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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiis-

pa Jukka Paarma saavuttaa ensi vuoden lopul-

la eläkeiän. Hän on hoitanut virkaansa vuo-

desta 1998.

4,3 miljoonan jäsenen yhteisössä valmistaudu-

taan siis kohta seuraavan arkkipiispan valintaan. 

Ehdolle voidaan asettaa pappi, mutta varmaan piis-

pat ovat kisassa vahvoilla. Valinnan tekee maallik-

kojäsenistä ja viranhaltijoista koostuva eliitti.

On täysin luvallista aloittaa keskustelu nimistä 

kerrankin ajoissa. Pohjoisesta löytyy varmasti monia 

päteviä henkilöitä. Muoniolaissyntyinen piispamme 

Samuel Salmi saattaisi olla yksi varteenotettava vaih-

toehto.

Piispat Eero Huovinen ja Wille Riekkinen ovat 

liian vanhoja. Salmella on työuraa vielä jäljellä, 

mutta kuitenkin kokemusta on kertynyt melkoi-

sesti.

Hänellä lienee piispoista laajin alueellinen tunte-

mus kirkosta ja koko valtakunnasta. Oulun hiippa-

kunta kattaa puoli Suomea. Lisäksi Salmi on työsken-

nellyt etelässä. Myös arkkihiippakunta on tuttu. Hän 

on työskennellyt Varsinais-Suomessa muun muassa 

kirkkoherrana ja arkkihiippakunnan pappisasessori-

na 1990-luvulla.

Arkkipiispalle kuuluu monia kansainvälisiä tehtä-

viä ja niistäkin Salmella on kokemusta.

Pätevyyden lisäksi Salmella on sopivuutta. Hän 

tuntee hyvin kirkkomme erilaiset hengelliset suun-

taukset ja ilmapiirit. Konservatiivien mielestä hän 

on pienempi paha kuin etelän kauhistukset. Libe-

raaleille hän kelpaa, koska kaikki vapaamielisyyden 

vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Pohjois-Suomi on jäänyt kirkon virkojen ja luot-

tamustehtävien jaossa sivuosaan etelään verrattu-

na. Siksi työ oman ehdokkaan löytämiseksi ja valit-

semiseksi on käynnistettävä varhain. 

Samalla on käytävä keskustelu siitä, millainen ark-

kipiispan roolin pitäisi olla tulevaisuudessa. Pitäisi-

kö hänen olla näkyvä mielipidejohtaja, mediapiis-

pa? Vai pitäisikö hänen olla johtaja, joka tarvittaes-

sa lyö nyrkkiä pöytään ja määrää suunnan ristiriita-

tilanteissa?

Kirkon hallinto- ja päätöksentekojärjestelmä vali-

tettavasti estää voimakkaan johtamisen. Arkkipiis-

pa on vanhan fraasin mukaan ensimmäinen vertais-

tensa joukossa.

Mielipidejohtajuutta ja medianäkyvyyttä arkki-

piispalta kaivataan, mutta sen pitää olla syvällistä 

ja viisasta. Ei mitään meppipappeutta.

Samuel Salmen suurimmaksi synniksi on luet-

tu, että hän on liian harmaa ja näkymätön. Jos isä 

Mitroon verrataan, Salmi taatusti on harmaampi ja 

näkymättömämpi. Luojalle kiitos siitä!

Aatoksia

Arkkipiispa pohjoisesta

Punainen lanka
Vuosi oli 1977 ja päivä 20. elokuuta 
kun Nasa laukaisi ensimmäisen kah-
desta identtisestä Voyager-avaruus-
luotaimesta matkalle kohti suur-
ta tuntematonta. Toinen aloitti tai-
paleensa pari viikkoa myöhemmin. 
Molempien matka jatkuu edelleen. 

Varsinaiset tutkimuskohteet Ju-
piter, Saturnus, Uranus ja Neptunus 
ovat jo takanapäin, samoin koko au-
rinkokuntamme. Nyt luotaimet lä-
hettävät yhä etääntyen tietoa tähtien 
välisestä avaruudesta. Mutta ei siinä 
kaikki.

Mahtoi mennä muutama työtunti 
Nasan tutkijoilla, kun miettivät mitä 
ja miten kertoa Maan olijoista niille 
olioille, joihin Voyager-luotaimet eh-
kä joskus valovuosien kuluttua tör-
määvät. Keksivät kultaisen levyn. Ti-
laa levyllä oli rajoitetusti. 

Alkajaisiksi levylle sisällytettiin 
tervehdys 56:lla eri kielellä. Pelkkä 
”hyvää päivää” ei kuitenkaan ker-
ro planeettamme elämästä ja ihmis-
suvun saavutuksista vielä kovin-
kaan paljoa. Lisättiin muutama ku-
va. Edelleen kokonaisuus tuntui va-
jaalta. Miten kertoa elämästämme ki-
teytetysti, niin että kultaisen levyn ti-
la riittää?

Opiskellessani musiikkia vuosia 
sitten sain käsiini erään sävellyksen. 
Ihastuin siihen, harjoittelin ja vein 
opettajalleni. Sanoin puolileikilläni, 
että sen sävelissä on koettavissa inhi-
millisen elämän perusjuoni ja enem-
mänkin, koko olemassaolomme sa-
laisuus. Yllätyin hieman kun opetta-
ja ei ajatukselleni nauranut. Sittem-
min havaitsin kyseisen sävellyksen 
rakenteen olevan täsmälleen saman 
kuin useissa muissa saman säveltä-
jän muuten aivan erilaisissa teok-
sissa. Opintojeni edetessä totesin 
myös muiden eri aikakausien sävel-

täjänerojen työn rakentuvan samal-
le pohjalle.

Myöhemmin olen oivaltanut va-
kuuttavimpien puhujien ja kirjailijoi-
den käyttävän samaa rakennetta joko 
tietoisesti tai tiedostamatta, luonnos-
taan. Näyttää siltä, että tuon raken-
teen sisäistäminen tuottaa automaat-
tisesti laatua. En epäile, etteikö tuolle 
perustalle rakennu paitsi kaikki vaih-
tuvien trendien myllerrystä kestävä 
ajaton taide, myös yksittäisen ihmi-
sen elämä – ainakin jos se saa mennä 
Luojan tarkoituksen mukaista reittiä. 
Olisi hienoa, jos aikanaan minun koh-
dallani ajan menettäessä otteensa sa-
ma rakenne olisi havaittavissa oman 
elämäni kulusta. 

Ei siis ihme, että kultaiselle le-
vylle tallennettiin valikoitua, kestä-
väksi havaittua musiikkia eri vuosi-
sadoilta. Lopulta en ole kiinnostu-
nut siitä, tavoittaako luotain, levys-
tä puhumattakaan, ketään tai mi-
tään. Tai osaako joku avata levyn 
sisältämää informaatiota ymmär-
rettävään muotoon. Tiettyä levol-
lisuutta elämääni tuo perusjuonen, 
tai sanoisinko punaisen langan tie-
täminen.

Juha SoraNta
Kirjoittaja on Karjasillan kanttori

9.7.2009

Lapset tuskalla 
maailmaan
Toimittaja Pirkko Keskisen mukaan syn-
nytyksessä ei tarvita kipua.

”Kätilöliitto on huolissaan siitä, mi-
ten moni synnyttäjä haluaa kivunlievi-
tyslääkettä.

Eikö kunnon kivunlievityksen pitänyt 
olla edistysaskel? 

Kätilöliitolla näyttää olevan tapana pan-
na verkkosivuilleen kuukausittain suosi-
tuksensa. Helmikuussa liitto kehotti syn-
nyttäjiä luottamaan itseensä. ’Synnytyski-
pu on luovaa, ei tuhoavaa kipua, jolla on 
merkityksensä synnytyksen edistymises-
sä. Silloin, kun synnyttäjä uskaltaa luottaa 
vaistoihinsa, kipu ohjaa häntä liikkumaan 
ja toimimaan synnytyksen kannalta edul-
lisesti’, liiton tiedotteessa lukee.

Radiopersoona Kirsi Virtasen kirjoi-
tus Helsingin Sanomien mielipideosas-
tolla (30.6.) ilahdutti.’Kivussa ei ole mi-
tään ylevää, ei mitään hienoa eikä taatusti 
mitään puhdistavaa. Kipu vie voimat, pe-
lottaa ja ahdistaa’, Virtanen kirjoittaa.”

Kainuun Sanomat 5. heinäkuuta

Mietaa saunoi  
naisen kanssa
Suomen Kuvalehden toimittajan Leena 
Sharman mukaan Juha Mieto on valopää, 
jolla ei ole politiikkaan mitään annettavaa 
eikä sanottavaa, ei edes Etelä-Pohjanmaan 
murteella.

”Viimeisimpänä tempauksenaan Mie-
taa osallistui Hymyn järjestämään ”julk-
kissaunaan” yhdessä muutaman has bee-
nin ja muutaman never beenin kanssa. 
Vai kuka tietää, keitä esimerkiksi ovat 
lauteilla keekoilleet Anssi ja Renne? Jutun 
varsinainen kluu oli siinä, että paikalle 
oli kutsuttu Jenni Siikala -niminen strip-
pari, jonka kuppikokoa mittailtiin löyly-
kauhalla ja jota piiskattiin saunavihdalla.

Huokaus sentään.
’No en mää tierä, tuota, sehän oli mies-

ten keskinen saunailta, tuota, raavahat mie-
het, tuota, kyllä mää olin niin siististi…Ei 
tämä elämä niin nurkkapatrioottista saa ol-
la, jos järjellä ajatellaan ja kansan parhaak-
si, ja meikäläinenkin on niin intohimoinen 
saunamies.”

Suomen Kuvalehti 6. heinäkuuta

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Hyvät leiriläiset
Ruusuja kaikille 15.–18. kesäkuuta järjestetylle liikuntavammais-
ten leirille osallistuneille. Kiitokset myös Päivi, Mirva ja Kati ja 
kaikille avustajille. Meillä oli hyvä porukka sekä iloinen ja mu-
kava leiri. Hyvää kesän jatkoa. Toivon teille ystävät kaikkea hy-
vää ja jaksamista maailmassa. 

Paula SarkkiNeN 
Oulu

Kiitää pääskyt taivaansiltaa,
himmenevään suven iltaan.
Elon virta, armahintaan,
etsii, kysy ei se hintaa,
rakkaus nousee aina pintaan,
jättää jäljen kaipuu rintaan.

JouNi VaiNioNPää
Oulunsalo

Rakkaus
w w w.sxc . hu /  S t e p han ie  B e r g ha eus e r

Oulun ev.-lut. seurakun-
tien keväällä aloittama 
kampanja alle kolmi-
kymppisten tavoittami-

seksi avaa kotisivunsa perjantai-
na 24. heinäkuuta. 

Tarkoituksena on tavoittaa ne 
nuoret, joilla ei ole juuri mitään 
sidettä kirkkoon ja sen toimin-
taan. Samalla julkistetaan myös 
tunnus: kirkkovene. Tunnus va-
likoitui kevään aikana useam-
man vaihtoehdon pohjalta yh-
teistyössä mainostoimisto Aja-
tuksen kanssa.

Projektipäällikkö, kappalai-
nen Kimmo Kieksi kertoo, et-
tä kampanjaa suunnitellut pa-
peista ja seurakuntien työnte-
kijöistä koostuva ryhmä halu-
si löytää tunnuksen, joka nos-

Kirkkovene kaipaa soutajia
taa esille sanan ’kirkko’. Kieksi 
myöntää, että lähinnä koulujen 
vessanseiniin raapustettu kak-
simielinenkin tunnus herättää 
varmasti kom-
mentteja puoles-
ta ja vastaan. 

Tunnus herätti 
keskustelua myös 
ryhmässä, jossa 
oli esillä erilaisia 
vaihtoehtoja tun-
nukseksi. Ryhmä 
päätyi ensiksi eh-
dotettuun kirkkoveneeseen. 

tunnus on 
katsojan silmissä
Ryhmä näki tunnuksessa vihjeitä 
nuorisokulttuuriin, kaupunki- ja 
koulukulttuuriin sekä kirkkohis-

toriaan. Ennen kaikkea sen näh-
tiin kuitenkin viittaavan arkeen 
ja elämän iloon. Kirkkovenettä 
soudetaan yhdessä. 

– Toinen 
vaihtoehto oli-
si ollut lähteä 
varmempaan 
suuntaan. Ajat-
telimme kui-
tenkin, että 
tunnus on kat-
sojan silmissä: 
siinä voi nähdä 

vaikka orjantappurakruunun, 
toteaa puolestaan pastori Nanna 
Helaakoski.

– Mielestäni merkissä ei ole 
kyse vitsistä tai pelkästä kosis-
kelusta. Kirkkovene osuu pai-
notetun kohderyhmän symbo-
limaailmaan huomattavasti pu-
huttavammin ja kiinnostavam-
min kuin perinteinen symbo-
liikka, perustelee mainostoi-
misto Ajatuksen kehitysjohtaja 
Vesa Ilola.

Yhtenäisen ilmeen tarkoituk-
sena on tehdä nuorten aikuisten 
toiminnasta selkeämpää ja hel-
pommin löydettävää. Kampan-
ja jalkautuu samaisena päivänä 
Qstock-festareille, jossa voi tör-
mätä paitsi ryhmän pappeihin, 
myös nuoriin, jotka kantavat 
kampanjan tunnuspaitaa ja ker-
tovat kirkon toiminnasta. 

– Ongelma on se, että mo-
ni nuori ei tiedä, mitä kirkko te-
kee. Elossa.fi-kampanjalla on tar-
koitus herätellä pohtimaan, mitä 
kristittynä eläminen tarkoittaa. 
Moni elää elämäänsä elämättä 
ollenkaan, toteaa Kieksi.

Kirkkoveneellä halutaan kertoa, 
että kirkko on mukana arkisessa 
elämässä, eikä se ole vain häitä tai 
hautajaisia varten. Erityishuomiota 
pyritään antamaan niille, jotka ko-
kevat kirkon liian perhekeskeiseksi. 
Elossa.fi-sivuston kautta muistute-
taan, että kirkko tarjoaa mahdol-
lisuuden myös muuhun kuin per-
hejuhliin. 

kirkossa, 
netissä ja tienvarressa
Elossa.fi kokoaa Oulun neljän 
seurakunnan nuorten aikuisten 
toiminnan ja tiedot samalle si-
vustolle. Kävijä löytää pappeja, 
blogeja, kysy-vastaa-palstan sekä 
toimintakalenterin. Apua tarvit-
sevat ohjataan eteenpäin ja kävi-
jä voi pysytellä tuntemattomana, 
jos siltä tuntuu. 

– Sivusto täydentyy teemoittain. 
Esimerkiksi tammikuussa sinne 
tulee asiaa parisuhteesta ja seksu-
aalisuudesta, Kieksi paljastaa. 

Keväällä Karjasillan kirkossa 
järjestetyt Moraalivartioillat saa-
vat jatkoa osana kampanjaa. Eri-
tyismessujakaan ei ole unohdet-
tu, vaan ainakin metalli- ja pop-
messua suunnitellaan. Myöhem-
min kaupungin tuloväylille saa-
daan myös uudenlaista sanomaa, 
kun kirkkovene siirtyy loistamaan 
tienvarsien valotauluille.

elSi huttuNeN

Mitä ajatuksia Elossa.fi-kampanja 
tunnuksineen sinussa herätti? Kir-
joita toimitukselle toimitus@rau-
hantervehdys.fi tai PL 102, 90101 
Oulu. L o g o t :  Ma in o s to im i s to  A ja t u s  oy

Su
lk

av
an

 s
u

u
rs

o
u

d
u

t

Kirkkovene on pitkä puinen soutuvene, jota käytettiin ennen vanhaan

kirkkomatkoilla. Kirkkoveneen rakennutti ja omisti tavallisesti usean 

talon muodostama veneyhtiö, jonka osakkaita olivat maalliset talon-

pojat. Jokainen osakas omisti airon tai airoparin. Veneyhtiön johtaja 

ja veneen peränpitäjä oli yleensä vanhin isäntä. 

Nämäkin 
olivat ehdolla 
kampanjan 
tunnuksiksi

Tarkoitus on herätellä 
pohtimaan, mitä 
kristittynä eläminen 
tarkoittaa. Moni elää 
elämäänsä elämättä 
ollenkaan.
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Kiimingin hautausmailla ovat 
vuodenvaihteesta myllänneet 
uudet voimat. Haudankaivajan 
jäätyä eläkkeelle seurakunta ul-
koisti hautausmaatyöt kahdelle 
yritykselle. Ne huolehtivat ny-
kyisin muun muassa haudankai-
vuusta, hautojen peruskunnos-
tamisesta, hautausmaiden nur-
mialueiden hoidosta, hoitohau-
tojen hoidosta ja kukkien istu-
tuksesta.

Tavallinen seurakuntalainen 
näkee muutoksen ennen kaikkea 
siinä, että haudankaivajaa ei enää 
näy hautajaissaattueessa. Seura-
kunta ei voi tarjota hautausmaa-
töitä vaikkapa koululaisille tai 
opiskelijoille, sillä urakoitsijat vär-
väävät itse henkilökuntansa.

Hautakaivannot lapioidaan 
umpeen seuraavana arkipäivä-
nä. Omaisille tarjotaan kuitenkin 
mahdollisuus täyttää hautakaivan-
to itse, jos he haluavat, että hauta 
täytetään heti.

– Kiimingin seurakunta kil-
pailutti palvelujentarjoajia, ja 
valituksi tulivat Viherrengas 
Järvenpää ja Maanrakennus Jar-

Urakoitsijat hoitavat  
Kiimingin hautausmaat

li, kertoo seurakunnan talous-
johtaja Kati Yrttiaho. 

Viherrengas Järvenpää hoitaa 
haudankaivuu-urakan. Hauto-
jen peruskunnostusurakan te-
kee Maanrakennus Jarli ja hoito-
hautaurakan puolestaan Viher-
rengas Järvenpää. Kaiken kaik-
kiaan kuusi firmaa jätti tarjouk-
sensa seurakunnalle.

Lumenaurausurakan hoitaa 

urakoitsija Aulis Roininen.
Jos seurakunta olisi itse hoita-

nut hautausmaansa jatkossakin, se 
olisi luultavasti joutunut ostamaan 
traktorin, mikä olisi ollut seura-
kunnalle iso investointi. Vielä ei ole 
kuitenkaan mahdollista arvioida, 
kuinka paljon ulkoistaminen tuo 
seurakunnalle säästöjä.

Pekka heliN

Peruspalveluministeri Paula Ri-
sikon mielestä jokaisella lapsel-
la on oltava mahdollisuus kuulla 
uskonnoista. Käytännössä se tar-
koittaa uskonnonopetuksen tar-
joamista kouluissa.

Ministeri kertoi näkemyksis-
tään Herättäjäjuhlilla, jotka pi-
dettiin viime viikonloppuna Sei-
näjoella.

– Lasten täytyy saada kuulla 
uskonnoista, vaikka oma vakau-
mus olisikin toinen.

Puheessaan hän kuitenkin ko-
rosti kodin merkitystä kristillisen 
opetuksen antajana.

Juhlien tiedotustilaisuudessa 
käydyssä keskustelussa ilmaistiin 
huoli siitä, että lapsilla on nykyi-
sin ohut tietämys varsinkin kris-
tinuskosta.

Lapuan hiippakunnan piispa 
Simo Peuran mukaan yhteiskun-
nan on huolehdittava, että jokai-
sella suomalaisella on lähtökoh-
distaan huolimatta samanlaiset 
perustiedot kristinuskosta.

Keskustelussa korostettiin iso-
vanhempien merkitystä kasvatta-
jina. Herättäjä-Yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kaisa Rönkä totesi, 
että monet isät ja äidit saattavat 
olla kristinuskosta jo niin vie-
raantuneita, etteivät perustiedot 
ja traditiot enää välity lapsille. 
Siksi isovanhempien pitäisi pai-
kata tämä aukko ja viettää enem-
män aikaa lastenlastensa kanssa. 

Bussikampanja 
huvitti ja ihmetytti
Vapaa-ajattelijoiden Helsingis-
sä ostamat bussinkylkimainokset, 
joissa käsketään lopettamaan mu-

Uskontokasvatuksella  
julkisen vallan tuki

rehtiminen, ihmetyttivät puhujia. 
Paula Risikko arveli ateistien teh-
neen suuren palveluksen uskon-
noille, koska kampanjan myötä ih-
miset ovat alkaneet miettiä vaka-
vasti hengellisiä asioita. Häntä ih-
metytti mainosten teksti ”Jumalaa 
tuskin on olemassa”.

– Mainoslause on huono. Mi-
ten ihmiset suhtautuisivat, jos pe-
suainetta mainostettaisiin lauseel-
la ”Fairy on ehkä hyvä pesuaine”?

Piispa Peuran mielestä suoma-
laiset kokevat kampanjan epäus-
kottavaksi.

– Se puhuu ohitse. Suoma-
laiset eivät tunnista siitä itse-
ään. Iskulauseen ihmiskuva ei 
ole tästä maailmasta, koska elä-
mään kuuluu monenlaisia mur-
heita ja harmeja. Kehotus mu-
rehtimisen lopettamisesta ei voi 
mennä perille.

lapset 
saivat tulla
Seinäjoen Herättäjäjuhlat kerä-
sivät odotettua enemmän väkeä 
ja penkkejä jouduttiin lisäämään 
seura-alueelle. Koleasta sääs-
tä huolimatta kävijöitä oli noin 
38 000.

Juhlien tunnus oli ”Sallikaa 
lasten tulla”. Lapset ja lapsiper-
heet olivatkin kutsua noudat-
taneet. Esimerkiksi perjantai-
na vauvakirkossa oli 650 henkeä. 
Myös muut lapsille tarkoitetut ti-
laisuudet olivat suosittuja.

Ensi kesänä Herättäjäjuh-
lat järjestetään Kiuruvedellä ja 
vuonna 2011 Oulussa.

JaNNe kaNkaala

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

Jann e K ankaa la

Vuoden 2009 toukokuussa pyö-
rähti käyntiin Naisten Pankin kol-
mas toimintavuosi. Yhteensä Kir-
kon Ulkomaanavun Naisten Pan-
kin rahastoon on kertynyt lahjoi-
tusvaroja liki 900 000 euroa. Osak-
kaita Pankilla kesäkuun 2009 lo-
pussa oli yhteensä 440.

Kerätyillä varoilla on jo tähän 
mennessä voitu auttaa tuhansia 
kehitysmaiden köyhiä naisia per-
heineen uuden elämän alkuun 
Etiopiassa, Kambodzhassa, Nepa-
lissa, Perussa, Ugandassa ja Libe-
riassa.

Vuoden 2009 merkittävimpiä 
tapahtumia ovat olleet tasavallan 
presidentti Tarja Halosen vierai-
lu rahaston rahoittamassa hank-
keessa Liberiassa maaliskuussa 
ja Helsingissä tammikuussa jär-
jestetty osakasilta, jossa Halonen 
toimi illan pääpuhujana.

Naisten Pankin toiminta on 
laajentunut myös valtakunnalli-
sesti. Tampereella toimii alueelli-
nen yksikkö ja Oulu sekä Pietar-
saari ovat aloittamassa toimin-
taansa.  Kiinnostusta paikalli-
sen toiminnan aloittamiselle on 

Naisten Pankki lähestyy miljoonaa

osoitettu myös Rovaniemen, Tu-
run ja Jyväskylän suunnalta. 

kyläpankit 
toiminnan perusta
Naisten Pankin rahoittamien 
hankkeiden keskeinen toiminta-
muoto on kyläpankkien perusta-
minen alueille, joilla ei ole pank-
kipalveluita joko alueen syrjäisyy-
den tai väestön köyhyyden vuoksi. 
Kyläpankkien toiminta antaa talo-
udellisen mahdollisuuden köyhil-
le naisille, joilla ei ole muita mah-
dollisuuksia saada lainaa kohtuul-
lisin ehdoin.

Pienlainatoiminnan lisäk-

si kyläpankit rohkaisevat jäseni-
ään säännölliseen säästämiseen. 
Lisääntyvät tulot käytetään ensi-
sijaisesti lasten kouluttamiseen ja 
terveyspalveluiden hankintaan. 
Varoja sijoitetaan myös asuinolo-
jen kohentamiseen ja kodin tar-
vehankintoihin.

Kyläpankkihankkeiden oleel-
lisena osana on koulutus. Talou-
denpitoon ja pankkien hallin-
nointiin liittyvän koulutuksen li-
säksi pankkien jäseniä perehdy-
tetään esimerkiksi yritystoimin-
taan, uusiin viljelymenetelmiin, 
maataloustuotteiden jatkojalos-
tukseen ja kansalaisoikeuksiin. 
Usein saatavilla on myös amma-
tillista koulutusta. 

Kirkon Ulkomaanavun hal-
linnoima Naisten Pankin rahas-
ton varoilla rahoitetaan muun 
muassa kyläpankkeja ja niiden 
pienlainoja, ammattikoulutusta, 
työkalujen ja materiaalien han-
kintaa ja muuta yrittäjyyteen täh-
täävää toimintaa. 

MaiJa SaNkari
Kirkon Ulkomaanapu

Herättäjäjuhlat 3.–5.7. Seinäjoella

Kiimingin hautausmaan laajennusosassa ei ole vielä yhtään hautaa.
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Maata  kiertelemässä

Valitut Palat on muuttamassa lin-
jaansa Yhdysvalloissa. Lehdestä 
on tulossa entistä oikeistolaisem-
pi ja hengellisempi. Valitut Palat on 
suuntaamassa parikymmentä pii-
rua oikealle, sanoo entinen mies.

Valittujen Palojen linjanmuu-
tos on merkittävä. Jo vuosia lehti 
on yrittänyt tarjota juttuja mah-
dollisimman laajalle yleisölle, mut-
ta nyt se haluaa nyhtää rahansa ni-
menomaan konservatiiveilta. Libe-
raalit, nuo konservatiivisen Ame-
rikan inhokit, eivät luultavasti ole 
lehden  kaikkein himotuimman 
kohdeyleisön joukossa.

Yhdysvalloissa yleisö on ja-
kaantunut vanhakantaisten ja 
liberaalien leireihin. Jos yrittää 
miellyttää kahta täysin erilaista 
osapuolta, käy niin, ettei mielly-
tä ketään. Näin ilmeisesti tapah-

Valitut Palat oikeistolaistuu
tui Valituille Paloille, jonka tulos 
romahti. Yhtiön velat huitelevat 
peräti 2,1 miljardissa dollarissa 
(1,5 miljardia euroa). Mediajätti 
unohti, että itä on itä ja länsi on 
länsi eivätkä ne koskaan kohtaa.

Lehdet ovat menettäneet ase-
miaan Yhdysvalloissa. Valitut 
Palatkin on supistamassa Ame-
rikan painostaan 8 miljoonasta 
5,5 miljoonaan. Samalla vuotui-
nen ilmestymistiheys pudotetaan 
12:sta 10:een. 

– Aikakauslehdet ja kaapelika-
navat yrittävät vimmatusti ottaa 
selville, mitä niillä voisi olla tar-
jottavanaan ihmisille, jotka saa-
vat perustietonsa Internetistä tai 
muualta, sanoo Tom Rosenstiel 
Pew-tutkimuslaitoksen journa-
listiselta osastolta.

Usein uusi tarjottava on ideolo-

gista, koska se on helpoin ja yk-
sinkertaisin tapa saavuttaa yleisö.

Julkkisjutut pois
Valitut Palat karsii julkkisjuttuja ja 
tarjoaa tilalle hengellisiä tarinoita. 
Konservatiivit ovat lehden mielestä 
ilmeisesti punaniskaisen armeija-
henkisiä, sillä myös sotilaselämäs-
tä luvataan lisää luettavaa.

– Lehti tulee sisältämään pe-
rinteisiä, konservatiivisia arvoja: 
Rakastan perhettäni, rakastan 
yhteisöäni, rakastan kirkkoani, 
kuvailee lehden antia Mary Ber-
ner, Valittujen Palojen pääjohtaja 
ja hallituksen puheenjohtaja.

Mary Berner harkitsee myös 
erityisten lehtituotteiden raken-
tamista tunnettujen hengellis-
ten johtajien ympärille. Hengel-
lisyys ei välttämättä rajoitu kris-

tinuskoon.
– En välitä, mikä uskonto tai 

millainen hengellisyys on kysees-
sä, kunhan ne ovat laillisia, yh-
teisöllisiä ja globaaleja. Me valit-
semme yhteistyökumppanit bis-
nesmielessä, emme siksi että ha-
luaisimme muuttaa maailmaa. 
Tämä saattaa kuulostaa kyyni-
seltä, jos uskoo, että bisneksen-
teko rahan vuoksi on kyynistä, 
mutta juuri rahanteosta minul-
le maksetaan.

Linjanmuutos saattaa koskea 
vain lehden yhdysvaltalaista pai-
nosta. Muissa maissa lukijoiden 
mentaliteetti on erilainen, eivät-
kä yhdysvaltalaiset painotuk-
set välttämättä miellytä muiden 
maiden kansalaisia.

Pekka heliN

Ylikiimingin 
maakirkko 
pidetään 
kartanossa 
Ylikiimingissä pidetään osa-
na Tervastiima-viikkoa pe-
rinteinen maakirkko sun-
nuntaina 12.7. kello 12 Mam-
muttihirren päärakennukses-
sa osoitteessa Ouluntie 972. 

Maakirkko on vanha ja 
perinteinen nimitys juma-
lanpalvelukselle, joka pidet-
tiin pääkirkon jumalanpal-
veluksen jälkeen maaseudun 
sivukappelissa tai jonkun pi-
täjäläisen kotona. Kyseessä on 
sanajumalanpalvelus, jossa ei 
jaeta ehtoollista. 

Turun piispa Kari Mäkinen 
osallistui vanhoillislesta-
diolaisen herätysliikkeen 
Suviseuroihin ensimmäis-

tä kertaa. Suomen Rauhanyhdis-
tysten Keskusyhdistyksen Suvi-
seurat järjestettiin Oripään len-
tokentällä kesäkuun viimeisenä 
viikonloppuna. 

– Suomalaisen kristillisyyden 
vahvin juonne on ujo ja mones-
ti vaikeneva kristillisyys, joka ei 
suoraan profiloidu mihinkään 
liikkeeseen, vaan kiinnittyy hil-
jaisella tavalla kansankirkon ar-
keen. Herätysliikkeiden asema on 
kuitenkin edelleen merkitykselli-
nen, ja niihin liittyy paljon arvo-
kasta perinnettä.

Vanhoillislestadiolaisen herä-
tysliikkeen suhde kirkkoon on 
asiallinen, mutta ei aina ongel-
maton. Mäkinen peräänkuulut-
taakin avointa keskustelua pu-
humattomien, jännitteisten asi-
oiden avaamiseksi.

työntekijöille 
yhteiset säännöt
Kirkon työntekijöiltä tulee Mäki-
sen mukaan voida edellyttää, että 
he toimivat yhteisten pelisääntöjen 
ja yhteisen uskon tulkinnan mu-
kaan. Mäkinen viittaa esimerkik-
si Luther-säätiöön ja kirkon virka-
kysymyksiin liittyviin tilanteisiin, 
joita luterilaisessa kirkossa on jou-
duttu käsittelemään.

Muun muassa viimeisessä kir-
kolliskokouksen istunnossa toi-
vottiin arkkipiispasta kirkon yh-
tenäisen äänen lähettilästä. Mä-
kinen on eri mieltä ja perään-

Piispa Mäkinen: Kirkolla on  
monta ääntä

Suviseurat 26.–29.6. Oripäässä

kuuluttaa avointa vuoropuhelua 
ja keskustelua. 

– Sellainen kirkko, jossa ei ole 
aitoa dialogia, ei ole elävä eikä ai-
dosti toimiva kirkko. Jos ei voida 
keskustella, ei ole tilaa erilaisille 
näkökulmille ja uuden löytämisel-
le. Ei ole viisasta, eikä edes mah-
dollista ajatella, että kirkolla olisi 
vain yksi ääni. Kirkko on jatkuvas-
ti muuttuva ja jatkuvassa dialogissa 
sekä sisäisesti että vallitsevan kult-
tuurin kanssa. Keskustelussa pitää 
voida testata rankkojakin asioita ja 
ajatuksia, mutta asenteen pitää olla 
nöyrä. Kun keskustelusta edetään 
päätöksiin, on niihin sen jälkeen si-
touduttava.

Mäkinen pohtii, onko meil-

lä kirkossa tällaisia nöyrän asial-
lisia keskustelufoorumeita, joissa 
pelkäämättä voidaan olla vuoro-
vaikutuksessa erilaisten tulkinto-
jen kanssa. 

– Keskustelu tulisi aloittaa it-
sestä. On kysyttävä minkälaiset 
valmiudet itsellä on kuulla nii-
tä ihmisiä, jotka tulevat erilaisen 
perinteen keskeltä ja erilaisen elä-
mänkokemuksen omaavina kuin 
minä. 

Piispa Mäkinen haluaa tukea 
niitä ääniä, joita halutaan avoi-
mesti ja nöyrästi tuoda yhteiseen 
pöytään. 

– Surullisinta on se, kun tör-
mää sellaiseen, että pöydän ää-
reen ei lainkaan haluta tulla, 

vaan tarkoituksellisesti pysyttäy-
dytään erillään. Tällaisissa tilan-
teissa jää miettimään, miksi se on 
niin vaikeaa. Kysyn myös itseltä-
ni, ymmärränkö riittävästi sitä 
maailmaa, joka pakottaa toimi-
maan näin. 

Piispa Mäkinen vertaa kirkon 
monia ääniä Raamatun neljään 
evankeliumiin. Kukin tulkitsee 
sanomaa omasta näkökulmastaan 
vuorovaikutuksessa keskenään. 
Myös teologiset painotukset ovat 
erilaisia ja evankelistat korostavat 
eri asioita. Siinä olisi vahva malli ja 
perusta myös kirkon keskustelulle. 

Mari lePPäNeN
Kirkon tiedotuskeskus

A
leksi P

artan
en / Su

viseu
rat

Lauluja 
surusta ja 
lohdutuksesta 
Kiimingissä
Kiimingin kirkossa vietetään 
laulujen ja runojen iltaa kes-
kiviikkona 15.7. kello 19 al-
kaen. Illan aiheena ovat suru, 
kaipaus ja lohdutus. Lausu-
ja Eeva Kuivamäki tulkitsee 
muun muassa Lasse Num-
men, Anna-Liisa Laamasen 
ja Jaakko Haavion runoja.

Illan aikana käydään lä-
pi läheisensä menettäneiden 
tuntoja, mutta myös eheyty-
mistä ja kasvamista uuteen 
elämän iloon. Yhteislauluja 
säestää Jarkko Metsänheimo 
ja iltahartauden pitää Raimo 
Salonen.

Kirkkoon 
liittyjille 
avattiin oma 
palvelu
Kirkko avasi kesäkuun vii-
meisellä viikolla liitykirk-
koon.fi-palvelun. 

Palvelu sisältää sähköi-
sen lomakkeen ja tietopaketin 
kirkkoon liittymisestä ja jäse-
nyydestä. Palvelussa liittyjän 
ei tarvitse tietää omaa tulevaa 
kotiseurakuntaansa, vaan liit-
tymislomake ohjataan sinne. 
Kirkkoon liittyminen onnis-
tuu jatkossa myös seurakun-
tien omien sivujen kautta. 

Kirkon jäsenyystilastoin-
nin mukaan kirkkoon liitty-
minen on lisääntynyt alku-
vuonna suurimmilla paikka-
kunnilla, samalla kun kirkos-
ta eroaminen on alkuvuotena 
vähentynyt. 
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Ensimmäistä kertaa järjestettävät 
Muhoksen Musiikkipäivät pide-
tään 23.–26. heinäkuuta. Musiik-
kipäivien kannatusyhdistyksen, 
kunnan ja seurakunnan edus-
tajien suunnittelema tapahtuma 
on tarkoitus järjestää jatkossa jo-
ka toinen vuosi. 

Esiintyjinä ensimmäisillä Mu-
siikkipäivillä kuullaan pohjois-
suomalaisia taiteilijoita. Kolmen 

Muhoksen Musiikkipäivillä soi klassinen
konsertin sarja alkaa torstaina 
23.7. kun tenori Tuomas Katajala 
esiintyy Muhoksen kirkossa pia-
nistinaan Markus Vaara. 

Perjantaina kirkossa konser-
toivat sopraano Kaisa Ranta ja 
pianisti Outi Nissi. Lauantai-
na Koivu ja tähti -kulttuurikes-
kuksen salissa vuorossa on teno-
ri Jyrki Anttila. Säestäjänä toi-
mivat Maija Anttila ja Aku Toi-

vosen johtama salonkiorkesteri. 
Tapahtuma päättyy sunnuntai-
na 26.7. kello 10 pidettävään ju-
malanpalvelukseen.

Kaikki tapahtuman konsertit 
alkavat kello 18 ja konserttilip-
puja voi ostaa ennakkoon Koivu 
ja tähti -kulttuurikeskuksen kir-
jastokahvilasta. Loput liput myy-
dään konserttipaikkojen ovelta 
tuntia ennen konsertteja.

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

Tervetuloa!
Helppo tulla - tilaa pysäköidä

Olemme avoinna 
arkena 9-19, la 9-15

Sammonkatu 14
puh. 08 556 1591

ACO - aurinkotuotteet 
-15 % 31.7. asti

www.kaijonharjunapteekki. 

Aurinkoista 
kesää!

Nouda heti 
omasi

lehtipisteestä!

HEINÄ–ELOKUUN NUMEROSSA mm.
HELPPOJA HERKKUJA YLLÄTYSVIERAILLE  /  ESIRUKOUSPALVELU  /  RISTIKKO

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

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

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

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

Heikki Orvola Design
Retrospektiivinen näyttely

Pohjois-Pohjanmaan museo
Ainolan puisto

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

Perusnäyttely   Koiramäki-osasto   Museokauppa

Pulkkila-päivät 24.-26.7.2009
Perjantai 24.7.
Klo 18.00 Avausjuhla Palvelukeskus Koivuleh-

dossa: Avauspuhe sivistys- ja sosiaali-
palvelujohtaja Raimo Tieva, yhteislaulua, 
säestys Pekka Kyöstilä, Juhani Hyytinen, 
Veikko Haapala ym. ohjelmaa, kahvitarjoi-
lu

Klo 19.00 Nuorisolle letunpaistoa ja karao-
kea nuokkarilla (4H)

Lauantai 25.7.
Klo 11.00-14.00 Tori avoinna 
Klo 20.00-1.00 Iltamat Nuorisoseuralla, 

musiikista vastaa duo Pekka Roiko, liput 8 
e (Pakkalantie 1, järj. Nuorisoseura)

Toritapahtuma kunnanviraston edessä.
Klo 11.00 Rolle–Nalle esiintyy lapsille
Klo 12.00 Puhe kansanedustaja Antti Ranta-

kangas
Klo 13.00 H.e.r.b. esiintyy
Sunnuntai 26.7.
Klo 12.00 Messu
 Seppeleenlasku sankarihaudoille. Kahvit 

seurakuntakodilla, runoja: Tuulikki Tuovi-
nen, musiikkia

Rantsila-päivät 13.-18.7.2009
Maanantai 13.7
Klo 14.00 Lastenelokuva Rölli ja Metsänhenki 

(K 0, kesto 85 min.) Gananderin koululla 
Klo 19.00 Kotimainen sotaelokuva Tali-

Ihantala 1944 (K 11, kesto 112 min) 
Gananderin koululla

Tiistai 14.7.
Klo 12.00-18.00 Ganander-talon näyttely
Klo 15.00 Seikkailuelokuva Harry Potter ja 

salaisuuksien kammio (K 11, kesto 
154 min.) Gananderin koululla

Klo 19.00 Suomalais-kiinalainen yhteistyö-
elokuva Jadesoturi (K 11, kesto 110 min.) 
Gananderin koululla

Keskiviikko 15.7.
Klo 12.00-18.00 Ganander-talon näyttely
Klo 18.00 Yhteislaulutilaisuus Ganander 

–talolla, vetäjänä Anne Kiljo-Pietilä
Torstai 16.7.
Klo 12.00-18.00 Ganander-talon näyttely
Klo 18.00 Sauvakävelytapahtuma, lähtö 

liikuntahallin pihalta, kahvitarjoilu, 
(Syöpäkerho. Lisätietoja Pirkko Lämpsältä 
puh. 040 966 3335)

Perjantai 17.7.
Klo 12.00-18.00 Ganander-talon näyttely
Klo 18.30-19.30 Virsilauluilta kirkossa, lau-

letaan virsiä ja muita kesäisiä lauluja
Klo 20.00 Runomatinea Ganander –talolla, 

esiintyy Seija Haarala Kuopiosta
Klo 21.00-1.00 Tanssit Onnelassa, musiikista 

vastaavat Kimmo ja Teuvo (Savalojalla 
Karhukankaantie 340)

Lauantai 18.7.
Klo 9-14 Tori avoinna 
Klo 10-16 Kotiseutumuseo avoinna
Klo 12.00-18.00 Ganander-talon näyttely
Toritapahtuma
Klo 9.00 Avaussanat ja markkinarauhan 

julistaminen
Klo 9.15-10.00 Heettäkee ja Naattikee –kisa 

lapsille (nonstoppina)
Klo 10.00 Rolle –Nalle esiintyy lapsille 
Klo 10.45 Jennin tanssiesitys 
Klo 11.00-12.00 Heettäkee ja Naattikee –kisa 

aikuisille (nonstoppina) 

Klo 11.00 Voimailukilpailu. Kaksi sarjaa: 
2-3 vuotiaat sekä 4-6 vuotiaat. Lajeina 
hiekkaämpäreiden kantoa ja lastattujen 
lasten kottikärryjen työntöä. Parhaat pal-
kitaan pokalilla ja kaikki muut osallistujat 
saavat pienen palkinnon.

Klo 11.45 Veteraanikuoro esiintyy
Klo 12.00 Vuoden ranttisen julkistaminen ja 

muita mahdollisia palkitsemisia
Klo 12.15-13.00 Heettäkee ja Naattikee 

–kisa, Kolmen Lajin Koetus - Rantsilan 
kylien välisenä. (Kylät. kerätkää valmiiksi 
3-henkiset joukkueet).

Klo 13.00 Bänditapahtuma nuorisolle, esiin-
tyy Hater

Sunnuntai 19.7.
Klo 10.00 Perinnejumalanpalvelus, mukana 

Veteraanikuoro sekä Projektikuoro. 
 Kahvitarjoilu Gananderin koululla
Klo 12.00 Kotiseutujuhla urheiluhallilla: Puhe 

kunnanjohtaja Haapalahti, ohjelmassa 
mm. Veteraanikuoro esiintyy, sekä Kerä-
länkylästä lähtöisin oleva Mauno Heikkilä 
kertoo vanhoista asioista

Klo 10.00-16.00 Kotiseutumuseo avoinna
Klo 12.00-18.00 Ganander-talon näyttely

Ganander-talon näyttely: Hannu Lukinin ja 
Sylvi Karlingin maalauksia, Tuulikki Lindber-
gin metallilankatöitä sekä Kaarina Konolan 
lasitöitä ja koruja

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

◆ pelargoniat 3 kpl / 10€
◆ mukulabegoniat 
 4,50€ kpl
◆ ahkeraliisat 1,50€ kpl 
◆ samettikukat 1€ kpl

◆ jaloruusut 13€ kpl 
◆ hopealehdet, ruusubego-
 niat, daaliat, orvokit 
 ym. ym.

Kesäkukka-ale!

Tervetuloa!

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

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

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

• 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.
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Lukunurkka

Minulta suli silmä sinuun
Jorma Piippo toteaa runossaan: ”Ei aurinkoa tarvi herättää, ei, kun yleensä aurin-
ko herättää, herätti se kesälläkin. Ei malttanut edes levätä, ei, kun valvoi yökaudet. 
Väsyy se vähemmälläkin, ei kukaan jaksa enempää, ei aurinkokaan jaksa.”  

Piipon runo löytyy Oulu-opiston runoryhmien uudesta antologiasta, 27 ru-
noilijan teksteistä muodostuvasta kokoelmasta. Kokoelmasta henkii innostus, 
tiukuu luottamus, uskallus piirtää kokemukset, kaipauksen, tunteet, haaveet, 
ajatukset sanoiksi, lauseiksi, kielikuviksi ja mielialamaisemiksi.

Eeva Holma mietiskelee ”kokeneen kätilön käteen annamme herkän huuta-
van itkevän runolapsemme. Salatun on tultava nähdyksi, kuulluksi step by step 
ajallaan, hennonsinisin ajatuspilvin, vaalenvihrein vaahtolausein”. 

Runot paljastavat tekijänsä elämänmenon, tunnemaailman, toivemaailman. 
Luonto, ihmissuhteet, lapsuus, nykyisyys, kohtaamiset ja erilaiset paikat iskevät 
säkeitä, sulattavat jäätyneitä, synnyttävät iloa, riemua ja huumoria. Kuten Mar-
ja-Liisa Raudaskoski toteaa: ”Olen kuin peruna, satoisa lajike, mukuloita lauma. 
Vahvarunkoisena seisomme, pieninä kukkina kukoistamme. Silmät suuret, näh-
ty on maailmaa, ongelmia ja auringonpaistetta. Pieninä kukkina huumorin kuk-
kia elämän polulle ripoteltu.”

Uusi kokoelma on onnistunut kokonaisuus, vahvoja runoja, ne heräävät eloon 
ääneen luettuna, luovat lukijalle onnen ja riemun tunteita. Sirpa Ronkaisen sa-
noin: ”Leijailen kukkaperhona auringon polttamien vuorijonojen laaksossa”. 

Tämä runokokoomateos on sanataidetta muhkeimmillaan ja koskettaa monilla 
eri tavoilla herättäen inspiraatioita, kuten Hilja Alasuvanto kirjaa runossaan: ”Luon-
nossa puhuu itse Jumala. On lähempänä siellä taivasta, pois kiire siellä katoaa, rau-
haa kuiskii puut, metsät, maa”.

Oulu-opiston Säkeen ylittäjät -runoryhmät 2008–2009: Hangen alta sulia sanapuroja. 
Antologian koostaja Pirkko Böhm-Sallamo.  Oulu 2009.

Lasten- ja nuortenkirjailija Timo Parvela on tul-
lut tutuksi Ella- ja Sammon vartijat -kirjasar-
joilla. Parvela ja Virpi Talvitie voittivat 2006 
Finlandia Junior-palkinnon Keinulauta-kir-
jallaan. Uusin yhteistyön hedelmä on riemu-
kas Maukka ja Väykkä-sarja.

Maukka on kissa ja Väykkä on koira. He 
ovat ystävyksiä ja asuvat kahdestaan taivaan-
sinisessä talossaan mäen päällä. Naapurei-
na asuvat esimerkiksi Kana von Got, Leh-
mä Muukkonen, Possu Röhkötti, Lammas 
Bääkkönen, Ankka Kvakström ja Humma 
Ihalainen. Tarinat kertovat luonteiden 
erilaisuudesta, ystävyydestä, huolenpi-
dosta ja lähimmäisyydestä: jokainen on 
tärkeä, jokaisella on unelmia, jokainen 
tarvitsee olkapäätä. 

Ystävyksille sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, innostuksen ja har-
kinnan merkeissä. Samantyylisyyttä löytyy sarjakuvapuolelta, Lassin ja Lee-
vin sekä Kati-kissan ja Jalo-koiran (Kamut) seikkailuista.

Parvelan tarinat ja Talvitien kuvitus yhdistyvät saumattomaksi kokonai-
suudeksi, nautinnoksi, iloksi ja riemuksi. Timo Parvela kirjoittaa hauskasti 
ja ymmärtäväisesti, tarinat hyrsyävät naurunaineksia, hymyilynaiheita ja 
sydämenriemua. Tarinat sopivat kaikenikäisille, tarinoita voi lukea vaik-
ka yhden kerrallaan, onnikkamatkan verran. Niistä jää hyvälle tuulelle.

tekStit: Juha VähäkaNgaS

Villi tärinä

Suomen Luterilaisen Evanke-
liumiyhdistyksen (Sley) vuosi-
kokous kokoontui evankeliumi-
juhlien yhteydessä. Kokoukseen 
osallistui 369 Sleyn jäsentä.

Kokous sai hyväksyttäväkseen 
vuoden 2008 tilinpäätöksen, joka 
osoitti alijäämä kaikkinensa oli 2 
560 789,07 euroa. Kahden ja puo-
len miljoonan miinuksista huo-
limatta hallituksen väistyvä pu-
heenjohtaja Pasi Palmu totesi, et-
tei Sley aio ryhtyä yt-neuvottelui-
hin. Vahvaan alue- ja piiritoimin-
taan nojaavalla yhdistyksellä on 
yli 40 työntekijää ympäri maata. 

tulopuoli 
kasvuun
Hallitus on työskennellyt yhdis-
tyksen tulevaisuuden linjausten 
parissa reilun vuoden ajan. Hal-

Evankeliumijuhlat 26.–28.6. Kristiinankaupungissa

Sley panostaa toimintaan 
lamassakin

lituksen esittelemä Sley 2013 -oh-
jelma hyväksyttiin kokouksessa 
yksimielisesti.

Strategian mukaan yhdis-
tys pyrkii saamaan taloudellisen 
toimintansa tasapainoon tulo- ja 
menorakenteen oikaisulla. Tähän 
liittyy muun muassa Kustannus 
Oy Arkin myynti. 

Organisaation keventämi-
sen sijaan tavoitteeseen pyritään 
myös kasvattamalla tulonhan-
kintaa. Tämän perustana hallitus 

näkee nimenomaan yhdistyksen 
aktiivisen toiminnan. 

Palmun mukaan työntekijöi-
hin panostaminen on näkynyt 
kannattajarenkaiden tuoton pa-
ranemisessa ja omien jumalan-
palvelusten kolehtituotoissa. 

Näkyvyyden parantamiseksi 
ja yhä nopeamman uutisvirtaan 
reagoinnin varmistamiseksi yh-
distys uudistaa myös internet-
sivujaan. 

uusi puheenjohtaja 
valitaan elokuussa
Kokous valitsi myös järjestön 
hallitukseen valittiin uusia jäse-
niä erovuoroisten tilalle. 

Kolmevuotiselle kaudelle va-
littiin Helena Korpinen Kuopi-
osta (260 ääntä), Seppo Laak-
sonen Sastamalasta (233), Han-
nu Keskitalo Espoosta (223) 
sekä Ari Kuusela Raumalta 
(194). Lisäksi hallitukseen va-
littiin vuoden kaudelle Tomi 

Välimäki Turusta (275 ääntä).
Valittujen henkilöiden lisäksi hal-
lituksessa jatkavat toimikautensa 
loppuun ylikiiminkiläisen Sirpa 
Laurilan lisäksi Marjo Anttoora, 
Elina Hopeavuori, Jaakko Laiti-
nen, Anna-Liisa Markkula, Jar-
no Naskali sekä Eeva Pitkäranta.
Hallitus valitsee puheenjohtajan 
keskuudestaan järjestäytymisko-
kouksessa 20. elokuuta. 

elSi huttuNeN

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

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikokous pidettiin vuonna 1700 valmistuneessa Ulrika 
Eleonoran kirkossa. Kirkko tunnetaan kaltevasta tornistaan, joka näkyy kuvassa taaimmaisena.
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Paikkoja avoinna

Muut seurakunnat ja yhdistykset

Palautteet ohjelmista: 
radiostudio.oulu@evl.fi,
p. 044 316 1563 (ma-pe)

radio Dei 106,9 Mhz, 
kaapeliverkossa 94,1 Mhz, 
www.radiodei.fi

Su 12.7. klo 10 messu Tuiran 
kirkosta. Messun toimittaa 
Pasi Kurikka, avustaa Har-
ri Fagerholm. Kanttorina on 
Heikki Jämsä.
Su 12.7. klo 11.25 Kurkistus 
kirkkoon. Juha Sirviö kertoo 
Totuus-tapahtumasta, joka 
on Oulun seudulla asuvien 
kristittyjen yhteinen palvelu-
tempaus. Ohjelman toimit-
taa Mervi Päivärinta. Kur-
kistus kirkkoon -ohjelmat voi 
kuunnella myös internetissä: 
www.oulunseurakunnat.fi/
kurkistuskirkkoon.
Su 19.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Tiina Kinnunen, avus-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Kanttorina on Raimo Paaso.
Su 19.7. klo 11.25 Kurkis-
tus kirkkoon. Keskusrekiste-
rin johtaja Veijo Koivula ker-
too sukututkimuksesta sekä 
sukuselvityspalvelusta. Oh-
jelman toimittaa Heli Lomu. 
Kurkistus kirkkoon -ohjel-
mat voi kuunnella myös in-
ternetissä: www.oulunseura-
kunnat.fi/kurkistuskirkkoon.

Radio Dei Toivon päivä
Ohjelmat voi kuunnella myös 
Dein juttuarkistosta, 
www.radiodei.fi
Ke 16.7. klo 15.40 
Naisen allakka. 
To 17.7. klo 15.40 
Kasvun paikka. 
Ke 22.7. klo 15.40 
Naisen allakka. 
To 23.7. klo 15.40 
Kasvun paikka. 

radio Pooki 88,0 Mhz, 
kaapeliverkossa 89,5 Mhz

Su 12.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, avustaa Ari-Pekka Met-
so. Kanttoreina ovat Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso.
Su 18.7. klo 10 jumalanpalve-
lus Ylivieskan kirkosta. 

Suora lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi

Su 12.7. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Anna-Mari Heikki-
nen, avustaa Ari-Pekka Met-
so. Kanttorina on Henna-
Mari Sivula ja Raimo Paaso.
Su 19.7. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Tiina Kinnunen, 
avustaa Anna-Mari Heikki-
nen. Kanttorina on Raimo 
Paaso. 

Eetterissä

Ev.lut. Kansanlähetys
Kesäleiri lapsille ja nuo-
rille (8 v.->) Merijärven Pah-

kasalon kylällä. Alkaa 31.7. klo 12.00 
ja päättyy 2.8. klo 17.00. Teltta- ja 
sisämajoitus. Leirimaksu 15 e. 
Ilmoittautuminen 24.7. mennessä 
Pekka Siitonen 040 535 7567, 
pekka.siitonen@lastenmissio.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 12.7. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
Su 19.7. klo 11.00 JUMALAN-

PALVELUS
TERVETULOA!

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

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Su 12.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Juha Hilli, 
Seija Suuronen, Ahti Kurki. Ke 15.7. klo 19 Sana 
ja rukous, Reijo Komu, Ahti Kurki. Su 19.7. klo 11 
Lähetysjumalanpalvelus, Raili Harjula, Outi-
Mari Karppinen. Ke 22.7. klo 19 Sana ja rukous, 
Esa Pieniniemi, Ilkka Leinonen. TERVETULOA!

Oulun Lähetysseurakunta
Aleksanterinkatu 33

Su klo 16, ti klo 18 ja to klo 18. 
Tilaisuudet myös heinäkuussa.

www.oulunlahetyssrk.net
Olet sydämellisesti tervetullut!

Su 12.7. Seurat klo 17 Matti Rah-
ja. Su 19.7. Ei seuroja Toukomet-
tisessä. Suvijuhlat Ylivieskassa. 
Tervetuloa!

11.7. La Lauluhetki torilla noin klo 10.00. 12.7. Su Jumalanpalvelus 
klo 11.00. 14.7. Ti Johteenhovin iltapäivä klo 13.00-17.00. 18.7. Laulu-
hetki torilla lauantaina noin klo 10.00. 19.7. Su Jumalanpalvelus klo 11.00. 
21.7. Ti Hietasaaren retki 13.00-17.00 TERVETULOA !

To 9.7. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke. Su 12.7. 
klo 18 Ehtoolliskirkko, Pekka Tuominen, Risto 
Wotschke. To 16.7. klo 19 Rukousilta, Tuomo Ruus-

ka. Su 19.7. klo 18 Iltakirkko, Janne Turpeinen. Tervetuloa! www.oulu.svk.fi 

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Lisätietoja: www.uusherays.fi 

UUSHERÄYKSEN 
KESÄSEURAT 

Haapavedellä
24.–26.7.2009

Etsitään yhdessä
Tapahtumat

Palveluja tarjotaan

Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Näkyykö tunnelin päässä valoa? 
Radio Dein Pelastusrengas-ohjel-
massa kuullaan kesällä selviyty-
mistarinoita. Maanantai-iltaisin 
kello 21.40 lähetettävät ohjelmat 
uusitaan lauantaisin kello 18. Oh-
jelmat toimittaa Päivi Kyyrö. 

Lauantaina 11.7. kuullaan, mi-
ten viinan ja rikosten riepottele-
ma kulkuri löysi vapauden ja per-
heonnen. Pekka Nurmi aloitti al-
koholikokeilut jo 13-vuotiaana. 
Seikkailunhalu kuljetti miestä 
maasta toiseen ja alkoholista tuli 
elämän tärkein asia. Eräänä päi-
vänä Pekka heräsi siihen todelli-
suuteen, että hänen rakkain ih-
misensä Riitta oli lähtenyt ja hän 
oli yksin ongelmansa kanssa.  

Maanantaina 13.7. lamavuosien 
muistoista kertovat Katri ja Paavo 
Ahola. Aholat elivät elämänsä on-
nellisinta aikaa vielä 80-luvun lop-
pupuolella. Leipomo-yrityksen pe-
rustaminen onnistui käden kään-

Selviytymistarinoita Dein 
maanantai-illoissa

teessä ja lainaa sai pankista hyvin 
helposti. 90-luvun lamavuosina 
pankki otti kaiken moninkertai-
sesti takaisin. 

Maanantaina 20.7. kuullaan, 
kuinka alkoholi ja huumeet vei-
vät rock-muusikko Pontus J. 
Backin kuoleman rajalle. Juuri 
ennen ratkaisevaa hetkeä tapah-
tui ihme, joka nosti Pontuksen 
takaisin elämään. 

Viimeisessä ohjelmassa 27.7. 
palataan lama-ajan kokemuksiin, 
kun haastateltavana on parturi-
kampaaja Kirsti Kokkola, joka 
siirtyi johtamaan hyvin menesty-
vää Kampaamo-yritystä 80-luvun 
loppupuolella Suonenjoella. 90-lu-
vun lama iski kuitenkin armotta 
myös Kirsti Kokkolan yritykseen. 
Seurasi 15 vuoden taistelu maksu-
jen kanssa. 

Lisää Radio Dein ohjelmista Eette-
rissä-palstalla sivun reunassa.

w w w. p o n t us j b ac k . co m

         Kellonkartano 2009:   
                

                             










   Tervetuloa Kellonkartanoon!  

Kellonkartanon ilmoitus Rauhan Tervehdykseen  9.7.2009 

2 palstaa, mv.  

Ilmoituksen jättäjä Tapio Pokka  

p. 044 0210 110 
 

 

 

 

 

Muusikko Pontus J. Backin mietteitä kuullaan Radio Deissä 20. heinäkuuta.

LIMINGAN SEURAKUNNASSA ovat haettavana

LASTENOHJAAJAN TOIMI 
JA LASTENOHJAAJAN ÄITIYSLOMAN 
SIJAISUUS
Työ on laaja-alaista lapsi- ja perhetyötä. Työaika on 38h 15min 
viikossa, palkkaus KirVESTES:n mukainen. Tointen vaativuus-
ryhmä on 401.

Lastenohjaajan äitiysloman sijaisuus kestää 12.2.2010 saakka 
mahdollisesti pitempäänkin.

Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä lap-
si- ja perhetyöhön edellytetty tutkinto. Hakijan tulee olla ev.lut. 
kirkon jäsen. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee valitun 
esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rekiste-
riote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut vapaa-
muotoiset hakemukset ja CV:t lähetetään 31.7.2009 klo 16.00 
mennessä osoitteeseen: Limingan seurakunta, Pappilantie 6 
PL 29, 91901 LIMINKA. Kuoreen merkinnät ”Lastenohjaaja / 
Lastenohjaajan sijaisuus”.

Lisätietoja asiasta antaa lapsityöstä vastaava seurakuntapas-
tori Anna-Maari Ruotanen, puh. 044 752 1231.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto
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Ihanat askeleet
”Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, 
tuo suuren ilosanoman.” Jes. 52: 7

Mieleeni piirtyy kuva Kiinasta. Isäni täti oli siellä perheineen lähetystyössä ennen 
sotia. Heidän perheeseensä kuului pieni tyttö, Mirjam, joka sairasti diabetesta, soke-
ritautia. Hänen pienet jalkansa olivat piirtäneet tuon suuren maan kamaralle pieniä, 
ihania lapsen askeleita, milloin juosten, milloin hitaasti kiiruhtaen. Myös hän sai olla 
tuomassa ilosanomaa Jumalan rakkaudesta.

Sodan melskeet ylettyivät myös Mirjamin elämään. Postin kulku oli sekaisin. Hän 
tiesi, että ellei hän saisi tarvitsemaansa insuliinia, hänen elämänsä päättyisi. Vanhem-
mat olivat kylväneet hänen sydämeensä myös siemeniä taivasikävästä, nyt ne olivat 
jo oraalla. Pikku-Mirjam uskoi, että myös hänelle Jeesus oli valmistanut paikan Isän 
kodissa. Pian hän saikin siirtyä sinne. Hänet kätkettiin tuon kaukaisen maan multaan 
odottamaan ylösnousemuksen aamua.

Tämä pieni lapsi, jonka olen nähnyt vain valokuvassa, on ollut minulle ilosanoman 
tuoja. Hänen uskonsa ja luottamuksensa Vapahtajaan on antanut myös minulle toivoa. 
Hänen lyhyt elämänsä on ollut todistus siitä, että se oli täysi elämä. Hänen tehtävänsä 
tuli suoritettua 10 vuodessa.

Apostolien päivänä saamme muistaa kirjavaa opetuslasten joukkoa, mutta myös 
heitä, jotka ovat menneet maitten ääriin julistamaan ilosanomaa. He ovat olleet val-
miit kohtaamaan haasteet, joita vieraat olosuhteet ovat mukanaan tuoneet. Myös me 
saamme liittyä ilosanoman tuojien ketjuun. Saamme sovittaa askeleemme kulkemaan 
itkevien rinnalla, saamme sovittaa askeleemme iloitsevien rinnalle. Ehkäpä joku huu-
dahtaa: ”Ihanat askeleet!”

Herra, kiitos kun sanaasi vielä kuljetetaan maailmassa.
Salli myös minun liittyä näihin askeliin.
Saakoon rauhan sanoma liikuttaa myös omaa sydäntäni.
Kiitos, kun paras on vielä edessäpäin.
Aamen

Sirkku eho
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva 

kirkon sairaalasielunhoidon kouluttaja

Sunnuntain apostolien päivää on tarkennettu teemalla Herran palveluksessa. Sitä 
on vietetty alun perin Pietarin ja Paavalin marttyyrikuoleman muistoksi. Heidän 
teloituksensa lienee tapahtunut vuonna 67 keisari Neron vainoissa. Pietarin ja Paa-

valin muiston vaalimisesta teemaa on laajennettu muihinkin opetuslapsiin. Ruotsin val-
takunnassa Pietarin ja Paavalin erillinen muistopyhä lakkautettiin 1772. 

Apostolien päivän evankeliumin keskiössä on 12 opetuslasta. Markus kirjoittaa: ”Nä-
mä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja val-
tuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä: Simon, jolle hän antoi nimen Pie-
tari, Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boaner-
ges – se merkitsee: ukkosenjylinän pojat – sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Mat-
teus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, 
sama joka kavalsi hänet.” 

Saadessaan uuden tehtävän osa opetuslapsista sai myös uuden nimen. Ailahtelevaisen 
ja nopeatempoisen kalastaja Simonin nimeksi tuli hieman nurinkurisesti Pietari (’kal-
lio’). Nimi selittyy sitä taustaa vasten, että monista epäonnistumisistaan huolimatta 
Pietarista muodostui opetuslasten johtaja. ’Ukkosenjylinän pojat’ hakevat samoin ni-
melleen selitystä pidemmän kaavan kautta. Saarna ja julistus voi tietysti muistuttaa tä-
tä luonnon arkaaista voimaa. Simon Kananeuksen jälkimmäinen nimi viittaa kiivaili-
jaan, seloottiin. Selootit odottivat tilaisuutta vapauttaa juutalaiset roomalaisten hallin-
nasta. Iskariot taas merkitsee joko ’Kariotin miestä’ tai murteellisella latinalla seloottia 
(’sicarius’ = tikarimies, selootti). 

Opetuslapset, apostolit, olivat Jeesuksen toiminnan aikana hänen oppilaitaan ja työ-
tovereitaan. Sittemmin heistä tuli hänen ylösnousemuksensa todistajia ja Jeesuksen tai-
vaaseenastumisen jälkeen saarnaajia. Opetuslasten kansanomaiset taustat kertovat Jee-
suksen suorittaneen valintansa muun kuin korkean oppineisuuden perusteella.

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 145:3–7 
Ensimmäinen lukukappale 
Jes. 66:18–19 
Toinen lukukappale 2.Tim. 3:14–17 
tai Ap.t. 26:12–23 
Evankeliumi Mark. 3:13–19 

Vapahtajamme Jeesus Kristus. 

Kiitämme sinua apostoleista, 

joiden todistukselle 

olet perustanut seurakuntasi. 

Me rukoilemme sinua: 

Tee heidän sanomansa meille eläväksi. 

Varjele meidät totuudessasi 

ja auta meitä päivä päivältä 

kasvamaan sen tuntemisessa. 

Kuule meitä, sinä, 

joka elät ja hallitset  

Isän ja Pyhän Hengen kanssa 

aina ja ikuisesti.

w w w.sxc . hu /  L au ra  Sh r e c k
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Jäseniä vaikka spinning-tunnilta

– Melkoinen irtiotto, kuinka si-
nä uskallat? kysyivät ystävät Rii-
na Saastamoiselta, kun hän jät-
ti virkansa Lopen seurakunnas-
sa ja lähti ulkosuomalaisen seu-
rakunnan osa-aikaiseksi pasto-
riksi Wieniin, Itävaltaan.

Saastamoinen aloitti uudes-
sa työssään viime joulukuussa ja 
pääsi heti osallistumaan kiireisen 
adventtiajan tilaisuuksiin. Vir-
kaanasettamisen suoritti palmu-
sunnuntaina Itävallan evankeli-
sen kirkon Wienin alueen supe-
rintendentti Hansjörg Lein.

Muutto Itävaltaan tarkoitti va-
kinaisen työn tuoman turvan päät-
tymistä ja uudenlaisia vastuuteh-
täviä. Saastamoinen on seurakun-
nan ainoa työntekijä: esimerkik-
si kanttorina jumalanpalveluksis-
sa toimii paikallinen suomalainen 

pianisti. 
– Ulkosuomalainen pappi on 

aika yksin, koska muita työn-
tekijöitä ei ole. Täällä on tärke-
ää, että on olemassa ihmisiä, joi-
den kanssa jutella. Siinä muual-
la työskentelevät ulkosuomalai-
set papit ovat tärkeässä roolissa, 
Saastamoinen tietää. 

– Kirkkoraati ja vapaaehtoiset 
osallistuvat vastuunkantoon pa-
pin lisäksi. Totaalisen yksin pap-
pi ei siis ole, Saastamoinen täs-
mentää.

Koko valtioalueen kattavan 
seurakunnan tuoma vastuu ei 
hirvitä nuorta pastoria.

– Olen viihtynyt! Onhan tä-
mä aikamoinen egotrippi, mut-
ta tässä on vain hyvää: oppii it-
sestään ulkomailla asuessaan, 
saa ulkosuomalaistyöstä koke-

Nuori nainen ja 75 
lampaan lauma keskellä 

milljoonakaupunkia. 
Riina Saastamoisen 

rooli ulkosuomalaisena 
pastorina on moninainen. 

musta ja oppii saksan kieltä, ker-
too työn ohella yliopisto-opinto-
ja Suomeen tekevä Saastamoinen.

Suomi ja ruotsi 
saman katon alla
Itävallassa asuu arviolta noin 
2 000 ulkosuomalaista, jois-
ta Wienin alueella yli puolet. 
Vuonna 2005 perustettu Itäval-
lan suomalainen evankelis-lute-
rilainen seurakunta on 75 jäse-
nen yhteisö, jonka viikoittainen 
toiminta ei ole vielä täysin va-
kiintunutta.

Saastamoisen aikana jäsen-
määrä on lisääntynyt 14 ihmisel-
lä. Uusia seurakuntalaisia Saasta-
moinen saattaa saada hankittua 
vaikka spinning-tunnilta.

Suomalainen seurakunta toi-
mii ruotsalaisen kirkon yhtey-

dessä. Nykyisissä toimitiloissa se 
on toiminut vuoden: ennen ruot-
salaisen seurakunnan varastona 
toimineiden huoneiden ikkunoi-
ta koristavat nyt Unikko-verhot. 

– Olemme osallistuneet muun 
muassa ruotsalaisten järjestä-
miin pääsiäismyyjäisiin. Yhteisiä 
tilaisuuksia on aika vähän, koska 
ei ole yhteistä kieltä. Kirkon käyt-
töön liittyvissä asioissa olemme 
toki tekemisissä. Meillä on ruot-
salaisen papin kanssa palaverei-
ta ja yhteistyö on tiivistä, Saasta-
moinen korostaa.

Vähemmän byrokratiaa, 
enemmän auttavaisuutta
Jo ensimmäisten kuukausien ai-
kana Saastamoinen on huoman-
nut, että vapaaehtoisten aktivoi-
minen on merkittävä osa papin 

Juttusarjassa tutustutaan 
Euroopan suomalaisiin 

seurakuntiin. Edellisessä 
numerossa tutustuimme 

Frankfurtiin.

KOTIKIRKKO 
EUROOPASSA

ITÄVALTA

WIEN

Kuraattori Maija Asunta-Johnston, pastori Riina Saastamoinen ja ruotsalaisen seurakunnan pastori Gunnar Pelinka pikapalaverissa kirkon portilla.
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Faktaa

Nelivuotias seurakunta
• Suomalaiset ovat tehneet järjestettyä kirkollista työtä Itävallassa 

vuodesta 1980 lähtien. 

• 21.10.2005 suomalaisen seurakuntatoiminnan asema muuttui 

merkittävästi. Tuolloin allekirjoitettiin Suomen luterilaisen kirkon 

ja Itävallan evankelisen kirkon välinen yhteistyösopimus, jolla pe-

rustettiin Itävallan suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta.  

• Itävallan evankelisen kirkon perustama suomalainen evankelis-lu-

terilainen seurakunta kattaa alueellisesti koko maan, mutta työn 

keskuksena on Wien. Se on yksi jäsenseurakunta Itävallan evanke-

lisessa kirkossa ja julkisoikeudellinen yhteisö.

• Seurakunta julkaisee suomenkielistä Sinitaivas-lehteä. Neljästi 

vuodessa ilmestyvässä lehdessä kerrotaan seurakunnan elämästä.

• Seurakunnan sivut löytyvät osoitteesta http://finn-gemeinde.

evang.at/

tekStit Ja kuVat: 
MarJo häkkiNeN

työtä ulkosuomalaisessa seura-
kunnassa.

– Toiminnassa ei ole valtavaa 
koneistoa. Kirkkoraadissa on kuu-
si jäsentä ja pappi, joiden kesken 
päätetään seurakunnan toimin-
nasta. Pidän pienimuotoisesta 
toiminnasta, se tuntuu kotoisalta. 
Suomessa toiminta on byrokraat-
tisempaa, Saastamoinen kiteyttää 
eroa suomalaisen ja ulkosuoma-
laisen seurakunnan välillä. 

Itävaltalaisen kohteliaisuuden 
lisäksi Saastamoisen on yllättä-
nyt seurakuntalaisten auttamis-
tahto.

– Olen hämmästynyt siitä, mi-
ten sosiaalisia ja ystävällisiä ih-
miset ovat. Täällä puhalletaan 
yhteen hiileen. Minua on autet-
tu tosi paljon, esimerkiksi huo-
nekalujen hankinnassa ja kanta-
misessa.

Saastamoisen ollessa flunssas-
sa seurakuntalaisilta tuli ystäväl-
lisiä tarjouksia käydä kaupassa 
toipilaan puolesta. 

– Suomessa kukaan ei kysy sel-
laista, vaan saatetaan ajatella, et-
tä onhan hänellä perheensä, joka 
hänestä huolehtii, Saastamoinen 
harmittelee.

koti-ikävää ja 
toimitusikävää 
Itävallan suomalaisessa seura-
kunnassa 6–7 kertaa vuodessa pi-
dettävässä jumalanpalveluksessa 
noudatetaan suomalaista messu-
kaavaa. 

– Ulkomailla suomalainen ha-
kee seurakunnasta hengellistä sa-
nomaa. Seurakunta on myös suo-
malaisuuden linnake, koti ulko-
mailla, Saastamoinen kertoo.

Hänen mukaan ulkosuoma-
laisessa seurakuntatyössä on eri-
tyisen tärkeää, että pappi tuntee 
koti-ikävän ja sen aiheuttamat 
tuntemukset. Niiden jakaminen 
on tärkeää.

Toisenlainen kaipuu, ikävä 
kirkollisia toimituksia, voi puo-
lestaan vaivata ulkomailla työs-
kentelevää pappia. Saastamoinen 
nauttii erityisen paljon toimituk-
sista, joita hänellä Itävallassa on 
kuitenkin harvakseltaan. 

– Minulla oli toukokuun lo-
pulla ensimmäinen ekumeeni-
nen avioliiton siunaaminen, jonka 
toimitin yhdessä katolisen papin 
kanssa. Avioliitto solmitaan Itä-
vallassa siviilivihkimisenä maist-
raatissa, minkä jälkeen avioliitto 

voidaan siunata kirkossa.
Jokaisella valtiolla on omat 

säädöksensä avioliitosta, joita 
suomalaisten pappien on nou-
datettava. Maan lainsäädännös-
tä riippuu, voidaanko vihkimi-
nen toimittaa Suomen lain mu-
kaan ja voiko suomalainen pappi 
vihkiä paria.

Itävallan evankelisen kirkon 
lakien mukaan suomalainen pas-
tori voi toimittaa kasteen, jos lap-
sen vanhemmista ainakin toinen 
on evankelisen kirkon jäsen.

Saastamoinen toivottaa myös 
Wienissä vierailevat suomalaiset 
tervetulleiksi seurakunnan tapah-
tumiin. Kesällä turistin ei kuiten-
kaan kannata suunnata askeliaan 
osoitteeseen Gentzgasse 10, sillä 
seurakunnan toiminta pysähtyy 
täysin heinä-elokuuksi. Suuri osa 
seurakuntalaisista suuntaa silloin 
Suomeen kesää viettämään.

Saastamoinen ei kuitenkaan jää 
laakereilleen makaamaan, vaan 
suuntaa Tampereen seurakuntaan 
kesäpapiksi.

Riina Saastamoinen kutsuu seurakuntansa koolle Ruotsalaisen kirkon saliin ainakin kuusi kertaa vuodessa.



12    Nro 23      9.7.2009

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
12.7. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Anna-
Mari Heikkinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kantto-
ri Henna-Mari Sivula ja Rai-
mo Paaso. Radiointi Pooki. 
www.virtuaalikirkko.fi.
Messu su 19.7. klo 10, Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Tiina Kinnunen ja avustaa 
Anna-Mari Heikkinen. Kant-
tori Raimo Paaso. Radiointi 
Dei. www.virtuaalikirkko.fi.

Karjasillan  
seurakunta
Messu su 12.7. klo 10 Karjasil-
lan kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Tuisku, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Riitta 
Piippo. 
Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 10 Kastellin kir-
kossa. Toimittaa Kimmo 
Kieksi, avustavat Juha Vä-
häkangas, Katja Ylitalo, 
teol. opisk. Jukka-Pekka 
Kärkkäinen, kanttorina Sa-
ri Wallin. Kastelli 3 -rippi-
kouluryhmä. 
Messu su 12.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Jaakko Tuisku, avustaa 
Liisa Karkulehto, kanttorina 
Riitta Piippo. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 12.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Messu su 19.7. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Er-
ja Järvi, avustaa Esa Neva-
la, kanttorina Juha Soranta.
Messu su 19.7. klo 10 Kas-
tellin kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Vähäkangas, avustaa Lii-
sa Karkulehto, kanttorina 
Paavo Kiuru. 
Konfirmaatiomessu su 19.7. 
klo 10 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustavat San-
na Okkola, Atte Kääriäi-
nen ja teol.yo. Hanna Viren, 
kanttorina Sari Wallin. Kaak-
kuri 3 -rippikouluryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 19.7. 
klo 14 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Sanna Ok-
kola, avustavat Anna-Leena 
Häkkinen, Atte Kääriäinen 
ja teol. opisk. Hanna Viren, 
kanttorina Sari Wallin. Kaak-
kuri 4 -rippikouluryhmä. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 19.7. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 

Tuiran seurakunta
Messu su 12.7. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Pa-
si Kurikka, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heikki 
Jämsä. Radiointi Radio Dei.
Messu su 12.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Lauri Kujala, avustaa 
Sanna Komulainen, kanttori 
Raakel Pöyhtäri, avustaa Tii-
na Parkkinen, huilu. 
Konfirmaatiomessu su 12.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Nanna Helaakoski, avus-
tavat Anssi Putila, Anna-Ma-
ria Veijo, Elina Lapinoja ja 
Elina Kinnunen, kanttorina 
Taru Ängeslevä. Pyhä Tuo-
mas 3 -rippikouluryhmä.

Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkossa. Toimittaa ja kon-
firmoi Nanna Helaakoski, 
avustavat Anssi Putila, An-
na-Maria Veijo, Elina La-
pinoja ja Elina Kinnunen, 
kanttorina Taru Ängeslevä. 
Koskela 1 -rippikouluryhmä.
Iltamessu su 12.7. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Sanna Parkkinen, kanttori-
na Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 15.7. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Pasi Kurikka, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. 
Messu su 19.7. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Har-
ri Fagerholm, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Messu su 19.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Nanna Helaakoski, 
avustaa Lauri Kujala, kant-
torina Raakel Pöyhtäri.
Messu su 19.7. klo 13 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimit-
taa Lauri Kujala, saarna Em-
mi Korpi, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Iltamessu su 19.7. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Helena Paalanne, puhe Em-
mi Korpi, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki ja musiikki-
avustajana Elina Kinnunen.
Viikkomessu ke 22.7. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Sanna Komulainen, kantto-
rina Lauri-Kalle Kallunki.
 

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa ja konfirmoi 
Pentti Kortesluoma, saar-
naa Riitta Kentala, kantto-
rina Leo Rahko. Konfirmoi-
daan Myllyojan ja Haapa-
lehdon rippikouluryhmät.
Messu su 12.7. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Leo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 19.7. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa ja konfirmoi Pertti 
Lahtinen, saarnaa Antti Les-
kelä, kanttorina Leo Rahko. 
Konfirmoidaan Hintta-Laa-
nilan- ja Kynsilehdon rippi-
kouluryhmät.
Messu su 19.7. klo 12, Tur-
kansaaren kirkko. Toimittaa 
Martti Pennanen, kanttori-
na Leo Rahko.
Konfirmaatiomessu su 
19.7. klo 14 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa ja konfirmoi 
Pentti Kortesluoma, saar-
naa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Leo Rahko. Konfirmoi-
daan Talvikangas-Hönttä-
mäki rippikouluryhmä.

YlIKIIMInKI
Maakirkko su 12.7. klo 12 
Mammuttihirren pääraken-
nuksessa. Toimittaa Martti 
Pennanen, kanttorina Ris-
to Ainali.

Messu su 19.7. klo 18 Ylikii-
mingin kirkossa. Toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
12.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Vesa Äärelä, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Iltamessu su 19.7. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Vesa Ääre-
lä, kanttorina Timo Ustjugov.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarna Eeva Mer-
taniemi, kanttorina Essi Tak-
kinen. Konfirmoitavana ke-
sän 3. leiririppikouluryhmä. 
Konfirmaatiomessu su 
19.7. klo 10 seurakuntakes-
kuksessa. Toimittaa Arto 
Nevala, saarna Sami Puoli-
taival, kanttorina Kaisa Säk-
kinen. Konfirmoitavana ke-
sän 4. leiririppikouluryhmä. 

Kempele
Messu su 12.7. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, avustaa Lee-
na Brockman, kanttorina 
Tomi Heilimo.

Messu su 19.7. klo 10 van-
hassa kirkossa. Toimittaa 
Veijo Lauronen, avustaa 
Jaakko Tölli, kanttorina To-
mi Heilimo.

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Raimo Salonen, avustaa 
Aulikki Rinta-Säntti, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo. 
Messu su 19.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Miia Sep-
pänen, avustaa kesäteologi 
Marika Pulkkinen, kanttori-
na Katri Niskakangas.
Messu su 19.7. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodissa, toimit-
taa Miia Seppänen, avustaa 
kesäteologi Marika Pulkki-
nen, kanttorina Jarkko Met-
sänheimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
12.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina  Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10 partiokämpällä 
Heinijärvellä. Toimittaa An-
na-Maari Ruotanen, kantto-
rina Juha Pöykkö.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
12.7. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Juha Pöykkö.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Anna-Maari Ruotanen, 
kanttorina Juha Pöykkö.

Muhos
Messu su 12.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
avustaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Erika Holappa. 
Messun jälkeen seppeleen-
lasku sankarihaudoille.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kantto-
rina Ossi Kajava.

Oulunsalo
Konfirmaatiomessu su 
12.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Minna Salmi, avus-
taa Sanna Korhonen ja Saa-
na Pekkanen, kanttorina 
Tuomo Kangas. Messua voi 
kuunnella myös seurakun-
tatalolla, mikäli kirkko tulee 
täyteen.
Messu su 19.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttorina Tuomo Kangas.

Pudasjärvi
Messu su 12.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Jaakko Sääski-
lahti, avustaa Juha Kukku-
rainen, kanttori Jukka Jaak-
kola. Taksi seurakuntakodil-
ta klo 9.30, omavastuu 3 € 
edestakainen matka.
Messu su 19.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Oskari Holm-
ström, avustaa Jaakko Sääs-
kilahti, kanttorit Jukka Jaak-
kola ja Keijo Piirainen, Vox 
Margarita -kuoro. Seppel-
partiot sankarihaudoille se-
kä nälkään kuolleiden hau-
doille. Ruokailu, kahvit ja Ko-
tiseutujuhla. Taksi seurakun-

takodilta klo 9.30, omavas-
tuu 3 € edestakainen matka.

Siikalatva
KeStIlä
Messu su 12.7. klo 12 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Tuomola, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 14 Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Erkki Piri, kanttori-
na Ulla Koskelo. Huomioikaa 
kellonaika!

PIIPPolA
Messu su 12.7. klo 10 Piippo-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 19 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Arja Leino-
nen. Huomioikaa kellonaika!

PulKKIlA
Messu su 12.7. klo 12 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Ar-
ja Leinonen.
ulkoilmajumalanpalvelus 
ti 14.7. klo 18 Kolehmaisella 
Hietaharjuntie 15, Viitasen jär-
ven rannalla. Toimittaa Heik-
ki Karppinen, kanttorina Pek-
ka Kyöstilä.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 12 Pulkkilan kirkos-
sa. Toimittaa Heikki Karppi-
nen, kanttorina Pentti Jäntti.

PYhäntä
Messu 12.7. klo 19 Pyhännän 
kirkossa. Toimittaa Reijo Tuo-
mola, kanttorina Arja Leino-
nen. Huomioikaa kellonaika!
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Sulo Kautto, 
kanttorina Ulla Koskelo.

RAntSIlA
Messu su 12.7. klo 10 Rantsi-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Arja Leinonen. 
Nimikkolähetti Kaija Martinin 
siunaaminen tehtäväänsä ja lä-
hettäminen työkentälle. Kirk-
kokahvit seurakuntakodissa, 
nimikkolähetti kertoo työstään 
Keski-Aasiassa.
Perinnejumalanpalvelus 
su 19.7. klo 10 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Erkki Piri, kantto-
rina Arja Leinonen. Veteraani-
kuoro ja projektikuoro avusta-
vat. Kunniakäynti sankarihau-
doilla sekä Rantsilapäivien juh-
la liikuntahallilla.

Tyrnävä
Messu su 12.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Riina Im-
piö. Vuoden 1959 rippikou-
lulaisten kirkkopyhä, ruo-
kailu messun jälkeen seura-
kuntatalolla.
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 10 Tyrnävän kir-
kossa. Toimittaa Leila Iko-
nen, kanttorina Riina Im-
piö. Gideonit ry:n kirkko-
pyhä, kirkkokahvi seura-
kuntatalolla.

teMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
19.7. klo 18 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Leila Ikonen, 
kanttorina Riina Impiö.El
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Raahen kupeessa sijaitseva Saloisten kirkko oli 
1300-luvulta alkaen suuren Salon emäpitäjän 
keskus. Alue ulottui Kalajoelta aina nykyiselle 
itärajalle Kuhmoon. Nykyinen kirkko valmistui 
vuonna 1932 tulipalossa tuhoutuneen 
keskiaikaisen kirkon paikalle. Saloisten kirkko 
toimii tiekirkkona.
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9.–23.7.2009

Totuus-tapahtuma kutsuu 
vapaaehtoiseksi

enot oulussa 

Oulun seudun kristittyjen to-
teuttama Totuus-tapahtu-
ma järjestetään neljättä ker-
taa elokuun viimeisenä vii-

konloppuna. Tapahtuma painottuu 
yhä enemmän ilmaiseen palveluun, 
jossa vapaaehtoiset eri seurakunnista 
ja kristillisistä yhteisöistä toteuttavat 
Jeesuksen kehotusta rakastaa ja pal-
vella lähimmäistään. 

Mahdollisuudet palvella ovat ra-
jattomat. Yksin tai yhdessä ystävien 
kanssa voi ehdottaa omaa palvelu-
ideaa osaksi tapahtumaa. Aiempina 
vuosina on imuroitu autoja, hierot-
tu hartioita, tarjottu kahvia ja pes-
ty jalkoja. 

Oululainen Pirjo Kettunen pesi 
jalkoja viime kesän tapahtumassa. 
Sitä aiemmalla kerralla moninker-
tainen mummu oli lasten ohjelma-
pisteessä. 

– Lasten kanssa leikkiminen oli 
antoisaa, lapset tarvitsevat aikuisia 
leikkimään! Jalkoja pestessä sai taas 
kontaktia aikuisiin. Oli todella mie-
lenkiintoista jutella musliminaisten 
kanssa.

Kuvataideopettajaksi valmistuvan 
Elisa Tuohimaan houkutteli mukaan 
ystävä, joka sai idean muotokuvien 
piirtämisestä. 

– Ajattelin, että pitää käyttää sitä 
lahjaa, jonka Jumala on minulle an-

tanut. Nautin siitä itsekin niin paljon, 
että alkuperäinen kaksi tuntia venyi 
neljään tuntiin, hän kertoo nauraen.   

Molempien naisten mielestä tapah-
tumassa on tärkeintä juuri yhteiskris-
tilliseltä pohjalta toimiminen. 

Elisa muistelee lämmöllä opiske-
luaikojen yhteiskristillistä toimintaa. 
Parhaillaan äitiyslomalla oleva kah-
den lapsen äiti kertoo, että Totuus-
tapahtumassa oli samanlainen tun-
nelma.

– Tapahtumassa ei tuputeta tai ka-
lastella ketään omaan yhteisöön, vaan 
Jeesus on kaikista tärkein, Elisa toteaa. 

– Jokainen ihminen on lähimmäi-
nen, eivät vain uskonveljet ja -sisaret, 
helluntaiseurakuntaan kuuluva Pirjo 
puolestaan luonnehtii. 

Molempien mielestä vapaaehtoi-
sena on mahdollisuus myös sulattaa 
uskoviin kohdistuvia ennakkoluulo-
ja. Jokaisessa palvelutehtävässä an-
taa paljon myös itsestään, omana it-
senään. 

elSi huttuNeN

Jos haluat mukaan palvelemaan tai si-
nulla on oma palveluidea voit ilmoit-
tautua osoitteessa www.yksitotuus.fi/
rekry tai ottamalla yhteyttä palvelu-
koordinaattori Pia Lankilaan, p. 050 
4926 940.

E l s i  H u t t u n e nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Vanhan kappelin virsihar-
taudet: 
Su 12.7.  klo 12. Anna-Mari 
Heikkinen ja Raimo Paaso.
Su 19.7. klo 12. Tiina Kinnu-
nen ja  Henna-Mari Sivula.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
22.7. klo 18 Karjasillan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Raamattu- ja rukouspiiri to 
16.7. klo 12–14  Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Kutsu koskee 
myös Rajakylän raamattu-
piiriläisiä. Raamattu- ja ru-
kouspiiri pidetään Pyhän 
Luukkaan kappelin takka-
huoneessa.
Kesähartaus to 16.7. klo 
14.30, Mäntykoti. Hartau-
den pitää pastori Harri Fa-
gerholm.

Oulujoen seurakunta
hautausmaahartaudet ou-
lujoen kirkolla. Sateen sat-
tuessa hartaudet kirkossa.
To 9.7. klo 18. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kant-
torina Leo Rahko. 
To 16.7. klo 18. Toimittaa 
Antti Leskelä, kanttorina 
Sanna Leppäniemi. 
To 23.7. klo 18. Toimittaa 
teol.yo Anna Tausta, kant-
torina Lauri Nurkkala. 
hartaus su 19.7. klo 13, 
Markkuun ryhmäpuutarha. 
Toimittaa Antti Leskelä.

Musiikki ja kulttuuri

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

Karjasillan seurakunta
”Miehelläkin tunteet on!” 
Miehisiä runoja kautta ai-
kain pe 10.7. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Mistä minuus 
muodostuu? Kuka minä 
olen ja mistä olen kotoi-
sin? Miehisiä runoja kaut-
ta aikain runoillassa Kas-
tellin kirkossa.Runoja tul-
kitsevat: Juha Vähäkangas, 
Juhani, Jenna ja Roosa Sal-
mela, Pertti Anttila; Tuomas 
Kyngäs, Pekka Junnila, Jor-
ma Siira, Tero Sallamo, Ee-
va Holma, Eeva-Kaarina Sa-
rastamo, Terttu Välikangas; 
Pirkko Böhm-Sallamo. Kant-
torina toimii Riitta Piippo. 
Kirjavirtaa Pappilassa! Ke 
26.8. klo 18 Kastellin kirkko. 
Syyskauden ensimmäisen 
kokoontumisen kirjat: Sofi 
Oksasen Puhdistus ja Susan-
na Linnan Simpukankuorel-
ta kotiin. Matkani Santia-
go de Compostelaan. Mu-
kana myös diakoniatyönte-
kijä Heikki Kaikkonen, joka 
kertoo omasta matkastansa 
maailmaan ääriin. 

Tuiran seurakunta
Kesäillan urkukonsertit 
keskiviikkoisin klo 19 Pyhän 

Tuomaan kirkko. Ks. erilli-
nen ilmoitus.

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

Diakonia
työttömien ruokailu ke 
keskiviikkoisin klo 11–13 
Öbergin talo. Aterian hin-
ta 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. 
heinätorin kesäkeidas ma 
13.7. klo 10 alkaen, Heinä-
torin seurakuntatalo. Ve-
renpaineenmittaus, ruokai-
lu (4€), hartaus ja teemalli-
nen tuokio. 

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin  klo 9–11 p. 08 
5313 219 tai Karjasillan dia-
koniatoimistossa.

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 ajanvarausta ta-
loudellisen tuen hakemista 
varten puhelimitse ei ole 
22.6.–24.7. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
KuuloVAMMAISet
Kesäinen illanvietto ma 
20.7. klo 17.30 Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 

näKöVAMMAISet
näkövammaisten retki 
hailuotoon pe 14.8. Tutus-
tutaan mm. Marjaniemeen, 
Luototaloon, kirkkoon ja 
emutarhaan. Ruokaillaan 
Luotsiravintolassa. Kuul-
laan paikallisoppaan ker-
tomana Hailuodon histori-
asta ja nykypäivästä. Ret-
ken hinta 10 € sisältää mat-
kan ja ruokailun. Lähtö klo 
9 linja-autoaseman tilaus-
ajolaiturista. Paluu samaan 
paikkaan noin klo 17.30. Si-
tovat ilmoittautumiset vii-
meistään 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 kaupun-
kileirikeskuksissa kesä- ja 
heinäkuussa arkipäivisin klo 
10–15. Suunnattu 7–12-vuo-
tiaille oululaisille eli 1997–
2002 syntyneille. Ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, 
leikkejä, askartelua, pelaa-
mista ja retkeilyä. Toimin-
ta on ilmaista, lapset saavat 
päivittäin aterian. Ilmoittau-
tuminen paikan päällä.

Karjasillan seurakunta
äiti-lapsi -piiri keskiviikkoi-
sin klo 12.30, Pyhän Andre-
aan kirkko. Vapaata ruko-
usta ja yhdessäoloa hengel-
listen asioiden äärellä, jon-
ka lomassa lapsille vapaata 
leikkiä, laulua ja raamatun-
kertomuksia.

Nuoret

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

Tuiran seurakunta
Vanhuslinja keskiviikkoisin 
klo 9–11 numerossa (08) 531 
4616, kun haluat pyytää ko-
tikäyntiä. 
eläkeläisten kesäkerho to 
16.7. klo 13, Koskelan palve-
lukeskus. Kesäkerhossa yh-
teislaulua, keskustelua ja 
yhdessäoloa. Mukana Paula 
Kyllönen ja Katja Muhonen. 

Leirit ja retket
Perheleiri 3.–6.8. Rokuan 
leirikeskus. Iloitaan kau-
niista luonnosta, yhdessä-
olosta ja yhdessä tekemi-
sestä. Etusija Tuiran seura-
kuntalaisilla. Ilm. viim. 17.7. 
p. 08 3161 340. Hinta aikui-
set 52 €, 4–18-vuotiaat lap-
set 26 € (sisarukset –25 %), 
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. 
Hintaan sis. matkat, majoi-
tus ja ruokailut sekä tapa-
turmavakuutus Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Vetäji-
nä diakoniatyöntekijät Rai-
ja Yrjölä ja Päivi Moilanen 
sekä lastenohjaaja Sirkka-
Liisa Lindvall.
eläkeläisten leiripäivä ma 
10.8. klo 9–15 Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Sydänleiri 24.–27.8. Roku-
an leirikeskus. Sydänyhdis-
tysten ja Oulun seurakun-
tien yhteinen sydänleiri. 
Hinta 64 €. Hintaan sisäl-
tyy matkat, majoitus täy-
sihoidolla ja vakuutus Ou-
lun seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset viimeis-
tään 5.8 p. 08 3161 340. Ve-
täjinä diakoniatyöntekijät 
Sirpa Kemppainen ja Nina 
Niemelä.
Sinkkuleiri 11.–13.9. Juu-
man leirikeskus. Ilmoittau-
du www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo tai arkisin klo 
9–16 p. 08 3161 340. Leiri-

maksu 39 €. Lisätietoja 040 
5747 163 tai 040 5747 158.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ruskaretki Vuontispirtil-
le 24.–27.9. Ks. erillinen il-
moitus.

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

Muut menot
Kesän aukioloajat tuomio-
kirkossa: Avoinna joka päivä 
klo 11–21 elokuun loppuun 
saakka, opas paikalla.
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. 
hautausmaakierros Intiön 
hautausmaalla maanantai-
sin klo 18–20. Lähtö Intiön 

hautausmaan pääportilta. 
Kierros on maksuton.
naisten ilta ma 13.7. klo 18 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Keskustelua, harta-
us, iltakahvit ja sauna. Nuo-
tiolla on mahdollisuus pais-
taa itse tuodut makkarat.

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

Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 12.7. ja 19.7. klo 
17 Kaukovainion kappelissa.



14    Nro 23      9.7.2009

9.–23.7.2009enot oulussa 

2
0

0
9

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

HOX! Livemusa alkaa klo 19.

9.7.  klo 21 Ylikiimingin gospelryhmä

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

23.7.  klo 20 Virsi-ilta, Lauri Nurkkala urut

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

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

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

20.8.  klo 20 Virve Karén laulu  •  Ilkka Virta luuttu

Kesäillan musiikkihetki
Ylikiimingin kirkossa torstaisin

Musiikkileikkikoulu Trilli 

Kesämuskari 
tiistaisin Pyhän tuomaan kirkolla 

Vapaita paikkoja heinäkuussa seuraavissa ryhmissä:

klo 9 Vauvat 3 kk–8 kk  
klo 12 Muksuryhmä 2–3-vuotiaat 
klo 13 Viikariryhmä 4–6 -vuotiaat (ilman vanhempia)
Hinta heinäkuulta 20 €. 

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

RuSKARetKI VuontISPIRtIlle 
24.–27. syyskuuta 

Lähde nauttimaan Lapin ruskasta Vuontispirtin mai-
semiin retkeillen ja patikoiden. Tunturihotelli Vuon-
tispirtti sijaitsee Tunturi-Lapissa, Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston maisemassa. Matkalle mahtuu noin 
50 henkilöä,  etusija on tuomiokirkkoseurakuntalaisil-
la. Majoitus 2 hengen hotellihuoneissa maksaa noin 
240 € ja 4 hengen mökissä 230 €. Hinta sisältää mat-
kat, majoituksen, aamupalan, retkieväät, päivällisen 
sekä tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Tiedustelut alkaen 13.7. Kirsi Karppisel-
ta p. 040 5747 181 tai 20.7. alkaen Sirkku Nivalalta 
p. 040 7304 117. Sitovat ilmoittautumiset 20.7. alkaen 
yhteiseen seurakuntapalveluun p. (08) 3161 340.

Kaikenikäisten
 kesäiset 

päiväkahvit

9.7. klo 13–14.30  
Kastellin kirkossa 
16.7. klo 13–14.30  

Karjasillan kirkossa 
23.7. klo 13–14.30  
Pyhän Andreaan  

kirkossa 

Päivystävä pappi
paikalla

Oulun seurakunnissa 
ma–pe klo 10–13.

Kirkkoherranvirastot 
ja keskusrekisteri 

ma–pe klo 9–16
vaihde p. 08 3161 300

toIMIntAA lAPSIlle 
oulujoen 

SeuRAKunnASSA

trilli-muskarit

maanantaisin ja torstai-
sin, vapaista paikoista 

voi tiedustella 
anna.haanpaa@

kolumbus.fi

lapsikuorot

Kokoontuvat torstaisin 
3.8. alkaen: 

pienet klo 17.45-18.30 
isot klo 18.30-19.45

Tiedustelut:
anna.haanpaa@

kolumbus.fi

Turkansaaressa kuullaan 
sanaa joka kesäsunnuntai

Pyhän Tuomaan kirkossa

Kesäkonsertit
ke 15.7. klo 19 

Riina Impiö, urut

Riina Impiö soittaa illan konsertissa 
eri aikakausien urkumusiikkia. 

ke 22.7. klo 19 
Timo Huhtala, sello

Raakel Pöyhtäri, urut ja piano

Ohjelmassa mm. J. Christian Bachin konsertto, 
Faurén Elegia, sekä F. Schubertin sonaatti sellolle ja 

pianolle a-molli. Lisäksi kuullaan urkumusiikkia 
romantiikan tyylikaudelta.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 

Kesäkonserttisarja jatkuu:
29.7.  Mari Mäntylä, decacorde ja Hannu Annala, kitara
5.8.  Elias Niemelä, urut
12.8.  Jussi Juola, baritoni ja Lauri-Kalle Kallunki, 
 urut ja piano
Konsertteihin on vapaa pääsy.

14 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijait-
seva Turkansaaren ulkomuseoalue on avoin-
na toukokuun lopusta syyskuun puoleenväliin. 
Saaren ehdottomiin nähtävyyksiin kuuluu van-
han maalaismiljöön lisäksi kirkko, jolla on pit-
kä historia. 

Turkansaaren markkinapaikalle rakennettiin 
rukoushuone vuonna 1694. Oven päälle asetet-
tuun seinähirteen on kaiverrettu vuosiluvun li-
säksi kirkon valmistumispäivä 21.6. Saaren me-
netettyä merkityksensä kauppa- ja kalastuspaik-
kana, kirkko jäi vaille käyttöä. Kirkko purettiin 
vuonna 1814 ja se myytiin lohenkalastajille Oulun 
Raatinsaareen patopuiden säilytyspaikaksi. 

Vuonna 1922 tohtori Östen Elfving löysi ka-
doksissa olleen kirkon ja siirrätti sen takaisin Tur-
kansaareen. Vanha rukoushuone vihittiin kirkok-
si 9. heinäkuuta 1925, eli tasan 84 vuotta sitten.

Arkkitehtuuriltaan kirkko on sekoitus kalas-
tajakirkkoa ja pohjalaista pitkäkirkkoa. Sisätilo-
ja pääsee ihmettelemään paitsi museokäynnillä, 
myös jumalanpalveluksissa aina elokuun loppuun 
saakka.

12.7. jumalanpalveluksen toimittaa kappalai-
nen Pentti Kortesluoma, 19.7. seurakuntapasto-
ri Antti Leskelä ja 26.7. jälleen kappalainen Pent-
ti Kortesluoma. 

Museoalue ja kirkko avoinna 14.8. saakka päivittäin 
kello 10–18. Museoalueelle liput 1 ja 3 euroa. Juma-
lanpalvelukseen on vapaa pääsy. 

A r k i s to

Eläkeläisten
leiripäivät 

www.oulunseurakunnat.fi 

Ma 10.8. Karjasillan seurakunnan alueella asuvat 
Ti 11.8. Tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvat
Ke  12.8. Tuiran seurakunnan alueella asuvat
Ti  18.8. Oulujoen seurakunnan alueella asuvat

Ilmoittautumiset pe 24.7. mennessä yhteiseen 
seurakuntapalveluun p. (08) 316 1340 klo 9–16. 
Leiripäivän hinta 12 euroa, sisältää ruokailun ja 
kahvit sekä linja-autokuljetuksen, josta tarkemmat 
tiedot saa ilmoittautuessa.

Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa



15   Nro 23      9.7.2009

xxxxx

elämän polku

ti Ilmari Hökkä, Nestori Ot-
so Sakari Niemi, Ronja Han-
nele Luoma-aho, Terho Taa-
vetti Huhtala, Anton Jona-
tan Juutinen.

Vihityt
tuomiokirkko: Timo Johan-
nes Heikura ja Outi Anniina 
Höyhtyä, Matti Tapani Aho-
la ja Maarit Elina Lunden, 
Jukka Johannes Ahopelto ja 
Anu Karoliina Keränen, Ant-
ti Pietari Kautto ja Mia Kyl-
likki Häikiö.
Karjasilta: Petri Sami Kris-
tian Pöykiö ja Mari Hanne-
le Nyman, Karl Markus Jo-
han Heikkinen ja Anna-Lee-
na Katriina Säkkinen, Mikko 
Seppo Sakari Niva ja Mer-
ja Anneli Jokela, Harri Ka-
levi Paakki ja Mervi Hanne-
le Kylmänen, Heikki Iisak-
ki Koivukangas ja Aino-Ka-
tariina Niskakangas, Vil-
le Eino Matias Juntunen ja 
Terhi Johanna Jokelainen, 
Mats Henrik Johannes Gra-
nö ja Päivi Tuulia Sipilä, Tuo-
mas Antero Inget ja Anna-
Kreetta Kajava, Markku Ju-
hani Aikio ja Marita Hanne-
le Heikkinen, Tuomas Miika 
Paananen ja Laura Anniina 
Pohjola, Teppo Heikki Ilma-
ri Kinnunen ja Stiina Maria 
Jurmu, Juho Matias Katajala 
ja Marjo Satu Hannele Kuos-
manen, Elias Mikael Luokka-
nen ja Mira Päivikki Körkkö, 
Antti Hannu Mikael Turunen 
ja Eveliina Anne Maria Au-
tio, Ilkka Juhana Jurvelin ja 
Karen Maria Andlin, Jorma 
Juhani Lukka ja Marika Han-
nele Vartiainen, Martti Ma-
tias Nikkanen ja Kaisa-Lee-
na Takkinen, Jarmo Oskari 
Marttila ja Kaisa Marjaana 
Pyylampi, Olli Pekka Aukus-

ti Tokola ja Riikka Hannele 
Halonen, Mika Petteri Leino-
nen ja Ritva Susanna Leino-
nen, Antti Kari Tapani Ket-
tunen ja Kaisa Kerttu Tähti-
nen, Jukka Tapani Kumpu-
niemi ja Susanna Marianne 
Kortesalmi.
tuira: Matias Anselmi Karhu-
maa ja Tiina Maria Laaksolin-
na, Eero Vilho Juhani Ryyt-
ty ja Mervi Susanna Lehto-
nen, Timo Mikael Pääkkö-
nen ja Ulla Katriina Saare-
la, Jukka Tapani Lausmaa ja 
Marja Anneli Lahti, Markku 
Juhani Laukka ja Niina Mari-
anne Hautajärvi, Juha Mark-
ku Kalevi Tarkiainen ja Rit-
va-Liisa Pitzén, Sampo Aleksi 
Kuisma ja Katja Marika Kris-
to, Heikki Kalervo Pentinpu-
ro ja Mari Kristiina Kotajär-
vi, Jarno Matti Kuukasjärvi ja 
Sari Anneli Aarni, Sauli Ilari 
Ratamäki ja Maarit Hanne-
le Kesti, Teemu Jussi Kuuse-
la ja Karoliina Koskinen, To-
mi Taneli Hovila ja Karoliina 
Virnes, Markku Kaarlo Juha-
ni Kynkäänniemi ja Riitta He-
lena Laine, Vesa Heikki Tu-
runen ja Hanna-Leena Kar-
vonen.
oulujoki: Harri Tapio Uole-
vi Ahopelto ja Eeva-Kaarina 
Kylli, Tommi Hermanni Tuo-
vinen ja Annukka Helena 
Karsikas, Janne Juhani Kiiski 
ja Hanne Erika Määttä, Tuo-
mas Samuli Mustonen ja An-
nu Juliaana Kukko, Tuomas 
Tapani Nissilä ja Suvi Elisabet 
Ruokamo.

Kuolleet
tuomiokirkko: Aili Elisabet 
Hauru s. Lassila 97, Paula 
Annikki Huupponen 83, Elvi 
Tuulikki Kalliolinna s. Heik-
kilä 84, Rauha Elviira Kaup-

pinen s. Kinnunen 84, Jor-
ma Juhani Lotvonen 58, Ti-
mo Oskari Tiger 69, Iida Ma-
ria Viljanen 1 pv.
Karjasilta: Aune Eliisi Kle-
metti s. Pehkonen 94, An-
ni Heleena Anttila s. Kirja-
va 88,  Olavi Aukusti Holap-
pa 101, Vieno Katariina Myl-
lymäki s. Isojämsä 81,  Aune 
Kaarina Pitola s. Yli-Kraakku-
la  80,  Ritva Tuulikki Rajatie 
s. Pitkänen 71,  Saini Tellervo 
Sirviö s. Vaheri 79, Olli Pekka 
Vettainen 96.
tuira: Ari Pekka Heikkinen 
44, Anna Juujärvi 88, Eila In-
keri Kynsilehto s. Pikkarai-
nen 69, Jouni Kalervo Taski-
la 42, Martti Johannes Aho-
la 75, Matti Johannes Ala-
raappana 67, Lars Erik Hen-
ner 24, Usko Johannes Järvi-
nen 77, Betty Koivula s. Uu-
si-Illikainen 71, Salme Birgit-
ta Linné s. Leppänen 87, Ei-
ne Impi Katri Silvennoinen s. 
Räihä 83. 
oulujoki: Pirjo Helinä Pa-
konen s. Savilampi 46, Lee-
vi Oskari Alatalo 87, Marita 
Hellevi Haataja s. Sulkupu-
ro 49, Raimo Teuvo Manni-
nen 69, Siiri Etti Eliina Nyky-
ri s. Kivi 92, Yrjö Henrik Rii-
kola 80.

Kastetut
tuomiokirkko: Oula Elias 
Kuha, Petrus Väinö Kristian 
Loukkola, Joel Oskari Räihä, 
Ruska Bettiina Sipilä.
Karjasilta: Aino Maria Han-
nele Aikio, Santeri Pekka Ro-
land Fournier, Aaron Veikko 
Rikhard Grönfors, Viljami 
Aleksanteri Heikkinen, Niila 
Edvin Hämäläinen, Ella Oli-
via Kinnunen, Kiia Katriina 
Kinnunen, Luka Emil Aapeli 
Kukkola, Anton Elias Lehto, 
Joel Jaakko Luosujärvi, Nelli 
Elma Johanna Miettilä, Kert-
tu Josefiina Mällinen, Es-
si Matleena Pöykiö, Ella Oli-
via Rantalankila, Fanny Mag-
dalena Räihä, Lotta Linnea 
Uusitalo, Mallika Thawee-
kan, Santtu Oskari Suonvie-
ri, Veeti Henrik Anttoni Vää-
räniemi, Emilie Aada Vilhel-
miina Saarni.
tuira: Helmi Hilla Tuulia Jo-
ensuu, Pihla Marja Helena 
Karakorpi, Nelli Maria Kel-
lokumpu, Gabriel Klaus Koi-
vukangas, Ada Maria Au-
rora Laukka, Alvar Valtteri 
Mikkola, Isella Adeliina Nis-
sinaho, Sofia Aallotar Ohta-
maa, Roni Niklas Mikael Oi-
linki, Samu Tapani Rautio, 
Helmi Maria Säilynoja, Pih-
la Annika Vuorio, Tilda Mir-
jam Warby, Nooa Anton Oli-
ver Jokelainen.
oulujoki: Niklas Karl Johan 
Helppi, Lotta Helmiina Hot-
ti, Silja Emilia Järvelä, Joo-
natan Ari Aleksanteri Ka-
helin, Rasmus Eevert Kaup-
pila, Elli Augusta Keränen, 
Veikka Aleksanteri Kiiski, Si-
ni Maaria Lapinlampi, Iisak 
Herman Määttä, Pyry Pek-
ka Pietari Siltala, Pauli Juha-
ni Myllynen, Eetu Oskar An-
ton Neuvonen, Jesse Vee-

Musiikkia 
tuomio- 
kirkossa

Urkuvartit torstaisin klo 12.15

9.7. Henna-Mari Sivula 
16.7. Henna-Mari Sivula laulu ja 

Raimo Paaso urut
23.7. Raimo Paaso 

30.7. MaijaTynkkynen 
6.8. Maija Tynkkynen

Urkukonsertit 13.8.–27.8. 
torstaisin klo 19 

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

20.8. Juhani Romppanen 
27.8. Elisa Freixo (Brasilia) 

Ohjelma 5 e

Oulun päivien konsertti 
su 6.9. klo 17   

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

Oulunsalo Ensemblen jousitrio

xxxxx

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

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

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

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

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

Siipi – lähetyksen puoti  
ja paja
Nokelantie 48

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

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

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

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

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

Neuvonta ja vaihde p. (08) 316 1300, 
www.oulunseurakunnat.fi, 
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Lumijoelle 
suurin kiire
Rauhan Tervehdyksen tilaa-

jaseurakuntien alueella on 

yhdeksän tiekirkkoa. Täy-

dellinen luettelo tiekirkoista 

osoitteessa www.tiekirkot.fi 

kiimingin kirkko

7.8. saakka ma-pe klo 12–18 

lumijoen kirkko

31.7. saakka klo 10–16 

Muhoksen kirkko

14.8. saakka ma-pe klo 10–16 

oulun tuomiokirkko 

31.8. saakka klo 11–21 

Piippolan kirkko 

2.8. saakka ke-la klo 10–16, 

su klo 9–12 

Pudasjärven kirkko

9.8. saakka ti-pe klo 11–17, 

su klo 11–18 

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

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

eurakunnissa tapahtuu 9.–23.7.2009

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.

tYönteKIjöIDen
VuoSIloMAt
Kirkkoherra Matti Keski-
nen 25.6.–2.8. 
Sijaisena Vesa Äärelä 
(p. 044 745 3858), 
kanttori Kaisamarja 
Stöckell 18.7.–13.8. ja 
diakoniatyöntekijä 
Marja Rantasuomela 
15.7.–7.8.

Kuollut: Aino Emilia Ilja-
na, 93.

Saarenkartanon asukkaiden ulkoiluttamista 
keskiviikkoisin klo 13.30 (säävaraus). 
Vapaaehtoiset tervetuloa mukaan ulkoilemaan!

lumilyhty: Hartaus ke 22.7. 
klo 14.
hartaus to 23.7. klo 13.15 Li-
mingan terveyskeskuksessa.
Rukouspiiri to 9.7. klo 18 Kur-
kelalla.
uusheräyksen Kesäseurat, 
tunnuksella ”Etsitään yhdes-
sä”, pidetään 24.–26.7. Haapa-
vedellä. Hengellistä ohjelmaa 
kaikenikäisille.
Isovanhempi-lapsenlapsi 

leiripäivä: Tyrnävän la 15.8. 
klo 10–16. seurakunnan ke-
säkodilla. Ilmoittautumiset 
omaan seurakuntaan pe 7.8. 
mennessä Marjolle p. 045 
6381 973.
Partio:  Lisätietoa:www.niit-
tykarpat.fi. Tiedustelut: han-
nu.luukinen@pohjanmaa.
partio.fi, p. 044 2128 722 
lomat: Marjo lomalla 6.7.–
6.8., Helena lomalla 6.7.–31.7., 

Maili lomalla 1.–31.7. Hilkka lo-
malla 27.7.–24.8. Virasto avoin-
na Helenan loman aikana 6.7.–
31.7. poikkeuksellisesti tiistai-
sin ja torstaisin klo 9–14.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
19.7. klo 17 ry:llä.
Kastetut: Hilda Lilja Aurora 
Alakärppä ja ja Emilia Aada 
Olivia Jussila.
Vihityt: Ari Juhani Koivisto ja 
Hanna-Leena Herukka.

Lumijoen kirkko 
toimii tiekirkkona 

8.6.–31.7. 
Kirkko on avoinna 

kello 10–16.

AItAtAlKoot
Tämän kesän aikana ra-
kennetaan hautusmaan 
kiviaita talkootyönä. Ra-
kentamisen on seurakun-
talaisten yhteishanke. Il-
moittaudu talkoontyön-
tekijäksi Seppo Pietilälle. 
p. 050 5286 438.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Henna viihtyy kirkonoppaana
Varsinkin kesähelteel-

lä kannattaa piipahtaa 
vilvoittelemaan johon-
kin Suomen 355:sta tie-

kirkosta. Näistä yhdeksän sijait-
see Rauhan Tervehdyksen tilaa-
jaseurakuntien alueella. Tänä ke-
sänä tiekirkkojen lukuisista aar-
teista esillä ovat erityisesti kirk-
kotekstiilit. 

Tiekirkoissa ovet ovat avoinna 
tietyn tuntimäärän melkein joka 
päivä ja useissa kirkoissa paikal-
la on myös esittelijä kertomassa 
kirkon menneisyydestä ja esineis-
tä. Jos ei halua tentata opasta, kir-
kossa voi myös hiljentyä. 

– Tänne on ollut mukava tulla 
töihin joka päivä, vakuuttaa Kii-
mingin kirkon esittelijäksi kesä-
pestin saanut Henna Palokan-
gas. Aiemmin seurakunnan töis-
sä isosena ja kerho-ohjaajana ol-
leelle Palokankaalle kesätyö oli 
iloinen yllätys, sillä hänelle soi-
tettiin ja tarjottiin pestiä. 

– Ilmeisesti ensiksi valittu 
opas ei päässytkään paikalle. 

Hiljaisen kesäkuun nuori nai-
nen viihdytti itseään lueskele-
malla. Myös kaverit ja sukulaiset 
ovat käyneet tavallista useammin 
visiitillä kirkossa. 

Esittelijän ei tarvitse olla kirk-
kohistorian tai arkkitehtuurin 
ammattilainen, vaan jokainen 
opas saa perehdytyksen omaan 
kirkkoonsa ja kasan luettavaa. 

Kiiminkiläinen Palokangas 
esittelee vuonna 1760 rakennet-
tua kotikirkkoaan varmuudella. 
Alkuperäinen henki on yhä läsnä.

– Taitaa olla onni, että Kii-
minki on aikanaan ollut köyhä 
kylä, niin kirkossakaan ei ole ol-
lut varaa uudistaa tyylejä. 

elSi huttuNeN

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



17   Nro 23      9.7.2009

keSäillaN SäVelhartauDet 
keSkiViikkoiSiN klo 19

kirkossa 
15.7. ”Kaipauksen ja lohdutuksen” virsiä ja runoja. 
Jarkko Metsänheimo, Eeva Kuivamäki.

22.7. Ulla ja Jarkko Metsänheimo, laulu, Katri Niska-
kangas, urut.

29.7. ”Ilon, ylistyksen ja kiitollisuuden” virsiä; kvar-
tetti: Jukka Nevalainen, Risto Ainali, Tuomo Nikkola 
ja Jarkko Metsänheimo.

Seurakuntakeskuksessa
5.8. Toni Timlin, laulu, Hannu Virpi, urut.

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

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

Kesäillan sävelhartaus to 
9.7. klo 20 seurakuntakeskuk-
sessa, Pauliina Kallio harppu 
ja Johanna Leponiemi altto-
viulu. Iltahartaus pastori Ou-
ti Pohjanen. Vapaa pääsy, oh-
jelma 2 €. 
nuotioilta ke 22.7. klo 18 
Kellon seurakuntakodilla. 
Vietetään kesäiltaa sään sal-
liessa pihalla. Kahvia, makka-
ranpaistoa, yhteislauluja ja 
hartaushetki.
Vanhemman väen retki to 
13.8. Rovaniemelle. Retken 
hinta 20 €, johon sisältyy mat-
kat, ruokailu ravintola Valde-
marissa, opastettu kiertoaje-
lu sekä päiväkahvit Napapii-
rillä. Linja-auton aikataulu: 
klo 7.15, Kellonliikekeskus, 
klo 7.20 Kiviniemi, Lohitien 
pysäkki, klo 7.25 Kellonhovin
pysäkki, klo 7.35 kirkkopi-
ha, klo 7.45 Martinniemi. Ilm. 
31.7. mennessä Kotiapuyh-
distykseen p. 0400 184 853 
(Anu).
Kesäillan sävelhartaus to 

23.7. klo 20 seurakuntakes-
kuksessa, lauluyhtye Cappel-
la pro Vocale. Iltahartaus Sa-
mi Puolitaival. Vapaa pääsy, 
ohjelma 2 €.
Vanhemman väen leiri 3.-
7.8. Isonniemen leirikeskuk-
sessa. Ilm. 17.7. mennessä dia-
koniatoimistoon perjantai-

sin klo 9–11 p. 5472 636. Lei-
rin hinta 15 euroa. Ilmoittau-
tuneille postitetaan leirikirje, 
jossa tiedot leiristä.
Kellonkartano: Kartanon 
kirkko su 12.7. klo 13, saarna 
lehtori Liisa Kingma, toim. Ta-
pio Pokka, lauluseurat klo 15, 
”Onko elämää eläkkeellä?” – 
eläkeläispäivät 18.–19.7., Kar-
tanon kirkko su 19.7 klo 13, 
seurat klo 15, mm. Harald 
Seppälä USA:sta. Kansainvä-
linen leiri (englannin kielellä) 
maahanmuuttajille, ulkomaa-
laisille, suomalaisille 24.–26.7. 
Worship service in English su 
26.7. klo 13. Ilta rukouskap-
pelilla Sanan, laulelun ja ru-
kouksen merkeissä ke 15.7. ja 
22.7. klo 18. Leirejä: Kuntout-
tavien sanojen Kirjoittajalei-
ri 16–17.7. Teemana: ”Ihmi-
senä oleminen – lähikuvaa ja 
panoraamaa”, Pirkko Böhm-
Sallamo, Tero Sallamo. Ilm. p. 
040 5545 298, taideleiri 30.7–
1.8., kuvataiteilija Riitta Ran-
ta, ilm. p. 040 5966 979.

Rauhanyhdistys: hau-
kipudas: seurat su 
12.7. klo 18 ry:llä, Pentti 
Päkkilä,nuotioilta ke 15.7. klo 
18.30 Kurkelalla, Suokkosen-
tie 163, seurat hoivaosastolla 
su 19.7. klo 16, Simo Saarikos-
ki, ja Martinniemen srk-kodil-
la klo 18, Tapani Alakärppä, 
jokikylä: seurat su 19.7. klo 
17 ry:llä.
Kastettu: Jenni Vieno Mir-
jam Möttönen, Wäinö Alek-
santeri Aula, Aleksi Olavi 
Mursu, Sami Johannes Kallio, 
Sofia Kirsti Emilia Hack, Lasse 
Johannes Vähälä, Miklas Karl 
Johan Kaisto, Feetu Eemeli 
Klasila, kaksoset: Vesa Mika-
el ja Ville Ilmari Laurila.
Avioliittoon kuulutettu: 
Jarkko Petteri Puusaari ja He-
lena Marika Niiranen, Jus-
si Samuli Karppinen ja Anna 
Katariina Koivumaa.
Kuolleet: Sylvi Eliina Virran-
mäki 87, Heikki Juhani Bog-
danoff 44, Iida Anna Maria 
Alatalo 17.

PäIVäKeRhoon IlMoIttAutuMInen 

Päiväkerho on seurakunnan järjestämää arkitoimintaa 
3–5-vuotiaille lapsille. Kerhot kokoontuvat 
1–2 kertaa viikossa kirkonkylän Vakkurilassa (p. 045 6578 
347), Kellon seurakuntakodissa (p. 045 6577 426), Martin-
niemen seurakuntakodissa (p. 045 1394 096) ja Jokelan van-
halla koululla( 040 5128 224). Lisäksi Kiviniemessä kokoon-
tuu perhepäivähoidossa olevien ryhmä. Kerhomaksu on 
kerran viikossa kokoontuvalta kerholta 10 € ja kaksi kertaa 
kokoontuvalta 17 € vuodessa. Kellon päiväkerhoryhmässä 
on vielä tilaa! Lisäksi muista kerhopaikoista voi kysellä va-
pautuvia paikkoja. Tiedustelut ja ilmoittautumiset maanan-
taina 3.8. klo 9.30–11.30 kerhopaikoissa tai soittamalla ker-
honumeroihin klo 9–15. Kerhot alkavat viikolla 34. Kevääl-
lä ilmoittautuneiden ei tarvitse enää ilmoittautua. Muistat-
han perua, jos et otakaan kerhopaikkaa vastaan, niin voim-
me antaa paikan toiselle lapselle. Kerhoryhmät ja kokoon-
tumisajat ovat nähtävillä kerhopaikan ovessa keskiviikkona 
12.8. lähtien tai soittamalla kerhonumeroon. 
Aikuisten ja lasten yhteisiä perhekerhoja pidetään kirkon-
kylän Vakkurilassa, Kellon ja Martinniemen seurakuntako-
deissa ja Jokelan vanhalla koululla. Perhekerhot aloittavat 
viikolla 35. Kerhopäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Tiedusteluihin vastaavat mielellään lastenohjaajat ja lapsi-
työnohjaaja (p. 040 5471472).

Kesäillan sävelhartaus 
to 16.7. klo 20 seurakun-
takeskuksessa, Sirpa Berg 
oboe ja Sinikka Holma-
Peets piano. Iltahartaus 
Arto Nevala. Vapaa pääsy, 
ohjelma 2 €.

hartaus to 16.7. klo 14 
Virekodissa,kesäteologi Mari-
ka Pulkkinen, kanttorina Kat-
ri Niskakangas.
hartaus ke 22.7. klo 14 Jaa-
rankartanossa, hartaus Jaana 
Kontio, kanttorina Katri Nis-

kakangas.
Sävelhartaus ke 15.7. klo 19 
kirkossa. Virsien ja runojen ilta, 
aiheena ”kaipaus ja lohdutus”. 
Jarkko Metsänheimo, kanttori, 
lausunta Eeva Kuivamäki, ilta-
hartaus Raimo Salonen.

Sävelhartaus ke 22.7. klo 
19 kirkossa. Duettoja, yh-
teislaulua ja urkumusiikkia. 
Ulla ja Jarkko Metsänhei-
mo, laulu, Katri Niskakan-
gas, urut, iltahartaus Mari-
ka Pulkkinen.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 775 
164 (Kk) tai Seija Lomma 040 
579 3247 (Kk)  ja Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248. Jaana 
Kontio lomalla 29.6–9.7 ja Er-
ja Haho lomalla 13.7–7.8. Lo-
ma-aikoina ota yhteys Seija 
Lommaan.
Kirkkoherra Pauli nieme-
lä lomalla 29.6 – 2.8. Sijaise-
na vs. kappalainen Raimo Sa-
lonen.
eläkeläisten Porinapiiri 
Koivulehdossa torstaisin 2.7–
13.8. klo 9.30–11.
Kiiminki-päivät 8.8. Etsitään 
talkoolaisia paistamaan let-
tuja lähetystyön hyväksi. Ilm. 
040 5844 406.
Rauhanyhdistys: Seurat: Su 

Kirpputori lähetyspisaran kesäaukioloajat 31.7. asti: 
ma ja ke 10–18, ti, to ja pe 10–14.30. 3 euron kassiviikot jat-
kuvat heinäkuun loppuun asti. Kirpputorilta on mahdol-
lisuus tilata mattoja, tai tulla itse kutomaan sopimuksen 
mukaan. Tiedustelut: 050 322 4664. Mattojen hinta: Lp-
langalla kudotut 20 € / m, valmiiksi tehty. Trikoomatto 15 
€ / m, valmiiksi tehty. Omilla kuteilla 5 € / m, itse tehtynä.

Kirkkoherranvirasto avoin-
na kesäaikana 1.6.–31.8. ma-
pe klo 10–15, to 10–17.
Zeppelinin kappelissa pa-
pin päivystys pe klo 13–16. 
Kesälomatauko 17.7–14.8. 
Myös kesäaikaan kappeli on 
avoinna kauppakeskuksen au-
kioloaikoina. Kappelissa Matti 
Lahtisen puupiirrossarja kirk-
kovuoden aiheista. 

Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 19.7. klo 16 vanhassa 
kirkossa.
Seurakuntaretki 31.7.–2.8. 
Riihimäelle Hengen uudistus 
kirkossamme ry:n kesäjuhlil-
le. Retki maksaa 105 euroa 
(sisältää matkat, yöpymisen 
Lopen leirikeskuksessa sekä 
aamu- ja iltapalat). Yöpymi-
seen omat liinavaatteet mu-

kaan (lakanat ja pyyhkeet). 
Majoitus 2–6 hengen huo-
neissa. Majoitukseen kuuluu 
perjantaina iltapala, lauan-
taina aamu- ja iltapala ja sun-
nuntaina aamupala. Ilmoit-
tautumiset 15.7. mennessä p. 
5614 500 arkisin klo 9–15.
Aamurukous keskiviikkoi-
sin klo 6 kirkossa. 

Kempeleen Rauhanyhdis-
tys: Seurat su 12.7 klo 16 ry:llä. 
Seurat su 19.7. klo 16 vanhas-
sa kirkossa.
Murron Rauhanyhdistys: 
Seurat su 19.7. klo 16 ry:llä.
uusheräyksen Kesäseurat 
24.–26.7.09 Haapavedellä. 
Majoitusvaraukset puh. 044 
0892 970. Lisää kesäseurois-
ta: http://www.uusherays.fi/
content/view/123/176.

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.

kesäkahvila palvelee 

Torstaisin 9.7., 16.7., 23.7. 
ja 30.7. klo 12–14 Kirkon-
kylän seurakuntakodil-
la. Tervetuloa kahvikup-
posen äärelle tapaamaan 
tuttuja ja rupattelemaan, 
laulamaan kesäisiä laulu-
ja ja hiljentymään.
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12.7. klo 14 Jaarankartanos-
sa, Mikko Kälkäjä. Su 12.7. klo 
17 Kiimingin rauhanyhdistyk-
sellä, Osmo Alamäki ja Mikko 
Kälkäjä. Su 19.7. klo 17 Kiimin-
gin rauhanyhdistyksellä, Juk-
ka Aikkila ja Kauko Säkkinen.

Kastetut: Eetu Artturi Raita-
maa, Lotta Anni Alina Viitala, 
Arttu Ilmari Parkkinen, Minea 
Sofia Alexandra Hilliaho.
Vihityt: Jyrki Juhani Heikkilä 
ja Seija Marita Kosamo. Teu-
vo Otto Aukusti Keskikallio ja 

Tarja Marjatta Hekkala. Ilk-
ka Tapio Majava ja Jenni Eli-
sabeth Parkkima, Raimo Ka-
levi Korpela ja Hanna- Leena 
Pekkala.
Kuolleet Matti Aleksanteri 
Väänänen 87.

Kastetut: Siina-Sofia Maikki 
Anneli Alkku, Tua-Olivia Au-
ranen, Veera Enni Kerttuli Lai-
tinen, Anni Sofia Pihlaja, Ii-
na Mette Maaria Puuperä, Ol-
li Ilmari Sakko, Aamu Amanda 
Henriikka Taskinen, Jade Julia 
Kurikka.
Vihityt: Jarmo Olavi Koskela 
ja Suvi Elisa Hamari. Erkka Mi-
kael Gustafsson ja Elina Päivik-
ki Sieppi.
Kuollut: Aaro Henrik Soini 79.

w
w

w
.sxc.h

u / Sh
aw

n H
aw

o
rth



18    Nro 23      9.7.2009

Muhoksen musiikkipäivät 23.–26.7.

Su 26.7. klo 10 musiikkimessu kirkossa. 
 Toimittaa Jouni Heikkinen, avustaa Simo Pekka 
 Pekkala, kanttorina Ossi Kajava. 
 Musiikkia Antti Kauppila, viulu, 
 Juho Nissi, sello, Johanna Kiviharju, huilu, 
 Petri Aho, klarinetti ja Kaisa Ranta, sopraano.

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 9.–23.7.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

oulunsalo www.evl.fi/srk/oulunsalo

hartaus to 9.7. klo 14 Vire- 
kodissa, Simo Pekka Pek-
kala 
hartaus ti 14.7. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa, klo 14 
tk-sairaalan b-osastolla ja klo 
15 ryhmäkodissa, Simo Pekka 
Pekkala.
hartaushetket to 16.7. klo 13 
alkaen Jokirinteen palveluko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
hartaus ti 21.7. klo 13.30 
palveluasunnoilla, Simo Pek-
ka Pekkala.
Kesäinen lauluilta ti 21.7. 
klo 18 kotiseutumuseolla, Os-

si Kajava.
hartaus ja ehtoollinen ke 
22.7. klo 14 Koivu- ja Tähtiko-
deissa, Simo Pekka Pekkala.
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.
Seurakuntaretki haapa-
ranta – Keminmaa – Kemi 
28.–29.7. Lisätietoja matkas-
ta ja sitovat ilmoittautumiset 
ke 15.7. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon p. 533 1284. 

laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanan-
taisin klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: Nuotioilta pe 17.7. klo 19 
Pirjo ja Timo Karhumaalla, Is-
terintie 21. Seurat su 19.7. klo 
17 ry:llä.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: seurat su 19.7. klo 18 
ry:llä.
Kastettu: Reetta Matilda Ka-
laoja, Oskari Johannes Kettu-
kangas, Alisa Emmi Eerika 
Vuorio, Eevi Emilia Heikkilä, 
Mikko Eetu Juhani Kylmänen, 

Kirkkoherra 
Tapio Kortesluoma 
vuosilomalla 9.7.-3.8. 

Vs. diakonissa 
Sanna Karppinen 
lomalla 29.6.–2.8. 

Seurakuntapastori 
Minna Salmi 
vuosilomalla 13.–31.7.

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

ke 14–17
pe 10–13

jumalanpalvelusten tie-
dot löytyvät sivulta 12.
omaishoitajien leiripäi-
vä ke 15.7. klo 10–16 Umpi-
mähkässä.
laulupiiri ke 15.7. klo 12 
museolla.
hartaus ke 15.7. klo 13.30 
Salonkartanossa, Saana Pek-
kanen.
hartaus to 16.7. klo 11.30 
Teppolassa, Saana Pekkanen.
hartaus ke 22.7. klo 13.30 
Salonkartanossa, Saana Pek-

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.

KESÄINEN ILTAPÄIVÄ
PAPPILAN PIHAPIIRISSÄ

to 16.7. klo 13

Lounaan ja arpojen tuotto lähetystyölle

Menu:

Salaatti ja kastike
Jauhelihakiusaus
Talon leipä ja levite
Räiskälekahvit

(7€ / lapset 4€)

Alkuhartaus

”Aika on lyhyt”
otteita Pekka Kinnusen

ja Pentti Kinnusen kirjasta

lounas

Arvontaa

Kempele-Oulunsalo rintamaveteraanien
VIRKISTYSPÄIVÄ
ti 14.7. Umpimähkässä
alkaen aamupalalla klo 8
Tervetuloa!

kanen.
oulunsalon kirkonky-
län ry: Seurat su 12.7. klo 
18 ry:llä. Matti Mäkimartti, 
Esa Kurkela. Seurat la 18.7. 
klo 11.30 Teppolassa. Seu-

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. 

hartaudet: To 9.7. klo 13.15 
vuodeosastolla. To 9.7. ja 
23.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
nuoret: Katri lomalla 13.7.–
9.8.
Päiväkerhot: Kerhot alka-
vat viikolla 36 (31.8. alkaen). 
Kerholistat nähtävillä Koti-
kolon ja Vanamon ulko-ovis-
sa 20.8.alkaen. Perhekerhot 
alkavat syyskuun puolivälis-
sä. Seuraa ilmoittelua.
Partio: Kesäleiri Kalevala-
Pökkelö 17.–22.7. Heinijär-
vellä. Ilmoittautumislomak-
keet jaossa Kotikololla. Lo-
makkeita ja leirikirjeitä saa 
leiriläiskokouksista. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä 8.7. 
Leirimaksu sudenpennuilta 
25 € ja muilta 50 €. Laskute-
taan jälkeenpäin. Lisätiedot 
www.niittykarpat.fi, hannu.
luukinen@pohjanmaa.par-
tio.fi, 044 2128 722.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
12.7. klo 14 Alatemmeksen 
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vanhainkodilla. Nuotioilta 
pe 17.7. klo 19 Kirsi ja Jussi 
Kangasojalla. Seurat su 19.7. 
klo 14 Niittypirtin palveluta-
lolla ja klo 17 ry:llä.
Kastettu: Kasimir Teo Al-
bert Heikkinen, Freja Henna 
Lovisa Ihamäki (Ruotsi), Da-
niel Kustaa Jaakkola, Helka 
Kaisla Aurora Kangas, San-
teri Veeti Valtteri Kettunen, 
Linnea Aada Elmiina Kimpi-
mäki, Ellen Edla Linnea Kos-
kinen, Annika Kerttu Emilia 
Niiranen, Kasperi Juho Sii-
moni Lehto (Norja), Fanni 
Amanda Sorvari.
Vihitty: Markku Johannes 
Piira ja Sanna Maaria Mik-
konen.

KoRjAuS
Yhteisvas-
tuukeräys 
2009 tulos on 6517,22 
euroa. Parhaat kiitokset 
kaikille, jotka ovat teh-
neet töitä monin eri ta-
voin keräyksen hyväksi. 
”Pienistä puroista kas-
vaa suuri joki”. Marja-
Liisa Hautamäki, keräys-
johtaja / sihteeri.

limingan srk:n kotisivut: 
www.liminganseurakunta.fi
lippukunnan kotisivut: 
www.niittykarpat.fi.

Peppi Anniina Paakkola.
Vihitty: Janne Markus Tör-
mänen ja Leena Marjuk-
ka Kemppainen, Jani Pekka 
Määttä ja Anna-Liisa Sarkki-
nen, Marko Reijo Pauli Salli-
nen ja Riikka Pauliina Tiiro-
la, Tatu Antero Huovinen ja 
Sanna Elsa Katariina Väliaho, 
Ville Sakari Istermaa ja Mari 
Leena Karjalainen.
Kuollut: Tuija Helena Pääta-
lo 45, Sirpa Tellervo Laukka 
s. Viitaniemi 60, Lauri Johan-
nes Taipalus 85, Tyyne Maria 
Pekkala s. Seppänen 93.
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rat su 19.7. klo 18 ry:llä. Pek-
ka Tervo, Timo Määttä. Seu-
rat to 23.7. klo 14 Salonkar-
tanossa.
Kastetut: Julius Heikki Se-
bastian Hartikka, Eetu Ma-
tias Oliver Lepistö, Iida Eve-
liina Wärme, Santeri Nikolas 
Päätalo, Aino Elle Inkeri Kos-
kela, Tommi Sakari Holappa.
Kuollut: Urho Heikki Laukka 
75, Olavi Johannes Soukka 75.



19   Nro 23      9.7.2009

JuhlaPäiVäN ohJelMa 
 Klo 10 JUMALANPALVELUS kirkossa.
 Saarnaa kirkkoherra Oskari Holmström, avustaa Jaakko Sääskilahti, kanttorit Jukka 
 Jaakkola ja Keijo Piirainen.
 Vox Margarita -kuoro. Seppelpartiot sankarihaudoille sekä 
 nälkään kuolleiden muistomerkille.

 Klo 11.15 JUHLARUOKAILU JA NISUKAHVIT kotiseutumuseolla 
 (sateella Rimminkankaan koululla).

 Klo 13 PÄIVÄJUHLA kotiseutumuseolla (sateella Rimminkankaan koululla).
•  Juhlapuhe Maaherra Eino Siuruainen
•  Kaupungin tervehdys kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki
•  Seurakunnan tervehdys kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvo Niskasaari
•  Musiikki- ja lausuntaesityksiä

Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan tileille: Op 536004-21698, Nordea 211218 
– 60013, Sampo 800019 – 860868. Viesti: Kaupungin ja seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö.

TERVETULOA!
Pudasjärven kaupunki ja seurakunta

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

Reisjärven opistoseurat 
10.–12.7. (www.opistoseu-
rat.net/reisjarvi), seuraoh-
jelmaa Radio Pookissa la klo 
15–16.30 ja su klo 17–18.30.
uusheräyksen Kesäseu-
rat 24.–26.7. Haapavedel-
lä (http://www.uusherays.fi/
content/view/123/176/.

KeSTiLä
ehtoollishartaus pe 10.7. 
klo 13 Pihlajistossa, Tuomola.
nuotioilta pe 17.7. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 19.7. klo 19 ry:llä.

Sävelhartaus to 9.7. klo 19 
Tyrnävän kirkossa.
Messu su 12.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Leila 
Ikonen, kanttorina Riina Im-
piö. Vuoden 1959 rippikou-
lulaisten kirkkopyhä, ruokai-
lu messun jälkeen srk-talolla.
Sinkkujen vierailu ti 14.7. 
Hietasaareen Oulun sinkkujen 
vieraaksi. Lähtö klo 17.30 Tyr-
nävän srk-talolta kimppakyy-
dein. Hietasaaressa mahdolli-
suus saunomiseen.
hartaus to 16.7. klo 13.30 
Oulun seudun kuntoutus-
sairaalassa ja klo 14 Alatem-
meksen vanhainkodilla.
hartaus pe 17.7. klo 13.30 
Kotolassa.
Isovanhempi-lapsenlap-
si leiripäivä la 15.8. klo 10–
16 Kesäkodilla. Ilm. 7.8. men-
nessä kirkkoherranvirastoon 
08 5640 600.
uusheräyksen Kesäseu-
rat, tunnuksella ”Etsitään 
yhdessä”, pidetään 24.–26.7. 

hartaushetki la 11.7. klo 
13 Korpisen Jumalanhau-
dalla. Jaakko Sääskilahti. 
Kuorot: Vox Margarita pe 
17.7. klo 18 srk-kodissa.
Rauhanyhdistykset: Seu-
rat la 11.7. klo 20 Ervastissa 
ry:n mökillä (Timo Luokka-
nen) su 12.7. klo 17 kirkossa, 
(Pekka Lehto, Seppo Leppä-
nen), su 12.7. klo 13 Kipinäs-

Kesäinen 
musiikki-ilta 

Pe 7.8. klo 19 
Piippolan kirkossa

Stefan Stanciu, panhuilu 
ja Jani Ruonala, kitara 

nuotioilta pe 24.7. klo 19 
ry:llä.
Vihitty: Jarno Tapio Tyyvi ja 
Marja-Liisa Tiikkaja.

PiiPPOLa
Kirkkokonsertti la 25.7. klo 
19 Piippolan kirkossa Takki-
sen suvun voimin.
Vihitty: Jani Henri Määttä 
ja Jonna Helinä Myllykoski.

PuLKKiLa
Kesähetki pe 10.7. klo 14 
kirkossa. 
ulkoilmajumalanpalvelus 
ti 14.7. klo 18 Kolehmaisella. 
Hietaharjuntie 15, Viitasen 
järven rannalla. 
ehtoollishartaus pe 17.7. 
klo 13 Koivulehdossa. 
Kesähetki pe 17.7. klo 14 kir-
kossa. 
Seurat su 19.7. klo 19 rau-
hanyhdistyksellä.
Kesähetki pe 24.7. klo 14 
kirkossa.
Kastettu: Oona Tuuli Mylly-

koski, Vili-Valtteri Veikko Vil-
jami Viitanen.

PYHäNTä
hartaus su 19.7. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat su 19.7. klo 16 rau-
hanyhdistyksellä. 
nuotioilta ke 22.7. klo 18 
Huhtalalla. 
Seurat ja lauluilta la 25.7. 
klo 19 rauhanyhdistyksellä.
Kastettu: Simeon Andreas 
Hämäläinen (kirj. Rovaniemi 
evl), , Jarno Matias Hyttinen.
Kuollut: Jouko Vesa Leino-
nen 73, Panu Eino Matias 

PYhännän KunnAn jA SeuRAKunnAn 
100-VuotISohjelMAA

• Konsertti (H. Siren ja K. Cydenius) 
 su 16.8. klo 19 Pyhännän kirkossa.
• Juhlamessu su 23.8. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
 Juhla koulun juhlasalissa klo 13.
• Konsertti (pyhäntäläisin voimin) 
 su 23.8. klo 19 Pyhännän kirkossa.

sä Lauri Pähtilällä, su 12.7. 
klo 12 ja 18 Iinattijärvellä, la 
18.7. klo 19 Ervastissa Aino ja 
Simo Kinnusen kesämökillä 
(Jukka Jaakkola) su 19.7. klo 
19 Hirvaskosken ry:llä (Arvo 
Niskasaari), su 19.7. klo 12 ja 
klo 18 Livon koululla (Tuomo 
Kauhanen). Lauluseurat su 
19.7. klo 17 Kurenalan ry:llä 
(Tuomo Kauhanen).

lähde mukaan nuor-
ten kesäretkelle 
Rönöön, Kuopioon!
Lähtö ti 21.7. aamulla 
ja paluu ke 22.7 illalla. 
Retki on tarkoitettu 14 
vuotta täyttäneille ja si-
tä vanhemmille. Hinta 20 
€. Majoittuminen leirin-
täalueella teltassa. Reis-
su toteutuu, jos vähin-
tään 10 henkilöä lähtee.
Ilm. 15.7. mennessä Tii-
nalle 040 5714 636.
tiina.inkeroinen@evl.fi

Meillä on ilo kutsua Teidät
juhlimaan kanssamme 370 -vuotiasta Pudasjärveä
Pudasjärven kaupungin ja seurakunnan
yhteiseen Kotiseutujuhlaan
sunnuntaina 19.7.2009

Haapavedellä. Hengellistä 
ohjelmaa kaikenikäisille. Ma-
joitusvaraukset Timo Ruuska 
p. 044 089 2970, sähköpos-
ti: timo.ruuska@gmail.com. 
Lisää kesäseuroista: http://
www.uusherays.fi/content/
view/123/176/.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuotioilta la 18.7. klo 19 San-
na ja Mikko Lepistöllä. Seu-
rat su 19.7. klo 16 ry:llä, Aa-
tos Mehtälä, Kullervo Riekki.
Murron rauhanyhdistys: 
Seurat su 19.7. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Aada Emiliina Ki-
virinta, Elias Jimi Petteri Kor-
kala, Wilson Kerry Tölli.
Avioliittoon vihitty: Kal-
le Antero Karhu ja Jaana Jo-
hanna Hyvönen, Jarmo Toi-
vo Juhani Pelkonen ja Tiina 
Elina Herranen, Pentti Jaak-
ko Hautamäki ja Teija Maarit 
Juntunen.
Kuollut: Sylvi Ilona Kemilä s. 
Korhonen 89.

TeMMeS
Sävelhartaus to 16.7. klo 19 
Temmeksen kirkossa.

Limingan rovastikunnan
perheleiri

19. 20.9. Siikajoella

- linja-autokuljetus
- majoittuminen

Törmälän matkailumaatilalla

Tarkemmat tiedot
Rauhan Tervehdyksessä syksyllä

Rovastikunnan lapsi- ja lähetystyö

KÄSI KÄDESSÄTulossa:

Kouluun 
siunaaminen

Perhejumalanpalvelus, 
jonka alussa siunataan 
ensi syksynä koulunsa aloittavat lapset, on 
sunnuntaina 9.8. klo 15 Tyrnävän kirkossa.

Kummi, äiti, isä, tai joku muu lapselle läheinen hen-
kilö voi olla siunaamassa lasta. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu Tyrnävän seurakunta-
talolla.

Pyrimme lähettämään kaikille tänä syksynä koulun-
sa aloittaville tyrnäväläisille lapsille kutsun kotiin hei-
näkuun aikana. Jos et saa kutsua ja olet aloittamassa 
koulun ensi syksynä, olet silti erittäin tervetullut per-
hejumalanpalvelukseen siunattavaksi. Tervetuloa mu-
kaan koko perheellä!

Olen Marika Laakkonen ja kotoi-
sin Pudasjärveltä. Opiskelen teo-
logian maisteriksi Joensuun yli-
opistossa. 
Tulevaisuudessa työskentelen 
toivottavasti uskonnon opetta-
jana. Harrastan erilaisia pallo-
pelejä sekä vuoden ikäisen koi-
ran kanssa touhuilua. 
Kesäkuussa toimin Pudasjärven 
seurakunnassa kesäteologina. Rippikoulussa opettaja-
na toimiminen oli mukavaa ja antoi paljon kokemusta. 
Heinäkuussa aloitan kirkonesittelijän työt Pudasjärven 
kirkossa. Omasta puolestani toivotan kaikki tervetul-
leeksi tutustumaan hienoon kirkkoomme! 

Kastettu: Aleksi Elias Väyry-
nen, Annika Ella Olivia Suan-
to, Henri Aapeli Malinen.
Avioliittoon vihitty: Pekka 
Aukusti Poijula ja Pirita Inka 
Inkeri Pakanen.
haudattu: Hilda Kaarina 
Pekkala 60, Raimo Ikonen 
60, Aino Esteri Kokko 70, 
Paavo Oskari Halkola 80.

Tuomaala 23.

RaNTSiLa
Kirkkokahvit su 12.7. mes-
sun jälkeen seurakuntako-
dissa, jossa nimikkolähet-
ti Kaija Martin kertoo työs-
tään Keski-Aasiassa.
Veteraanikuoron harjoi-
tukset ke 15.7. klo 11 seura-
kuntakodissa.
Projektikuoro to 16.7. klo 19 
srk-talossa.
Kesäinen virsilaulutilai-
suus pe 17.7. klo 18.30 Rant-
silan kirkossa. Ohjelmassa 
yhteislaulua, yksinlaulua ja 
duettoja.
urkuvartti ke 22.7. klo 12 
Rantsilan kirkossa.
Seurat su 19. ja 26.7.  klo 
18.30 ry:llä. 
Kastettu: Joel Leevi Erik Ah-
rens, Helmi Emilia Kylmänen, 
Pauli Juhani Myllynen (kirj. 
Oulujoki evl).
Kuollut: Ritva Annikki Jun-
nonaho 55.
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PuDASjäRVen KIRKKoheRRA 
oSKARI holMStRöM

Kolmannella käskyllä Jumala muistuttaa meitä siitä, että meidän tulee kun-
nioittaa niin ruumista kuin sielua ja huolehtia niiden hyvinvoinnista. Siihen 
tarvitaan myös lepoa. Tämä koskee niin itseä kuin toisia ihmisiä. 

Käskyn merkitystä ymmärtääksemme on hyvä palauttaa mieleen tilanne, 
jossa käskyt annettiin. Israelilaiset olivat juuri vapautuneet orjuudesta Egyp-
tistä. Orjuus merkitsi sitä, että ihminen oli kaikkineen, ruumiineen, sielui-
neen ja jopa jälkeläisineen isäntänsä omaisuutta, jota sai käyttää mielensä 
mukaan. On selvää, että tuollaisissa oloissa ihmisen arvo, sellaisena kuin Ju-
mala oli sen tarkoittanut, hävisi ja ihminen muuttui hyödykkeeksi ja kulu-
tustavaraksi. Israelilaiset olivat tämän ajattelun omaksuneet ja käskyillä Ju-
mala halusi torjua ajatuksen pois.

Israelilaisena Jeesus noudatti myös 3. käskyä ja meni lepopäivänä jumalan-
palvelukseen. Hän kohtasi syvän ristiriidan, joka oli syntynyt Jumalan käs-
kyn ja aikojen kuluessa siitä syntyneiden saivartelevien tulkintojen välillä. 
Hyvä esimerkki tästä ovat Jeesuksen syntymäyön, Betlehemin paimenet. He 
joutuivat yötä päivää, seitsemänä päivänä viikossa huolehtimaan lampaista. 
Koska he eivät voineet noudattaa pikkutarkkoja tulkintoja 3. käskystä ja tulla 
säännöllisesti jumalanpalvelukseen, heitä halveksittiin. Siksi Jeesus palautti 
käskyn alkuperäisen tarkoituksen ihmisten mieliin. ”Sapatti on ihmistä var-
ten eikä ihminen sapattia varten. Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin her-
ra.” (Mark 2: 23–28). Hän myös korosti, että lepopäivänä voi tehdä hyvää.

Meidän on hyvä käyttää käskyjä peilinä, 
josta näemme itsemme ja elämämme. Ny-
kyään yhä useammat meistä ovat väsynei-
tä. On hyvä miettiä, mikä meitä rasittaa 
ja miksi emme saa lepoa ja rauhaa. Mit-
kä asiat ”orjuuttavat”, sitovat meitä niin, 
että elämä menettää makunsa, ilo ja rau-
ha häviävät?

Työelämä on nykyään hyvin monimuotoista. Työn luonne on muuttunut, 
monet tehtävät ovat sellaisia, että niitä on vaikea kokea Jumalan antamina, 
kutsumuksena. Työhön liittyvät vaatimukset, paine ja kiire ovat lisääntyneet. 
Työ muuttuu helposti pakolliseksi suoritukseksi, jotta voisi muussa elämässä 
selviytyä. Myös epävarmuus työstä on lisääntynyt varsinkin viimeisenä ku-
luneena vuotena. Monien osalta työt ovat myös loppuneet. Kun tällaisia ko-
emme, on hyvin vaikea tehdä eroa arjen ja pyhän eli lepopäivän välille. Käs-
ky lepopäivästä tuntuu silloin etäiseltä.

Meidän on hyvä pitää mielessä, että Jumala antoi tämän käskyn hyvin to-
delliseen elämäntilanteeseen, jossa ihmiset olivat loppuun asti ahdistettuja. 
Kolmas käsky tarkoitti silloin samaa kuin tänään: on oikein pysähtyä ja miet-
tiä elämän merkitystä muunkin kuin työn ja suoriutumisen kannalta. Meitä 
kutsutaan sunnuntaisin jumalanpalvelukseen juuri tämän vuoksi.

lAStenhoItAjA 
nInA GRönDAhl  

Kymmenen käskyä ovat mielestäni ihmisille ohjeiksi annettuja viisaita neu-
voja. Suhtaudun niihin niin, ettei niitä kaikkia voi sataprosenttisesti noudat-
taa. Jos pystyisimme noudattamaan käskyjä täysin, niin emme tekisi mitään 
Jeesuksen lupauksella anteeksiannosta. 

Kolmas käsky tarkoittaa mielestäni ylipäänsä lepopäivän pyhittämistä. Itsel-
leni lepopäivä osuu sopivasti juuri sunnuntaille, koska teen töitä maanantaista 
perjantaihin. Lepopäivä voi toki olla jokin muukin viikonpäivistä. Tärkeintä 
olisi, että ihmiset pyhittäisivät yhden päivän viikossa lepopäiväksi. 

Jotta ihminen jaksaa henkisesti ja fyysisesti, 
hän tarvitsee laatuaikaa itselleen. Lepopäivä-
nä on lupa olla terveellä tavalla itsekäs. Le-
popäivä on meitä itseämme, ei suorittamis-
ta varten. Silloin pitäisi tehdä jotain sellais-
ta, mikä rentouttaa ja mistä tulee hyvä mieli. 
Se voi olla vaikka pyykinpesua tai siivoamis-
ta, jos se tuo hyvän mielen. Itse pyrin pyhä-
nä nauttimaan vapaa-ajasta katsomalla elo-
kuvia, juoksemalla reippaan lenkin tai vierailemalla ystävien luona. 

Itselleni käsky ei ole vaikea noudattaa, sillä olen tehnyt sen merkityksen sel-
väksi. Tiedän mitä tarvitsen, että jaksan taas tulevan viikon arjen paineet. Il-
man lepoa ja latausta ei kukaan jaksa. Välillä tosin silti pitää muistuttaa itse-
ään: ”Hei, jätä ne työt! Lähde ostamaan jäätelö ja mene puiston penkille kat-
selemaan tuulessa huojuvia puita.” 

Uskon, että nykypäivänä tätä käskyä on vaikeampi noudattaa kuin ennen. 
Ennen vanhaan pidettiin kiinni pyhäpäivän viettämisestä. Maatiloilla ei teh-
ty sunnuntaina kuin välttämättömät tilan työt, kuten lehmien lypsyt. Silloin 
oli hyvällä tavalla yhteisöllinen paine noudattaa käskyä. ”Kun ei se naapu-
rin Marttakaan pese ikkunoita sunnuntaisin, niin en minäkään voi.” Nyky-
aika on suorituskeskeistä: olemme koko ajan menossa. Töissä, harrastuksissa 
ja kodinpyörittämisessä menee oma aikansa. Ihmiset eivät rauhoitu ja hengi-
tä, vaan paahtavat täyttä vauhtia eteenpäin.  

Jotta tätä käskyä olisi myös meidän sukupolvemme helpompi noudattaa, mei-
dän tulisi pysähtyä miettimään, mitkä ovat voimavaramme. Jos lepää hyvin 
yhden päivän, jaksaa tehdä tulevalla viikolla ne rästihommat energisesti al-
ta pois. Muutoin sitä on monesti jo valmiiksi väsynyt, kun arki sitten vapaan 
jälkeen alkaa. Elämän voi kokea iloisena ja olla kiitollinen jokaisesta aamusta. 

tekSti: Maarit itkoNeN
kuVat: PuDaSJärVeN SeurakuNta Ja aNNi kiNNuNeN

 Työn luonne on 
muuttunut, monet 
tehtävät ovat sellaisia, 
että niitä on vaikea 
kokea Jumalan antamina, 
kutsumuksena. 

Lepopäivänä on lupa 
olla terveellä tavalla 
itsekäs. Lepopäivä on 
meitä itseämme, ei 
suorittamista varten. 

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.

3. ”Pyhitä lepopäivä.”


