden 
juontavat lapset. Silloin laval-
le astuu muun muassa taikuri, 
jonglööri ja vatsastapuhuja Tai-
ka-Petteri.

Nuorisotyönohjaaja Pia Rät-
tyä iloitsee, ettei nuoria kempe-
leläisiä ole tarvinnut väkisin in-
nostaa talkootöihin juhlien on-
nistumiseksi. 

– Nuoret toivovat oikeasti, et-
tä vieraille jäisi näistä juhlista hy-
vä mieli. Seurakunnassa lähetys-
työ on tullut heille läheiseksi yh-

teisen namibialaisen kummilap-
semme kautta. 

Kempeleläinen Nina Peltola 
on yhdessä monen muun kanssa 
tuunannut lähetysjuhlille myyn-
titavaroiksi muun muassa kän-
nykkäkoteloita, tyynyliinoja ja 
emalikoruja. Jälkimmäisiä eri-
tyisesti pojat ovat olleet innok-
kaita tekemään.

Nina Peltolalle lähetystyö on 
ennen kaikkea välittämistä.

– Lähimmäisenrakkaus ylet-
tyy lähetystyössä kauas. Kai-
killa ihmisillä on väliä, niillä-
kin, jotka asuvat etäällä meis-
tä. Kaikki ovat tärkeitä, ja siksi 
jokaisella pitää olla mahdolli-
suus elämässään mahdollisim-
man hyvään.

RiittA HiRvONeN

Kempeleen lähetysjuhlille kaiva-
taan talkoolaisia esimerkiksi puh-
taanapitoon, liikenteen ohjauk-
seen, kolehdinkantoon ja järjes-
tysmiehiksi. Vapaaehtoiset saavat 
vaivanpalkaksi ruoka- ja kahvilip-
puja sekä muistoksi lähetysjuhlille 
painetun teepaidan.

Talkoolaiseksi voivat ilmoit-
tautua myös muut kuin kempele-
läiset. Yhteystiedot minna.sorva-
la@evl.fi. Juhlista saa lisää tietoa 
osoitteesta www.evl.fi/srk/kempe-
le/lahetysjuhlat.Nuorisotyötä opiskeleva Nina Peltola on huomannut, että pieni merkitsee 

paljon lähetystyössä. Kempeleläisnuoret ovat valmistaneet omia käsitöitä, joita 
lähetysjuhlilla myydään avustusvarojen saamiseksi.

Jaan i  F ö h r

AITATALKooT

Tämän kesän aikana ra-
kennetaan hautausmaan 
kiviaita talkootyönä.
Rakentaminen on seura-
kuntalaisten yhteishanke. 
Ilmoittaudu talkootyön-
tekijäksi Seppo Pietilälle, 
p. 050 5286438.
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Vanhemman väen leiri  
3.–7.8. Isonniemen leirikes-
kuksessa. Ilm. 17.7. mennessä 
diakoniatoimistoon perjan-
taisin klo 9–11 p. 5472 636. 
Leirin hinta 15 euroa. Ilmoit-
tautuneille postitetaan leiri-
kirje, jossa tarkemmat tiedot 
leiristä. 
nuotioilta ke 8.7. klo 18 Vil-
lenniemen uimarannalla Häy-
rysenniemessä, sateen sattu-
essa Villenniemen makasiinil-
la. Ohjelmassa yhteislaulua ja 
hartaus. Seurakunta tarjoaa 
makkarat ja kahvit.
Suomen vanhoillislestadio-
lainen rauhanyhdistys ry:n 

seurat la 4.7. ja su 5.7. klo 12 
Kellon srk-kodissa.
Kellonkartano: Sielunhoi-
toiltapäivä Sydämellä Jee-
suksen la 27.6. klo 16, lähel-
lä Jumalaa -ilta klo 18.30. 
Kartanon kirkko su 28.6. klo 
13, Anneli Kauppi.Lauluseu-
rat klo 15. Kartanon kirkko 
su 5.7. klo 13, T. Pokka, ja klo 
15 Raamattujuhla Gideoni-
en kanssa. Ilta rukouskappe-
lilla Sanan, laulelun ja ruko-
uksen merkeissä ke 1.7. ja ke 
8.7. klo 18. Leirejä: Musiikki- 
ja medialeiri nuorille (14–18-
v.) 30.6.–2.7. Ilm. p. 044 0210 
112. Kuntouttavien sanojen 
kirjoittajaleiri 16.–17.7. Tee-
mana Ihmisenä oleminen – 
lähikuvaa ja panoraamaa. 
Pirkko Böhm-Sallamo, Te-
ro Sallamo. Ilm. p. 040 5545 
298. Taideleiri 30.7.–1.8. Ku-
vataiteilija Riitta Ranta. Ilm. 
p. 040 5966 979.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Nuotioilta la 4.7. klo 

18.30 Paason huvilalla Yli-
Iissä, Pahkalantie 1730. Seu-
rat su 5.7. klo 18 ry:llä. Kel-
lo: Seurat su 5.7. klo 17 ry:llä. 
Nuortenilta ti 7.7. klo 18.30 
Harjun rannassa.
Kastettu: Pihla Sofia Mylly-
nen, Mirja Elina Krankka, El-
si Minea Sirviö, Justus Voi-
ma Viljami Marttila, Ellen Li-
lia Sofia Ojala, Anni Matilda 
Riutta, Sumu Mikko Herman 
Taskila, Jesse Johannes Nissi-
lä, kaksoset: Petra Marja ja 
Riku Jouko Jokela.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jarmo Tapani Räinä ja Han-
nele Anja-Mari Meriläinen, 
Mikko Tapani Kesti ja Katri 
Johanna Alaraatikka, Eetu 
Allan Kumpula ja Riitta Anna 
Eveliina Raudaskoski, Mikko 
Juhani Mämmi ja Kaisa Lee-
na Tuominen.
Kuolleet: Taimi Selina Mä-
kelä 83, Valde Aleksante-
ri Lindgren 74, Lilja Kyllikki 
Heikkinen 72.

Pappi päivystää  pe klo 13–
16 Zeppelinin kappelissa. 
Kesälomatauko 17.7.–14.8. 
Myös kesäaikaan kappeli on 
avoinna kauppakeskuksen 
aukioloaikoina. Kappelissa 
Matti Lahtisen puupiirros-
sarja kirkkovuoden aiheista. 
Kesäkahvila torstaisin 9.7. 
16.7., 23.7. ja 30.7. klo 12–
14 Kirkonkylän srk-kodilla.  
Tervetuloa kahvikupposen 
äärelle tapaamaan tuttu-
ja ja rupattelemaan, laula-
maan kesäisiä lauluja ja hil-
jentymään.
omaishoitajien retki ke 
15.7. Oulunsalon Umpimäh-
kässä. Retken hinta 10 €. 
Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 8.7. mennessä Sirkku 

Määttä p. 040 7790368 tai 
Soile Pakkanen, p. 040 7790 
367.
Seurakuntaretki hengen 
uudistus kirkossamme ry:n 
kesäjuhlille 31.7.–2.8. Riihi-
mäelle. Retki maksaa 105 
euroa (sisältää matkat, yö-
pymisen Lopen leirikeskuk-
sessa sekä aamu- ja iltapa-
lat). Yöpymiseen omat liina-
vaatteet mukaan (lakanat 
ja pyyhkeet). Majoitus 2–6 

hengen huoneissa. Majoi-
tukseen kuuluu perjantaina 
iltapala, lauantaina aamu- 
ja iltapala ja sunnuntaina 
aamupala. Ilmoittautumi-
set 15.7. mennessä p. 5614 
500 arkisin klo 9–15.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
nuoret: Nuotioillat perjan-
taina 26.6. ja 3.7. klo 20–23 
Vanhan pappilan pihalla.
Suviseurat oripäässä 26.–

29.6. Järjestäjänä Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskus-
yhdistys.
Kastetut: Emilia Laura Kir-
sikka Vedenoja, Joona Ola-
vi Juka, Satu Katariina Ala-
talo, Aatu Voitto Juhani Sil-
lanpää, Melinda Emilia Vä-
häjylkkä, Juho Alvari Tah-
kola, Jesse Kari Veikko Sipo-
la, Emil Sakarias Eriksen, Lu-
ka Mikael Lindroos, Eevi Aa-
dalmiina Parkkila, Oskari Oli-

ver Juhani Teriö, Eemeli Nii-
lo Petteri Mustonen, Kaapo 
Niilo Juhani Kaasalainen.
vihityt: Marko Paavali Rais-
kio ja Sari Maarit Aho, Rau-
no Kalevi Sipola ja Mervi 

Johanna Korva, Toni Juhani 
Ahvenlampi ja Riikka Maria 
Koret, Henri Juhani Kesti ja 
Sini Marjukka Huotari, Ve-
sa Tapio Limingoja ja Marja 
Riitta Tuovinen.

urkukonsertti ke 1.7. klo 
19 seurakuntakeskuksessa. 
Esiintyy Markus Wargh, il-
tahartaus Miia Seppänen.
Kesäillan sävelhartaus ke 
8.7. klo 19 kirkossa, Hen-
na-Mari Sivula, laulu ja Kat-
ri Niskakangas, urut, Miia 
Seppänen, iltahartaus.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk), Seija Lomma 
040 579 3247 (Kk) tai Jaana 

Kontio (Jääli) 040 579 3248. 
Jaana Kontio lomalla 29.6.–
19.7. ja Erja Haho lomalla 
13.7.–7.8. Loma-aikoina ota 
yhteys Seija Lommaan.
Kirkkoherra Pauli niemelä 
lomalla 29.6.–2.8. Sijaisena 
vs. kappalainen Raimo Sa-
lonen.
Kirpputori Lähetyspisa-
ra Tuohimaantie 12. Kesä-
aukioloajat kesä- ja heinä-
kuussa: ma ja ke 10–18, ti, 
to ja pe 10–14.30. Kolmen 

euron kassiviikot jatkuvat 
heinäkuun loppuun asti. 
Kirpputorilta on mahdolli-
suus tilata mattoja, tai tul-
la itse kutomaan sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut: 
p. 050 322 4664. Mattojen 
hinta: Lp-langalla kudotut 
20 € / m, valmiiksi tehty tri-
koomatto 15 € / m, valmiik-
si tehty omilla kuteilla 5 € / 
m, itse tehtynä.
Rauhanyhdistys: Päiväseu-
rat su 5.7. klo 13 ry:llä. 
Kastetut: Rasmus Voitto 
Valtteri Hartikka, Lyyti Lo-
viisa Holappa, Veera Pau-
liina Saukkonen, Eemi Ben-
jamin Ronkainen, Tuuk-
ka Henry Heikura, Neabel-
la Daniela Mailiisa Holappa, 
Jami Oskari Törmi, Annuk-
ka Johanna Pitkänen, Viivi 
Aino Kaarina Saukko, Alissa 
Elviira Nevalainen. 
Vihityt: Raimo Kalevi Korpe-
la ja Hanna-Leena Pekkala. 
Kuolleet: Rauni Irja Metto-
vaara 86.

Kirkkoherranvirasto 
ja seurakuntatalo
Kirkkotie 6 
Kiiminki

Toimistosihteeri
Lisa Fridman 
p. 040 584 4406

Kirkkoherranvirasto
avoinna 1.6.–31.8. 

ma-pe klo 10–15 
to klo 10–17 

KeSäILLAn 
SäVeLhARTAuS
MARKuS WARGhIn 
TAhDISSA 

Markus Wargh soittaa 
seurakuntakeskukses-
sa 1.7. kello 19 Bachin ja 
Mendelssohnin musiik-
kia sekä improvisoi an-
netuista teemoista.
 Markus Wargh (s. 
1969) on opiskellut ur-
kujensoittoa Sibelius-
Akatemiassa ja suo-
rittanut A-tutkinnon 
vuonna 1991. 
 Hän jatkoi opiske-
luaan Piteån musikki-
korkeakoulussa 1992–
1995 valmistuen kon-
serttiurkuriksi. Vuosi-
na 1995–2001 Wargh 
on opettanut urkujen-
soittoa ja improvisaati-
ota Piteån musiikkikor-

keakoulussa. 
 Hänet valittiin Vuo-
den nuoreksi urkutai-
teilijaksi Lahden ur-
kufestivaalilla vuon-

na 1992. Tällä hetkellä 
Wargh toimii konsertti-
urkurina sekä Luulajan 
tuomiokirkon urkurina 
Ruotsissa. 

Kirkkoherranvirasto
Kirkkotie 10

avoinna 
ma-pe klo 10–14 

to klo 10–17
Puh. (08) 5471 185
Fax (08) 5475 203

Soi kunniaksi Luojan!
KeSäILLAn SäVeLhARTAuDeT
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa torstaisin kello 20

25.6.  Juha Koskela baritoni ja Kari Kropsu piano ja urut.
  Iltahartaus Sami Puolitaival.
2.7. Christian Ahlskog urut.
  Iltahartaus Jaakko Kaltakari. 
9.7. Pauliina Kallio harppu ja Johanna Leponiemi alttoviulu. 
  Iltahartaus pastori Outi Pohjanen.
16.7. Sirpa Berg oboe ja Sinikka Holma-Peets piano. 
  Iltahartaus Arto Nevala.
23.7. Lauluyhtye Cappella pro Vocale.
  Iltahartaus Sami Puolitaival. 
30.7.  Oopperalaulaja Hannu Niemelä baritoni ja 
  kanttori Hannu Niemelä urut. 
  Iltahartaus rovasti Hannu Lauriala.  
6.8. Hannu Holma baritoni ja Tuomas Pyrhönen urut.
  Iltahartaus Martti Heinonen. 
13.8. Heikki Takkula sello ja Risto Ainali urut.
  Iltahartaus Eeva Mertaniemi. 
20.8.     Elias Niemelä urut. 
  Iltahartaus Jaakko Kaltakari.
27.8. Oulaisten Nuorisokuoro, johtaa Tapani Tirilä.
  Iltahartaus piispa Olavi Rimpiläinen. 

  Vapaa pääsy, ohjelma 2 euroa.

Christian Ahlskog 
esiintyy Kesäillan 
sävelhartaudessa 
2. heinäkuuta.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 25.6.–9.7.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto oli seurakunnassam-
me 9 407 euroa. Kiitokset 
kaikille Yhteisvastuukeräyk-
seen osallistuneille kerääjil-
le, talkoolaisille, esiintyjille 
ja lahjoittajille. 
Miesten piiri pe 26.6. klo 

18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 28.6. klo 18 Lammin-
ahon talolla, Lea Saarinen, 
Leila Ikonen, Antti Piirola, 
Jouni Heikkinen. Lähtö seu-
rakuntatalolta 17.

hartaus ja ehtoollinen ti 
30.6. klo 13.30 palveluasun-
noilla, Jouni Heikkinen.
hartaus ja ehtoollinen ti 
30.6. klo 14.30 tk-sairaalas-
sa, Jouni Heikkinen
hartaus ke 1.7. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 

hartaus to 25.6. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
herännäis-Siioninvirsiseu-
rat ti 30.6. klo 19 (huom. ai-
ka!) Eila ja Jarmo Junttilal-
la, Jyväskyläntie 97, Alatem-
mes.
hartaudet: To 9.7. klo 13.15 
vuodeosastolla ja klo 14 
Alatemmeksen vanhainko-
dilla.
Yhteisvastuukeräys 2009 
tuotti 517,22 euroa. Par-
haat kiitokset kaikille, jot-
ka ovat tehneet töitä mo-
nin eri tavoin keräyksen hy-
väksi. Etsimme keräysjohta-
jaa Yhteisvastuukeräykselle. 
Oletko kiinnostunut tehtä-
västä vai voisitko suositella 
jotakuta toista. Keräysjoh-
tajan kanssa toimii YV-toi-
mikunta ja sihteerinä ovat 
diakonissat vuorovuosin. 
Tehtävänkuva määritellään 
yhdessä, jolloin siitä tulee 
uudelle tulokkaalle sopiva. 
Ota rohkeasti yhteyttä 10.7. 

mennessä. Tiedustelut dia-
konissa Marja-Liisa Hauta-
mäki 044 7521 227 tai säh-
köposti: marja-liisa.hauta-
maki@evl.fi.
Diakoniatyö: Kirkonky-
län diakoniatoimisto suljet-
tu, Sinikka Ilmonen lomal-
la 15.6.–19.7. Tupoksen dia-
koniatoimisto suljettu, Mai-
sa Hautamäki lomalla 13.7.–
11.8. Maisa p. 044 7521 227.
nuoret: Nuorten nuotioil-
ta to 2.7. Arboretumissa 
klo 18 alkaen. Katri lomal-
la 13.7.–9.8.
Rippikoulut: Valokuvaus ja 
konfirmaatioharjoitus pe 
26.6. klo 17–19 kirkossa ke-
sä II -ryhmälle. Mahdolli-
suus yksityiskuviin.
Päiväkerhot: Kerhot alka-
vat viikolla 36 (31.8. alkaen). 
Kerholistat nähtävillä Koti-
kolon ja Vanamon ulko-ovis-
sa 20.8. alkaen. Perhekerhot 
alkavat syyskuun puolivälis-
sä. Seuraa ilmoittelua.

Partio: Pökkelön 2. leiri-
läiskokous ja johtajako-
kous ke 1.7. klo 18 Kotiko-
lolla. Pökkelön 3. leiriläis-
kokous ja johtajakokous 
ke 8.7. klo 18 Kotikololla. 
Kesäleiri Kalevala-Pökke-
lö Heinijärvellä 17.–22.7. 
Ilmoittautumislomakkeet 
jaossa Kotikololla. Lomak-
keita ja leirikirjeitä saa lei-
riläiskokouksista. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä 
8.7. Leirimaksu sudenpen-
nuilta 25 € ja muilta 50 €. 
Laskutetaan jälkeenpäin. 
Lisätiedot hannu.luuki-
nen@pohjanmaa.partio.fi, 
p. 044 2128 722 ja www.
niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Nuotioil-
ta pe 3.7. klo 19 Pirjo ja Kai 
Ylimäellä. Seurat su 5.7. klo
14 ry:llä.
Kastettu: Neea Emilia Heik-
kinen.
Kuollut: Irja Mirjami Lääpe-
ri 82.

Jumalanpalvelustiedot löy-
tyvät sivulta 12.
herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 28.6. klo 15 Oulussa 
Kastellin kirkossa. 
Laulupiiri ke 1.7. klo 12 mu-
seolla.
hartaus ke 1.7. ja 8.7. klo 
13.30 Salonkartanossa.
hartaus to 9.7. klo 11.30 Tep-
polassa.
oulunsalon kirkonkylän ry: 
Seurat su 5.7. klo 18 ry:llä, 
Lauri Kinnunen, Juhani Lepis-

tö. Seurat su 12.7. klo 18 ry:llä, 
Matti Mäkimartti, Esa Kurkela.
SRK:n suviseurat 26.–29.6. 
Oripäässä. Seuraradio lähet-
tää suviseuraohjelmaa taa-
juudella 88.8 MHz to 25.6. 
klo 12.30–24, pe-su klo 6–24 
sekä ma 29.6. klo 6–21. Voit 
kuunnella suviseuroja inter-
netin välityksellä osoittees-
sa www.suviseurat.fi.
Työntekijät: Kirkkoherra Ta-

kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma-to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

AVoIMeT oVeT 
PAPPILASSA 

tiistaina 30.6. 
klo 11–13 ja 16–18

Olemme remontoineet 
1850-luvulla rakenne-
tun pappilan yläkertaa 
osin palauttaen alkupe-
räiseen asuun. 

Tervetuloa 
tutustumaan!

KANSANLAULU-
KIRKKO

su 28.6. klo 12
Museolla

toimittaa Vesa Äärelä
kanttorina Taru Pisto

Sadesäällä kirkossa.
Huom! messua
ei ole klo 10.

MUSIIKKIHETKIÄ
OULUNSALON  KIRKOSSA

Ti 30.6. klo 19
Matias Lahti, viulu

Tommi Alakärppä, kitara

Klassista musiikkia (Corelli, Telemann, Mozart)
ja soittajien omia kansanlaulusovituksia.

Ke 8.7. klo 19
Johanna Leponiemi, alttoviulu

Pauliina Kallio, harppu

Mahdollisuus päästä kuuntelemaan taivaallista
musiikkia kauniissa kirkossa.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Omaishoitajien leiripäivä
ke 15.7. klo 10 16 Umpimähkässä

Saunomista, ruokailu ja yhdessäoloa.
Päivä on tarkoitettu Oulunsalon ja

Kempeleen omaishoitajille.
Pieni osallistumismaksu.

Ilmoittautumiset 8.7. mennessä
Maijalle p. 044 745 3853

pio Kortesluoma vuosilo-
malla 25.6.–29.6. ja 9.7.–3.8. 
Kappalainen Vesa Äärelä 
vuosilomalla 30.5.−26.6. Vs. 
diakonissa Sanna Karppinen 
lomalla 29.6.–2.8.  
Diakoniatoimisto kiinni ma 
29.6. 
Kastettu: Linnea Merja Au-
roora Karhumaa, Teemu Ma-
tias August Kolehmainen, 
Rolle Kustavi Sääskilahti.

eu-RuoKAPAKeTIT ovat 
jaossa Oulunsalon työt-
tömien tukiyhdistyskes-
sä, Luukintie 7, ma-to klo 
10–16, pe klo 10–15.30. 
Ruoka-avustus on tar-
koitettu oulunsalolaisille 
työttömille ja vähävarai-
sille perheille. 

Muhoksen kirkko on tiekirkko

Avoinna 10.6.–14.8. 
ma-pe klo 10–16

muulloin sopimuksen mukaan  
p. 08  533 1284

Suomen vanhin laajentamattomana säily-
nyt tukipilarikirkko vuodelta 1634. Sen ja 
1700-luvun puolivälissä rakennetun kellota-
pulin uusgoottilainen asu on 1870-luvulta. 
Hieno virsinumerotaulu. Emanuel Granber-
gin seinämaalaukset sakaristossa ja lehteri-
kaiteissa.

Heikkinen.
hartaus ja ehtoollinen to 
2.7. klo 13.30 Jokirinteen 
palvelukodeissa, Simo Pek-
ka Pekkala, Erika Holappa.
Lauluilta lähetysystäville 
to 2.7. klo 18 Laitasaaren ru-
koushuoneella, kanttori Eri-
ka Holappa.
hartaus to 9.7. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala. 
Ilmoittautuminen herät-
täjäjuhlille ja seurakun-
taretkelle. Herättäjäjuhlil-
le 4.7. sitovat ilmoittautu-
miset viimeistään ti 30.6. 
ja seurakuntaretkelle Haa-
paranta– Keminmaa–Kemi 
28.–29.7. sitovat ilmoittau-
tumiset ke 15.7. mennes-
sä kirkkoherranvirastoon  
p. 533 1284. 
Rippikoulut: Kesä II -rippi-
koulun leirijakso 29.6.–3.7. 
Koortilassa, konfirmaatio 
5.7. klo 10 kirkossa.  
Laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 

Re i j a  Haa p a la in e n

w w w.sxc . hu /  H e lmu t  G eve r t
klo 6.30. To 2.7. klo 18 lau-
luilta lähetysystäville, Jou-
ni Heikkinen, kanttori Erika 
Holappa.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 5.7. klo 17 
ry:llä.
Kastetut: Erika Isa Sofia 
Haataja, Miki Johannes Iso-
hanni, Meea Adele Joen-
takanen, Mikkonen Lotta-
Maria, Jami Kasperi Mus-
tonen, Tiia Karoliina Män-
nikkö, Tuuli Katariina Män-
nikkö, Rasmus Eemil Juhani 
Niskanen, Eetu Väinö Juha-
ni Salmi.
Vihitty: Tommi Petri Tapio 
Kukkohovi ja Eija Marjatta 
Jokikokko; Jarno Olavi Ti-
hinen ja Johanna Katariina 
Maaninen.
Kuollut: Urpo Sakari Lind-
fors 48, Eine Eliina Puhakka 
s. Tuokkola 83, Hannu Pek-
ka Samuli Välimaa 59, Tyy-
ne Elisabet Kaiponen s. Lot-
vonen 89.
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Messu su 28.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, kanttori Keijo Piirai-
nen. Taksi seurakuntakodil-
ta kirkkoon 9.30, omavastuu 
3 € edestakainen matka.
Messu su 5.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Kukkurai-
nen, avustaa Jaakko Sääski-
lahti, kanttori Jukka Jaakko-
la. Sunny Fligts mukana ju-
malanpalveluksessa. Taksi 
seurakuntakodilta kirkkoon 
9.30, omavastuu 3 € edesta-
kainen matka.
Rantakirkko su 5.6. klo 13 
Puhoksella Marjohiekalla. 
Toimittaa Juha Kukkurainen, 
kanttori Jukka Jaakkola.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 5.7. klo 17 Kurenalan 
ry:llä. Olavi Mäenpää, Tais-
to Määttä. Kesäseurat la 4.7. 
klo 19 Sarakylän kappelissa. 
Kesäseurat su 5.7. klo 12 Sa-
rakylän kappelissa. L. Kaik-
konen, A. Lohi. HPE ja seu-
rat klo 19 Sarakylän kappe-

lissa. J. Sääskilahti.
SRK:n suviseurat oripääs-
sä 26.–29.6. Seuraradio lä-
hettää suviseuraohjelmaa 
taajuudella 105,90 MHz 
torstaina 25.6. klo 12.30–
24, perjantaista sunnuntai-
hin klo 6–24 sekä maanan-
taina 29.6. klo 6–24. Inter-
netissä osoitteessa www.su-
viseurat.fi.
Kastettu: Kalle Mikael Nis-
kasaari, Mette Aino Karo-
liina Moilanen, Jere Antton 
Nissema, Eemil Matias Kär-
ki, Anniina Olivia Mattila, 
Venla Lumia Pilto.
Avioliittoon vihitty: Esa Jo-
hannes Alatalo ja Leila Ka-
tariina Illikainen.
haudattu: Anja Matilda Ii-
natti 78, Sinikka Marjat-
ta Koivumäki 48, Toivo Ry-
tinki 88, Lauri Olavi Mosku-
vaara 60, Aune Lievetmursu 
81, Helmi Nurmela 93, Toi-
vo Kustaa Kyngäs 84, Reino 
Piri 69.

KeSäJuhLIA

SRK:n Suviseurat 
25.–29.6. Oripäässä.  
Seuraradio Haapavesi 
90.80 MHz tai  
www.suviseurat.fi.  
SLeY:n evankeliumijuhla 
26.–28.6.  
Kristiinankaupungissa. 
herättäjäjuhlat 
3.–5.7.  Seinäjoella.
 

KeSTILä
Virsivartti ma 29.6. klo 12 
kirkossa. 
Kesäkerho ti 30.6. ja ke 1.7. 
päiväkerholaisille klo 10–12 
ja varhaisnuorille klo 13–15 
kerhokodissa. 
Kestiläpäivät 2.–5.7. Perin-
nejumalanpalvelus su 5.7. 
klo 10 kirkossa, jonka jäl-
keen sankarihautojen kuki-
tus ja puhe sankarihaudoil-
la ja perinnepäivällinen seu-

KIRKoT AVoInnA 
 
Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän ja Rantsilan kirkot 
palvelevat tiekirkkoina.
 
Piippolan kirkko  24.6.–2.8. 
ja kirkkomuseo ke-la klo 10–16 su klo 9–12
Pyhännän kirkko - ” -  - ” - 
Rantsilan kirkko - ” -  - ” –
Pulkkilan kirkko - ” -        su klo 11–14
Kestilän kirkko  22.6. – 31.7. ma–pe klo 9–15, 
   muina aikoina sopimuksen mukaan

rakuntakodissa. 
Seurat su 5.7. klo 19 ry:llä, 
Timo Jurvelin. 
Kastettu: Elia Joakim Pikka-
rainen, Minja Juulia Tuomaa-
la, Aino Tuulia Keihäskoski.
Kuollut: Kimmo Juha-
ni Heikkinen 51, Pirjo Heli-
nä Pakonen s. Savilampi 46 
(Oulujoki evl.).

PIIPPoLA
Virsivartti ti 30.6. klo 12 kir-
kossa. 
Kotiseutuilta to 2.7. klo 19 
kirkkopihassa. Lauletaan ke-
säisiä lauluja. Kahvitarjoilu. 
Kastettu: Luukas Henrik 
Koskelo.

PuLKKILA
Kesähetki pe 26.6., 3.7. ja 
10.7. klo 14 kirkossa. 
nuotioilta ti 30.6. klo 18 
pappilassa. Ravintoa niin 
sielulle kuin ruumiille.
Virsivartti ke 1.7. klo 12 
kirkossa. 

ehtoollishartaus pe 3.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Seurat su 5.7. klo 13 rauhan-
yhdistyksellä, Osmo Leppä-
nen ja Ari Mikkola. 

PYhänTä
Perhekerhon kesäkaffit 
ma 29.6. klo 11 kerhohuo-
neessa. 
herättäjäseurat ti 30.6. klo 
13 Nestorin pihassa. 
Konfirmaatioharjoitukset 
ja valokuvaus la 4.7. klo 15–
17 Pyhännän kirkossa. 
Konfirmaatiomessu su 5.7. 
klo 10 kirkossa. 
Seurat su 5.7. klo 16 Tavast-
kengän kylätalolla. Kauko 

Kämäräinen ja Ahti Mylly-
koski. 
Kastettu: Janne Eevertti 
Leinonen ja Joel Juhani Pel-
likka.
Vihitty: Olli Pekka Aukus-
ti Tokola ja Riikka Hannele 
Halonen.

RAnTSILA
eu-elintarvikejako ti 30.6. 
klo 11–13 paloasemalla. Ja-
koperusteena vähävarai-
suus.
Seurat su 5.7. klo 12.30 
ry:llä. 
Kuollut: Veikko Johannes 
Junnonaho 71, Väinö Johan-
nes Hevosmaa 70. 

PRoJeKTIKuoRo

Tule sinä nuori tai aikuinen projektikuoroon!
Harjoitukset ke 8.7. ja to 16.7. Rantsilan seurakunta-
talossa. Esiintyminen perinnejumalanpalveluksessa  
su 19.7. klo 10 Rantsilan kirkossa. 

Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto tänä vuonna oli 
7 160 euroa. Lämmin kii-
tos kaikille vastuunkantajil-
le, lahjoittajille ja yhteistyö-
kumppaneille. 
hartaus to 25.6. klo 13.15 Li-
mingan terveyskeskuksessa.
Konfirmaatiomessu su 
28.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
herättäjäjuhlien lähtöseu-
rat su 28.6. klo 18 Lammin-
ahon talolla Nuojualla. Leila 
Ikonen, Antti Piirola, Jouni 
Heikkinen ja Lea Saarinen.
hartaus ke 1.7. klo 13 Puna-
hilkka-kodissa.
hartaus pe 3.7. klo 13.30 Le-
polassa.
Sanajumalanpalvelus su 
5.7. klo 18 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Riina Impiö.
Sävelhartaus to 9.7. klo 19 
Tyrnävän kirkossa.

Messu su 12.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa, vuoden 1959 
rippikoululaisten kirkkopyhä.
Sinkkujen vierailu ti 14.7. 
Hietasaareen Oulun sink-
kujen vieraaksi. Lähtö klo 
17.30 Tyrnävän seurakun-
tatalolta kimppakyydein. 
Hietasaaressa mahdollisuus 
saunomiseen.
Isovanhempi-lapsenlapsi 
-leiripäivä la 15.8. klo 10–
16 Kesäkodilla. Ilmoittautu-
miset 7.8. mennessä khran-
virastoon p. 5640 600.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 5.7. klo 18 Vella-
mo ja Toivo Ikolalla.
SRK:n suviseurat 26.–29.6.  
Oripäässä. Seuraradio lä-
hettää suviseuraohjelmaa 
taajuudella 88,80 MHz tors-
taina 25.6. klo 12.30–24, 
perjantaista sunnuntaihin 
klo 6–24 sekä maanantaina 
29.6. klo 6–21. Voit kuun-
nella suviseuroja interne-
tin välityksellä osoitteessa 

www.suviseurat.fi.
Kastettu: Enna Olivia Ala-
suutari, Aaro Veikko Ilma-
ri Jääskö, Sanni Sofia Kerä-
nen, Anni Karoliina Kujala, 
Irina Olivia Törmänen.
Avioliittoon vihitty: Marko 
Ville Alasuutari ja Suvi Tuu-
lia Kilpelänaho, Juho Mati-
as Saaranen ja Tanja Annika 
Heikkilä, Ville Kristian Lauri-
la ja Heidi Maria Heikkinen.
Kuollut: Helmi Elisabet Kar-
hu s. Korhonen 94.

TeMMeS
Messu su 5.7. klo 10 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttori-
na Riina Impiö. Temmespäi-
vät, kirkkokahvi Museolla. 
Kirkkokyyditys, Olavi Save-
la p. 0400 280 678. Vuoden 
1959 rippikoululaisten kirk-
kopyhä, juhla Temmespäivi-
en jälkeen seurakuntatalol-
la, jossa ruokailu klo 13.30.

PuDASJäRVen KIRKKo  

Avoinna 1.7.–9.8. 

Esittelijä paikalla 
ti-pe klo 11–17 ja 

su klo 11–18. 

Kirkon esittelijänä
toimii Marika Laakkonen.

VIeLä ehTII 
VARhAISnuoRTen 
LeIReILLe

Alle 10-vuotiaille: 
29.–30.6. Livon koululla 

Yli 10-vuotiaille: 
30.6.–2.7. Livon koululla 

Leirien ohjaajina toimivat 
Tiina Inkeroinen ja Kati 
Erkkilä.

Leireille ilmoittautumi-
nen kirkkoherranviras-
toon p. 08 8823 100. 

Leirin hinta on 5 € / leiri-
läinen (alle 10-vuotiaat) 
ja 10 € / leiriläinen (yli 
10-vuotiaat). Lisätietoja: 
040 571 46 36 tai tiina.in-
keroinen@evl.fi.

Tyrnävän ja Temmeksen kirkot 
ovat avoinna kesä-heinäkuussa 

tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin kello 12–16 
sekä sunnuntaisin kello 13–17.
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hAILuoDon SeuRAKunnAn KIRKKoheRRA 
MATTI KeSKInen

Minun nuorena omaksumassani piispa Eino Sormusen laatimassa ja kirkol-
liskokouksen vuonna 1948 vahvistamassa kristinopissa 2. käsky oli muodossa 
”Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaise-
matta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.” Käskyn nykymuodossa lau-
suminen on tarkennettu käyttämiseksi, eli älä turhaan käytä Jumalasi nimeä, 
sillä Herra ei jätä sitä rankaisematta, joka turhaan käyttää hänen nimeään. 

Lutherin Vähä Katekismuksen mukaan käsky merkitsee sitä, että meidän 
tulee niin pelätä ja rakastaa Jumalaa, että emme hänen nimessään toivota 
pahaa, vanno, noidu, valehtele, emmekä petä, vaan huudamme hänen nime-
ään avuksi kaikessa hädässämme, rukoilemme, ylistämme ja kiitämme sitä. 

Jeesuksen oppilailleen opettamassa rukouksessa on ohjaus toisen käskyn oi-
keaan käyttämiseen kaikkina elämämme päivinä. ”Isä meidän, joka olet tai-
vaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.” Tätä Luther selittää: ”Jumalan nimi 
on kyllä sinänsä pyhä, mutta me pyydämme, että se pyhitettäisiin meidän-
kin keskuudessamme.”  

Jumalan nimen pyhittäminen keskuudessamme tapahtuu Lutherin Vähän 
Katekismuksen mukaan: ”Kun Jumalan sanaa opetetaan puhtaasti ja selke-
ästi ja me Jumalan lapsina myös elämme sen mukaan. Auta meitä siihen, ra-
kas taivaallinen Isä! Mutta joka opettaa ja elää toisin kuin Jumalan sana opet-
taa, se häpäisee keskuudessamme Jumalan nimen. Varjele meitä siitä, taivaal-
linen Isä!” 

Oppi ja elämä sidottuna kristityn omatunnon kautta Raamatussa ilmoi-
tettuun Jumalan tahtoon eli elämän lakiin 
suojaa meitä Jumalan nimen käyttämisel-
tä väärin keskuudessamme ja suhteessa lä-
himmäisiimme, joita meidän tulee rakas-
taa kuin omaa itseämme. 

Nuorena ymmärsin toisen käskyn lähinnä 
Jumalan rangaistuksella uhkaamisena. Tämä tietenkin johti siihen, että py-
rin kaikissa tilanteissa vaikenemaan koko Jumalasta. Tämän kaltaista Juma-
lan nimen välttämistä olen havainnut myös toisissa ikäisissäni: Jumalauskoa 
ei pidä toitotella toisille.

On hyvä, että piispa Eero Huovisen katekismuksessa on vielä entistäkin sel-
keämmin opetettu ja nostettu esiin käskyn merkitys ja oikea käyttö ihmis-
suhteissamme ja omien asioittemme hoidossa. ”Jumalan nimi on pyhä. Käy-
tämme hänen nimeään oikein, kun rukoilemme, kunnioitamme ja kiitäm-
me häntä. Näin tunnustamme hänet omaksi, ainoaksi Jumalaksemme.” Vas-
taavasti Huovisen katekismus selittää käskyn kieltopuolen. ”Kun Jumalan ni-
messä tai häneen vedoten ajamme omia etujamme tai alistamme toisia, käy-
tämme hänen nimeään väärin. Jumalan nimen pilkkaaminen merkitsee Ju-
malan halveksimista ja tietoista kääntymistä pois hänestä.”

YRITTäJä 
TuoMo AnTTILA

Harmittavan usein toista käskyä ei noudateta ja Jumalan nimeä käytetään to-
dellakin väärin. Hengellisissä tapahtumissa olen huomannut, että esirukouk-
sissa ihmisillä on monesti todella pitkiä ”joulupukin listoja”, he pyytävät vain 
itsekkäästi itselleen uusia tavaroita. Eihän toki turhia rukouksia ole, mutta on 
Jumalan nimen turhaan lausumista, jos rukoillaan vain materian perään. On 
sanonta, että Jumala auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Ihmisten tulisi poh-
tia, mikä oikeasti on tärkeää ja minkä eteen he itsekin ovat valmiita panos-
tamaan. Eihän Jumalan harteille pidä sälyttää kaikkea turhaa saatavaa, kun 
ihmisillä on oikeasti hätä ja he tarvitsevat kaiken avun hengissä pysymiseen. 

Myös se on Jumalan nimen väärin 
käyttöä, että Hänen nimissään tehdään 
paljon pahaa, esimerkiksi oikeutetaan 
ja lietsotaan sotia sekä kansanmurhia, 
kuten läpi maailman historian on ta-
pahtunut. Ja löytyy Suomestakin nii-
tä poliitikkoja, lahkolaisia ja julkkik-
sia, jotka oikeuttavat Jumalan nimis-
sä tekojaan. En voi tietenkään kieltää, ettei joillekin ilmestys olisi tullut ja sen 
myötä tietty tehtävä, mutta monesti asiat joita Jumalan nimissä ajetaan, ei-
vät ole hyviä asioita. Ihmisten pitäisi välttää väittämästä, että he tietävät mi-
kä Herran tahto oikeasti on.

Toinen käsky on edelleen ajankohtainen, se elää nykyajassa. Tätä käskyä oi-
kein noudattamalla sotiin ja vääristyneisiin hurmoshenkisiin asioihin olisi 
varmasti vaikeampi saada osallistujia. Lisäksi käskyn totteleminen vähentäi-
si huomattavasti kiroilua. Jos ei noituisi Jumalan nimissä, se pakottaisi miet-
timään huolellisemmin, miten purkaa verbaalisesti tuskastuminen johon-
kin tiettyyn mieltä kuohuttavaan tilanteeseen. Useastihan lausuttu kirous ei 
mitenkään liity turhauttavaan asiaan. Ihmisten tulisi ehkä silloin pohdittua 
enemmän varsinaista ongelmaa. 

Mielestäni yhtäkään kymmenestä käskystä ei ole erityisen helppo noudat-
taa. Toisessa käskyssä helpointa itselleni on noudattaa kiroilun välttämistä. 
Muitahan ei saa tuomita, mutta itseä saa, joten väittäisin, että olen pystynyt 
noudattamaan tätä käskyä keskinkertaisesti. Toisinaan olen luullut mielessä-
ni tietäväni parhaiten, mikä olisi Herran tahto tietyissä uskonnollisissa kysy-
myksissä, vaikka eihän se voi pitää paikkansa. 

Jos tarkemmin ajattelen, niin käytän Herran nimeä hyvin harvoin, ettei si-
tä tulisi vain käytettyä väärin. Tässä asiassa olen ehkä turhankin varovai-
nen. Miksi, sitä on hankala sanoa, mutta voisiko käskyn vanhemman muo-
don loppuosa ”Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan 
lausuu” vaikuttaa asiaan? Sehän on vanhatestamentillinen katsontatapa, ja 
aika ankara. 

tekStit: MAARit itkONeN
kUvAt: MAtti keSkiSeN kOtiAlbUMi JA ANNi kiNNUNeN 

2. ”Älä käytä väärin 
Herran, Jumalasi nimeä.”

Nuorena ymmärsin 
toisen käskyn lähinnä 
Jumalan rangaistuksella 
uhkaamisena. 

Löytyy Suomestakin niitä 
poliitikkoja, lahkolaisia ja 
julkkiksia, jotka oikeuttavat 
Jumalan nimissä tekojaan. 

Onko kymmenen käskyä vain ulkoa opeteltava litania, vai löytyykö käskyistä 
merkityksiä, jotka kantavat ja ohjaavat nykypäivänäkin?  

Kymmenen käskyä -juttusarjassa omat mietteensä  
kertovat asiaan perehtyneet teologit sekä  

aikanaan käskyt ulkoa opetelleet kansalaiset.


