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Pikaluotto ei sinänsä ole mikään uusi keksin-

tö. Ilmiön pimeitä puolia on tämänkin lehden 

palstoilla käsitelty useita kertoja.

Lainaa on myönnetty iät ajat olemattomilla 

vakuuksilla, mutta pikavippiyritysten toiminnassa 

on eräs uusi piirre. Sähköisen viestinnän kehitty-

misen myötä vippejä on voinut pyytää mihin vuo-

rokaudenaikaan tahansa pelkällä tekstiviestillä. 

Sen seurauksena lainan hakemisesta on jäänyt pois 

sopimusehtoihin tutustuminen.

Näin lainaa on voinut ottaa vaikkapa baarissa 

yön nousutunneilla harkintakyvyn jäätyä lasin poh-

jalle. Päänsärky seuraavana päivänä on melkoinen, 

kun tajuaa lainan kolminumeroisen korkoprosentin.

Lainan paikkaaminen uudella pikalainalla on 

sysännyt etenkin alle 30-vuotiaita kierteeseen, jos-

ta on vaikea päästä pois.

Onneksi markkinaoikeus on puuttunut juuri 

näihin ongelmiin. Se päätti vastikään, että pika-

luottoyhtiöt eivät enää saa syytää rahaa millä 

tahansa kellonlyömällä. Samalla kiellettiin mai-

nokset ja iskulauseet, jotka korostavat lainan 

ottamisen vaivattomuutta ja vähättelevät takai-

sinmaksuvelvoitteita.

Lisäksi yhtiöiden on lähetettävä lainanhakijalle 

sopimusehdot ja annettava tälle riittävästi aikaa 

tutustua niihin. Yöllä ostettua rahaa saa maksaa 

asiakkaan tilille aikaisintaan seitsemältä aamulla.

Markkinaoikeuden päätös on hyvä. Toivottavas-

ti se vähentää murheita ja vaikeuksia, joita huole-

ton vippaaminen saattaa aiheuttaa. Yksilönvapau-

teen kuuluu oikeus päättää omista raha-asioistaan, 

mutta lainanantajan vastuuseen kuuluu asiakkaan 

maksukyvyn arviointi. Vastuu korostuu silloin, kun 

lainanottaja on heikkouden tilassa eikä pysty arvi-

oimaan päätöksensä seurauksia.

Pikaluottojen ongelmaan on haettu ratkaisua 

vuosia. Asian kimpussa ovat hääränneet ministerit, 

kansanedustajat, viranomaiset, työryhmät ja asian-

tuntijat. Markkinaoikeuden ratkaisu ei varmaan-

kaan ole ainoa ja riittävä toimenpide, mutta aset-

taa kuitenkin edes jonkinlaisia rajoja.

Merkittävän yhteiskunnallisen ongelman esiin 

nostamisessa kirkolla on ollut suuri osuus. Kirkon 

diakonia ja yhteiskuntatyö aloitti kolme vuotta sit-

ten vastamainoskampanjan, jossa provosoivilla isku-

lauseilla varoitettiin pikaluottojen vaaroista.

Arvostelijoiden mielestä kirkko sekaantui asiaan, 

joka ei sille kuulu.

Kyllä kuului, koska muille se ei silloin kuulunut. 

Tutkimukset ovat myöhemmin osoittaneet, kuin-

ka oikealla asialla kirkon diakonia ja yhteiskunta-

työ oli.

Aatoksia

Lainaan yksi lääke

Tavoita tavoite
Millaisia ovat elämäsi tavoitteet? Ase-
tatko riman liian ylös, jolloin et saavu-
ta tavoitettasi. Pitäisikö rima asettaa 
niin, ettei sitä pääse alittamaan? Ka-
tastrofia ei synny, eikä virkavirheitä. 

Entä tuttavasi ja työtoverisi? Tun-
nollinen, ahkera ja aikaansaapa henki-
lö voi pitää muita laiskoina ja saamat-
tomina löysäilijöinä. Nämä lupsakkaat 
ihmisten ja ilmiöiden kuulostelijat taas 
mieltävät heitä ”ahkerammat” henkilöt 
touhottajiksi ja mielistelijöiksi.

Ajaton työ seurakunnassa luo jän-
nitteitä. Kun säännöllistä työaikaa 
tekevän tunnit täyttyvät, hän läh-
tee tyytyväisenä kotiin. Kun työajat-
toman työaika loppuu, hän pikavip-
paa sitä omasta ajastaan. Työnarkkari 
syyllistyy älä varasta -käskyn rikko-
miseen heti, kun siirtyy ”harmaaseen 
talouteen”. Liiallisen työnteon pariin. 

Kuinka lempeyden ja kohtuullisuu-
den hyveet mahtuvat tavoitepakkiin? 
Oikeus lepoon syntyy tehdystä, ei te-
kemättömästä työstä. Riittääkö, että 
tunnit tulevat täyteen? Syyllisyysah-
keruudesta ja suorituskeskeisyydes-
tä on päästettävä irti. Ihmisten palve-
lemista seurakunnassa on arvioitava 
asiakaslähtöisesti. Kannattaa kysyä: 
olenko suunnittelemassa ja järjestä-
mässä sellaista kohtaamista tai tapah-
tumaa, johon itse tulisin mielelläni? 

Miksi rajata ajatonta työtä ja laa-
tia työnteolle selkeät käytännöt? Oli-
siko syy kohtaamisten laadun paran-
taminen?

Kun ihmistyöntekijä hoksaa yhtey-
den kohtaamisten laadun ja työnilon 
välillä, syntyy rajattua, hyvää teke-
misen meininkiä. Sokea ei voi sokeaa 
taluttaa, joten seurakunnan palvelu-
tehtävissä on järjestettävä aikaa myös 
valmistautumiselle ja palautumiselle.

Tavoitteen toteuttaminen vaatii pri-
orisointia. Sinänsä hyvästä ja tarpeel-

lisesta työstä on luovuttava, jotta voi-
daan antaa aikaa heille, jotka tarvitse-
vat kipeimmin lähimmäisen tukea.

Esimiehen vastuuta työssä jaksami-
sessa ei ole korostettu tarpeeksi. On 
huonoa esimiestyötä, mikäli sovittu-
ja työtehtäviä ei voida hoitaa annetus-
sa ajassa. Vaihtoehtoja ovat joko hen-
kilöstön lisääminen tai työmäärän 
vähentäminen. On hyvä tarkastel-
la kriittisesti sitä, kuinka aktiivisesti 
seurakunnan toimijat hakeutuvat lä-
hemmäs ihmisten arkitodellisuutta.

Jaksaminen, työnäky, vuorovaiku-
tustaidot, empatiakyky, tunne- ja sie-
lunäly ovat hyvin yksilöllisiä. Käsi-
tys työn ja vapaa-ajan rajasta vaihte-
lee. Joku voi päästä seurakunnan työs-
sä kohtuullisen helpolla, uupumus on 
tosin todennäköisempää. 

Kesä on retkien ja leirien kulta-ai-
kaa. Edellistä Rauhan Tervehdys -leh-
teä selaillessani havaitsin, kuinka mo-
nipuolista kesäohjelmaa seurakunnis-
sa on tarjolla. Kesä on viipyilyn, luon-
toon vetäytymisen ja läheisten ihmis-
ten kohtaamisaikaa. Toivon, että lo-
malla saa olla työtavoitteiden tavoit-
tamattomissa.

Tero KoNTTiNeN
Kirjoittaja on Nurmijärven seurakunnan 

johtava diakoni. Hän on työuupumuksen 
kautta alkanut löytää ajattoman työn rajoja 

sekä työniloa.

11.6.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Toivon kosketus
Laulaja Johanna Kurkela koki uskoa et-
siessään myös epätoivon hetkiä.

”Jossakin vaiheessa koin suuren pet-
tymyksen. Kohtasin ihmisiä, jotka oli-
vat vain se helisevä vaski: kauniit kuoret 
mutta sisällä ei mitään. Se kaikki kään-
nyttäminen ja paasaaminen ja parannuk-
sen tuputtaminen oli vastenmielistä.

Kokiessani, etten löytänyt uskovi-
en keskeltä aitoa yhteyttä, yritin pärjätä 
omin voimin. Lopulta tuntui, että enää 
jaksa, kannoin koko maailman murhei-
ta ja tuntui, että hukun näiden taakkojen 
alle. Nostin käteni pystyyn ja annoin pe-
riksi. Oivalsin, että saan olla lapsi ja va-
javainen ja epäonnistua.

Olen aina huolehtinut toisista ja nyt 
koen, että saan itse olla se huolehdittava. 
Taakka on pudonnut harteilta ja kävelen 
sentin ylempänä maasta. Häpeän tun-
ne on poistunut rakkauden kokemuksen 
kautta. Voin takertua toivoon ja uskon, 
että asiat järjestyvät.”

Askel 6/2009

Paasilinnan puolustus
Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja 
Hannu Marttila paheksuu mediaa.

”Koulu-, armeija- ja työpaikkakiu-
saamisen lisäksi Suomessa osataan me-
diakiusaaminen. En tarkoita sillä poliit-
tisen ja taloudellisen vallan päättäjien 
harkintakyvyn ja yhteiskuntamoraalin 
kriittistä valvontaa, koska se on moniin 
muihin demokratioihin nähden melko 
aneemista. Tarkoitan puolustuskyvyt-
tömien ja yleisen edun tai haitan kan-
nalta melko yhdentekevien julkisuuden 
henkilöiden hellittämätöntä ja usein vie-
lä kumuloituvaa vainoamista. 

Jos kuusikymppinen espoolainen 
mies tai nainen ei pääse lähiökapakan 
kynnyksen yli, asia ei yleensä ylitä uu-
tiskynnystäkään. Kun kyseessä sattuu 
olemaan Suomen kansainvälisesti tun-
netuin kirjailija, ohikulkijan kamera-
kännykällä nappaama kuva löytää väis-
tämättä tiensä iltapäivälehden sivulle.”

 
Helsingin Sanomat 1. kesäkuuta
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Olimme vieraita 
toisillemme, 
mutta innostus 
yhdisti meidät.

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Seurakuntayhtymä pihalla
Toisin kuin Oulun seurakuntayhtymästä an-
netaan ymmärtää (RT 28.5.), nuorten tupa-
kointi ei ole ongelma rippi- tai muilla leireillä. 
Kieltoyritykset ongelmia synnyttävät.

Varsinainen ongelma on, että seurakun-
tayhtymä on heittäytynyt tupakoinnin ja 
viime kädessä tupakoitsijoiden vastaiseen 
trendipelleilyyn. Vetoaminen tupakkalakiin 
ei auta. Ensinnäkin seurakuntayhtymällä on 
virheellinen käsitys tupakkatuotteiden luo-
vuttamisesta alle 18-vuotiaille. Luovutta-
minen on kielletty ainoastaan elinkeinotoi-
minnan harjoittamisen yhteydessä.

Lisäksi kirkko ei ole kaikissa muissa asi-
oissakaan aina lainkuuliainen. Onhan se tar-
jonnut lainmukaisen kielteisen turvapaikka-

päätöksen saaneille suojaa. Tämä huomioden 
olisi kirkolta johdonmukaista toimia samal-
la tavoin selkärankaisesti tupakkalain suh-
teen. Kyseessähän on laki, joka on mahdollis-
tanut erilaiset syrjintätoimenpiteet tupakoin-
nin valinneita kohtaan. Jos tupakoitsijat oli-
sivat etninen ryhmä, puhuttaisiin rasismista. 
Tuhkakupit leireillä olisivat merkki siitä, ettei 
kirkossa hyväksytä syrjintää.

Ei taitaisi Jeesuskaan seurakuntayhty-
män päätöstä tiukennetusta tupakointi-
kontrollista sietää. Hänhän oli aikamoi-
nen kyseenalaistaja ja rettelöintiinkin tai-
puvainen, kun aihetta oli.

MiKa SveNSK
Oulu

Vaikka koko maailma 
rypee talousahdingossa, 
sijoitus Naisten Pankkiin 
on tuottanut viime 
aikoina osinkoina paljon 
hyvää mieltä, sanovat 
osakkeita omistavat 
oululaiset Päivi Korkee ja 
Liisa Viren.

Pääkaupunkiseudulta alkunsa 
saanut, Kirkon Ulkomaanavun 
(KUA) yhteydessä toimiva Nais-
ten Pankki on aloittamassa toi-
mintaansa Oulussa. Alustava jär-
jestäytymiskokous pidettiin vii-
me viikolla.

Oululaisryhmän vetäjä Päivi 
Korkee suunnittelee, ettei Ou-
luun perusteta erityistä yhdis-
tystä, vaan Naisten Pankki toimii 
pohjoisessa löyhän organisaati-
on kautta. Korkee luottaa Nais-
ten Pankin toiminnasta kiin-
nostuneiden löytä-
vän toisensa aktii-
visen verkostoitu-
misen avulla.

Ryhmä kut-
suu itseään Nais-
ten Pankin Oulun 
konttoriksi.

Naisten Pankki perustettiin 
vuonna 2007 sen jälkeen, kun 
joukko suomalaisia liike-elämän 
vaikuttajanaisia oli tutustunut 
KUA:n järjestämällä matkalla li-
berialaisten naisten elämään. 

Naisten Pankin keräämillä ra-
hoilla on perustettu kyläpankke-
ja, jotka myöntävät naisille pien-
lainoja yritystoiminnan käynnis-
tämiseen. Lahjoitusvaroilla an-
netaan myös ammattikoulutus-
ta naisille ja tuetaan myös muuta 

Naisten Pankkiin 
perusteilla 
oululaisryhmä

•  Naisten Pankissa on tällä 

hetkellä 424 osakasta.

•  Huhtikuun loppuun 

mennessä pankki on 

kerännyt yhteensä lähes 

900 000 euroa. 

•  Varoilla on perustettu 

muun muassa 75 

kyläpankkia.

•  Yli 600 naista on lupautunut Suomessa niin sanotuiksi 

viestinviejiksi, jotka levittävät omissa verkostoissaan tietoa Naisten 

Pankista. 

•  Pankissa voi toimia vapaaehtoisena, kuukausi- tai 

kertalahjoittajana tai osakkeen omistajana. Yksi osake 

maksaa 750 euroa. Oulun ryhmässä korostetaan pitkäaikaisen 

kuukausilahjoittamisen tärkeyttä. 25 eurolla saa yhden 

kyläpankkilainan.

•  Naisten Pankissa sijoittajille ei jaeta osinkoina mammonaa, 

vaan hyvää mieltä ja tietoa kehitysmaiden oloista ja avustusten 

etenemistä. 

•  Naisten Pankista oululaisryhmästä kiinnostuneet voivat ottaa 

yhteyttä viestinviejävastaavaan Martta Leskelään, martta.leskela@

kirkonulkomaanapu.fi.

Lähde: www.naistenpankki.fi

yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa 
kehitysmaissa.

 
osakkeet, jotka tuottavat 
iloa myös taantumassa
Naisten Pankin Oulun ryhmän 
ensimmäisessä virallisessa ko-
koontumisessa oli mukana kym-
menkunta naista. Päivi Korkee 
kuvaa tapaamista innostavaksi.

– Paikalla oli paljon lahjakkai-
ta naisia eri aloilta. Olimme vie-
raita toisillemme, mutta innostus 
yhdisti meidät. Sellaista ilmapii-
riä pääsee harvoin kokemaan, 
Korkee iloitsee. Hän on mukana 
tamperelaisessa pienyrityksessä, 
joka kerää Naisten Pankin osa-
kesalkkua.

– Nuo osakkeet ovat olleet vii-
me aikoina parhaita sijoituksia. 
Ne ovat tuottaneet omistajilleen 
pelkästään hyvää mieltä, Korkee 
toteaa hymyssä suin ja viittaa huo-
mautuksellaan talouden viimeai-
kaiseen laskusuhdanteeseen.

Korkee uskoo 
pohjoissuomalaisten 
naisten innostukseen 
tukea kehitysmaiden 
naisia.

– Ihmisillä on 
mielestäni tarve teh-
dä hyvää. Naisten 

Pankki on siihen mainio kanava. 
Me toivomme, että myös miehet 
innostuvat Naisten Pankista.

Korkeen mukaan oululaiset 
naistenpankkilaiset yrittävät löy-
tää toimintaansa mukaan erityi-
sesti niitä ”voimanaisia, jotka ei-
vät vielä ole auttamistyössä mu-
kana”. 

Tähän asti Naisten Pankin 
alueellista toimintaa on ollut vain 
Tampereella. 

Kuorolaisista tuli  
osakkeen omistajia
Naiskuoro Merikosken Laulu 
omistaa tuoreen osakkeen Nais-
ten Pankista. Kuorolaiset sai syt-
tymään naisten auttamiselle kuo-
rossa laulava Liisa Viren. Hän 
omistaa myös yhden henkilö-
kohtaisen, joululahjaksi saadun 
Naisten Pankki -osakkeen.  

Liisa Viren on vauhdittamas-
sa oululaisryhmän perustamista. 
Myös Virenin mielestä ihmisille 
on tärkeää tehdä elämässään asi-
oita, joilla on merkitystä. 

Viren haluaa kehittää naisten 
yrittäjyyttä ja koulutusta, koska 
uskoo, että juuri naiset ovat rat-
kaisevassa asemassa kehitysmais-
sa, kun autetaan perheitä, yhtei-
söjä – ja koko yhteiskuntaa.

– Kyllä suomalaisnaiset ymmär-
tävät, miten tärkeää meillekin on 
ollut se, että meillä on naisina ol-
lut mahdollisuus kouluttaa itseäm-
me. Siksi samaistuminen maapal-
lon toisella puolella asuvien naisten 
tilanteeseen ei ole vaikeaa. Naisena 
olemisen perusasiat ovat samanlai-
sia joka puolella maailmaa. 

riiTTa HirvoNeN 

S a t u L a p in lam p i

Yksi laina 
25 euroa

Saksofonisti Jukka Perko liittyi viikonloppuna Lähetysjuhlilla Naisten Pankin kuukausilahjoittajaksi. Naisten Pankkia 
käynnistämässä ollut Kirkon Ulkomaanavun sidosryhmäjohtaja Marianne Heikkilä iloitsee uudesta jäsenestä.

Olen pannut tyytyväisenä merkille RT:n 
nykyisen, tuoreemman ja näkökulmiltaan 
ja käsittelytavoiltaan kiinnostavan sisällön. 
Olen ateisti ja aikaa sitten kirkosta eron-
nut, mutta siitä huolimatta selaan lehten-
ne usein läpi ja olen tyytyväinen, että se 
minulle kotiin kannetaan.

Vaikka en kannata uskonnollista vaan 
ateistis-luonnontieteellistä maailmanku-
vaa ja arvopohjani on yleisinhimillinen ei-
kä kristillinen (toki monin kohdin nämä 
yhtyvät), on välillä kiinnostava lukea toi-
sella lailla uskomaan kykenevien näkökul-
mia. Se, että niitä tulee luettua juuri RT:stä 
johtuu siitä, että minua viehättää RT:n li-
beraali ilmaisu, jonka aihe- ja omistajata-

usta yleensä laimentaa masentavan konser-
vatiiviseksi.

Harmi, ettei hallituksenne ymmärrys ja 
rohkeus ei riittänyt 1. kiven kohdalla. City-
kani-vertaus oli toki provosoiva mutta se-
kä aiheellinen että oikea. Ihan hyvän lehden 
tunnusmerkki on kirjoittaa sitä, mitä valta-
osa peruslukijoista haluaa lukea. Todella hy-
vän lehden tunnistaa taas siitä, että se haluaa 
haastaa vallitsevia ajattelutapoja ja ravistel-
la hyvänolontunnetta ja henkistä laiskuutta 
vähemmäksi.  Kiitokset nykyiselle toimituk-
selle hyvästä lehdestä ja zemppiä tuulimyl-
lytaisteluihin!

MiiKa PelToNeN
Heinäpää, Oulu

Ateistin kiitokset
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tietoisuutta 
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ja pitkiä suomen 
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Suomen sudanilaiset 
haluavat tehdä 
yhteistyötä kirkon, 
viranomaisten ja 
kansalaisten kanssa, jotta 
kulttuurisokki ei olisi liian 
raju.

– Lapsemme kyllä juurtuvat suo-
malaiseen yhteiskuntaan hy-
vin, koska he käyvät suomalais-
ta päiväkotia, koulua ja kerhoja. 
Meillä aikuisilla ei ole aivan yh-
tä helppoa, kertovat oululainen 
anglikaanipappi Amos Manga ja 
Owen Ndoromo.

Jo suomen kieli on afrikkalais-
tulokkaalle vaikea oppia, ainakin 
muutaman kuukauden kursseil-
la. Koulutus ei takaa menestys-
tä: sudanilainen ei helposti työtä 
löydä, vaikka hänellä olisi sama 
korkeakoulututkinto kuin paljas-
jalkaisella suomalaisella.

Sudanilaiset ovat nyt perusta-
neet Etelä-Sudanissa sijaitsevan 
Equatorian maakunnan tukiyh-
distyksen, jotta he voisivat auttaa 
köyhyydessä kamppailevaa koti-
seutuaan ja juurtua paremmin 
suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Halu-
amme luoda 
yhdistyksen 
avulla yhteyk-
siä Suomen vi-
ranomaisiin ja 
hallitukseen. 
Kaipaisimme 
esimerkiksi li-
sää monikult-
tuurisia ko-
koontumisia, tietoisuutta suoma-
laisista tavoista ja pitkiä suomen 
kielen kursseja. Näin kulttuu-
rien yhteentörmäys ei ehkä oli-
si niin raju, ehdottavat Manga ja 
Equatoria-yhdistyksen puheen-
johtaja Ndoromo. 

Vastapainoksi sudanilaiset ja-
kavat suomalaisille mielellään 
omaa kulttuuriaan: jo pelkäs-
tään Equatorian maakunnassa 
asuu lukuisia eri heimoja ja pu-
hutaan useita kieliä ja murteita. 
Kokkolassa järjestetäänkin ku-
luvana kesänä sudanilaisen kult-
tuurin päivä rytmikkäine tans-
seineen ja lauluineen.

Sudanilaisperheiden  
iso muutos
Suomessa asuu vajaat 2 000 suda-
nilaista, heistä Oulussa kymme-
nesosa. Ensimmäiset YK:n kiin-

”Lapsemme sulautuvat jo Suomeen”
tiöpakolaisina tulleet sudanilai-
set saapuivat Suomeen vuonna 
2001. Syitä kotimaasta lähtöön 
on monia, tärkeimpinä pitkäai-
kainen sota ja äärimmäinen köy-
hyys.

Suomalainen ja sudanilainen 
kulttuuri ovat kuitenkin täysin 
erilaisia ja oman kulttuurin yl-
läpitäminen Pohjois-Euroopassa 
haasteellista.

– Maidemme kulttuurierot hi-
dastavat ystävyyssuhteiden syn-
tymistä: sudanilaisaikuinen ei 
esimerkiksi yleensä käy baareissa. 
Ei siis ole ihme, että sudanilaiset 
tuntevat itsensä välillä heikok-
si uudessa kotimaassaan, miehet 
kuvaavat.

– Esimerkiksi seurustelua ja 
avioitumista sävyttävät Sudanis-
sa sukutapaamiset; me maksam-
me myötäjäisiä niin kuin suo-
malaiset vielä sata vuotta sitten. 
Perheet ovat hyvin yhtenäisiä ja 
laajoja; homo- ja lesboliittoja ei 
yksinkertaisesti ole. Avioeroi-
hin emme haluaisi päätyä, mutta 
Suomessa asuessaan sudanilais-
perheitä on valitettavasti hajon-
nut, Ndoromo ja Manga listaavat.

– Saattaa jopa käydä niin, et-
tä lapsemme nousevat meitä vas-

taan. Tämän 
vuoksi etsim-
me omia keino-
jamme olla mu-
kana yhteiskun-
nassa, yhdistyk-
sen pääsihteeri 
Charles George 
kertoo.

Sudanilai-
nen kulttuu-

ri on myös kiinnittynyt suoma-
laista enemmän kirkkoon. Oulun 
sudanilaiset kuuluvat anglikaa-
niseen kirkkoon, jonka papik-
si Amos Manga vihittiin vuon-
na 2007.

Sydän vanhassa,  
mieli uudessa kotimaassa
Yhdistystoiminnalla sudanilai-
set keräävät kotimaakunnalleen 
varoja ja kenties jossain vaihees-
sa vievät sinne suomalaista terve-
ys- ja sosiaalityön osaamista. Esi-
merkiksi Amos Mangan neljä las-
ta valmistuvat ammatteihin Suo-
messa.

– Ehkä he joku päivä halua-
vat käydä katsomassa, miltä van-
hempien kotiseudulla näyttää. 
Sudan on rikkaiden luonnonva-
rojen sekä useiden kulttuurien ja 
uskontojen maa. Luonnonvaroja 

käytetään kuitenkin väärin, osaa 
maan alueista ei kehitetä lain-
kaan ja hallitus yrittää ajaa läpi 
islamilaista lakia, hän kertoo.

– Esimerkiksi Equatorian 
omille asukkaille ei ole väliä, mi-
tä uskontokuntaa ihminen edus-
taa, Owen Ndoromo painottaa.

Sudaniin palaaminen on jo-
kaiselle henkilökohtainen ja arka 
asia. Tällä hetkellä se ei ole kenel-
lekään ajankohtaista.

– Emme olisi lähteneet Su-
danista, ellei olisi ollut pakko. 
Sydämemme ajattelee kotimaata, 
mutta yritämme kotiutua Suo-
meen. Paikallamme emme voi is-
tua, haluamme todella tehdä asi-
oille jotain, viestittävät Oulussa 
kokoontuneet equatorialaiset.

MiNNa PelTola

Equatorialaiset ovat osa Suomessa asuvasta 2000 sudanilaisesta. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Owen Ndoromo keskellä harmaassa takissa, hänen oikealla 
puolellaan oululaispappi Amos Manga. Charles George edessä vasemmalla.

Osoite
PL 102, 90101 Oulu
Käyntiosoite
Isokatu 19 B 13, 90100 Oulu
Puhelin
(08) 5626 400

Verkkojulkaisu: www.rauhantervehdys.fi
toimitus@rauhantervehdys.fi
etunimi.sukunimi@rauhantervehdys.fi

Hinnat: Seurakuntatilaus 10,27 € / vuosi
              yksityistilaus 30,00 € / vuosi

Ilmoitusvalmistus/vastaanotto:  
Kotimaa-yhtiöt Oy / Janne-Antti Latvala  
PL 279, 00181 Helsinki  
p. 020 754 2296, 
faksi 020 754 2343
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
(otsikoksi lehden nimi ja julkaisupäivä) 

Ilmoitusmarkkinointi:
Kotimaa-yhtiöt Oy/ Jaana Mehtälä
p. 020 754 2309
jaana.mehtala@kotimaa.fi

Painopaikka: 
Rovaniemi 2009 – Lapin Kansa

Jakeluhuomautukset:
www.posti.fi/palaute, p. 0200 71000

Sudanilaislapset omaksuvat aikuisia nopeammin suomalaisen kulttuurin, mikä saattaa aiheuttaa konflikteja perheissä. 

Ku va t :  M inna Pe l t o la
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Maata  kiertelemässä

Temmeksen 
kirkon katolle 
uusi maali
Tyrnävän seurakunnan kirk-
kovaltuusto sai hyväksyttä-
väkseen toukokuun viimei-
sellä viikolla edellisvuoden 
tilinpäätöksen. Tilikauden 
tulos oli liki 158 000 euroa 
ylijäämäinen, mikä johtui 
pääosin arvioitua suurem-
mista verotuloista. 

Varoja käytetään vielä tä-
män kesän aikana Temmek-
sen kirkon paanukaton ja ul-
komaalauksen kunnostami-
seen. Urakasta on parhail-
laan käynnissä tarjouskierros.

Virastoihin 
yhtenäiset 
päivystysajat
Oulun seurakuntien kirkko-
herranvirastot ja keskusrekis-
teri ovat avoinna kesäkuun 
alusta alkaen arkisin kello 
9–16. Ylikiimingin seurakun-
tapiirin toimisto on avoinna 
arkisin kello 9–12 keskiviik-
koa lukuun ottamatta.

Päivystävä pappi on pai-
kalla seurakunnissa arki-
sin kello 10–13. Päivystävän 
papin puoleen voi kääntyä 
myös sielunhoidollista kes-
kustelua kaivatessa.

Paavi Benedictus XVI puhui 
taannoin Pietarin kirkon aukiol-
le kokoontuneelle yleisölle. Hän 
kertoi, että Neitsyt Maria seura-
si hiljaisesti poikaansa ristille ja 
osallistui näin lunastuksen ih-
meeseen ja tuli kaikkien usko-
vaisten äidiksi.

Lausunto oli kenties uraauur-
tava, vaikka huomattava jouk-
ko yleisöstä ei huomannut paa-
vin puheissa mitään ihmeellis-
tä. Marialle omistautuminen on 
katolisessa kirkossa yleinen piir-
re ja on yksi niistä tekijöistä, jot-
ka erottavat katolisuuden protes-
tanttisuudesta.

Yhdelle katolisuuden ryhmis-
tä paavin lausunto oli kuitenkin 
hyvin merkittävä. Ryhmä kat-
soo, että lausunto voi olla alku-
na uudelle dogmille, opinkappa-

Neitsyt Marialle ylennys?
leelle, jonka mukaan Maria myö-
tävaikuttaa pelastukseen. Aina-
kin seitsemän miljoonaa katolis-
ta useammasta kuin 170 maasta 
on vedonnut, että paavi julistai-
si Marian ihmiskunnan hengel-
liseksi äidiksi, kanssalunastajaksi 
ja armon välittäjäksi sekä ihmis-
ten puolestapuhujaksi.

Toisin sanoen Neitsyt Marial-
la on aktiivinen ja korvaamaton 
tehtävä poikansa auttamisessa lu-
nastustehtävässä. Käsitys läimäi-
see korvalle esimerkiksi luterilai-
sia, joiden mukaan Kristus on lu-
nastaja.

Ajatuksen kannattajat väit-
tävät, että uusi lausunto kulmi-
noisi kirkon perinteisen opetuk-
sen Jeesuksen äidistä ja toisi mu-
kanaan uskomatonta henkistä ja 
materiaalista hyvää.

Kaavaillun dogmin vastusta-
jat arvioivat käsityksen liioittele-
van Marian todellista merkitystä 
ja pelkäävät miten dogmi vaikut-
taisi suhteisiin muiden kristitty-
jen kanssa.

Ajatus Mariasta Kristuksen 
yhteistyökumppanina lunastuk-
sessa on syvälle juurtunut kato-
lisuuteen, sanoo amerikkalainen 
pappi Arthur B. Calkins. Hän 
työskentelee Vatikaanissa ja on 
kirjoittanut aiheesta.

Ohiolaisen professorin Mark 
Miravillen mukaan uusi dog-
mi merkitsisi Marian aikakau-
den kulminaatiota. Aikakausi 
alkoi 1830 Marian ilmestymisillä 
Ranskalla. Se jatkui paavillisilla 
julistuksilla synnittömästä sikiä-
misestä ja Marian taivaaseen as-
tumisesta.

Uuden dogmin kannattajat al-
koivat vedota paaviin 1920-luvul-
la, mutta vasta 1990-luvulla liike 
veti puoleensa miljoonia kannat-
tajia. Samalla liikkeen tavoite al-
koi näyttää saavutettavalta.

Paavi Johannes Paava-
li II käytti useita kertoja sanaa 
kanssalunastaja. Hänen jopa 
odotettiin julistavan uuden dog-
min ennen vuosituhannen vaih-
detta. 

Hän ei kuitenkaan tehnyt niin 
ehkä siksi, että kanssalunastajan 
käsite haittaisi ekumeenisia pon-
nisteluja muiden kirkkokunti-
en kanssa. Niissä Marian asema 
ei ole läheskään niin vahva kuin 
katolisuudessa.

religioN NewS Service

– Maahanmuuttajan tulee itse ol-
la aktiivinen, mikäli hän haluaa 
löytää paikkansa suomalaises-
sa yhteiskunnassa, toteaa Oulun 
seurakuntayhtymässä kesätöissä 
oleva Burcu Güner.

Hänen mukaansa maahan-
muuttajan pitää ottaa itse ensim-
mäinen askel tutustuakseen suo-
malaisiin: esittäytyä, ruveta jut-
telemaan ja pyytää toista eloku-
viin tai vaikka kahville. Ensim-
mäistä askelta seuraa kyllä toi-
nen askel, ja sen ottaa vuorostaan 
suomalainen.

Güner tietää mistä puhuu, 
sillä hän tuli Turkista Suomeen 
vuonna 2007 opiskellakseen Ou-
lun yliopistossa kasvatustieteiden 
tiedekunnassa. Hän on noudatta-
nut omia oppejaan ja tulokset nä-
kyvät: Günerin ystävistä suurin 
osa on suomalaisia.

– Sanon aina, että jos joku ai-
koo asua Suomessa vain vuoden 
tai kaksi, voi hän aivan rauhas-
sa olla masentunut ja viettää ai-
kaa yhtä masentuneiden maa-
hanmuuttajaystäviensä kanssa. 
Jos sen sijaan haluaa kunnolla 
löytää paikkansa yhteisössä, pi-
tää itse olla aktiivinen. Oulussa 
on kaikki niin hyvin järjestettyä, 
että tekemistä löytyy helposti. Si-
tä kautta tutustuu ihmisiin.

lapsiin kannattaa  
investoida
Burcu Güner on asunut aiemmin 
myös Yhdysvalloissa, Saksassa ja 
Itävallassa. Psykologi ja nyttem-
min myös kasvatustieteen mais-
teri on toiminut maahanmuutta-
jalasten parissa.

– Uskon, että taustastani ja us-
konnostani on hyötyä, kun teen 

Burcu oppii lapsilta suomea 

muualta tulleiden lasten kanssa 
töitä. Koska olen itsekin kotoisin 
ulkomailta, voin samaistua lasten 
tilanteeseen ja ehkäpä kelpaan 
heille roolimalliksi, hän pohtii.

Hänen mukaansa ilman per-
hettä Suomeen tulevien lasten ti-
lanne on huolestuttava. Usein yk-
sinäisen maahantulon taustalla 
on jonkinlainen katastrofi, jon-
ka vuoksi lapsi tarvitsee erityis-
tä tukea.

– Toisen, kolmannen ja jopa 
neljännen polven maahanmuut-
tajilla on paljon ongelmia monis-
sa Euroopan maissa. Jotta Suo-
messa ei kävisi samalla tavalla, 

pitää nuoriin investoida. Tarvit-
tava summa on pieni verrattuna 
sen tuottamaan tulokseen.

Halpa  
maahanmuuttaja
Güner muistuttaa, että maahan-
muuttajat ovat uudelle kotimaal-
leen halpoja investointeja. Hän 
käyttää itseään esimerkkinä.

– Koska muutin maahan 
26-vuotiaana, ei minua ole tar-
vinnut kouluttaa koko koulujär-
jestelmän läpi. Muutamassa vuo-
dessa olen suorittanut tutkinnon. 
Nyt opiskelen jatkotutkintoa toh-
torin väitöstyötä varten. Sen jäl-
keen aloitan työt ja maksan vero-
ja Suomessa.

Kesätyönsä myötä Güner tun-
tee olevansa kunnolla Suomessa: 
hän pääsee opettelemaan suo-
malaista työkulttuuria, tutustuu 
työkavereihinsa ja oppii lasten 
kanssa lisää suomea.

SaTu laPiNlaMPi

Kiimingin seurakunnan Su-
velan leirikeskuksen varasto-
na toiminut piharakennus tu-
houtui tulipalossa perjantai-
aamuna. Poliisi tutkii pala-
mista rikoksena. Hirsinen ra-
kennus oli Kiimingin pappi-
lan vanha aitta 1800-luvulta.

Vaikka leirikeskuksen pää-
rakennusta puretaan parhail-
laan, aitta oli tarkoitus kun-
nostaa ja sijoittaa uuden leiri-
keskuksen alueelle.

Kirkkoherra Pauli Nieme-
län mukaan vahingot nouse-
vat tuhansiin euroihin, kos-
ka aitassa säilytettiin muun 
muassa keittiökoneita. Ra-
kennus oli vakuutettu.

Pappilan 
aitta paloi 
Kiimingissä

Uusi 
kasvo

R i i t t a  H i r vo n e n

Rintamanaiset 
koolla Oulussa
Rintamanaisten Kesäpäiviä 
vietetään Oulussa perjantai-
na 12. kesäkuuta. 

Päivä alkaa Karjasillan 
kirkossa kello 10 messul-
la, jossa virsien säestyksestä 
vastaa Kainuun sotilassoitto-
kunta. Maksuton lounasruo-
kailu järjestetään messun jäl-
keen. Päiväjuhlaa vietetään 
iltapäivän aikana. Tapahtu-
ma on kaikille avoin. Tilai-
suuksissa kunniamerkit.

Burcu Güner ehti testaamaan leikkivälineitä ennen työpäivän alkua.

Maahanmuuttajat ovat 
uudelle kotimaalleen 
halpoja investointeja.
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Vuokrattavana

Paikkoja avoinna

Palveluja tarjotaan

Kiimingin seurakunnassa on haettavana  

DiaKoNiaN virKa

Kiiminki on lapsirikas ja kasvava n. 12 000 asukkaan seura-
kunta. 
Avoinna olevan viran pätevyysvaatimuksena on diakonian 
virkatutkinto. Kiimingin seurakunnassa on tällä hetkellä kol-
me diakonian virkaa. Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mu-
kainen. Avoinna olevan diakonian viran tehtäviin kuuluu pe-
rusdiakoniatyön ja erityistyöalan tehtäviä. Virassa on kuuden 
kuukauden koeaika.
Valitun tulee esittää rikoslain 6 § 2. mom. mukainen rikosre-
kisteriote sekä lääkärinlausunto terveydentilastaan. 

Tiedusteluihin vastaavat diakoni Erja Haho 0400 775 164 tai 
vs.kappalainen Raimo Salonen 040 720 3246.

Kiimingin kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee jät-
tää pe 26.6.2009 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: PL 5  90901 
Kiiminki. Kuoreen merkintä ”diakonian virka”.

Vuokrattavana Tyrnävällä, ter-
veyskeskuksen vieressä pieni 
asunto (42,5 m2). Oma sau-
na. Luhtitalo, toinen kerros. 
Vuokraa ystäväsi kanssa ja jaa 
vuorakulut. Puhelin 08263658

Stockmann 4 krs. Oulu p. 311 0471
av. ma-pe 10-18, la 10-15

 www.jasmin.fi 

��ALE 
ALK AA

TULE!

              APUA ARKEEN
              Kotisiivouksista
     kaikkiin arjen askareisiin. 
Huom. Kotitalousvähennys 60% 
  Puh. 08-5451495 / 044-2911612 
       Johanna ja Esa Linnola 

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri
puh. 050-308 0657

Kangastie 8 A-B . Kangastie 2 . 90450 KEMPELE

w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

POHJOIS-SUOMEN 
KOTIAPU JA HOITO-

PALVELUT 
Tarjoamme laadukasta 
koti- ja hoitopalvelua.
• Ikäihmisten hoivapalvelua
• Tuki- ja asiointipalvelua
• Siivous- ja remontti-
 palvelua 
• Hierontaa kotikäynneillä 

Huomioi kotitalous-
vähennys 60 %
Pyydä ilmainen 
palvelukartoitus 

> GSM 050 501 0055

Vuokrataan siisti sau-
nallinen 83 m2 rivitalo-
kolmio ajalle 1.8.2009-
31.5.2010. Vuokra 
670,00 €/ kk. Tieduste-
lut 040 844 6387

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

www.suomenrengasheikki.fi 

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

Mukavan tilavat kengät 
löytyy meiltä!

palveleva

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

◆ ruusu- ja mukulabegoniat 
◆ pelargoniat ja pisarat
◆ kukkivat amppelit ym.

◆ ahkera- ja uudenguinean-
 liisat
◆ petuniat, orvokit…

Kesäkukat puutarhan 
suuresta valikoimasta…

Tervetuloa!

Oulun ja Oulujoen hautausmail-
la järjestetään taas tänä kesänä 
suosittuja hautausmaakierrok-
sia. Ammattitaitoisen oppaan 
johdolla toteutetut kierrokset 
ovat maksuttomia sekä Oulun et-
tä Oulujoen hautausmailla, eikä 
erillistä ilmoittautumista tarvita.

Oulujoen hautausmaahan ja 
vanhaan pappilaan pääsee tutus-
tumaan neljänä torstaina 2.–23.7. 
kello 17. Kierroksen lähtöpaikka-
na on kirkon parkkialue. 

Kirkkoon ja pappilaan tu-
tustumisen jälkeen on hautaus-

Hautausmaakierrokset alkavat Oulussa
maahartaus kello 18. Tämän jäl-
keen tutustutaan Oulujoen hau-
tausmaahan, muun muassa san-
karivainajien hauta-alueeseen ja 
hautausmaan uuteen laajennus-
osaan, jossa on kiviaidoilla ero-
tetut alueet eli huoneet.

Oulun hautausmaalla Intiös-
sä tutustumiskierrokset alkavat 
ensi maanantaina 15. kesäkuu-
ta. Hautausmaakierrokset järjes-
tetään maanantaisin kello 18–20. 
Viimeinen kierros järjestetään 17. 
elokuuta. Lähtöpaikka on Hauta-
jaishuoneiston edusta eli Oulun 

hautausmaan pääportti osoittees-
sa Kajaanintie 1.

Ensimmäisellä kerralla oppaana 
toimii Maija Laukka, jonka kier-
roksella tutustutaan sodan ja rau-
han ajan sankareihin. Muut kier-
rokset käsittelevät muun muassa 
oululaisia vaikuttajia, virkamiehiä 
ja tervaporvareita.

Arkkitehti ja tutkija Kaarina 
Niskalan opastamilla kierroksilla 
heinäkuussa tutustutaan oululai-
siin taiteilijoihin ja kulttuuriper-
sooniin.

Vuonna 1780 perustetulla hau-

tausmaalla on historian tuntijalle-
tarjottavanaan runsain mitoin ta-
rinoita.

– Vaikea mennä ohi jostain hau-
dasta, jos siitä tulee mieleen mie-
lenkiintoista kerrottavaa, mut-
ta kahteen tuntiin ei mahdu ihan 
kaikkea, nauraa Niskala.

Tutustumiskierrokset järjestä-
vät yhteistyössä Oulujoen seura-
kunta, Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Oulun seudun oppaat ry. 
Tarkemmat tiedot löytyvät osoit-
teesta www.oulunseurakunnat.fi/
hautausmaat.

OKT Rakentajat yms.
Kaksi raitista timpuria 

vapaana. 046 848 5505

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

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

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

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.
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– Kuulepa Samu, tällä reissul-
la meidän perheelle hankitaan 
kummilapsi, toteaa Tarja Oja-
Viirret pojalleen linja-autossa 
matkalla Lähetysjuhlille Oulus-
ta Tampereelle.

7-vuotiaalla Samu Viirretil-
lä ei ole mitään ajatusta vastaan. 
Hänen tehtäväkseen tulee miet-
tiä, pitäisikö kummilapsen ol-
la tyttö vai poika sekä valita lap-
sen kotimaa. Samu päättää, et-
tä kummilapsi voisi olla poika ja 
Nepalista.

– Ensin hän olisi halunnut po-
jan Venäjältä, mutta epäilin, et-
tei sieltä taida kummilasta saada, 
Tarja Oja-Viirret kertoo.

Hän ja Samu pistäytyvät Lä-
hetysjuhlien lähetystorilla, joka 
on rakennettu Tampereen kes-
kustorille. Siellä yhdessä torin 
kojuista esittäytyy juhlien jär-
jestävä, Suomen Lähetysseura.on 
esillä useiden toimijoiden kojuja. 
Tarjolla on monenlaisia esitteitä, 
joissa kerrotaan yhdistyksen toi-
minnasta ja erilaisista kummi-
kohteista.

Nepalilaista kummipoikaa ei 
Viirretin perheelle löydy, sillä ne-
palilaisia lapsia tuetaan ryhmi-
nä. Etiopiasta sen sijaan löytynee 
yksittäisiä tuettavia lapsia, myös 
poikia. Tosin aivan varmaksi ko-
julla päivystävä Suomen Lähetys-
seuran varainhankinnan koordi-
naattori Tuula Koistinen ei us-
kalla sitä luvata, asia varmistuu 
vasta seuraavina arkipäivinä. 

Papan maksamasta palkasta 
osa kummilapselle
Samulle etiopialainen kummi-
poika kelpaa, jos vain sellainen 
olisi vielä tarjolla. Etiopialaisen 
kummilapsen tukeminen mak-
saa 25 euroa kuukaudessa. Tarja 
Oja-Viirretin ajatuksena on, että 
vanhemmat maksavat kuukausi-
summasta suurimman osan. Per-
heen molemmat pojat Samu ja 
Santtu osallistuvat pienellä sum-
malla kummilapsen tukemiseen.

Samu ei ensin innostu omien 
rahojensa antamisesta toisen hy-
väksi, mutta onneksi kummilas-
ta voi tukea muutenkin. 

– Voit toimia myös kirjurina, 
kirjoittaa kirjeitä, piirtää piirus-
tuksia kummilapselle tai muis-
taa häntä iltarukouksessa. Nekin 
ovat tärkeitä tehtäviä, Tuula Kois-
tinen suosittelee.

Se kuulostaa Samusta parem-
malta ajatukselta. Tosin kotimat-
kalla linja-autossa hän suunnitte-
lee jo muutakin.

– Pappa maksaa palkkaa siitä, 
että työnnän ruohonleikkuria. 
Siitä rahasta voisin antaa puolet 
– tai ainakin osan – kummilap-
selle, hän miettii.

Kummilasta 
hakemassa

Pikkuveli-Santulle äiti ja Sa-
mu aikovat miettiä jotain pienel-
le pojalle sopivaa tekemistä, josta 
saadun palkan voisi antaa kum-
milapselle. Yksi mahdollinen 
tehtävä voisi olla Lanttilehmän 
ruokkiminen.

Lanttilehmä on lehmän muo-
toinen säästöpossu, johon per-
heessä on tapana laittaa irrallaan 
ajelehtivat kolikot. Santtu voisi 
huolehtia siitä, että kaikki irto-
kolikot varmasti päätyvät Lant-
tilehmän ravinnoksi.

– Lanttilehmään kertyneitä 
kolikoita ei kukaan kaipaa, joten 
ne voidaan aivan hyvin käyttää 
kummilapsen hyväksi ilman, että 
se olisi joltain pois. Samalla lap-
set oppivat omastaan antamista, 
Oja-Viirret arvelee.

Kortti olisi kiva
Oja-Viirretillä on aiempaakin 
kokemusta kummilapsen tuke-
misesta: hän oli vuosia sitten mu-
kana kaveripiirissä, jolla oli pari 
kummilasta maailmalla. 

Hän suhtautuu kummilapsel-
le lähetettäviin lahjoihin ja muu-
hun suoraan yhteydenpitoon hie-
man epäillen, sillä se voi synnyt-
tää eriarvoisuutta suhteessa mui-
hin lapsiin. Riittää, että lapsi tie-
tää saavansa tukea kummilta.

– Lähetysjuhlilta kummi-
lapsen hankkiminen tuntui so-
pivalta ajatukselta, koska siten 
asia hahmottuu lapselle parem-
min. Tosin ei se täälläkään kovin 
konkreettiselta tuntunut, emme 
saaneet mitään tositetta kum-
miksi rupeamisesta. Esimerkik-
si joku kortti olisi ollut kiva, har-
mittelee Oja-Viirret.

rukoilua ja  
lehmien ruokkimista
Samu ryhtyi opettelemaan kum-
milapsen puolesta rukoilemista 
saman tien: sunnuntaina juma-
lanpalveluksessa oli hetki hiljai-
selle rukoukselle. Silloin hän ru-
koili äidin kehotuksesta kummi-
lapsen puolesta. 

Illalla kotona Samu kertoi heti 
pikkuveljelleen, mikä tämän teh-
täväksi uuden kummilapsen tu-
kemiseksi tulee.

– Kyllä kuulosti suloselta, kun 
Samu selitti Santulle: ”Sun pitää 
kaikki lompakkojen pohjat lait-
taa lehmälle”. Santtu aloitti lant-
tien keruun saman tien. Hän 
löysikin 20 euroa, sillä olin juuri 
tyhjentänyt reissuhousujeni tas-
kut pöydän kulmalle. Voi sitä löy-
tämisen riemua! Pakkohan rahat 
oli Lanttilehmälle antaa, äti ker-
too ylpeänä.

SaTu laPiNlaMPi

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 
5.–7.6. Tampereella

Kummiksi kelpaa kuka vain

Suomen lähetysseura

www.mission.fi/lahjoita/lahjoita_saannollisesti/kum-

milapsityo/liittymislomake

interpedia

www.interpedia.fi/kehitysyhteistyo

Pelastakaa lapset

www.pelastakaalapset.fi/fi/tue-tyotamme/kummiksi

Suomen world vision

www.kummi.fi

Plan Suomi säätiö

www.plan.fi/tule-mukaan/toimi/ryhdy-kummiksi

SoS-lapsikylä

www.sos-lapsikyla.fi/Tue/Kummi_ja_kummius_SOS-

Lapsikylatyon_tukimuotona

operaatio ruut

www.operaatioruut.fi/toiminain

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys

www.sley.fi/html/fi/1201089591793288437

Solidaarisuus-järjestö

www.solidaarisuus.fi/osallistu_ja_vaikuta/reilun_

maailman_kummi/

Nakurun lapset

www.nakurunlapset.fi

Nepalin lapset

www.nepalinlapset.fi/mitenvointukea

Toivon tähti

www.starofhope.fi/fin

Patmos lähetyssäätiö

www.patmos.fi/fin/etusivu/?id=140

Projeto amigos da comunidade 

www.padc.com.br/finlandes

Pelastusarmeija

www.pelastusarmeija.fi/index.php?id=64

Fida international

www.fida.info/fi/tyomme/kummilapsityo

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry

www.svk.fi/?sid=401

Kummiksi kehitysmaan lapselle voi ruveta kuka ta-

hansa yksittäinen henkilö tai useamman ihmisen 

muodostama ryhmä. 

 Kummi lahjoittaa tietyn rahasumman kuukaudes-

sa joko yksittäisen kehitysmaassa asuvan lapsen tai 

lapsiryhmän tukemiseen. Suomessa on useita järjes-

töjä, jotka organisoivat kummitoimintaa.

 Järjestöjen toive on, että kummiksi sitoudutaan 

useaksi vuodeksi. Järjestöt pyrkivät usein hankki-

maan kummeja lapsiryhmille yksittäisen lapsen si-

jaan. Lähetysseuran varainhankintakoordinaatto-

ri Tuula Koistisen mukaan se on kustannustehok-

kaampaa: Yksittäistä lasta tukee yleensä yksi kum-

mi. Lapsiryhmässä saman kummin tuella voidaan 

tukea useita lapsia, esimerkiksi 500–600 kummia 

tukee noin 1 000 lasta.

S a t u L a p in lam p i

Tarja Oja-Viirret ja Samu kyselivät Lähetysjuhlilla, 
mistä he voisivat saada kummilapsen.
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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 14.6. klo 10 messu Tui-
ran kirkosta. Toimittaa Pet-
teri Tuulos,  avustaa Harri 
Fagerholm ja kanttorina on 
Tommi Hekkala. Tiina Park-
kinen soittaa huilua.
Su 14.6. klo 11.35 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelma. Toimit-
tajana Heli Lomu. Kurkis-
tus kirkkoon-ohjelmat voi 
kuunnella myös internetis-
sä: www.oulunseurakunnat.
fi/radio.
Juhannuspäivänä 20.6. klo 
10 messu Oulujoen kirkosta. 
Toimittaa Pertti Lahtinen, 
saarna Antti Leskelä ja kant-
torina Sanna Leppäniemi.
Su 21.6. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Juha Sarkkinen. Urkuri-
na Maija Tynkkynen.
Su 21.6. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa tut-
kaillaan, minkälainen mies 
oli Johannes Kastaja. Toi-
mittajana Heli Lomu.

Radio Dein Toivon päivä
Ke 17.6. klo 15.40 Naisen al-
lakassa kolumnoi tiedottaja 
Mervi Päivärinta Oulun seu-
rakuntayhtymästä.
To 18.6. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Toimittajana Marja 
Blomster.
Ke 24.6. klo 15.40 Naisen al-
lakassa yliopisto-opiskelija 
Suvi Erikssonin kolumni.
To 25.6. klo 15.40 Kasvun 
paikassa puhutaan siitä, mil-
laista iloa lastenlapset tuovat 
mummon elämään kesällä. 
Haastateltavana on kempele-
läinen Kerttu Hannila. Toi-
mittaja Marja Blomster.

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

Su 14.6. klo 10 jumalanpal-
velus Raahen kirkosta.
Juhannuspäivänä 20.6. klo 
10 sanajumalanpalvelus Ou-
lun tuomiokirkosta.
Su 21.6. klo 10 jumalanpal-
velus Nivalan kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi

Su 14.6. klo 10 konfirmaa-
tiomessu Oulun tuomiokir-
kosta. Toimittaa Ari-Pekka 
Metso, avustaa Jyrki Vaara-
mo. Urkurina Maija Tynk-
kynen. Aila Knihtilä laulaa.
Su 21.6. messu Oulun tuo-
miokirkosta klo 10. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, avus-
taa Juha Sarkkinen. Urkuri 
Maija Tynkkynen.

Eetterissä

Tulossa Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 28.6. klo 15 Herättäjäjuhlille 
lähtöseurat Kastellin kirkolla, alueen yhteiset. Su 28.6. klo 18 Herättäjä-
juhlille lähtöseurat Lamminahon talolla Vaalan Nuojualla, yhdessä Tyrnä-
vän, 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.

         Kellonkartano 2009:   
            
 













    Tervetuloa Kellonkartanoon!  

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  11.6.2009 

2 palstaa, mv.  

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

14.6. klo 18 Sunnuntain kokous 
Juhannukselta jäämme kesälo-
man viettoon. Siunattua kesää!
Katso: www.kempele.svk.fi 

Nouda heti 
omasi

lehtipisteestä!

KESÄKUUN NUMEROSSA mm.
IRTI AHDISTAVASTA USKOSTA  /  LÄHETYSTYÖLLE KOKO ELÄMÄ
KIRJEENVAIHTOPALSTA  /  ESIRUKOUSPALVELU  /  RISTIKKO 

Lehti uskosta, toivosta ja rakkaudes ta
Askel on lehti, jolla on lämminhenkinen lähestymistapa, 

lehti joka kannustaa. Askel on lehti Sinulle, joka kaipaat voimia 
arkeen, uskoa tulevaisuuteen ja toivoa tähän päivään.  

www.ohsrk.fi 

La 13.6. klo 16 Breikki – piknik Ainolan puistos-
sa. Su 14.6. klo 11 Lähetyskokous, Mika Keisu, 
Aila Siliämaa. Ke 17.6. klo 19 Sana ja rukous, 
Ritva Himanka, Suoma Levy, Ahti Kurki. Su 21.6. 
klo 18 Ystävän paikka, Aila Pyörälä, Pasi Mark-
kanen. Ke 24.6. klo 19 Sana ja rukous, Hannu 

 Orava, Jouko Annala. TERVETULOA!

Su 14.6. klo 17 Seurat Esko 
Leinonen. Su 21.6. Ei seuroja. 
Tervetuloa!

Su 14.6. Jumalanpalvelus klo 11.00. Majurit Tiainen ja Wartiainen 
vastuussa. TERVETULOA ! Su 21.6. Ei ole kokousta. Olemme Juuret 
kongressissa.

TERVETULOA SIIKAJOELLE
Siikatörmän leirikeskukseen
juhannusaattoillan seuroihin 
19.6. klo 19
Tarjoilu alkaa klo 17.30

SeuratoimikuntaJumala puhuu...
Apt. 10:33

Lisätietoja: www.uusherays.fi 

UUSHERÄYKSEN 
KESÄSEURAT 

Haapavedellä
24.–26.7.2009

Etsitään yhdessä

@

To 11.6. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Eero 
Helin. Su 14.6. klo 18 Iltakirkko, Pekka Ainesmaa, 
Jouni Korkala. To 18.6. klo 19 Rukousilta, Risto 

Wotschke, Tofi k Ezzahid, aihe: uskonto, kulttuuri ja usko. Su 21.6. klo 18 Iltakirkko, 
Sini Niemelä, Nanna & Toni Rautiainen. 22.-25.6. Lasten kesäleiri Koppanassa, 
ilmoittaudu Jyrkille 044-201 3672. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

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

Muut seurakunnat ja yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Radio Dein kesäsarjassa  
kurkistetaan kirkkoon
Radio Dein taajuudella (106,9) 
voi elokuun loppuun asti kuulla 
Oulun seurakuntien tuottamaa 
ohjelmasarjaa, jossa käsitellään 
ajankohtaisia kirkollisia teemoja 
ja tapahtumia. 

Kurkistus kirkkoon -ohjelma 
lähetetään sunnuntaisin kello 
11.25 radiojumalanpalveluksen 
jälkeen. Sen, kuten muutkin Ra-
dio Dein ohjelmat voi kuunnel-
la myös internetissä osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/
radio.

Sunnuntaina 14. kesäkuuta 
ohjelmassa luodaan katsaus Ou-
lun seurakuntien järjestämiin 
juhannustapahtumiin. 21. kesä-

kuuta paneudutaan juhannuk-
sen kirkolliseen merkitykseen ja 
Johannes Kastajan ristiriitaiseen 
persoonaan. 

Kesän muita aiheita ovat 
muun muassa valtakunnalliset 
katulähetyksen kesäpäivät sekä 
nelipäiväinen Totuus 09 -tapah-
tuma, jonka aikana Oulussa on 
valloillaan vapaaehtoisten toteut-
tama auttamisbuumi.

Loppukesästä kuullaan mitä 
eläkkeelle jäävällä Oulujoen kirk-
koherralla, Paavo Moilasella, on 
sydämellään. Hän luovuttaa pai-
mensauvansa rovasti Jouni Riipi-
selle syksyllä. Ohjelmat toimittaa 
Heli Lomu.
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Toinen sunnuntai helluntaista on saanut teemakseen Katoavat ja katoamattomat 
aarteet. Pääsiäis- ja helluntaijakson jälkeen kirkkovuoden symboliikassa pala-
taan jälleen vihreään aikaan. Sitä kestääkin yksittäisiä pistepyhiä lukuun otta-

matta kirkkovuoden loppuun saakka.
Päivän evankeliumiteksti on lyhykäisyydessään puhutteleva ja universaali, Kristuk-

sen seuraamista pohdiskeleva katkelma: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän 
kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa 
elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. 
Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sie-
lunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirk-
kaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan.”

Nämä sanansa Jeesus kohdisti opetuslapsilleen. Sana ’risti’ esiintyy tässä siis ajalli-
sesti jo ennen Jeesuksen ristinkuolemaa. Sen sijaan kiusauksella ’voittaa omakseen ko-
ko maailma’ on kytkentänsä Matteuksen evankeliumin 4. lukuun, jossa kiusaaja lupaa 
antaa Jeesukselle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston: ”Kaiken tämän mi-
nä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua”. Kristillisessä saarnatraditi-
ossa on toisinaan korostettu tämän kiusaajan lupauksen petollisuutta: mitään takeita 
ei todellakaan olisi ollut lupauksen täyttymisestä, vaikka kumarrus olisikin suoritettu.

Sekä Matteuksella että Markuksella tämä samansisältöinen teksti on sijoitettu evan-
keliumiin ennen Kirkastusvuoren tapahtumia. Ei olekaan sattumaa, että evankeliumin 
tunneilmasto vaihtelee ääripäästä toiseen kuin vuoristorata: ensin käsitellään Kristuk-
sen seuraamisen arkista ja uuvuttavaa puolta, sen jälkeen viedään opetuslapset taivaal-
lisen kokemuksen äärelle. Molemmissa tapauksissa korostuu uskollisuus Jeesukselle – 
asia joka ei saisi olla kiinni ihmisen tuntemisista.

PeKKa TuoMiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 49:6–10, 16–21  
1. lukukappale Sananl. 30:7–9 
2. lukukappale 1. Tim. 6:6–12 
Evankeliumi Matt. 16: 24–27 

Herra, meidän Jumalamme. 

Sinä et vain osoita rakkautta, 

sinä olet rakkaus. 

Ole pitkämielinen  

meitä rakkaudettomia kohtaan. 

Lahjoita meille Henkesi, rakkauden Henki, 

joka uudistaa meidät 

ja sitoo meidät toinen toiseemme. 

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 

meidän Herramme tähden.

S a t u L a p in lam p i

Missä ovat aarteesi?
Pieni lapsenlapseni kaivoi takkinsa taskuja. Sieltä hän otti esiin aarteitaan, 
joita oli löytänyt lähipuistosta: käpyjä, kiviä ja risuja. Onnellisena hän esitteli 
niitä mummille. Toki hän heitti ne saman tien pois, että seuraavalta retkeltä-
kin voisi kerätä uusia aarteita.
Sain olla oppimassa lapselta tärkeää läksyä: on lupa kerätä aarteita, on lupa 
luopua aarteista. Elämässä ei pidä olla mitään niin tärkeää, josta ei ole valmis 
päästämään irti. Tämä on vaikea, mutta tarpeellinen läksy. Varsinkin uuden 
elämänvaiheen alkaessa sitä voi harjoitella. Kun muuttaa paikasta toiseen, on 
aika miettiä, mitä todella tarvitsee.
”Emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä 
mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä.” 
Näin Timoteus meitä muistuttaa siitä, ettei kuolinpaidassa ole taskuja. Voi 
meitä, jotka olemme niin kiinni aineellisessa, että unohdamme tärkeimmän 
sielumme pelastuksen!
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omak-
seen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sie-
lunsa takaisin?” (Matt: 24: 26)
Meille tarjotaan katoamatonta aarretta, sielumme pelastusta, ilmaiseksi. Hinta 
on jo maksettu ristin puulla. Tämä aarre on tarjolla ja tallessa omalla nimellä 
ja takaa myös sen, että Vapahtajan valmistama kamari on odottamassa, kun 
tämä maallinen vaellus päättyy ja saamme jättää kaikki maalliset aarteemme 
taaksemme.  
Missä ovat aarteeni?
Tallelokerossa, taskussa vai taivaassa? 
Herra, auta että osaisin valita oikein, 
etten menettäisi sieluni pelastusta kerätessäni katoavaista. 
Kiitos, Vapahtajan tarjoamasta katoamattomasta aarteesta, 
sielun pelastuksesta. 
Aamen 

SirKKu eHo 
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva 

kirkon sairaalasielunhoidon kouluttaja, joka asuu Muhoksella.



10    Nro 21      11.6.2009

Tämä on tarina kuvitteel-
lisesta henkilöstä, jon-
ka kaltaisia arkielämä on 
pullollaan. Olkoon henki-

lömme nainen ja hänen nimen-
sä Pirkko. Hän on sairaanhoita-
ja, mutta voisi yhtä hyvin työs-
kennellä jossain muussakin am-
matissa.

Pirkko on ajamassa itseään 
loppuun. Sairaana ollessaan hän 
ei jää kotiin lepäämään, vaan sin-
nittelee töissä. Se on hoitajan ur-
hea, mutta epäviisas ratkaisu. 
Pirkko ei luultavasti palaudu sai-
rauksistaan entiselleen vaan vä-
syy väsymistään. Seurauksena 
on loppuun palaminen.

Hän saattaa pelätä potkuja tai 
ajautumista työpaikallaan sivu-
raiteelle. Hän on kiltisti ja nöy-
rästi läsnä, vaikka onkin sairas. 
Kutsumme Pirkon käyttäytymis-
tä läsnäilyksi. Englanniksi termi 
on presenteeism.

Mitä enemmän vaaditaan, 
sitä enemmän yritetään
Pirkko kokee, että hänen pakko 
kohdata työn vaatimukset niin 
sairaana kuin terveenäkin. Hän 
tekee kaikkensa, jotta kykeni-

Sairas pysyköön sängyssään

Tutkimus: Läsnäily eli työnteko sairaana 
johtaa loppuunpalamiseen

si vaadittavaan työsuoritukseen. 
Mitä enemmän työssä vaaditaan, 
sitä enemmän hän yrittää. Se joh-
taa yhä suurempaan läsnäilyyn, 
työskentelyyn sairaana. Läsnäi-
ly kuitenkin heikentää fyysistä ja 
psyykkista toipumista stressistä 
tai sairaudesta.

Pirkko joutuu seuraavassa työ-
vuorossa käyttämään enemmän 
energiaa. Hän kuormittuu enti-
sestään ja voimavarat hiipuvat. 

Työyhteisön suoritustaso saat-
taa  kärsiä, jos työtoverit joutuvat 
auttamaan Pirkkoa. Hän saattaa 
myös tartuttaa sairautensa työto-
vereihinsa tai asiakkaisiinsa.

Pirkko on terveenäkin väsy-
nyt. Uupumuksen tunne saa hä-
net yrittämään entistäkin enem-
män, myös läsnäilemään.

väsynyt suhtautuu  
työhönsä kielteisesti
Pirkko saattaa riittämättömäs-
tä toipumisesta johtuen kehit-
tää kielteisen asenteen työhönsä 
ja potilaisiinsa. Näin hänelle al-
kaa ennen pitkää kehittyä deper-
sonalisaatio.

Pirkon työpaikalla sairaalassa 
on ahdistavan kovat vaatimuk-
set, jotka pakottavat läsnäilyyn. 
Ne johtavat hänet uupumukseen  
ja depersonalisaatioon. Se on il-
miö, jossa ihminen tuntee itsensä 
epätodelliseksi ja vieraaksi.

Uupumus ei kuitenkaan es-

tä Pirkkoa uppoutumasta työ-
hönsä. Hän todennäköisesti on-
nistuu tehtävissään jonkin aikaa 
yhtä hyvin kuin paremmin voi-
vat kollegansa, vaikka käyttääkin 
enemmän voimavaroja. 

Pirkon kollega Katja ei uuvu 
niin paljon. Katja hoitaa potilaat 
hyvin, mutta voimiensa säästä-
miseksi hän ottaa etäisyyttä po-
tilaisiin halventamalla, stereo-
tyypittämällä ja syyttämällä näi-
tä mielessään. Näin hän pystyy 
paremmin kohdentamaan jäljel-
lä olevat voimavaransa.

Negatiivisten tunteiden kätke-
minen asiakkailta on kuitenkin 
selvästi kytköksissä depersona-
lisaatioon. Depersonalisaatio on 
nähty minän suojauskeinona ra-
juja tunteita vastaan, jotka voisi-
vat estää hoitajaa tekemästä te-
hokkaasti työtään.

Työnantajan puututtava  
läsnäilyyn
Läsnäily on kasvava riski myös 
työyhteisön tuottavuudelle. Sai-
raudet voivat pitkittyä ja pahen-
tua, mikä maksaa työnantajal-
le enemmän kuin sairauslomalle 
jääminen heti kun on sairas. Työ-
yhteisöjen tulisi tunnistaa riski-
tekijät, jotka aiheuttavat läsnäi-
lyä ja kehittää menetelmiä puut-
tua niihin.

On luotava työnkuvia, jot-
ka eivät vaaranna työntekijöiden 
turvallisuutta ja terveyttä. Se voi-
daan tehdä oikealla fyysisten töi-
den ergonomialla. 

Hoitotyöt voisivat vaihdella. 
Myös niissä töissä, joissa ei olla 
potilaiden kanssa tekemisissä, on 
hyvä olla vaihtelua. Työntekijäl-
le olisi syytä antaa myös mahdol-
lisuus toipua vaativista työtehtä-
vistä.

Yrityskulttuurin pitää tehdä sel-
väksi, että sairaana ei olla töissä. 

PeKKa HeliN
Artikkeli perustuu hollantilaiseen tutki-

mukseen, jossa haastateltiin 258 hoi-
tajaa. Artikkelin voi lukea osoitteessa 

www.emeraldinsight.com/
1362-0436.htm

TieToiSKu

Depersonalisaatio tuo epätodellisen tunteen

Depersonalisaatiolla tarkoitetaan kokemusta, jonka yhteydessä henkilö kokee persoo-
nallisuutensa, identiteettinsä, ruumiinsa tai ympäristönsä muuttuneen niin, että ne ei-
vät ole entisensä kaltaisia tai ovat jollakin tavoin epätodellisia. Tähän kokemukseen liit-
tyy usein myös muita oireita, kuten mielialan muutos, keskittymisvaikeudet tai koke-
mus aivojen toiminnan lamaantumisesta.

Depersonalisaatioon voi liittyä myös esineiden tai ympäristön näkeminen pienenä tai 
isona, tai henkilö kokee ulkoisen maailman outona tai epätodellisena. Hän ei menetä kui-
tenkaan todellisuudentajuaan ja tietää kokemuksen olevan vain kuviteltu eikä suinkaan 
totta. Kokemus voi outoudessaan olla luonnollisesti pelottava tai ahdistava.

Silloin tällöin esiintyvä depersonalisaatio ei välttämättä ole oire mistään psykiatrisesta 
tai somaattisesta sairaudesta. Niitä ilmenee sekä terveillä lapsilla että nuorilla aikuisilla.

Erillisestä depersonalisaatiohäiriöstä puhutaan vain silloin, kun kokemukseen ei liity 
muita psykiatrisia häiriöitä. Depersonalisaatiohäiriölle ovat ominaista toistuvat tai pi-
tempään jatkuvat depersonalisaatiot, joiden yhteydessä henkilö menettää kosketuksen 
omaan itseensä. Hän voi kokea olevansa automaattinen kone tai elävänsä unessa tai elo-
kuvassa. Usein hän kokee olevansa ajatustensa, ruumiinsa tai ruumiin osiensa ulkopuo-
lella, hänellä ei ole kosketusta tunteisiinsa tai ei koe kontrolloivansa liikkeitään.

Lähde: Terveyskirjasto
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Sairaana työssä olevilla ylirasittuneilla tai ter-
veysongelmista kärsivillä on kaksinkertainen 
riski saada sydäninfarkti tai kuolla sydäntau-
tiin verrattuna niihin, jotka hoitavat sairau-
tensa, kertoo HyväTerveys -verkkojulkaisu.

SAK:n kyselyn mukaan puolet suomalai-
sista työntekijöistä oli sairaana töissä vuoden 
aikana, kertoo puolestaan Taloussanomat.

Puolessa teollisuustyöpaikoista on käytän-
tö, että päivääkään ei voi olla poissa sairauden 
takia ilman lääkärintodistusta. Jos ei pääse 
työterveyslääkärille tai päivystykseen sama-
na päivänä, tullaan sairaana töihin. 

Työntekijöihin luottavissa työpaikoissa 
sairauspoissaoloja ei kerry sen enempää kuin 
tiukemmissakaan firmoissa.

Naiset työskentelevät sairaana useammin 
kuin miehet. Myös pätkätyösuhteissa olevat 
tulevat töihin, vaikka olisivat sairaana. He 
pelkäävät työpaikkansa menetystä.

Muutaman vuoden takaisen Juha Anti-
lan tutkimuksen mukaan melkein joka toi-
nen palkansaaja oli ollut sairaana töissä vii-
meisen vuoden aikana. Hoitohenkilökunnas-

ta on toisen tutkimuksen mukaan kolmasosa 
ollut sairaana töissä, Taloussanomat jatkaa.

Joka kolmas opettaja kertoo Helsingin 
Sanomien mukaan olevansa sairaana töissä 
useita kertoja vuodessa. Opettajat tulevat töi-
hin tunnollisuuttaan, mutta myös siksi, ettei-
vät he halua luokalleen sijaista. 

Osa opettajista kokee sairaana töihin tule-
misen sankarillisena. 

Erityisesti nuoret lastentarhanopettajat ja 
alaluokkien naisopettajat tulevat töihin kipe-
änäkin. Oma luokka on naisopettajien mu-
kaan helposti levoton sijaisen kanssa. Toisen 
perusteen mukaan liian monen opettajan yh-
täaikaiset sairauspoissaolot aiheuttavat on-
gelmia työpaikalla. 

Suru ei ole sairautta
Työnantajat ovat väittäneet, että ihmiset ha-
kevat liian helposti sairauslomaa ja vieläpä 
turhien asioiden takia. Elinkeinoelämän kes-
kusliitto on väläytellyt palkan alennusta sai-
rauspäiviltä.

Työnantajien iskulauseena on ollut ”suru 

ei ole sairautta”. Työnantajien mielestä vaik-
kapa läheisen kuolema ei olisi sairausloman 
syy. SAK:n asiantuntijalääkärin Kari Harin-
gin mukaan on kuitenkin syytä muistaa, et-
tä suru voi sairastuttaa ja aiheuttaa työkyvyt-
tömyyden.

Sairaana työssä oleminen saattaa tuot-
taa taloudellisia menetyksiä, jotka voivat ol-
la poissaolojen aiheuttamia menetyksiä suu-
rempia.

Sairaana töissä oloon liittyy selkeä terve-
ysriski. Infektiosairaudet voivat pahentua tai 
pitkittyä, mikäli ei jäädä lepoon. Sairaana 
työssä olo voi siis olla työnantajalle ja yhteis-
kunnalle kalliimpaa ja haitallisempaa kuin 
oikea-aikaiset sairauslomat. 

OECD:n mukaan suomalaiset olivat vuon-
na 2005 sairauslomalla keskimäärin 15 päi-
vää vuodessa.

PeKKa HeliN

Sydänkohtaus uhkaa sairaana ahertajaa
Sairas pysyköön sängyssään

Elinkeinoelämän keskusliiton lain-
säädännön ja kauppapolitiikan asian-
tuntija Jyrki Hollmén voisi tulla pie-
nessä flunssassa töihin, jos arvioi it-
sensä työkykyiseksi. Hollmén huo-
mauttaa, että hän tekee kevyitä sisä-
töitä, joten flunssa ei ole välttämättä 
este työnteolle. Ulkotyöt voivat olla jo 
eri juttu.

Eri asia jos tauti on niin vakava, 
että työntekijä ei pysty suoriutumaan 
työtehtävistään, tai se aiheuttaa tar-
tuntavaaran. Silloin ei tietenkään tar-
vitse tulla töihin.

Sairauslomat ovat Hollménin mu-
kaan lisääntyneet niin paljon, että nii-
hin on puututtava. Hollmén väittää, 
että sairas ei välttämättä menetä ko-
ko työkykyään, jolloin hän voisi suo-
riutua töistään voimiensa mukaan sai-
raanakin. Monet kroonisesti sairaat-
kin käyvät töissä.

Osa sairauspoissaoloista johtuu 
suoranaisesta lintsaamisesta. Holl-
mén viittaa Iltalehden viime vuonna 
tekemään gallupiin, jossa kysyttiin 
5 000 suomalaiselta, moniko tulisi 
töihin eräänä tiettynä perjantaina, jo-
ka oli työpäivä vapaaputken keskellä. 
Noin 1 300 ihmistä kertoi etukäteen 

järjestävänsä itselleen vapaata saira-
usloman avulla. 

Sairauspoissaoloihin puuttumisen 
Hollmén näkee sekä työnantajan ja 
työntekijän etuna. Lintsaamiseen ja 
oikeisiin sairauspoissaoloihin pitäisi 
puuttua seurantajärjestelmän avulla, 
jolla selvitetään toistuvien poissaolo-
jen syyt. Näin myös terveysongelmil-
le voisi tehdä jotain.

Kiusaus 
pysyä töissä suuri
Tällä viikolla Kirkkohallituksessa 
työnsä aloittanut kirkkoneuvos Pek-
ka Huokuna toteaa, ettei tee sairaana 
töitä, mutta myöntää kiusauksen sii-
hen olevan suuri.

Huokuna on huomannut, että kir-
kossa työskentelee paljon vastuun-
tuntoisia työntekijöitä, ja siksi myös 
seurakunnissa ollaan välillä sairaana 
töissä. Rajojen näkeminen on vahvas-
ti sitoutuneille puurtajille usein vai-
keaa.

Huokuna vastuuttaa esimiehiä toi-
mimaan niin, että työntekijän sairas-
tuessa tehtävät jaetaan uudestaan, ja 
sairastunut pääsee rauhassa sairasta-
maan. Huokunan mielestä työpaikan 

ilmapiirin on oltava turvallinen, jotta 
kotiin uskaltaa jäädä ja luottaa siihen, 
että työt tulevat tehdyksi.

– Viime kädessä on kaikkien etu, 
että työssä ollaan vain terveinä, Huo-
kuna sanoo. 

lama  
pelottaa työntekoon
Linja-autoyhtiö Koskilinjoilla lähtö-
kohtana on, että sairaana ei tarvitse 
olla töissä, kertoo liikennepäällikkö 
Jussi Laitinen. Sairauden arviointi on 
hoitajien ja lääkärien tehtävä.

Työntekijällä on oikeus saada itse 
päättää sairastuessaan, meneekö hän 
töihin vaan kääntyykö työterveys-
huolloon puoleen, Laitinen lisää.

Monet ihmiset eivät enää uskalla 
jäädä sairaana kotiin vaan sinnittele-
vät töissä. Laitinen arvioi, että yhtenä 
syynä voivat olla median raportoimat 
yt-neuvottelut ja toiminnan tehosta-
missuunnitelmat.

Laitinen oli viimeksi sairaana noin 
vuosi sitten. Hän jäi kahdeksi päiväk-
si sairauslomalle 39 asteen kuumeen 
vuoksi.

PeKKa HeliN ja riiTTa HirvoNeN 

”On kaikkien etu, että töissä ollaan 
vain terveinä”
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 Oulun tuomiokirkos-
sa. Toimittaa Ari-Pekka Met-
so ja avustaa Jyrki Vaara-
mo. Urkuri Maija Tynkkynen 
ja laulu Aila Knihtilä. Kirk-
kokahvit Keskustan seura-
kuntatalolla. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Sanajumalanpalvelus la 
20.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Juha 
Sarkkinen ja avustaa Ari-
Pekka Metso. Urkuri Maija 
Tynkkynen. Radiointi radio 
Pooki.
Messu su 21.6. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Juha Sarkkinen. Urkuri Mai-
ja Tynkkynen. Radio Dei. Lä-
hetys myös www.virtuaali-
kirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Messu pe 12.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Ju-
hani Lavanko, saarnaa Mat-
ti Pikkarainen, avustavat Lii-
sa Karkulehto ja Esa Nevala, 
Kainuun Sotilassoittokunta, 
johtaa musiikkikapteeni Ari 
Tamminen, kanttorina Sari 
Wallin. Rintamanaisten val-
takunnallinen kesäpäivä. 
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Hanna Liuska, teo-
logian opiskelija Jarkko-Pek-
ka Kärkkäinen, nuorisotyön-
ohjaajaopiskelija Salla Heik-
kinen, kanttorina Riitta Piip-
po. Karjasilta 1 -rippikoulu-
ryhmä.
Messu su 14.6. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, saarna teologi-
an opiskelija Hanna Viren, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Messu su 14.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, saarnaa teolo-
gian opiskelija Hanna Viren, 
kanttorina Ilkka Järviö. 
Kehitysvammaisten konfir-
maatiomessu su 14.6. klo 13 
Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Elina Hyvönen, kanttorina 
Taina Voutilainen.
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 14 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Mikko Salmi, avus-
tavat Juha Vähäkangas, Han-
na Liuska, teologian opiskeli-
ja Jarkko-Pekka Kärkkäinen 
ja nuorisotyönohjaajaopiske-
lija Salla Heikkinen, kanttori-
na Riitta Piippo. Karjasilta 2 
-rippikouluryhmä.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.6. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Sanajumalanpalvelus la 
20.6. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, kanttorina Sari Wallin.
Messu su 21.6. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa Mer-
vi Keskinen, kanttorina Sari 
Wallin. 
Messu su 21.6. klo 10 Kastellin 
kirkossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustaa Jaakko Tuisku, 
kanttorina Paavo Kiuru. 
Kansanlaulukirkko su 21.6. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, kanttorina Sari Wallin.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 21.6. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 14.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pet-
teri Tuulos, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Tiina Parkkinen, 
huilu. Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 Pyhän Luukkaan kap-
pelissa. Toimittaa ja konfir-
moi Päivi Jussila, avustavat 
Anna-Leena Ylänne ja Sanna 
Parkkinen, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. Pyhä Luukas 
2 -vihreän rippikouluryhmän 
konfirmaatio.
Messu su 14.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala. Tiina Parkkinen, 
huilu. 
Iltamessu su 14.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, puhe Elina La-
pinoja, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Viikkomessu ke 17.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Messu la 20.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Raakel 
Pöyhtäri.
Messu la 20.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Sanna Komulainen, avus-
taa Stiven Naatus, kanttori-
na Tommi Hekkala, avustaa 
Elina Kinnunen. 
Messu la 20.6. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Juha Valppu, avustaa Nanna 
Helaakoski, kanttorina Taru 
Ängeslevä. 
Messu su 21.6. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Stiven 
Naatus, avustaa Nanna Helaa-

koski, kanttorina Raakel Pöyh-
täri, avustaa Elina Kinnunen. 
Konfirmaatiomessu su 21.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Helena Paalanne, avustavat 
Anssi Putila, Emmi Korpi ja 
Anna-Maria Veijo, kanttori-
na Taru Ängeslevä. Patenie-
mi 4 -preparin konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 10 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Harri 
Fagerholm, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 
Konfirmaatiomessu su 21.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Helena Paalanne, avus-
taa Anssi Putila, Emmi Korpi 
ja Anna-Maria Veijo, kantto-
rina Taru Ängeslevä. Rajaky-
lä 3 -preparin konfirmaatio.
Iltamessu su 21.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Viikkomessu ke 24.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. 
 
Oulujoen seurakunta
Messu su 14.6. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Antti Leskelä, saarnaa Paavo 
Moilanen, kanttorina Lauri 
Nurkkala.
Perhemessu su 14.6. klo 12 
Turkansaaren kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, kant-
torina Lauri Nurkkala.
Messu la 20.6. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Antti Les-
kelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Radiointi radio Dei.
Messu la 20.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi.
Konfirmaatiomessu su 21.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. Toi-
mittaa Antti Leskelä, saar-
naa Ilkka Mäkinen, konfir-
moi Paavo Moilanen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Huo-
nesuon rippikouluryhmä.
Messu su 21.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi.

YlIKIIMInKI
Messu su 14.6. klo 10 Yli-
kiimingin kirkossa. Toimit-
taa Veijo Koivula, kanttori-
na Leo Rahko.
Messu la 20.6. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Iso-
koski, kanttorina Jenni Rau-
takoski.

Hailuoto
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Matti Keskinen, kanttori 
Kaisamarja Stöckell.
Juhannuspäivän sana-
jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 10 kesäkirkossa vanhan 
kirkon raunioilla. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
ri Kaisamarja Stöckell. Huo-
nolla säällä kirkossa.

Iltamessu su 21.6. kirkossa. 
Toimittaa Matti Keskinen, 
kanttori Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarna Arto Ne-
vala, kanttorina Kaisa Säkki-
nen. Konfirmoitavana kesän 
1. leiririppikouluryhmä. 
Sanajumalanpalvelus ju-
hannuspäivänä 20.6. klo 10 
seurakuntakeskuksessa. Toi-
mittaa Martti Heinonen, 
kanttorina Kaisa Säkkinen. 
Messu su 21.6. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Arto Nevala, saarna Jaakko 
Kaltakari, kanttorina Hannu 
Niemelä.

Kempele
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Pekka Rehumäki, kanttorina 
Tomi Heilimo.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 14 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, avustaa Vei-
jo Lauronen, kanttorina To-
mi Heilimo.
Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus la 20.6. klo 
10 vanhassa kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tölli, avustaa Sei-
ja Helomaa, kanttorina Mar-
jo Irjala.
Messu su 21.6. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Timo Juntunen, 
kanttorina Tomi Heilimo.

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, avustaa 
Sanna Karjalainen, kanttori-
na Marja Ainali.
Juhannuspäivän perinne-
jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pauli Niemelä, kanttorina 
Katri Niskakangas. Kirkko-
kahvit tapulissa.
Konfirmaatiomessu su 
21.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pauli Niemelä, saarnaa 
kesäteologi Marika Pulkki-
nen, avustaa Seppo Meriläi-
nen, kanttorina Katri Niska-
kangas.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 18 Jäälin seurakunta-
kodissa. Toimittaa kesäteolo-
gi Marika Pulkkinen, kantto-
rina Katri Niskakangas.

Liminka
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Anna-Maari Ruota-
nen, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Messu la 20.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, avustaa Anna-Maari-
Ruotanen, kanttorina Ju-
ha Pöykkö. Jumalanpalve-
lukseen osallistuu 50 vuot-
ta sitten ripille päässeiden 
joukko. Muistelot seurakun-
tatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 10 kirkossa. Toimit-

taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Juha Pöykkö. 

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Riihimäki, kantto-
rina Maili Muuttola-Junkko-
nen.
Juhannuspäivän sanaju-
malanpalvelus su 20.6. klo 
10 kirkossa. Toimittaa Timo 
Riihimäki, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.
Messu su 21.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Maili Muutto-
la-Junkkonen.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, saar-
naa Pekka Kyllönen, kant-
torina Ossi Kajava.
Juhannuspäivän messu la 
20.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kant-
torina Erika Holappa.
Juhannuspäivän messu la 
20.6. klo 12 Kylmälänkylän 
kappelissa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Erika 
Holappa.
Virsikirkko su 21.6. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Erika 
Holappa.

Oulunsalo
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ta-
pio Kortesluoma, kanttorina 
Taru Pisto. Kesä 1 -ryhmän 
konfirmaatio.
Sanajumalanpalvelus juhan-
nuspäivänä 20.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, kanttorina Taru Pisto.
Messu su 21.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortesluo-
ma, kanttorina Taru Pisto.

Pudasjärvi
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Sääskilahti, avus-
taa Juha Kukkurainen, kant-
tori Jukka Jaakkola. Kirk-
kotaksi seurakuntakodilta 
9.30, kyydin omavastuu 3 € 
edestakainen matka.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Juha Kukkurainen, avus-
taa Marko Väyrynen, Tiina 
Inkeroinen, kanttori Keijo 
Piirainen.
Jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Oskari Holmström, kantto-
ri  Keijo Piirainen.
Messu su 21.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Sääski-
lahti, avustaa Oskari Holm-
ström, kanttori Keijo Piirai-
nen. Jaakko Sääskilahden 
tulosaarna. Kirkkokahvit ja 
tulojuhla seurakuntakodis-
sa. Kirkkotaksi seurakunta-
kodilta kello 9.30, kyydin 
omavastuu 3 euroa edesta-
kaiselta matkalta.

Siikalatva
KeStIlä
Sanajumalanpalvelus su 
14.6. 12 kirkossa. Toimittaa 
Reijo Tuomola, kanttorina 

Pekka Kyöstilä. 
Messu juhannuspäivänä 
20.6. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Unto Määttä.
Messu su 21.6. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

PIIPPolA
Sanajumalanpalvelus su 
14.6. klo 19 kirkossa. Toi-
mittaa Erkki Piri, kanttori-
na Veijo Kinnunen.
Messu juhannuspäivänä 
20.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Reijo Tuomola, kanttori-
na Unto Määttä.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 12 Kestilän kirkossa.

PulKKIlA
Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 14.6. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, saar-
naa Heikki Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen.
Messu juhannuspäivänä 
20.6. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 12 Kestilän kirkossa.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Pekka Kyöstilä.
Messu juhannuspäivänä 
20.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Veijo Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 12 Kestilän kirkossa.

RAntSIlA
Messu su 14.6. klo 10 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, saarnaa ja avus-
taa ehtoollisen jaossa Kir-
kon Ulkomaanavun johtaja 
Antti Pentikäinen. Kirkko-
kahvit seurakuntatalossa, 
jossa  professori Juha Pen-
tikäinen käyttää puheen-
vuoron.
Messu juhannuspäivänä 
20.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Eeva Varonen.
Sanajumalanpalvelus su 
21.6. klo 12 Kestilän kirkossa.

Tyrnävä
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Timo Liikanen, saar-
na Leila Ikonen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski. Avus-
taa Kaj Skrabb trumpetti ja 
Mieskvartetti. Sissipataljoo-
na 3:n juhla ja ruokailu seu-
rakuntatalolla.
Juhannuspäivän sanajuma-
lanpalvelus la 20.6. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
Messu su 21.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen.

teMMeS
Konfirmaatiomessu su 14.6. 
klo 14 Temmeksen kirkossa,. 
Toimittaa Timo Liikanen.
Juhannuspäivän sanajuma-
lanpalvelus la 20.6. klo 12 
Temmeksen kirkossa. Toimit-
taa Timo Liikanen, kanttori-
na Pentti Korkiakoski.
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Sudanilaisella nuortenleirillä 
suomalainenkin tutustuu 

sudanilaisiin

Sudanilaiset nuoret eri puolil-
ta Suomea kokoontuvat 17.–19. 
heinäkuuta Ylikiiminkiin Va-
samon leirikeskukseen nuor-

tenleirille.
Leirin tavoitteena on tutustuttaa 

sudanilaisia nuoria toisiinsa, kertoo 
leiristä vastaava pastori Amos Man-
ga. Hän on itsekin lähtöisin Sudanis-
ta. Manga vihittiin Oulussa Angli-
kaanisen kirkon papiksi kaksi vuot-
ta sitten.

Leiri on tarkoitettu 14–20-vuotiail-
le nuorille. Myös suomalaiset nuoret 
ovat tervetulleita.

– Sudanilaiset nuoret puhuvat hy-
vin suomea, heihin pääsee hyvin tu-
tustumaan leirin aikana, Manga va-
kuuttaa.

Leirin ohjelmassa on Mangan mu-

kaan yhdessäoloa ja hengellistä toi-
mintaa.

Leiri on järjestetty kahdesti aiem-
minkin. Viime vuonna paikkana oli 
Kuopio, ensimmäisellä kerralla leiri 
pidettiin Hietasaaren kaupunkileiri-
keskuksessa Oulussa.

– Nuoret valittavat, että leiri lop-
puu liian pian. He haluaisivat leirin 
kestävän vaikka viikon, koska heillä 
on niin mukavaa siellä, kertoo Amos 
Manga nuorten palautteista.

SaTu laPiNlaMPi

Leiri pidetään 17.–19. heinäkuuta Va-
samon leirikeskuksessa. Ilmoittautua 
voi kesäkuun loppuun saakka osoittees-
sa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Lei-
rin hinta on 30 euroa.

S anna K r o o kHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vanhan kappelin virsihar-
taudet: 
Su 14.6. klo 12. Tiina Kinnu-
nen ja Maija Tynkkynen.
Su 21.6. klo 12. Ari-Pekka 
Metso ja Maija Tynkkynen.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
24.6. klo 18, Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja rukouspiiri 
to 11.6. klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli, takkahuone. 
Myös Rajakylän raamattu-
piiriläisille.

Oulujoen seurakunta
Aattohartaus pe 19.6. klo 
17.30, Turkansaaren kirkko. 
Toimittaa Paavo Moilanen, 
kanttori Sanna Leppäniemi.
hautausmaahartaudet ou-
lujoen hautausmaalla: Sa-
teen sattuessa kirkossa.
To 11.6. klo 18. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
To 18.6. klo 18. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 
To 25.6. klo 18. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 

YlIKIIMInKI
uuman seurat su 21.6. klo 
13–15, Uumanseuran vanha 
talo. Seurat vanhassa pirtis-
sä ja kahvit lähetystyön hy-
väksi järvenrannalla mökin 
edustalla. Puhujana Paavo 
Moilanen.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Juhannusaaton Iltamusiik-
ki pe 19.6. klo 21, Oulun tuo-
miokirkko. Maija Tynkkynen 
cembalo ja urut.
urkuvartti to 25.6. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Maija 
Tynkkynen.

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

Tuiran seurakunta
Kesäillan kuorokonsertti ke 
24.6. klo 19, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Ks. erillinen ilmoitus.

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMInKI
Kesäillan musiikkihetket to 
11.6., 18.6. ja 25.6.  klo 20, 
Ylikiimingin kirkko. Ks. eril-
linen ilmoitus.
 

Diakonia

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

Karjasillan seurakunta
Päiväkahvit. Ks. erillinen il-
motus. 

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. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
15.6. klo 9–11 p. 08 5313 519 
tai käymällä Myllyojan seura-
kuntatalossa. Puhelinvaraus-
ta taloudellisen tuen hake-
mista varten ei ole 22.6.–24.7.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 12.6. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. 

KuuloVAMMAISet
Juhannusjuhlat pe 19.6. klo 
18,Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Viittomakielinen 
tulkkaus on järjestetty.

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

Lapset ja lapsiperheet
lastenpäivät lämsänjärven 
ja hietasaaren kaupunkilei-
rikeskuksissa 3.6. –31.7. Arki-
päivisin klo 10 –15. 7–12-vuo-
tiaille oululaisille eli 1997–
2002 syntyneille. Ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, 
leikkejä, askartelua, pelaa-
mista ja retkeilyä. Toimin-
ta on ilmaista, lapset saavat 
päivittäin aterian. Ilmoittau-
tuminen paikan päällä lapsen 
ensimmäisenä leiripäivänä.

Karjasillan seurakunta
äiti-lapsipiiri ke 17.6. ja 
24.6. klo 12.30, Pyhän An-
dreaan kirkko. Vapaata ru-
kousta ja yhdessäoloa hen-
gellisten asioiden äärellä, 
lapsille vapaata leikkiä, lau-
lua ja raamatunkertomuksia.

Tuiran seurakunta
Kesäkerho 15.–18.6. klo 13–
15, Pateniemen kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus.

Nuoret

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

Nuoret aikuiset 
nuorten aikuisten ystävyys-
seurakuntavierailu Saksaan 
21.–29.8. Kohteena Braun-
schweigin yliopistokaupunki 
ja paikallinen opiskelijaseura-
kunta. Sitova ilm. viim. 14.6. 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo. Hinta 250 € sisältää ruu-
an, matkat ja majoituksen, 

ei tosin matka-ajan ruokaa. 
Ikäraja 18 vuotta, etusijal-
la opiskelijat ja alle 27-vuoti-
aat. Matkan pitää olla mak-
settu viimeistään ma 22.6. 
Varasijoille otetaan ilmoit-
tautumisia.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa ke 17.6. ja 24.6. 
klo 13.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11 numerossa 08 531 
4616, kun haluat pyytää ko-
tikäyntiä. 
eläkeläisten kesäkerhot:
To 18.6. klo 13, Pyhän Tuo-
maan kirkko. Yhteislaulua, 
keskustelua ja mukavaa yh-
dessäoloa. Mukana Paula 
Kyllönen ja Katja Muhonen. 
To 25.6. klo 13, Palokan pal-
velukeskus. Yhteislaulua, 
keskustelua ja mukavaa yh-
dessäoloa. Mukana Katja 
Muhonen.

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. 

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
Perheleiri 6.–9.7. Rokuan lei-
rikeskus. Ulkoilua, yhdessä-
oloa, lepoa, uintia, musiik-
kia ja askartelua. Aikuiset 
52 €, 4–18-vuotiaat 26 €, al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
ta sisältää matkat, majoituk-
sen täysihoidolla ja vakuu-
tuksen Oulun seurakuntien 
jäsenille.  Etusija Oulujoen 
seurakuntalaisilla. Ilm. viim. 
11.6. p. 08 3161 340. 

Muut menot
Kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Avoinna joka päivä 
klo 11–21 elokuun loppuun 
saakka, opas paikalla.
hautausmaakierros Intiön 
hautausmaalla ma 15.6. ja 
22.6. klo 18–20, Lähtö Intiön 
hautasmaan pääportin edes-
tä. Kierros on maksuton ei-

kä ennakkoilmoittautumis-
ta tarvita.
naisten ilta ma 15.6. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Keskustelua, yhdes-
säoloa, hartaus ja iltatee/
kahvi. Nuotiolla voit paistaa 
itse tuomiasi makkaroita. 
Naisten ilta on myös  29.6., 
13.7., 27.7. ja 10.8. 
totuus 09 -tapahtumaan 
liittyen rukous- ja keskus-
teluilta ma 15.6. klo 18, Ka-
rijasillan kirkko. Lisätietoja 
www.yksitotuus.fi/rekry.
Sinkkuilta ti 16.6. klo 18, 
Hietasaaren leirikeskus. Mu-
kana Matti Partala.
tutustu tuomiokirkkoon 
tiistaisin klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Avoin opastettu 
kirkkokierros kaikeinikäisille.
talkoolaisia tarvitaan to 
18.6. ja pe 19.6. klo 15, Hie-
tasaaren kaupunkileirikes-
kus. Juhannusjuhlan järjestä-
miseen liittyvät talkoot. Tors-
taina laitamme seurapaikkaa 
valmiiksi ja perjantaina tou-
huamme keittiössä valmis-
telutöissä. Varsinaisessa ta-
pahtumassa klo 18 tarvitaan 
myyjiä, vohvelin ja makkaran 

paistajia. Lisät. 040 5747 172.
Juhannusjuhlat pe 19.6. klo 
18, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Ks. erillinen ilmoitus.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 14.6. ja 21.6. klo 
17, Kaukovainion kappeli. 
Sudanilaisten nuorten lei-
ri 17.–19.7. Vasamon leirikes-
kus. Ks. juttu sivulla 13.

Kesäkerho 

15.–18.6. klo 13–15 
Pateniemen kirkolla 

2003–2005 syntyneil-
le. Kerho on ilmainen. 
Ryhmän minimikoko 
6 lasta, ryhmään ote-
taan enintään 18 las-
ta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.
Yhteinen hartaus, leik-
kiä, lauluja, piirtämistä, 
askartelua ynnä muuta 
puuhastelua. 

Ilm. www.oulunseura-
kunnat.fi/ilmo. Tied. 
lapsityönohjaaja kir-
si.merenheimo-maen-
paa@evl.fi.

Päivystävä pappi
paikalla

Oulun seurakunnissa 
ma–pe klo 10–13.

Kirkkoherranvirastot 
ja keskusrekisteri 

avoinna ma–pe klo 9–16
vaihde p. 08 3161 300

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

Avoinna 
ma–ke, pe klo 10–14, 

la klo 12–15. 

Siipi on suljettuna 
18.6.–16.8.
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Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ystävyysseura-
kunnasta Unkarin Siófokista tulee elokuussa vie-
raita Ouluun. Vieraat toivovat saavansa majoittua 
oululaisten tavallisten perheiden kodeissa 13.−21. 
elokuuta. 

Isäntäperheenä toimiminen edellyttää ainoas-
taan mahdollisuutta tarjota vieraille aamu- ja il-
tapala ja viettää jonkin verran aikaa heidän kans-
saan. Päävastuu vieraiden aterioista ja ohjelmasta 
on Oulun tuomiokirkkoseurakunnalla. Kommu-
nikointi tapahtuu pääasiassa englanniksi, jotkut 
unkarilaiset osaavat myös saksaa ja venäjää. Kie-
litaidon puute ei kuitenkaan estä isäntäperheenä 
toimimista.

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen kertoo Oulun 
ja Siófokin välisen ystävyyden poikineen paljon hy-
vää myös seurakunnalliseen elämään.

− Unkarilaisia ja suomalaisia yhdistää kansojen 
sukulaisuus ja yhteinen kristillinen perimä. On ai-
na terveellistä nähdä, että seurakuntakin voi elää 
monella lailla. Näiden seurakuntaretkien kautta, 
elämällä tavallisten perheiden arjessa, voimme par-
haiten oppia toisiltamme. Yksi perinteistämme on, 
että isäntäperheet ja unkarilaiset vieraat kohtaavat 
yhteisessä illanvietossa Hietasaaressa. Parin vuo-
den kuluttua oululaiset tekevät vastavierailun Sió-
fokiin ja silloin on meidän vuoromme toivoa ma-
joitusta unkarilaisista kodeista. 

Oulun ja Siófokin kaupunkin ystävyyskaupun-
kisopimus solmittiin vuonna 1978 ja sen myö-
tä syntyi ystävyyssuhde myös seurakuntien välil-
le.  Seurakuntien väliset vierailut alkoivat vuonna 
1990, kun oululaisia oli vieraana Siófokin seura-
kunnan uuden kirkon vihkiäisissä.

Isäntäperheeksi voi ilmoittautua Oulun tuomio-
kirkkoseurakunnan kirkkoherranviraston kautta jo-
ko  puhelimitse p. (08) 316 1401 tai sähköpostilla ou-
luntuomiokirkkoseurakunta@evl.fi.  

Unkarilaiset vieraat 
kaipaavat majapaikkoja 
oululaiskodeista

26.8.
Sofi  Oksanen: Puhdistus

Susanna Linna: Simpukankuorelta kotiin. 
Matkani Santiago de Compostelaan

23.9.
Umberto Eco:  Ruusun nimi

Tracy Chevalier: Tyttö ja helmikorvakoru

28.10.
John Boyne: Poika raidallisessa pyjamassa

Marilynne Robinson: Gilead

18.11.
Toni Morrison:  Minun kansani, 
minun rakkaani TAI Armolahja

Eila Kostamo:  Kanssakulkija

16.12.
Mauri Kunnas: Joulupukki

J.R.R. Tolkien: Hobitti eli sinne ja takaisin

Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, 
kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen.

Kirjallisuuspiiri lukevaisille, 
siis meille kaikille, 

Kastellin kirkon pappilassa 
keskiviikkoisin klo 18

ekumeeninen 
kylvön siunaaminen 

Sunnuntaina 14.6. klo 13 
Tarja Isohätälän tilalla 
Haukiputaalla, Hämeen-
järventie 541. 

Siunaamisen toimittavat 
Raimo Kiiskinen, Mel-
vin Llabanes ja Veijo Koi-
vula.

Miehelläkin tunteet on 
Miehisiä runoja kautta aikain 

Perjantaina 10.7. klo 18 Kastellin kirkossa 

Mistä minuus muodostuu? Kuka minä olen ja mistä 
olen kotoisin? 

Juhannus-
juhlat 

Perjantaina 19.6. klo 18 
Hietasaaren kaupunki-
leirikeskuksessa.

Juhlat alkavat lipunnos-
tolla. Seuroissa puhuvat 
Pasi Kurikka sekä Tan-
sanian lähetit Ritva ja 
Mauri Niemi. 
Kesäpelejä, arpoja, mak-
karan paistoa, vohvelei-
ta, kahvia, mehua pien-
tä korvausta vastaan. 
Tuotto lähetystyölle 
Tansaniaan Suomen Lä-
hetysseuran kautta.

Viittomakielinen tulkka-
us on järjestetty.

Musiikkia 
tuomio- 
kirkossa

Juhannusaaton iltamusiikkia 
pe 19.6. klo 21

Maija Tynkkynen cembalo ja urut

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

Muutoksia 
tuiran seurakunnan 

jumalanpalvelus-
aikoihin

Pyhän Tuomaan kir-
kon pääjumalanpalve-
lukset alkavat 7.6.–9.8. 
klo 13 konfirmaatioiden 
vuoksi.
Pateniemen jumalan-
palveluksissa on kesä-
tauko 7.6.–2.8.

Kesäillan kuorokonsertti 

Keskiviikkona 24.6. klo 19 Pyhän Tuomaan kirkossa 

Ähtärin kirkkokuoro, johtaa Oulun konsertissa dir. 
cant. Timo Lehtonen, solistina laulaa Anu Vuorenmaa, 
urkurina toimii Kirsi Kantoniemi. Sinikka Ala-Leppilam-
pi, viulu, ja Päivyt Kurki-Award, sello, avustavat. 

Kuoron ohjelmassa pienimuotoisten kuorolaulujen li-
säksi kirkkomusiikin lehtori Juhani Haapasalon säveltä-
mä Portti on avoin -kantaatti, jonka kuoro tilasi sävel-
täjältä vuonna 2007 Ähtärin kirkon 70-vuotisjuhlaan. 
Osa kantaatin teksteistä on ähtäriläisten kirjoittajien 
käsialaa, osa virsikirjasta ja osa Raamatusta. Kuorossa 
on noin 40 jäsentä ja se laulaa oman seurakunnan mes-
sussa vähintään kerran kuukaudessa. 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. oulujoen seurakun-
nassa ei ole puhelin-

varausta 
22.6.–24.7. taloudellisen 
tuen hakemista varten.

w w w.sxc . hu / Ma p ie l  Pe l c
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xxxxx

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 
Rajakylän 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

elämän polku
Herkko Olavi Ilmari Tauriai-
nen, Eemil Frans Viljami Tiri, 
Olli Veikko Akseli Toivanen. 

Vihityt
tuomiokirkko: Eino Mika-
el Tapani Sorri ja Anna-Lea 
Klemettilä, Aki Sakari Tikka-
la ja Leena Hannele Malinen.
Karjasilta: Ari Mikko Antero 
Tikkala ja Päivi Johanna Tihi-
nen, Aki Olli Syri ja Anniina 
Maria Tuunanen, Samuli Ma-
tias Hyvönen ja Laura Maria 
Korteniemi, Juho Eerikki Kei-
nänen ja Niina Johanna Le-
pistö.
tuira: Marco Peter Halonen 
ja Suvi Annukka Herajärvi, 
Asko Juhani Juntunen ja Hei-
di Karoliina Määttä, Miikka 
Tapani Konttaniemi ja Jen-
ni Tiina Marianne Sutinen, 
Tuomas Mikael Wentin ja 
Anna Elina Lounila, Jussi Ee-
meli Juola ja Marianne Kris-
tiina Pelkonen, Heikki Raimo 
Mikael Kujanpää ja Kaisa Eli-
na Hauta-Kasari, Timo Tapa-
ni Mannermaa ja Tiina Tuu-
lia Piippo.
oulujoki: Timo Jaakko Tauri-
ainen ja Päivi Elina Nurmela, 
Jyri Tapani Pitkäkoski ja An-
nastiina Henriika Lauriala.

Kuolleet
tuomiokirkko: Leevi Ola-
vi Mäkinen 90, Aino Sofia 
Margareetta Orell s. Jääs-
kelä 82, Salli Inkeri Viitala s. 
Laitinen 87, Elma Eliisa Flink 
s. Posio 85.

Karjasilta: Kaarlo Aukusti 
Hahto 89, Sirkka Liisa Sans-
si s. Ruokojärvi 77, Matti Au-
kusti Tokola 87, Pirjo Kyllik-
ki Järvenpää s. Hukkanen 56, 
Elsa Elvi Annikki Karppinen 
s. Lämpsä 87, Eila Alisa Lin-
deman s. Limnell 77, Elvi Ma-
ria Puusti s. Wiik 88.
tuira: Aarne Ilmari Härkö-
nen 71, Eeva Sofia Kangas 
98, Tyyra Elisabet Ryky s. 
Lahtimaa 78, Liisa Kaarina 
Anttila s. Hirvinen 83, Jen-
ni Katariina Karasti 85, Sa-
nelma Raukko s. Ollikainen 
79, Anja Emilia Rossi s. Kos-
kinen 56.
oulujoki: Elina Pauliina Ala-
talo s. Torkkola 68, Erk-
ki Johannes Pähtilä 70, An-
na Maria Uusitalo s. Holap-
pa 82, Matti Vimpari 73, El-
sa Linnea Margareta  Arola 
s. Carpén 85, Tyttövauva Vä-
hä 1 pv.

11.6.  klo 20 Aila Knihtilä laulu  •  Maija Tynkkynen urut                                        

18.6.  klo 20 Anni Tolvanen klarinetti  •  Outi Nissi piano

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

Kokoontuminen 
kaikenikäisille

 kesäisten päivä-
kahvien merkeissä

11.6. ja 9.7. klo 13–14.30 
Kastellin kirkossa 
18.6. ja 16.7. klo 13–14.30 
Karjasillan kirkossa 
25.6. ja 23.7. klo 13–14.30 
Pyhän Andreaan kirkossa 
29.6. klo 13.30–15 Cari-
taksen juhlasalissa 
7.7. klo 12–13.30 Kauko-
vainion kappelissa 

Nuorilla oma ilta 
Hietasaaressa

tuira: Minja Marissa Halo-
nen, Sara Aurora Hauta-
la, Matilda Susanna Heroja, 
Jerry Elias Huoponen, Kaar-
lo Alpertti Keskikallio, An-
na Avena Lemiläinen, Tuisku 
Tuulikki Luoma, Saaga An-
ni Aurora Marjala, Riku Aa-
tos Saukkoriipi, Maiju Ilona 
Alamartimo, Taavetti Lenni 
Hermanni Arola, Ilari Mati-
as Arvola, Pyry Onni Akseli 
Eksymä, Anttoni Antero Ha-
kanen, Vertti Aukusti Hyvö-
nen, Daniel Leo Benjamin 
Jansson, Santtu Topi Jäntti, 
Eetu Tenho Eemeli Kilpeläi-
nen, Matias Milo-Emil Kor-
honen, Sofia Ida Elina Palo-
saari, Ines Elisa Ridanpää, Ii-
da Annika Riekki, Jenna Hel-
mi Lumia Röppänen, Niilo 
Juhani Saaranen, Venla Hil-
ja Ilona Sistonen, Valtteri Mi-
kael Tuuli, Akseli Aku Kustaa 
Vepsäläinen. 
oulujoki: Alina Aurelia Im-
piö, Eeka Veeti Valtteri Jor-
manainen, Joel Ville Kristi-
an Kalinen, Santeri Niiles Le-
pinoja, Vili Ilmari Niemelä, 
Maija Aada Matleena Pussi-
nen, Milja Ella Maaria Salo-
niemi, Niklas Aapo Jalmari 
Seppänen, Venni Akseli Sil-
lanmäki, Johannes Petteri 
Airaksinen, Nooa Eino Ilma-
ri Hakala, Beatta Elea Han-
hela, Jaakko Antti Eemeli 
Koisti, Senja Sofia Vilhelmii-
na Korhonen, Susanna Soin-
tu Johanna Pirttikoski, Sofia 
Lina Emilia Pulkkinen, Akse-
li Renne Juhani Pääkkönen, 
Silja-Tuuli Maria Sutinen, 

Kastetut
tuomiokirkko: Tuukka Ahti 
Johannes Pernu, Maija Hele-
na Salmi, Sofia Amanda Lu-
sina Töyräs, Mauno Ilmari 
Haanpää, Iris Olivia Heikki-
nen, Inka Maria Heinonen, 
Emmi Katariina Kinnunen, 
Milla Unelma Koskela, Emma 
Aino Helena Lahtinen, Katri 
Liisa Maria Orava.
Karjasilta: Noah Henrik Sa-
tui Fono, Aatos Otso Aukusti 
Haho, Helka Auroora Korpi, 
Aapo Tapani Kursu,  Mart-
ta Helmililja Leikas, Eelis Os-
sian Malinen, Tomi Onni Eli-
as Rantala, Ella Annu Irene 
Tikkala, Aava Valeria Vuo-
kila, Paavo Veikko Johan-
nes Väisänen, Olli Jarmo Ka-
levi Ylitolonen, Niilo Kustaa 
Ahonen, Ville Santeri Jäntti, 
Emmi Olivia Kartimo, Lenni 
Henrik Juhonpoika Kokko-
nen, Otso Airikka Kuusisa-
lo, Eetu Olavi Lahtinen, To-
pias Eevert Leinonen, Ant-
to Juljus Konrad Leppänen, 
Okko Mattis Vihtori Leppä-
nen, Rasmus Aleksanteri Jo-
hannes Luhtala, Taru Olga 
Luukkanen, Jetro Taisto Yr-
jänä Marttila, Eemil Ante-
ro Aukusti Mehtonen, Mis-
ka Kasper Mylly, Lumi Maria 
Nevala, Enni-Lotta Esti Nis-
kala, Lilli Peppiina Pekkala, 
Jaakko Juhani Pennanen, Se-
veri Antero Pennanen, Eetu 
Ilmari Pöllänen, Riku Verne-
ri Romppanen, Verna Eriika 
Räihä, Ilona Olivia Sikala, Ee-
mu Oliver Vanhala. 

Hietasaaren leirikeskuksessa on kesäkeskiviikkoi-
sin kello 18–21 nuortenilta. 

– Niissä ollaan yhdessä, puhutaan elämästä ja 
Jumalasta, leikitään ja syödään, Karjasillan seura-
kunnan pastori Juha ”Vähis” Vähäkangas selvit-
tää iltojen sisältöä.

Kaakkurin yläasteella opiskelevat, Karjasillan 
seurakunnan rippikoululaiset Oskari Jokiniemi ja 
Joonas Nevalainen tutustuivat nuorten iltaan rip-
pikoulussa. Rippikoulua varten riparilaisten tulee 
käydä ainakin yhdessä nuortenillassa.

– Tämä on ensimmäinen kerta meille molem-
mille Hietasaaressa, mutta seurakunnan yökah-
vilat ovat tulleet tutuksi, Joonas paljastaa aloitu-
sillassa.

Poikien mielestä illan kohokohta on ruoan lait-
taminen nuotiolla. Heistä on myös mukavaa olla 
rauhallisessa luonnossa.

 
avosylin tulijat vastaan 
– Nuortenillat ovat todella mukavia! huudahtaa 
innoissaan illoissa usein pistäytyvä toinen Joonas, 
joka on ripari-isosia. 

Joonakselle on mieluista hengellinen toiminta, 
vanhojen tuttujen tapaaminen, laulaminen ja leik-
kiminen. 16-vuotias Joonas oli isosena ensimmäi-
sen kerran viime kesänä.

Nuotion ääreltä Joonas toteaa minulle vielä:
– Pyhä Henki tulee meihin kaikkiin.
Myös minä itse pidän nuortenilloista. Olen ol-

lut niissä mukana pienestä saakka, koska äitini on 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja. Nuortenilloissa 
tapaa uusia ihmisiä ja saa kavereita. 

Sinne tullakseen ei tarvitse olla mikään aktiivi-
nen kristitty, vaan kaikki toivotetaan tervetulleiksi 
ja otetaan avosylin vastaan.  Siksi voin sanoa, että 
kaikki vain rohkeasti mukaan!

Mari KuoPPala 
Jutun kirjoittaja on yhteisten seurakuntapalve-
lujen nuorisotyön avustaja ja kesäseteliläinen.

Joonas Nevalainen (vas.) ja Oskari Jokiniemi tutustuivat 
viime viikolla Hietasaaren nuorteniltaan. Erityisen kivaa 
pojista oli syöminen.

Mar i  Ku o p p a la
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 11.–25. kesäkuuta

Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 14.6. klo 17 Maria 
Holmilla, Kaitalankuja 29. 
Jukka Hämäläinen.
Virsikirja kannesta kan-
teen -lauluilta su 21.6. klo 
19 kirkossa. Kiitos- ja ylistys-
virret 320–333 ja Jumalan 
varjelus ja johdatus osaston 
virret 374–383.
Raamattu- ja rukousilta ti 
23.6. klo 18 Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie 25.
Kastettu: Ella Elisabet Ku-
rikka.

JuhAnnuSKIRKKo kesäkirkossa vanhan kirkon raunioilla 
lauantaina  20.6. kello 10. Sateella sisätiloissa kirkossa.

KIRKKo AVoInnA 
22.6.–22.8.
ma-la 12–18 ja su 10–16.
Kirkkoherranvirasto sul-
jettu 1.6.–16.8. 
Kirkkoherra
040 7430 371.
Kanttori 040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858 010.

Säikkälän sukujuhlan 
hartaushetki la 13.6. klo 
12 kirkossa.
lumilyhty: Lumilyhdyn ke-
säjuhla kaikille kotipalvelun 
asiakkaille ke 17.6. klo 13. 
Kirkkovaltuuston kokous 
ke 17.5. klo 18 srk-talolla.
Diakonia: EU-ruokien jako-
päivä ma 15.6. klo 9–15 ker-
hohuoneella. Ruokia anne-
taan työttömille ja vähäva-
raisille lapsiperheille. 
Isovanhempi-lapsenlap-
si-leiripäivä la 15.8. Tyrnä-
vällä, ilmoittautumiset mie-
lellään ennen juhannusta 
Marjolle p. 045 638 1973.
Partio: Leiriläiskokouk-
set Limingassa 17.6., 1.7. ja 
8.7. Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä on 8.7. Päivys-
tys Partiotoimistossa Limin-
gassa klo 15–17. Kokouspäi-
vät voivat välillä vaihdella. 
Lisätietoa: www.niittykar-
pat.fi. Tiedustelut: hannu.
luukinen@pohjanmaa.par-
tio.fi, p. 044 2128 722.

Rauhanyhdistys: Seurat 
12.6. klo 19 Erä ja Elämys 
-kämpällä.
Puhelinnumerot: Viras-
to 387 172, vs. kirkkoher-
ra 044 203 8328, diakonis-
sa 045 638 1973, suntio 045 
630 6081, talouspäällikkö 
045 630 6082, kerhohuone 
387 512.

VAnheMMAt!  
Ke 27.5. klo 13–14 välise-
nä aikana törmäsi joku 
ala-asteelainen poika pol-
kupyörällään autoon, jo-
ka oli seurakuntatalon pi-
hassa. Toivoisimme, että 
pojan vanhemmat ottai-
sivat yhteyttä kirkkoher-
ranvirastoon.

Lumijoen kirkko 
toimii tiekirkkona 

8.6.–31.7. 
Kirkko on avoinna kello 10–16.

Mtv3:n Huomenta Suomi 
-aamuajankohtaisohjel-
man Makuja-kokki Mai-
ja Silvennoinen, oletko 
maistanut joskus erityi-
sesti Keski- ja Pohjois-
Pohjanmaalla tunnet-
tua perinneruokaa, ju-
hannusjuustoa? 

– En ole maistanut, 
mutta voin kuvitella, mil-
tä se maistuu.

Juhannusjuustoon tarvi-
taan täysmaitoa, juuston-
juoksutinta, kanamuna ja 
ripaus suolaa. Resepti taas 
on tässä: Lämmitä maito 
kattilassa kädenlämpöisek-
si, ota pois levyltä ja lisää 
juustonjuoksutin. Pieni se-
koitus ja sen jälkeen anne-
taan olla noin tunti rauhas-
sa. Kattila nostetaan varo-
vasti levylle, ”halkaistaan” 
ristin malliset viillot ja 
hämmennetään niitä silloin 
tällöin varovasti. Keitetään 
miedolla lämmöllä kolmi-
sen tuntia ja maustetaan lo-
puksi suolalla oman maun 
mukaan. Halutessa voi jat-
kaa keittoaikaa muutamal-
la tunnilla, silloin juus-
to muuttuu punertavaksi 
ja hieman makeammaksi. 
Miltä ohje kuulostaa?

– Ohje kuulostaa perin-
teiseltä juoksutinjuustolta. 

Jos olisit juhannusjuh-
lissa Pohjanmaalla ja si-
nulle tarjoiltaisiin juhan-
nusjuustoa, maistaisitko?

Televisiokokki Maija 
Silvennoiselle maistuisi 
juhannusjuusto

– Maistaisin oi-
kein mielelläni. Lisäkkeik-
si haluaisin mielelläni tuo-
reita mansikoita tai lakka-
hilloa. 
Lähetin sinulle valokuvan 
juhannusjuustosta. Miten 
luonnehtisit kuvan perus-
teella pohjanmaalaisten 
kesäruokaa?

– Näyttää klassiselta pe-
rinneruoalta.
Mikä sinun juhannus-
herkkusi on?

– Pidän kalasta, jota 
nautin suoraan savustus-
pöntöstä tai grillistä uusien 
perunoiden kera. Jälkkä-
riksi tietysti tuoreita man-
sikoita ja vaniljajäätelöä. 
Internetissä julkaistava 
parodiasivusto Hikipedia 
määrittelee perinneruoan 
näin: Perinneruoat ovat 
useimmiten hirmuisen 
pahan makuisia mössöjä, 
joita syödään vain, koska 
joku luolamies on joskus 
aikoinaan keksinyt. Pe-
rinneruokaa kuuluu val-

Julkkiskokki Maija Silvennoinen ei ole maistanut koskaan juhannusjuustoa. Hän arvostaa suomalaista 
perinneruokakulttuuria.

mis-
taa kan-

sallispuku päällä ja saa-
tetaanpa siinä samal-
la pyörähtää pari askel-
ta kansallistanssiakin.  
Yhdytkö tähän määritel-
mään perinneruoasta?
– En ole samaa mieltä re-
septien synnystä, mut-
ta yleensä tämän tyyppi-
set ruoat kuuluvat juhlati-
laisuuksiin, ja niillä on ol-
lut tietty merkitys kautta 
aikojen. Kun perinneruo-
kia valmistetaan tänä päi-
vänä, niihin liittyy mie-
lestäni tietty kunnioitus.  
Suomalaiset perinneruoat 
eivät ole kehittyneet Suo-
messa samalla tavalla kuin 
esimerkiksi vahvoissa ruo-
kakulttuurimaissa, kuten 
Ranskassa, Italiassa ja Es-
panjassa.

Suomessa ruokakult-
tuurin kehittyminen ty-
rehtyi vahvan elintarvike-
teollisuuden myötä, jon-
ka suomalaiset ottivat heti 
omakseen.

Meillä Suomessa seson-
kiajattelu on tullut vasta 
viime vuosina trendiksi, 
jonka olisi pitänyt jatkua, 
jotta perinneruokakult-
tuurimme olisi kehittynyt.
Lähetyssihteeri Helena 
Ylimaula, kuinka mon-
ta litraa juhannusjuustoa 
Haukiputaan seurakun-
nan vapaaehtoiset keittä-
vät ensi viikolla?

– 250 litrasta maitoa 

syntyy 180 litraa keittoa. 
Käytämme tänä vuonna 
pelkästään luomumaitoa. 
Vaikka keittoa on paljon, 
suuremmallekin määräl-
le olisi ostajia. Myymme 
juustoa ennakkotilausten 
perusteella. Yksi litra keit-
toa maksaa kuusi euroa, 
joten lähetystyön hyväksi 
kertyy näin yli 1 000 euroa. 
Juustoa keittävät nyt koke-
neet kokit, mutta entä jos 

tulevaisuudessa nuorem-
pi sukupolvi ei enää tiedä, 
miten juhannuksen perin-
neruokaa valmistetaan?

– Sitten vaihdamme 
myyntiartikkelia. Toimim-
me keittäjiä ja syöjiä kuun-
nellen.

riiTTa HirvoNeN
Juhannusjuustoa myydään 
Haukiputaan lisäksi aina-
kin Tyrnävän ja Limingan 
seurakunnissa.

Ku va t :  H e l e na Y l imau la  j a  M T V 3
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haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto avoinna to 
18.6. klo 10–14. 
Kesäperhekerho pe 12.6. 
klo 10–11.30 Kellon ja Mar-
tinniemen srk-kodeissa sekä 
kirkonkylän Vakkurilassa. Ke-
sätauon jälkeen perhekerhot 
aloittavat toimintansa viikol-
la 35.
Iltamusiikki ti 16.6. klo 20 
srk-keskuksessa, Matias Lahti 
viulu ja Tommi Alakärppä kita-
ra. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
nuotioilta ke 24.6. klo 18 
Asemakylän Onnelassa, ohjel-
massa yhteislaulua ja hartaus. 
Seurakunta tarjoaa makkarat 
ja kahvit.
Kesäillan sävelhartaus to 
25.6. klo 20 srk-keskuksessa, 
Juha Koskela baritoni ja Kari 
Kropsu piano ja urut. Iltahar-
taus Sami Puolitaival. Vapaa 
pääsy. Ohjelma 2 €. 
Perheretki Kalajoelle Juku-
Parkkiin. Retki on tarkoitet-
tu työnhakijoille perheineen. 
Retkelle lähdetään ke 1.7. klo 

8.30 Linkin edestä, Herralan-
tie 1, paluu Kalajoelta klo 
18.30, Haukiputaalla olemme 
noin klo 20.30. Retken hin-
ta on 10 € / hlö, alle 4-vuoti-

aat ilmaiseksi. Hinta sis. mat-
kat, sisäänpääsyn Juku-Park-
kiin ja Sanifaniin sekä yhden 
ruokailun Hotelli Sanifanis-
sa. Sitovat ilmoittautumiset 

ja retken maksu 10 € / hlö to 
18.6. klo 16 mennessä Itsepal-
velukirpputorille, Herralantie 
1. Ilmoittautuessa on esitet-
tävä voimassa oleva työnha-
kukortti. Retken järjestävät 
Haukiputaan seurakunta ja 
Haukiputaan Työnhakijat ry.
Kellonkartano: Suomalai-
nen messu su 14.6. klo 13, Ari 
Savuoja. Juhannusjuhlat 19.–
21.6. Vierailijana Kansanlähe-
tyksestä lähetystieteen toh-
tori Seppo Väisänen. Ohjel-
massa raamattuopetusta ja 
seuroja, alkaen pe klo 18, la 
klo 13–20 sekä Kartanon kirk-
ko su klo 13 ja Kauneimmat-
hengelliset laulut klo 15. Lap-
sille omaa ohjelmaa.
Rauhanyhdistys: haukipu-
das: Seurat su 14.6. klo 18 
ry:llä, seurat su 21.6. klo 16 
hoivaosastolla, ja klo 18 Iso-
niemen leirikeskuksessa. Kel-
lo: Nuotioilta pe 12.6. klo 
18.30 Takkulalla, Alamäki 4, 
seurat su 14.6. klo 17 ry:llä. Jo-
kikylä: nuotioilta pe 12.6. klo 

luomumaidosta tehtyä juhannusjuustoa myydään omiin 
astioihin to 18.6. klo 11–12 seurakuntakeskuksessa. Keitto 
sopii myös laktoositonta ruokavaliota noudattaville. Suu-
ren suosion vuoksi keittoa voi ostaa vain ennakkoon tila-
ten. Tilaukset: Helena Ylimaula p. 040 5014 764.

JuhAnnuKSen VAS-
tAAnotto juhannusaat-
tona 19.6. klo 18–20 Iso-
niemellä. Merenrantamai-
semissa voi nauttia yhdes-
säolosta, yhteislaulusta ja 
pihapeleistä. Ilta päättyy 
hartauteen. Tarjolla kah-
via lisukkeineen ja kodas-
sa voi paistaa makkaraa. 
Yhteiskyydityksistä voi 
kysellä p. 040 5014 764.

18.30 Marja ja Markku Huttu-
sella, seurat su 21.6. Isonnie-
men leirikeskuksessa.
Kastetut: Sami Henrik Ved-
man, Konsta Armas Jurmu, 
Elias Antero Pikkarainen, Jes-
se Kristian Vänttilä, Eemil 
Jouko Viljami Vänttilä, Anna 
Sisko Onerva Vänttilä, Arttu 
Timo Johannes Hautala, Len-
ni Antti Holappa, Helmi Ai-
no Ilona Jaara, Laura Linnea 
Luosujärvi, Julianna Iida Or-
vokki Isola, Robin Panu Vilja-
mi Räisänen, Atte Julius Virta.
Avioliittoon kuulutetut: 
Arto Einari Parttimaa ja Irmeli 
Marjatta Kesonen, Mikko Ma-
tias Ylimartimo ja Leena Tuu-
likki Alakärppä, Juho Alek-
si Tissari ja Laura Pauliina Re-
hu, Petri Mikael Karjalainen 
ja Tanja Maria Mäkelä, Arto 
Tapani Sulosuo ja Marjo Elina 
Lahtinen, Markus Mikael Jaa-
ra ja Mirva Hannele Vänttilä.
Kuolleet: Jaakko Sakari Sute-
la 87, Terttu Irja Tellervo Rau-
tio 78.

Kirpputori Ilonpisaran 
kesätempaus ja pihakirp-
pis to 11.6. klo 14–18. 
Kesäkerhotoimintaa 
0.–2.-luokkalaisille lapsille 
1.–26.6. keskustan srk-kodil-

la ja Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Kerhot ovat auki 
9–15. Ilmaisiin kerhoihin ei 
ole ennakkoilmoittautumis-
ta. Omat eväät! Lisätietoja 
p. 040 7790 375.
Kesäkahvilaemäntien pa-
laveri ma 15.6. klo 13 Kir-
konkylän srk-kodissa.
toisiamme varten -hetki 
ke 17.6. klo 10–13 Kirkonky-
län srk-kodissa. 
Radio Yle 1:sen iltaharta-
us to 18.6. klo 18.50. Harta-
us Timo Juntunen.

omaishoitajien retki ke 
15.7. Oulunsalon Umpimäh-
kään. Hinta 10 €. Tied. ja 
ilm. 8.7. mennessä p. 040 
7790 368 / Sirkku Määttä.
Diakoniatyöntekijöiden 
vastaanotolle ajanva-
raus: Kirkonkylän diakonia-
toimisto ma ja to klo 9–10 
Leena Hintsala p. 5614 540 
tai 040 7790 365 ja Arvo Yr-
jölä p. 5614 541 tai 040 7707 
431. Kokkokankaan dia-
koniatoimisto ma ja ke klo 
9–10 Sirkku Määttä p. 5614 

643 tai 040 7790 368 ja Soi-
le Pakkanen p. 5614 642 tai 
040 7790 367.
Seurakuntaretki 31.7.–
2.8. Riihimäelle Hengen uu-
distus kirkossamme ry:n ke-
säjuhlille. Retki maksaa 105 
euroa. Ilm. 15.7. mennessä 
p. 5614 500 arkisin klo 9–15.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Veikon valinta ke klo 9–14 
Nordea-talon alakerrassa. 
Kesätauko 17.6. jälkeen.
nuoret: Nuotioillat perjan-

taina 12.6., 26.6. ja 3.7. klo 
20–23 Vanhan pappilan pi-
halla.
Rippikoulu: YK8 rippikou-
lun isosten tapaaminen ma 
15.6. klo 16 Keskustan srk-
talon kokoushuoneessa. 
YK7 vanhempainilta ti 16.6. 
klo 18 Vanhassa pappilassa.
Kempeleen Rauhanyh-
distys: Seurat su 14.6. klo 
16 ry:llä. 
Murron Rauhanyhdistys: 
Seurat su 14.6. klo 16 ry:llä. 
Juhannusseurat la 20.6. klo 
12 ja 18 Tyrnävän ry:llä. Ju-
hannusseurat su 21.6. klo 12 
Tyrnävän ry:llä, klo 18 HPE 
Tyrnävän kirkossa.  
Kastetut: Emma Anniina 
Vehniäinen, Isla Eedi Ilona 
Laurila, Werneri Veli-Wins-
ton Huttu, Peppi Aada Au-
rora Tapaninen, Emilia An-
na Amanda Seppänen, Ee-
mil Verneri Kokko, Eeli San-
teri Hyvönen, Adea Ellen 
Alviida Alatalo, Janna Adal-
miina Halmetoja, Stella San-

ni Susanna Suuronen, Milla 
Eeva Eliisa Moilanen, Justus 
Maximus Montell, Antton 
Jaakko Albert Hintsala, Hel-
ka Vuokko Katariina Hätälä.
Kuollut: Hulda Hilma Kyl-
likki Hätälä s. Lumiaho 92.

KeMPeleen JA oulunSA-
lon SeuRAKuntIen 
JuhAnnuSJuhlA 

Pe 19.6. Oulunsalon Um-
pimähkässä. Linja-auto-
kuljetus: klo 17.00 Kok-
kokankaan srk-keskus, 
17.15 kirkonkylän srk-ta-
lo, 17.30 S-Market Oulun-
salo. Lipunnosto klo 18, 
sana juhannukseksi, ar-
vontaa, kahvit, makka-
raa. Tuotto lähetystyölle.

RetKI WASAlAnDIAAn

Vietämme iloisen päivän 
to 6.8. Wasalandia-huvi-
puistossa. Retken hinta on 
20 € alle 7-vuotiaalta lap-
selta ja 25 € yli 7-vuotiail-
ta lapsilta ja aikuisilta. Ret-
ken hinta sisältää matkat 
linja-autolla, lounaan, Wa-
salandian rannekkeen se-
kä vakuutuksen. Ilmoit-
tautumiset 18.6. mennessä 
Saija Kivelälle p. 040 7790 
375. Retkelle mahtuu 40 
henkilöä, etusijalla oman 
seurakunnan jäsenet. Ret-
kelle voidaan ottaa mu-
kaan muutamia 8–12-vuo-
tiaita ilman huoltajaa.

hartaus ke 10.6. klo 14 Jaa-
rankartanossa, viikkomessu 
Pauli Niemelä.
hartaus ke 24.6. klo 14 Jaa-
rankartanossa, kesäteologi 
Marika Pulkkinen.
Sävelhartaus ke 17.6. klo 
19 seurakuntakeskuksessa, 
hartaus Pauli Niemelä, Joo-
se Vähäsöyrinki, baritoni ja 
Vesa Kajava, urut.
luomakunnan virsiä ke 
24.6. klo 19 kirkossa, harta-
us kesäteologi Marika Pulk-
kinen, kanttori Katri Niska-
kangas ja lauluryhmä Vana-
mot.
Diakoniatyöntekijän 

ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
0400 775 164 (Kk), Seija 
Lomma 040 5793247 (kk) 
tai Jaana Kontio (Jääli) 040 
579 3248.
Kirpputori lähetyspisa-
ran kesäaukioloajat 1.6.–
31.7. ma ja ke 10–18, ti, to 
ja pe 10–14.30. Tuohimaan-
tien 12. Kolmen euron kas-
siviikot jatkuvat heinäkuun 
loppuun asti. Kirpputorilta 
on mahdollisuus tilata mat-
toja, tai tulla itse kutomaan 
sopimuksen mukaan. Tie-
dustelut p. 050 322 4664. 
Mattojen hinta: Lp-langalla 
kudotut 20 € / m, valmiiksi 
tehty. Trikoomatto 15 € / m, 
valmiiksi tehty. Omilla ku-
teilla 5 € / m, itse tehtynä.
lapset: Syksyn päiväker-
hoihin voi vielä ilmoittau-
tua numeroon 040 7431 
901. Seurakunnan kesäker-
hot järjestetään 1.–18.6. 
Kirkkopirtillä ja Jäälin seu-
rakuntakodilla.

Toimintaa on arkipäivisin 
klo 10–15 siten, että lapsi 
on kerhossa 3 tuntia / päi-
vä. Omat eväät mukaan. 
Tiedustelut Kirkkopirtin las-
tenohjaaja p. 040 7431 902, 
sekä Jäälin lastenohjaaja p. 
0400 835 374.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
14.6. klo 17 ryllä.
laulutuokio ja iltahartaus 
su 21.6. klo 17 seurakuntakes-
kuksessa, Petri Kulmala.
Kastetut: Konsta Johannes 
Ypyä, Topi Kristian Sallinen, 
Seela Hannele Lehto, Uule 
Aatos Pelttari,Aada Hilma 
Elena Kassinen, Fanni Mar-
garita Siipola.
Vihityt: Aulis Arvi Olavi 
Heiskanen ja Sirkka Anne-
li Mäder. Niko Antti Isopah-
kala ja Venla Pauliina Käke-
lä, Vesa Pekka Pääkkönen ja 
Sirkku Johanna Viirret.
Kuolleet: Pauli Eemeli Jäm-
sä 81, Heikki Aulis Raappa-
na 79, Seppo Ilmari Nord-
lund 65.

Sävelhartauksien sarja alkaa juhannusviikolla ke 17.6 kello 19 Kiimingin seurakunta-
keskuksessa. Tuolloin solistina esiintyy nuoresta iästään huolimatta jo monet laulul-
laan ihastuttanut baritoni Joose Vähäsöyrinki Kuopiosta. Urkusäestyksistä- ja soo-
loista vastaa urkuvirtuoosi Vesa Kajava. Sävelhartauden ohjelmassa on muun muassa 
suomalaisia hengellisiä yksinlauluja. Myös yleisö pääsee osallistumaan yhteislauluihin. 
Iltahartauden pitää kirkkoherra Pauli Niemelä.

SäVelhARtAuKSIen 
SARJA AlKAA

YhteYStIeDot

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 10-17  
To 18.6. klo 10–15.
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liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 11.–25. kesäkuuta

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

taloustoimisto suljettu 
11.–12.6. 
Kesälaulajaiset to 11.6. klo 
13.30 Jokirinteen palvelu-
kodeissa. Toimittaa Jouni 
Heikkinen, kanttorina Ossi 
Kajava ja päiväkuoro.
hartaus ja ehtoollinen to 

11.6. klo 14 Vire kodissa. Toi-
mittaa Pekka Kyllönen.
Miesten piiri pe 12.6. klo 
18 Koortilassa, Matti Savo-
lainen.
Kesälaulajaiset ti 16.6. klo 
13 terveyskeskussairaalan 
puistossa. Toimittaa Pek-
ka Kyllönen, Ossi Kajava ja 
päiväkuoro.
hartaus ti 16.6. klo 14 tk-
sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Pekka Kyl-
lönen.
Kesälaulajaiset ti 16.6. klo 
19 Laitasaaren rukoushuo-
neella, Ossi Kajava.
Kesälaulajaiset ke 17.6. klo 
13 päiväkeskuksessa, Ossi 
Kajava.
hartaus ke 17.6. klo 15 Ran-
takodissa, Jouni Heikkinen.
Kesäillan musiikkia ke 17.6. 
klo 19 kirkossa. Hannele Pu-
hakka, urut, Sirkka Rauta-
koski, laulu, Jouni Heikki-
nen, puhe.
Juhannuslaulajaiset ja 

makkaranpaistoa to 18.6. 
klo 18 Koortilassa, Jouni 
Heikkinen. 
lauluilta ti 23.6. klo 18 San-
ginjoen hirvimajalla, Jouni 
Heikkinen.
hartaushetket to 25.6. klo 
13 alkaen Jokirinteen pal-
velukodeissa, Jouni Heikki-
nen.
hartaus to 25.6. klo 14 Vi-
re kodissa, Simo Pekka Pek-
kala.
Matka herättäjäjuhlille Sei-
näjoelle. Juhlille järjeste-
tään Muhokselta la 4.7. yh-
teiskyyti. Lähtö srk-talolta 
klo 5.30, paluu iltaseurojen 
jälkeen. Matkan hinta noin 
40 euroa. Sitovat ilmoittau-
tumiset viim. 30.6. kirkko-
herranvirastoon p. 533 1284.
Rippikoulut: Kesä I -rip-
pikoulun konfirmaatio su 
14.6. klo 10 kirkossa. Ke-
sä II -rippikoulun päiväjak-
so 24.–26.6. klo 9–14 srk-ta-
lossa. Leirijakso 29.6.–3.7. 

Koortilassa. 
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Kesälaulajaiset ti 
16.6. klo 19, Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 12.6. klo 19 nuoti-
oilta Marjatta ja Ahti Pitkä-
sellä, Hiihtomajantie 90. La 
13.6. 1–3-lk leiri Koortilassa. 
Su 14.6. klo 17 seurat ry:llä. 
Su 21.6. klo 17 seurat ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 12.6. nuotioilta Elsa 
Parviaisella. Su 14.6. klo 18 
seurat ry:llä. 
Kastetut: Roosa Olivia Kar-
humaa, Anni Isabel Karppi-
nen, Linnea Eva Sofia Aspe-
gren, Luukas Juho Iivari Kyl-
mänen, Miina Aune Marjat-
ta Sipilä.
Vihitty: Juha Markus Kin-
nunen ja Leena Aino Kyllik-
ki Keränen.
Kuollut: Aura Ester Elisa-
bet Kosula s. Kangasolli 89, 
Veikko Juhani Kantola 65.

SeuRAKuntARetKI  
hAAPARAntA – KeMInMAA – KeMI 28.–29.7. 

Retkelle lähdetään ti 28.7. klo 10 seurakuntatalol-
ta, paluu keskiviikkoiltana. Ohjelmassa muun muas-
sa ostosmatkailua Ikeassa, tutustuminen Keminmaan 
kirkkoon ja Kemin ortodoksiseen kirkkoon sekä ris-
teily Kemin lähivesillä. Yöpyminen Keminmaan Poh-
janrannassa. 
Retken hinta 80 / 95 euroa, sisältäen matkat, majoi-
tuksen, ruokailut ja ohjelman. 

Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset 15.7. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 533 1284. 

hartaus to 11.6. klo 13.15 
vuodeosastolla.
Ystävärengas ma 15.6. klo 
12 Kotikololla, klo 13 vuode-
osastolla ja klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla. Ke-
säisiä lauluja.
hartaus to 25.6.klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Viimeiset Kiusaukset -oop-
peramatka ti 16.6. Läh-
tö Sarlotan edestä (matka-
huolto) klo 16.30, paluu sa-
mana iltana. Oopperalip-
pu 40 € ja linja-automatka 
10 € kerätään linja-autos-
sa. Muistathan, että sito-
van ilmoittautumisen mu-
kaan hankit esteen tulles-
sa paikallesi toisen ooppe-
ravieraan.
Matka herättäjäjuhlille 
Seinäjoelle 3.–5.7. Pohjo-
lan Matka Oy järjestää lin-
ja-autoretken ja majoituk-
sen. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset Ilkka Mäenpää 
p. 040 5530 772. Herättäjä-

juhlaoppaita  Inkeri Kujalal-
ta 3 € / kpl.
Isovanhempi-lapsenlap-
silleiripäivä 15.8. klo 10–
16 Tyrnävän kesäkodilla. Il-
moittautumiset p. 044 7521 
226 viimeistään 7.8. Järjes-
tää Limingan, Tyrnävän ja 
Lumijoen seurakunnat.

toivon tuulet – oulun hiip-
pakunnan lähetysjuh-
lat 28.–30.8. Kempeleessä. 
Juhlat rakentuvat vapaa-
ehtoisten voimin ja tarjol-
la on monenlaisia tehtäviä, 
muun muassa rakentamista, 
somistusta, siivousta, myyn-
tiä, liikenteenohjausta, ko-

lehdin keräystä jne. Kaikil-
le löytyy varmasti sopivaa 
tehtävää ja kaikki apu on 
tarpeen! Ilmoittaudu mu-
kaan viimeistään 30.6. täyt-
tämällä ilmoittautumislo-
make, jonka saat seurakun-
nan työntekijöiltä tai Kem-
peleen seurakunnan koti-
sivuilta www.evl.fi/srk/kem-
pele/talkoolaiset.htm. Lisä-
tietoja saat soittamalla tal-
koopäällikkö Arvo Yrjölälle 
p. 040 7707 431 tai lähetys-
sihteeri Minna Sorvalalle p. 
040 7707 431 tai sähköpos-
titse etunimi.sukunimi@evl.
fi. Nyt liminkalaiset sankoin 
joukoin ilmoittautumaan 
talkoisiin!
nuoret: Avoin lähetysvint-
ti ke 24.6. klo 17–18.30. Mu-
kana kesä III -riparilaiset. 
Nuorten nuotioilta to 2.7. 
Arboretumissa klo 18 alka-
en. Katri lomalla 13.7.–9.8.
Rippikoulut: Valokuvaus ja 
konfirmaatioharjoitus pe 

12.6. klo 17–19 kirkossa ke-
sä I -ryhmälle. Mahdollisuus 
yksityiskuviin. Samoin pe 
26.6. kesä II -ryhmälle.
Varhaisnuoret: Koko per-
heen retki Power Parkiin 
30.6. Kyytimaksu 8 euroa ja 
4H:n jäsenille 6 euroa. Ran-
nekkeet yli 130-senttisille 29 
euroa ja alle 130-senttisille 
19 euroa. Sisäänpääsymak-
su ilman ranneketta 5 euroa 
/ 3 euroa, alle 2-vuotiaat il-
maiseksi. Ilmoittautumiset 
18.6. mennessä Raija Palsal-
le p. 0500 688 848.
Partio: 12.–13.6. vaeltaji-
en Kotaretki. Ke 17.6. Pök-
kelön johtajakokous klo 16 
ja leiriläiskokous klo 18 Ko-
tikololla.
Kalevala-Pökkelö 17.–22.7. 
Heinijärvellä. Luvassa mm. 
Sammon ryöstö, erätaito-
ja, seikkailua, saunomis-
ta, arkeologiaa, viikinki-
en hyökkäys, kansanperin-
ne-taitomerkin suoritus ja 

hartaus to 11.6. klo 11.30 
Teppolassa, Lasse Koukkari.
laulupiiri ke 17.6. klo 12 
museolla, kesän ajan joka 
toinen viikko.
hartaus ke 17.6. klo 13.30 
Salonkartanossa, Maija Si-
vula ja Sanna Karppinen.
Kesäperhekerho ke 17.6. 
klo 9.30–11 Minttukujalla. 
Viimeinen kerta, kesäkek-
kerit.
Kesäparkki perhepäivähoi-
tajille ke 17.6 klo 9–10.30 

Vattukujalla. Viimeinen ker-
ta, kesäkekkerit.
Salonpään ry: Juhannus-
seurat ry:llä: pe 19.6. klo 19, 
Pekka Nissilä, Vesa Tahkola. 
La 20.6. klo 17, Alpo Ojala, 
Erkki Tölli, Aarno Sassi. Su 
21.6. klo 12 Ilpo Sippola, Ja-
ri Kupsala, Lauri Karhumaa 
ja klo 17 Ilpo Sippola, Jari 
Kupsala.
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Seurat su 14.6. klo 18, 
ry:llä. Kalevi Haapalahti, Ti-
mo Määttä. Seurat to 18.6. 
klo 14 Salonkartanossa.
työntekijät: Vesa Äärelä 
vuosilomalla 30.5.−26.6.
Kastettu: Aleksi Kalevi Juha-
ni Hanni, Ernesto Niko Lastu-
mäki, Kaapo-Olavi Malinen, 
Lilli Peppiina Pekkala, Eemeli 
Ossian Kenttä, Helga Marga-
reta Hämäläinen, Betty Ali-
na Sipilä.
Vihitty: Lasse Arvo Samuli 
Mehtälä ja Kaisa Maija Tas-
kila.

paljon muuta. Ilmoittautu-
mislomakkeet jaossa koko-
uksissa ja kololla. Leirimak-
sut (25 euroa sudenpennuil-
ta ja 50 euroa muilta) lasku-
tetaan jälkeenpäin. Leirikir-
je on aikanaan jaossa Koti-
kololla, netissä ja leiriläisko-
kouksissa. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä on 8.7. Lisä-
tietoa: www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Nuotioilta 
pe 12.6. klo 19 Minna ja Jyr-
ki Autiolla. Seurat su 14.6. 
klo 14 ja klo 18.30 ry:llä. 
Seurat su 21.6. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Joanna Maria 
Blomqvist, Janna Linnea Ha-
tula, Aada Elina Aleksiina Il-
monen, Jaako Nikolas Kin-
nunen, Neela Ellen Ama-
lia Kinnunen, Alisa Annikki 
Kämäräinen, Anni Eeva Syl-
via Mäkiniemi, Senja Matil-
da Nissilä, Veikka Oliver Pa-
lo, Roni Mikael Rautiainen, 
Hilja Maaria Tissari, Lukas 
Pekka Mikael Äijälä.

JUHANNUSTAPAHTUMIA:

Bussikuljetus:
17 Kokkokankaan srk-keskus, Kempele,
17.15 Kirkonkylän srk-keskus, Kempele,
17.30 S-Market Oulunsalo,
mistä suoraan Umpimähkään.
Ilmoita lähetyssihteerille
p. 040 779 7705,
mikäli tarvitset kyydin matkan varrelta.

Juhannusmyyjäiset
to 18.6. klo 10 13 Oulunsalon S-Marketin edessä
Rieskaa ja makeita kesäherkkuja mökille ja muualle.
Tänä vuonna emme valitettavasti myy juhannusjuustoa.

Juhannusjuhla
pe 19.6. klo 18 alkaen Umpimähkässä
Sana juhannukseksi, yhteislaulua.
Kahvit, arvontaa ja makkaranpaistoa
lähetystyön hyväksi.

LEIRIT UMPIMÄHKÄSSÄ
15.–18.6. Lohirysä yli 10 v. tytöille ja pojille,
leirimaksu 27€/hlö. Vapaita paikkoja voi kysel-
lä vielä Lauri Koukkarilta.
22.–24.6. Pikkurysä
7–10 v. tytöille ja pojil-
le, leirimaksu 23€/hlö.
Ilmoittautuminen
khranvirastoon 17.6.
mennessä.

RETKIKOHTEENA POWER PARK!
29.8. Päiväretki Power Park huvipuistoon
yli 10 v. tytöille ja pojille.
Retken hinta on 45€/hlö (sis. rannekkeen, mat-
kat ja vakuutuksen). Ilmoittautumiset khranvi-
rastoon 15.7.–12.8. välisenä aikana.

Lisätietoja Rysäleireistä antaa Lauri Koukkari
p. 044 745 3852 ja Power Park -retkestä Sanna
Korhonen p. 044 745 3851

LÄMMIN KIITOS
kaikille

Yhteisvastuu
-keräykseen

osallistuneille!

Kirkkoherranvirasto
08 5142 700
Vattukuja 2
ma–to 9–13

ke 14–17
pe 10–13

S a t u L a p in lam p i

Ke min kau p u n g in  ku va g a l l e r i a
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

VARhAISnuoRten leIRIt

Ajankohta Paikka 
29.–30.6.  Livon koulu (alle 10-v.)
30.6.–2.7. Livon koulu (yli 10-v.)
Ohjaajina Tiina Inkeroinen ja Kati Erkkilä

Leirille ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon p. 08 
8823 100 viimeistään to 18. kesäkuuta. Leirin hinta on 
5 euroa / leiriläinen (alle 10-vuotiaat) ja 10 euroa / lei-
riläinen (yli 10-vuotiaat). Lisätietoja leiristä: 040 571 
4636 / Tiina, tiina.inkeroinen@evl.fi.

nuoRten RetKI KuoPIoon 21.–22.7.

Lähtö tapahtuu tiistaiaamuna ja paluu on myöhään 
keskiviikkoiltana. Majoitus leirintäalueella teltoissa. 
Retken ohjelmaa ja sisältöä suunnitellaan yhdessä oh-
jaajien ja retkeläisten kanssa. Retken hinta on noin 20 
euroa, lopullinen hinta määräytyy yhdessä suunnitel-
lun ohjelman varmistuttua. Retki on suunnattu ylä-
asteikäisille ja sitä vanhemmille. Ilmoittautumiset vii-
meistään pe 26. kesäkuuta.

Ilmoittautumiset / lisätiedot: 040 571 4636 / Tiina, tii-
na.inkeroinen@evl.fi tai 040 752 4387 / Marko, marko.
vayrynen@evl.fi (Marko vastailee 14.6. saakka).

Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Sääskilahti, avus-
taa Juha Kukkurainen, kant-
tori Jukka Jaakkola. Kirk-
kotaksi seurakuntakodilta 
9.30, edestakaisen matkan 
omavastuu 3 €.
Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 13 kirkossa. Toimit-
taa Juha Kukkurainen, avus-
taa Marko Väyrynen, Tiina 
Inkeroinen, kanttori Keijo 
Piirainen.
hartaus ti 16.6. klo 19 Susi-
suon poroaidalla. Toimittaa 
Oskari Holmström.
Jumalanpalvelus la 20.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Oskari Holmström, kantto-
ri Keijo Piirainen.
Messu su 21.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Sääski-
lahti, avustaa Oskari Holm-
ström, kanttori Keijo Piirai-
nen. Jaakko Sääskilahden 
tulosaarna. Kirkkokahvit ja 
tulojuhla seurakuntakodis-

sa. Kirkkotaksi seurakunta-
kodilta 9.30, edestakaisen 
matkan omavastuu 3 euroa.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 14.6. klo 13 Kurenalan 
ry:llä. Jukka Lehto, Iivari 
Jurmu. Seurat su 21.6. klo 17 
Kurenalan ry:llä. Eero Illikai-
nen, Arvo Niskasaari. Kesä-
seurat su 14.6. klo 13 ja 19  
Ervastissa ry:n mökillä. Aki 
Karsikas, Raimo Mikkonen. 
Kesäseurat su 14.6. klo 13 ja 
19 Jongulla Tarhalassa. Ti-
mo Mauno, Jouni Lesonen. 
Kesäseurat su 14.6. klo 12 ja 
18.30 Hetekylän koululla.
Kastettu: Pasi Antero Koi-

vukangas, Daniel Eevert 
Graber, Mika Joonas Ervas-
ti, Miko Santeri Kaijala, Ant-
toni Antero Hakanen, Ella 
Pauliina Pesälä, Sebastian 
Jaakko Armas Nyman.
Avioliittoon vihitty: Han-
nu Ensio Pihlaja ja Merja Bir-
gitta Räisänen, Samuli Ma-
tias Hyvönen ja Laura Ma-
ria Korteniemi, Sonja An-
nika Konttila ja Kari Tapio 
Törmänen.
haudattu: Saimi Katri Kin-
nunen 75, Juho Henrikki 
Rautio 84, Rauha Marjatta 
Karppinen 79, Paavo Armas 
Nyman 77.

KeStIlä
ehtoollishartaus pe 12.6. 
klo 13 Pihlajistossa.
nuotioilta pe 12.6. klo 19 
Pekkalassa.
nuortenilta la 13.6. klo 
19.30 ry:llä.
Seurat su 14.6. klo 19 ry:llä, 
Jouko Limma.
Virsivartti ma 15.6. ja 22.6. 

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

klo 12 kirkossa.
Kesäkerho päiväkerholai-
sille 30.6. ja 1.7. klo 10–12 
kerhokodissa. Kesäkerho 
varhaisnuorille 30.6. ja 1.7. 
klo 13–15 kerhokodissa. Ke-
säkerhoihin ilmoittautumi-
set 25.6. mennessä p. 0207 
109 877 / Marja Remes.

PIIPPolA
Ry:n seurat su 14.6. klo 18 
srk-kodissa.
Virsivartti ti 16.6. ja 23.6. 
klo 12 kirkossa.

PulKKIlA
Virsivartti to 11.6. klo 12 
kirkossa.
SleY:n kesäjuhlat su 14.6. 
klo 19 Junnonojan Rukous-
huoneella. Martti Arkkila ja 
Marko Visuri. 
Seurat  su 14.6. klo 19 ry:llä.
Virsivartti ke 17.6. ja 24.6. 
klo 12 kirkossa.
Seurat su 21.6. klo 19 ry:llä, 
Erkki Peltoniemi.

PYhäntä
Rippikoulu to 11.6. klo 9  
srk-talolla.
Rippikoulu pe 12.6. klo 
9–17 srk-talolla. 
Seurat  su 14.6. klo 16 ry:llä, 
Juha Kaarivaara ja Pentti 
Päkkilä.
Virsivartti ke 17.6. klo 12 
Pyhännän kirkossa. 
nuotioilta ke 17.6. klo 18  
srk-talolla. 
Kesäkerho päiväkerholai-
sille ke 17.6. ja to 18.6. klo 
10–12 kerhohuoneessa. Ke-
säkerho varhaisnuorille ke 
17.6. ja to 18.6. klo 13–15 
kerhohuoneessa.
hartaus to 18.6. klo 13 Nes-
torissa.
Seurat ja lauluilta la 20.6. 
klo 19 ry:llä.
hartaus su 21.6. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 21.6. klo 16 ry:llä.
Perhekerho kesäkaffit ma 
22.6. klo 11–13 kerhohuo-
neessa.

Avioliittoon kuulutettu: 
Olli Pekka Aukusti Toko-
la, Karjasillan srk. ja Riikka 
Hannele Halonen, Siikalat-
van srk.

RAntSIlA
Kesäkerho päiväkerholai-
sille to 11.6. klo 10 Nuppu-
lassa. Kesäkerho varhais-
nuorille to 11.6. klo 13–15 
Nuppulassa.
toimintailta pe 12.6. klo 19 
ry:llä.
Kirkkokahvit su 14.6. klo 10 
messun jälkeen srk-talossa, 
jossa professori Juha Penti-
käisen puheenvuoro. 
Seurat su 21.6. klo 18.30 
ry:llä.
Vihitty: Jyri Tapani Pitkä-
koski ja Annastiina Henrii-
ka Lauriala. Jani Kauno Pat-
rik Kattilakoski ja Mirja He-
linä Juntunen.
Kuollut: Eemeli Johannes 
Kuronen 80.

JuhAnnuSJuuStoA
Varaukset la 13.6. men-
nessä Leena Hyytinen p. 
044 5763119, Arja Hyvä-
rinen 040 7522165, Rau-
ni Svartsröm p. 0400 
155772, Maija-Liisa Ylik-
laavu p. 0440 812413, Ei-
ja Niilekselä 040 5092390 
tai Enna Junno p. 0207 
109 874. Myyntipäivät: 
Pyhäntä ke 17.6 alk. klo 
18 srk-talossa. Piippola to 
18.6. klo 8–10 srk-kodis-
sa. Pulkkila to 18.6. klo 
8–10 srk-talossa.

Konfirmaatiomessu su 
14.6. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, saarna Leila Ikonen, 
kanttorina Pentti Korkia-
koski. Avustaa Kaj Skrabb 
trumpetti ja Mieskvartetti. 
Messun jälkeen Sissipatal-
joona 3:n juhla ja ruokailu 
srk-talolla.
hartaus ma 15.6. klo 10.30 
Sotainvalidien palvelutalolla. 
Juustokeittomyyjäiset ke 

17.6. klo 15–17 Tyrnävän srk-
talolla. Lähetyksen hyväksi. 
Hinta 5 euroa litra. Oma as-
tia mukaan!
hartaus to 18.6. klo 13.30 
Kotolassa ja klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
Rippikoulu: Rippikouluryh-
mä III, rippikoulu 15.–18.6. 
klo 9–15 Tyrnävän srk-talol-
la, leiri 22.–26.6. Kesäkodil-
la. Konfirmaatio su 28.6. klo 
10 Tyrnävän kirkossa.

temmes: 
hartaus to 11.6. klo 10.30 
Mäntyrinteellä. 
Kesäillan virsihetki ke 17.6. 
klo 18.30 Temmeksen kir-
kossa. Virsien lomassa Ant-
ti Kärsämä esittää heprean-
kielisiä lauluja. Puhe Martti 
Arkkila. Kahvitarjoilu kirkon 
pihalla. Kyyditykset, Olavi 
Savela 0400 280 678.
Kesäpäivän hartaus pe 
19.6. klo 13 Anita ja Seppo 

Junttilalla.
Isovanhempi–lapsenlapsi-
leiripäivä la 15.8. klo 10–16 
Kesäkodilla. Ilm. 7.8. men-
nessä kirkkoherranviras-
toon p. 5640 600.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
La 13.6. klo 19 nuotioilta 
Petri Töllillä. Seurat su 14.6. 
klo 16 ry:llä. Juhannusseu-
rat la 20.6. klo 12 ja 18 ry:llä. 
Seurat su 21.6. klo 12 ry:llä 
ja messu klo 18 Tyrnävän 
kirkossa. Aimo Mikkonen, 
Pentti Räisänen.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 14.6. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Sara Maria Kaa-
rina Kakko, Milla Julia Kan-
gasluoma, Aleksi Toivo Au-
gust Hyrkäs, Hanna Mirja-
mi Laurila, Henna Amanda 
Laurila, Arttu Jeremias Rii-
kola.
Kuollut: Erkki Matias Yrtti-
aho 82, Seppo Arvid Palo-
saari 66, Markku Erkki Jo-
hannes Fyrstén 54.

IKäIhMISten  
leIRIPäIVä 

Ke 17.6. Kesäkodilla. Läh-
tö klo 9 Tyrnävän srk-talol-
ta ja paluu klo 16 mennessä. 
Osallistumismaksu 5 euroa, 
sis. kyydin, ruoan, kahvin ja 
muun ohjelman. Ilmoittautu-
miset 15.6. mennessä kirkko-
herranvirastoon p. 5640 600.

SeuRAKunnAn KeSäRetKI 

Kesäretki tehdään 20.–22.7. Saariselälle ja Inariin. Ma-
joitus Tievatuvan retkeilykeskuksessa 2–4 hengen huo-
neissa. Käyntikohteita muun muassa Saamelaismuseo 
ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida sekä Inarinjärven lai-
varisteily. Osallistumismaksu 140 euroa aikuiselta ja 70 
euroa 4–12-v. lapselta, sisältäen linja-autokyydin, ma-
joituksen, sisäänpääsymaksut, laivaristeilyn sekä nel-
jä lämmintä ateriaa ja aamupalat. Ilm. 18.6. mennessä 
kirkkoherranvirastoon p. 5640 600.

KeSäIllAn  
uRKutuoKIo 

Keskiviikkona 24.6. 
klo 20, uruissa Kei-
jo Piirainen. Tuoki-
on jälkeen mahdolli-
suus tutustua uusiin 
urkuihin.
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SIIKAlAtVAn SeuRAKunnAn VS. KAPPAlAInen  
heIKKI KARPPInen

Ensimmäinen käsky löytyy Raamatun kohdista 2. Moos. 20:3 ja 5. Moos. 5:7.  
Tuo käsky on muotoiltu heprealaisessa alkuperäistekstissä mahdollisimman 
yksiselitteisesti: Israelilaisten Jumala, Jahve ei yksinkertaisesti siedä rinnallaan 
muita jumalia ja jumaluuksia. 

Sinällään teksti ei kiellä muiden jumaluuksien olemassaoloa. Monoteismi eli yk-
sijumalaisuus ei ollut itsestään selvyys juutalaisuudessa ennen Babylonin vanke-
utta 500-luvulla ennen Kristusta. Jahven asema juutalaisten ainoana Jumalana 
tuli selväksi vasta vankeuden aikana ja sen jälkeen.

Ensimmäisen käskyn merkitys juutalaisessa ja myöhemmin kristillisessä pe-
rinteessä on ollut mittaamattoman suuri. Tunnustamalla ensimmäisen käskyn, 
myönnettiin Jumalan valta maan päällä. Tunnustettaessa Jumalan valta, sitou-
dutaan noudattamaan Jumalan käskyjä ja määräyksiä. 

Uudessa testamentissa ei suoraan siteerata ensimmäistä käskyä. Jeesus viittaa 
siihen vastauksessaan lain suurimmasta käskystä (Mark.12:28–34). Jeesus yhdis-
tää Jumalaa ja lähimmäistä koskevat käskyt yhdeksi lähimmäisen rakastamista 
koskevaksi rakkauden kaksoiskäskyksi.

Lutherin mukaan ensimmäinen käsky oli pääkäsky. Hän vertaa sen merkitystä 
seppelettä kannattavaan lankasilmukkaan, joka liittää alun ja lopun toisiinsa ja 
pitää kaiken koossa. Ensimmäisen käsky valaisee muut käskyt.

Epäjumalaksi muodostuu ihmiselle se, mi-
hin hänen sydämensä kiintyy ja minkä va-
raan hän uskoo. Ihminen itse valitsee it-
selleen Jumalan, joka voi olla raha, omai-
suus, oppineisuus, viisaus, valta, sukulais-
suhteet  tai hyvä maine. Me pyrimme nii-
den avulla ratkaisemaan eteemme tulevat 
ongelmat. Ihminen asettaa helposti itsensä 
Jumalan paikalle ja katsoo hallitsevansa it-
se elämäänsä ja ympärillä olevaa maailmaa. 

Me emme halua olla kenenkään alaisia, emme edes Jumalan.  Me uskomme on-
nistuvamme omilla voimillamme. 

Ensimmäisen käskyn merkitys on edelleen sama kuin ennen. Meidän on tun-
nustettava Jumalan valta. Silloin me asetamme itsemme oikeaan asemaan ja tun-
nustamme, että meidän kykymme ovat vajavaiset. Me emme kykene elämään il-
man Jumalan antamia käskyjä.

oulun SeuDun AMMAttIKoRKeAKoulun KV. ASIoIDen 
SuunnIttelIJA SAMI nIeMelä 

Minulla ei varsinaisesti ole mitään syvällistä suhdetta kristinuskoon ja Jumalaan. 
Ajattelen olevani perusluterilainen. En juurikaan käy kirkossa ja kun käyn, se ta-
pahtuu useimmiten perhejuhlien yhteydessä. 

Uskon siihen, että tuolla jossain on joku, joka katselee ja suojelee meitä. Ohjauk-
seen en usko, koska ihmiset ovat itse vastuussa omista valinnoistaan. 
Ollakseen kristitty kuuluu uskoa myös yhteen ja ainoaan Jumalaan. Kaikilla on 
tosin oikeus uskoa mihin haluaa.

Rippikoulussa opettelin käskyt ulkoa. Jos ajattelen sen pohjalta ensimmäistä käs-
kyä, ymmärrän, että siitä lähdetään liikkeelle ja muut käskyt ovat alisteisia sille. 
Muut yhdeksän käskyä erottuvat myös sillä tavalla ensimmäisestä, että niistä voi 
löytää enemmän universaaleja ulottuvuuksia. 

Kristinuskon sekä yhden Jumalan ajattelumallin 
leviäminen ei tapahtunut historian saatossa par-
haimmalla mahdollisella tavalla. Ristiretket oli-
vat hyvinkin verisiä eikä uskon levittäminen ollut 
niille välttämättä tärkein syy. En kannata aggres-
siivista lähetystyötä, kenenkään ei tarvitse vastoin 
tahtoaan ja pakotettuna uskoa mihinkään. Onhan 
selvää, ettei pelkästään Jumalan sana auta ihmistä fyysisessä hädässä kriisien kes-
kellä. On hienoa, että lähetystyöntekijät ylläpitävät kouluja ja sairaaloita kehitys-
maissa ja näin edistävät sivistystyötä sekä kansanterveyttä. 

Olen huomannut, että ihmiset ovat nostaneet Jumalan asemaan monia maallisia 
asioita. Joillekin se on työ, kun siitä tulee elämän ainoa sisältö. Raha on yhteis-
kuntaa ylläpitävä voima ja joillekin jumalolento. Heiltä voisi kysyä, pitävätkö he 
todellakin rahaa yhtä tärkeänä kuin Jumalan olemassaoloa. Voi olla, että monil-
ta löytyvät kristilliset arvot taustalta, vaikka raha viekin pidemmän korren päi-
vittäisessä elämässä. Monesti todelliset arvot nousevat esiin vasta, kun elämässä 
tulee eteen koettelemuksia. 

Mielestäni ensimmäisen käskyn noudattamisen pitäisi olla vaivatonta. En tie-
dä, tekevätkö esimerkiksi huonot kokemukset kiihkouskovaisuudesta sen joille-
kin vaikeaksi. Minulle käskyn totteleminen on ilmeisesti ollut itsestään selvää, 
koska en ole sen merkitystä aiemmin pohtinut. Oma uskoni Jumalaan on hyvin 
henkilökohtainen, kahdenkeskinen. En kaipaa seurakuntaa tai muuta yhteisöä 
ympärilleni vahvistamaan sitä.

Jos Suomessa ei olisi kristinuskoa, olisi yhteiskuntamme varmasti aivan toisen 
näköinen. Olisiko meillä edes maata nimeltä Suomi. Yhteiskuntamme perustuu 
kristinuskon arvoihin ja sen moraalikäsityksiin. 

Uskon, että ensimmäinen käsky toimii myös tulevaisuudessa. Ihmiset haluavat 
uskoa johonkin enkä näe syytä, miksei kristinuskoon enää uskottaisi. Tuskin ma-
teriaalin ja mammonan palvonta vie voittoa kaikesta henkisyydestä. 

TeKSTiT: MaariT iTKoNeN
KuvaT: HeiKKi KarPPiSeN KoTialbuMi ja aNNi KiNNuNeN 

1. ”Minä olen Herra sinun 
Jumalasi. Sinulla ei saa 

olla muita jumalia.”

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.

Lutherin mukaan 
ensimmäinen käsky 
oli pääkäsky. Hän 
vertaa sen merkitystä 
seppelettä kannattavaan 
lankasilmukkaan.

Ollakseen kristitty 
kuuluu uskoa myös 
yhteen ja ainoaan 
Jumalaan. 


