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1800-luvulla Keski-Euroopassa 

virisi patsasvillitys. Joilla oli 

varaa, halusivat teettää veis-

toksia itsestään ja ystävistään tai rahoittaa jonkun 

merkkihenkilön kunniaksi pystytettyä kuvaa. Villityk-

sen myötä syntyi kokonainen veistosteollisuudenala.

Yleensä patsaiden tilaajilla oli suuria luuloja 

itsestään tai ansioistaan. Jälkipolvissa herättääkin 

hilpeyttä katsella, ketkä kaikki ovat pitäneet itse-

ään merkittävinä.

Elävistä ihmisistä tehdyt patsaat ovat tavallisesti 

olleet hallitsijoiden ja näiden aseenkantajien tilaa-

mia. Kuvien tarkoituksena on viestiä vallan pysy-

vyyttä. Koska hallitsijat eivät voi näyttäytyä kaikel-

le kansalle, patsas muistuttaa, kenestä yhteiskun-

nan järjestys riippuu.

Demokratia on muuttanut suhtautumista kuviin. 

Varsinkaan suomalaiseen demokratiakäsitykseen elä-

Aatoksia

Monumentaalisen naiivia

Lapset lähdössä
Toukokuussa molemmat lapset 
muuttivat pois kotoa. 

Yli kaksikymppisen esikoisen läh-
tö oli tiedossa: jo vuosi sitten armei-
jan aikana oli puhetta, että 186-sent-
tinen pienokainen lähtisi koettele-
maan omaa elämäänsa.

Kun esikoisen lähdön aikaan 
18-vuotias kuopus räpisteli lähtöään, 
asia ei ollut yksinkertainen. En ha-
lunnut luopua kotiseuralaisista ker-
ralla. Mutta kun tytär perusteli han-
kettaan ja esitti järjestelynsä rahoi-
tus- ja hyötyperustelut, oli viisainta 
suostua.

Kesän aikana olen harjoitellut las-
ten poissaoloa. Olen tehnyt kummal-
lisia havaintoja. Olin kotiin väsynee-
nä tullessani ja kauppakasseja sisään 
kantaessani joskus harmistunut etei-
sessä lojuviin reppuihin, treenikas-
seihin ja kenkiin. Nyt kesän aikana 
eteinen on ollut tyhjä ja lattia siisti. 
Entisestään keventyneet kauppakas-
sit saan keittiöön saakka ongelmitta.

Ennen kotiintuloa säesti pauhaa-
va musiikki, saattoi televisiokin ol-
la päällä, ja esikoisen huoneessa piip-
paili tietokone. Nyt huoneet huutavat 
äänettömyyttä. Kaipaan jopa Scorpi-
ons-bändin sävelkuvioita halkomaan 
hiljaisuutta. 

Ruokailua varten mittaan liian 
suuria pottu- ja riisimääriä. Ruokaa 
jää nykyään yli; täytyy huomenna 
syödä näiden jämiä. Ruokalevon ai-
kana ei kukaan tule seurakseni olk-
kariin lueskelemaan lehtiä tai katso-
maan telkkaria: ukkokultakin hää-
räilee pihalla eikä juttuseuraa löydy.

Minulla on suuri ikävä lapsia. 21 
vuotta he ovat olleet seuranani har-
va se päivä ja uuteen tilanteeseen pi-
tää opetella näin yllättäen. Lähe-
nevän lähdön vuoksi olen koetta-
nut valmentaa lapseni arkielämään. 

Olen opettanut heitä laittamaan ruo-
kaa melkein mistä tahansa, pyykit he 
osaavat pestä kutistamatta ja värjää-
mättä. Siivoamiseen on meillä ollut 
pakko taipua. Kun esikoinen kertoi 
joutuneensa vastaamaan kämpän 
vessan pesusta, tuli säikähdys: olen-
ko muistanut opettaa tämän asian?

Muukin elämässä selviäminen on 
huolenani. Mitä sitten kun huumori 
ja kursailu kämppäkavereiden kans-
sa joskus loppuu? Tai miten sujuvat 
raha-asiat omin päin? Hullaantuvat-
ko jälkeläiset henkisen ja ruumiilli-
sen roskaruoan käyttäjiksi? Pysyy-
kö vastuu opinnoista ja tekemisistä 
hanskassa? Käyttääkö joku ryökäle 
näitä sinisilmäisiä elämän alokkai-
ta hyväkseen? Muistavatko he kotoa 
saamansa uskon eväät? 

Kesän Herättäjäjuhlilla kuulin sa-
nonnan: kun et enää voi puhua lap-
sille Jumalasta, on aika puhua lapsis-
ta Jumalalle. 

Lapsiin itseensä ja suojelusenke-
leihin on nyt luottaminen. Viisain-
ta opetella nauttimaan uudesta tilan-
teesta. Tulevat ne lapset vielä kotona-
kin käymään.

Saila KuKKohovi-JämSä
Kirjoittaja on oululainen opettaja, 

joka opettelee luopumaan lapsistaan.

6.8.2009

Sisäpiirin juhlintaa
”Tässä vaiheessa voi jo silmäillä elet-
tyyn kesään. Kirkolliseen suveen kuulu-
vat erottamattomasti eri herätysliikkei-
den kesäjuhlat, joista viimeisimmätkin 
on jo vietetty.

Juhlia pidetään suomalaisen hengelli-
syyden voimannäyttönä. Ja kyllähän se 
sykähdyttää, kun kansa perhekunnittain 
vyöryy milloin mihinkin päin maata ja 
istuu seurapenkeille hiljaisina kuuntele-
maan puhujia. Kesäjuhlat todistavat, että 
Suomesta löytyy edelleen hengellisiä liik-
keitä, jotka kokoavat väkeä ja saavat liik-
keelle sadoittain talkoolaisia juhlia jär-
jestämään.

Tosiasiassa herätysliikkeiden kesäjuh-
lissa on kysymys vain pienen porukan ko-
koontumisesta. Karkean arvion mukaan 
juhliin osallistuu reilut 200 000 suoma-
laista, mikä on hieman alle viisi prosent-
tia kirkon yli neljästä miljoonasta jäsenes-
tä. Vaikka väkeä on yli tuplasti enemmän 
kuin keskimäärin sunnuntain messuissa 
yhtenä pyhänä, kesäjuhlat ovat sisäpiiri-
en juhlintaa.

Sisäpiirille on tunnusomaista omat 
jutut, joiden sisältö ei täysin aukea ulko-
puoliselle. Kesäjuhlat ovat kuin perheta-
paamisia, joissa kaikki ovat toisilleen tut-
tuja. Kieleen on syntynyt vakiintuneita 
termejä, jotka ovat sisäpiiriläisille syviä 
ja vivahteikkaita. Sisäpiirin puheet kul-
kevat perinteen viitoittamalla tiellä. Ul-
kopuolisen on joskus vaikea käsittää, mi-
tä kiinnostavaa niissä on.”

Tommi Sarlin
Kirkko ja kaupunki -lehti 28/09

Uusia naapureita
”Ostimme 30 vuotta sitten kunnalta tä-
män tontin, johon rakensimme omakoti-
talon siinä uskossa, että alue säilyy pien-
taloalueena myös naapurustossa.

Mikäli hautausmaa laajenee, talojen 
arvo romahtaa merkittävästi ja pihapii-
rien normaali eläminen vaikeutuu olen-
naisesti.”

Pellon hautausmaan naapurit
Lapin Kansassa 4. elokuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

vien henkilöiden ikonisointi pysyvillä monumenteil-

la ei sovi, vaikka kaikki innokkaat ähertäjät eivät sitä 

naiiviudessaan käsitä.

Demokratiassa henkilöitä tärkeämpiä ovat ins-

tituutiot ja ne ovat muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta persoonattomia. Valtaapitävien elin-

ten jäsenet vaihtuvat tiheään, tärkeintä on elinten 

pysyvyys. Demokratia on abstraktia.

Julkisuuden henkilöitä, erityisesti viihde- ja urhei-

luteollisuuden tuotteita, palvotaan demokraattisissa 

maissakin ja heistä tehdään kuvia julkisiin tiloihin. Se 

ei kumpua demokratiasta vaan kapitalismista. Tällai-

sen mainonnan hyvä puoli on, että se on suhteellisen 

lyhytaikaista. Tähden naamat otetaan lopulta pois 

mainostauluista ja uusia kasvoja ripustetaan tilalle.

Patsaat sen sijaan pysyvät pitkään. Ne valloitta-

vat julkista tilaa paljon väkevämmin ja lähettävät 

ympäristöön erilaisen viestin kuin mainokset.

Patsaalla on aina tarkoitus. Sen tehtävänä 

on muistuttaa, että joku on merkittävä ja toiset 

samaan aikaan vähemmän merkittäviä. Elävistä 

henkilöistä tehdyt patsaat ovat epätasa-arvoisen 

luokkayhteiskunnan rakennuspalikoita.

Sivistyneessä demokratiassa kiinteät monumen-

tit sopivat parhaiten tapahtumien ja edesmenneiden 

henkilöiden tekojen muistamiseen. Hienoimmillaan 

ne kuvaavat ideaa eivätkä mitään konkreettista.

Jos elävän ihmisen kunniaksi halutaan pystyttää 

patsas, kannattaa ensin selvittää, onko pysti todel-

la tarpeellinen.

Siihen on olemassa erehtymätön keino: jos 

henkilö sallii itsestään tehtävän patsaan, ei hän 

missään tapauksessa voi olla patsaan arvoinen.
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Mikä katulähetys?
• Katulähetysliitto pitää yllä muun muassa asuntoloita, kirpputore-

ja ja jakaa EU-ruokaa. Toimintaa on esimerkiksi Jyväskylässä, Lah-

dessa ja Turussa.

• Katulähetysliitto toimii evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä ja 

on sitoutunut sen opetukseen. 

• Katulähetysliiton jäseninä on luterilaisia seurakuntia ja yhdistyk-

siä, kuten Tukikoti ry. Oulussa. Liitto tukee jäseniensä tekemää katu-

lähetys-, vankila- ja erityisdiakoniatyötä. Liiton jäsenjärjestöt omis-

tavat useita tukiasuntoja, joita on hankittu muun muassa yhteisvas-

tuukeräysvaroilla. Oulussa Tukikoti ry:llä on kolme asuntoa vankilas-

ta vapautuville. 

• Oulun seurakuntayhtymässä valmistellaan parhaillaan Tukikoti ry:n 

asuntojen luovuttamista yhtymälle yhdistyksen lopettaessa toimin-

tansa.

• Valtakunnallisia kätulähetystyön päiviä vietetään Oulussa 7.–9. elo-

kuuta. Tapahtuman ohjelma on sivulla 14. Tilaisuudet ovat avoimia 

kaikille.

Kirkkovenelogosta tehtiin kantelu
Oulun seurakuntien elossa.fi-kam-
panjasta on tehty kantelu Mainon-
nan eettiselle neuvostolle.

Kantelija pyytää neuvostoa 
selvittämään, onko kampanjan 
niin sanotulla kirkkovenelogolla 
viitattu naissukupuoleen halven-
tavalla tavalla.

Oulun seurakuntayhtymäl-
le on lähetetty lausuntopyyntö. 
Päätös asiasta tehdään syksyllä.

Muita tietoja neuvosto ei tässä 
vaiheessa anna kantelusta. 

Neuvoston lakimies Paula Pa-
loranta sanoo, että sukupuolinä-
kökulma on aiemmin ollut esil-
lä useissa mainontaa koskevissa 
kanteluissa. Nykyään valitukset 
koskevat enemmän mainoksia, 
joiden oletetaan haittaavan las-
ten kehitystä.

Yleensä kantelut koskevat elin-

keinonharjoittajien mainoskam-
panjoita. Julkisyhteisöjen toimis-
ta valitetaan 
harvoin. Lii-
kenneturvan 
”MinäMinä”-
mainos vuon-
na 2005 aiheut-
ti paljon yhtey-
denottoja.

Mainonnan eettinen neuvos-

ton toiminnasta vastaavat Kes-
kuskauppakamari ja Mainon-

nan neuvotte-
lukunta. Se on 
alan itsesään-
telyelin, jon-
ka tehtävänä 
on valvoa, et-
tä mainonnas-
sa noudatetaan 

hyvää markkinointitapaa. Neu-

vosto ei käytä julkista valtaa.
Toinen mielenkiintoinen pää-

tös neuvostolta on odotettavissa 
elokuun lopulla, kun se ratkaisee 
vapaa-ajattelijoiden bussikam-
panjasta tehdyn kantelun.

JaNNe KaNKaala

Kirjoitimme Elossa.fi-kampanjas-
ta numerossamme 23/2009 joka  
ilmestyi 9. heinäkuuta.

Re i j a  Haa p a la in e n

Katulähetys suuntaa 
lähivuosina erityisesti 
pohjoiseen, mutta 
työtä vaikeuttaa 
pula vapaaehtoisista 
ja Katulähetysliiton 
heikentynyt taloustilanne. 

Katulähetystyöliitto haluaa kas-
vattaa lähivuosina toimintaansa 
pohjoisessa. Ensi viikonloppu-
na Oulussa vietetään valtakun-
nallisia katulähetyksen kesäpäi-
viä. Vuoden päästä juhla järjes-
tetään Kajaanissa ja sen jälkeen  
Torniossa.

Katulähetysliiton puheenjoh-
taja, pastori Jorma Osari toteaa, 
että portteja on avattu tietoises-
ti pohjoiseen, erityisesti satama-
kaupunkeihin, koska katulähe-
tystä päihde-, huume- ja lääke-
riippuvaisten parissa tarvitaan 
nykyisin yhtä lailla Pohjois-Suo-
messa kuin etelässä.  

– Tässä suhteessa tilanne on 
muuttunut paljon kymmenen 
vuoden aikana, Osari arvioi.

Katulähetystyön juuret ovat 
kuitenkin 1930-luvun eteläsuoma-
laisissa kaupungeissa. Osari kertoo, 
että sotavuosien jälkeen yhteiskun-
nan ja kirkon apu ei ylettynyt vas-
taamaan kaikkeen hätään.

– Katulähetystä tehtiin vapaa-
ehtoistyönä erityisesti rintamalta 
palanneiden miesten parissa, joil-
la oli monenlaisia ongelmia. Kai-
killa ei ollut työtä eikä asuntoa ja 
viina vei monen mennessään. 

Osari korostaa, että katulä-
hetykseen on aina kuulunut voi-
makkaasti sosiaalityö hengellisen 
julistuksen lisäksi. Sen esikuvana 
on Pelastusarmeijan työ. 

– Katulähetys ruokkii nälkäi-
sen ja vaatettaa alastoman. Kun 
olemme sen tehneet, kerromme, 
että ilman Vapahtajaa emme oli-
si liikkeellä. 

Katutyö vaikeutui
Viikonvaihteen kesäpäiviä var-
jostaa huoli liikkeen tulevaisuu-
desta. Katulähetysliiton vuoden 
2010 toimintasuunnitelmassa to-
detaan, että ”katulähetyksen nä-
kymät ovat suuria, suorastaan 
pelottavia”.

Osarin huolena on liiton hei-
kentynyt taloustilanne. Katulä-
hetystyötä avustavat muun mu-
assa Kirkkohallitus, opetusmi-
nisteriö ja kunnat. Osarin koti-

Katulähetys tulee pohjoiseen

paikkakunnalla Turussa kaupun-
ki on jo pienentänyt tukeaan ka-
tulähetyksen perinteiselle asun-
tolatoiminnalle.

– Pelkäänpä, että myös muut 
kunnat tekevät samoin – ja ehkä 
myös seurakunnat niiden perässä.

Osari on pahoillaan tilantees-
ta, koska juuri talouden taantu-
mana aikana katulähetystä tar-
vittaisiin erityisesti. 

Samalla kun työn määrä kasvaa, 
vapaaehtoisia tekijöitä on aiempaa 
vähemmän, Osari huokaa.

– Esimerkiksi päihderiippu-

vaisten ongelmat ovat yhä sy-
vempiä ja monien käyttäytymi-
nen on huumeiden vuoksi ag-
gressiivista. Työmme on muut-
tunut vaikeammaksi ja siksi va-
paaehtoisia on entistä hanka-
lampi sitouttaa tähän työhön. 
He eivät yksinkertaisesti enää 
uskaltaudu vapaaehtoisiksi. 

Kun Osari aloitti työnsä kah-
deksan vuotta sitten, vapaaehtoi-
sia oli noin 700. Nyt heitä on enää 
hieman yli 400.

Yhdistymisneuvottelut 
ajankohtaisia
Osarin mukaan vankilat ovat tiu-
kentaneet turvamääräyksiään, mi-
kä tarkoittaa, että vankilavierailui-
hin osallistuvilla ei saa olla rikos-
rekisteriä.

– Katulähetyksessä on muka-
na paljon raitistuneita, uskoon 
tulleita vankeja, jotka haluaisi-
vat viedä evankeliumia kalterei-
den taakse. Nyt näiden entisten 
vankilakundien tie vankiloihin 
on hankaloitunut.

Vaikka Katulähetysliiton yl-
lä on tummia pilviä, Osari uskoo 
työn jatkuvan vaikeuksista huo-
limatta. 

– Olemme nähneet, että ihmi-
siä tulee uskoon ja he parantuvat. 
Mahdotonkin on tullut mahdolli-
seksi. 

Osari kertoo liiton käyneen hei-
kentyneen taloustilanteen vuoksi 
viime vuosina yhdistymisneuvot-
teluja Sininauhaliiton kanssa. Si-
ninauhaliitto on kristillistä päih-

detyötä tekevien järjestöjen kes-
kusliitto. 

Osari pitää mahdollisena, et-
tä yhdistyminen toteutuu tulevai-
suudessa.

Riitta hiRvoNeN  

Jorma Osari.

Jorma Osarin mukaan katulähetyksen tekemä sosiaalityö täydentää kuntien ja seurakuntien palveluja esimerkiksi päihdeongelmaisten parissa.
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Vanhusten 
ulkoiluttamiskeskustelun 
takana on paljon 
isompi ongelma: 
ikäihmisten kokema 
yksinäisyys, muistuttavat 
diakoniatyöntekijät Kirsi 
Karppinen ja Sirkku 
Nivala.

– Viime viikkojen lehtikirjoitte-
lu siitä, ettei vanhusten hoitolai-
toksien henkilökunnalla ole ai-
kaa ulkoiluttaa vanhuksia, pa-
kottaa meidät jokaisen katso-
maan peiliin: kenen vastuulla 
vanhusten hyvinvointi on? Hoi-
tohenkilökunnan, vapaaehtois-
työhön sitoutuneiden vai tulisiko 
meidän jokaisen huolehtia aiem-
paa paremmin niistä ikäihmisis-
tä, joita lähipiirissämme on, Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyöntekijät Kirsi Karp-
pinen ja Sirkku Nivala toteavat.

Nivala uskoo vanhusten tilan-
teen herättävän kansalaiset siihen 
tosiasiaan, ettei yhteiskunta tarjo-
aa enää samanlaista huolenpitoa 
vanhuksille, kuin mihin viime 
vuosikymmeninä pohjoismaises-
sa hyvinvointivaltiossa on totuttu. 

– Tähän palvelutason muu-
tokseen meidän on havahduttava 
ja ennen kaikkea siihen, että ul-
koiluttamista vaille jääneet van-
hukset, myös kodeissaan asuvat, 
ovat aina jonkun läheisiä, Niva-
la sanoo.

Karppisen ja Nivalan mukaan 
hoitohenkilökuntaa tullaan tus-
kin lisäämään tulevaisuudes-
sa laitoksiin, eikä nykyinen hen-
kilöstö revi itsestään nykyistä 
enempää irti. 

Muutos parempaan lähtee vain 
meistä itsestämme, diakonia-
työntekijät sanovat. Ketä minä 
voisin ulkoiluttaa? Mitä minä 
voisin tehdä jonkun vanhuksen 
hyväksi?

opiskelijat  
lieventävät yksinäisyyttä
Karppinen painottaa, että viime-
aikaiset otsikot vanhusten ulkoi-
lusta ovat siivuja huomattavasti 
isommasta ongelmasta, joka on 
ikäihmisten kokema yksinäisyys. 
Seurakunnissa kipuillaan, mistä 
diakoniatyöntekijät löytäisivät ne 
yksinäisimmistä yksinäisimmät, 
joiden luona ei käy ketään.

Lähipiirin vastuu  
vanhuksista lisääntyy

Nivalan mukaan perinteiset 
syntymäpäivätervehdykset ovat 
osoittautuneet mainioksi etsi-
väksi vanhustyöksi. Tuomio-
kirkkoseurakunnasta vieraillaan 
kutsusta 90-vuotta ja sitä van-
hempien luona. Näillä vierailuil-
la Karppinen ja Nivala ovat ta-
vanneet ysikymppisiä, jotka ei-
vät välttämättä saa kotiinsa min-
käänlaista apua.

Diakoniatyöntekijät iloitsevat, 
että syksyllä, Oulun diakonia-
ammattikorkeakoulun (Diak) 
aloittaessa lukukautensa, käyn-
nistyy jälleen kummivanhustoi-
minta. Yli 50 Diakin opiskelijaa 
käy opintoihinsa liittyen vanhus-
ten luona kotikäynneillä. Vierai-
luihin sisältyy vanhuksen toivo-
muksen mukaan myös ulkoilua.

Koulun ja seurakuntien yh-
teistyö alkoi syksyllä 2007.

Riitta hiRvoNeN

A r k i s to  /  E s s i  S a l o ran t a

Diakoniatyöntekijät Kirsi Karppinen (oik.) ja Sirkku Nivala miettivät, pitäisikö 
koulussa opiskella nykyisin erityisenä kansalaistaitona vanhusten kohtaamista 
ja kunnioittamista. Kun eri sukupolvet asuvat kaukana toisistaan, lapsilla ei 
välttämättä ole enää kokemuksia ikäihmisistä.

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

– Käyn auttamassa omia van-
hempiani, jotka asuvat 40 ki-
lometrin päässä kotoani. Sii-
voan heille ja autan pienissä 
askareissa. 

– Oma läheiseni on niin huo-
nossa kunnossa, että hän tar-
vitsee apuani. Olen muka-
na eläkeläisten toiminnassa 
ja olen kertonut muille oman 
kokemukseni perusteella, 
millaisia palveluja vanhuksil-
le on tarjolla.

– Mielelläänhän sitä tekisi jo-
tain sellaista, josta tulee toisil-
le hyvä mieli. Ulkoiluttami-
nen ja lukeminen kuulostaisi-
vat meille sopivilta tehtäviltä.

– Asiaan tarvittaisiin valtion 
tai kaupungin ohjeistus, sil-
lä ongelma on näkymätön. 
Pitäisi tuoda esimerkkinä 
esiin ihmisiä, jotka tekevät 
vapaaehtoistyötä. Se imai-
sisi muitakin mukaan. Eet-
tiseltä kannalta ajateltuna 
voisin itsekin tehdä sitä, jos 
minulla olisi aikaa. Kotona 
odottaa kuitenkin 1,5-vuoti-
as toukka.

Vanhuksia 
ei jätetä
Voisitko käyttää laitokses-
sa asuvia vanhuksia ulkona 
tai osallistua muuten vapaa-
ehtoistyöhön vanhusten hy-
väksi?
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Maata  kiertelemässä

Michiganin osavaltion valitus-
tuomioistuin kumosi päätöksen, 
jolla pastori Edward Pinkney oli 
tuomittu vankilaan. Hän sai van-
kilatuomion, koska oli lehtikir-
joituksessa langettanut raama-
tullisia kirouksia tuomarin ylle.

Valitustuomioistuin katsoi, et-
tä vankilaan heittäminen loukkaa 
pastorin sananvapautta ja oikeutta 
arvostella tuomaria.

Kaikki alkoi vuonna 2007, kun 
Pinkney sai tuomion äänten os-
tamisesta kongressivaaleissa. Hän 
varoitti tuomaria, että Jumala ran-
kaisisi lyömällä tätä hivuttaval-
la taudilla, kuumeella, tulehduk-
silla ja polttavalla helteellä. Ilmai-
sut viittaavat viidenteen Moosek-
sen kirjaan.

Pastori nimitti tuomari Al-

fred Butzbaughia tyhmäksi ja 
rasistiksi kirjoituksessa, joka jul-
kaistiin chicagolaisessa lehdessä.

Hän väitti tuomarin polkeneen 
perusoikeuksia, kun oli antanut 
pastorille kolmesta kymmeneen 
vuoden vankeustuomion.

Valitustuomioistuin totesi, et-
tä Yhdysvaltain kansalaisia ei voi 
vangita valtion virkamiesten ar-
vostelusta eikä uskonnollisten mie-
lipiteiden ilmaisusta.

– Tietääksemme tämä on en-
simmäinen kerta Yhdysvaltain 
modernin ajan historiassa, kun 
pappi on heitetty vankilaan Juma-
lan tekojen ennustamisesta, sanoi 
Michael J. Steinberg amerikka-
laisten kansalaisoikeuksia puo-
lustavasta ACLU-järjestöstä.

RNS

Papilla lupa  
langettaa kirouksia

Twitterillä  
rukouksia Itkumuuriin
Verkkoyhteisöpalvelu Twitterin 
kautta voi lähettää rukouksia Je-
rusalemin Itkumuuriin. Yhteyden 
on perustanut heinäkuun alussa 
25-vuotias israelilainen ekonomis-
ti Alon Nir, jolle yli tuhat ihmistä 
on jo lähettänyt rukouksia Twitte-
rin välityksellä.

Nir tulostaa jokaisen viestin 
ja vie ne muurille, joka on yksi 
juutalaisuuden pyhimmistä pai-
koista.

– Aloitin tämän harrastukse-
na, mutta nyt viestejä tulvii. Aion 
kuitenkin tulostaa jokaisen ruko-
uksen, Nir sanoo.

Rukousten asettaminen 
muurin koloihin on ikivanha 
perinne. Monet juutalaiset us-
kovat, että rukouksiin vasta-
taan, jos ne laitettu muurin ki-
vien väliin.

RNS

Oululaissyntyiselle näyttelijä Sii-
ri Angerkoskelle kunniaa tekevä 
Siirin-päivät keskittyy toisella tu-
lemisellaan palvelija- ja hoitojär-
jestelmän vaiheisiin ja muutoksiin 
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lauantaina 22.8. järjestettävän 
Siirin-päivät 2:n otsikoksi on valit-
tu ”Piikakulttuurin paluu: Suomi-
sen kööki ja Ainolan idylli”. Tee-
masta tarjotaan ajallinen läpileik-
kaus aina 1900-luvun alusta näi-
hin päiviin, oululaista näkökul-
maa unohtamatta. 

Luennoitsijoina toimivat FT 
Kukku Melkas, KT Elise Lujala ja 
”suomifilmin” tulkintoja aihees-
ta tarkastelee elokuvaneuvos Kari 
Uusitalo. 

Siirin-päivillä palataan  
piikakulttuuriin

Kokonaisuutta täydennetään 
kahdella elokuvalla, joissa Siiri 
Angerkoskella oli hallitseva roo-
li: Suomisen Ollin tempauksella ja 
Pekka Puupää -sarjan ensimmäi-
sellä episodilla.

Siirin-päivät ovat lajiaan toiset, 
mutta tapahtuma sisältää myös jo-
tain uutta: tapahtumassa jaetaan 
ensimmäistä kertaa Kultainen 
kaulin, jonka saaja on oululaisella 
taiteen ja/tai kulttuurin saralla an-
sioitunut henkilö.

Siirin-päivät 2:n tapahtuma-
paikkana on Finnkino Plaza 2. Päi-
viä vietetään 22. elokuuta kello 10–
17. Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

RauhaN teRvehdYS

Oulun seudun kristittyjen yh-
dessä toteuttama Totuus-tapah-
tuma järjestetään jo neljättä ker-
taa. Ajankohta on kuluvan kuu-
kauden viimeinen viikonloppu, 
28.–30. elokuuta.

Tapahtuma painottuun tänä 
vuonna entistä enemmän ilmai-
seen palveluun. Palvelun kautta 
eri seurakunnista ja kristillisistä 
yhteisöistä tulevat henkilöt välit-
tävät hyvää mieltä ja sanomaa Ju-
malan rakkaudesta. 

Idea perustuu Raamatun ope-
tukseen, jossa Jeesus kehotti omi-
aan rakastamaan toisiaan ja ole-
maan toistensa palvelijoita sekä 
apostoli Johanneksen opetukseen 
rakastaa – ei sanoin ja puheessa   
vaan teoin ja totuudessa.

Järjestäjät haastavat jokaisen 
oululaisen kristityn mukaan tä-
män vuoden Totuus-tapahtu-
maan osoittamaan käytännönlä-
heistä rakkautta ja palvelemaan 
kaupunkilaisia.

Tavoitteena on kerätä pal-
veluryhmiä, jotka voivat tuoda 
oman palveluideansa osaksi ta-
pahtumaa.

Aikaisempien vuosien toteu-
tettuja palveluideoita ovat olleet 
muun muassa autojen imuroin-
ti ja ikkunoiden pesu, pyörien 
huolto, hartiahieronta, jalkojen 
pesu, eri lastenohjelmapisteet ja 
ilmainen kahvitarjoilu. 

Jokainen voi käyttää omaa 
luovuuttaan miettiessään, miten 
olla mukana välittämässä rak-

kautta käytännön teoin.
Jos sinulla ei ole omaa palvelu-

ideaa ja haluat olla mukana pal-
velemassa, voit ilmoittautua ja 
liittyä toteuttamaan muiden tuo-
mia ideoita. Se onnistuu tapah-
tuman suunnittelusivuston kaut-
ta osoitteessa www.yksitotuus.fi/
rekry. 

Vapaita palvelutehtäviä voi ky-
syä myös palvelukoordinaatto-
ri Pia Lankilalta numerosta 050 
492 6940 tai sähköpostitse plan-
kila@hotmail.com.

RauhaN teRvehdYS

Tapahtumaan vapaaehtoisik-
si ilmoittautuneille järjestettävän 

koulutuksen ilmoitus sivulla 15.

Totuus09-tapahtumaan kutsutaan vapaaehtoisia

Anna 
luovuutesi 
lähetystyön 
käyttöön 
Evankeliumijuhlilla alkoi lip-
paansuunnittelukisa Teema-
na on Sleyn Japanin lähetyksen 
juhlavuosi 110 vuotta. Kilpailu-
aikaa on 11. lokakuuta saakka. 

Lipasta käytetään lähetyk-
sen henkilökohtaiseen tuke-
miseen. 

Lippaan tulisi yhdistellä 
nostalgista ja modernia. Kil-
pailussa ovat mukana kaik-
ki lippaan kyljet/sivut lukuun 
ottamatta lippaan alle jäävää 
aluetta. Lippaan päätyihin 
toivotaan keräyksen seuran-
taan liittyvää suunnittelua, 
jossa tulevat näkyviin kerä-
yksen kuukaudet ja ehkä vii-
kotkin. Keräysaikaa on koko 
vuosi 2010. Suunnittelun voi 
toteuttaa nelivärisenä. 

Sley palkitsee kaksi paras-
ta ehdotusta tavaratalon lah-
jakortilla. Ensimmäinen pal-
kinto on 100 euroa ja toinen 
50 euroa. Kilpailun raatina 
toimii lähetysosasto ja kil-
pailun voittaneet ehdotuk-
set julkaistaan Sanansaattaja-
lehdessä. 

Valmiit suunnitelmat voi 
lähettää Sleyn lähetysosas-
tolle lahetysosasto@sley.fi tai 
osoitteeseen Sleyn Lähetys-
osasto / osastokoordinaatto-
ri, Lastenkodinkuja 1, PL 184, 
00181 Helsinki. 

Mitat: leveys 9,4 cm, syvyys 3,4 
cm ja korkeus 6,9 cm. Raha-aukon 
pituus 33 mm ja leveys 4 mm.

Muhoksen 
kirkko täyttää 
375 vuotta
Muhoksella juhlistetaan 
vuonna 1634 rakennettua 
kirkkoa sunnuntaina 16. elo-
kuuta vietettävällä juhlalla. 
Päivä alkaa kello 10 pidettä-
vällä ekumeenisella piispan-
messulla, jonka toimittaa 
piispa Samuel Salmi. 

Messuun järjestetään seu-
rakuntalaisille kirkkokyyti. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
torstaina 13.8. numeroon 533 
1284. 
Messun jälkeen on ruokai-
lu ja juhla seurakuntatalos-
sa. Esitelmän pitää tutkija, fil. 
tri Elina Anttila ja musiikkia 
soittavat huilisti Johanna Ki-
viharju ja pianisti Outi Nissi.

Jyväskylässä vietetään Kirkko-
päiviä 21.–23.elokuuta. Päivien 
teemana on Onni täällä vaihtelee. 
Tapahtuma kerää paikalle suu-
ren määrän kirkollisia ja poliit-
tisia vaikuttajia sekä yhteiskun-
takriitikoita. Viikonlopun aika-
na tilaisuuksia on yli 100.

Kirkkopäivillä kokoontuu 
myös ilmastopaneeli, rauhan-
kasvatusseminaari sekä Kirkon 
Sosiaalifoorumi. Kirkkopäi-
vät onkin aina ollut paitsi hen-
gellinen myös vahvasti yhteis-
kunnallinen tapahtuma. Päivil-
lä on keskusteltu kirkon ja yh-
teiskunnan välisistä suhteista ja 
saatu sysäyksiä käytännön toi-
mintaan.

Kirkon ja yhteiskunnan 
ongelmat puhuttavat Kirkkopäivillä

Viime vuosina Kirkkopäivis-
tä on luotu yhä enemmän seura-
kuntalaisten ja paikkakuntalais-
ten tapahtuma – katsaus elämään 
kirkossa. 

Suomen Kirkkopäivien esiku-
vana on Saksan evankeliset Kirk-
kopäivät, joka on toiminut Sak-
sassa merkittävänä kristillisen 
identiteetin luojana ja vahvista-
jana toisen maailmansodan jäl-
keisenä aikana.

Suomessa Kirkkopäivät on ai-
noa yleiskirkollinen kesätapah-
tuma, jonka ohjelmaa järjestä-
vät yhteistyössä monet kristilli-
set järjestöt, eri herätysliikkeet ja 
kirkon keskukset.



6    Nro 25      6.8.2009

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

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La klo 18.00 Ylistyksen, Sanan ja 
 Esirukouksen Ilta 
La 8.8. klo 18.00 Vieraana Anni 
 Koivukangas  TERVETULOA! 

Su 9.8. Jumalanpalvelus + pyhäkoulu klo 11.00. Su 16.8. Jumalan- 
palvelus + pyhäkoulu klo 11.00. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA !

Su 9.8. klo18 Sunnuntain kokous, 
Similä. Ke 12.8. Alfa-kurssi alkaa. 
Ilmoittaudu mukaan: Arto Niska-
nen p. 046 884 8049. To 13.8. klo 
18 Raamattupiiri. Pe 14.8. klo 18 
Hannat, naisten yhteiskristilli-
nen rukouspiiri. Su 16.8. klo 16 
Sunnuntain kokous, vierailijana 
Tuomas Jäntti. Ke 19.8. Alfa-
kurssi Tervetuloa! Katso myös: 
www.kempele.svk.fi

www.ohsrk.fi

Su 9.8. klo 11 Jumalanpalvelus, Sirkku ja Da-
niel Lepojärvi, Leena Korhonen, Seija Suuro-
nen. (Lasten siunaaminen koulutielle.) Ke 12.8. 
klo 19 Sana ja rukous, Taisto Vähäaho, Ahti 
Kurki. Pe 14.8. klo 19 LIFT – ilta. Su 16.8. 
klo 11 Jumalanpalvelus, Markku Tossavainen, 

Havinaa. Ke 19.8. klo 19 Sana ja rukous, Pasi Markkanen, Vesa Asikainen.  
TERVETULOA!

Herättäjän kirkkopyhä: Su 9.8. klo 10. sanajumalanpalvelus Lumijoen 
Varjakassa, ruokailu ja seurat. Su 16.8. klo 10. messu Pyhännän kirkos-
sa ja seurat seurakuntatalolla. 

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Su 23.8. klo 15. Herännäisseurat Kirsti 
Vuoren kesämökillä, Sanginsaarentie 81.

To 6.8. klo 19 Rukousilta, Ulla Keränen. Su 9.8. 
klo 11 Aamukirkko, Pentti Laamanen, Perttu Math-
lin, tarjoilu. Ke 12.8. klo 18 Nuortenilta. To 13.8. 

klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke, Pekka Pelto. Pe 14.8. klo 18.30 Varkki-ilta. 
Su 16.8. klo 11 Aamukirkko, Sini Niemelä, evankelista Tuomas Jäntti. Tervetuloa! 
www.oulu.svk.fi 

       
 

























Tervetuloa kesäkoti Kellonkartanoon! 
           





Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  6.8.2009 

2 palstaa x noin 100 mm, MV 

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 
 
 
 
 



Palveluja tarjotaan

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

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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

Healing Rooms Finland ry  järjestää  kristittyjen yhteisen
KAIKILLE AVOIMEN RUKOUSKOULUTUKSEN OULUSSA

lauantaina 22.8.09 klo 9.30 - n. 20.00.

Opetus käsittelee mm. Mikä on HR-rukousklinikka? Miten Jeesus 
parantaa? Kristityn auktoriteetti Kristuksessa. Pyhän Hengen
läsnäolo rukoustyössä. Koulutukseen osallistuminen
mahdollistaa Healing Room –palvelutehtäviin hakemisen. 

Paikka:  Oulun Vapaaseurakunnan tilat,
 Kirkkokatu 34, 90100 Oulu                                  

Ilmoittautuminen netin kautta: www.healingrooms.fi
tai Oulun Healing Room p. 044 2190099  

Osallistumismaksu: 35 € / henkilö                                                                         
Tiedustelut ja yhteydenotot: info@healingrooms.fi

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!     

Rukousklinikoissa eri seurakuntien 
kristityt rukoilevat yhdessä
parantumisen puolesta.

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

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

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

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

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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Rauhan 
Tervehdyksessä!

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

 
RAUHAN 

TERVEHDYS

Kotimaa-Yhtiöt Oy
p. 020 754 2333

Tilaa

Ilmoita

TILAISUUTEMME:
Su 9.8. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Su 16.8. klo 11.00 JUMALAN- 
PALVELUS

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Muhoksen kirkon 375-vuotisjuhla su 16.8. 
Ekumeeninen piispanmessu klo 10 kirkossa, 
toimittaa piispa Samuel Salmi, saarnaa kirkkoherra Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, kamarikuoro, orkesteri ja solistit Anne Pylk-
könen ja Seppo Pöykkö avustavat. 
Klo 11.30 ruokailu ja tervehdysten vastaanotto seurakuntatalossa. 
Klo 12.30 juhla seurakuntatalossa, juhlaesitelmä tutkija 
fi l. tri Elina Anttila.
Tervetuloa! 

Mahdolliset muistamiset kirkon kaunistamisrahaston tilille 527400-220663.

Muhoksen seurakunta

Lue ja kommentoi
www.rauhantervehdys.fi
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Toimittaja osallistui 
syntymäpäiville, jossa 
piisasi puhetta, mutta ei 
ääntä. Kuulovammaisten 
hengellisten asioiden 
toimikunta on yksi 
80-vuotian Boris Strömin  
aktiviteeteista.

Boris Strömin syntypäivillä on 
hiljaista. Hiljaiseksi ei vedä pelkäs-
tään Strömin ansiokas ura kulta-
seppänä, ei järjestömiehen men-
neisyys eikä edes 80 vuoden kun-
niakas ikä. 

Ääntä kuulee vain silloin täl-
löin: lusikat kilisevät kahviku-
peissa, tuolit narahtelevat, kun 
väki liikkuu pöytien lomassa. 
Vain silloin tällöin joku sanoo jo-
tain ääneen. Muuten on hiljaista.

Boris Ström on kuuro. Myös 
useimmat juhlavieraista ovat kuu-
roja. Ulkopuolisen olo on kuin 
ummikkosuomalaisella suomen-
ruotsalaisten kesäjuhlilla. Puhetta, 
tässä tapauksessa viittomakieltä, ei 
ymmärrä. Tältä tuntuu toiseus.

onneksi on tulkit
Kuurot viittovat keskenään, 
osoittavat syntymäpäiväpuheille 
suosiota nostamalla kätensä ylös 
ja heiluttamalla niitä. Kuulevan 
osa olisi orpo, ellei viittomakie-
len tulkkeja olisi paikalla. Heidän 
puheensa katkaisee hiljaisuuden.

Kuuro joutuu tämän tästä ti-
lanteeseen, jossa häntä ei ym-
märretä eikä hän ymmärrä mui-
ta. Kuuleva on onnekkaampi: Hän 
sentään kuulee puhetta, vaikka ei 

Boris Strömin 
syntymäpäivillä 
oli hiljaista

tiettävästi aina ymmärräkään sitä.
Toimittaja yrittää ottaa ku-

van viittovista kuuroista, mutta 
ei onnistu. Viittominen loppuu 
juuri kuvaushetkellä.

Kuurot viittovat jälleen, jutte-
levatkohan he toimittajasta, joka 
yritti saada heidät yhteispotret-
tiin? Kuurot hymyilevät keske-
nään ja toimittaja jättää kuvauk-
sen sikseen.

Viittomakielellä on mainio 
puoli. Viittomat näkee kaukaa, pal-
jon kauempaa kuin kuuleva erottaa 
puheen. Siksi kuuro voi istua ison 
salin toisessa päässä ja ymmärtää 
kaiken. Kuuleva joutuisi jättämään 
kakkunsa syömättä ja raahautu-
maan lähempänä olevaan pöytään.

idoli ja sankari
Boris Ström on kuurojen sankari. 
Idolikin hän on. Varsinkin Kuuro-
jen liiton Pohjois-Suomen alueyk-
sikön johtajalle Börje Hanhikos-
kelle. Hanhikoski kertoo tulkin 
avulla, kuinka hän asui Oulussa 
kuurojen koulussa 1960-luvulla ja 
karkasi naapuriin kuurojen yhdis-
tyksen taloon. Sinne ei kuusivuo-
tias olisi saanut mennä, mutta me-
ni kuitenkin, koska Ström oli pak-
ko nähdä.

Kuuroudestaan huolimat-
ta Ström on elänyt täyttä elämää. 
Hän elätti itsensä kultaseppänä, 
urheili, oli rakentamassa kuurojen 
yhdistyksen taloa ja vei muutenkin 
kuurojen asiaa eteenpäin. Sanalla 
sanoen, Boris Ström on pärjääjä, 
sankari, vaikka onkin vammainen. 

Ström hyppäsi seivästä ja juok-
si kilpaa. Ammunta oli kuitenkin 
miehen ykköslaji. Kuurojen sar-

jassa hän ylsi maailmanmestarik-
si. Suomenmestaruuksia hänellä 
on ammunnassa kymmenittäin.

Hanhikoski ihailee tapaa, jol-
la Ström osaa kommunikoida ris-
tiriitatilanteissa. Kuurojen yhdis-
tyksen kokouksessa hän piti puo-
liaan, kun keskustelu kierähti ko-
ville kierroksille.

Hanhikoski osti myöhemmin 
korvakorut kultaseppä Strömiltä 
ja pyysi tätä ”niittaamaan” ne kor-
vaansa. Toista korvakorua Hanhi-
koski käyttää yhä.

Hanhikoski uskoo, että hänel-
lä on Strömiin jonkinlainen koh-
talonyhteys. Ström tulee häntä 
useasti vastaan, joskus jopa Ro-
vaniemellä. Ström asuu Oulussa 

ja Hanhivaara pääkaupunkiseu-
dulla. Silti miesten polut yhtyvät 
aina silloin tällöin. 

äidinkieli unohtui
Boris Ström kertoo tulkin väli-
tyksellä, että on alun perin suo-
menruotsalainen ja Pietarsaares-
ta kotoisin. Ruotsi on unohtunut 
Strömin asuessa umpisuomalai-
silla seuduilla ja viittomakieles-
tä on tullut miehen ensimmäi-
nen kieli. 

Sotien jälkeen Ström kou-
luttautui kultasepäksi ja muut-
ti Ouluun, mutta ei heti saanut 
alansa töitä. Vuonna 1957 hän 
perusti oman kultasepän liik-
keen oltuaan ensin palkollisena. 

Ström piti yritystään vuoteen 
1989, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Ström on myös kirkollinen san-
kari. Hänen kerrotaan työskennel-
leen määrätietoisesti kuurojen pa-
pin saamiseksi hiippakuntaan sen 
jälkeen kun edellinen erosi tehtä-
västään. 

Hän kuuluu myös kuulovam-
maisten hengellisten asioiden toi-
mikuntaan. Se vastaa muun muas-
sa jumalanpalvelusten  viittomisis-
ta ja kuurojen kirkkopyhän suun-
nittelusta.

peKKa heliN

Kuulovammaisten hengellisten asi-
oiden toimikunnan seuraava kokous 
on torstaina 20. elokuuta.

Pe k ka H e l i n

Viittomakieli on Boris Strömin 
ykköskieli. Äidinkieli ruotsi on 
jäänyt Pietarsaaressa syntyneellä 
miehellä unohduksiin..

Postia Rauhan Tervehdys    PL 102    90101 Oulu

Lopeta murehtiminen ja nauti
”Jumalaa tuskin on olemassa. 
Lopeta siis murehtiminen ja nau-
ti elämästä.” ”Iloitse elämästäsi 
kuin se olisi ainoasi, koska se on”.

Näin kehoittaa Suomen hu-
manisti- ja Vapaa-ajattelijain 
liittojen mainoskampanjat bus-
sien ja raitiovaunujen kyljissä. 

Mainokseen on jätetty sana 
”tuskin”. Se jättää mahdollisuu-
den, jos sittenkin tai ehkäpä. Toi-
set ovat uskoneet ja edelleen us-
kovat. Toiset eivät ole uskoneet 
ja tuskin uskoisivat, vaikka joku 
kuolleista tulisi kertomaan. 

Miksi mainoksen tekijät ovat 
huolestuneita, että elämä me-
nee murehtimisessa ja siitä tus-
kin osataan nauttia? Usko kun 
on juuri sitä, että elämä tuskin 
on ainoasi, jolloin tuskin on ai-
hetta murehtia ja elämästä tus-
kin voi olla nauttimatta.

Mikä aiheuttaa murhetta ja 

mikä estää nauttimasta elämäs-
tä? Tuskin ainakaan se, että yrit-
tää elää Jumalan käskyjen mu-
kaisesti. Suurimmat murheet ja 
esteet elämästä nauttimiselle ti-
lastojenkin mukaan tulevat lä-
hinnä siitä, että kaikki tuskin 
elävät, kuten käskyt meitä opas-
tavat.

Miten mainostajien mukais-
ta ainoaa elämää tulisi elää? Tu-
lisiko elää kuin viimeistä päi-
vää. Väliäkö sillä, mitä teen ja 
miten elän ”ainoan elämäni”. 
Tuskin se muille ja läheisilleni 
kuuluu. Ateistina saattaisi olla 
helppo elää, ilman tuota mai-
noksissakin esiin tulevaa ”tus-
kin” sanaa. Mainoksia bussien 
kylkiin ilman sitä tuskin olisi 
tullut.

JoRma piippo
Oulu

Ajatus sukujuhlien järjestämi-
sestä syntyi muutama vuosi sit-
ten Kuusamossa Kukka-sukui-
sena syntyneen äitini hautajai-
sissa. Kuvittelin mahdollisuut-
ta, että vainajan runsas saatta-
jien määrä voisi kokoontua jos-
kus iloisemmissakin merkeissä, 
vaikka sukujuhlissa. Ajatuksel-
leni syntyi kannatusta. 

Vuosien saatossa sukujuhlien 
kannattajien lukumäärä kasvoi, 

jolloin käännyin juhlapaikka-
asiassa Oulujoen seurakunnan 
puoleen. Saimme luvan käyttää 
Myllyojan seurakuntataloa ko-
kouspaikkana 18. heinäkuuta, 
jolloin meitä Kukka-suvun jä-
seniä kerääntyi paikalle 130 eri 
puolilta Suomea. 

Tilaisuuden avasi FM Ari 
Kukka Kuusamosta, joka veljen-
sä kanssa esitteli sukuluetteloita 
aina 1600-luvulta alkaen, jolloin 

Kukka-nimi sai alkunsa. Esitel-
mässä kävi ilmi, kuinka yli 300 
vuotta sitten suomenkieltä tai-
tamaton kirkkoherra oli erehty-
nyt kirjoittamaan Hukka-nimi-
sen perheen pienen Erik-pojan 
sukunimeksi Kukka. Ja tuskin 
erehdystä haluttiinkaan koskaan 
korjata, oletettiin.

JeNNi hoNKaNeN
kuudennen Kukka-sukupolven 

edustaja Oulusta

Kukan suku juhli Myllyojalla

Oli aivan pakko tarttua kynään, 
kun luin palautetta Elossa.fi 
-kampanjan logosta. Rauhan 
Tervehdyksen 23/2009 etusivun 
koin välittömästi pikku ötököi-
den temmellyskenttänä, joten 
tyrmistyin kun luin palautteita 
lehden seuraavasta numerosta.

Miksi aina täytyy yrittää löy-

tää kaikesta jotain rumaa ja ma-
nipuloida muutkin katsomaan / 
kuulemaan asioita sillä silmällä?

Vieläkään en löydä logos-
ta mitään rumaa, päinvastoin – 
siinä on orjantappurakruunu tai 
trampoliini.

Esko Laukkaselle: Onko pak-
ko tulla tosikoksi, jopa kyyni-

seksi aikuiseksi? Mieluummin 
pysyn lapsenmielisenä, lapsen-
uskossa ja harrastan hyväntah-
toista huumoria.  

Hyvää kesän jatkoa ja iloa 
uskoon!

SiRKKa melamieS 
70 vuotta, Oulu

Kirkkovene / kirkkolutikka
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Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio dei 106,9 mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 mhz, 
www.radiodei.fi
Su 9.8. klo 10 Katulähetys-
työn juhlamessu Tuiran kirkos-
ta. Messun toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Riku-Mat-
ti Järvi. Saarna Katulähetyk-
sen puheenjohtaja Jorma Osa-
ri. Musiikista vastaavat kantto-
ri Tommi Hekkala sekä kuoro 
Katulähetyksestä. 
Su 9.8. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon -ohjelmassa puhu-
taan kirkon työstä ulkomail-
la. Opiskelija Anne Belghi-
ti työskenteli kolme kuukaut-
ta Espanjassa Torre Viejan suo-
malaisen seurakunnan paris-
sa. Häntä haastattelee Pertti af 
Hällström. Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmat voi kuunnella myös 
internetissä: www.oulunseura-
kunnat.fi/kurkistuskirkkoon.
Su 16.8. klo 10 messu Oulujo-
en kirkosta. Messun toimittaa 
Ilkka Mäkinen, saarna Pertti 
Lahtinen. Kanttorina on Lauri 
Nurkkala. 
Su 16.8. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon. Oulujoen seurakun-
nan kirkkoherra Paavo Moila-
nen jää pian eläkkeelle 30 palve-
lusvuoden jälkeen. Häntä haas-
tattelee Heli Lomu.

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 12.8. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Sairaanhoitaja Ritva-
Leena Katanashon kolumni.
To 13.8. klo 15.40 Kasvun 
paikka. Aikuisopiskelija Mar-
ja Forsblom vaihtoi liikealalta 
käsityöammattiin saadakseen 
lisää sisältöä elämäänsä. Hän-
tä haastattelee Marja Blomster.
Ke 19.8. klo 15.40 Naisen al-
lakka. Diakoniatyöntekijä Jo-
hanna Kerolan kolumni.
To 20.8. klo 15.40 Kasvun paik-
ka. Jarno Väistö muutti vuosi 
sitten omaan opiskelijaboksiin 
ja kertoo millainen hyppäys ko-
toa lähteminen nuorelle miehel-
le oli. Ohjelman toimittaa Mar-
ja Blomster.

Radio pooki 88,0 mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 mhz
Su 9.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Raahen kirkosta.
Su 16.8. klo 10 jumalanpalve-
lus Kemin kirkosta. 

www.virtuaalikirkko.fi
Su 9.8. klo 10 konfirmaatiomes-
su Oulun tuomiokirkosta. Mes-
sun toimittaa Tiina Kinnunen, 
avustaa Jyrki Vaaramo. Kantto-
rina on Raimo Paaso ja urkuri-
na Maija Tynkkynen.
Su 16.8. sanajumalanpalvelus 
klo 10 Oulun tuomiokirkosta. 
Jumalanpalveluksen toimittaa 
Juha Sarkkinen ja saarnan pitää 
Siofokin luterilaisen seurakun-
nan kirkkoherra Gabor Lambert 
Unkarista. Kanttorina on Maija 
Tynkkynen.

Eetterissä

Seitsemän lippalakkista hahmoa 
huhkii ison kaivinkoneen ku-
peella Lumijoen hautausmaan 
reunalla. Takana on harmaata 
kiviaitaa satoja metrejä, edessä 
toinen mokoma hiekalla pohjus-
tettua ja naruilla rajattua aidan-
pohjaa. Yhden päivän ennätys on 
28 metriä valmista aitaa. Yhteen-
sä aitaa rakennetaan 524 metriä.

– Se on metrin korkuinen ja 
alhaalta myös metrin leveä, ylä-
osan leveys on noin 80 senttiä, lu-
ettelee vs. kirkkoherra Timo Rii-
himäki aidan strategisia mittoja.

– Miehillä se on kovin hom-
ma, kun vääntävät rautakangel-
la kiviä oikeaan asentoon. Minä 
olen setvinyt näitä pikkukiviä, 
luonnehtii aamuvuoron ainoa 
nainen Leena Kumpula.

Jopa 28 metriä päivässä
Lumijoen 
hautausmaa saa 
uuden kiviaidan 
talkootyönä

Kaivinkoneen ohjaimissa ole-
va Kari Anttila valitsee kasasta 
sopivan kiven, kääntelee sitä isol-
la koneella näppä-
rästi ja tipauttaa 
varovasti koloon. 
Muut varmista-
vat, työntävät ki-
ven lopulliselle 
paikalleen ja täyt-
tävät rakoset pie-
nemmillä muri-
koilla. Ja sitten valitaan taas isoja 
kiviä pohjalle. Kulmat ja särmik-
kyys ovat toivottuja elementtejä. 

– Tärkeää on, että pohjimmai-
set kivet seisovat neljällä jalalla, 
kiteyttää Erkki Voutilainen.

Kivet omilta pelloilta
Lumijoen hautausmaalla verkko-
aidan korvaavaan kiviaitaan pää-
dyttiin kolmesta syystä: sen ra-
kentaminen on huokeaa, huolto 
helppoa ja kiviaidalla vaalitaan 
myös perinteitä. 

Heinäkuun ensimmäisellä vii-
kolla aloitetut työt ovat edenneet 
puhtaasti talkoovoimin. Niin ai-

dan teko kuin talkoolaisten ruok-
kiminen ja kahvittaminen ovat 
tapahtuneet vapaaehtoisvoimin. 

– Kivet on ke-
rätty lumijokis-
ten pelloilta ja lah-
joituskiviä saa-
tiin Junnon So-
ralta. Yksi navet-
takin on purettu, 
sieltä saatiin hyviä 
perustuskiviä, ke-

haisee puolestaan kanslisti Mir-
ja Karjula.

Kirkkoherra keittiössä
Yhteishenkeä piskuisessa 1 700 
seurakuntalaisen Lumijoen seu-
rakunnassa riittää. 

– Ehkäpä on tarpeellista, että 
välillä on tapahtumia, joissa on 
puhallettava yhteen hiileen. Ai-
tatalkoot eivät ole pelkästään kä-
sien työtä vaan siinä on monia as-
pekteja. Se tarjoaa paitsi loman-
pitoa, sosiaalista toimintaa ja 
seurakunnallista työtä, kirkko-
herra Riihimäki pohtii.  

Homman puuhamiehenä on 

Ku va t :  Re i j a  Haa p a la in e n 

ollut kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja Seppo Pietilä. 

– Keväällä postitettiin talkoo-
kirje alueen yhdistyksille ja jär-
jestöille. Rauhan Tervehdykses-
sä ja paikallislehti Rantalakeudes-
sa myös kuulutettiin talkoolaisia, 
Riihimäki kertoo.

Töitä on tehty kahdessa vuo-
rossa aamuyhdeksästä iltayhdek-
sään. Vuorojen välissä on parin 
tunnin huokaisutauko. Aamu-
vuorolaisille on seurakuntatalol-
la tarjottu lounas ja iltavuorolai-
sille kahvit ja pullat. Myös kirk-
koherra Riihimäki on hoitanut 
yhden vuoron keittiössä. 

– Kyläläiset ovat leiponeet 
niin innokkaasti, että meillä ovat 
kaikki pakastimet täynnä ja jo-
tain on pakkasessa kylilläkin. 
Niistä riittää syksyyn asti, kiit-
telee suntio Hilkka Haaraniemi.

– On ollut hauska huomata, et-
tä syöjiä on ollut yhtä paljon kuin 
talkoolaisiakin, myhäilevät kirk-
koherra, suntio ja kanslisti yhdessä.

elSi huttuNeN

Yksi navettakin 
on purettu, sieltä 
saatiin hyviä 
perustuskiviä.

Aitaa rakennetaan kahdessa 
vuorossa kellon ympäri. 

Pentti Nurmela, Erkki Voutilainen ja Eino Jakkula asettelevat murikoita paikalleen.
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Kesärukous
Kiitos, taivaallinen Isä, kesästä.
Kiitos aurinkoisista päivistä, 
jolloin voi kahlata vedessä 
ja ihmetellä sen pintaan piirtyvää ihmisen hahmoa,
tai kävellä metsässä,
keskellä lintujen kuoron konserttia.

Kiitos sateisista päivistä, 
joiden jälkeen luonnon värit 
tuntuvat loistavan kirkkaampina,
kuin puhtaaksi pestyinä.

Kiitos, Isä, hetkistä,
jolloin voi yhdessä ystävien kanssa 
istahtaa nuotion ääreen,
nauttia yöttömästä yöstä.
Kiitos myös niistä hetkistä, 
jolloin saan nauttia elämästä hiljaisuudessa,
vain sinun kanssasi, Isä.

Kiitos, taivaallinen Isä, kaikesta, 
mikä muistuttaa minua rakkaudestasi minua kohtaan.
Kiitos armostasi, 
läsnäolostasi jokaisessa elämäni hetkessä.
Kiitos kesästä.

SeiJa helomaa
Kempeleen seurakuntapastori

10. sunnuntai helluntaista on saanut aiheekseen Uskollisuus Jumalan lahjojen 
hoitamisessa. Päivän tekstit kehottavat hoitamaan Jumalalta saatuja lahjoja 
uskollisesti ja vastuullisesti. Evankeliumikirjassa sanotaan ikään kuin ”sor-

mi pystyssä”: ”Kristityn velvollisuus on käyttää annettuja mahdollisuuksia älykkäästi 
ja viisaasti, totuudesta tinkimättä. Hänen toimintaansa ohjaa kaikissa elämänvaiheissa 
uskollisuus myös vähässä.”

Luukkaan vertauspuhe kertoo viisaasta taloudenhoitajasta. Kyseessä on viimeinen 
kolmesta vertauksesta, jotka kaikki käsittelevät uskollisuutta Jumalan lahjojen hoitami-
sessa. Kaikissa vertauksissa on kysymys palvelijan laadusta. Taloudenhoitajia oli yleensä 
tuon ajan rikkailla ihmisillä, mutta myös varhaisseurakunnissa. Juudas Iskariot oli elä-
vä esimerkki huonosta taloudenhoitajasta.

Kolmas ja viimeinen vertaus on samalla Jeesuksen vastaus Pietarin kysymykseen, 
jonka hän esittää aiempien vertausten jälkeen: ”Herra, tarkoitatko näillä vertauksilla 
kaikkia vai ainoastaan meitä?” Useinhan Jeesusta oli kuuntelemassa laajempikin ylei-
sö. Näin erityisesti Luukkaalla.

Pietari saa vastauksensa ja paljon enemmänkin. Vertaus heijastelee kristillistä kilvoit-
teluihannetta. Sen Jeesus tahtoi jättää hengelliseksi perinnöksi seuraajilleen. Puheessa on 
Kristuksen toiseen tulemiseen liittyviä viisauksia, kuten seuraavat virkkeet: ”Palvelija 
saattaa kuitenkin ajatella: ’Isäntä ei tule vielä pitkään aikaan!’” ja ”Päivänä, jota tuo pal-
velija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee”, sekä ”Jolle on paljon an-
nettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.”

Esimerkit nousevat arkisesta elämästä, Jeesuksen ajan yhteiskunnasta. Orjien rangais-
tukset laiminlyönneistä olivat ankaria: jopa kuolemantuomioita esiintyi aika ajoin. Toi-
saalta rangaistuksen kovuus riippui teon tahallisuudesta ja palvelijan huolimattomuus-
tasosta. Vastuullisempi tehtävä edellytti erityistä huolellisuutta.

peKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 119:129–136
Ensimmäinen lukukappale 
Sananl. 3:27–32 tai 
Moos. 41:46–49, 53–57  
Toinen lukukappale  
Hepr. 10:19–25 tai Ap.t. 20:17–24  
Evankeliumi Luuk. 12:42–48 

S e i j a  H e lo maa
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Unkarin pääkaupungissa 
Budapestissä on lukuisia 
ylitsepursuavan komeita 
katolisia kirkkoja ja ka-

tedraaleja. Niiden keskeltä löy-
tyy kodikas, valkoiseksi rapattu 
kirkko. Se on Kelenföldin luteri-
laisen seurakunnan keskus sekä 
suomalaisten oman papin, Máté 
Joóbin koti.

Joób kertoo kirkosta lähes täy-
dellisellä suomen kielellä. 

– Kelenföldin luterilainen seu-
rakunta perustettiin 1924 ja kirk-
ko valmistui 1928. Kirkkosalin li-
säksi rakennuksesta löytyy toi-
nen sali, toimistotiloja, kerhoti-
loja ja pappila. 

Máté Joób perheineen asuu 
pappilan yläkerrassa. Perhee-
seen kuuluu Mátén vaimo, kaksi 
poikaa sekä vastasyntynyt tyttö. 
Seurakunnan kaksi muuta pap-
pia ovat pariskunta ja he asutta-
vat alakertaa. Pappilassa asumi-
nen kuuluu papin toimenkuvaan. 

– Siitä syntyisi varmasti pie-
ni skandaali jos edes vihjaisisin 
haluavani asua jossakin muual-
la, Joób nauraa.

Unkarissa ekumenia on arkipäivää
Joób huolehtii oman seura-

kuntansa lisäksi kaikista Unka-
rissa asuvista suomalaisista. Hän-
tä voi pyytää esimerkiksi kasta-
maan tai siunaamaan aviolii-
ton ja hänen kanssaan voi käydä 
myös sielunhoidollisia keskus-
teluja suomen kielellä. Joób op-
pi kielen yläasteikäisenä, jolloin 
hänen perheensä asui Suomessa 
4,5 vuotta. Opiskellessaan Unka-
rin luterilaisessa teologisessa yli-
opistossa hän vietti vuoden sti-
pendiaattina Suomessa. Joóbin 
kanssa onkin helppo keskustella, 
sillä hän ymmärtää sekä Suomen 
kieltä että kulttuuria.

Kommunismin 
jäljet näkyvät 
Vaikka Joób toimii suomalais-
ten tukena, ei hänen seurakun-
nassaan ole erityisen paljon suo-
malaisia. 

Kelenföldissä järjestetään suo-
menkielinen jumalanpalvelus 
kaksi kertaa vuodessa. Se hou-
kuttelee paikalle noin 50 osallis-
tujaa. Muusta toiminnasta ei pa-
rintuhannen hengen seurakun-

nassa ole puutetta. Joób luettelee 
lukuisia toimintamuotoja perhe-
kerhosta eläkeläisten raamattu-
piireihin. 

– Meille perhetyö on erityi-
sen tärkeää. Esimerkiksi me pa-
pit kierrämme parin vapaaeh-
toisen kanssa seurakuntalais-
ten kodeissa tervehtimässä hei-
tä ja varmistamassa, että kaikki 
on hyvin.

Vaikka vapaaehtoisiakin on, 
Joób harmittelee toiminnan pap-
piskeskeisyyttä. Hän arvelee, että 
toiminnan keskittyminen pappi-
en ympärille on kommunistisella 
aikakaudella opittu tapa. Unka-
ri sai toisen maailmansodan jäl-
keen pitää itsenäisyytensä, mutta 
kommunistinen puolue piti tiu-
kasti vallasta kiinni. 

– Kirkot saivat järjestää toi-
mintaa niin kauan, kun se järjes-
tettiin kirkon sisällä. Ulospäin 
toiminta ei saanut näkyä, Joób 
kertoo. 

– Lisäksi valtion johto yritti 
tuhota kirkkoja sisältäpäin esi-
merkiksi asettamalla seurakun-
tien kannalta tärkeisiin virkoi-

hin niihin sopimattomia hen-
kilöitä.

Koska kristillisyys ei saanut 
näkyä kirkkorakennusten ulko-
puolella, tuli jumalanpalveluk-
sista tärkeitä monille kristityille. 
Ne olivat ainoita hetkiä, jolloin 
sai viettää hengellistä elämää ja 
tavata muita kristittyjä. Lisäksi 
kirkossa käynti oli yksi tapa teh-
dä hiljaista vastarintaa kommu-
nistipuoluetta vastaan. 

– Kommunismin aikana seu-
rakunnan toiminta oli hankalaa. 
Silti kirkossa kävi enemmän vä-
keä kuin nykyään, Joób pohtii.

Kommunismin valtakausi on 
unkarilaisilla edelleen tuoreessa 
muistissa. Rautaesiripun sortu-
misen jälkeen unkarilaisten elä-
mä on muuttunut merkittäväs-
ti. Vaikka suurin osa muutokses-
ta on ollut positiivista, eräät asiat 
herättävät kummastusta. Esimer-
kiksi kerjäläisiä ei ollut Budapes-
tin katukuvassa parikymmentä 
vuotta sitten. 

– Seurakuntamme nuorten-
piireissä nousee toisinaan esiin 
kysymys, miten kerjäläisiä voi-

Juttusarjassa tutustutaan 
Euroopan suomalaisiin 

seurakuntiin. Edellisissä 
osissa tutustuimme 

Frankfurtiin ja Wieniin.

KOTIKIRKKO 
EUROOPASSA

UNKARI

BUDAPEST

Máté Joób. Aukeaman kirkkokuvat ovat Kelenföldin kirkosta, joka on Unkarin luterilaisen seurakunnan keskus .
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Unkarissa ekumenia on arkipäivää
si parhaiten auttaa, Joób kertoo. 

– Parhaiten apu menee peril-
le sillä, että ihmiset lahjoittavat 
ruokaa ja vaatteita meille, ja me 
toimitamme ne eteenpäin niitä 
tarvitseville.

ekumeenista 
elämää
Unkarin luterilainen kirkko 
avustaa kerjäläisiä yhteistyössä 
muiden kirkkojen kanssa. 

Yhteistyö on luonnollista, sil-
lä luterilainen kirkko on melko 
pieni tekijä Unkarissa. Vain kol-
me prosenttia unkarilaisista on 
luterilaisia, kun katoliseen kirk-
koon kuuluu 58 prosenttia väes-
töstä. Toinen merkittävä kirkko-
kunta on kalvinistit, joita on 16 
prosenttia unkarilaisista.

Eri kirkkojen vaikutuksil-
la on juuret kaukana historias-
sa. Luterilaisuus levisi Unkaris-
sa jo uskonpuhdistuksen aikaan 
1520-luvulla. Uudet opit oli-
vat suosittuja ja pian lähes koko 
Unkari oli protestanttinen. Ka-
toliset jesuiitat kuitenkin teki-
vät innokkaasti vastauskonpuh-

distusta. Kalvinistinen ja luteri-
lainen kirkko jäivät elämään vä-
hemmistöinä, vaikka katolinen 
kirkko saavuttikin valtakirkon 
aseman. 

Joóbin mukaan historia näkyy 
vielä nykypäivänäkin siinä, mil-
laiset ihmiset kuuluvat mihinkin 
kirkkoon. 

– Luterilaisuus vetosi porva-
ristoon ja kalvinismi talonpoi-
kiin. Luterilaiseen kirkkoon kuu-
luukin Unkarissa edelleen paljon 
akateemisia ihmisiä, kuten yli-
opiston työntekijöitä. Myös mei-
dän seurakuntamme on alueella, 
jolla on paljon yliopistoja.

Koska Unkarista löytyy usei-
ta vahvoja kristillisiä kirkkoja, 
on ekumenia siellä arkipäiväi-
nen asia. Esimerkiksi Joóbin äi-
ti oli kalvinisti ja isä luterilainen. 
Hänen vaimonsa puolestaan on 
katolinen. 

– On vaikea sanoa, mitä eku-
menia täällä merkitsee, koska 
elämme sen keskellä joka päivä.

teKSti: KaiSa aNttila
Kuvat: tuomo aNttila

Aukeaman kirkkokuvat ovat Kelenföldin kirkosta, joka on Unkarin luterilaisen seurakunnan keskus .
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Tuomiokirkko- 
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 9.8. 
klo 10 Oulun tuomiokirkossa. 
Toimittaa Tiina Kinnunen ja 
avustaa Jyrki Vaaramo. Kant-
tori Raimo Paaso ja urkuri 
Maija Tynkkynen. Suora lähe-
tys www.virtuaalikirkko.fi. 
Sanajumanlanpalvelus su 
16.8. klo 10 Oulun tuomiokir-
kossa. Toimittaa Juha Sarkki-
nen, saarna Gabor Lambert 
ja kanttori Maija Tynkkynen. 
Kirkkokahvit. Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
Messu su 9.8. klo 10 Karjasillan 
kirkossa. Toimittaa Jaakko Tuis-
ku, avustaa Anna-Leena Häkki-
nen, kanttorina Juha Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 9.8. klo 
10 Kastellin kirkossa. Toimittaa 
Juha Vähäkangas, avustavat 
Katja Ylitalo, teol. opisk. Eeri-
ka Granlund, nuorisotyönohj. 
opisk. Johanna Rantala, kant-
torina Ilkka Järviö. Kastelli 1 
-rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 9.8. 
klo 12 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Petri Sato-
maa, avustavat Virpi Sillan-
pää-Posio, Henrik Ketola, 
teol.opisk. Hanna Viren, kant-
torina Juha Soranta.  Vaellus-
rippikoulun ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 9.8. 
klo 14 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Juha Vähäkangas, 
avustavat Katja Ylitalo, teol. 
opisk. Eerika Granlund, nuo-
risotyönohj. opisk. Johanna 
Rantala, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Kastelli 2 -rippikouluryh-
mä. 
Arabiankielinen jumalanpal-
velus su 9.8. klo 17 Kaukovai-
nion kappelissa. 
Messu su 16.8. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Juha-
ni Lavanko, avustaa Nina Nie-
melä, kanttorina Juha Soran-

ta. Kouluun lähtevien siunaa-
minen. 
Messu su 16.8. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa An-
na-Leena Häkkinen, avustaa 
Sanna Okkola, kanttorina Sa-
ri Wallin.
Messu su 16.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Juhani Lavanko, kanttorina 
Sari Wallin.
Messu su 16.8. klo 12 Kauko-
vainion kappelissa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Sanna Okkola, kanttorina 
Paavo Kiuru. Tuu tsekkaan -ta-
pahtuma. 
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 12 Maikkulan kap-
pelissa. Toimittaa Mikko Sal-
mi, kanttorina Juha Soranta. 
Arabiankielinen jumalanpal-
velus su 16.8. klo 17 Kauko-
vainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 9.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarnaa Jorma Osa-
ri, avustaa Riku-Matti Järvi, 
kanttorina Tommi Hekkala, 
kuoro Katulähetyksestä. Ka-
tulähetystyön juhlamessu ja 
katulähetystyöhön siunaami-
nen. Radiointi Radio Dei.
Konfirmaatiomessu su 9.8. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Riitta Louhelainen, avusta-
vat Matti Ketola, Anna-Maria 
Veijo ja Elina Lapinoja, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. Pate-
niemi 2 -rippikouluryhmä.
Messu su 9.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Stiven Naatus, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 9.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Riitta Louhelainen, avusta-
vat Matti Ketola, Anna-Maria 
Veijo ja Elina Lapinoja, kant-
torina Tommi Hekkala. Raja-
kylä 1 -rippikouluryhmä.
Iltamessu su 9.8. klo 18 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Riikka Hon-

kavaara, avustaa Juha Valppu, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 9.8. klo 18 Patenie-
men kirkossa. Toimittaa Han-
nu Ojalehto, saarna Pentti 
Kallioranta, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. Pateniemen Rau-
hanyhdistyksen kesäseurat.
Viikkomessu ke 12.8. klo 20, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, kanttorina Raa-
kel Pöyhtäri. 
Messu su 16.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa 
Juha Tahkokorpi, kanttorina 
Tommi Hekkala. 
Sanajumalanpalvelus su 16.8. 
klo 12 Pateniemen kirkossa. 
Toimittaa Juha Valppu, kant-
torina Lauri-Kalle Kallunki.
Messu su 16.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, saarna Ta-
pani Ruotsalainen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Oulun Rau-
han Sanan kesäseurat.
Messu su 16.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.
Iltamessu su 16.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussilla, avustaa Hannu Oja-
lehto, kanttorina Ulla Met-
sänheimo. 
Viikkomessu ke 19.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Sti-
ven Naatus, kanttorina Ulla 
Metsänheimo.

Oulujoen seurakunta
Messu ja Oulujoen Elojuhla 
su 9.8. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Oulu 140 kansallisuuden 
koti – Oulujoen seurakunnan 
vuotuinen elojuhla. Messu: 
Saarna Paavo Moilanen, litur-
gia Jouni Riipinen, avustavat 
Oulujoen lapsikuoro ja Mara-
natha-kuoro. Messun jälkeen 
kirkkokahvit Oulujoen pap-
pilan pihalla. Juhlapuhe Ar-
pad Kovacs, puheenvuoro Ro-
di Ciwan, kelttiläistä musiik-
kia Mikko Sadinmäki ja Cas-
cade, arabialais-afrikkalaista 
musiikkia Hagar Zawia -kuo-
ro. Tervehdys piispa Einars Al-
pe, Latvian ev.lut. kirkko. 

Messu su 9.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa Erja 
Järvi, kanttorina Paavo Kiuru.
Messu su 16.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Mäkinen, saarnaa Pertti Lah-
tinen, kanttorina Lauri Nurk-
kala. Radiointi Radio Dei.
Messu su 16.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Lauri Nurkkala.

YLIKIIMIngIn ALuE
Sanajumalanpalvelus su 9.8. 
klo 18 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Martti Pennanen, 
kanttorina Jenni Rautakoski.
Messu su 16.8. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Jenni Rautakoski.

Hailuoto
Messu su 9.8. klo 10. Toimit-
taa Matti Keskinen, kantto-
rina Timo Ustjugov.
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 10. Toimittaa Matti 
Keskinen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell.

Haukipudas
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa ja saar-
naa Martti Heinonen, kant-
torina Kaisa Säkkinen.
Maakirkko Loukkojärvellä ke 
12.8. klo 18 Laura Lehtoran-
nalla, Pikkuviitajärventie 285. 
Toimittaa Jaakko Kaltakari, 
kanttorina Hannu Niemelä.
Messu su 16.8. klo 10 seura-
kuntakeskuksessa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarnaa Sa-
mi Puolitaival, kanttorina Han-
nu Niemelä. 50 vuotta sitten 
rippikoulun käyneiden kirkko-
pyhä. Seurakunta tarjoaa kirk-
kokyytiä. Ilm. diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 5472 636.

Kempele
Perhemessu su 9.8. klo 10 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Seija Helo-
maa, avustaa Pekka Rehu-
mäki, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen. Ekaluokkalais-
ten koulutielle siunaaminen.
Messu su 16.8. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Timo Juntunen, avus-
taa Leena Brockman, kantto-
rina Marja-Liisa Jääskeläinen.

Kiiminki
Perhejumalanpalvelus ja 
kouluun lähtevien siunaa-
minen su 9.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Raimo Salonen, 
avustaa Birgitta Kontio kant-
torina Jarkko Metsänheimo.
Perhejumalanpalvelus ja 
kouluun lähtevien siunaami-
nen su.9.8 klo 18 Jäälin seura-
kuntakodissa. Toimittaa Rai-
mo Salonen, avustaa Birgit-
ta Kontio, kanttorina Jarkko 
Metsänheimo.
Messu su 16.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
saarna Hannu Ojalehto, avus-
taa Jaana Kontio, kanttorina 
Marja Ainali.
Messu su 16.8. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimittaa 
Saija Kronqvist, avustaa Jaa-
na Kontio, kanttorina Marja 
Ainali.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Kimmo Helomaa, kant-
torina Juha Pöykkö.
Konfirmaatiomessu su 16.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ai-
no Pieskä, kanttorina Juha 
Pöykkö.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus ”ran-
takirkko” su 9.8. klo 10 Var-
jakan rannassa. Toimittaa 
Timo Riihimäki, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kyläyhdistyksen järjestämä 
ruokailu ja herättäjän päi-
vän seurat.
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ilkka Tornberg, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 9.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Pek-
ka Kyllönen, kanttorina Erika 
Holappa.
Ekumeeninen piispanmes-
su ja kirkon 375-vuotisjuh-
la su 16.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa piispa Samuel Sal-
mi, saarnaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava, ka-
marikuoro, orkesteri ja solis-
tit avustavat. 

Oulunsalo
Konfirmaatiomessu su 9.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Tuomo 
Kangas.
Messu su 16.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Minna Sal-
mi, saarnaa Saana Pekkanen, 
kanttorina Taru Pisto.

Pudasjärvi
Messu su 9.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, kanttorina Keijo Pii-
rainen, avustaa Marja-Lii-
sa Kuosa. Metsästäjien kirk-
kopyhä, jumalanpalveluk-
sen jälkeen juhla ja ruokai-
lu museolla (sateella seura-
kuntakodissa). Taksi seura-
kuntakodilta kirkkoon klo 
9.30, omavastuu 3 € edesta-
kainen matka.
Messu su 16.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Sääski-
lahti, saarnaa Osvald Carlson,  
kanttorina Hannele Puhakka.  
Taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 3 € edesta-
kainen matka.

SArAKYLä
Jumalanpalvelus su 16.8. klo 
10 Sarakylän koululla. Toi-
mittaa Oskari Holmström, 
kanttorina Keijo Piirainen, 
avustaa Marja-Liisa Kuosa. 
Kappelikuoro.  

Siikalatva
KEStILä
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Pentti Jäntti.
Koululaisjumalanpalve-
lus pe 14.8. klo 9.15 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Un-
to Määttä.

Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 12 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Veijo Kinnunen.

PIIPPOLA
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Veijo Kinnu-
nen. Huomioikaa kellonaika.
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Arja Leinonen.

PuLKKILA
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Viikkomessu la 15.8. klo 19 
Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri ja Heikki Karp-
pinen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 12 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri ja 
Heikki Karppinen, kanttori-
na Arja Leinonen.

PYhäntä
Sanajumalanpalvelus su 9.8. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. Toi-
mittaa Perttu Kyllönen, kant-
torina Veijo Kinnunen.
Koululaisten aloituskirk-
ko to 13.8. klo 8.30 Pyhän-
nän kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Messu (herättäjäpyhä) su 
16.8. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
avustaa Enna Junno. Kirkko-
kahvit ja seurat kirkon jälkeen 
seurakuntakodissa.

rAntSILA
Sanajumalanpalvelus su 9.8. 
klo 10 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Reijo Tuomola, kantto-
rina Pentti Jäntti.
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 19 Rantsilan kir-
kossa. Toimittaa Heikki 
Karppinen, kanttorina Arja 
Leinonen. Huomioikaa kel-
lonaika.

Tyrnävä
Messu su 9.8. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Timo 
Liikanen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Perhejumalanpalvelus su 
9.8. klo 15 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liika-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski. Jumalanpalveluk-
sen alussa siunataan ensi 
syksynä koulunsa aloitta-
vat lapset. Kahvi- ja mehu-
tarjoilu seurakuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
16.8. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 

tEMMES
Messu su 16.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa.
Perhejumalanpalvelus su 
9.8. klo 15 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki. Jumalanpalveluksen alus-
sa siunataan ensi syksynä 
koulunsa aloittavat lapset. 
Kahvi- ja mehutarjoilu seu-
rakuntatalolla.
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6.–20.8.2009

Elojuhlalla on 30 vuoden perinteet

enot oulussa 

Oulujoen seurakunnan perintei-
nen elojuhla järjestetään jäl-
leen sunnuntaina 9. elokuu-
ta. Elokuinen tapahtuma al-

kaa klo 10 messulla Oulujoen kirkos-
sa ja jatkuu pihamaajuhlalla Oulujoen 
pappilan edustalla. 

Elojuhlaa on vietetty jo kolmenkym-
menen vuoden ajan. Tapahtuma alkoi 
tulevana syksynä eläkkeelle jäävän kirk-
koherra Paavo Moilasen toimesta. Moi-
lanen ja häntä edeltäneet kirkkoherrat 
ovat myös asuneet pappilassa, mutta ny-
kyisin se on seurakuntalaisten käytössä.

Messun kirkossa toimittaa Oulujoen 
seurakunnan tuleva kirkkoherra Jou-
ni Riipinen. Nykyinen kirkkoherra pi-
tää jumalanpalveluksessa lähtösaarnan-

sa, eli viimeisen saarnansa kirkkoher-
ran virassa. 

Elojuhlan teemana on tänä vuonna 
Oulu – 140 kansallisuuden koti. Latvi-
an piispa Einars Alpe vierailee tilaisuu-
dessa ja lausuu tervehdyksensä Oulu-
joen seurakunnalle. Juhlapuheen pitää 
Oulun ev.-lut. seurakuntien kansainvä-
lisen työn pastori Árpád Kovács, minkä 
jälkeen yrittäjä Rodi Ciwanilla on pu-
heenvuoro.

Tapahtumassa kuullaan myös ara-
bialais-afrikkalaista musiikkia Hagar 
Zawia -kuoron esittämänä sekä ja kelt-
tiläistä musiikkia Mikko Sadinmäen ja 
Cascaden toimesta. Pihajuhlassa tarjo-
taan kirkkokahvit, mutta ruokatarjoi-
lua ei tänä vuonna järjestetä.

Ku va t :  S anna K r o o kHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vanhan kappelin virsihar-
taudet: Su 9.8. klo 12. Juha 
Sarkkinen ja Raimo Paaso.
Su 16.8. klo 12, Vanha kap-
peli. Anna-Mari Heikkinen ja 
Maija Tynkkynen.

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

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaudet Ou-
lujoen kirkolla. Sateen sat-
tuessa hartaudet kirkossa.
To 6.8. klo 18. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttori-
na Lauri Nurkkala. 

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
urkuvartti to 6.8. klo 12.15, 
Oulun tuomiokirkko. Maija 
Tynkkynen.
urkukonsertti to 13.8. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Lau-
rie Penpraze (USA ) pasuuna 
ja Jurate Landsbergyte (Liet-
tua) urut. Ohjelma 5 €.
urkukonsertti to 20.8. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. Ju-
hani Romppanen, Pori. Oh-
jelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Ke 
26.8. klo 18, Kastellin kirk-
ko. Syyskauden ensimmäi-
sen kokoontumisen kirjat: 
Sofi Oksasen Puhdistus ja Su-
sanna Linnan Simpukankuo-
relta kotiin. Matkani Santia-
go de Compostelaan. Mu-
kana myös diakoniatyönte-
kijä Heikki Kaikkonen, joka 
kertoo omasta matkastansa 
maailmaan ääriin. 

Tuiran seurakunta
Kesäkonsertti ke 12.8. klo 
19, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Vapaa pääsy. Ks. ilmoitus si-
vulla 14.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMInKI
Kesäillan musiikkihetket 
torstaisin Ylikiimingin kir-
kossa. Ks. ilmoitus sivulla 14.
To 6.8. klo 20. Ville-Veikko 
Telkki, laulu ja Mari-Anna 
Telkki, piano.
To 13.8. klo 20. Maija Lauri, 
laulu Sirkka Rautakoski, lau-
lu Outi Nissi, piano.
To 20.8. klo 20. Virve Karén, 
laulu, Ilkka Virta, luuttu.

Diakonia
työttömien ruokailu ke 
keskiviikkoisin klo 11–13 
Öbergin talo, Kirkkokatu 5. 
Aterian hinta 2 euroa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. (08) 
3161 405 keskustelua, koti-
käyntiä tai taloudellisen tu-
en hakemista varten. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin  klo 9–11 p. 08 
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistossa.
Päiväkahvit to 23.7. klo 13–
14.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Kesäinen kohtaaminen 
päiväkahvien merkeissä.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 08 531 
4616 taloudellisen tuen ha-
kemista varten. Muissa asi-
oissa keskusteluajasta tai ko-
tikäynnistä voi sopia oman 
alueen diakoniatyöntekijän 
kanssa. 
nuotiolauluilta to 13.8. klo 
18, Koskelan seurakuntakoti. 
Nuotiolla laulamme ja pais-
tamme makkaraa. Säestys ja 
hartaus Terhi-Liisa Sutinen. 
Pihakirpputori auki klo 18–
20. Kahvitarjoilu.
Virsilauluilta to 20.8. klo 18, 
Koskelan seurakuntakoti. 
Laulamme osallistujien toi-
vevirsiä Arvo Ågrenin säes-
tyksellä. Pihakirpputori auki 
klo 18–20. Kahvitarjoilu. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
anantaisin klo 9–11 p. 08 5313 
519 tai käymällä paikan päällä 
Myllyojan seurakuntatalolla.

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
näKöVAMMAISEt
näkövammaisten leiri 18.–
20.9. Rokuan leirikeskus. 
Leirin hinta 39 euroa sisäl-
täen majoituksen, ruokai-
lut ja kuljetuksen. Ilmoit-
taudu 2.9. mennessä p. 08 
3161 340.

PäIhDEtYö
Päihdetyön naistenryhmä 
perjantaisin klo 13–15.30 
Öbergin talo. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja maanantaista keskiviik-
koon 17.–19.8. klo 10–14. Käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, kahvitarjoilu. Lisä-
tietoja p. 044 316 1720. 

Lapset ja lapsiperheet

Karjasillan seurakunta
äiti-lapsi-piiri keskiviikkoi-
sin klo 12.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Vapaata rukous-
ta ja yhdessäoloa hengellis-
ten asioiden äärellä. Lapsille 
vapaata leikkiä, laulua ja raa-
matunkertomuksia.
helmi-muskarit tiistaisin 
16.30–18.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Neljä muskari-
ryhmää 1–3-vuotiaille, myös 
isien ja 2–3-vuotiaiden ryh-
mä. Muskarin lukukausimak-
su on 50 €. Tiedustelut ja il-
moittautumiset: Jenni Kos-
kenkorva, p. 045 1213 214.
helmi-muskari ke 19.8. klo 
17.30, Kastellin kirkko. Pap-
pilan kamarissa 3–4-vuotiai-
den Helmi-muskari. Lukukau-
simaksu 50 €. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset: Maria Por-
taankorva, p. 040 738 4355.

Nuoret

Tuiran seurakunta
tuu tsekkaan -tapahtu-
ma su 16.8. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Karjasillan 
ja Tuomiokirkon seurakun-
tien yhteinen nuorisotyön 
esittelytilaisuus jossa voit il-
moittautua esim. isoskoulu-
tukseen. Lisätietoja nuori-
sotyönohjaajat Hanna Lius-
ka p. 040 5747 147 / hanna.
liuska@evl.fi ja Jukka Kärk-
käinen p. 040 5747 183 / juk-
ka.karkkainen@evl.fi. Ks. jut-
tu sivulta 14.
tuu tsekkaan-tapahtuma to 
20.8., Tuiran kirkko. Voit tu-
tustua Tuiran seurakunnan 
nuorten toimintaan kaudel-
le 2009–2010. Illassa muka-
na housebändi ja tarjolla il-
maista makkaraa ja mehua. 
Tapahtuma on tarkoitettu yli 
15-vuotiaille nuorille. Ks. jut-
tu sivulta 14.

Oulujoen seurakunta
Avarit eli nuorten avoimet 
illat tiistaisin ja torstaisin klo 
18–21, Hintan seurakuntata-
lo. Oulujoen nuoret pitävät 
paikkaa auki muille nuorille.  
tuu tsekkaan -ilta pe 21.8. 
klo 18 Hintan seurakunta-
talolla. Ilta alkaa gospelju-
malanpalveluksen tahdis-
sa, tule tsekkaamaan Oulu-
joen uusi kirkkoherra, Jou-
ni Riipinen. Musiikista vas-
taa Esa Rättyä ja bändi. Isos-
paitojen jako. Illan tarjoilus-
ta vastaa nuorten tuliliemi-
tiimi. Yökahvila. Ks. juttu si-
vulta 14.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
tarinatupa keskiviikkoisin 
klo 13.30, Intiön seurakun-
takoti. 

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten leiripäivä ke 
12.8. klo 9, Hietasaaren lei-
rikeskus. Linja-autokuljetus: 
Pateniemen kirkko klo 8, Pa-
lokan palvelukeskus klo 8.10, 
ajaa Haukiputaantietä,ottaa 
pysäkeiltä. Koskelan seura-
kuntakodin pysäkki klo 8.25, 
ajaa Emäpuuntietä, Hiiden-
tien päätepysäkki Puolivä-
linkankaalla klo 8.35, Kaar-
natien pysäkki Alppilassa klo 
8.40, Tuiran kirkko klo 8.50, 
Tuiran palvelukeskus Kangas-
tiellä klo 8.55.  Paluu klo 15.
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11 numerossa 08 531 
4616, kun haluat pyytää ko-
tikäyntiä. 

Leirit ja retket
Omaishoitajien leiripäivä 
to 3.9. klo 11–17, Rokuan lei-
rikeskus. Päivään voi osallis-
tua yksin tai yhdessä lähei-
sen kanssa. Leiri alkaa klo 
11.30 ja päättyy klo 17. Päi-
vän hinta on 12 € sis. mat-
kat, ruokailut ja vakuutuk-
sen Oulun ev.lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautu-
minen 28.8. mennessä p. 08 
3161 340. Linja-autokulje-
tus: Myllyojan seurakunta-
kodin piha 9.30, Tuiran kir-

kon edestä 9.45, Oulun lin-
ja-autoaseman tilausajolai-
turilta 10.00, Kaukovainion 
kappeli 10.15. Leirikeskuk-
seen voi tulla myös omalla 
kyydillä. Päivä järjestetään 
yhteistyössä Oulun seudun 
omaishoitajat ja läheiset 
ry:n kanssa.
Sinkkuleiri 11.–13.9. Juu-
man leirikeskus. Ilmoittaudu 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai arkisin klo 9–16 nume-
roon 08 3161 340. Leirimaksu 
39 €. Lisätietoja p. 040 5747 
163 tai 040 5747 158.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten leiri 17.8.– 
20.8. Juumassa Kuusamos-
sa. Ilmoittautumiset 11.8. 
mennessä arkisin klo 9–16 
p. 08 3161 340. Leirin hinta 
64 €, etusija tuomiokirkko-
seurakunnan jäsenillä.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten leiri 5.10.– 8.10. 
Rokuan leirikeskus. Leirin hin-
ta 64€. Ilmoittautumiset 15.9. 
mennessä p. 08 3161 340.

Muut menot
Kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Avoinna joka päivä 
klo 11–21 elokuun loppuun 
saakka, opas paikalla.
tutustu tuomiokirkkoon 
tiistaisin klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Avoin opastettu 
kirkkokierros kaikeinikäisille.
hautausmaakierros Inti-
ön hautausmaalla maanan-
taisin klo 18–20. Lähtö Inti-
ön hautausmaan pääportilta. 
Kierros on maksuton. Oppaa-
na toimii 10.8. ja 17.8. Maija 
Laukka. Teemana Sankareita 
sodan ja rauhan aikana.
naisten ilta ma 10.8. klo 
18, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Keskustelua, 
hartaus, iltateet / kahvit ja 
sauna.

Sinkkuilta tiistaisin klo 18–
20, Hietasaaren kaupunkilei-
rikeskus. Yhdessäoloa nuo-
tion äärellä, iltahartaus ja 
mahdollisuus saunomiseen. 
tuomasrukoushetki ja seu-
raavan tuomasmessun 
suunnittelu ke 12.8. klo 18, 
Öbergin talo. Teetarjoilu.
Perhepiirin saunailta to 13.8. 
klo 17–20, Hietasaaren leiri-
keskus. Ilmoittaudu Kaisal-
le 11.8. mennessä p. 040 515 
6935
Lukuteatteria Willam Shake-
spearen näytelmien uusista 
suomennoksista su 27.9. klo 
18, Kastellin kirkko. Tarjolla 
klassikoita uusilla mausteilla!

Kansainvälisyys
Lisätietoja osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/kan-
sainvalinen.

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 9.8. ja 16.8 klo 17, 
Kaukovainion kappeli. 
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6.–20.8.2009enot oulussa 

Kaikki Oulun seurakunnat esittäytyvät tulevina 
viikkoina oman alueensa nuorille. Tuu tsekkaan 
-tapahtumissa esitellään nuorisotyötä ja niissä voi 
ilmoittautua mukaan esimerkiksi isos- tai kerho-
ohjaajakoulutuksiin. 

Tuomiokirkkoseurakunnan ja Karjasillan ti-
laisuus järjestetään sunnuntaina kello 12 Kauko-
vainion kappelilla. Tuiran tapahtuma järjestetään 
torstaina 20 elokuuta kello 18 alkaen Tuiran kir-
kolla. Menossa mukana on myös housebändi ja 
tarjolla mehua ja makkaraa. 

Oulujoella kokoonnutaan Hintan seurakunta-
talolle perjantaina 21. elokuuta. Nuorten ja nuo-
risotyönohjaajien lisäksi sohvilla istuskelee tule-
va kirkkoherra Jouni Riipinen. Ilta pitää sisällään 
asian lisäksi myös musiikkia Esa Rättyän bändil-
tä. Oulujoella yökahvila pitää oviaan auki puo-
leenyöhön.  

Lue lisää Tuu tsekkaan -tapahtumista sivulta 13.

Tuu tsekkaamaan 
nuorisotyö

ruSKArEtKI VuOntISPIrtILLE 
24.–27. syyskuuta 

Lähde nauttimaan Lapin ruskasta Vuontispirtin maise-
miin retkeillen ja patikoiden. Matkalle mahtuu noin 50 
henkilöä,  etusija on tuomiokirkkoseurakuntalaisilla. 
Majoitus 2 hengen hotellihuoneissa maksaa noin 240 € 
ja 4 hengen mökissä 230 €. Hinta sisältää matkat, ma-
joituksen, aamupalan, retkieväät, päivällisen sekä ta-
paturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäse-
nille. Tiedustelut Kirsi Karppiselta p. 040 5747 181 tai 
Sirkku Nivalalta p. 040 7304 117. Ilmoittautumiset yh-
teiseen seurakuntapalveluun p. (08) 3161 340.

PYhäKOuLunOPEttAJIEn 
PEruSKurSSI

pe 28.8. ilta ja la 29.8. 
koko päivä Tuiran kirkolla

Käymme läpi perusasioita, joita si-
nun tulee tietää pyhäkoulua pitä-
essäsi. Annamme havainnollistami-
sen virikkeitä ja taitoja. Tutustumme Raamatun ker-
rontaan. Käymme läpi lapsen uskonnollista kasvua.

Ilmoittautumiset: Aila Valtavaara p. 040 574 7109 
(tekstiviestinä) tai aila.valtavaara@evl.fi.

Katulähetyksen kesäpäivät 
Oulussa 7.8.–9.8.2009

Perjantai 7.8. Keskustan seurakuntatalo (Isokatu 17)

14–15 Ilmoittautuminen kesäpäiville
 Kahvi
15.30 Tervetuloa kesäpäiville
 Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja
 Jouni Riipinen, Yhteisten seurakuntapalvelujen johtaja
 Jorma Osari, Katulähetyksen puheenjohtaja
 Musiikkia, Sarastus-kuoro
17.00  Päivällinen
18.30        Seminaari Vanki
 Monica Bulddra, Ytyä .ry:n toiminnanjohtaja
 Juhani Tervonen, vankilapastori
 Iltapala
20.00 Kotikenttäterveiset
 Iltahartaus

Lauantai 8.8. Keskustan seurakuntatalo (Isokatu 17)

9.00          Aamuhartaus
9.30 Raamattutunti
 Harri Fagerholm, kappalainen
11.00 Lounas 
12.00 Lauluhetki, Keimo&Ranen keittiö
13.30 Kahvi
14.00 Tutustuminen Oulun kaupunkiin
 1. Pohjois-Pohjanmaan museo, Ainolan puisto 
 2. Oulun kauppatori
 3. Oulun vankila, Nahkatehtaankatu 5
 ryhmä 1: klo 14.15–15.00, 15 hlö
 ryhmä 2:  klo15.15–16.00, 15 hlö
16.30 Päivällinen
17.30 Katulähetysliiton vuosikokous
19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Oulun tuomiokirkko
 Anna-Leena Häkkinen, pastori
 Tuula Karjalainen, vankiladiakoni
 Jouko Minkkinen, Adventtikirkko
21.00 Iltapala, Isokatu 17

Sunnuntai 9.8. Tuiran kirkko (Myllytie 5)

10.00 Juhlamessu ja katulähetystyöhön siunaaminen, 
 Liturgia:  Hannu Ojalehto, kirkkoherra
 Saarna: Jorma Osari, puheenjohtaja, rovasti
 Radiointi: Radio Dei
12.00 Lounas, Keskustan seurakuntatalo
13.00 Päätösjuhla  
14.00  Lähtökahvit

Oulun tuomiokirkossa 
Urkuvartti to 6.8. klo 12.15 Maija Tynkkynen

Urkukonsertit: 
to 13.8. klo 19 Laurie Penpraze (USA) pasuuna, 

Jurate Landsbergyte (Liettua) urut
to 20.8. klo 19 Juhani Romppanen 

to 27.8. klo 19 Elisa Freixo (Brasilia) 
Ohjelma 5 e

Pyhän Tuomaan kirkossa
Konsertti ke 12.8. klo 19 Jussi Juola baritoni, 

Lauri-Kalle Kallunki urut ja piano

Ylikiimingin kirkossa
Musiikkihetket:

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

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

to 20.8. klo 20 Virve Karén laulu, Ilkka Virta luuttu

Kesäistä 
musiikkia

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

musiikkiryhmiä on kaikenikäisille laulajille.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa
Tuomiokirkkokuoro to 3.9. klo 17, Keskustan seurakuntatalo,

lisätietoja Henna-Mari Sivula 040 745 0160.
Katedraalikuoro to 27.8. klo 18.30, Keskustan seurakuntatalo,

lisätietoja Raimo Paaso 040 838 6807.

Karjasillan seurakunnassa
Karjasillan kirkkokuoro ke 9.9. klo 18, Karjasillan kirkko.

Cantio Laudis -kuoro ma 7.9. klo 18.30, Karjasillan kirkko, 
lisätietoja Juha Soranta 050 406 7286. 

Kastellin kirkkokuoro ma 7.9. klo 18, Kastellin kirkko.
Mieskuoro TervasCanto ti 8.9. klo 17, Kaukovainion kappeli,

lisätietoja Ilkka Järviö 040 574 7160.
Pyhän Andreaan lapsikuoro to 3.9. klo 16, Pyhän Andreaan 

kirkko, lisätietoja Sari Wallin 050 525 1882.
Maikkulan lapsikuoro ke 9.9. klo 17, Maikkulan kappeli, 

lisätietoja Riitta Piippo 040 583 3035.

Tuiran seurakunnassa
Tyttökuoro 6–9-v. ti 1.9. klo 18.30-19.15 Pyhän Tuomaan 

kirkko, lisätietoja Ulla Metsänheimo 044 3161 576.
Tyttökuoro 10–14-v. ti 1.9. klo 17–18.15 Pyhän Tuomaan 

kirkko, lisätietoja Ulla Metsänheimo 044 3161 576.
Tyttökuoro 15–18-v. to 3.9. klo 17.30–19 Pyhän Tuomaan 

kirkko, lisätietoja Taru Ängeslevä 040 551 5064.
Sekakuoro Tuike to 3.9. klo 18–20 Pyhän Tuomaan kirkko, 

johtaa Lauri-Kalle Kallunki 040 8457 309,  
mukaan pääsee koelaulun kautta.

Tuiran kirkon Naiskuoro ma 31.8. klo 18, johtaa 
Tommi Hekkala 040 8316 226.

Psalmikuoro to 3.9. klo 18 Tuiran kirkolla, 
johtaa Heikki Jämsä 040 5747089.

Tuiran Kirkkokuoro ti 1.9. klo 17 Tuiran kirkolla, 
johtaa Heikki Jämsä 040 5747089.

Seniorilaulupiiri, tiedustelut Paula Kyllönen 040 7235 880.
Trilli-muskari alkaa viikolla 36, lisätietoja 

Tuija Puurunen 050 357 6915.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkkokuoro 9.9. klo 18 Myllyojan seurakuntatalo, 

lisätietoja Sanna Leppäniemi 040 740 0511.
Oulujoen seurakunnan lapsikuorot to 6.8. 

Myllyojan seurakuntatalo: kuoro 1 klo 17.45-18.30 ja kuoro 2 
klo 18.30-19.45, lisätietoja 040 583 2368 tai 

anna.haanpaa@kolumbus.fi.
Trilli-muskari ma 3.8. Myllyojan seurakuntatalo, lisätietoja 

040 583 2368 tai anna.haanpaa@kolumbus.fi.
Ylikiimingin alue

Kirkkokuoro to 3.9. klo 18.30, Ylikiimingin seurakuntatalo
Lapsikuoro to 3.9. klo 17, Ylikiimingin seurakuntatalo, 

lisätietoja Leo Rahko 040 730 0408.

Gospelryhmä yA1 (nuorille) la 5.9. klo 12.30 ja
Tuiran gospelryhmä (nuorille) to 3.9. klo 18 

Raatin nuorisotalo, seurakuntien bändikämppä,  
lisätietoja nuorisomuusikko  

Esa Rättyä 040 5747125 tai esa.rattya@evl.fi.
Sarastus-kuoro (nuorille aikuisille ja opiskelijoille) 

to 6.8. klo 18–20 Öbergin talo, 
lisätietoja taina.voutilainen@evl.fi tai 044 316 1729.

Kuorojen syksy alkaa

Koskelan seurakuntakodin 

elokuu

Kesäpiha to 6.8. klo 11–14
Pihaleikkejä, laulua, kahvitarjoilu, lätyn ja makkaran paistoa.

Hartaus Riikka Honkavaara.

Nuotioilta to 13.8. klo 18
Laulamme ja paistamme makkaraa nuotiolla. Kahvitarjoilu.

Hartaus ja säestys Terhi-Liisa Sutinen.

Virsilauluilta to 20.8. klo 18
Laulamme toivevirsiä Arvo Ågrenin säestyksellä. Kahvitarjoilu.

Vanhojen koululaulujen ilta to 27.8. klo 18
Laulamme kanttori Lauri-Kalle Kallungin säestyksellä.

Hartaus Pasi Kurikka.

Järjestää Koskelan diakonian aluetukiryhmä, 
Tuiran seurakunta

A r k i s to  /  Pe k ka A g a r t h
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Elämän polku
mari Määttä, Aaron Rikhard 
Allan Nevalainen, Juska Ola-
vi Teronpoika Peippola, Ilja 
Olavi Aleksander Renko, El-
la Siiri Emilia Rönty, Sara Sä-
de Sofia Salonen, Senja Jas-
min Sassi, Peppi Lotta Johan-
na Savela, Sampo Ilmari Sil-
tavirta, Veera Amelie Suo-
malainen, Hilda Leena Tyr-
väinen.
Oulujoki: Jasmin Amanda 
Isokangas, Joni Petteri Kaik-
konen, Fanny Sara Maria 
Korhonen, Nella Sara Susan-
na Nyrhinen, Nona Matilda 
Amalia Vähäkuopus, Saaka 
Maria Heikkilä, Miko Oliver 
Latvakoski, Jami Heikki To-
pias Luukkonen, Eetu Pette-
ri Nikula, Valtteri Miska Ju-
hani Vahtola.

Vihityt
tuomiokirkko: Mikko Oskari 
Vikstedt ja Kaisa Mirjami Vä-
liheikki, Risto Henrik Pellikai-
nen ja Eija Lea Inkeri Mikko-
nen, Jukka Henrik Marjusaa-
ri ja Riitta Maria Ruostetsaa-
ri, Toni Heikki Sebastian Pih-
laja ja Karoliina Miia-Maa-
ria Saarikoski, Rami Henrik-
ki Hirvelä ja Heini Saara Jo-
hanna Halonen, Lasse Sakari 
Vänttilä ja Leena Maria Lau-
rila, Matti Henri Antero Hir-
vonen ja Outi Reetta Sofia 
Karjalainen.
Karjasilta: Heikki Juhani Sa-
loranta ja Laila Marketta 
Saarela, Ilpo Tuomas Riekki 
ja Tuija Inkeri Prokkola, Jani 
Olavi Kettunen ja Anne Maa-
rit Mustonen, Antti Tuomas 
Hattunen ja Mari Hannele 
Särkelä, Aki Tuomas Isokos-
ki ja Satu Marjaana Rinne-
kangas, Janne Matias Jaula 
ja Hanna Maria Sipola, Pet-
ri Arto Viljami Juka ja Laura 
Kristiina Kostama, Ari Pekka 
Kangas ja Pirjo Maarit Susan-
na Pelkonen, Aarni Väinö Ni-

kolas Pajunen ja Emilia Tere-
sa Attias, Juho-Tuomas Ap-
pel ja Hanna Kristiina Män-
tymaa, Joose Aleksanteri 
Kankare ja Kaarina Eeva-Lii-
sa Tervo, Jyrki Tapio Jaakkola 
ja Liisa Anneli Laakso, Hannu 
Tapio Karhu ja Johanna Emi-
lia Heikkinen, Tapani Veikko 
Katila ja Minna-Riikka Rie-
hunkangas, Heikki Antero 
Kvist ja Aija Maria Niinimaa, 
Ilkka Antero Ruotsalainen ja 
Tanja Irmeli Ala-aho, Jaakko 
Matias Korkala ja Olga Julia 
Laukkanen, Ville Matias Mä-
ki-Lohiluoma ja Laura Kristii-
na Kuoppamaa, Janne Saka-
ri Pätsi ja Anne Mirjami Kos-
kinen.
tuira: Hannu Heikki Arola 
ja Liisa Maria Saranki, Timo 
Taavetti Pesonen ja Henna-
Riikka Katariina Rossi, Juha-
ni Tapani Saukkoriipi ja Ma-
rianne Elisabet Harmaala, 
Tomi Santeri Ahonen ja Su-
vi Tiina Annika Lappalai-
nen, Pertti Esa Petteri Laut-
tamus ja Maria Eveliina Re-
mes, Aappo Juho Ilkka Peh-
konen ja Suvi Karoliina Poh-
jonen, Ilkka Tapani Pieskä ja 
Pieta-Maria Isokoski, Henry 
Lassi Liukko ja Juliaana Mir-
jam Ilola, Jouko Tapio Keisu 
ja Tiina Helka Maria Honko-
la, Henry Ilmari Pehkonen ja 
Riitta Kristiina Heikkilä, Ar-
to Lauri Tapio Viippola ja He-
li Susanna Niskakangas, Mar-
ko Mikael Väisänen ja Min-
na Johanna Iso-Markku, Pa-
nu Johannes Ristolainen ja 
Laura Susanna Jäntti, Antti-
Heikki Tölli ja Hanna Karolii-
na Saarela, Timo Heikki Ola-
vi Pulkkinen ja Elina Marika 
Kemppainen, Pentti Juha-
ni Kotila ja Marjut Kristiina 
Sihvonen, Antti Mikael Ha-
ra ja Kaisa Alina Ryytty, Mi-
ka Olavi Niemelä ja Piia Maa-
rit Hannele Hagman.

Oulujoki: Antti Sakari Niemi-
korpi ja Annukka Emilia Han-
ni, Juha Tuomas Tuuponen ja 
Anu Maarit Outinen, Tuomo 
Kaarlo Salo ja Heini Anna-
maaria Kurki, Matti Juhani 
Väyrynen ja Susanna Katarii-
na Kovalainen, Krister Juha-
ni Skog ja Katariina Ann-Ma-
ri Mikkola, Toni Aarno Kristi-
an Korpikannel ja Minna Eli-
na Leskinen, Eero Ilmari Suo-
konautio ja Anna Sofia Kir-
jalainen.

Kuolleet
tuomiokirkko: Olavi Matias 
Myllykangas 86, Paavo Tapa-
ni Pihkakoski 60, Kari Jouko 
Sillanpää 70, Eevi Kurttila s. 
Keskikallio 89, Kirsti Lucina 
Paloste s. Kärki 82, Taina He-
lena Saarelainen s. Nevalai-
nen 73, Anna-Maija Veijola 
s. Lehtonen 84.
Karjasilta: Alpo Juhani Hon-
kanen 66, Reino Vilhelm Iso-
niemi 90, Hilja Esteri Man-
nermaa 90, Pentti Juhani 
Teivainen 72, Martta Valpu-
ri Väinämö s. Kylmäluoma 
70, Anna-Liisa Haapakoski s. 
Hirstiö 85, Aino Sofia Heiska-
ri s. Niemelä 79, Lauri Johan-
nes Holmström 80, Aune So-
fia Siltala s. Laukka 85.
tuira: Vieno Sylvi Ester He-
lin s. Lepistö 97, Paavo Aar-
ne Einari Kokkonen 85, Aino 
Mirjam Talsta s. Fält 83, Pirjo 
Anneli Toivola s. Vanha-aho 
55, Aune Mirjam Heikkinen 
s. Simola 87, Sylvia Aura Hie-
tanen s. Ahjoharju 88, Mailis 
Pekkala s. Immonen 91, Jo-
han Eino Arvid Pelkonen 70, 
Arto Kalevi Pyttynen 36, Ai-
li Annikki Saarinen s. Parkki-
nen 87.
Oulujoki: Taina Maarit Ala-
luusua 48, Elsa Siiri Elisabet 
Heikkinen s. Hamunen 75, 
Ossi Pekka Kaikkonen 61, Ir-
ja Inkeri Koistinen 57.

Kastetut
tuomiokirkko: Lassi Juha-
ni Arola, Iiris Ellen Maria Vil-
janen, Peppi Eleonoora Nii-
ranen.
Karjasilta: Eeli August Elo-
vaara, Milja Emilia Hassinen, 
Laura Eveliina Henttunen, 
Niilo Eino Olavi Hinno, Ava 
Lina Minea Illikainen, Rene 
Viktor Ilvesluoto, Jeremias 
Miko Hermanni Kanniainen, 
Emilia Tamara Elisabeth Kar-
hapää, Noora Karoliina Kar-
hu, Jesse Aleksi Korhonen, 
Vivian Carmen Lindgren, 
Mico Aleksi Luukkonen, Lyy-
dia Vilhelmiina Niemelä, En-
ni Helmi Kristiina Perttula, Ii-
na Linnea Emilia Riekki, Sii-
ri Annikki Sundqvist, Elli Ma-
ria Vihtkari, Topias Henrikki 
Ervasti, Niilo Herman Aukus-
ti Gussander, Iina Sofia Kivi-
oja, Enna Katariina Liukko-
nen, Juuso Hermanni Mah-
lakaarto, Helmi Saaga Sylvia 
Malo, Siiri Taika Tuulia Ma-
lo, Aada Anna Ristiina Meh-
tälä, Minni Laura Aurora Nis-
si, Erik Aksel Nurkkala, Ma-
tias Verneri Pennanen, Aa-
tu Lukas Viljami Saarenpää, 
Moona Helmi Matilda Sir-
niö, Saana Hilja Kaarina Tai-
paleenmäki, Eemi Onni Jal-
mari Turusenaho, Lumi So-
fia Vittaniemi, Roosa Emilia 
Väyrynen.
tuira: Julius Lenni Emil Kos-
kela, Anni Elina Kurkela, Ta-
tu Henrik Johannes Mate-
ro, Eeva Helena O´Brien, Eli-
as Alvari Rossi, Aada Emi-
lia Gunilla Tiri, Antti Ante-
ro Aho, Veeti Aukusti Haa-
pakoski, Ella Emilia Alexan-
dra Haapanen, Toni Kale-
vi Hämeenaho, Emma Sofia 
Kontio, Tomi Viljami Korho-
nen, Eeli Aleksi Eemeli Kyl-
lönen, Miska Petteri Käkelä, 
Suvi Marja Emilia Manninen, 
Miska Ilmari Miikki, Eelis Jal-

Tämän runon tahtoisin kuulla

Runoilta toiverunoista 
su 1.11. klo 18 Kastellin kirkossa

Mikä runo sai sinut tuntemaan itsesi hyväksi? 
Mikä runo on sanoittanut tunteesi?  
Mikä runo on koskettanut sinua eniten? 
Kerro se meille 9.10. mennessä sähköpostilla 
juha.vahakangas@evl.fi tai kirjeessä 
Nokelantie 39, 90150 Oulu, 
kirjeeseen merkintä 
“Tämän tahtoisin 
kuulla”.

tOtuuS 09 -VALMEnnuStAPAhtuMA

La 15.8. klo 15–19
Oulun helluntaiseurakunnassa, osoitteessa Uusikatu 78

Kaikille Totuus-tapahtumaan osallistuville vapaaehtoi-
sille järjestetään valmennustapahtuma, joka sisältää 
tärkeää ohjeistusta tapahtumaan liittyen sekä rohkai-
see ja varustaa palvelemiseen ja ihmisten kohtaami-
seen. Saat valmennuksessa myös infoa eri mahdolli-
suuksista osallistua tapahtumaan ja ehdit vielä ilmoit-
tautumaan mukaan.

Pääpuhujaksi valmennustapahtu-
maan saapuu Tuomas Jäntti, joka 
on toiminut pastorina muun mu-
assa Kanadassa.

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Lisätietoa: 
www.yksitotuus.fi/rekry

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

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

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

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

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

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi
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eurakunnissa tapahtuu 6.–20.8.2009

Oulunsalo Soi –konsertti 
to 6.8. klo 19 kirkossa. Jani 
Pensola kontrabasso, Mar-
tin Kuuskmann fagotti, Lau-
ra Hynninen harppu, Tomas 
Djusjöbacka sello ja Meta4.
raamattu- ja rukousilta ti 
18.8. klo 18 Leena Ketolal-
la, Marjaniementie 85.

KIrKKO AVOInnA 
22.6.–22.8.
ma-la 12–18, su 10–16

KIrKKOhErrAnVIrAStO 
on suljettu 1.6.–16.8. Vir-
katodistukset ja sukusel-
vitykset Oulun keskusre-
kisteristä p. 08 316 1300.

rantakirkko
Sanajumalanpalvelus su 
9.8. klo 10 Varjakan ran-
nassa. Toimittaa Timo Rii-
himäki, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen. Ju-
malanpalveluksen jälkeen 
kyläyhdistyksen järjestä-
mä ruokailu, ja herättäjän 
päivän seurat.

hartaus to 6.8. klo 14 Ala-
temmeksen vuodeosastolla.
rukouspiiri to 6.8. klo 18 
Kurkelalla.
Matalakynnys su 9.8. klo 16 
Korsuhovilla.

Virasto avoinna maanan-
taisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–14. Kirk-
koherran tavoitat varmim-
min virastosta keskiviikkoi-
sin klo 9–12.

Hailuodon kirkon srk-salissa
Näyttely avoinna kirkon aukioloaikoina 23.8. saakka 
ma-la 12–18 ja su 10–16.

SPr:n 
Verenluovutuspäivä 
ke 19.8. klo 13–18 
srk-salissa.
Tavoitteena olisi saada 
Hailuodosta 100 pussia 
luovutusverta!

tuuli Linterin ikoninäyttely ”Valoa kohti” 

työntekijöiden vuosilomat

Kanttori Kaisamarja Stöckell 13.8. saakka ja diakonia-
työntekijä Marja Rantasuomela 7.8. saakka. 
Kari Tanskanen 3.9. saakka, sijaisena Mikko Palosaari 
16.8. saakka ja Heikki Mäkikangas 17.8.–3.9. välisen 
ajan. Suntion p. 040 5858 010.

Lumilyhty: Hartaus ke 19.8. 
klo 14.
Päiväkerhokausi alkaa vii-
kolla 34. Kerholaisille ilmoi-
tetaan henkilökohtaisesti 
oma kerhoaika. Mahdolli-
sista vapaista kerhopaikois-
ta voi tiedustella 10.8. alk. 
Siljalta p. 050 530 8758.
Isovanhempi-lapsenlapsi 
leiripäivä: La 15.8. klo 10–
16 Tyrnävän seurakunnan 
kesäkodilla. Ilmoittautumi-
set pe 7.8. mennessä omaan 
seurakuntaan Marjolle p. 
045 638 1973.
Partio: Lisätietoa: www.niit-
tykarpat.fi. Tiedustelut: han-
nu.luukinen@pohjanmaa.
partio.fi, puh 044 212 8722.
rauhanyhdistys: Seurat su 
9.8. klo 17 ry:llä. Seurat su 
16.8. klo 17 ry:llä. Ompelu-
seurat ke 19.8. klo 19 ry:llä.
Yhteystiedot: Virasto 387 
172, vs. kirkkoherra 044 203 
8328, diakonissa 045 638 
1973, suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 045 630 

6082, kerhohuone 387 512.
Lomat: Hilkka lomalla 27.7.–
24.8. sijaistaa Kaarina Koivu-
la p. 040 507 2573.
Kastettu: Helka Matilda Si-
vula.
Vihitty: Mauri Sulevi Lah-
timaa ja Elisa Eveliina Kyrö. 

Työttömänä tai eläkeläise-
nä ei välttämättä ole pal-
joa rahaa käytettävissä. Ai-
kaa on kuitenkin yllin kyl-
lin ja arjen voi täyttää teke-
misellä, joka ei vaadi pak-
sua kukkaroa. Vapaaehtois-
työ on varteenotettava vaih-
toehto, tai sitten voi nauttia 
toisten vapaaehtoispanok-
sesta esimerkiksi laulupii-
rissä tai työttömienyhdis-
tyksen kahvilassa.

Maanantaina
 - Ytyällä on vapaamuotoi-
nen kerhopäivä. Ohjaaji-
na toimivat vapaaehtoiset 
Raakel Väinämö ja Katja 
Kipinä.
- Ruoka-apua tarvitseva 
voi kääntyä Ytyän puoleen. 
Yhdistys jakaa lahjoituksi-
na saamiaan elintarvikkei-
ta. Toivomus on, että aino-
astaan ruokaa todella tar-
vitsevat hakisivat kassin.

Tiistaina
- Haukiputaalaiset työttö-
mät voivat tiistaisin suun-
nata Reippailuryhmään. 
Ryhmä sauvakävelee en-
simmäisen kerran tiistaina 
25.8. kello 11. Kävelysauvo-
ja saa lainaan. Tarkemmat 

Huokea viikko
tiedot sivulla 17.
- Opiskelijat, eläkeläiset, 
työttömät ja vapaapäivän 
viettäjät voivat tiistaisin ko-
koontua ytyälle kello 13 lau-
lamaan. Tunnin kestävää 
yhteislaulua säestää haitari 
ja kitara, laulattajana Raakel 
Väinämö.

Keskiviikkona
- Sekä työttömät että eläke-
läiset voivat suunnata Ou-
lun seurakuntien ja Ytyän 
järjestämään ruokailuun 
Öbergin taloon kello 11–13. 
Aterian hinta on 2 euroa.
- Katja Kipinä ohjaa askar-
telu- ja korttikerhoa Ytyäl-
lä. Mukaan kannattaa ottaa 
kartonkia, pitsejä, nappeja 
tai muuta mitä korttien te-
ossa arvelee tarvitsevansa.

Torstaina
- Katja Kipinä ohjaa neule-
kerhoa Ytyällä. Hän neuvoo 
vaikka kädestä pitäen, kuin-
ka neulominen tapahtuu. 
Mukaan tarvitaan omat lan-
gat ja puikot.
- Oulunsalon työttömät tar-
joavat euron lettukahvit 
torstaisin kello 10–15. Let-
tuja voi ostaa myös kotipa-
kettiin.

Joka päivä
- Pudasjärven työttömien 
yhdistys hoitaa Suojalinnalla 
asukastupaa. Siellä voi käydä 
lukemassa sanomalehtiä. Li-
säksi tarjolla on muun mu-
assa lapsiparkki, nettipääte 
sekä kioski. Asukastupa on 
avoinna arkisin kello 10–16, 
paitsi tiistaisin kello 12–18.
- Oulunsalon työttömien 
tukiyhdistyksen kahvio on 
avoinna maanantaista tors-
taisin kello 10–16, perjantai-
sin tunnin vähemmän.
- Haukiputaan työnhakijat 
järjestää kirpparitoimintaa 
sekä kunnan keskustassa et-
tä Martinniemellä. Linkki-
kirpparille voi viedä tavaraa 
myyntiin. Linkkikahviossa 
voi kahvittelun lisäksi käyt-
tää tietokonetta pientä kor-
vausta vastaan. 
- Ytyä on avoinna arkisin 
kello 8–14.30. Piharaken-
nuksessa on kesäkahvila ja 
lukutuvassa lehtiä, käytettä-
vissä on myös tietokone. Li-
säksi piharakennuksessa on 
askartelutila.

Satu lapiNlampi

Ku va t :  E l s i  H u t t u n e n

Ytyällä istuvat kiikussa 
Raakel Väinämö (vas.), 

Monika Bulldra ja Katja Kipinä.
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Kirkkoherranvirasto avoin-
na kesäaikana 1.6.–31.8. ma-
pe klo 10–15, to 10–17. Viras-
to suljettu ke 19.8.
Perhekerhojen syyskausi 
alkaa viikolla 33 (10.–14.8.) 
Joissakin päiväkerhoryh-
missä on vielä muutamia 
paikkoja. Päiväkerhot aloit-
tavat viikolla 36. Tulosta il-
moittautumislomake netis-
tä ja toimita kirkkoherran-
virastoon. Tarkemmat tie-
dot perhe- ja päiväkerhois-
ta kotisivuilta: www.evl.fi/
srk/kempele/lapsit_paasi-
vu.htm. Tiedustelut lapsi-

työnohjaaja Saija Kivelältä 
040 7790 375.
Kirpputori Ilonpisaran ko-
kous ti 11.8. klo 17 kirkon-
kylän seurakuntakodin ko-
koushuoneessa. Jaetaan työ-
vuorot ja sovitaan syksyn asi-
oista. Myös uusia vapaaeh-
toisia mahtuu mukaan toi-
mintaan!
hartaus to 13.8. ja 20.8. klo 
13 terveyskeskuksen vuode-
osastolla.
Askeleet to 13.8. klo 18 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa 
ja to 20.8. klo 18 Kirkonky-
län srk-kodissa.
Palveluryhmän syksyn en-
simmäinen kokoontuminen 
ma 17.8. klo 13 Kirkonkylän 
srk-kodin salissa. Tervetuloa 
mukaan entiset ja uudet va-
paaehtoiset. Lisätietoja ryh-
män toiminnasta Leenalta 
040 779 0365.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlilla talkoolaisena 
toimivien tehtävään siu-
naus ma 24.8. klo 18 Pyhän 

Kolminaisuuden kirkossa. 
Tilaisuudessa jaetaan tal-
koolaisille juhlien t-paidat.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Kempeleen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 9.8. klo 16 
ry:llä. Koko perheen leiri-
päivä su 16.8. klo 13 Tyrnä-
vän seurakunnan kesäkodis-
sa Kolmikannassa.
Murron rauhanyhdistys: Pi-
haseurat pe 7.8. klo 19 Vuok-
ko ja Markku Alaraappanal-
la, Tikankorventie 4. Seurat 
su 9.8. klo 16 ry:llä. Laulu-
seurat pe 14.8. klo 19 Vuok-
ko ja Vesa Kumpulalla, Sam-
malpolku 1, Seurat su 16.8. 
klo 16 ry:llä.
Kastetut: Eelis Joona Sa-
muel Sorvisto, Lari Kalevi Oi-
karinen, Eetu Kalevi Mikael 
Kauppila, Aatu-Petteri Laisi, 
Valtteri Tapani Risto, Veikko 
Onni Olavi Tähtinen, Vuok-
ko Ilona Annikki Tähtinen.
Vihityt: Jari Matias Ahola ja 
Riikka Johanna Heikkinen, 

Kiiminkipäivät 7.–9.8. Pe 
ja la kahvia, mehua, muurin-
pohjalettuja lähetyksen hy-
väksi seurakunnan kohtaa-
mispaikalla. Työntekijöitä 
paikalla Sinua varten. La 8.8. 
klo 10.10 seurakunnan ter-
vehdys, Pekka Laukkanen, 

klo 10.20 kansanlaulukirkko, 
Pauli Niemelä, Jarkko Met-
sänheimo, viulistiryhmä. Klo 
13.30–14 kirjastossa Ihmette-
len luonnon kauneutta – hil-
jainen huone koko perheel-
le. Kiimingin seurakunnan 
lastenohjaajat. 

Seurakunnan päiväkerhot ja Jäälin Lasten Parkki 
aloittavat toimintansa viikolla 33. Päiväkerhopaikoista ja 
parkkitoiminnasta voi kysellä numerosta 040 743 1901. 

Perhekerhot ja perhekahvilat 
aloittavat toimintansa viikolla 34. Perhekerhot kokoon-
tuvat torstaisin klo 9.30–11.30 sekä Kirkkopirtillä et-
tä Jäälin seurakuntakodilla. Perhekahvilat kokoontuvat 
perjantaisin klo 9.30–11 samoissa tiloissa. 

Kesäillan sävelhartaus to 
6.8. klo 20 srk-keskukses-
sa, Hannu Holma baritoni 
ja Tuomas Pyrhönen urut. Il-
tahartaus Martti Heinonen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €. 
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 11.8. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.
Kouluunlähtevien siunaus ti 
11.8. klo 18 srk-keskuksessa.
toisenlaiset kotikutsut ti 
11.8. klo 18 Paula Mäkelällä, 
Nikintie 22. Vietetään mu-
kavaa iltaa yhdessä ja tutus-
tutaan samalla Kirkon Ulko-
maanavun työhön. Mukana 
Martta Leskelä Kirkon Ulko-
maanavusta.
Veteraanien kesäpäivä ke 
12.8. klo 12 Kellon srk-kodis-
sa. Ruokailu, yhteislaulua, 
hartaus ja kahvi. Seurakun-
ta järjestää tarvittaessa kul-
jetuksen. Kyydin tarvitsijat 
ilmoittautukaa 7.8. mennes-
sä diakoniatoimistoon pe klo 
9–11 p. 547 2636 tai Helena 

Seppäselle p. 040 581 9316.
Kesäillan sävelhartaus to 
13.8. klo 20 srk-keskuksessa. 
Heikki Takkula sello ja Risto 
Ainali urut. Iltahartaus Ee-
va Mertaniemi. Vapaa pää-
sy, ohjelma 2 €. 
Alkaisitko ulkoiluystäväksi 
ihmiselle? Syksyllä Haukipu-
taan seurakunnassa järjes-
tetään Ulkoiluystävä-koulu-
tus, jonka tavoitteena on li-
sätä ymmärrystä ulkona liik-
kumisen merkityksestä iäk-
käille sekä antaa valmiuksia 
toimia ulkoiluystävänä. Kou-
lutus on la 5.9. ja la 3.10. Li-
sätietoja Johanna Kerolalta, 
p. 045 139 3993. Ilm. 14.8. 
mennessä, pe klo 9–11 p. 
547 2636.
hautausmaajuhla ke 19.8. 
klo 18 uudella hautausmaal-
la Karjalaan jääneiden muis-
tomerkillä. Ohjelmaan sisäl-
tyy mm. hartaus ja hautaus-
maan historiaa tarkasteleva 
hautausmaakierros.
Kesäillan sävelhartaus to 

20.8. klo 20 srk-keskuksessa. 
Elias Niemelä urut. Iltaharta-
us Jaakko Kaltakari. Vapaa 
pääsy, ohjelma 2 €. 
Kellonkartanon toimin-
taa: Suomen Raamattuopis-
ton elojuhlat 7.–9.8., Timo 
Junkkaala. ”Onko kaikilla 
uskonnoilla sama Jumala?” 
pe 7.8. klo 18, psalmimessu 
klo 19. Tilaisuudet la 8.8. klo 
9, 10, 13, 15, 18 ja 19. Kar-
tanon kirkko su 9.8. klo 13, 

saarna Timo Junkkaala, Suo-
men Raamattuopiston sääti-
ön 70 -vuotisjuhla klo 15.30, 
nuorten raamattuviikonlop-
pu 15.–16.8., ilm. p. 044 021 
0112. Kartanon gospelkirk-
ko su 16.8. klo 13, klo 15 luo-
misen iltapäivä. Leiri mielen-
terveyskuntoutujien omaisil-
le ja läheisille 17.–19.8. Järj. 
yhdessä Hyvän mielen ta-
lo ry:n kanssa. Kyselyt ja il-
moittautumiset Satu Poiko-
nen, p. 044 519 0699. Sisäi-
sen eheytymisen sielunhoi-
dollinen seminaari ”Ehyeksi 
eilisestä” 18.–20.9. Jos koet, 
että sinulla on nyt aikaa ja 
voimavaroja lähteä kohtaa-
maan omaa kokemustaus-
taasi, olet lämpimästi terve-
tullut mukaan! Ilm. 1.9. men-
nessä p. 050 381 5689, kyse-
lyt@kellonkartano.fi. Lisätie-
toja Tor Spiik, 0400 939 394.
rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: haukipudas: Seu-
rat su 9.8. klo 18 ry:llä, seu-
rat su 16.8. klo 18 ry:llä, Jo-

kikylä: Nuotioilta pe 7.8. klo 
18.30 Saimi ja Antti Partasel-
la, seurat su 16.8. klo 14 ry:llä.
Kastettu: Teemu Matias 
Turtinen, Kunto Otto Iisak-
ki Perätalo, Aaro Eemil Vil-
jami Heloneva, Janna Juulia 
Susanna Vikeväkorva, Paavo 
Tapio Orava, Ilja Veikko An-
tero Reinikka, Pihla Eveliina 
Koivisto, Tuuli Lilia Kaarina 
Vastimo.

Perhemessu 

Su 9.8. klo 10 Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Pekka Rehumä-
ki, kanttorina Marja-Lii-
sa Jääskeläinen. Ekaluok-
kalaisten koulutielle siu-
naaminen.

reippailuryhmä

Haukiputaan Veikot, Haukiputaan Työnhakijat ry se-
kä Haukiputaan seurakunta järjestävät työnhakijoille 
suunnatun Reippailuryhmän, jonka tarkoituksena on 
terveyden ylläpitäminen, kunnon kohotus, ulkoilu ja 
yhdessäolo. Ryhmän vetäjänä toimii Maria Savilaakso 
Haukiputaan Veikoista. 

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran ti 25.8. klo 11 
Herralantie 1:n edessä, josta startti sauvakävelylenkil-
le. Kävelysauvoja voi lainata paikanpäältä. Lenkkeilyn 
jälkeen ruokailu ja kahvit srk-keskuksessa sekä ryhmän 
sisällön suunnittelua. Ilm. ti 18.8. mennessä Ulla Heino 
p. 040 5287 419, Auli Ervasti p. 040 5287 418 tai Hauki-
putaan työnhakijoiden toimistolle. 

Ohjelmallinen 
sapatti-illallinen 

Pe 14.8. klo 18 Kellon 
srk-kodissa. Mukana ni-
mikkolähetit Eeva ja Mi-
ka Pouke sekä israelilai-
nen diakoniaharjoitte-
lija Lena Grushko. Lena 
Grushko laulaa ja soit-
taa, lisäksi rukousta ja 
yhteislauluja ruokailun 
lomassa. Pouket kerto-
vat työstään.

Avioliittoon kuulutettu: Mi-
ka Petri Juhani Lindström ja 
Sanna Marika Ernvall, Mii-
ka Johannes Sihvonen ja Su-
vi Jenni Elisa Takkula, Marko 
Tapani Riikola ja Susanna Päi-
vikki Hekkala, Mikko Pette-
ri Hokkanen ja Suvi Elina Lei-
nonen.
Kuolleet: Jouko Johannes 
Ojala 79, Lea Irja Annikki Su-
tela 64, Väinö Juhani Kaipo-
nen 41.

Jani Mikael Uutela ja Virpi 
Elina Hannila, Pekka Juhani 
Sipola ja Marika Inkeri Rekilä, 
Miika Johannes Sihvonen ja 
Suvi Jenni Elisa Takkula, Ve-

sa-Matti Pihlaja ja Marjut Su-
sanna Taipale, Mikko Antero 
Moilanen ja Anu Maria Ant-
tila, Juho Tuomas Hosio ja Ni-
na-Maria Kolehmainen

Kuollut: Jenny Kyllikki Pää-
talo s. Repo 75, Terttu Kaa-
rina Määttä s. Hirsikorpi 
74, Antti Antero Ollikai-
nen 60. 

Kiimingin seurakunnas-
sa siunataan koulunsa 
aloittavat ekaluokka-
laiset 9.8.

Tilaisuuksia on kaksi: 
Kiimingin kirkossa per-
hejumalanpalveluksen 
yhteydessä klo 10 sekä 
Jäälin seurakuntakodil-
la klo 18. 

Tilaisuuksien jälkeen 
on kahvi- ja mehutar-
joilu. Kaikki ovat läm-
pimästi tervetulleita!

Siunausta koulutielle!

hartaus to 13.8. klo 14 Vi-
rekodissa. Toimittaa Saija 
Kronqvist.
hartaus ke 19.8. klo 14 Jaa-
rankartanossa. Toimittaa 
Raimo Salonen.
Poikakuoron harjoitus to 
6.8. klo 17 seurakuntakes-
kuksessa matkaa varten.
70 vuotta täyttävien juhla 
su 13.9. Ilm. 14.8. mennessä 
virastoon p. 040 584 4406.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho p. 0400 
775 164 (Kk) tai Seija Lomma 
p. 040 579 3247 (Kk) ja Jaana 
Kontio (Jääli) 040 579 3248. 
Kirpputori Lähetyspisara 
avoinna ma-pe 9–17 Tuohi-
maantie 12.
Perhekerhot ja -kahvilat al-
kavat viikolla 34. 
Päiväkerhot ja lasten park-
ki alkavat viikolla 33.
retki Kempeleen lähetys-
juhlille 29.8. Lähtö klo 10, 
paluu noin klo 16.30. Ilm. 
Saija Kronqvist p. 040 579 

3245 (nimi, ruoka-ainealler-
giat, myös puhelinvastaaja) 
tai saija.kronqvist@evl.fi.
Lasten parkki keskiviikkoi-
sin klo 12–15 Jäälin seura-
kuntakodissa. Ilmoittautu-
miset parkkiin tiistaihin klo 
15 mennessä p. 0400 835 
374 / lastenohjaajat.
rauhanyhdistys: 
Seurat su 9.8. klo 14 Jaaran-
kartanossa. Seurat su 9.8. 
klo 17 Kiimingin ry:llä. Ke-
säseurat la 15.8. klo 18 Kii-
mingin ry:llä. Seurat su 16.8. 

Lähetyssihteeriksi 
Arja rajala

Kiimingin seurakunnan 
lähetyssihteerin virkaan 
50% on valittu diakonis-
sa-lähetyssihteeri Arja 
Rajala 1.9. alkaen. Hänet 
tavoittaa numerosta 044 
576 0019.

Rajalan tehtänä on ke-
hittää lähetyskasvatusta 
ja lähetystyön varainhan-
kintaa sekä pitää yhteyt-
tä seurakunnan nimik-
kolähetteihin ja kohtai-
siin Keski-Aasiassa (Kaija 
Martin), Botswanassa (lu-
kutaitoluokka), Intiassa 
(radiolähetystyö ja Raa-
matunkäännöstyö) sekä 
Tansaniassa (terveyden-
hoitotyö).

Kiiminkipäivillä 7.–
8.8. myydäänkin räiskä-
leitä lähetyksen hyväk-
si! Tervetuloa!

klo 16 Kiimingin ry:llä.
Kastetut: Veikko Oskari Häi-
kiö, Milana Katariina Still, 
Aino Maria Saviharju, Vieno-
Petra Anja Ahonen, Hayley 
Anna Gillings, Anna-Kaisa 
Minerva Varanka.
Vihityt: Seppo Antero Le-
pistö ja Riitta Hannele Lap-
palainen, Petri Kristian Kä-
kelä ja Sanna Marjaana Si-
pola.
Kuolleet: Vieno Edla Päl-
synaho 85, Osmo Taavi 
Anttila 71.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 6.–20.8.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

Oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

Jumalanpalvelusten tiedot 
löytyvät sivulta 12.
Laulupiiri ke 12.8. klo 12 
museolla.
hartaus ke 12.8. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
hartaus to 13.8. klo 11.30 
Teppolassa, Tuomo Kangas.
Kyläkamarin tukiryhmä 
18.8. klo 14 pappilassa. Ter-
vetuloa kaikki kiinnostuneet!
hartaus ke 19.8. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa.
Päiväretki Power Park -hu-

vipuistoon la 29.8. Retki on 
tarkoitettu yli 10-v. tytöille ja 
pojille. Hinta: 45 € / hlö, sis. 
rannekkeen, matkat ja va-
kuutuksen. Ilmoittautumiset 
khranvirastoon 12.8. men-
nessä. Lisätietoja Sanna Kor-
honen p. 044 745 3851 tai  
sanna.korhonen@evl.fi.
Seurakunta järjestää linja-
autokuljetuksen Kempe-
leen lähetysjuhlille 30.8. 
Tarkemmat tiedot seuraavas-
sa lehdessä.
Oulunsalon kirkonkylän 
ry: Kesäseurat la 8.8. klo 13 
ry:llä, Heikki Pöyhtäri, Yrjö 
Koskimäki. Kesäseurat la 8.8. 
klo 17 ry:llä, Jorma Manninen, 
Heikki Pöyhtäri. Kesäseurat su 
9.8. klo 13 ry:llä, Yrjö Koski-
mäki, Heikki Pöyhtäri. Seurat 
ja HPE su 9.8. klo 17 kirkossa, 
Yrjö Koskimäki, Jorma Manni-
nen. Päätösseurat su 9.8. klo 
19.30 ry:llä, Jari Kupsala.
Salonpään ry: Nuortenilta 
la 15.8. klo 19 Umpimähkäs-

Perhekerho aloittaa ke 26.8. klo 9.30–11
kerhotila Repussa Opintiellä.

Parkkikerho perhepäivähoitajille ke 26.8.
klo 9–10.30 srk-talolla.

Lisätietoja: Riitta Huhtala 044 745 3850

SYKSYN TOIMINTA
ALKAA!

nuOrISOtYö KäYnnIStYY 

Kerhonohjaajakurssi varhaisnuorten kerhojen ohjaami-
sesta kiinnostuneille 21.–23.8. Umpimähkässä. Menossa mu-
kana myös Limingan nuoret. Ilmoittautumiset 14.8. men-
nessä p. 040 772 0373.
Varkkariavoimet 1.–6.-lk. tytöille ja pojille Repussa, 
Opintie 2, maanantaisin klo 15–17. 
reppu-ilta nuorille pe 21.8. klo 18–23. 
nuorisotyönohjaajat: 
Kirsi Järvelin p. 040 772 0373, Sanna Korhonen p. 044 745 
3851, Lauri Koukkari p. 044 745 3852

sä. Alustus Aarno Sassi. Seu-
rat su 16.8. klo 14 Umpimäh-
kässä. Ali Viinikka ja Lauri 
Karhumaa.
työntekijät: Kappalainen 
Vesa Äärelä vuosilomalla 
10.8.–30.8.
Kastetut: Daniel Urho Ee-
meli Vatka, Otto Johannes 
Kiuttu, Oiva Elmeri Hap-

hartaushetket to 6.8. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
hartaus to 6.8. klo 14 Vire 
-kodissa, Simo Pekka Pekkala.
hautausmaahartaus to 
6.8. klo 18 muualle haudat-
tujen muistomerkillä, Simo 
Pekka Pekkala.
hartaus ti 11.8. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, Pek-
ka Kyllönen.
hartaus ti 11.8. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Jouni 
Heikkinen.
hartaus ja ehtoollinen ti 
11.8. klo 14 tk-sairaalan b-
osastolla ja klo 15 ryhmäko-
dissa, Jouni Heikkinen.
hartaus ke 12.8. klo 14 Koi-
vu ja Tähti -kodeissa, Pekka 
Kyllönen.
Syntymäpäiväjuhlat to 
13.8. klo 13 seurakuntatalos-
sa heinä-syyskuun aikana 65-, 
70-, 75-, 80- ja 85-vuotta täyt-
täville. Kutsun saaneet, terve-
tuloa yksin tai ystävän / omai-

sen kanssa. 
hartaushetket to 13.8. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
Vanhaa musiikkia vanhas-
sa kirkossa to 13.8. klo 19, 
sellotaiteilija Harri Österman 
esittää Bachin sooloselloso-
naatteja.
Iltahartaus ti 18.8. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
hartaushetket to 20.8. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Jouni Heikkinen.
hartaus ja ehtoollinen to 
20.8. klo 14 Vire -kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Ikäihmisten leiripäivä 
”Wanhaa ja uutta” ti 25.8. 
klo 9.30–15 Koortilassa. Ruo-
kamaksu 5 euroa. Ilmoittau-
tumiset 18.8. mennessä kirk-
koherranvirastoon p. 533 
1284.
Lapset ja perheet: päivä- ja 
perhekerhot alkavat viikol-
la 34. Perhekerhojen yhtei-
nen aloitus ti 18.8. klo 9.30–

11.30 Koortilassa. Lisätieto-
ja kerhoryhmistä ja vapaista 
kerhopaikoista: vastaava las-
tenohjaaja Sirpa Kukkohovi 
p. 050 309 3565.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Seurat su 9.8. klo 17 
ry:llä. Nuotioilta pe 14.8. klo 
19 Kaisu ja Pekka Kyllösellä, 
Kärpäntie 39. 7–8-luokkalais-
ten leiri pe–su 14.–16.8. Sot-
kanhelmessä. 4–6-luokkalais-
ten leiri la–su 15.–16.8. Koor-
tilassa. Seurat su 16.8. klo 17 
ry:llä. Veljesilta to 20.8. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pyhäkoululaisten ret-
ki su 9.8. Horsmassa. Sisaril-
ta pe 14.8. 7–8-luokkalaisten 
leiri 14.–16.8. Sotkan leirikes-
kuksessa Utajärvellä. Toimin-
tailta ja iltamyyjäiset la 15.8. 
klo 18 ry:llä. Seurat su 16.8. 
klo 18 ry:llä. 
Kastettu: Peppi-Lotta Mer-

taniemi, Erika Maria Onatsu.
Vihitty: Janne Armas Juha-
ni Mustonen ja Nina Kristiina 
Immonen, Reino Antti Emil 
Rajala ja Eija Kirsi Elina Väy-
rynen.
Kuollut: Henry Johannes 
Tenhomaa 47, Tenho Mika-
el Räisänen 72, Vilho Abram 
Määttä 85.

hartaudet: To 6.8. klo 13.15 
vuodeosastolla. To 13.8. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Pihaseurat to 6.8. klo 18 Ar-
boretumin paviljongissa. Mu-
kana Limingan seurakunnan 
lähetit Ville ja Hanna-Maria 
Typpö kertomassa kuulumisia 
työkentältään. Ennen seuro-
ja vohvelikahvit ja makkaran-
paistoa alkaen klo 17.
raamattu- ja rukouspii-
ri ke 12.8. klo 18.30 lähetys-
vintillä.
rippikoulu: Kesä 3 konfir-
maatioharjoitukset kirkossa 
pe 14.8. klo 17–19.
Isovanhempi-lapsenlap-
si-leiripäivä ”yhtä mat-
kaa” la 15.8. klo 10–16 Tyr-
nävän seurakunnan kesäko-
dilla. Ilm. 7.8. mennessä Si-
nikalle p. 044 7521 226. Hin-
ta 6 € / isovanhempi ja 4 € 
/ lapsenlapsi. Järj. Limingan, 
Tyrnävän ja Lumijoen seura-
kunnat.

Diakoniatoimistot: Ajan-
varaus keskustelulle tai ko-
tikäyntipyynnöt. Kirkonky-
lä / kirkkoherranvirasto, dia-
konissa Sinikka Ilmonen p. 
044 7521 226. Tupos / Vana-

mo 12.8. lähtien, diakonis-
sa Maisa Hautamäki p. 044 
7521 227.
Oulun hiippakunnan lä-
hetysjuhlat 28.–30.8. 
Kempeleessä. Ohjelmia saa 
omasta seurakunnasta ja 
ohjelma on myös netissä 
Kempeleen seurakunnan 
nettisivuilla. Jokaiselle on 
jotain, lähde rohkeasti kat-
somaan ja kokemaan!
Kansainvälisyys- ja lähe-
tyskerho alakouluikäisil-
le alkaa 3.9. ”Varkkari-vint-
ti” kokoontuu keskiviikkoi-
sin lähetysvintillä klo 15–
16.30. Kerhossa tutustum-
me yhdessä tehden, leikki-
en ja laulaen lähetystyöhön 
ja erilaisiin kulttuureihin. Tu-
le mukaan – muutos lähtee 
pienestä!
nuoret: Katri lomalla 9.8. 
saakka.
Lähetysvintti kokoon-
tuu jälleen kerran viikossa 
maanantaisin klo 12 vintil-

lä. Valmistellaan lähetys-
juhlien myyntituotteita ja 
kerrotaan kesäkuulumisia! 
Tervetuloa mukaan uudet 
ja vanhat vapaaehtoiset!
nuorten vintti kokoontuu 
joka toinen keskiviikko klo 
17 lähetysvintillä. Tervetu-
loa uudet ja vanhat vintti-
läiset parantamaan yhdessä 
maailmaa! Seuraavan kerran 
ke 19.8. klo 17–18.30 lähetys-
vintillä.
Päiväkerhot: Kerhot alka-
vat viikolla 36 (31.8. alkaen). 
Kerholistat nähtävillä Koti-
kolon ja Vanamon ulko-ovis-
sa 20.8.alkaen. Perhekerhot 
alkavat syyskuun puolivälis-
sä. Seuraa ilmoittelua.
Partio: Partiokämppää voi 
varata kämppävoudilta nu-
merosta p. 044 212 8722 
soittamalla tai tekstiviestil-
lä. Pökkelön löytötavaroita 
säilytetään kesäajan Kotiko-
lolla. Voit tiedustella asiasta 
Makelta.

rauhanyhdistys: Pizzailta 
pe 7.8. klo 19 ry:llä. Seurat 
su 9.8. klo 14 Alatemmek-
sen vanhainkodilla ja ry:llä 
sekä klo 18.30 ry:llä. Nuo-
tioilta pe 14.8. klo 19 Jo-
hanna ja Riku Kimpimäellä. 
Seurat su 16.8. klo 14 Niit-
typirtin palvelutalolla. Seu-
rat ja leirikeskusilta su 16.8. 
klo 18.30 ry:llä. Sisarilta ke 
19.8. klo 19 ry:llä.
Kastettu: Helmi Emilia 
Kauppi, Aino Maria Karsikas, 
Miska Eemi Valtteri Keihäs, 
Manuel Sakarias Kiviniemi, 
Luke Robert Klasila, Jaakko 
Samuel Lotvonen, Iikka Eino 
Jalmari Rasila, Jasper Pauli 
Samuel Ruuskanen, Joel Ma-
tias Ylilauri.
Vihitty: Janne Sakari Ku-
rikka ja Sanna Karoliina Ka-
laoja.
Kuollut: Taimi Anneli Peh-
konen-Ollila e. Korhonen, 
68, Eila Lilja Suutari e. Järvi-
talo e. Väliheikki 78.

Kirkkohetken jälkeen
kahvi- ja mehutarjoilu

seurakuntatalolla.

KOULUN
ALOITTAVIEN

SIUNAUSTILAISUUS

su 9.8.
klo 13
kirkossa

ponen, Elias Lenni Kristian 
Peltokangas, Sini Kristiina 
Kuukkanen, Toivo Taavetti 
Vähäsöyrinki, Veeti Eemeli 
Määttä, Aatos Hermanni Ta-
kalo, Niko Adolf Koskela.
Vihitty: Ville Petteri Ranta-
nen ja Riitta Ulla Pasanen, Ka-
ri Juhani Saarelainen ja Minna 
Marja Kristiina Huotari.

                        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

VANHEMMAN VÄEN LEIRIPÄIVÄ 

                                   20.8.2009 UMPIMÄHKÄSSÄ 

              Linja-auto lähtee: klo 9.30 Vattukujalta , reittiä: 

              Kauppiaantie-Karhuojantie-Hailuodontie, voit nousta 

              väliltä kyytiin.  Paluukyyti takaisin lähtee klo 14 

              tied. ja ilm. 14.8. mennessä  kirkkoherranvirastoon 

                                  p. 08 514 2700 tai 044 745 3861 

                                      järj. Diakoniatyö 

 

 

VAnhEMMAn VäEn LEIrIPäIVä
20.8. uMPIMähKäSSä

Linja-auto lähtee: klo 9.30 Vattukujalta
reitti:

Kauppiaantie-Karhuojantie-Hailuodontie, 
voit nousta väliltä kyytiin. 

Paluukyyti takaisin lähtee klo 14.

Tied. ja ilm. 14.8. mennessä 
kirkkoherranvirastoon

p. 08 514 2700 tai 044 745 3861

 järj. Diakoniatyö

tulossa: 

Limingan ja 
Lumijoen yhteinen 
miesten retki la 5.9.

Suunnitelmissa joko 
Pihtipudas tai Raahe. Il-
moittautumiset kirkko-
herranvirastoon p. 044 
752 1220 pe 28.8. men-
nessä. 
Hinta 20 euroa, sis. ruo-
an ja matkan. Retken 
onnistumiseksi lähtijöi-
tä vähintään 20. Seuraa 
ilmoittelua.

Muhoksen kirkon 375-vuotisjuhla su 16.8. 
Ekumeeninen piispanmessu klo 10 kirkossa, toimittaa 
piispa Samuel Salmi, saarnaa kirkkoherra Jouni Heikki-
nen, kanttorina Ossi Kajava, kamarikuoro, orkesteri ja 
solistit Anne Pylkkönen ja Seppo Pöykkö avustavat. Mes-
suun kirkkokyyti, ilmoittautumiset  to 13.8. mennessä p. 
533 1284.  Messun jälkeen ruokailu ja juhla seurakuntata-
lossa. Esitelmä tutkija, fil. tri Elina Anttila, musiikkia Johan-
na Kiviharju, huilu ja Outi Nissi, piano. 

R
eija H

aap
alain

en

Vanhaa musiikkia 
vanhassa kirkossa 

To 13.8. klo 19, liminka-
lainen sellotaiteilija Harri 
Österman esittää Bachin 
soolosellosonaatteja. Oh-
jelma 5 € musiikkityölle.
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rantsilan Lapsikuoro 
Stellat: ”Kuljen iloiten” 
äänilevyjä on saatavana 
hinta 12 € / cd, lisätieto-
ja kanttori Arja Leinonen,  
p. 020 7109 732.

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Salut D'Amour Kesäillan kauneimmat

Sopraano Anna Ilveskoski, sellisti Seeli Toivio ja harpisti Lily-Mar-
lene Puusepp esiintyvät Pudasjärven kirkossa 11.8. klo 19. Illan 
ohjelmassa on suomalaisia yksinlauluja harpun säestyksellä, sel-
lo-harppu-duokappaleita ja soolokappaleita harpulle. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Seurat ja ehtoollinen su 
16.8. klo 18 seurakuntako-
dissa.
nuotioiltoja: Ma 10.8. klo 
18 Pintamolla Seija ja Kari Ti-
mosen rannassa, ti 11.8. klo 
18 Marikaisjärven toimitalol-
la, ke 12.8. klo 18 Livon kou-
lulla, to 13.8. klo 19 Metsä-
län kylätalolla, ma 17.8. klo 
19 Kuressa Kuren koululla, 
to 20.8. klo 19 Paukkerinhar-

julla (Hautapahdas).
Kuorot: Sarakylän kappeli-
kuoron harjoitukset to 13.8. 
klo 18.45.
Kirkko avoinna 9.8. saak-
ka ti-pe klo 11–17 ja su 11–
18. 
rauhanyhdistykset: Seu-
rat su 9.8. klo 13 Kurenalan 
ry:llä. Seurat su 9.8. klo 19 
Ervastissa ry:n mökillä Han-
nes Virrankari. Seurakunta-

rippikoulun käynyt nuori! 
tule mukaan isoskoulutukseen!

Ilmoittautuminen isoskoulutukseen on alkanut. Voit il-
moittautua ilmoittautumislomakkeella ja ohjeistuksella, 
jotka löytyvät Rimmin ykkösrakennuksesta uuden OPOn 
huoneen aulasta tai sähköpostilla osoitteeseen marko.
vayrynen@evl.fi. Ilmoittautuessasi kerro itsestäsi nimi, 
osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja eniten käyttä-
mäsi sähköpostiosoite. 
Ilmoittautumisaika päättyy pe 21.8. Kaikille ilmoittau-
tuneille lähetetään isoskoulutuskirje. Lisätietoja: marko.
vayrynen@evl.fi tai 040 752 4387 / Marko. Ensimmäinen 
isoskoulutusviikonloppu on 29.–30.8. 

Konsertti
Su 16.8. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Kaj Chydeniuk-
sen säveltämää 1800- ja 
1900-luvun suomalais-
ta runoutta. Laulutulkin-
nat Toppilan Laulustudi-
on kvartetti: Maarit Lai-
tinen, Mari Vuoritie, Jar-
mo Kantola ja Mikko Lai-
tinen. Pianosäestys ja 
juonto Erkki Piri ja Hannu 
Sirén. Hartaus Erkki Piri. Kaatuneitten Omaisten 

valtakunnalliset hengelli-
set ja kulttuuripäivät Lap-
peenrannassa 12.–13.9. Lin-
ja-autokuljetus. Ilmoittautu-
minen 10.8. mennessä Irma 
Raudasojalle p. 08 427 198 
tai 050 357 2023.

KeSTiLä
Ehtoollishartaus pe 7.8. 
klo 13 Pihlajistossa, Reijo 
Tuomola.
nuotioilta la 8.8. klo 19 
Mäntyrinteellä.

ry:n seurat su 9.8. klo 13 
Pihlajistossa.
hautausmaahartaus su 
9.8. klo 13, Tuomola ja Jäntti.
Koululaisjumalanpalvelus 
pe 14.8. klo 9 Kestilän kirkos-
sa. Toimittaa Reijo Tuomola, 
kanttorina Unto Määttä.

nuotioilta pe 14.8. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 16.8. klo 19 ry:llä, 
Pentti Vinnurva.
Seurakunnan ohjelmaa pe 
21.8. klo 13 Pihlajistossa.
nuotioilta pe 21.8. klo 19 
ry:llä.
Kuollut: Martti Antero Rahi-
kainen 59.

PiiPPOLa
Seurat su 9.8. klo 18 Piippo-
lan srk-kodissa.
Vihitty: Eetu Einari Ikola ja 
Sanna Marita Keskitalo.
Kuollut: Aatu Koskelo 1 pv.

PuLKKiLa
Seurat la 8.8. klo 19.30 Pulk-
kilan ry:llä, Eero Nuolioja.
Vapaaehtoisten ja kylä-
toimikuntien yhteinen 
kahvihetki ti 11.8. klo 13 
Pulkkilan pappilassa.
rauhanyhdistyksen kesä-
seurat: Viikkomessu la 15.8. 
klo 19 kirkossa, jumalanpal-

velus su 16.8. klo 12 kirkos-
sa ja seurat n. klo 13 sekä klo 
18.30 Pulkkilan ry:llä, Leo 
Karhumaa ja Eero Mankinen.

PYHäNTä
nuorten keskusteluilta la 
8.8. klo 19 ry:llä.
Seurat su 9.8. klo 16 ry:llä, 
Heikki Saarela ja Jussi Karjula.
neljän seurakunnan seu-
rat su 9.8. klo 19 Lahnavuo-

rella, Kiuruveden,Pyhännän,
Kärsämäen ja Pyhäjärven ra-
jamailla. Lisätietoja Lahnas-
ten kylätoimikunnasta Saa-
ra Piipolta p. 040 707 6478.
Kirkkokuoron harjoitus 
Perttulin messua varten 
to 13.8. klo 18 Pyhännän srk-
talossa.
herättäjäpyhän ohjel-
maa: Su 16.8. klo 10 messu 
kirkossa, Merja Jyrkkä. Kirk-
kokahvit ja seurat kirkon jäl-
keen srk-talolla.
hartaus su 16.8. klo 13.30 
Nestorissa ja seurat klo 16 
ry:llä.
Kirkkokuoron harjoitus 
Perttulin messua varten 
to 20.8. klo 18 srk-talossa.
Konsertti Pyhäntäläisin 
voimin su 23.8. 19 Pyhän-
nän kirkossa.
Vihitty: Kalle Juhani Kerä-
nen ja Tanja Susanna Kivioja.

RaNTSiLa
Ompeluseurat pe 7.8. klo 

Pe 7.8. klo 19.30 
Piippolan kirkossa

Stefan Stanciu, 
panhuilu 
Jari Ruonala, kitara

Kesäinen 
musiikki-ilta 

Pyhännän seurakun-
nan ja kunnan 100 -vuo-
tisjuhlamessu su 23.8. 
klo 10. Kuljetusvaraukset  
p. 0207 109 860. Muissa 
kappeleissa ei ole juma-
lanpalvelusta.

hartaus pe 14.8. klo 13.30 
Kotolassa.
hartaus to 20.8. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Isovanhempi-lapsenlapsi 

leiripäivä la 15.8. klo 10–
16 Kesäkodilla. Hinta 6 eu-
roa / aik. ja 4 euroa / lap-
si. Ilm. 7.8. mennessä p. 08 
5640 600.

hyvä vapaaehtoinen

Kaipaatko vapaaehtoistoimintasi lomassa lepoa ja virkistystä?
Haluatko jakaa kokemuksiasi toisten vapaaehtoisten kanssa?
Haluatko saada avaimia jaksamiseen?

Jos vastasit Kyllä, tuettu loma saattaa olla juuri Sinua varten.
Vares-hanke järjestää yhteistyössä Lomakotien Liiton ja Lomakoti Onne-
lan kanssa Oulun ja Oulun seudun vapaaehtoisille suunnatun tuetun lo-
man 5.–10.10. 

Lomakoti Onnela sijaitsee Haukiputaan Asemakylässä Kiiminkijoen ran-
nalla. Ympärillä on kaunis luonto ja keittiössä odottavat maistuvat kotiruu-
at. Lomalla saunotaan, ulkoillaan, virkistytään ja levätään.

Tuettuun lomaan on mahdollista saada lomatukea, jolloin täysihoitovuo-
rokausi maksaa 20 €. Loman kokonaishinnaksi tulee 100 €.
Lomalle valitaan 28 vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaa Oulusta ja Ou-
lun seudulta. Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydel-
lisin perustein. Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti ja luottamuk-
sellisesti.

Hakuaika lomalle päättyy 31.8. Lisätietoja ja hakemuskaavakkeita saat 
diakonityöntekijä Salme Kinnuselta 044 7372 631.

päivät 15.–16.8. Kurenalan 
ry:llä, seurat la 15.8. klo 
18 ry:llä, ehtoollisjumalan-
palvelus su 16.8. klo 10 kir-
kossa, seurat klo 13 ry:llä, 
seurat ja ehtoollinen klo 18 
seurakuntakodissa, Osvald 
Carlson, Samuli Kortenie-
mi, Jaakko Sääskilahti.
Kastettu: Oliver Kristian 
Hiltula, Salla-Kaisla Kir-
sikka Ranua, Roosa Emi-
lia Väyrynen, Milka-Emi-
lia Wilhelmiina Peltonie-
mi, Tiia Sofia Pesonen, An-
ni Katariina Huitsi, Miikka 
Topias Kummala.
Avioliittoon vihitty: Jani 
Heikki Outila ja Heidi Han-
nele Oravainen, Vesa Antero 
Tihinen ja Satu Sinikka Piri,  
Tomi Petteri Salmela ja Han-
na-Riikka Pauliina Piri.
haudattu: Timo Laurila 51, 
Sirkka Tuulikki Vähäkuo-
pus 61, Marja-Leena He-
pola 56, Lauri Eljas Rissa-
nen 77, Pentti Aarne Ilma-
ri Tuovinen 77.

19 Rantsilan ry:llä.
Seurat su 9.8. klo 18.30 Rant-
silan srk-talossa, Vesa Lahti.
Ompeluseurat pe 14.8. klo 
19 Rantsilan ry:llä.
Seurat su 16.8. klo 18.30 
Rantsilan ry:llä, Mikko Halli-
kainen.
Virsilauluilta to 20.8. klo 
19 Anttosen mökissä, Jylhän-
rannantie 1688.
Ompeluseurat pe 21.8. klo 
19 Rantsilan ry:llä.
Kastettu: Alisa Minna Matil-
da Luukkonen ja Milla Evelii-
na Kaasila.
Kuollut: Aino Annikki Pal-
tanius-Lampela 67, Aune Ilo-
na Stolt s. Kamppinen 86.

Ikäihmisten leiripäivä ke 
26.8. seurakunnan Kesä-
kodilla. Kyyditys Temmek-
sen ja Tyrnävän srk-talol-
ta. Osallistumismaksu 5 eu-

roa, sisältää kyydin, ruoan 
ja kahvin sekä muun ohjel-
man. Ilm. 20.8. mennessä p. 
08 5640 600.
tyrnävän rauhanyhdistys: 

Seurat su 9.8. klo 16 ry:llä, 
Mikko Kälkäjä, Kari Kainua. 
Seurat su 16.8. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Pihaseurat pe 7.8. klo 19 
Vuokko ja Markku Alaraap-
panalla, Tikankorventie 4. 
Seurat su 9.8. klo 16 ry:llä. 
Lauluseurat pe 14.8. klo 19 
Vuokko ja Vesa Kumpulal-
la, Sammalpolku 1. Seurat 
su 16.8. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Hannu Teemu Sa-
muli Järvinen, Venla Maria 
Kortesalmi, Suvi Tuulia Myk-
känen, Nestori Väinö Johan-
nes Paaso, Roni Matias Sark-
kinen, Onni-Oskari Pent-
ti Aleksi Tihinen, Iina Ellea-
noora Pantsar, Venla Aulik-
ki Vavuli.
Avioliittoon vihitty: Mat-
ti Kalervo Hintsala ja Eri-
ka Pauliina Tuomela. Jouni 
Antti Mikael Ojala ja Johan-
na Pauliina Vaitiniemi, Simo 
Samuli Vavuli ja Hanna Au-
likki Kukkonen.
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KEMPELEEn VS. KAPPALAInEn, SOtILASPAStOrI EVP, 
rOVAStI VEIJO LAurOnEn

Viides käsky on globaali elämän suoja. Tämä ihmiskunnalle yhteinen elä-
män perustuslaki on luonnostaan ihmisen sisimmässä, kaikissa kulttuureis-
sa. Ne yhteiskunnat, jotka ovat pahimmin polkeneet tätä ihmisarvoa, ovat 
osoittautuneet lopulta perustuksiltaan heikoiksi ja hävinneet historian hämä-
rään. Jumala on tarkoittanut meidät ihmiset kunnioittamaan elämää, niin et-
tä emme saa sitä tuhota. Tappamista on siis muukin kuin hengen riistäminen 
toiselta. Jeesus sanoi aikanaan, että se, joka vihastuukin veljeensä, on syyllis-
tynyt tämän käskyn rikkomiseen.

Viha ja vallanhimo saavat aikaan sen, että viidettä käskyä rikotaan järjettö-
mästi kaikkialla maailmassa. Sodat ja väkivaltaisuudet saavat voimansa vi-
hasta. Jeesus sisällytti viidennenkin käskyn rakkauden kaksoiskäskyyn: Ra-
kasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 

Niin ristiriitaista kuin se onkin, myös rakkaudella on perusteltu tappamis-
ta. Joissakin kulttuureissa veljet väittävät rakastaneensa sisartaan, niin että 
surmasivat hänet, kun hän oli tuhoamassa omaa ja sukunsa mainetta mene-
mällä naimisiin väärää uskontoa edustavan kanssa. Sodissa vihollisensa am-
pumaan joutuneet perustelevat painaneensa liipaisimesta, koska rakastivat 
perhettään ja maataan niin, etteivät voineet sallia vihollisen joukkojen val-
taavan maataan ja tuhoavan heidän rakkaimpansa. Monissa maissa laki an-
taa oikeuden puolustaa itseään äärimmäisessä hädässä myös väkivalloin, jo-

pa riistämään hengen uhkaajaltaan itse-
puolustuksen nimissä. Ja kuitenkin Jee-
sus käski mieluummin kääntää toisen-
kin posken lyötäväksi, kun joku lyö si-
nua toiselle.

Kysymys oikeutetusta puolustamisesta 
väkivallalla ei ole yksinkertainen juttu. 

Sitä on perusteltu joskus sillä, että Raamatussa on erikseen yksilöitä koske-
va etiikka ja toisaalta yhteisöjä koskevat etiikka. Tappamisen on ymmärret-
ty olevan yksilötason yhteyksissä kielletty. Mutta kun puhutaan yhteisön ja 
yhteiskunnan velvollisuuksista, annetaan oikeus kantaa miekkaa ja puolus-
taa yhteiskuntaa äärimmäisessä hädässä myös asein. Niinpä sotilas tai polii-
si puolustaessaan maataan ja sen laillisia kansalaisia, on nähty jopa velvolli-
seksi vaikka ampumaan vihollisensa. Hän ei ole silloin yksilönä teosta vas-
tuussa, vaan hän on laillisen yhteiskunnan osana toteuttamassa sille laillises-
ti käskettyä tehtävää.  Kristillisen kirkon velvollisuus olisi kuitenkin ärähtää 
silloin, jos kyseessä on valloitussota tai muu laiton väkivaltaisuus. 

Kristittyinä velvollisuutemme on aina ja joka tilanteessa pyrkiä elämään 
rauhassa kaikkien kanssa. Silloin ei ole tarvetta riistää kenenkään henkeä. 
Eikä edes vihata. Sillä viha kaikkine seuraamuksineen on jo viidennen käs-
kyn rikkomista. Rakastakaamme mieluummin. 

YhtEISKuntAtIEtEIDEn OPISKELIJA 
KAtJA häKKILä

Kymmenen käskyä ovat mielestäni suomalaisen yhteiskunnan perusta niin 
laissa kuin moraalikäsityksissä. Joitain käskyjä pitäisi nostaa enemmänkin 
esiin ja joitain voisi miettiä uudestaan ja nykyhetkeen sopivammaksi. 5. käs-
ky on mielestäni hyvin tärkeä käsky ja myös meidän perustuslaillinen oikeu-
temme, sillä jokaisella on oikeus elämään.

Jos mietitään esimerkiksi kouluammuskeluja, niin miten olemme tulleet 
tähän pisteeseen? Onko moraalimme löystynyt vai onko näitä tapauksia ol-
lut ennenkin ja me vain saamme nykyisessä mediayhteiskunnassa enemmän 
tietoa? Minusta tuntuu, että ihmishengen kunnioittaminen on vähentynyt ja 
siitä on tullut kauppatavaraa. Olen kuullut, 
että tietyissä piireissä ihminen otetaan va-
kavasti vasta sitten, kun hän on riistänyt toi-
selta hengen. 

Jos viidettä käskyä ajattelee uskonnon nä-
kökulmasta, niin mielestäni se tarkoittaa si-
tä, että vain Jumala pystyy päättämään milloin elät ja kuolet. Nykylääketie-
de on kehittynyt niin valtavasti, että lääkkeillä ja hoidoilla pystytään pitkittä-
mään elämää, vaikka luonto olisi jo ajat sitten päättänyt toisin. Ihmisoikeuk-
siin kuuluu ihmisarvoinen elämä. Mielestäni on kauheaa, ettei ihminen pysty 
enää itse päättämään haluaako kuolla luonnollisesti, vaan hän joutuu pahim-
massa tapauksessa elämään hyvinkin pitkään pelkästään koneiden varassa.

Armokuoleman eli eutanasian raja on häilyvä. Milloin sen voisi sallia ja mil-
loin ei? Kysymys kuuluu enemmän omaisille: Pystyisivätkö he luopumaan esi-
merkiksi aivokuolleesta lähimmäisestään? Silloinkin voi miettiä, milloin ih-
minen on elossa: silloin kun hänen sydämensä vielä lyö vai silloin kun hänen 
aivonsa toimivat? Jos itse olisin sänkyyn sidottu eivätkä aivoni toimisi, halu-
aisin pois. Tuntuu väärältä, että vaikka päätös olisi oma, joutuisi armomur-
han tekijä Suomen lakien mukaan vastuuseen. Toisaalta, jos lähiomaiseni ma-
kaisi sängyssä tietoisuus kadonneena, en tiedä pystyisinkö tekemään päätös-
tä, että antaisin hänen kuolla ja sulkisin koneiden avun pois. 

Mielestäni ihmisen voi tappaa henkisestikin. On olemassa sanonta: ”Niin 
kauan kun on toivoa, on syytä elää.” Jos ihmiseltä viedään toivo, aiheuttaa se 
henkisen kuoleman ja elämänilo on mennyttä. Sama toimii myös väkivallas-
sa, jos ihmiselle jää pahoinpitelyn jälkeen elinikäisiä vammoja, on se mieles-
täni tappamista. 

Kristinuskossa on tärkeää rakkaus lähimmäistä kohtaan: ”Tee toisille niin, 
kuin haluat itsellesi tehtävän.” Mielestäni viides käsky kohdentuu juuri tähän 
sanontaan. Itselleni käskyn noudattaminen sekä rajanveto perustuvat Suomen 
lakiin sekä siellä mainittujen pykälien noudattamiseen. Luulisin ja toivoisin, 
että ihmisten olisi helppoa noudattaa tätä käskyä myös tulevaisuudessa. 

Niin ristiriitaista kuin se 
onkin, myös rakkaudella 
on perusteltu 
tappamista.

Jos ihmiseltä viedään 
toivo, aiheuttaa se 
henkisen kuoleman.

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.

5. ”Älä tapa.”

teKSti: maaRit itKoNeN
Kuvat: KempeleeN SeuRaKuNta Ja aNNi KiNNuNeN


