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Koulujen uskonnonopetuksen sisäl-

töä mietittiin viimeksi vuonna 2002, 

kun vihreiden kansanedustaja Iri-

na Krohn teki aiheesta lakialoitteen. Hän 

halusi lisätä perusopetuslakiin yhden virk-

keen: ”Perusopetuksen järjestäjän tulee 

antaa uskontotiedon opetusta jokaiselle 

oppilaalle riippumatta siitä, mihin uskon-

nolliseen yhdyskuntaan oppilas kuuluu.”

Tänä kesänä kokoomuslainen opetus-

ministeri Henna Virkkunen herätti kes-

kustelun uudestaan henkiin. Hän pohti 

uskonnonopetuksen korvaamista uskon-

totiedolla. Kannanottoja aiheesta on 

sen jälkeen esitetty puolesta ja vastaan.

Yllättäen peruspalveluministeri Pau-

la Risikko ehti viikkoa ennen Virkkus-

ta ilmaista kantansa Seinäjoen Herät-

täjäjuhlilla: uskonnonopetusta ei tarvit-

se muuttaa. Liekö Risikko tiennyt, että 

ministerikollega samasta puolueesta 

aikoo astua julkisuuteen päinvastaisin 

mielipitein?

Keskustelussa sanat ovat joillakin 

menneet sekaisin tai niille on annettu 

vääriä merkityksiä.

Ajatusta kaikille oppilaille yhteisestä 

uskontotiedosta ei kannata tyrmätä lii-

an hätäisesti. Siinä on hyvät ja huonot 

puolensa.

Monet ovat luulleet, että uskontotie-

to tarkoittaisi nykyisen uskonnonope-

tuksen lopettamista. Näin ei ole. Kyse 

olisi monella tavalla uskonnonopetuk-

sen laajentamisesta.

Virkkunen ja Krohn haluavat olla koh-

teliaita. He eivät tohdi sanoa suoraan 

todellista syytä, miksi kaikille yhteis-

tä uskontotietoa pitäisi kouluissa opet-

taa: niille, jotka eivät opiskele koulussa 

uskontoa, jää todennäköisesti aivan liian 

ohut yleissivistys uskonnoista.

Maailmassa uskonnot leviävät kiihtyväl-

lä vauhdilla, vaikkei sitä täällä pohjoismais-

sa ole huomattu. Siksi tietoa ja ymmärrys-

tä uskonnoista tarvitaan enemmän. Siten 

monet tulevaisuuden ristiriidat ja ongel-

mat ratkaistaan jo etukäteen.

Uskontotiedon huono puoli olisi, että 

se todennäköisesti herättäisi taas ultrahy-

gieeniset uskontoallergikot. Opetuksesta 

syynättäisiin elementtejä, jotka voidaan 

tulkita uskonnon harjoittamiseksi. Näitä 

ovat ainakin virret, juhlat ja vierailut pyhis-

sä tiloissa.

Aatoksia

Opetusta, uskonnolla tai ilman

Elämää logon 
ympärillä
Oulun seurakuntayhtymän nuoril-
le aikuisille suunnatun kampanjan 
logo lipsahti julkisuuteen ennen ai-
kojaan ja nostatti ristiaallokon en-
nen kampanjan rantautumista. Use-
at printti- ja verkkomediat ehtivät 
kommentoimaan logoa ennen kuin 
kampanjan ympärille rakennettu 
verkkosivusto saatiin pystyyn. Kom-
mentointi onkin keskittynyt ainoas-
taan logon ympärille.

Logo on nostanut takajaloilleen 
myös useimmat Oulussa toimivat 
kirkon herätysliikkeiden opiskelija-
järjestöt. Logon sanotaan olevan ala-
tyylinen. En ole siis ainoa, joka kokee 
mahdottomaksi ajatuksen seistä ky-
seinen logo kaksimetrisenä selän ta-
kana yliopistolla kutsumassa opiske-
lijoita seurakunnan nuorten aikuis-
ten toimintaan.

Tuomiorovasti Matti Pikkarainen 
esitti Kalevassa (9.7.2009) alatyylistä 
kritisoivalle vastakysymyksen: ”Mitä 
se kertoo katsojan tai kysyjän näke-
myksistä, jos hän ei osaa nähdä sym-
bolissa muuta?” Haluaisin todeta, et-
tä muut tulkinnat eivät ole uskottavia 
kontekstiin nähden. 

En voi ymmärtää ajatusta, että 
leppäkerttu, aurinko tai kiinni oleva 
silmä voisi toimia kampanjan logo-
na. Orjantappurakruunua kuviosta 
en kuvittelemalla saa muodostettua. 
Kyllä kirkkovene on ainoa informaa-
tiota sisältävä ja mielekkäin tulkin-
ta logolle. Eihän logoa suunnitellut 
työryhmä ole julkisuudessa selittänyt 
muita tulkintoja. En ole ainut kam-
panjan kohderyhmässä, joka yhdistää 
kirkkoveneen muuhunkin kuin sou-
tuveneeseen. Eipä minulla kokemus-
ta kirkkoveneistä tosin olekaan. Tai-
tavat olla toisten sukupolvien kulku-

välineitä. Myönnän törmänneeni ku-
vioon ihan muissa yhteyksissä. 

Oulun yliopiston informaatio-
tutkimuksen ja viestinnän profes-
sori Erkki Karvonen on samoil-
la linjoilla kanssani. Edellä maini-
tussa Kalevan numerossa hän tote-
aa: ”Mokahan tämä olisi, jollei täs-
sä olisi ajateltu, minkä mielikuvan 
kirkkovene voi herättää.” Myönnet-
tävä on, että logossa on ideaa, jos 
se ymmärretään kirkkoveneeksi sen 
molemmissa merkityksissä: Usko 
kannattelee maailman myrskyissä. 
Seurakuntaelämä on yhteisöllistä. 
Se herättelee pohtimaan, kumman 
merkityksen ympärillä elämäni lo-
pulta pyörii. 

Suurin kysymys kampanjan suh-
teen kuitenkin on, voidaanko kris-
tillistä toimintaa mainostaa alatyy-
lillä. Selitä sitten vaikka nyt seura-
kunnan lastenleirillä Ville Pette-
rille, ettei hänen piirtämä symboli 
vihkoon piirrettynä ole kovin asial-
linen, vaikka seurakunnan mainok-
sissa parimetrisenä ympäri kaupun-
kia se sitä on.

HeNri KarjalaiNeN
Kirjoittaja on oululainen filosofian, teologian 

ja matematiikan opiskelija. 

23.7.2009

Vanhat merkitykset
”Vene tai laiva – vaikkapa sitten kirkkovene 
sanan kirjaimellisessa merkityksessä – on 
tuttu ja käytetty kristillinen symboli. Nooa 
pelastaa 1. Mooseksen kirjassa perheensä ja 
eläimet vedenpaisumukselta suureen ark-
kiin. Kirkkoon viitataan useinkin laivana, 
Jeesuksen ajatellaan kapteenin tavoin oh-
jaavan seurakuntaa elämän merillä ja Mat-
teuksen evankeliumissa opetuslapset pel-
käävät myrskyä Genesaretin järvellä. Myös 
ekumeeninen liike tunnetaan laivalogosta.”

”Ristiinnaulitun Kristuksen kyljen haa-
va rinnastettiin keskiajalla aivan tietoisesti 
naisen vaginaan, sekä sanallisesti että ku-
vallisesti. Myöhäiskeskiajalta on säilynyt 
kuvia haavasta oletetussa luonnollisessa 
koossa ja irrallaan Kristuksen muusta ruu-
miista. Esimerkiksi naispuolinen mystik-
ko saattoi kanavoida hartauttaan tällaisen 
kuvan kautta.

Joissain teksteissä rakkaus Kristusta 
kohtaan tekee haavan rakastajan sieluun ja 
tämä sielun haava halutaan yhdistää Kris-
tuksen kyljen haavaan. Kristuksen haavaan 
saatetaan haluta tunkeutua ja haavaa kut-
sutaan paratiisin portiksi. Tällaisten kieli-

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

kuvien kaksimielisyys ei ole vain nykyluki-
jan päässä.”

”Kristillinen traditio kertoo, ettei Jee-
suksella ollut biologista isää, vaan Marian 
hedelmöitti Pyhä Henki. Neitseestä synty-
minen tarkoittaakin, että kaikki Kristuksen 
ihmisyys on peräisin naisesta. Kirkkovene 
käy siis hyvinkin kristilliseksi symboliksi.”

Tietokirjailija ja uskontotieteilijä Tiia Aarnipuu
Helsingin Sanomissa 8. heinäkuuta

Suorituspainetta
”Haavi tuli koko ajan lähemmäksi. Puris-
tin kolikkoa ja seurasin jännittyneenä haa-
vin lähenemistä. Kun se pysähtyi kohdal-
leni, kurotin käteni sen ylle, mutta nyrkki-
ni ei avautunutkaan. Haavi oli edessä ja ve-
lipojat molemmin puolin tökkivät minua.

Katsoin hädissäni suntioon päin. Hän 
päästi leveän, ystävällisen hymyn. Se lau-
kaisi jännityksen. Sain pudotettua kolikko-
ni pussiin. Kolikko ei mennyt ohi eikä kie-
rinyt pitkin kirkon lattiaa. Maailmani oli 
pelastettu.”

Antti Sallinen
Lapin Kansassa 9. heinäkuuta

Suomalaisten sanomaleh-

tien pääkirjoitustoimit-

tajat ovat parin viikon 

ajan kirjoittaneet kiihkeästi 

elossa.fi -kampanjan kuului-

sasta kirkkovenelogosta.

Eräässä toriparlamentissa 

meteli aiheutti kovasti ihme-

tystä ja se kuitattiinkin van-

halla viisaudella: siitä puhe, 

mistä puute.

Kansa  
tietää
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 Minusta on hyvä, että pienellä irtiotolla perinneilmai-
susta haetaan huomiota. Sen poikavuosien peruskirkko-
vene-ajatuksen lisäksi kuviossa voi sivulla mainitun or-
jatappuran lisäksi nähdä kilpikonnan, joka menee var-
masti ja hitaasti eteenpäin. Tuoretta ja perinnettä. Iso-
käsi teille!

Voimia, rohkeutta ja näkyjä!
Timo

 Elossa.fi-kampanjan logo on raikas ja antaa uutta si-
sältöä vanhalle piirrokselle – joka yleensä ymmärretään 
härskisti. Rohkea veto, tomuttaa kirkosta olevaa pölyis-
tä kuvaa hieman ennakkoluulottomammaksi ja nyky-
aikaisemmaksi. Esimerkiksi logo Jesse olisi ollut huo-
maamaton ja mitäänsanomaton, suorastaan teinahta-
va. Kuitenkin kyseessä ovat kohderyhmänä nuoret ai-
kuiset, joita halutaan herätellä. Itse en kuulu kirkkoon, 
mutta jos tämäntyyliset mainoskampanjat ja esimer-
kiksi Rauhan Tervehdyksen 1. Kivi-palsta, jotka todel-
la herättävät aitoa keskustelua sallitaan, voisin harkita 
liittyväni takaisin.

TaKaiSiN KirKKooN

Palautetta
 Ei ole epäilystäkään siitä, mitä jokaiselle nuorelle ai-

kuiselle tulee mieleen kampanjan logosta. Kampan-
jan logo muistuttaa naisen alapäätä eikä kirkkoa. Mi-
kä on kirkon tehtävä? Mihin se kutsuu ihmisiä? Irrot-
telemaan seksisuhteissa ja elämään ajattelemattomasti 
vaivaamatta päätään iäisyyskysymyksillä? 

miNNa

 Pari vuotta sitten Helsingin seurakunnat teki seksisti-
sen ja mauttoman kampanjan. Toivoin ja rukoilin, et-
tei Oulussa langettaisi samanlaisen kampanjointiin. No, 
Elossa.fi-kampanja on vielä mauttomampi. Herää kysy-
mys, onko kirkolle tärkeämpää saada lisää kirkollisve-
ronmaksajia kuin pelastaa sieluja. Jälkimmäisessä tapa-
uksessa kampanja tuskin toimii.

KolmiKymppiNeN

 Logohan on oikein hauska. Siitä tulee mieleen ihan 
silmä, joka on meikattu oikein kunnolla. Ilmeisesti 
meikkaaminenkaan ei ole enää syntiä kirkon piirissä?

jari

Kirkkohallitus 
kehottaa seurakuntia 
sijaisjärjestelyjen 
tarkistamiseen 
sikainfluenssan laajan 
laajenemisen varalta.

Kirkkoneuvos Pirjo Pih-
laja kehottaa seurakun-
tia seuraamaan kirkko-
hallituksen kriisi-info-

sivustoa kirkon verkkopalvelu-
sivuilla H1N1-viruksen eli si-
kainfluenssan leviämisen varal-
ta. Viime viikolla päivitetyn si-
vuston mukaan seurakunnissa 
ja rovastikunnissa on hyvä tar-
kastaa sijaisjärjestelyt ja kiinnit-
tää huomiota käsihygieniaan ja 
muihin taudin leviämistä hidas-
taviin toimenpiteisiin.

Pihlajan mielestä ainakaan täl-
lä hetkellä ei ole perusteltua laatia 
seurakuntia varten yleisiä ohjeita, 
tarkempia neuvoja ja ohjeita. 

– Kyse on lähinnä kausi-in-
fluenssaa muistuttavasta taudin-
kuvasta, Pihlaja painottaa.

Kirkkohallituksessa kuitenkin 
seurataan flunssa-aallon etene-
mistä ja kriisi-info-sivustoa päivi-
tetään tarvittaessa. 

– Minkäänlaiseen käskyttä-
miseen ei lähdetä helposti. Seu-
rakunnissa tulee seurata tilannet-
ta ja toimenpiteiden tulee olla sen 
mukaisia. Pihlaja uskoo, että seu-
rakunnissa on hyvä valmius toimia 
kriisitilanteissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos ennakoi, että virustartunnan 
saa joka kolmas suomalainen, mi-
kä tarkoittaa yli 1,5 miljoonaa sai-
rastunutta. Viimeisimpien ennus-
teiden mukaan sikainfluenssan ar-
vioidaan leviävän laajemmin Suo-
meen elo-syyskuussa.

Väenkokouksien vähentämistä  
ei kaihdeta sikainfluenssan iskiessä

maalaisjärjellä 
selvitään pitkälle
Oulunsalon kirkkoherran Tapio 
Kortesluoman mielestä seurakun-
tien on oltava valmiita muun mu-
assa supistamaan kerhotoimintaa, 
jos influenssapandemia laajenee 
todella vaikeaksi.

– Seurakunnan väenkokoukset 
eivät saa levittää virusta lisää. Nyt 
on tärkeää seurata lääkintäviran-
omaisten ohjeita, ja kyllä me sitten 
niitä osaamme noudattaa vastuul-
lisesti talonpoikaisjärkeä käyttäen.

Kortesluoma ei pidä täysin 
mahdottomana, jos hankalassa 
tautitilanteessa ehtoollisjumalan-
palvelusten sijasta seurakunnissa 
painotettaisiin sanajumalanpalve-
lusten viettoa viruksen leviämisen 
hillitsemiseksi. 

Hän korostaa kuitenkin, että jo 
nyt jumalanpalveluksen toimitsijat 
käyttävät ahkerasti käsihuuhdetta. 

Kortesluoma voisi kuvitella, et-
tä diakonissojen sairaanhoidollista 
osaamista voitaisiin hyödyntää tar-
vittaessa sikainfluenssan riehuessa 
laajana epidemiana.

yhteiset ohjeet tarpeen
Oulun seurakuntayhtymän vies-
tintäjohtajan Sakari Korven mie-
lestä olisi perusteltua, että tarvitta-
essa Kirkkohallitus antaisi esimer-
kiksi yleiskirjeessä yhtenäiset, sel-
keät ohjeet seurakunnille, kuinka 
niiden tulee toimia pandemian laa-
jetessa.

– Kirkkohallituksella on valta-
kunnan tason yhteydet terveyden-
huollon viranomaisiin. Sieltä pys-
tytään keskitetysti olemaan yhtey-
dessä asiantuntijoihin. Näin jokai-
sen yli 400 seurakunnan ei tarvitse 
ratkaista erikseen mahdollisia toi-
mintaan liittyviä suosituksia.

riiTTa HirvoNeN

Seurakunnissa on ryhdyttävä viimeistään nyt varautumaan sikainfluenssan laajenemisesta mahdollisesti aiheutuviin 
toimenpiteisiin. 

 Herää kysymys, mitä kaikkea kirkko on valmis teke-
mään ja millaisilla keinoilla kutsumaan ihmisiä toimin-
taansa? Olen todella pettynyt, että keinoksi on valittu 
kaksimielisesti vihjaileva logo, kun elossa-sana olisi tar-
jonnut paljon terveempiä ja syvällisiäkin vaihtoehtoja, 
jotka myös olisivat puhutelleet. Nyt kyseessä on lähin-
nä se, että logo puhututtaa. Vaihtakaa logo, kun se vielä 
voidaan tehdä, vai onko tämä vain mielipiteiden kerää-
mistä, kun asia on jo nuijittu läpi?

aaKoo

 Luin tavoistani poiketen viimeisimmän Rau-
han Tervehdyksen ja yllätyin positiivisesti nuoril-
le suunnatun kampanjan logosta. Se on raikas, eri-
lainen ja ennakkoluuloton. Lisää tällaista!

opeTTaja

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

Lisää postia aiheesta seuraavalla sivulla. Elossa.fi -kampanjan jatkosta juttu sivulla 8.
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Minusta nuorille aikuisille suunnattu kampanja on tervetullut lisä seurakuntien toimintaan. 
Esimerkiksi matalan kynnyksen kahvila madaltaisi uskovien nuorten kynnystä kutsua ei-us-

kovia ystäviä toimintaan mukaan. Artistien ja paikalla olevien vastuunkantajien tulisi olla kris-
tittyjä, jotka hauskanpidon keskellä osaisivat tarttua hengellisiinkin teemoihin.

En kuitenkaan kannata kampanjan logoa. Jumala on se, joka kutsuu ihmisiä Kristuksen 
kirkkoon, ei huomiohakuiset ja hyvän maun rajalla taiteilevat projektit. Paavalikin kirjoittaa, 
että älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon. Meidän tulee rohkeasti julistaa Kristuk-
sen ristiä ja syntien sovitusta. Minusta logossa voisikin olla risti jossakin muodossa. Synkiste-
lemään ei kuitenkaan tarvitse alkaa. Lehdessä ollut vaihtoehtoinen, vanhanaikainen logo risti-
tyistä käsistä ei kiinnostane ketään. Siunausta projektiin!

eveliiNa KäNSälä
Toholampi-Oulu

Risti kirkkoveneen sijasta

Mielestäni on tärkeää, että kiinnitetään huomiota kirkosta vie-
raantuneisiin nuoriin aikuisiin. Silti keinot eivät voi olla ihan mi-
tä tahansa – mikä onkaan kirkon sanoma? Elossa.fi -kampanjan 
kaksimielinen logo tuo esiin syntiset ajatukset, ja varmasti mo-
nelle armahdetullekin kipeät arvet. 

Merkitsevä kiinnostus kirkkoon nousee ainoastaan Jeesuksen 
sovitustyön julistamisesta ja siitä syntyvästä uskosta. Miksi siis 
kirkko ryhtyy välillisesti jopa siunaamaan syntiä, rohkaisemaan 
piilevästi väärille teille?

Jumalan Sana opettaa Efesolaiskirjeessä: ”Minä varoitan teitä 
vakavasti Herran nimeen: älkää enää eläkö niin kuin pakanat! ... 
Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei 
teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellai-
nen sovi pyhille. Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimieli-
syydet eivät teille sovi, teidän suuhunne sopii kiitos.”

miiKa polSo
nuori aikuinen, Oulu

Ei kiitos kaksimielisyyksille
Kirkkovene on logona hyvinkin onnistunut ja puhutteleva. Sen 
mahdollisesti häpeää herättävät mielikuvat vain vahvistavat sym-
bolien merkitystä kirkon historiassa. 

Jeesuksen teloitus ristillä oli häpeällinen tapa kuolla, ja risti 
symboloi aikanaan jotain, mikä herätti ihmisissä häpeää. Kui-
tenkin tuo häpeän symboli sai uudenlaisen voimauttavan mer-
kityksen kristittyjen keskuudessa ja elää yhä. 

Naisen sukuelin ei ole hävettävä mielikuva kirkkovenesymbo-
lista siinä missä ei Jeesuksen ristinkuolemakaan ole häpeällinen 
mielikuva ristiä katsellessa. 

Kirkkojen korkealle kohoavaa arkkitehtuuria katsellessa so-
pii vain miettiä, miksi pystyssä jököttävät tornit eivät aiheuta sa-
manlaista hämmennystä ja paheksuntaa ihmisten parissa kuin 
tämä paljon puhuttu logo.

Heli yli-räiSäNeN
Teologian kandidaatti, Helsinki

Miksi tornit eivät puhututa?

Minusta kirkkovenelogo on hieno! Se säväyttää, pysäyttää ja antaa vai-
kutelman, että nykykirkossa ei oltaisikaan tiukkapipoisia ja ahdasmie-
lisiä. Toisaalta se kyllä vaatii jonkin verran tietoa ja mielikuvitusta, jot-
ta se avautuisi. 

Itse opin, mitä ”kirkkoveneellä” tarkoitetaan, vasta nelikymppisenä 
remontoidessani asuntoani Raksilassa – joku oli piirtänyt seinälle kirk-
koveneen ja minulle piti erityisesti selittää, mikä se oikein on. Kesti kau-
an ymmärtää. Vaatii kai tietynlaista mielenlaatua osata nähdä kuviossa 
jotain seksuaalisuuteen viittaavaa – sitä kai sitten näiltä kieltämistä vaa-
tivilta löytyy.

Mutta eikö Oulussa edelleen ole kirkkovenesoutukin, siis sellainen 
yleisötapahtuma? Eikö se pitäisi moraalittomana ja hävyttömänä kieltää?

Kirkko on monelle etäinen, jospa tämä tuo sen edes hetkeksi mieleen. 

mariKa Tudeer 
entinen oululainen, Lopen Pilpala

Kirkkovene on hieno

Minusta kirkkovene on jo nimensä puolesta ansainnut paikkansa kir-
kollisena symbolina edistämässä hyvää asiaa. Kyseinen logo on kaunis ja 
leikkisä. Miksi sitä vihataan? Nostaako naisviha taas päätään?

Kirkkovene eli ripsipiirakka on hauska ja hilpeä ja väkivallaton otus. 
Antakaa sen elää!

piia HirveNSalo
elokuvaopiskelija, Turku

Ripsipiirakka on kiva

Pyysimme palautetta viime 
numerossa uutisoidusta Ou-
lun seurakuntien nuorille ai-
kuisille suuntaamasta Elossa.
fi -kampanjasta. Kampanjan 
sivut avataan 24. heinäkuu-
ta. Elossa.fi -kampanjan jat-
kosta juttu sivulla 8.

Aikuisten, jotka ovat tekemisissä seurakunnan asioissa nuorten kanssa, on esiinnyttävä aikui-
sina. Katson, että joilla on liperit kaulassa ja jotka ovat saaneet pappisvihkimyksen, ovat aikui-
sia – tai ainakin tulisi olla. 

Kaksimielisiksi tulkittavat kirkkovenetunnukset kertovat tekijöistään sen, että he ovat jää-
neet murkkuikäisten tasolle. Muistakaa Paavalin sanat: Kun minä olin lapsi, minä puhuin kuin 
lapsi, minä ajattelin kuin lapsi, ja minulla oli lapsen mieli. Kun tulin mieheksi (=aikuiseksi), 
hylkäsin sen, mikä on lapsen. (1. Kor. 13:11)

Lukekaa, nuoret papit tuo kohta ja tulkaa aikuisiksi! Pappisvihkimykseen tulisi nykyisin li-
sätä vielä yksi kysymys: Lupaatko pappistyössäsi esiintyä aikuisten tavoin?

eSKo lauKKaNeN
Oulu

Murkkuikäisten tasolla

Aluksi olin innoissani siitä, että seurakunta panostaa nuorten työhön ja rahaa käytetään 
tulevaan kampanjaan ilmeisesti melko paljon. Kun näin kyseessä olevan kirkkovenelogon, 
olin tyrmistynyt. 

En voi ymmärtää, että nuoria täytyisi houkutella tuollaisen logon avulla. Tavoitteeksi on 
asetettu projektin julkisuudessa esiintyneiden johtohenkilöiden mukaan, että sana ”kirk-
ko” saadaan nuorten huulille. Onko tuollainen tavoite riittävä kirkon tavoittavassa työssä? 
Mitä sitten jos nuoret juttelevat kirkosta, jos he tekevät sen naureskellen ja kirkon oikea sa-
noma ei tavoita nuoria? Toivottavasti nettisivuston sisältö on suunniteltu huolella ja kirkon 
evankelioiva sanoma tulee selkeästi esille. 

Kirkon herätysliikkeiden opiskelijaporukat joutuvat luultavasti nyt koville, sillä kysei-
seen kampanjaan ladattu ideologia ja toimintamalli tuntuu niin käsittämättömältä. Olisi 
ollut upeaa, jos kaikki olisivat voineet puhaltaa tässä yhteen hiileen ja olisi porukalla kes-
kusteltu miten toimia niin, että useammat tahot olisivat olleet tyytyväisiä. En voi ymmär-
tää, miten yhdessä keskustellen on voitu päätyä tähän lopputulokseen.

miKKo KarjalaiNeN
Oulu

Kirkko huulilla ei riitä

Räväkkä tunnus saattaa hipoa joidenkin ihmisten huumorintajun ja 
mauttomuuden rajoja. Osa ihmisistä saattaa kokea naisen parasta paik-
kaa muistuttavan symbolin henkilökohtaisena, seksistisenä sekä alista-
vana loukkauksena. 

Kävi oululaisten projektille miten tahansa, niin miksi kirkko ei sai-
si olla mainonnassaan perimmäisiin tunteisiin vetoava, räväkkä ja elä-
mäniloinen? Entä pitäisikö kirkon keskittyä toiminnassaan pelkästään 
suruun ja synkistelyyn?

Yhteytensä jäsenistöön kadottaneelta luterilaiselta kirkolta vaaditaan 
uudistumista, mutta toisaalta samaan aikaan sen toivotaan pysyvän etäi-
senä ja byrokraattisesti jähmeänä. Miten sinä uudistaisit luterilaisten seu-
rakuntien toimintaa?

eija Harju
http://eijukeiju.blogspot.com

Espoon seurakuntayhtymän verkkotoimittaja

Räväkkä tunnus herättää
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Maata  kiertelemässä

Lähetyksen 
syyspäivät 
Lapiosalmella
Suomen Lähetysseura jär-
jestää juhlavuoteensa liitty-
en kaikille avoimet syyspäivät 
Lapiosalmen Erämatkailukes-
kuksessa Posiolla. 

Viikonvaihteen täysihoito-
hinta omin liinavaattein ai-
kuisilta 120 euroa, yli 4-vuoti-
ailta lapsilta ikäluokasta riip-
puen 50–70 euroa. Maksulli-
nen yhteiskuljetus järjestetään 
Oulun linja-autoasemalta. 

Ilmoittautumiset pe 4.9. 
mennessä Oulun hiippakun-
nan lähetystoimistoon, PL 85, 
90101 Oulu, p. (08) 535 8521 
tai oulu.sls@mission.fi. 

Ryhdy 
ulkoiluystäväksi 
Haukiputaalla
Ensi syksynä Haukiputaan 
seurakunnassa järjestetään 
Ulkoiluystävä-koulutus. 

Koulutuksen tavoitteena 
on  antaa valmiuksia toimia 
ulkoiluystävänä. Koulutus-
päivät ovat  5.9. ja 3.10. 

Ulkoiluystävät tarjoavat ul-
koiluapua esimerkiksi kunnan 
palveluasunnoissa. Myös ko-
deissa asuvat voivat ottaa yh-
teyttä diakoniatoimistoon. 
Toiminnasta voi kysyä lisätie-
toja diakonissa Johanna Kero-
lalta, p. 045 1393 993. 

Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan 14.8. saakka. Dia-
koniatoimistoon voi soittaa 
päivystysaikana perjantaisin 
klo 9–11 p. 5472 636.

Muhoksella 
poikkitaiteellinen 
musiikkimessu
Muhoksen Musiikkipäivillä 
23.–26. heinäkuuta kuullaan 
konsertteja aina klassisesta 
viihdemusiikkiin. 

Tapahtuma päättyy sun-
nuntaina 26. heinäkuuta kello 
10 kirkossa pidettävään klassi-
sen kirkkomusiikin rytmittä-
mään musiikkimessuun.

Kirkkoherra Jouni Heik-
kisen toimittamassa messus-
sa on mukana useita muusi-
koita kanttori Ossi Kajavan 
säestämänä. 

Juhlien taiteellisen johta-
jan, sopraano Kaisa Rannan 
tulkitsemana kuullaan Cacci-
nin Ave Maria. Gluckin Me-
lodién puolestaan esittää hui-
listi Johanna Kiviharju. Toi-
vo Kuulan Sanattoman lau-
lun tulkitsee klarinetisti Pet-
ri Aho. Lisäksi kirkossa kuul-
laan viulisti Antti Kauppilaa 
ja sellisti Juho Nissiä.

Jehovan todistajilla on kuusinkertainen riski kuolla syn-
nytyksessä muuhun väestöön verrattuna. Tätä mieltä ovat 
hollantilaisen Gynekologian ja synnytysopin seuran tut-
kijat, joka selvittivät kaikki synnytyksessä sattuneet kuo-
lemantapaukset vuosilta 1983–2006. 

Kuolemantapausten yleisin syy oli verenvuoto ja kieltäy-
tyminen verensiirrosta.

– Jehovan todistajat asettavat itsensä suureen vaaraan kiel-
tämällä verensiirron synnytyksessä, sanoo Jos van Roosma-
len, joka on äitien kuolemantapauksia tutkivan komitean pu-
heenjohtaja.

Monet Jehovan todistajat uskovat Raamatun kieltävän ve-
rensiirron. Jotkut suostuvat ottamaan vastaan omaa, aiemmin 
luovuttamaansa verta. Osa puolestaan ei näe verensiirroissa on-
gelmaa.

uNSere KircHe
rNS

Kirkko vastarinnan 
etujoukoissa
Saksan tasavallan liittokansleri Angela Merkel haluaa korostaa kirkon merkitystä 
entisessä Itä-Saksassa ja valtion hajoamiseen johtaneessa kehityksessä.

– Varsinkin 60- ja 70-luvuilla monet papit tarjosivat turvapaikkoja toisinajatte-
lijoille, sanoi liittokansleri viikoittaisessa puheessaan heinäkuun alussa.

Hän itsekin varttui Itä-Saksassa papin tyttärenä.
– Kirkolla oli vuosikymmenten ajan keskeinen rooli DDR:n vastarintaliik-

keessä.
Merkel muistutti heinäkuussa 1989 Leipzigissa vietetystä kirkkopäivästä, 

jossa viisi tuhatta nuorta arvosteli Itä-Saksan johtoa ja siten viitoitti tietä muu-
tokselle. Kirkko antoi myös nuorille koulutusta, koska valtio ei tarjonnut juu-
rikaan tulevaisuudennäkymiä.

– 1980-luvulla luterilainen kirkko antoi nuorille mahdollisuuden edistää 
vapautta ja aseriisuntaa.

Vuoden 1989 vallankumouksessa luterilaisella ja katolisella kirkolla oli 
Merkelin mukaan ratkaiseva osuus. Kirkot antoivat toisinajattelijoille uuden 
kotimaan ja saivat kärsiä valtion kovista otteista.

– Kirkko oli Itä-Saksassa tärkeä voiman ja yhtenäisyyden lähde. 

Synnyttäminen tappaa 
Jehovan todistajia

Rei ja  Haa p a la in e n

Muhoksen kirkon 
375-vuotisjuhlia vie-
tetään 16. elokuuta. 
Piispa Samuel Salmen 

toimittaman juhlamessun toivo-
taan täyttävän vuonna 1634 ra-
kennetun kirkon ääriään myöten.

– Merkkivuotta juhlistetaan 
tänään alkavilla Muhoksen Mu-
siikkipäivillä ja tällä kirkon juh-
lalla, kertoo Muhoksen kirkko-
herra Jouni Heikkinen. 

Musiikki onkin yksi seura-
kunnan tulevaisuuden näyistä, ja 
sitä aiotaan 
tuoda enem-
män kaikkiin 
kirkollisiin 
toimituk-
siin. Heikki-
sen mukaan 
kirkossa voi-
daan soittaa 
varioiden erityyppistä musiik-
kia, ei pelkästään virsiä. Hän toi-
voo, että se antaisi mahdollisuu-
den myös muunlaisen musiikin 
harrastajille tulla kirkkoon. 

– Ehtoollinen on toinen vahva 
näkymme. Olemme tietoisesti li-
sänneet ehtoollisen kattamista ja 
niiden määrä on kaksinkertaistu-
nut parissakymmenessä vuodes-
sa, Heikkinen kertoo.

Kirkkoherran mukaan varsin-

Musiikkia ja pyhiä aterioita

kin vanhemmissa polvissa saat-
taa näkyä 
varovaisuus 
mennä altta-
rille. 

– Aiem-
min on ope-
tettu, että eh-
toolliselle pi-
täisi olla kel-

vollinen, ja se ajatus istuu tiukas-
sa, Heikkinen pahoittelee. 

Kirkkoherra 
jalkautuu
Kainuun sydämestä Paltamos-
ta kotoisin oleva Heikkinen on 
kotiutunut reilussa parissakym-
menessä vuodessa hyvin Mu-
hokselle. 

– Niin, me kainuulaisethan 
olemme tällaisia hyvin sosiaali-

sia, hän luonnehtii pilke silmä-
kulmassa. 

Ihmisillä on hänen mukaan-
sa monesti kynnys tulla jutte-
lemaan papin tai jonkun muun 
seurakunnan työntekijän kans-
sa, ja tutustuminen vie aikansa. 
Kirkkoherra pyrkiikin olemaan 
esikuvana ja liikkumaan paljon 
ihmisten keskellä erilaisissa har-
rastepiireissä.  

– Suomalainen ihminen on 
loppujen lopuksi hyvin uskon-
nollinen. Sieltä ne elämän kipu-
pisteet ja elämänkaariasiat pul-
pahtavat pinnalle keskusteluissa.

Tiekirkkona 
juhliin saakka
Tietojen mukaan nykyinen Ou-
lujoen varressa sijaitseva kirkko 
on paikkakunnan kolmas kirkko. 

Seuraavat korjaukset kohdis-
tuvat näkyvät jo kirkkoon men-
nessä, sillä kirkon kattoa ollaan 
korjaamassa lähiaikoina ja myös 
pihan kivetystä parannellaan.

1776 omaksi kirkkoherrakun-
nakseen itsenäistyneen Muhok-
sen seurakunnan pyhätön ylpe-
ys ovat Emanuel Granbergin sei-
nämaalaukset. Suurin osa niistä 
on peittynyt vuonna 1839 tehdys-
sä remontissa, mutta sakastissa ja 
lehterikaiteilla ne ovat säilyneet. 

Muhoksen kirkko on tiekirk-
kona 14. elokuuta saakka.

elSi HuTTuNeN

Muhoksen seurakunnan vuonna 
1986 valmistunutta 350-vuotishis-
toriakirjaa voi ostaa seurakunnan 
taloustoimistosta 5 euron hintaan.

Suomalainen ihminen on 
loppujen lopuksi hyvin 
uskonnollinen.

Kirkkoherra Jouni Heikkinen toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan Muhoksen kirkkoon.
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RAUHAN 

TERVEHDYS

Kotimaa-Yhtiöt Oy
p. 020 754 2333

Tilaa!

Muhoksen Musiikkipäivät
23.-26.7.2009

To 23.7.
Tuomas Katajala, tenori
Markus Vaara, piano / urut
Muhoksen kirkossa klo 18 
Liput 15 € / 12 €

Pe 24.7.
Kaisa Ranta, sopraano
Juho Nissi, sello
Outi Nissi, piano
Muhoksen kirkossa klo 18
Liput 15 € / 12 €
POP Muhoksen / Kiuruveden Osuuspankin 
jäsenyydellä 2 €:n alennus

La 25.7. 
Jyrki Anttila, tenori
Maija Anttila, piano
Salonkiorkesteri, Aku Toivonen
Koivu ja Tähti –kulttuurikeskus klo 18
Liput 20 € / 17 €
Oulun Osuuspankin 
asiakasomistajajäsenyydellä 2 €:n alennus

Lippuja ennakkoon: Koivu ja Tähti –kulttuurikeskuksen 
kirjastokahvila, Kapteenin Kirjakaupat Zeppelinissä ja 
Kauppakeskus Kapteenissa Oulunsalossa. Lippuja saa-
tavana myös tuntia ennen konserttien alkua konsertti-
paikkojen ovelta.

Su 26.7.
Musiikkimessu Muhoksen kirkossa klo 10

Toimittaa kirkkoherra Jouni Heikkinen, 
avustaa Simo Pekka Pekkala. 
Kanttori Ossi Kajava.

Antti Kauppila, viulu
Juho Nissi, sello
Johanna Kiviharju, huilu
Petri Aho, klarinetti
Kaisa Ranta, sopraano

www.muhoksenmusiikkipaivat.fi
Muhoksen kirkko 

375 vuotta

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

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

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

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

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

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

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

 - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
  hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Panttilainakonttori Oy

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Käteismaksu.

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

PAPINPUVUT MITTATILAUSTYÖNÄ
Hengittävä kangas.

Morsiusateljee Pauliina
Puh. 050 403 4401, Kempele.

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

 www.jasmin.fi

ALE

Tervetuloa!
-50 %

	 • fysioterapia 	 • lymfaterapia 	 • hieronta 
	 • jalkojenhoito 	 • liikuntaryhmät 	 • kurssipalvelut

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

Caritas Hyvinvointi

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

Käytä oikeutesi vapaisiin, me huolehdimme läheisestäsi! 

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

Arvoisat Omaishoitajat!
www.hyvanmielenapteekit. 

ROTUAARIN 
APTEEKKI

Kirkkokatu 23
Puh. (08) 535 0300
PALVELEMME

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

Terveys ja hyvinvointi 

Seuraava Rauhan Tervehdys
ilmestyy 6. elokuuta
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Tehosteet olivat 
mahtavammat 
kuin yhdessäkään 
kirkkonäytelmässä, kun 
vaeltajien saatto kahlasi 
jänkiä piispan johtamana 
kohti saamelaisten 
vanhojen jumalien 
palvontapaikkaa 10. 
heinäkuuta Kittilän 
erämaassa.

Kulkueen määränpää oli Päivän-
hohtovuoma. Se on paikka, jos-
sa kaamoksen jälkeinen aurinko 
ensimmäisen kerran näyttäytyy. 
Oletetaan, että juuri siellä sijaitsi 
1600-luvun 

Aurinko päihitti ukkosmyrskyn

Lapin salaperäisen kirkon juhlassa
alussa Kaarle IX:n mahtikäskystä 
rakennettu kirkko, sittemmin pa-
lanut ja unohtunut. Myös arkisto-
lähteet tukevat oletusta varhaisen 
kirkon olemassaolosta.

Pyhiinvaeltajien valmistautu-
essa 400 vuotta sitten rakenne-
tun, salaperäisen kirkon muisto-
merkin vihkiäisvaellukselle, nou-
si nopeasti ukkosmyrsky. 

– Vanhat jumalat haluavat näyt-
tää, kuka täällä oikein määrää, sa-
noi joku ääneen sen, mitä muut 
ajattelivat. Myös loppukäänne pää-
si yllättämään vaeltajat, kun aurin-
gonpaiste päihitti rajuilman risti-
saaton noustua parin kolmen kilo-
metrin suovaelluksen jälkeen kui-
valle maalle. 

Aurinko näyttäytyi juuri sillä 
hetkellä, kun Oulun hiippakun-
nan piispa Samuel Salmi ryhtyi 
siunaamaan muistomerkkiä. 

– Olemme vaeltaneet elä-
mämme mieleenpainuvim-

man kirkkomatkan, uskal-
si piispa käyttää super-

latiivia siunatessaan 
muistomerkin täl-
lä Hanhimaan ta-
kaisella suosaarek-

keella. 
Piispan kanssa yhtei-

sen dramaattisen koke-
muksen jakoivat Kitti-
län kirkkoherra Kerttu 
Venäläinen, lähikyläläi-
set ja kaksi bussilastillista 
Kittilän Jokelan sukuko-
kouksen osallistujia, joil-
le muistomerkin vihkiäi-
set kuuluivat ohjelmaan.

Kirkon muistomer-
kin jykevän tumman 

hahmon ympäril-
lä pyhiinvaeltajat 
lauloivat poikke-
uksellisen antau-

muksellisesti jo etukäteen valitun 
virren 301 viidennen säkeistön. Sä-
keistön alussa uskon silmä kantaa 
yli matkan myrskyisen ja lopuksi 
toivotaan: ”Saavu kohta, määrän-
pää, silloin tyyntyy myrskysää.”  

Ihmeellinen säänmuutos oli to-
dellinen saarnamiehen unelma. 

Siihen piispa hanakasti tart-
tuikin palatessaan paikan histo-
riaan ja ajanjaksoon, jossa paka-
nuuden pimeä aika kohtasi evan-
keliumin auringon. Tilaisuuden 
ja paikan henkeen sopi oivallises-
ti, että hän nosti esiin murroskau-
den shamaanijohtajan Päiviön, jo-
ka kääntyi kristinuskoon.

Sukupolvesta toiselle siirty-
neen tarinan Lapin salaperäises-
tä kirkon paikasta välitti muis-
tomerkkihankkeen toteuttaneel-
le Jokelan sukuseuralle sen vara-
puheenjohtaja Pekka Niva, joka 

vietti lapsuutensa läheisessä Han-
himaan kylässä.

Lähikylien miehet olivat kul-
jettaneet sukupolvesta toiseen 
perimätietoa kirkosta ja kiel-
täytyneet jo ammoin kaatamas-
ta alueelta metsää sekä antaneet 
paikalle nimen Kirkkokuusikko.

Kirkkokuusikkoon liittyväs-
tä historiasta innostui erityises-
ti sukuseuran hallituksen jäsen, 
ympäristötaiteilija ja professori 
Timo Jokela, joka ryhtyi valmis-
tamaan muistomerkkiä paikallis-
asiantuntijanaan Pekka Niva.

Muistomerkki muistuttaa 
puista keskiaikaista kirkkokaap-
pia, jossa raamatulliset merkit 
yhdistyvät saamelaisiin element-
teihin. Rakennelman ovia Timo 
Jokela kutsuu historian oviksi: 
avautuessaan ne kertovat tarinaa 
ja tapahtumien taustoja. Kaiver-

retuissa ornamenteissa on muun 
muassa noitarummuista löydet-
ty kirkkoa esittävä kuvio. Muis-
tomerkki näyttää paitsi kirkko-
kaapilta myös saamelaisten jala-
saitalta. 

– Jos kadonneen kirkon paik-
ka joskus määritellään tarkem-
min, muistomerkki voidaan pur-
kaa ja siirtää sinne, kirkonraken-
taja neuvoo.

Muistomerkin toteutusta ovat 
tukeneet Kittilän kunta ja seura-
kunta sekä Metsähallitus.

Arkkitehti Juhani Junttila on 
laatinut muistomerkistä pahvis-
ta koottavan pienoismallin, joka 
julkistettiin saman viikonlopun 
aikana kuin muistomerkki pal-
jastettiin.

TeKSTi: KaiSu miKKola
KuvaT: ToNy rouliNSoN

Samalla hetkellä kun piispa aloitti puheensa myrsky vaihtui auringonpaisteeksi. 400-vuotiaan kirkon muistomerkin kahta puolta 
seisovat kirkkoherra Kerttu Venäläinen ja piispa Samuel Salmi.
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Muut seurakunnat ja yhdistykset

Palautteet ohjelmista: 
tiedottaja.oulu@evl.fi

p. 044 316 1563 (ma-pe)

radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz, 
www.radiodei.fi 
Su 26.7. klo 10 messu Oulu-
joen kirkosta. Messun toimit-
taa Pentti Kortesluoma, Paavo 
Moilanen saarnaa ja kanttori-
na on Lauri Nurkkala.
Su 26.7. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon. Oulujoen kirkko-
herra Paavo Moilanen kertoo 
30 vuotta täyttävästä Oulujoen 
Elojuhlasta. Ohjelman toimit-
taa Heli Lomu. Kurkistus kirk-
koon -ohjelmat voi kuunnella 
internetissä: www.oulunseura-
kunnat.fi/kurkistuskirkkoon.
Su 2.8. klo 10 messu Tuiran kir-
kosta. Messun toimittaa Juha 
Tahkokorpi, jota avustaa Riik-
ka Honkavaara. Kanttorina on 
Heikki Jämsä.
Su 2.8. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon. Diakoniatyönteki-
jä Riku-Matti Järvi kertoo Ka-
tulähetyksen valtakunnalli-
sista kesäpäivistä, jotka järjes-
tetään tänä vuonna Oulussa. 
Ohjelman toimittaa Heli Lo-
mu. Kurkistus kirkkoon -oh-
jelmat voi kuunnella interne-
tissä: www.oulunseurakun-
nat.fi/kurkistuskirkkoon.  

Radio Dei Toivon päivä
Ke 29.7. klo 15.40 
Naisen allakka. 
To 30.7. klo 15.40 
Kasvun paikka. 
Ke 5.8. klo 15.40 
Naisen allakka. 
To 6.8. klo 15.40 
Kasvun paikka. 

radio pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 26.7. klo 10 messu Nivalan 
kirkosta.
Su 2.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Ylivieskan kirkosta. 

www.virtuaalikirkko.fi 
Su 26.7. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkos-
ta. Sanajumalanpalveluksen 
toimittaa Jyrki Vaaramo, avus-
taa Juha Sarkkinen. Kanttorei-
na ovat Henna-Mari Sivula ja 
Raimo Paaso.
Su 2.8. messu klo 10 Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, avustaa Juha Sarkkinen. 
Musiikista vastaavat kanttori 
Raimo Paaso ja urkuri Maija 
Tynkkynen.

yle radio 1
Su 26.7. klo 10 sanajumalan-
palvelus Oulun tuomiokirkos-
ta. Sanajumalanpalveluksen 
toimittaa Jyrki Vaaramo, jota 
avustaa Juha Sarkkinen. Kant-
toreina ovat Henna-Mari Sivu-
la ja Raimo Paaso.

Eetterissä

La 25.7. Lauluhetki torilla klo 10.00. Su 26.7. Jumalanpalvelus + pyhä-
koulu klo 11.00. Ti 28.7. Johteenhovissa klo 13.00- 17.00 iltapäivän 
vietto. La 1.8. Lauluhetki torilla klo 10.00. Su 2.8. Jumalanpalvelus + 
pyhäkoulu klo 11.00. Ti 4.8. Vietämme iltapäivää Johteenhovissa 
klo 13-17. TERVETULOA SYDÄMELLISESTI !

www.ohsrk.fi

Su 26.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Jouni 
Vikström, Jouko Annala. Ke 29.7. klo 19 Sana 
ja rukous, Kesä – Lift. Su 2.8. klo 11 Ehtoollis-
jumalanpalvelus, Pasi Markkanen, Suoma Levy. 
Ke 5.8. klo 19 Sana ja rukous, Minna Rissanen, 
Pasi Markkanen. TERVETULOA!

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
La 1.8. klo 18.00 Ylistyksen, Sanan 
 ja Esirukouksen Ilta. TERVETULOA! 

To 23.7. klo 19 Rukousilta, Jouni Korkala. Su 26.7. 
klo 18 Iltakirkko, Petri Mettovaara. To 30.7. klo 19 
Rukousilta, Ritva & Jyrki Halonen. Su 2.8. klo 11 

Ehtoolliskirkko, Reijo Saarela, Kyllikki Mettovaara. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 26.7. klo 11.00 JUMALAN- 

PALVELUS
Su 2.8. klo 11.00 EHTOOLLISKOKOUS

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

dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Su 26.7. Seurat klo 17.
Su 2.8. Ei seuroja.   Tervetuloa!

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 28.7 klo 19 Siioninvirsiseurat Hilkka 
ja Tauno Tasanto, Toppilankuja 3, Liminka. 

Herättäjän kirkkopyhä: Su 9.8. klo 10. sanajumalanpalvelus Lumijoen 
Varjakassa, ruokailu ja seurat.

Kellonkartano 2009:  







          








Tervetuloa Kellonkartanoon! 

SEURAT
31.7. klo 18.30 Haukipudas, 
Kirkkotie 10. 
Oulu, Siirtolantie 28. 1.8. klo 12 ja 18. 
2.8. klo 12 ja 17.

Esikoislestadiolaiset ry

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

J aan i  F ö h r

Noin 3 000 seuravierasta ko-
koontui viikonloppuna Ylivies-
kaan Lähetysyhdistys Rauhan 
Sanan Suvijuhlille. Lauantai-
na pidetyssä vuosikokoukses-
sa liikkeen jäseniä kehotettiin 
reippain sanoin nykyistä avokä-
tisempiin lahjoituksiin, jotta yh-
distys selviää kahden uuden, ke-
säkuun alussa työnsä aloittanei-
den lähetystyöntekijöiden, Juk-
ka ja Kristiina Paanasen palk-
kakustannuksista.

”Mahdollisuutemme tehdä 
evankeliumin työtä on kristitty-
jen rakkauden ja uhrin varassa”, 
todettiin vuosikokouksessa jae-
tussa vetoomuksessa rahalahjoi-
tusten saamiseksi.

Paanaset työskentelevät varsi-
naisesti Venäjällä, mutta tiuken-
tuneiden viisumisäädösten vuok-
si he tekevät töitä osan vuodesta 
Virossa. 

Jukka Paananen painotti ko-
kousväelle, että suomalaisten 

Mukavuudenhalu puhututti  
Rauhan Sanan juhlilla

kristittyjen on tärkeää muistaa 
nykyistä paremmin myös kau-
kana Uralin takana, Keski-Ve-
näjällä asuvia. Paanasen mu-
kaan apua on helpompi saada 
Suomen lähialueille kuten Pie-
tariin. Sinne, minne täältä pää-
see helposti bussilla, Paananen 
määritteli.

innostusta oltava 
nykyistä enemmän
Rauhan Sanan pitkäaikainen pu-
heenjohtaja, Tornion kirkkoher-
ra, lääninrovasti Ari Juntunen 
pahoitteli kokouksen alussa, että 
kristittyjä vaivaa nykyisin mui-
den tavoin mukavuudenhalu ja 
samalla haluttomuus vastuun-
kantamiseen ja sitoutumiseen.

Juntunen herätteli kuulijoi-
taan muutokseen toteamalla, et-
tä vapaa-ajattelijat ahkeroivat sen 
sijaan kaiken aikaa erottaakseen 
ihmiset uskonnollisista vaikut-
teista koko suomalaisessa yhteis-

kunnassa.
– Tehtävämme menestykselli-

nen hoitaminen edellyttää Kris-
tuksen asialle palavia veljiä ja si-
saria, Juntunen puhui.

Vuosikokouksessa esitettiin 
saarnamiesten koulutuksen aloit-
tamista. Ainakin Rovaniemellä 
todettiin jo olevan huutava pu-

la rauhansanalaisista maallikko-
saarnaajista.

Kokouksen alussa pidettiin 
hiljainen hetki Rauhan Sanan 
hallituksen varapuheenjohta-
jan Arvo Ollikkalan poismenon 
johdosta.

riiTTa HirvoNeN 

Suvijuhlien osallistujista noin puolet oli lapsia ja nuoria.

Kirkkoveneväki jalkautuu festareille
Kohutun kirkkovene-logon 
kautta valtakunnallista jul-
kisuutta saanut Oulun ev.lut. 
seurakuntayhtymän Elossa.fi 
-kampanja jalkautuu viikon-

loppuna Kuusisaaressa järjestet-
täville Qstock-festivaaleille. Pää-
esiintymislavan takana screenil-
lä tulee vilkkumaan kirkkove-
netunnus. 

Kampanjan lanseerauk-
seen osallistuu seurakunnan 

nuoria aikuisia. Heidät tunnis-
taa kirkkovenelogolla varuste-
tuista teepaidoista. 

Musiikkifestareilla tapaa myös 
pappeja sokeripalapaidoissa. Fes-
tareille osallistuva Tuiran seura-
kunnan pastori Nanna Helaa-
koski huomauttaa, etteivät papit 
ole paikalla siksi, että rokkifesti-
vaali olisi jotenkin arveluttava ti-
laisuus, ja siksi pappienkin on hy-
vä olla saatavilla.

– Me emme änkeä kenenkään 
seuraan, mutta meitä saa mie-
luusti pysäytellä.

Helaakoski kertoo, ettei palau-
te kirkkoveneestä ei ole mennyt 
ennakko-oletuksen mukaan niin, 
että vanhemmat olisivat tunnus-
ta kritisoineet ja nuoret kiittäneet.

– Monilla vanhemmilla ihmi-
sillä oli valinnasta pelkästään po-
sitiivista sanottavaa, Helaakoski 
toteaa.   
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”Jeesus on kingi, siitä en tingi”
Rippikoululainen kysyi kerran minulta, mikä on tärkein asia minkä omistan. Vastauk-
seksi näytin kaulaketjussani riippuvaa ristiä. Sain se rippilahjaksi Katri-mummiltani. 
Hän oli teettänyt sen Eero-ukin vihkisormuksesta muistoksi hänestä. Siksi tämä rip-
piristini on minulle tullut hyvin tärkeäksi, sillä se kertoo minulle pyyteettömästä rak-
kaudesta, muistuttaa kuka minä olen ja mistä olen lähtöisin, palauttaa mieleen lapsuu-
den kesät.

Risti kertoo jotain kantajastaan, se ei ole vain pelkkä kaunis koru. Apostoli Paa-
vali kirjoittaa: ”Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, 
mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” (1.Kor 1:18) Risti julistaa meille 
rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta meitä kaikkia ihmisiä kohtaan, Jumala ei näe meitä 
heikkoina ja langenneina, syntisinä ja armottomina, vaan Hän näkee meidät rakkaan 
poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä tode-
taankin: ”Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, 
että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi”.

Miksi olen pitänyt kaulaketjussa tätä ristiä? Aikanaan sitä ei ymmärtänyt, mutta 
nyttemmin, monien vaikeuksien ja surujen jälkeen, osaa arvostaa mummin rippilahjaa. 
Risti on rakkauden merkki, huolenpidon, välittämisen, armon merkki. Harri Helenius 
on sanoittanut tunteensa sanoiksi, lauluksi: ”Herra johda, vaikka minun tieni kulkis 
minne. Johda silloinkin, kun en jaksa yrittää. Silloin, kun mä heikko oon, johdatukses 
jatkukoon. Koko elämän sun käsiisi jätän. Sun ristis luo johtaa tänään askeeleni”. Juma-
lan rakkaus on siten niin ihmeellistä, kummallista, kerrassaan eriskummallista: miten 
joku voi rakastaa minua näin paljon?  Jumalalle ei mikään ole mahdotonta!

juHa väHäKaNgaS
pastori, Karjasillan seurakunta

Kirkastussunnuntai kuuluu kirkkovuodessa valkeisiin ”pistepyhiin”: liturgises-
sa kierrossa vihreän ajan keskellä välähtää valkea juhlapyhä. Tällä pyhäpäivällä 
on vuosisatoja vanhat juuret. Evankeliumikirja luonnehtii kirkastussunnuntain 

tapahtumia: ”Vuorella apostoleille ilmestyivät kirkastetun Kristuksen lisäksi Mooses ja 
Elia, Vanhan testamentin lain ja profeettojen edustajat. Kristillinen kirkko näki alusta 
lähtien Kristuksen elämänvaiheet, kuoleman ja ylösnousemuksen Vanhan testamentin 
lupausten täyttymisenä.�

Valkea väri onkin hyvin kirkastusvuoren kokemuksia kuvaava. Luukas kertoo: ”Hä-
nen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan 
valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kans-
saan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, jo-
ka oli toteutuva Jerusalemissa.�

Kirkastusvuorella toteutuikin aivan kirjaimellisesti Vanhan ja Uuden testamentin 
sulautuminen. Mukana on yhteensä kuusi henkilöä: opetuslasten ”kärkikolmikoksi” 
tituleeratut Pietari, Johannes ja Jaakob – sekä itsensä Jeesuksen lisäksi VT:n henkilöt 
Mooses ja Elia. Pietarin päinvastaisesta pyynnöstä huolimatta Kirkastusvuorelle ei jää-
ty asumaan pidemmäksi aikaa – taivaallisten kokemusten äärelle ei voinut tehdä majaa. 

Lauantaina ”Jaakko heittää kylmän kiven järveen”. Silloin vedet kylmenevät, ainakin 
perinneuskon mukaan. Unikeonpäivää vietetään ensi maanantaina Heidin päivänä. Päi-
vän juuret palautuvat 200-luvun kirkkohistoriaan. Legendan mukaan seitsemän efeso-
laista marttyyria nukkuivat 200 vuotta paettuaan ensin keisari Deciuksen vainoja vuon-
na 249. Jos unikeonpäivänä nukuttaa, voi varautua, että koko seuraava vuosi on uninen. 
Naantalin perinteisiin on kuulunut unikeonkarnevaalin viettäminen 1880-luvulta lähti-
en ja unikeon valinta vuodesta 1958 lähtien. Laihialla todettiin, että ”joka unikeonpäivä-
nä talossa viimeksi jää nukkumaan, hän on sen talon unikeko eli laiskin koko vuoden.”

peKKa TuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps.97:1–2, 5–6, 10–11  
Ensimmäinen lukukappale 
2. Moos. 34:29–35 
Toinen lukukappale 2. Kor. 3:7–18 
Evankeliumi Luuk. 9:28–36 

Herra Jeesus Kristus,

täytä meidät rakkaudellasi 

ja auta näkemään,

ettei mikään tekomme ole sinulle liian vähäinen,

mikään lahjamme liian suuri,

eikä mikään taakkamme liian painava.

Aamen.

w w w.sxc . hu /  Mate us z  K a p c ia k
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Ikkunan takana paistaa aurinko ja sisään 
leyhyy mäntymetsän tuoksua.   

– Tänään meillä on vuorossa adven-
tinaika ja joulu, julistaa pastori Elina Hy-
vönen kuitenkin salin edessä. Se saa ai-
kaan naurua.

Joulu on lahjojen aikaa. Siksipä eteen 
kannetaan kasa paketteja. Yhdessä tunnis-
tetaan, mitä erimuotoisissa lahjapaketeis-
sa saattaisi olla. Diakoniatyöntekijä Kai-
sa Jaakkola nostaa yksi kerrallaan pake-
tin nähtäväksi ja kokeiltavaksi.  

Pulpeteissa istutaan kaksittain. Jokai-
sesta pöydästä nousee ylös käsipareja tie-
tämisen tai ainakin arvaamisen merkiksi. 
Paketeista paljastuu kirjaa, kynttilää ja jo-
pa tyhjä ilmapallo. Sen arvaaminen viekin 
hieman aikaa. 

Sitten lauletaan joululauluja. Kanttori 
Taina Voutilainen istahtaa pianon taak-
se ja kajauttaa ilmoille tutun joululaulun 
ensi sävelet.

Yhteislaulun jälkeen jokainen saa 
eteensä paperin, johon saa piirtää oman 
näkemyksensä joulusta. Arkeilla näkyy 
kynttilöitä, joulukuusia ja lahjoja tonttu-
ja unohtamatta. Myös seimi kuuluu use-
an jouluun.

Paras on kuitenkin vielä edessä. Jokai-
nen saa oman joululahjansa. 

elina-papin 
oma seurakunta
Kehitysvammaisten nuorten omalla rip-
pileirillä Rokualla on mukana kymmenen 
nuorta, joista jokaisella on mukanaan yksi 
tai kaksi avustajaa. Enemmistö avustajista 
on nuoria, noin kaksikymppisiä. 

– Yhdet serkukset täällä on, mutta suu-
rin osa avustajista on sellaisia, jotka opis-
kelevat sosiaalialaa tai heillä on perheenjä-
seniä joilla on kehitysvamma, kertoo kehi-
tysvammaistyön pastori Elina Hyvönen.

Ulkopuolisesta leiriläiset ja avustajat 
näyttävät yhdeltä perheeltä, niin että en-
sisilmäyksellä näyttäisi siltä, kuin jokai-
sella leiriläisellä olisi mukanaan sisko, veli 
tai vanhempi. Vaikka leiriläiset ja ohjaajat 
halaavat, kinaavat ja heittävät vitsiä keske-
nään, he ovat tavanneet toisensa vasta pari 
päivää aiemmin. 

– Nämä meidän erityisnuoret ovat hy-
vin välittömiä, he ystävystyvät nopeasti ja 
halailevat silloin kun siltä tuntuu, Hyvö-
nen luonnehtii. 

Yli 20 vuotta kehitysvammaisten pasto-
rina toiminut Hyvönen tuntee melkeinpä 
kaikki Oulun seudulla asuvat perheet, jois-
sa on kehitysvammainen. Suhde ”oman” 
seurakunnan jäseniin on tiivis. 

Esimerkiksi kun toukokuussa Hieta-
saaressa vietettiin virkistyspäivää perheil-
le, joissa on kehitysvammaisia lapsia, hän 
tiesi kaikki nimeltä, vaikka perheitä oli 
paikalla parisenkymmentä.

– Niin, Elina se oli minullakin rippipap-
pina, totesi perhepäivässä afroperuukkiin 
sonnustautunut 24-vuotias Kai Koljonen.

HIEMAN 
ERILAINEN RIPPILEIRI
isoset 
Kaitsu, perttu ja Teemu
Koljonen, eli tuttavallisemmin Kaitsu, toi-
mii nykyisin myös vapaaehtoisena nuo-
rempiensa parissa. Samoin tekevät hänen 
ikätoverinsa Perttu Koskinen ja pari vuot-
ta nuorempi Teemu West. 

Kolmikko muistaa innostuksen isois-
toimintaan syntyneen jo omalla rippilei-
rillä. Aika on kypsyttänyt nuoret miehet 
esikuviksi.  

– Minulla elämä oli aika railakasta täy-
si-ikäiseksi tultuani, kertoo Teemu. 

Muutto ryhmäkotiin kuitenkin rau-

hoitti menoa ja herätti kiinnostuksen mui-
hin harrasteisiin. Viimeiset kolme vuotta 
on kulunut kitaraa soitellessa. Suunnitel-
missa on myös opiskelemaan hakeminen. 

Siitä, että koko kaverikolmikko toimii 
leirillä isosina, on Pertun ja Teemun mu-
kaan kiittäminen Kaitsua. 

– Minähän se olin pääjehu, tunnustan. 
Kerran vain innostuin kysymään Elina-
papilta, olisiko isosille tarvetta ja siitä se 
lähti, Kaitsu kertaa taustoja. 

Hän toimii Leinonpuiston koulussa 
avustajana, ja työtehtävät ovat hyvin sa-
manlaisia myös leirillä.

TeKSTi: elSi HuTTuNeN
KuvaT: SaNNa KrooK ja 

elSi HuTTuNeN

Konfirmaatiopäivänä leirin väki oli koossa viimeistä 
kertaa. Rivin päädyissä vasemmalla Elina Hyvönen ja 
oikealla Kaisa Jaakkola.
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– Parasta on se, että on saanut tukea 
noita nuoria, toteaa Kaitsu muiden nyö-
kytellessä.

Kolmikko on vetänyt leirillä aamu-
jumppia, auttanut tehtävissä ja ollut vain 
seurana.

– Todella innokkaasti nuoret lähtevät 
mukaan, kiittelee Teemu. 

– On kiva, kun tulee nuorempien kans-
sa juttuun. Ja mukava, kun pyytävät ruo-
kalassakin samaan pöytään, Perttu toteaa. 

Työ on niin palkitsevaa, että hänkin 
toimii isosena lomaviikkonsa aikana. Ar-
kipäivät Pertulla kuluvat työskennellessä 
sairaalan kahvilassa.

Kaikille kolmelle isoshomma on ikään 
kuin harrastus. Kaitsu, Teemu ja Pertu 
kertovat suunnitelleensa isoshommia pal-
jon myös etukäteen. Ideoita on tulevaisuu-
teenkin ja kaikki haluaisivat myös jatkaa 
isosina.

juhlia, käskyjä 
ja tunteita
Kehitysvammaisille nuorille pidetään ny-
kyisin oma rippileiri joka vuosi. Aiemmin 

leirejä oli harvemmin ja niillä oli useam-
man ikäisiä.

– Rippikouluun tulee nuoria Oulusta ja 
lähikunnista. Monille leiri on ensimmäi-
nen kerta poissa kotoa, Hyvönen kertoo.

Leirin opetuksessa käsitellään samoja 
aihepiirejä kuin muillakin rippileireillä, 
mutta kevennetyssä muodossa. 

Läpi käydään kirkkovuoden tapahtu-
mat ja tutustutaan käskyihin ja tunnus-
tuksiin. Häitä ja kastejuhlia ei leikitä, mut-
ta ehtoollisen nauttimista harjoitellaan. 

Nuorilla tunteet tunnetusti leiskuvat. 
Tälläkin leirillä ihastutaan, vihastutaan ja 
podetaan koti-ikävää. 

– Ihastumisia tapahtuu aina. Tänä aa-
munakin ehdimme nähdä jo melkoista 
tunteenpaloa, Hyvönen kertoo hymyillen, 
mutta nimiä paljastamatta.

Tunnetta on ilmassa myös Kastellin 
kirkossa konfirmaatiopäivän koittaes-
sa. Leirillä harjoiteltu ehtoollinen sujuu 
mullistuksitta ja perheenjäsenten ja ys-
tävien silmien alla kaikista kymmenestä 
leiriläisestä tulee täysiveroisia seurakun-
nan jäseniä. 

Rutistuksessa isoset Perttu Koskinen ja Teemu West. Kai Koljonen tsemppaa etualalla. 
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Tuomiokirkko- 
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Jyrki 
Vaaramo ja avustaa Juha 
Sarkkinen. Kanttori Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso. 
YLE radio 1 ja www.virtuaa-
likirkko.fi.
Messu su 2.8. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen ja avustaa Juha Sarkki-
nen. Kanttori Raimo Paaso 
ja urkuri Maija Tynkkynen. 
www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan seurakunta
Konfirmaatiomessu su 
26.7. klo 10 Karjasillan kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustavat teol. opisk. 
Eerika Granlund ja Tapa-
ni Raappana, nuorisotyön 
ohj. opisk. Salla Heikkinen 
ja Sanna Rönkkö, kanttori-
na Ilkka Järviö. Karjasilta 5 
-rippikouluryhmä. 
Messu su 26.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Mik-
ko Salmi, saarna teol. opisk. 
Hanna Viren, kanttorina Ju-
ha Soranta. 
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 12 Pyhän Andre-
aan kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, kanttorina 
Sari Wallin. 

Messu su 26.7. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mitta Mikko Salmi, saarnaa 
teol. opisk. Hanna Viren, 
kanttorina Juha Soranta.
Konfirmaatiomessu su 
26.7. klo 14 Karjasillan 
kirkossa. Toimittaa Kim-
mo Kieksi, avustavat teol. 
opisk. Eerika Granlund ja 
Tapani Raappana, nuo-
risotyön ohj. opisk. Salla 
Heikkinen ja Sanna Rönk-
kö, kanttorina Ilkka Jär-
viö. Karjasilta 6 -rippikou-
luryhmä. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Erja Järvi, avus-
tavat Esa Nevala, Henrik 
Ketola, teol.opisk. Jarkko-
Pekka Kärkkäinen, kantto-
rina Sari Wallin. Maikkula 
1- ja Maikkula 2 -rippikou-
luryhmät.
Messu su 2.8. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa 
Sanna Okkola, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 2.8. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimit-
taa Ulla Säilä, avustaa Ni-
na Niemelä, kanttorina Ilk-
ka Järviö. 
Messu su 2.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Sanna Okkola, kanttori-
na Paavo Kiuru. 

Tuiran seurakunta
Messu su 26.7. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Riitta 
Louhelainen, avustaa San-
na Komulainen, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 26.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Anna-Maria Veijo, kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki. 
Konfirmaatiomessu su 
26.7. klo 10 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa ja kon-
firmoi Riikka Honkavaara, 
avustaa Päivi Jussila, San-
na Tervo ja Sanna Parkki-
nen, kanttorina Tiina Park-
kinen. Koskela 2 -rippikou-
luryhmä.
Konfirmaatiomessu su 
26.7. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa ja kon-
firmoi Päivi Jussila, avustaa 
Riikka Honkavaara, Sanna 
Tervo, Sanna Parkkinen ja 
Tiina Parkkinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Kuivas-
järvi 1 -rippikouluryhmä.
Iltamessu su 26.7. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Anna-Maria Veijo, kanttori-
na Heikki Jämsä. 
Viikkomessu ke 29.7. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Heikki Jämsä. 
Messu su 2.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Juha Tah-
kokorpi, avustaa Riikka Hon-
kavaara, kanttorina Heikki 
Jämsä. Radiointi Radio Dei.
Messu su 2.8. klo 10 Pyhän 

Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Päivi Jussila, avustaa 
Elina Lapinoja, kanttorina 
Ulla Metsänheimo. 
Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Petteri Tuulos, avustaa 
Anna-Leena Ylänne, Emmi 
Korpi, Monica Heikkinen ja 
Elina Kinnunen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Pyhä Tuo-
mas 1 -rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Petteri Tuulos, avustaa 
Anna-Leena Ylänne, Emmi 
Korpi, Monica Heikkinen ja 
Elina Kinnunen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. Tuira 2 -rip-
pikouluryhmä.
Iltamessu su 2.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Nan-
na Helaakoski, avustaa Elina 
Lapinoja, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki.
Viikkomessu ke 5.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Juha Tahkokorpi, puhe Vil-
le Typpö, kanttorina Tommi 
Hekkala. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 26.7. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, saarnaa 
Paavo Moilanen, kanttorina 
Lauri Nurkkala. Yksinlaulua 
Aino Mäntylä. Radio Dei.
Messu su 26.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Lauri Nurkkala.
Messu su 2.8. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Val-
lo Ehasalu, kanttorina Lau-
ri Nurkkala.
Messu su 2.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Paavo Moilanen, kant-
torina Lauri Nurkkala.

YLIKIIMIngIn ALue
Messu su 26.7. klo 10 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Veijo Koivula, kanttorina 
Jenni Rautakoski.
Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 10 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa ja konfirmoi 
Martti Pennanen, saarnaa 
Olavi Isokoski, kanttorina 
Leo Rahko. Ylikiimingin rip-
pikouluryhmät.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
26.7. klo 18. Toimittaa Ve-
sa Äärelä, kanttorina Timo 
Ustjugov.
Messu su 2.8. klo 10. Toimit-
taa Juhani Pitkälä, kanttori-
na Timo Ustjugov. Rauhan-
yhdistyksen kirkkopyhä ja 
kesäseurat.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 
26.7. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa Sami 
Puolitaival, saarna Arto Ne-
vala, kanttorina Essi Takki-
nen. Konfirmoitavana kesän 
5. leiririppikouluryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 2.8. 
klo 10 seurakuntakeskukses-
sa. Toimittaa Martti Heino-

nen, saarna Eeva Mertanie-
mi, kanttorina Hannu Nieme-
lä. Konfirmoitavana kesän 6. 
leiririppikouluryhmä. 
Maakirkko ke 12.8. klo 18 
Loukkojärvellä Laura Lehto-
rannalla, Pikkuviitajärventie 
285, Jaakko Kaltakari.

Kempele
Messu su 26.7. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Leena Brockman, avustaa 
Veijo Lauronen, kanttorina 
Tomi Heilimo.
Messu su 2.8. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Toimittaa Pekka Rehumäki, 
avustaa Leena Brockman, 
kanttorina Emilia Soran-
ta. Kamarikuoro Aiolos Eli-
na Könösen johdolla. Viu-
lu Sinikka Ala-Leppilam-
pi. 50-vuotta sitten ripille-
päässeiden kutsujumalan-
palvelus. Valtakunnallinen 
radiojumalanpalvelus. 

Kiiminki
Messu su 26.7 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Asikai-
nen, avustaa Raimo Salo-
nen, kanttorina Katri Nis-
kakangas.
Messu su 2.8 klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kron-
qvist, avustaa kesäteologi 
Marika Pulkkinen, kanttori-
na Jarkko Metsänheimo.
Messu su 2.8. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, avustaa 
kesäteologi Marika Pulkki-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

Liminka
Messu su 26.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, kanttorina Hanna Korri.
Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 10 kirkossa. 

Lumijoki
Messu su 26.7. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Riihimä-
ki, kanttorina Hanna Korri.
Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Riihimäki, kantto-
rina Maili Muuttola-Junk-
konen.

Muhos
Musiikkimessu su 26.7. klo 
10 kirkossa, toimittaa Jou-
ni Heikkinen, avustaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttorina 
Ossi Kajava. Musiikkia Ant-
ti Kauppila, viulu, Juho Nis-
si, sello, Johanna Kiviharju, 
huilu, Petri Aho, klarinet-
ti ja Kaisa Ranta, sopraano.
Kyläkirkko su 26.7. klo 12 
Mäntyrannan salissa.Toimit-
taa Jouni Heikkinen, kantto-
rina Ossi Kajava. Musiikkiesi-
tys Lale Cevirel. Kirkkokahvit.
Virsimessu su 2.8. klo 18 
kirkossa, toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, kanttorina 
Erika Holappa.

Oulunsalo
Messu su 26.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, saarna Saana Pekkanen, 

kanttorina Tuomo Kangas.
Messu su 2.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Tuomo Kangas

Pudasjärvi
Messu su 26.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Kukkurai-
nen, avustaa Jaakko Sääski-
lahti, kanttorina Keijo Pii-
rainen. Martat avustavat. 
Taksi seurakuntakodilta klo 
9.30, omavastuu 3 € / edes-
takainen matka.
Messu su 2.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Sääski-
lahti, kanttorina Keijo Piirai-
nen. Taksi seurakuntakodil-
ta klo 9.30, omavastuu 3 € / 
edestakainen matka. 

Siikalatva
KeSTILä
Messu su 26.7. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
Messu su 2.8. klo 12 Kes-
tilän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Pentti Jäntti.

PIIPPoLA
Messu su 26.7. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Arja 
Leinonen
Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 10 Piippolan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Pekka Kyöstilä.

PuLKKILA
Messu su 26.7. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Pekka Kyös-
tilä.
Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 12 Pulkkilan kir-
kossa. Toimittaa Erkki Piri, 
kanttorina Pekka Kyöstilä. 

PYhänTä
Messu su 26.7. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Pekka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. 
klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Pekka Jäntti. 

RAnTSILA
Messu su 26.7. klo 19 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Arja 
Leinonen.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. 
klo 19 Kärsämänkylän ruko-
ushuoneessa. Toimittaa Harri 
Isopahkala, kanttorina Pent-
ti Jäntti. Kirkkokahvit. Huo-
mioikaa kellonajat.

Tyrnävä
Messu su 26.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, kanttorina Rii-
na Impiö.
Sanajumalanpalvelus su 
2.8. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Timo Lii-
kanen, kanttorina Riina 
Impiö.
Messu su 2.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa, toimittaa 
Timo Liikanen, kanttorina 
Riina Impiö.

A
rkisto

Oulun tuomiokirkko on avoinna 
joka päivä kello 11–21 

elokuun loppuun saakka.
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A r k i s to
Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vanhan kappelin virsihar-
taudet: Su 26.7. klo 12. Jyrki 
Vaaramo ja Raimo Paaso.
Su 2.8. klo 12. Anna-Ma-
ri Heikkinen ja Maija Tynk-
kynen.

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

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaudet ou-
lujoen kirkolla. Sateen sat-
tuessa hartaudet kirkossa.
To 23.7. klo 18. Toimittaa 
teol.yo Anna Tausta, kant-
torina Lauri Nurkkala. 
To 30.7. klo 18. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kant-
torina Lauri Nurkkala. 
To 6.8. klo 18. Toimittaa 
Paavo Moilanen, kanttori-
na Lauri Nurkkala.

Musiikki ja kulttuuri

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

Karjasillan seurakunta
Iltamusiikkia ma 27.7. klo 
19, Karjasillan kirkko. Ks. 
erillinen ilmoitus s. 15.
Kirjavirtaa Pappilassa! Ke 
26.8. klo 18 Kastellin kirkko. 
Ks. erillinen ilmoitus s. 14.
Tämän runon tahtoisin 
kuulla. Runoilta toiveru-
noista järjestetään su 1.11. 
Kastellin kirkossa. Kerro 
meille jo nyt, mikä runo sai 
sinut tuntemaan itsesi hy-
väksi? Mikä runo on sanoit-
tanut tunteesi? Mikä runo 
on koskettanut sinua eni-
ten? Postita tarinasi sähkö-
postiosoitteeseen juha.va-
hakangas@evl.fi tai kirjees-
sä Nokelantie 39, 90150 Ou-
lu. Kirjeeseen merkintä ”Tä-
män tahtoisin kuulla”.

Tuiran seurakunta
Kesäillan urkukonsertit 
keskiviikkoisin klo 19 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Ks. juttu 
tällä sivulla.

Oulujoen seurakunta
YLIKIIMInKI
Kesäillan musiikkihetket 
torstaisin kirkossa. 
To 23.7. klo 20. Virsi-ilta, Lau-
ri Nurkkala, urut.
To 30.7. klo 20. Henna-Mari 
Sivula, laulu Raakel Pöyhtä-
ri, urut.
To 6.8. klo 20. Ville-Veikko 
Telkki, laulu ja Mari-Anna 
Telkki, piano.

Diakonia
Työttömien ruokailu ke kes-
kiviikkoisin klo 11–13 Öbergin 
talo. Aterian hinta 2 euroa.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-

nantaisin klo 9–11 p. 08 3161 
405 keskustelua, kotikäyn-
tiä tai taloudellisen tuen ha-
kemista 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. 

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus ma 
anantaisin klo 9–11 p. 08 
5313 519 tai käymällä pai-
kan päällä Myllyojan seura-
kuntatalo, Koivumaantie 2

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
näKöVAMMAISeT
näkövammaisten ret-
ki hailuotoon pe 14.8. Tu-
tustutaan mm. Marjanie-
meen, Luototaloon, kirk-
koon ja emutarhaan. Ruo-
kaillaan Luotsiravintolassa. 
Paikallisopas kertoo Hailuo-
don historiasta ja nykypäi-
västä. Retken hinta 10 € si-
sältää matkan ja ruokailun. 
Lähtö klo 9 linja-autoase-
man tilausajolaiturista. Pa-
luu samaan paikkaan noin 
klo 17.30. Sitovat ilmoittau-
tumiset viimeistään 4.8. p. 
3161 340. Huom. erillistä 
retkikirjettä ei lähetetä.
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. 

Lapset ja lapsiperheet
Lastenpäivät Lämsänjär-
ven ja hietasaaren kau-
punkileirikeskuksissa hei-
näkuun loppuun arkipäi-
visin klo 10–15. Suunnat-
tu 7–12-vuotiaille oululaisil-
le eli 1997–2002 syntyneil-
le. Ohjattua toimintaa, har-
taushetkiä, leikkejä, askar-
telua, pelaamista ja retkei-
lyä. Toiminta on ilmaista, 
lapset saavat päivittäin ate-
rian. Ilmoittautuminen pai-
kan päällä.

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.

Karjasillan seurakunnan 
päiväkerhot alkavat viikolla 
34. Vapaita paikkoja voi tie-
dustella marjaana.lassi@evl.
fi tai ilmoittautua 31.7. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo.

Nuoret

Tuiran seurakunta
Tuu Tsekkaan -tapahtu-
ma to 20.8., Tuiran kirkko. 
Voit tutustua Tuiran seu-
rakunnan nuorten toimin-
taan kaudelle 2009–2010. 
Illassa mukana houseban-
di ja tarjolla ilmaista mak-
karaa ja mehua. Tapahtuma 
on tarkoitettu yli 15-vuoti-
aille nuorille. 

Oulujoen seurakunta
Avarit eli nuorten avoi-
met illat tiistaisin ja torstai-
sin klo 18–21, Hintan seura-
kuntatalo. Oulujoen nuoret 
pitävät paikkaa auki muille 
nuorille.  

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 5.8. klo 13.30, 
Intiön seurakuntakoti. 

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11 numerossa (08) 531 
4616, kun haluat pyytää ko-
tikäyntiä. 

Leirit ja retket
Sydänleiri 24.–27.8. Rokuan 
leirikeskus. Sydänyhdistysten 
ja Oulun seurakuntien yhtei-
nen sydänleiri. Hinta 64 €. 
Hintaan sisältyy matkat, ma-
joitus täysihoidolla ja vakuu-
tus Oulun seurakuntien jä-
senille. Ilmoittautumiset vii-
meistään 5.8. yhteiseen seu-
rakuntapalveluun p. 08 3161 
340. Vetäjinä diakoniatyön-
tekijät Sirpa Kemppainen ja 
Nina Niemelä.
omaishoitajien leiripäi-
vä to 3.9. klo 11–17, Roku-
an leirikeskus. Päivään voi 
osallistua yksin tai yhdes-
sä läheisen kanssa. Leiri al-
kaa klo 11.30 ja päättyy klo 
17. Päivän hinta on 12 € sis. 
matkat, ruokailut ja vakuu-
tuksen Oulun ev.lut. seura-
kuntien jäsenille. Ilmoittau-
tuminen 28.8. mennessä p. 
08 3161 340. Linja-autokul-
jetus: 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. Ilmoittau-
du www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo tai arkisin klo 9–16 p. 
08 3161 340. Leirimaksu 39 
€. Lisätietoja 040 5747 163 
tai 040 5747 158.

Karjasillan seurakunta
eläkeläisten leiripäivä ma 

10.8. klo 9–15 Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ilmoit-
tautuminen 24.7. mennessä 
yhteiseen seurakuntapal-
veluun p. 08 316 1340. Lin-
ja-autoreitti: Caritas (Lintu-
lammentien pys.) 7.40, Kar-
jasillan kirkko 7.50, Kauko-
vainion kappeli 8.00, Kas-
telli, Töllintie 8.15, Maikku-
la 8.25 ja Kaakkuri (Siipiku-
jan pys.) 8.40.

Oulujoen seurakunta
eläkeläisten leiri 10.–13.8. 
Rokuan leirikeskus. Etusija 
oulujokisilla. Hinta 64 € sis. 
matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen Oulun seurakun-
tien jäsenille. Ilm. viimeis-
tään 24.7. 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.
hautausmaakierrokset ou-
lujoen hautausmaalla ja 
vanhassa pappilassa tors-
taisin klo 17–19. Lähtö kir-
kon ja hautausmaan park-
kialueelta. Kierrokset ovat 
maksuttomia. Oppaana toi-
mii Kaarina Niskala.
hautausmaakierros Inti-
ön hautausmaalla maanan-
taisin klo 18–20. Lähtö In-
tiön hautausmaan pääpor-
tilta. Kierros on maksuton. 
Oppaana toimii Kirsi Eskola. 
Teemana ma 27.7. ja 3.8. vir-
kamiehiä ja tervaporvareita.
naisten ilta ma 27.7. klo 18, 

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Illassa keskustelua, 
yhdessäoloa, hartaus, ilta-
teet / kahvit  ja sauna.
Sinkkuilta ti 28.7. klo 18 Hie-
tasaaren leirikeskuksessa. 
Yhdessäoloa nuotion äärellä. 
Ulkoilua, iltahartaus ja mah-
dollisuus saunomiseen. 

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 26.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

SYKSYn 
enSIMMäInen 
TuoMASMeSSu 

Sunnuntaina 23.8. 
Tuomiokirkossa. 

Saarna Juha Sarkkinen.

Matalan kynnyksen konsertteja 
Puolivälinkankaalla 

Pyhän Tuomaan kirkossa jär-
jestetään matalan kynnyksen 
kesäkonsertteja aina elokuun 
puoleenväliin asti. Konserteista 

voi nauttia joka keskiviikko kello 19.
Tuiran seurakunnan kanttori Raa-

kel Pöyhtäri kertoo, että kesän aikana 
tullaan kuulemaan hyvin monenlais-
ta musiikkia ja nauttimaan monipuo-
lisista esiintyjistä. 

Konserttihetki on vapaamuotoi-
nen, eikä sitä ole sidottu tiettyyn tyy-
liin. Esiintyjät saavat itse vapaasti luoda 
oman ohjelmansa. Yhteistä konserteille 
ovat kuitenkin kesä ja kepeä tunnelma.

– Nämä ovat matalan kynnyksen 
konsertteja, jonne ohikulkijat ovat 
tervetulleita poikkeamaan ja nautti-
maan vaikka vain hetken ajan kesä-
illan sävelistä, kanttori Raakel Pöyh-
täri lupaa.

29. heinäkuuta kuullaan kitaroil-
la musisoivaa parivaljakkoa. Duo 
Mari Mäntylä ja Hannu Annala on 
konsertoinut yhdessä vuodesta 2003. 
Molemmat kitaristit ovat aktiivisesti 
tehneet työtä omaan instrumenttiin-

sa liittyvän musiikin ja pedagogiikan 
kehittämiseksi Suomessa. Ohjelmisto 
koostuu renessanssi-barokkiajan mu-
siikista. Säveltäjistä mainittakoon J.S 
Bach,J. Dowland, H. Neusidler, A. Fal-
cenhagen, A. Vivaldi. 

5. elokuuta kuullaan Niemelän ur-
kukonsertti. Elias Niemelä soittaa il-
lan konsertissa sekä romantiikan- et-
tä barokinajan urkumusiikkia. Lisäksi 
ohjelmassa on muutama ”räiskyväm-
pi” urkusovitus. 

Niemelä on aloittanut vuonna 2008 
kirkkomusiikin opinnot Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulussa, pääai-
neenaan urkujensoitto. Hän on esiin-
tynyt urkurina lähinnä koulun jär-
jestämissä konserteissa, sekä muuta-
missa yksittäisissä tilaisuuksissa Ou-
lun seudulla. 

Kesän viimeisessä konsertissa 12. 
elokuuta kuullaan baritoni Jussi Juo-
laa säestäjänään Lauri-Kalle Kallunki 
pianossa ja uruissa.

Lisätietoja konserteista kanttori Raakel 
Pöyhtäri p. 040 574 7086.



14    Nro 24      23.7.2009

23.7.–6.8.2009enot oulussa 

heLMI-MuSKARIT jATKuVAT

pyhän andreaan kirkolla Kaakkurissa
alkaen tiistaina 18.8.
klo 16.30–17.00  alle 1-vuotiaat vanhemman kanssa
klo 17.00–17.30 1–2-vuotiaat vanhemman kanssa
klo 17.30–18.00 2–3-vuotiaat vanhemman kanssa
klo 18.00–18.30 2–3-vuotiaat isin kanssa

Kastellin kirkon pappilassa 
alkaen keskiviikkona 19.8.
klo 17.30–18.00
3–4-vuotiaat vanhemman kanssa

Syyskaudella on 14 kokoontumiskertaa. Lukukausimak-
su on 50 €. Ryhmiin otetaan 12 lasta vanhempineen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ohjaajille:
Kaakkuri: Jenni Koskenkorva, p. 045 1213 214
Kastelli: Maria Portaankorva, p. 040 7384 355

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
 Matti Pikkarainen, tuomiorovasti
 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

Elojuhla Oulujoella
sunnuntaina 9.8.2009

Oulu – 
140 kansallisuuden koti

Messu Oulujoen kirkossa klo 10

Saarna: Paavo Moilanen
Liturgia: Jouni Riipinen
Kanttori: Lauri Nurkkala

Oulujoen lapsikuoro, 
johtaa Anna Haanpää-Vesenterä

Maranatha-kuoro, 
johtaa Outi-Mari Karppinen

Suntio: Mika Nissinen

Kirkkokahvit Pappilan pihamaalla

Ohjelma:
Lipunnosto ja lippulaulu

Juonto: Ilkka Mäkinen
Haastattelu: Rodi Ciwan, yrittäjä

Kelttiläistä musiikkia: 
Mikko Sadinmäki & Cascade

Puhe: Árpád Kovács, kansainvälisentyön pastori 
Arabialaista musiikkia: Hagar Zawia -kuoro 

Tervehdys: Piispa Einars Alpe, 
Latvian ev.-lut. kirkko

Tervehdys: Jouni Riipinen, 
Oulujoen uusi kirkkoherra

Loppusanat: Paavo Moilanen, 
Oulujoen kirkkoherra

Siunaus: Piispa Einars Alpe 
Virsi 501

PYhäKouLun-
oPeTTAjIen 

PeRuSKuRSSI

pe 28.8. ilta ja la 29.8. 
päivä Tuiran kirkolla

Käymme läpi perusasioi-
ta, joita sinun tulee tie-
tää pyhäkoulua pitäes-
säsi. Annamme havain-
nollistamisen virikkeitä 
ja taitoja. Tutustumme 
Raamatun kerrontaan. 
Käymme läpi lapsen us-
konnollista kasvua.

Ilmoittautumiset: Ai-
la Valtavaara p. 040 574 
7109 (tekstiviestinä) ja 
aila.valtavaara@evl.fi.

VAnhuSLInjA 

Soita ke klo 9–11 p. (08) 
531 4616, kun haluat 
pyytää kotikäyntiä. 

YLIKIIMIngIn SeuRA-
KunTAPIIRIn ToIMISTo 
Avoinna heinäkuussa 
ma ja to klo 9–12. Paikal-
la on päivystävä pappi.

DIAKonIAn PäIVYSTYS 
Ma klo 9–11 p. (08) 5313 
519, Myllyojan seurakun-
tatalo, Koivumaantie 2.

KIRjAVIRTAA PAPPILASSA!

Kirjallisuuspiiri lukevaisille, siis meille kaikille
Kastellin kirkon pappilassa keskiviikkoisin kello 18

26.8.
Sofi Oksanen: Puhdistus
Susanna Linna: Simpukankuorelta kotiin. Matkani 
Santiago de Compostelaan

23.9.
Umberto Eco: Ruusun nimi
Tracy Chevalier: Tyttö ja helmikorvakoru

28.10.
John Boyne: Poika raidallisessa pyjamassa
Marilynne Robinson: Gilead

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

16.12.
Mauri Kunnas: Joulupukki
J.R.R. Tolkien: Hobitti eli sinne ja takaisin

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuk-
sia, pohdintaa, kysymyksiä ja keskustelukumppanin 
tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivoma-
si foorumi. Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, 
kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen. 
Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lukukoke-
muksiasi Kastellin kirkon pappilassa, kerran kuukau-
dessa. Lisätietoja pastori Juha Vähäkangas, p. 040 
5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

TuLe MuKAAn 
SARASTuS-KuoRoon!

Kausi alkaa to 6.8. klo 
18–20 Öbergin talolla. 

Tule laulamaan ja soit-
tamaan erilaisiin tilai-
suuksiin. Lisäinfoa: tai-
na.voutilainen@evl.fi 
tai p. 044 3161 729.

VIIKKo AIKAA ILMoITTAuTuA PäIVäKeRhoon!

Seurakuntien päiväkerhot aloittavat toimintansa 
Oulussa elokuun puolivälin jälkeen viikolla 34. Il-
moittautumisaika päättyy heinäkuun lopussa. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja päiväkerhoista osoit-
teessa: www.oulunseurakunnat.fi/ilmo

Elokuisille torstaipäiville ja illoille on tarjolla 
ohjelmallista tekemistä kuvankauniin Kos-
kelan seurakuntakodin pihapiirissä. Tapah-
tumiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki.

Ensimmäisen kerran kokoonnutaan 6. elokuuta, 
jolloin kello 11–14 on luvassa pihaleikkejä, laulua, 
lätyn ja makkaran paistoa kahvitarjoilua unoh-
tamatta. Kesäpihatapahtumassa hartauden pitää 
Riikka Honkavuori.

Seuraavana torstaina 13. elokuuta teemana on 
nuotioilta. Nuotiolle kokoonnutaan kello 18 laula-
maan ja käristämään makkaraa. Säestäjänä ja har-
tauden pitäjänä toimii Terhi-Liisa Sutinen.

Torstaina 20. elokuuta iltakuudelta palkeet pää-
sevät todella valloilleen, sillä illan teemana on vir-
silauluilta. Toivevirsiä lauletaan Arvo Ågrenin 
säestyksellä ja kahvitarjoilun virkistämänä.
Kuun viimeisenä torstaina luvassa on varsinaista 
historian siipien havinaa, kun kello 18 kokoonnu-
taan vanhojen koululaulujen laulantaan. Säestäjä-
nä toimii kanttori Lauri-Kalle Kallunki ja hartau-
den pitää Pasi Kurikka. 

Koskelassa vietetään 
ohjelmallista elokuuta



15   Nro 24      23.7.2009

elämän polku
Ronkanen, Topi Eemeli Sarja, 
Reetta Maria Tolonen, Nevia 
Lydia Viuhkola. 
oulujoki: Sanna Maria Ee-
rola, Miko Markus Kristi-
an Gehör, Topias Kalle Ju-
hani Häggman, Aleksante-
ri Urho Ijäs, Aki Santeri Ju-
misko, Miisa Kaisa Ilona Jääs-
keläinen, Laura Susanna Ca-
milla Keränen, Sunna Matil-
da Koivumaa, Roope Ilmari 
Nikula, Otso Väinö Viljami 
Sepänheimo, Neea Helmii-
na Komulainen, Joanna Au-
rora Kvist, Juulia Helmi Sofia 
Siltakoski, Alina Anna Mirja-
mi Tölli, Eemeli Juuso Matias 
Ukkola, Oskari Tuomo Topi-
as Ukkola, Helmi Elina Karo-
liina Ullgrén.

Vihityt
Tuomiokirkko: Jari Juha-
ni Karppanen ja Anna-Kai-
sa Mannila, Markku Aukus-
ti Muhonen ja Milla Kris-
tiina Siltanen, Magnus Jo-
han Hagnäs ja Maria Päivik-
ki Anunti, Jyrki Sakari Halli-
kainen ja Tarja Helena Kaup-
pi, Erkka Ari Juhani Haukijär-
vi ja Merja Inkeri Ylitolonen.
Karjasilta: Sampo Hannes 
Kullervo Saraniemi ja Stina 
Maria Haila, Mikko Tapani 
Koskinen ja Anuliisa Susan-
na Törmä, Kimmo Henrik 
Vuolteenaho ja Jenni Maria 
Savolainen, Janne Ensio Ilo-
mäki ja Liisa Annikki Halt-
tu, Ossi Hermanni Pohjois-
aho ja Anne Marjaana Haa-
taja, Janne Tapani Karjalai-
nen ja Katja Hannele Koivu-
kangas, Jaakko Henrik Moi-
lanen ja Fredrika Johanna 
Visuri, Ville Antti Johannes 
Airaksinen ja Teija Hanne-
le Cornelia Frederiksen, Ju-
ha Tapani Laurila ja Anna-
Maria Kaarina Pohjola, Toni 
Henrik Metsi ja Anna Katarii-
na Seppälä, Jari Matti Pitkä-

ranta ja Sanna Pauliina Mur-
toperä, Mikko Kalevi Rautio-
la ja Merja Helena Viuhkola, 
Tommi Erkki Olavi Siklander 
ja Päivi Marjatta Rajala, Pasi 
Kalevi Varhevaara ja Anu Su-
sanna Kärkkäinen, Jani Kris-
tian Lindroth ja Nina Susan-
na Kelloniemi.
Tuira: Pasi Heikki Tapani Jaa-
kola ja Milla Riikka Hannele 
Seppänen, Matti Hannes Sal-
mi ja Anne Maija Vuontisjär-
vi, Hannu-Pekka Ilmari Hau-
tanen ja Kirsi Riitta Hannele 
Seppänen, Olli Pekka Leski-
nen ja Noora Eveliina Hum-
mastenniemi, Antti Ilma-
ri Nätynki ja Marjut Hanne-
le Tuominen, Vesa Olavi Kor-
honen ja Outi Kaarina Kaup-
pila, Aki Mikael Karppanen 
ja Mari Elisabet Mäkelä, Kal-
le Viljam Parkkila ja Helena 
Irmeli Marttila, Veijo Ensio 
Räihä ja Hanna Maria Vuo-
rijärvi, Jussi Kalervo Tahko-
korpi ja Jenni Elina Pauliina 
Vinkki, Mikko Matias Lehto-
la ja Elisa Maria Johanna Fin-
nilä, Jarkko Petteri Puusaa-
ri ja Helena Marika Niiranen, 
Juha Markus Varanka ja Mer-
ja Maarit Kesälahti.
oulujoki: Jussi Henrikki 
Isojärvi ja Anni Tuulikki Iko-
nen, Jimmy Kristian Alatalo 
ja Taina Helena Junno, Ilk-
ka Veikko Juhani Madeto-
ja ja Eija Hannele Haapalai-
nen, Seppo Miikka Mikael 
Reinikainen ja Marjo Eveliina 
Suorsa, Heikki Kalle Kalervo 
Hellsten ja Minna Marja Haa-
vikko, Leo Jyrki Petteri Hylki-
nen ja Silja Kristiina Pelttari, 
Jussi-Tapani Riihijärvi ja Silja 
Maria Sevonkari.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eila Emilia 
Stark 79, Tauno Johannes 
Naukkarinen 90, Jarmo Jaak-
ko Matias Seppänen 50, Al-

var Kalervo Vehviläinen 92, 
Taimi Annikki Väisänen s. 
Kauppila 84.
Karjasilta: Tommi Jalmari 
Kankaansyrjä 44, Eini Marita 
Leskelä 51, Paavo Samuli Ni-
sula 74, Aili Marjatta Knuut-
tila s. Kyllönen 79, Matti Ii-
sakki Tapaus 80, Väinö Ante-
ro Tiikkaja 58, Kauko Artturi 
Väyrynen 72.
Tuira: Lahja Maria Junni-
la s. Sipola 86, Fanny Eliisa 
Junnila s. Ukonaho 90, Ger-
da Sylvia Kangas s. Mäki-
nen 97, Kari Matti Mällinen 
56, Jaako Juhani Niemelä 66, 
Tuovi Kyllikki Pitkänen s. Au-
vinen 88, Marjo Leena Korpi-
Tassi s. Hartikainen 57, Pek-
ka Johannes Polus  49, Erkki 
Taavetti Rantasuo 81.
oulujoki: Veikko Konstan-
tin Lindholm 84, Maire Sofia 
Pietilä s. Oulasvirta 84, Hilda 
Katariina Säävälä s. Ylilehto 
91, Juhani Viljami Alarauhio 
61, Elsa Katariina Jurvakai-
nen s. Kääriä 94.

Kastetut
Tuomiokirkko: Saana Jo-
hanna Hakkarainen, Jerry 
Johannes Mikkonen, Jesse 
Ilmari Mikkonen, Niko Ola-
vi Silventoinen, Pihla Olivia 
Lahti, Oona Sofia Ethel Luo-
to, Isel Alisia Nevala, Bianca 
Florence Eyong Ulmonen.
Karjasilta: Minja Ilona Haa-
pala, Titta Kaarina Kova-
niemi, Jasu Juhani Lauri-
la, Anton Atte Joakim Mali-
la, Nooa Niklas Mikola, Un-
na Emma Katariina Poussu, 
Sakari Eemil Ranta, Siiri Oli-
via Saarenheimo, Irina Hel-
mi-Mariel Hosionaho, Lumi 
Iiris Maria Kangasniemi, Sa-
ga Maria Elisabeth Kervinen, 
Venla Emilia Koivula, Otto 
Albin Kurikka, Nooa Manuel 
Poutiainen, Reko Veikka Vil-
jami Ronkainen.
Tuira: Janessa Jade Josefina 
Broström, Tiitu Milena Kris-
tiina Göös, Minttu Salla Ma-
ria Huhtalo, Henri Eino An-
tero Isoniemi, Liisa Mirja-
mi Kaakinen, Lyyti Valpuri 
Kauppinen, Luukas Verneri 
Lehtimäki, Iida Maria Läm-
sä, Elsi Helena Annikki Nik-
kinen, Niilo Onni Edvard Olk-
konen, Touko Oliver Pelko-
nen, Aatu Arvo Antero Pol-
vi, Aaron Olavi Rantsi, Elias 
Jalle Johannes Salonen, Ras-
mus Joonatan Saukkola, El-
li Iida Sofia Sikkilä, Sonja In-
keri Telkki, Eino Juhani Ter-
vahauta, Oona Maria Janet-
te Tuomainen, Ludi Wang, 
Inka Taika Aurora Halonen, 
Niila Matti Hintikka, Valtte-
ri Johannes Immo, Elias Juho 
Tapio Isoaho, Helvi Elle Iiris 
Kolmonen, Neo Väinö Ante-
ro Lepistö, Sienna Nuppu Ce-
lia Martikainen, Noora Nea 
Marika Molander, Vilma Jo-
sefiina Peltomaa, Veeti-El-
meri Peltoniemi, Simo Tee-
mu Pitkänen, Kosti Mikael 

RuSKAReTKI VuonTISPIRTILLe 

24.–27. syyskuuta 

Lähde nauttimaan Lapin ruskasta Vuontispirtin mai-
semiin retkeillen ja patikoiden. Tunturihotelli Vuon-
tispirtti sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuis-
ton maisemassa.  Matkalle mahtuu noin 50 henkilöä,  
etusija on tuomiokirkkoseurakuntalaisilla. Majoitus 2 
hengen hotellihuoneissa maksaa noin 240 € ja 4 hen-
gen mökissä 230 €. Hinta sisältää matkat, majoituk-
sen, aamupalan, retkieväät, päivällisen sekä tapatur-
mavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Tiedustelut Kirsi Karppiselta p. 040 5747 181 tai Sirk-
ku Nivalalta p. 040 7304 117. Ilmoittautumiset yhtei-
seen seurakuntapalveluun p. (08) 3161 340.

Musiikkia 
tuomio- 
kirkossa

Urkuvartit torstaisin klo 12.15

23.7. Raimo Paaso 
30.7. MaijaTynkkynen 
6.8. Maija Tynkkynen

Urkukonsertit 13.8.–27.8. 
torstaisin klo 19 

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

20.8. Juhani Romppanen 
27.8. Elisa Freixo (Brasilia) 

Ohjelma 5 e

ILTAMuSIIKKIA 

Ma 27.7. klo 19 
Karjasillan kirkossa

Aino Pohjanen, viulu, 
Annica Nyberg, piano 
Perttu Pannula, 
saksofoni. 

Vapaa pääsy

LäheTYSILTA 

Ke 5.8. klo 18 
Tuiran kirkolla

Seurakuntamme nimik-
kolähetit Hanna-Marja 
ja Ville Typpö kertovat 
työstään. 

xxxxx
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Karjasillan kirkko 
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Kangaskontiontie 9
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Kirkkokatu
Oulujoen kirkko 
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko 
Taskisentie 
Pyhän Andreaan kirkko 
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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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Lomat: 
Marjo lomalla 6.7.–6.8. 
Helena lomalla 6.7.–31.7. 
Maili lomalla 1.–31.7. 
Hilkka lomalla 27.7.–24.8.

Virasto avoinna Helenan 
loman aikana 6.7.–31.7. 
poikkeuksellisesti tiistai-
sin ja torstaisin klo 9–14.

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

eurakunnissa tapahtuu 23.7.–6.8.2009

urkuilta ke 29.7. klo 19 kir-
kossa. Timo Ustjugov soit-
taa ranskalaista romantii-
kan ajan urkumusiikkia. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 
musiikkityölle.
Rauhanyhdistyksen ke-
säseurat su 2.8. klo 13 kir-
kossa. Lauri Karhumaa ja 
Paavo Tahkola.
Raamattu- ja rukousilta 
ti 4.8. klo 18 srk-salissa.
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.

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

KIRKKoheRRAnVIRASTo 
on suljettu 1.6.–16.8.
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 316 1300. 

Tuuli Linterin ikoninäyttely ”Valoa kohti” 
Avajaiset pe 24.7. klo 12. Näyttely kirkon seurakunta-
salissa 24.7.–23.8. ma-la klo 12–18 ja su klo 10–16.

”Sillä jos sekin, mikä on katoavaa, säteilee kirkkaut-
ta, vielä paljon kirkkaampaa on se, mikä on pysyvää.” 
2. Kor. 3:11.

Tuuli Linteri on opiskellut ikonimaalausta vuodesta 
2001 Hiiden opistossa ja Lohtajan ortodoksiseurakun-
nan ikonipiirissä ja vuosittain intensiivikursseilla opet-
tajinaan Ritva Tarima ja Vjatseslav Mihailenko.

Tuuli Linteri kertoo ikoneihin tutustumisen ja maalaa-
misen avanneen luterilaiselle uskon maailman rikkaut-
ta. Ikonit voivat hänen mielestään lisätä kristittyjen vä-
listä yhteyttä. Kodissa oleva ikoni on kuin ikkuna toiseen 
maailmaan ja kutsu rukoukseen, kertoo Linteri. 

hartaus to 23.7. klo 13.15 Li-
mingan terveyskeskuksessa.
Ry:n toimintaa: Nuotioilta-
seurat pe 31.7. klo 19 ry:llä.
hartaus to 6.8. klo 14 Ala-
temmeksen vuodeosastolla.
Rukouspiiri to 23.7. klo 18 
Helli Eeronkedolla.
Isovanhempi-lapsenlap-
si leiripäivä la 15.8. klo 
10–16 Tyrnävän seurakun-
nan kesäkodilla. ilmoittau-
tumiset omaan seurakun-
taan pe 7.8. mennessä Mar-

Lumijoen kirkko 
toimii tiekirkkona 8.6.–31.7. 

Kirkko on avoinna 
kello 10–16.

AITATALKooT
Tämän kesän aikana raken-
netaan hautusmaan kiviai-
ta talkootyönä. Rakentami-
sen on seurakuntalaisten 
yhteishanke. Ilmoittaudu 
talkoontyöntekijäksi Seppo 
Pietilälle. p. 050 5286 438.

jolle p. 045 6381 973.
Partio: Lisätietoa www.niit-
tykarpat.fi. Tiedustelut han-
nu.luukinen@pohjanmaa.
partio.fi, p. 044 2128 722.
Yhteystiedot: 
Virasto 387 172, vs. kirkko-
herra 044 203 8328, dia-
konissa 045 638 1973, suntio 
045 630 6081, talouspäällik-
kö 045 630 6082, kerhohuo-
ne 387 512.
Kastetut: Hertta Armiida 
Ylilauri.

Lapin tuntureilta löytää kevättal-
visin helposti kirkon tai kappe-
lin, jossa vapaaehtoinen päivystä-
jä on valmiina kuuntelemaan tu-
ristin murheita ja ilonaiheita. Pa-
pin saattaa tavata keskustelutuo-
kiota varten jopa hiihtoladulta tai 
rinteiltä. Kirkon turistityön pe-
rusteluna on ajatus, että kirkon 
tulee olla läsnä siellä, missä ihmi-
set liikkuvat.

Mistä sielunhoitoa kaipaava 
turisti saa kesällä seurakunnasta 
keskustelukumppanin, kun työn-
tekijät ovat leireillään tai voimien-
keruussa vapailla?

– Kesäturistin tapaa varmem-
min kirkon opas. Seurakunnan 
vakituinen henkilökunta kohtaa 
kesäliikkujia jumalanpalveluksis-
sa. Jos kulkijat jäävät messun jäl-
keen tutustumaan kirkkoon, aina-
kin Limingassa heidät puhutellaan 
hyvin, Limingan kirkkoherra Ilk-
ka Tornberg toteaa kesäkulkijoi-
den tavoittamisesta.

Kun kirkon oppaat ovat nii-
tä, jotka kohtaavat turistit, heitä 
on hyvä myös kouluttaa siihen, 
Tornberg painottaa ja tietää, et-
tä näin jo onneksi tapahtunutkin 
joissakin seurakunnissa.

– Kohtaamisissa kirkkovie-
raan ja oppaan kesken ei ole 
useinkaan kyse pelkästään infor-
maation jakamisesta, hän tietää.

Tiekirkosta seuraa 
Haukiputaan kirkon harvinaiset 
maalaukset houkuttelevat kesä-
aikaan runsaasti turisteja hiljen-
tymään kirkon penkkiin. Vaikka 
kulkijoita käy paljon, kirkkoherra 
Jaakko Kaltakari ei näe, että kir-

Pappi ehtii kesällä harvoin  
turistin juttukaveriksi

kossa tulisi päivystää oppaan li-
säksi myös hengellisen työn teki-
jöitä sielunhoidollisia keskustelu-
ja varten. 

– En ole kokenut, että papin 
päivystykseen kirkossa olisi pai-
neita. Kyselyjä sellaiseen ei ole 

Kirkko on huolehtinut hyvin turistien tavoittamisen Espanjan aurinkorannoilla ja Lapin keväthangilla, mutta löytääkö kesäturisti pappia keskustelukumppanikseen. 

tullut eikä minkäänlaiseen pap-
pien lisäresurssointiin kesäaika-
na ole edes mahdollisuutta.

– Seurakunnassa toimii kesäl-
lä normaali papin virastopäivystys 
ja sen puitteissa yritämme palvella 
myös turisteja pyyntöjen mukaan.

Tiekirkkojen toimintaa valta-
kunnallisesti koordinoivan Kirk-
kopalvelujen toimistosihteeri 
Pirjo Putkonen pitäisi hyvänä, 
että tiekirkossa olisi aina paikalla 
joku, jolle turisti voi purkaa halu-
tessaan sydäntä.

– Mieltä keventää jo se, että 
on keskustelukumppani, vaikka 
kohtaaminen ei olisikaan luon-
teeltaan suoranaisesti sielun-
hoidollinen. 

riiTTa HirvoNeN 

w w w.sxc . hu /  M i r cea P r e d a St r u t eanu
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Kempeleen Lähetysjuhlille 28.–30.8. voi vielä ilmoittautua talkoolaiseksi. Erityinen tar-
ve seuraavissa tehtävissä: huolto (siivous), järjestysmiestehtävät, liikenteenohjaus. Il-
moittautumislomakkeita saa Kempeleen seurakunnan kiinteistöissä. Sähköinen ilmoit-
tautuminen: http://www.evl.fi/srk/kempele/talkoolaiset.htm. Kaikki talkoolaiset saa-
vat kirjeen ja ohjeistuksen omista tehtävistään elokuun alkupuolella.

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Sävelhartaus ke 29.7. klo 
19 kirkossa. Yhteisvirsien 
aiheina ”Ilo, ylistys, kiitol-
lisuus”, mieskvartetti; Juk-
ka Nevalainen, Risto Ainali, 
Tuomo Nikkola ja Jarkko 
Metsänheimo, iltahartaus 
Raimo Salonen.
Sävelhartaus ke 5.8. klo 19 
seurakuntakeskuksessa. To-
ni Timlin, laulu, Hannu Virpi, 
urut, iltahartaus Saija Kron-
qvist.
Diakoniatyöntekijän 
ajanvaraus sekä koti-
käyntipyynnöt: Erja Haho 
0400 775 164 (Kk) tai Seija 
Lomma 040 579 3247 (Kk) 
ja Jaana Kontio (Jääli) 040 
579 3248. Erja Haho lomal-
la 13.7.–7.8.
Kirkkoherra Pauli nieme-
lä lomalla 29.6.–2.8. Sijai-
sena vs. kappalainen Raimo 
Salonen.
Kirpputori Lähetyspisa-
ran kesäaukioloajat 1.6.–
31.7.: Ma ja ke klo 10–18, 
ti, to ja pe klo 10–14.30. 3 

euron kassiviikot jatkuvat 
heinäkuun loppuun asti. 
Kirpputorilta on mahdolli-
suus tilata mattoja, tai tul-
la itse kutomaan sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut: 
050 322 4664.  Mattojen 
hinta: Lp-langalla kudotut 
20 € / m , valmiiksi tehty. 
Trikoomatto 15 € / m, val-
miiksi tehty. Omilla kuteil-
la 5 € / m, itse tehtynä.
Kiiminkipäivät 8.8. Etsi-
tään talkoolaisia paista-
maan lettuja lähetystyön 
hyväksi. Ilm. 040 5844 406.
eläkeläisten porinapii-
ri Koivulehdossa torstaisin 
23.7.–13.8. klo 9.30–11. 
Rauhanyhdistys: Päivä-
seurat su 2.8. klo 13.
Kastetut: Sanni Sofia Kaup-
pila, Josefiina Elisabeth Ma-
java, Nette Eevi Mariuli Ko-
la, Siiri Sinikello Salmi, Fred-
rica Alexandra Niva, Nina 
Katariina Leskelä, Paavo 
Antti Sakari Partanen, Vil-
ma Reetta Vuorinen, Jimi 

Jaakko Johannes Turunen, 
Rinja Rosa Monika Nikun-
lassi, Jesse Ilmari Tenhunen, 
Emilia Säde Junttila, Viivi 
Helena Pesiö, Ville Henrik 
Mella-Aho, Akseli Teemun-
poika Raasakka.

Messu su 2.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Lee-
na Brockman, kanttorina 
Emilia Soranta. 

Kamarikuoro Aiolos Elina 
Könösen johdolla. Viulu 
Sinikka Ala-Leppilampi.

Valtakunnallinen radioju-
malanpalvelus. Suora lä-
hetys Radio YLE 1:llä. 

Tervetuloa toteuttamaan 
yhdessä radiojumalanpal-
velusta!

Kesäillan sävelhartaus to 
30.7. klo 20 srk-keskukses-
sa, oopperalaulaja Hannu 
Niemelä baritoni ja kanttori 
Hannu Niemelä urut. Iltahar-
taus rovasti Hannu Lauriala. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €. 
Päiväkerhoon ilmoittau-
tuminen ja tiedustelut 
ma 3.8. klo 9.30–11.30 ker-
hopaikoissa tai soittamalla 
kerhonumeroihin klo 9–15. 
Päiväkerho on seurakunnan 
järjestämää arkitoimintaa 
3–5-vuotiaille lapsille. Ker-
hot kokoontuvat 1–2 krt / 
viikko kirkonkylän Vakkuri-
lassa p. 045 657 8347, Kellon 
srk-kodissa p. 045 657 7426, 
Martinniemen srk-kodissa 
p. 045 139 4096 ja Jokelan 
vanhalla koululla p. 040 512 
8224. Kerhot alkavat viikol-
la 34. 
nuotioilta ke 5.8. klo 18 On-
kamon uimarannalla. Ohjel-
massa yhteislaulua ja harta-
us. Seurakunta tarjoaa mak-
karat ja kahvit.

Kesäillan sävelhartaus to 
6.8. klo 20 srk-keskuksessa, 
Hannu Holma baritoni ja 
Tuomas Pyrhönen urut. Il-
tahartaus Martti Heinonen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €.
Veteraanien kesäpäivä ke 
12.8. klo 12 Kellon srk-ko-
dissa. Ruokailu, yhteislau-
lua, hartaus ja kahvi. Seura-
kunta järjestää tarvittaes-
sa kuljetuksen. Kyydin tar-
vitsijat ilmoittautukaa 7.8. 
mennessä diakoniatoimis-
toon pe klo 9–11 p. 5472 636 
tai Helena Seppäselle p. 040 
581 9316.
Vanhemman väen retki 
to 13.8. Rovaniemelle. Ret-
ken hinta 20 €, johon sisäl-
tyy matkat, ruokailu ravin-
tola Valdemarissa, opastet-
tu kiertoajelu sekä päivä-
kahvit Napapiirillä. Linja-
auton aikataulu: klo 7.15, 
Kellon liikekeskus, klo 7.20 
Kiviniemi, Lohitien pysäkki, 
klo 7.25 Kellonhovin pysäk-
ki, klo 7.35 kirkkopiha, klo 

7.45 Martinniemi. Ilm. 31.7. 
mennessä Kotiapuyhdistyk-
seen p. 0400 184 853 (Anu).
Esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 31.7. klo 18.30 srk-
keskuksessa.
Kellonkartanon toimin-
taa: Worship service in Eng-
lish su 26.7. klo 13. Raamat-
tuviikko Filippiläiskirjeen 
sanoman äärellä 30.7.–2.8., 
teol. tri. Erkki Ranta. Tilai-
suudet to ja pe klo 18, la 
klo 14, 16 ja 18.30, su klo 
15. Kartanon kirkko su 2.8. 
klo 13, Erkki Ranta. Ilta ru-
kouskappelilla Sanan, lau-
lelun ja rukouksen merkeis-
sä ke 29.7. ja 5.8. klo 18. Lei-
rejä: taideleiri 30.7.–1.8., ku-
vataiteilija Riitta Ranta. Ilm. 
p. 040 596 6979. Lastenlei-

ri 3.–4.8. (7–11-v.) sekä var-
haisnuorten leiri 5.–7.8. (11–
14-v.). Ilm. 044 0210 112.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: haukipudas: Nuo-
tioilta ke 29.7. klo 18.30 
Koukkarilla, Jokelantie 233. 
Seurat su 2.8. klo 14 ry:llä. 
Kello: Leiripäivä Isollanie-
mellä su 2.8. alkaen ruokai-
lulla klo 12, yleinen kokous 
klo 13, aiheena toimitilarat-
kaisu. jokikylä: Kesäseurat 
1.–2.8. Iltakirkko ja HPE la 
1.8. klo 18. Kirkon jälkeen il-
tahartaus ry:llä. Su 2.8. seu-
rat klo 13 ry:llä, iltaseurat klo 
18 ry:llä. 
Kuolleet: Eevi Elisabet Eng-
ström 92, Ensti Aadolf Rau-
tio 85, Paavo Mikael Teppo-
la 84, Yrjö Uno Henrik Heis-
kari 84, Väinö Aukusti Ha-
lonen 82.
Avioliittoon kuulutettu: 
Antti Mikael Erkkilä ja Kat-
ja Maarit Kela.
Kastettu: Verneri Kaapo 
Johannes Similä, Elias Ta-

To 23.7. klo 20 srk-keskuksessa, lauluyhtye Cappella pro 
Vocale. Iltahartaus Sami Puolitaival. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €. 

pio Huuhtanen, Nooa Ola-
vi Ruotsalainen, Olli Juhani 
Latva-Rasku, Aino Mariella 

Wilhelmiina Hanhela, Urho 
Juhani Jaakonpoika Haapa-
lehto.

Kesäillan sävelhartaus

Alkaisitko 
ulkoiluystäväksi 
ihmiselle? 
Lue lisää sivulta 5.

Kirkkoherranvirasto avoin-
na kesäaikana 1.6.–31.8. ma-
pe klo 10–15, to 10–17.
Kesäkahvila palvelee 
torstaisin 23.7. ja 30.7. klo 
12–14 Kirkonkylän srk-kodil-
la. Tervetuloa kahvikuppo-
sen äärelle tapaamaan tut-
tuja ja rupattelemaan, lau-
lamaan kesäisiä lauluja ja 
hiljentymään.

Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 
Terveyskeskuksen vuo-
deosaston hartaus to 
30.7. klo 13.
oulunsalo soi –konsertti 
ke 5.8. klo 19 Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksessa.
uusheräyksen kesäseu-
rat 24.–26.7. Haapavedellä. 
Majoitusvaraukset p. 044 

0892 970. Lisää kesäseurois-
ta: http://www.uusherays.fi/
content/view/123/176.
Kempeleen rauhanyh-
distys: Seurat su 26.7. klo 
16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lähetysseurat su 2.8. klo 13 
Murron rukoushuoneella, 
klo 18 Temmeksen kirkossa.
Kastetut: Eedla Aino Evelii-

na Heikkala, Eeli Vilho Mu-
ranen, Aaro Eemil Johannes 
Määttä, Jonne Einari Kären-
lampi, Iitu Siina Sofia Antti-
la, Veera Amanda Hautamä-
ki, Juko Jesperi Harrinpoika 
Siniaalto.
Vihityt: Jari Markus Määt-
tä ja Asta Anita Säkkinen, 
Teemu Tapani Kurola ja Pau-
la Anneli Asumaniemi, Eli-

Seurakunta mukana Kiiminkipäivillä 

Perinteiset Kiiminkipäivät pidetään 7.–9.8. lukion kentäl-
lä. Seurakunnan kohtaamispaikassa myydään perjantai-
na ja lauantaina lähetystyön hyväksi muurinpohjalettu-
ja ja kahvia. Seurakunnan teltalla voi osallistua myös ar-
vontaan ja onnenpyörään.

Lastenohjaajat opastavat luonnon kauneuden ihmet-
telyyn hiljaisella ”satuhetkellä” lauantaina klo 13.30 ja 14 
kirjaston tiloissa. 

Seurakunnan tervehdyksen Kiiminkipäiville tuo kirk-
kovaltuuston puheenjohtaja Pekka Laukkanen. Kansan-
laulukirkon toimittaa Pauli Niemelä. Seurakunnan teltalla 
on mahdollisuus tavata työntekijöitä. Tule tutustumaan!

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

Vihityt: Teemu Tapani Tapio 
ja Rauha Susanna Savilaak-
so. Ari Tapio Pellikka ja Ni-
na Hannele Uimonen. Mark-
ku Juhani Kukkonen ja Mari 
Hannele Tauriainen. 
Kuolleet: Mauno Juhani 
Manninen 65.

as Kullervo Virtanen ja He-
li Katariina Määttä, Risto 
Olavi Laurila ja Maarit An-
neli Mällinen, Matti Kalevi 
Tikkanen ja Minna Johanna 
Haakana.
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Liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos
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Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

Jumalanpalvelusten tiedot 
löytyvät sivulta 12.
Laulupiiri ke 29.7. klo 12 mu-
seolla.
hartaus ke 29.7. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Maija Sivula.
hartaus to 30.7. klo 11.30 
Teppolassa, Maija Sivula.
hartaus ke 5.8. klo 13.30 Sa-
lonkartanossa, Minna Salmi.
oulunsalon kirkonkylän 
ry: Seurat su 26.7. klo 18 
ry:llä. Kalle Laivamaa, Jorma 
Vuorma. Seurat su 2.8. klo 18 
ry:llä. Mauno Linnanmäki, Ja-
ri Kupsala.
Salonpään ry: Seurat su 
2.8. klo 16 ry:llä, Esko Vap-
pula ja Pentti Kinnunen.
Kastetut: Santtu Oliver 
Karvonen, Lenni Aleksi Pel-
konen, Cecilia Lily Amanda 
Myllyoja, Fredrik Tapanin-
poika Ranta, Johanna Ma-
ria Katariina Tuovila, Julius 
Pentti Nikolai Sankala, Alek-
si Henrik Ronkainen, Veikka 
Olli Antero Peltola, Pekko 

Verneri Linnanmäki.
Vihitty: Vesa-Matti Sutela  
ja Aini Helena Hurskainen,  
Seppo Sakari Mäkikokko ja 
Päivi Pauliina Kuru.

Retki on tarkoitet-
tu yli 10-v. tytöille
ja pojille.

Hinta: 45€/hlö, sis.
rannekkeen, matkat
ja vakuutuksen.

Ilmoittautumiset:
khranvirastoon
12.8. mennessä.

Lisätietoja: Sanna Kor-
honen p. 044 745 3851 tai
sanna.korhonen@evl.fi

PÄIVÄRETKI
POWER PARK -HUVIPUISTOON
la 29.8.

Kirkkohetken jälkeen
kahvi- ja mehutarjoilu

seurakuntatalolla.

KOULUN
ALOITTAVIEN

SIUNAUSTILAISUUS

su 9.8.
klo 13
kirkossa

Lomat:
Kirkkoherra Tapio Kortes-
luoma 6.7.–5.8., sijaisena 
kappalainen Vesa Äärelä. 
Vs. diakonissa Sanna Karp-
pinen 29.6.–2.8. 
Vs. diakonissa Maija Sivu-
la 3.–11.8.

hartaudet: To 23.7. ja to 
30.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla. To 6.8. klo 
13.15 vuodeosastolla.
hyvän mielen päiväkah-
vit mielenterveyskuntou-
tujille ti 28.7. Haurukylässä.
Lähtö klo 12 seurakuntata-
lolta. Ilmoita viikolla 30 Sini-
kalle p. 044 7521 226.
Koko perheen lauluhet-
ki ti 28.7. klo 12 Vanamossa. 
Tilaisuudessa laululeikkejä, 
lastenvirsiä ja mukavaa yh-
dessäoloa.
herännäis-Siioninvirsi-
seurat ti 28.7. klo 19 Tasan-
nolla Karjalaispirtissä, Top-

pilankuja 3.
nuoret: Katri lomalla 13.7.–
9.8. Ke 5.8. Nuorten palve-
luryhmä vierailee Alatem-
meksen vanhainkodilla. 
Lähtö klo 13.15 seurakunta-
talolta.
Lähetyksen kevätarpa-
jaiset ovat päättyneet ja 
arvonta suoritettu. Pää-
palkinnon, viikon loman Yl-
läksellä, voitti Kaarina Val-
takorpi Kempeleestä. Li-
säksi arvottiin 27 muuta 
palkintoa. Voittajille on il-
moitettu henkilökohtai-
sesti. Paljon onnea kaikille 
voittajille ja suuri kiitos kai-

kille arpoja ostaneille, myy-
neille sekä arpavoittoja lah-
joittaneille!
Maanantain lähetysvint-
ti kokoontuu ensimmäisen 
kerran kesän jälkeen ma 
3.8. klo 12. Valmistellaan lä-
hetysjuhlien myyntituottei-
ta ja kerrotaan kesäkuulu-
misia! Tervetuloa mukaan 
uudet ja vanhat vapaaeh-
toiset!
nuorten vintti aloittaa 
toimintansa ke 5.8. klo 17 
lähetysvintillä ja siitä lähti-
en joka toinen keskiviikko 
samaan aikaan. Tervetuloa 
uudet ja vanhat vinttiläiset 
parantamaan yhdessä maa-
ilmaa!
Pihaseurat to 6.8. klo 18 
Arboretumin paviljongis-
sa. Mukana Limingan seu-
rakunnan lähetit, Ville ja 
Hanna-Maria Typpö kerto-
massa kuulumisia työken-
tältään. Ennen seuroja voh-

velikahvit ja makkaranpais-
toa alkaen klo 17. 
Päiväkerhot: Kerhot alka-
vat viikolla 36 (31.8. alka-
en). Kerholistat nähtävillä 
Kotikolon ja Vanamon ul-
ko-ovissa 20.8.alkaen. Per-
hekerhot alkavat syyskuun 
puolivälissä. Seuraa ilmoit-
telua.
Partio: Partiokämppää voi 
varata kämppävoudilta nu-
merosta 044 2128 722 soit-
tamalla tai tekstiviestillä.
Rauhanyhdistys: Su 26.7. 
klo 14 seurat ry:llä. Pe 31.7. 
klo 19 nuotioilta Sanna ja 
Pasi Pitkälällä. Su 2.8. klo 18 
seurat Limingan kirkossa.
Kastettu: Reeta Riia-Hanna 
Arvio, Joona Verne Kristian 
Hourula, Elina Tiia Tuulia 
Hyyppä, Elli-Sofia Adalmii-
na Riekki, Annastiina Olivia 
Savela, Hilla Maaria Sippala
Vihitty: Anne Lehtonen ja 
Olli-Matti Laurikkala.

Yhtä matkaa

Isovanhempi-lapsenlapsi -leiripäivä la 15.8. klo 10–16
Tyrnävän seurakunnan kesäkodilla. 
Ilm. 7.8. mennessä Sinikalle p. 044 7521 226. 
Hinta 6 € / isovanhempi ja 4 € / lapsenlapsi. 
Järj. Limingan, Tyrnävän ja Lumijoen seurakunnat.

Kirkko avoinna 14.8. saakka ma-pe klo 10–16.

Muhoksen musiikkipäivät 23.–26.7.

pe 24.7. klo 18 
konsertti kirkossa. 
Sopraano Kaisa Ranta, 
pianisti Outi Nissi.

To 23.7. klo 18 
konsertti kirkossa.
Tenori Tuomas Katajala, 
pianisti Markus Vaara. 

hartaushetket to 23.7. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Simo Pekka Pek-
kala.
hartaus to 23.7. klo 14 Vi-
re kodissa, Pekka Kyllönen.
Konsertti to 23.7. klo 18 kir-
kossa, tenori Tuomas Kata-
jala, pianisti Markus Vaara.
Konsertti pe 24.7. klo 18 
kirkossa, sopraano Kaisa 
Ranta, pianisti Outi Nissi. 
Kyläkirkko su 26.7. klo 12 
Mäntyrannan salissa. Toi-
mittaa Jouni Heikkinen, 
kanttorina Ossi Kajava. 
Musiikkiesitys Lale Cevirel. 
Kirkkokahvit.
hartaushetket to 30.7. ja 
to 6.8. klo 13 alkaen Jokirin-
teen palvelukodeissa, 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.
Laitasaaren rukoushuo-
ne: aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Nuotioilta pe 31.7. klo 
19 Aino ja Tarmo Hanhisu-
annolla, Ritolantie 28. Seu-
rat su 2.8. klo 17 ry:llä.
Kastettu: Veeti Jobi Saka-
ri Jokitalo, Iida Aino Emi-
lia Kenttälä, Aamon Kale-
vi Vesala.
Vihitty: Lasse Juhani Näppä 
ja Marja Birgitta Väyrynen, 
Mika Antti Juhani Pekkala ja 
Katja Hannele Puolakka.
Kuollut: Irja Irene Pihlaja-
niemi s. Hiltunen 87, Rei-
jo Kalervo Ruostetsaari 58, 
Anna Liisa Kuopiola s. Mä-
kelä 80, Mika Juhani Jauk-
ka 36, Siiri Keinänen s. Ojala 
86, Teuvo Tapio Bergman 56.

w w w.sxc . hu /  M i c ha l  Z ac ha r ze w sk i

Oulunsalon seurakunta täyttää 100 
vuotta vuonna 2011. Juhlavuoden kun-
niaksi seurakunta julkaisee juhlakirjan, 
jonka tekijäksi se kutsuu seurakuntalai-
sia. Kirjan tarkoituksena on esitellä mo-
nipuolisesti seurakunnan toimintaa, ih-
misiä arjessa ja juhlassa, ilossa ja surus-
sa. Kirjaan toivotaan myös valokuvia ja 
muita seurakuntaelämää kuvaavia do-
kumentteja.

Kirjaa valmisteleva ohjausryhmä 
pyytää seurakuntalaisilta seurakunta-
elämään liittyvä kirjoituksia henkilö-
kohtaisista yhteisöllisistä kokemuksis-
ta; Umpimähkän leireistä, myyjäisistä 
yhteisvastuutempauksista, lasten kas-
tamisesta, rippikoulusta, vihkimises-
tä tai hautajaisista. Muistot seurakun-
nan rakennuksista tai mistä tahansa 
asiasta, jossa kirkon sanoma ja ihminen 

ovat kohdanneet, kiinnostavat ohjaus-
ryhmää. Kirjoitukset voivat olla lyhyi-
tä, enintään kaksi A4-sivuisia, koneel-
la tai käsin kirjoitettuja. Myös sanalli-
set muistelukset toimitetaan mielellään 
artikkeleiksi. Ohjausryhmä valitsee jul-
kaistavan materiaalin.

Eija Pelkonen odottaa yhteydenot-
tojanne numerossa 040 540 2895 tai 
sähköpostiosoitteessa pelkosen.eija@
gmail.com. Kirjoituksia ja kuvia toi-
vomme 31.8. mennessä osoitteeseen: 
Oulunsalon seurakunta, Vattukuja 2, 
90460 OULUNSALO. Kuoreen merkin-
tä: ”Juhlakirja”. Palautamme lähettä-
männe valokuvat.

Juhlakirjan ohjausryhmä
Oulunsalon seurakunta

TeRVeTuLoA juhLAKIRjAAn!
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Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

Tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Kahdenvartinkirkko ti 
28.7. klo 14 Tyrnävän kirkos-
sa. Tilaisuus on nimensä mu-
kaisesti kestoltaan lyhyt ja 
suunniteltu erityisesti van-
huksia varten.
hartaus pe 31.7. klo 13.30 
Lepolassa.

hartaus ke 5.8. klo 13 Pu-
nahilkka-kodissa.
Isovanhempi-lapsenlapsi 
leiripäivä la 15.8. klo 10–16 
Kesäkodilla. Hinta 6 € / aik. ja 
4 € / lapsi. Ilm. 7.8. mennessä 
p. 08 5640 600.
Tyrnävän rauhanyhdis-

hyvä vapaaehtoinen

Kaipaatko vapaaehtoistoimintasi lomassa lepoa ja virkis-
tystä? Haluatko jakaa kokemuksiasi toisten vapaaehtois-
ten kanssa? Haluatko saada avaimia jaksamiseen? Jos vas-
tasit Kyllä, niin tuettu loma saattaa olla juuri Sinua varten.

Tyrnävän kirkon uudet urut

Elokuun alusta alkaa vanhojen urkujen purkamien 
ja uusien urkujen asennus. Urut ovat poissa käytöstä 
marraskuulle asti. Kirkossa toimitetaan jumalanpalve-
lukset ja muut toimitukset normaalisti, urut korvataan 
muulla soittimella.

Pienenä seurasin papan työtä pap-
pina. Hän oli lasten pappi. Vierail-
lessaan kodeissa hän ensimmäisek-
si huomioi kaikki lapset ja ehti jopa 
leikkimään ennen kuin hän tervehti 
lasten vanhempia. Muutamia vuosia 

sitten tulim-
me vierailul-
le mummilaan 
esikoisen kans-
sa ja pappani 
osoitti suun-
natonta ihas-
tusta pienelle 
lapsen lapsen-

lapselle. Hän lauloi laulua ”Mä olen 
niin pienoinen”.
Raamattu kertoo meille uskon ole-
van parhaiten näkyvissä pienen lap-
sen sydämessä. Kun katson vasta-
syntyneen silmiin, ihmettelen Juma-
lan luomistyötä. Papin työssä pysäh-
tyy pohtimaan elämän ihmeitä ja nii-
den tajuaminen tekee nöyräksi. Olen 
saanut kutsun pappisvirkaan. Aluk-
si kaikki tilanteet ovat olleet uusia, 
vieraita. Niistä on kuitenkin selvit-
ty. Kutsumus papin työhön on koko 
ajan kasvanut ja olen nauttinut työs-
tä ihmisten parissa.

Mitä pappi sitten tekee? Aikaisem-
missa työpaikoissa jouduin usein vas-
taamaan kysymykseen papin työstä. 
Käytännön työstä poikkeava henki-
nen ja hengellinen työ voi näyttäy-
tyä melko epämääräisenä. Puutteel-
lisen vastauksen johdosta olen usein 
saanut lisäkysymyksen, mihin pap-
peja tarvitaan? Pappi on uskon asi-
alla monessakin mielessä. Uskoa tar-
vitaan arkisessa elämässä tai muuten 
emme voisi luottaa mihinkään. Tä-
tä uskoa tarvitaan maailmassa, jossa 
toivottomuus näyttää lisääntyneen. 
Pappi on aina uskon asialla. Usko kol-

miyhteiseen Jumalaan antaa elämän 
rajan yli avautuvat näköalat.
Ihmettelen omassa elämässäni Ju-
malan johdatusta. Jumala on aivan 
kuin valmistanut, kouluttanut mi-
nua papin työhön. Nuoruudessa oli 
monia vaihtoehtoja avoinna. Teo-
logiset opinnot kiehtoivat ja pää-
sin opiskelemaan teologiaa vuonna 
2004. Suoritin myös uskonnonopet-
tajan pätevyyden. Opiskeluaikana 
elämään löytyi puoliso Kaarina. Täl-
lä hetkellä perheen elämään kuuluu 
myös kaksi lasta, Aino-Maria ja Iida.

Jaakko Sääskilahti

uusheräyksen kesäseu-
rat 24.–26.7. Haapavedellä 
http://uusherays.fi/content/
view/123/176/.
omaishoitajatapaami-
nen ti 4.8. klo 13 Pulkkilan 
pappilassa.

KESTILÄ
nuotioilta pe 24.7. klo 19 
ry:llä. 
Rauhanyhdistyksen ke-
säseurat la 1.8. klo 19 ry:llä 
ja su 2.8. klo 12 messu kir-
kossa ja sen jälkeen seurat 
ry:llä, Reijo Nissilä ja Leo 
Paaso.  
Kuulutettu: Janne Henrik 
Karjalainen ja Satu Marja 
Tuomela.
Vihitty: Jarno Tapio Tyyvi ja 
Marja-Liisa Tiikkaja.

PuLKKILa
Kesähetki pe 24.7. klo 14 
kirkossa. 
Seurat su 26.7. klo 19 ry:llä. 
Kesähetki pe 31.7. klo 14 

Musiikkia 
koraalin sävelin

La 25.7. klo 19 
Piippolan kirkossa

Järj. Takkisen sukuseura

Pudasjärven 
kirkko 
toimii tiekirkkona 
9.8. saakka ti-pe 
klo 11–17, su klo 9–18.

Tiekirkot

Piippolan kirkko 
2.8. saakka ke-la 
klo 10–16, su klo 9–12 
Pulkkilan kirkko
2.8. saakka ke-la 
klo 10–16, su klo 11–14
Pyhännän kirkko
2.8. saakka ke-la 
klo 10–16, su klo 9–12
Rantsilan kirkko 
2.8. saakka ke-la 
klo 10–16, su klo 9–12

Kesäinen musiikki-ilta 
panhuilulla ja kitaralla

Pe 7.8. klo 19.30 Piippolan kirkossa

Stefan Stanciu, panhuilu
Jari Ruonala, kitara

nuoren papin ajatuksia työstään

Kesäillan kirkkokonsert-
ti su 26.7. klo 19.30 kirkossa. 
Hannu Jurmu – laulu ja urut, 
Hannu Hiltula – urut ja piano. 
Ohjelma 15 €, tuotto pudas-
järveläisten nuorten hyväk-
si. Ennakkomyynti AH-Tele-
piste.
Virsi-ilta to 30.7. klo 19 Sa-
rakylän kappelissa, Juha Kuk-

kurainen, Keijo Piirainen.
Perinteiset sivukylien 
nuotioillat. Diakonia- ja 
nuorisotyö järjestää elo-
kuun aikana nuotioilto-
ja halukkaille sivukylille. 
Nuotioillan ohjelma kes-
tää noin 1,5 tuntia, sisäl-
täen kisailua, yhteislaulua, 
makkaranpaistoa ja har-

taushetki. Varaa nuotioil-
ta kirkkoherranvirastosta 
p. 08 8823 100.
Rauhanyhdistykset: Hilja 
ja Eino Paukkerin muistoseu-
rat la 1.8. klo 18 Jaurakkajär-
vellä Paula ja Inkeri Paukke-
rilla (Eero Illikainen, Raimo 
Paukkeri). Seurat su 2.8. klo 
13 ja 18 Hirvaskosken ry:llä 

(Lauri Ylisiurua, Timo Jurve-
lin), su 2.8. klo 17 Kurenalan 
ry:llä (Pekka Tornberg, Mat-
ti Jurvelin) ja su 9.8. klo 13 ja 
19 Jongulla Törmälässä Vilja-
maalla (Eero Lahtinen, Juha-
ni Kallioranta).
Kastettu: Matias Oskari 
Harju, Oliver Kristian Hil-
tula, Pekko Verneri Linnan-

mäki, Lyydia Mette-Maria 
Pähtilä, Salla-Kaisla Kirsik-
ka Ranua, Eeli Vilho Mura-
nen, Annika Laura Elviira 
Sinettä, Roosa Maria Eeri-
ka Salmi, Antton Erik Kum-
pula, Roosa Emilia Väyry-
nen.
Avioliittoon vihitty: Ari Ju-
hani Koivisto ja Hanna-Lee-
na Herukka, Aappo Juho Ilk-
ka Pehkonen ja Suvi Karolii-
na Pohjonen, Hannu Juha-
ni Aarni ja Mervi Tanja Tuu-
lia Veteläinen, Mika Antero 
Luokkanen ja Miia Johanna 
Kantoniemi, Jussi Lauri Ben-
jamin Korhonen ja Irja Sisko 
Jakku-Hiivala. 
haudattu: Hilda Helena 
Siliämaa 98, Väinö Piri 89, 
Matti Juhani Keskimäinen 
54, Helvi Amanda Kemp-
painen 83, Elsa Liisa Holap-
pa 89, Maija Liisa Pääkkönen 
72, Raimo Albert Kokko 65, 
Kaarlo Kustaa Pietarila 76, 
Inga Kustaava Pätsi 88.

Konsertti

Kaj Chydeniuksen sävel-
tämää 1800- ja 1900-lu-
vun suomalaista runout-
ta su 16.8. klo 19 Pyhän-
nän kirkossa. 

Toppilan Laulustudi-
on kvartetti Maarit Lai-
tinen, Mari Vuoritie, 
Jarmo Kantola ja Mikko 
Laitinen, pianosäestys 
ja juonto Hannu Sirén. 
Hartaus Erkki Piri.

kirkossa. 
Seurakuntakerhon kesä-
päivä ke 5.8. klo 12 Pulkki-
lan pappilassa. 
Vapaaehtoisten ja kylä-
toimikuntien yhteinen 
kahvihetki ti 11.8. klo 13 
Pulkkilan pappilassa.
Kastettu: Vappu Suvi Kris-
tiina Hietala.

PYHÄNTÄ
Seurat ja lauluilta la 25.7. 
klo 19 ry:llä. 
hartaus to 30.7. klo 13 Nes-
torissa.
Seurat 2.8. klo 16 Lamujoen 
kylätalolla.
nuotioilta ke 5.8. klo 18 Sy-
dänmetsällä.
Kastettu: Veikka Viljami 
Virtanen.
Kuollut: Toivo Olavi Huovi-
nen 77.

RaNTSILa
Seurat su 2.8. klo 12.30 

ry:llä, Aatos Mehtälä. 
Kärsämänkylän rukous-
huoneyhdistyksen vuo-
sikokous su 2.8. klo 18, sa-
najumalanpalvelus klo 19 ja 
kirkkokahvit jumalanpalve-
luksen jälkeen Kärsämänky-
län rukoushuoneessa. 
ompeluseurat pe 7.8. klo 
19 ry:llä. 
Kuollut: Tyyne Maria Su-
vanto s. Koskenkangas 83.   
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tys: Seurat su 26.7. klo 14 
Lepolassa ja klo 16 ry:llä. 
Nuotioilta la 1.8. klo 19 Ulla 
ja Keijo Lumijärvellä. Lähe-
tysseurat su 2.8. klo 13 Mur-
ron rukoushuoneella ja klo 
18 Temmeksen kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: 

Lähetysseurat su 2.8. klo 13 
Murron rukoushuoneella ja 
klo 18 Temmeksen kirkossa.
Kastettu: Neea Rebekka 
Kokkonen, Roni Juhani Ilma-
ri Tuisku.
Kuollut: Arja Elina Matinol-
li s. Vesala 51.

Vares-hanke järjestää yhteistyössä Lomakotien Liiton ja 
Lomakoti Onnelan kanssa Oulun ja Oulun seudun va-
paaehtoisille suunnatun tuetun loman 5.–10.10. Loma-
koti Onnela sijaitsee Haukiputaan Asemakylässä Kiimin-
kijoen rannalla. Ympärillä on kaunis luonto ja keittiössä 
odottavat maistuvat kotiruuat. Lomalla saunotaan, ul-
koillaan, virkistytään ja tietysti levätään.

Tuettuun lomaan on mahdollista saada lomatukea, jol-
loin täysihoitovuorokausi maksaa 20 €. Loman kokonais-
hinnaksi tulee 100 €.

Lomalle valitaan 28 vapaaehtoistoiminnassa mukana ole-
vaa Oulusta ja Oulun seudulta. Lomatuki myönnetään talo-
udellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Jokainen ha-
kemus käsitellään yksilöllisesti ja luottamuksellisesti.

Hakuaika lomalle päättyy 31.8. Lisätietoja ja hake-
muskaavakkeita saat diakonityöntekijä Salme Kinnusel-
ta  044 7372 631.
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ouLun hIIPPAKunnAn KuuRojen PAPPI 
uRPo LuoKKALA

Neljäs käsky on siinä suhteessa merkittävä, että siihen liittyy lupaus pitkäs-
tä elämästä ja ajallisesta menestyksestä ja sen tehtävä on suojella ihmistä (2. 
Moos. 20:12, Ef. 6:3). Käsky luo pohjaa perheen menestymiselle yhteiskun-
nassa ja se koskettaa erityisesti perheenjäsenten välisiä suhteita. Vanhemmil-
le on annettu vastuu kasvattaa lapsiaan Jumalan tahdon mukaisesti. Käsky 
ohjaa vanhempia kohtaamaan lapsensa rakkauden hengessä ja kunnioituk-
sen ilmapiirissä. 

Vanhan Testamentin Israelissa elettiin suurperheissä. Kun perheen ulko-
puolista sosiaalihuoltoa ei ollut, käsky pyrki turvaamaan ikääntyneiden van-
hempien taloudellisen toimeentulon. Efesolaiskirjeen (Ef. 6:1–3) mukaan 
käskyyn liittyy lasten kuuliaisuus vanhemmilleen. Luther sanoo, että isän 
ja äidin tehtävällä on Jumalan antama erityisarvo: he toimivat kasvatusteh-
tävässään Jumalan sijaisina. Vanhempia tulee kunnioittaa vaikka he olisivat 
”vähäpätöisiä, köyhiä tai omituisia”. 

Käskyn piiriin sisällytetään myös esimiesten ja esivallan kunnioittaminen. 
Se tarkoittaa sitä, että oppilaat antavat opettajille heille kuuluvan arvon ja ai-
kuiset esimiesasemassa oleville. Opettajia ei saa nimitellä eikä kiusata. Myös-
kään esimiesasemassa olevia ei saa herjata tai vaikeuttaa heidän työtään. Raa-
mattu kehottaa meitä olemaan esivallalle kuuliaisia, sillä se on Jumalan aset-
tama (Room. 13). Mutta jos esivallan säätämät lait ovat Jumalan sanan vas-

taisia ja turmelevat elämää, silloin tulee 
kuunnella enemmän Jumalaa kuin ih-
mistä (Ap.t.5:29)

Käskyjen täydellinen toteuttaminen 
ei onnistu keneltäkään ihmiseltä, sillä 
ihmisen luonto on syntiin taipuvainen. 
Käskyillä on Lutherin mukaan myös 

hengellinen merkitys: laki herättää epäuskoisen ihmisen huomaamaan oman 
syntisyytensä. Kristus on täyttänyt lain ja sovittanut syntimme. Lain herät-
tämälle julistetaan Jumalan valtakunnasta kaikki synnit anteeksi. Laki tuo-
mitsee, mutta evankeliumi armahtaa. 

Mooseksen ajoista ja Siinain vuoren tapahtumista Jumalan sana ja käskyt ei-
vät ole muuttuneet. Ne ovat yhä voimassa, vaikka useat ihmiset ovat elämäs-
sään ne hyljänneet. Kristitty haluaa kuitenkin noudattaa 4. käskyä mahdol-
lisimman hyvin. Jumalan sana kehottaa meitä kaikkia kunnioittamaan, huo-
lehtimaan ja muistamaan vanhempiamme heidän ikääntyessäänkin. On hy-
vin tärkeää käydä katsomassa ja muistaa heitä yksinäisyyden keskellä. 

MeRKonoMI SAnnA Suhonen

Mielestäni kymmenen käskyä on annettu rakkautta, arvostusta sekä toista 
kunnioittamista varten. Ne ovat hyviä ohjenuoria elämään, vaikkei edes us-
koisi Jumalaan. Maailma muuttuu, eikä kaikkia käskyjä noudateta enää sa-
malla tavalla, mutta kymmenestä käskystä löytyy hyviä näkökulmia nyky-
päivän elämäänkin. 

Neljättä käskyä ajattelen enemmän vanhemman kannalta, eli mitä heidän 
täytyy tehdä lapsen kunnioituksen ansaitsemiseksi. Vanhempien tehtävä on 
opettaa lapselle, mikä on oikein ja mikä väärin. Vanhempien tehtävä on aset-
taa rajoja, jotta lapsen on turvallista elää ja kasvaa. Ei lasten kanssa olla pelkäs-
tään hyvä kaveri. Lapsen pitäisi saada olla lapsi, hänelle ei saa sysätä vaikeita 
päätöksiä eikä hänen tarvitse ottaa vastuuta 
liian aikaisin. Toki myös lapsen mielipiteitä-
kin täytyy kuunnella, mutta rajansa kaikella. 
Lapsi ei voi yksin päättää, mitä hän syö, mil-
loin hän katsoo telkkaria tai menee nukku-
maan. Lapselle opetetaan vanhempien kun-
nioitus olemalla hyvä roolimalli – niin met-
sä vastaa kuin sinne huudetaan. 

Jos perhesuhteet ovat tiiviit lapsuudessa, ovat ne melko varmasti sitä myös 
lapsen kasvaessa aikuiseksi. Silloin hänellä säilyvät avoimet välit vanhempiin 
ja kaikesta pystytään puhumaan. Ajan myötä huolehtiminen muuttuu mo-
lemminpuoliseksi välittämiseksi, joka säilyy loppuelämän, eikä vanhempien 
tarvitse olla vanhuksena yksin hoitokodissa. Itselleni perhe on se kaikesta tär-
kein, vasta sitten tulevat elämän muut asiat.

Mielestäni 4. käskyn merkitys on vähentynyt, sillä vanhemmat ovat yhä vä-
linpitämättömämpiä lapsiaan kohtaan. Vanhemmat ovat liian kiireisiä ja he 
elävät paineen alla eivätkä jaksa panostaa kasvatukseen. Kaikki aika menee 
harrastuksissa ravaamiseen sekä uran ja rahan ansaitsemiseen. Perheillä ei ole 
enää yhteistä kiireetöntä aikaa, jolloin vain ollaan keskenään. Eiväthän van-
hemmat voi tietää, miten lapsella menee, mitä hänelle kuuluu tai miten hän 
käyttäytyy, jos lasta ei ehdi näkemään tarpeeksi. Liian usein kiire laitetaan 
kaiken muun edelle niin, että elämän perusasiat unohtuvat. Yleisesti puhu-
taan, että lapset ja nuoret voivat huonosti. Olisi aihetta miettiä vähän tarkem-
min, mikä heidät saa voimaan huonosti. 

Ihmisten tulisi panostaa enemmän neljännen käskyn noudattamiseen, sillä 
mihin tämä maailma on menossa, jos emme opi arvostamaan enemmän toi-
siamme. En sano, että vain kirkon pitäisi panostaa asioihin enemmän, vaan 
meidän kaikkien tulisi miettiä, mikä on tärkeää elämässä. Voisi olla aihetta 
opettaa kouluissakin enemmän tapakasvatusta, kohteliaisuussääntöjä ja toi-
sen ihmisen huomioon ottamista sekä välittämistä. 

Mielestäni perheissä voisi ottaa oppia siitä, miten ennen vanhaan kunnioitet-
tiin vanhempia ja miten kaikista huolehdittiin yhdessä. Olisi kohdallaan pa-
lauttaa nykyelämään vanhoja arvoja. Lapsi on vain yhden kerran lapsi, joten 
kyllä se aika on löydettävä hänelle silloin. Lapsuutta ei voi myöhemmin korva-
ta eivätkä vanhemmat saa enää lapsen kunnioitusta hänen ollessaan  aikuinen.  

Opettajia ei saa 
nimitellä eikä kiusata.

Vanhemmat ovat yhä 
välinpitämättömämpiä 
lapsiaan kohtaan.

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.

4. ”Kunnioita isääsi ja 
äitiäsi.”

TeKSTi: maariT iTKoNeN
KuvaT: elSi HuTTuNeN ja aNNi KiNNuNeN


