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seksuaalista itsemääräämisoikeutta vä-
hättelevällä puheella saadaan aikaan. 

Asenteet ja puheet tulevat ennen 
tekoja. Tämä kos-
kee myös meitä län-
simaisia usein ylpey-
teen saakka itsemme 
vapaaksi kuvittelevia 
naisia. Pitäisi muis-
taa, että myös pros-
tituoitu tai burkhaan 
pukeutunut nainen 
voi kokea elämänsä 
vapaaksi ja itsenäi-
seksi.

Tuomitseminen, 
säälittely ja pelonsekainen ahdistumi-
nen kaventavat tilaa, johon lähimmäi-
semme jätämme. Emme ole vertaisia, 
vaan etäännytämme itsemme tuosta 
toisesta. Jätämme hänet yksin omaan 
maailmaansa. 

Sen sijaan reilu ja kunnioittava asen-
ne tukee sekä niitä, jotka jo ovat vapaita 
että niitä, jotka vapaudesta vasta haa-
veilevat.

Naiset, eihän tarvitse muistuttaa, 
mitä Jeesus teki. Rakasti naista siinä 
missä miestäkin. Ja ihan kaikenlaisia 
naisia.

Rebekka NaatuS
Kirjoittaja on Oulun 

seurakuntayhtymän tiedottaja.

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Kynttilä pois vakan alta

Ymmärtävä  
aktivisti

Setan aktiivi ja mielenterveyskuntoutu-
jien asioita ajava Olli Stålström kertoo 
Suomen kuvalehdessä selviytymistari-
nansa ja oman uskon uudelleen löytymi-
sestä.

”Stålström vierasti uskontoa vuosi-
kymmenet, mutta viime syksynä hän liit-
tyi uudelleen kirkkoon ja tuli valituksi 
Kallion seurakuntaneuvostoon. Liberaali 
Tulkaa kaikki -liike sai vaaleissa läpi en-
nätysmäärän edustajia, ja Stålström tun-
si löytäneensä paikkansa.

Homoliikkeessä on niitäkin, jotka kri-
tisoivat Stålströmiä siitä, että hän myö-
täilee kirkkoa ja ymmärtää myös van-
hoillisiin herätysliikkeisiin kuuluvia ho-
moja. Se tuntuu raskaalta.

– Homojen keskuudessa on kaiken-
laisia asenteita, myös suoranaista vihaa 
kirkkoa ja uskovaisia kohtaan. Moni pi-
tää uskovaista homoa itsetuhoisena ja 
säälittävänä, Stålström tiivistää.”

Suomen kuvalehti 12.8.2011

Aatoksia

Länsimaisen naisen 
ylimielisyydestä

Tunnen oloni epämukavaksi, kun 
islamilaisista naisista puhutaan 
säälien ja surkutellen. Erityisen 
vaivaannuttavalta se kuulostaa 

silloin, kun puhuja itsekin on nainen. 
Se on ylimielistä. 

Olen nimittäin huomannut, että 
pukeutuminen ja elämäntapa ei vält-
tämättä kerro yhtään mitään ihmisen 
persoonallisista ominaisuuksista tai it-
senäisyydestä. 

Yksittäisessä burkhaan pukeutu-
neessa naisessa voi olla vapautta ja älyä 
enemmän kuin koko Kaakkurin City-
marketissa.

Toisaalta, naisiin kohdistuvat rikok-
set (esimerkiksi fundamentalistisissa is-
lamilaisissa kulttuu-
reissa) ja hyväksikäyt-
tö eivät ole pukeutu-
miskysymys. Epäoi-
keudenmukaisuudet 
pesivät ihan muualla.

Osallistuin elokuun 
alussa SlutWalkille, 
Lutkamarssille. Kan-
sainväliseksi liikkeek-
si laajentunut Lutkalii-
ke vastustaa raiskatun 
naisen syyllistämistä. 
Keskeisenä teemana on, että naisen pu-
keutuminen ei saa johtaa siihen, että rais-
katusta tulee uhrin sijasta syyllinen. 

Keskustelin marssilla Pro-tuki-
pisteen tiedottajan Vaula Tuomaalan 
kanssa. Pro-tukipiste edistää ja tukee 
seksityössä toimivien ja toimineiden 
ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. 

Pro-tukipiste halusi muistuttaa 
marssille osallistumisellaan, että myös 
prostituoidulla on oikeus päättää sii-
tä, miten häneen kosketaan. Se, että jo-
ku on päättänyt myydä seksipalveluja, 
ei tarkoita sitä, että häntä saa kohdella 
miten tahansa. 

Seksityöläiset kantavat Tuomaalan 
mukaan pahimmin ne seurannaisvai-
kutukset, joita huorittelulla ja naisen 

Yksittäisessä 
burkhaan 
pukeutuneessa 
naisessa voi olla 
vapautta ja älyä 
enemmän kuin 
koko Kaakkurin 
Citymarketissa.

Paljas   
ihminen
Teologian professori Olli Kettunen on 
tutkinut vuosien ajan suomalaisten hä-
peän tunteita.

”Mies kokee häpeää, ellei kykene täyt-
tämään maskuliinisen alfauroksen mit-
toja. Naiselle tuottaa vaikeuksia yhdistää 
odotuksia madonnaäidistä ja seksuaali-
olennosta.

– Seksuaali- ja jumalasuhteissa ihmi-
nen on herkimmillään ja haavoittuvim-
millaan. Millä muilla elämänalueilla voi 
kokea tulevansa niin täydellisesti hyväk-
sytyksi tai hylätyksi kuin ollessaan pal-
jaana toisen ihmisen tai Jumalan edessä?

– Jos ihminen joutuu kieltämään tai 
kätkemään seksuaalisuutensa tai hengel-
lisyytensä, tapahtuu – niin tekisi mieleni 
sanoa – rikos ihmisyyttä vastaan, Paavo 
Kettunen kritisoi.”

Sana 4.8.2011

Syksy on uuden elämän aikaa. Kesän jälkeen 

puhkumme voimaa, olemme täynnä ideoita ja 

uskoa omaan jaksamiseen. Laarit ovat täynnä 

niin kellarissa kuin omassa pääkopassa. 

Luonnon sykli antaa meille uskoa tulevaisuuteen 

ennen kuin syksyn pimeys ja kylmyys lamaannutta-

vat. Pakkasella neljän seinän sisällä oleminen tun-

tuu luontaiselta, mutta alkusyksystä kaipaamme 

toisten pariin ja haluamme oppia ja tehdä uutta. 

Toisista ihmisistä saa virtaa.

 Kokoonnumme yhteen erilaisissa harrastuspii-

reissä, yhdistyksissä, tapahtumissa, kouluissa ja työ-

paikoilla. Yhteiset jutut hiovat meitä yhteen. On  

omalle henkiselle ja fyysiselle terveydelle hyväksi 

olla kiinnostunut jostain. Se, että haluaa kehittää 

itseään, kertoo siitä että arvostaa itseään ja on kii-

tollinen elämän lahjasta.

On tärkeää, että jokainen pääsee tuomaan esiin 

omia vahvuuksiaan myös ryhmässä, olemaan osa 

yhteisöä, olipa kyse perheestä, joukkueesta, koulu-

luokasta, raamattupiiristä, näytelmäryhmästä, pal-

velutalon asukkaista tai ihan mistä vaan. Annetaan 

siis tilaa toinen toisillemme ja rohkaistaan lähim-

mäistä näyttämään omat kykynsä. Vanhan sanon-

nan mukaan: Älä pidä kynttilää vakan alla. Taidot, 

osaaminen ja innostus kannattaa näyttää eikä pii-

lottaa. Niistä on varmasti iloa myös muille.

Jokainen nimittäin on lahjakas jollain tavalla. 

Lahjakkuus, englanninkielestä väännettynä talent-

ti, ei kuitenkaan ole pelkästään puhdasta lauluään-

tä, notkeutta tai käsien näppäryyttä. 

Yksi voi olla hyvä kuuntelija, toinen luontainen 

diplomaatti ja kolmas topakka järjestelijä. Lahjak-

kuutta on myös se, että antautuu yhteisten asioi-

den tekemiseen. Antaa aikaa ja näkemystä. Sitä kai-

kilta löytyy, vaikka Luoja ei olisikaan suonut edelly-

tyksiä kympin laulajaksi. Käsipareja ja tekijöitä tar-

vitaan aina.

Jos kaipaat tekemistä, yhteisöä jonka osa olla, 

tartu tilaisuuksiin. Näin syksyllä niitä on tarjolla 

kuin viinimarjoja pensaissa. Rakasta itseäsi ja aloi-

ta harrastus, anna aikaa itsellesi. Usko, että sinussa 

on voimaa tehdä vaikka mitä.

Itsensä kehittämisen lisäksi jokaiselle meistä on 

paikka tai useampikin olla iloksi ja avuksi. Ihmisarvo 

ei ole kiinni ammatista, tuloista tai muiden arvos-

tuksesta. Ihmiseksi tullaan olemalla ihminen toisel-

le ihmiselle.
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Kirkon mediasäätiö 
myöntää tukea uskontoa 
ja elämänkatsomuksellisia 
asioita käsittelevien 
ohjelmien tekemiseen. 
Samalla ohjelmien 
määrä on lisääntynyt 
valtamedioissa. 

Kirkossa pohdittiin vuosi-
tuhannen alkupuolella, 
miten valtamedioihin saa-
taisiin enemmän uskontoa 

ja elämänkatsomuksellisia asioita 
käsitteleviä ohjelmia. Kirkon tie-
dotuskeskuksella oli rajalliset re-
surssit ja tästä syystä se joutui kes-
kittymään lähinnä jumalanpalve-
lusten ja hartausohjelmien tuot-
tamiseen. 

Ratkaisuna oli Kirkon medi-
asäätiö. Vuonna 2005 peruste-
tun mediasäätiön taustalla oli 24 
evankelis-luterilaista seurakuntaa 
ja seurakuntayhtymää sekä kirk-
kohallitus. Asiamies Juha Raja-
mäen mukaan mediasäätiö on 
osoittautunut kuuden toiminta-
vuotensa aikana onnistuneeksi 
toimintamalliksi. 

– Asetetut tavoitteet ovat to-
teutuneet paremmin kuin hyvin. 
Tietoisuus säätiöstä on mennyt 
hyvin läpi suomalaisessa ohjel-
matekijäkentässä. 

Kirkon mediasäätiö  
on onnistunut tavoitteissaan

”Markka” per 
seurakuntalainen
Mediasäätiö jakaa ohjelmanteki-
jöille tukea kaksi kertaa vuodessa. 
Tuoreimmat tuet myönnettiin ke-
säkuun puolivälissä. Tähän men-
nessä tukea on saanut 124 hanket-
ta. Rahaa on myönnetty tuotan-
to- tai käsikirjoitustukina yhteen-
sä noin 2 miljoonaa euroa. 

Rahanjaosta päättää mediasää-
tiön hallitus, jossa on viestinnän 
ammattilaisia sekä rahoittajata-
hojen että median puolelta.

Seurakuntien ja seurakuntayh-
tymien antama tuki on ollut pää-
sääntöisesti 0,17 euroa yhtä seura-
kuntalaista kohti. 

– Noin 80 prosenttia tuista on 
myönnetty televisiodokumenteil-
le, pääosin tuotantotukena. Lisäk-
si tukea ovat saaneet pitkät elo-
kuvat, radio-ohjelmat ja erilaiset 
uusmediahankkeet, lähinnä eri-
laiset nettisivustohankkeet. Te-
levisiotuotannot ovat saaneet sel-
västi eniten rahaa, koska ne ovat 
hankkeina kalleimpia, Rajamäki 
taustoittaa.

Mediasäätiö avustaa jo etene-
mässä olevia hankkeita. Esimer-
kiksi tv-tuotannoilla on käytän-
nössä oltava aiesopimus jonkin 
valtakunnallisen kanavan kanssa. 

– Monet tukemistamme hank-
keista ovat jo valmistuneet tai val-
mistumassa. Monet tv-tuotan-

noista on näytetty valtakunnalli-
silla kanavilla. Osa käsikirjoitus-
tukea saaneista hankkeista on tie-
tysti voinut pysähtyä tuohon vai-
heeseen. Mutta varsinaisia kes-
kenjääneitä, peruuntuneita hank-
keita on vain kolme.

Juha Rajamäki toteaa, että mo-
net ohjelmantekijät ovat tarttu-
neet uskonnollisiin ja elämänkat-
somuksellisiin aiheisiin juuri me-
diasäätiön ansiosta. 

– Ennen Kirkon mediasäätiön 
perustamista niihin ei olisi käy-
tännössä saanut mistään tukea. 
Kun mediasäätiö on nyt näyttänyt 
hankkeille vihreää valoa, myös 
kanavat ovat uskaltaneet luottaa 
tuotantoon. 

Mediasäätiöltä 
tukea oululaistuotannolle
Kesäkuun rahanjaossa tukea sai 
yhteensä 12 tuotantoa. Yksi niis-
tä oli lasten tv-sarja Pojat, jolle 
myönnettiin 4 000 euroa käsikir-
joitustukea. Tv-sarjaa käsikirjoit-
tavat oululainen Niina Veittikos-
ki ja raahelainen Tomi Tuikkala. 

2D-animaatiossa kaverukset 
Teppo ja Lore ratkaisevat erilaisia 
haasteita ja ongelmia mielikuvi-
tusmaailmassa yhdessä salaperäi-
sen Supramiehen kanssa. Ongel-
mien käsittely mielikuvitusmaail-
massa auttaa poikia ratkaisemaan 
myös todellisen elämän ongelmat.

Veittikosken luotsaama Alpak-
ka Oy on aiemmin tuottanut Po-
jista 13 osaa. Tuotanto oli vahvas-
ti oululainen. 

– Ääninäyttelijät olivat oulu-
laisia, studiotyöt on tehty Oulussa 
ja oululainen muusikko Aki Lou-
hela teki musiikin. Myös tuleva 
tuotanto tehdään oululaisvoimin.

Veittikoski toteaa mediasääti-
öltä saadun käsikirjoitustuen ole-
van hyvin tärkeä tuotannon kan-
nalta. 

– Aiemmin emme ole saaneet 
tukea käsikirjoittamiseen tai tuo-
tantojen muuhun kehittämiseen. 
Olemme tehneet työtä myyntitu-
loilla, lainalla ja intohimolla. Nyt 
voimme keskittyä luovaan työhön 
ja tarinan kehittämiseen. 

– Monilla voi olla se mielikuva, 
että tällaisen apurahan turvin voi 
mennä merenrantaan ja kirjoittaa 
baskeri päässä. Mutta käsikirjoit-
taminenkin on kovaa työtä.

Veittikoski arvostaa sitä, et-
tä tuki tuli nimenomaan Kirkon 
mediasäätiöltä. 

– Jaamme samaa arvomaail-
maa. Haluamme tehdä tuotan-
noistamme paitsi hauskoja ja viih-
teellisiä myös lasten kannalta tur-
vallisia ja punnittuja. 

JuHaNa uNkuRI

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän 
yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 
kokouksessaan 11. elokuuta Kirkon 
mediasäätiölle tukea 18 872,21 euroa. 

A l p a k ka O y

Kirkon mediasäätiö

• Myöntää tukea uskontoa ja elämänkatsomuksellisia asioita käsitte-

levien ohjelmien tekemiseen. Perustettu vuonna 2005.

• Taustalla on 24 evankelis-luterilaista seurakuntaa ja seurakuntayh-

tymää sekä kirkkohallitus. Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä on yk-

si taustatahoista.

• Tuotanto- ja käsikirjoitustukia on myönnetty noin 2 miljoonaa eu-

roa 124 hankkeelle.

• Mediasäätiön lasten- ja nuorten elokuvien Katso minuun… -palkin-

to jaetaan kolmatta kertaa ensi marraskuussa.

• Tukea ovat saaneet esimerkiksi Klaus Härön ohjaama Postia pappi 

Jaakobille ja Dome Karukosken ohjaama Kielletty hedelmä.

Oululaisen Alpakka Oy:n televisiosarjassa Pojat seikkailevat Teppo ja Lore sekä Supramies.
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PostiaKesän

Lähetä postia 
Maksimissaan 2000 merkin mittaiset 

tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla 
(toimitus@rauhantervehdys.fi) tai postitse 

(PL 102, 90101 OULU). Kirjoittajan 
yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. 

Toimituksella on oikeus lyhentää 
tekstejä tarvittaessa ja tehdä 

niihin otsikot.

Kesän ihmeet -lu-
kijakuvapalsta il-
mestyy viimeistä 
kertaa. Ensi vii-

kolla aloitamme uuden 
Kysy!-palstan. 

Palstalle voi lähet-
tää kirkkoon, seura-
kuntatoimintaan ja  
uskonelämään  liittyviä kysymyksiä osoit-
teella kysy@rauhantervehdys.fi.  

Höyhtyällä lapsiperhe pelasti kesäkuussa kissan kynsistä 
oravanpoikasen, joka tärisi nurmella kylmissään puoliksi syö-
dyn äitioravan vieressä. Poikanen tuotiin sisälle lämpimään 
ja sille tehtiin pesä vanhasta piposta. Aluksi orava söi pelk-
kää maitoa ruiskusta eikä se uskaltanut ensimmäisinä päivinä 
juuri kurkistella pesästään. Poikanen rohkaistui viikossa juok-
senmaan asuntoa ympäriinsä – mielipaikka löytyi perheen-
isän pään päältä. 

Naapuruston lapsilla oli jännää. Poikanen tottui jälleen ole-
maan ulkona ja se oppi menemään pakoon säikähtäessään. Nyt 
oravaa ei enää pihapiiriissä näy vaan se nauttii Allinpuiston 
korkeista männyistä. Sekin palasi siis arkeen.

ihmeet
E J

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Palautetta Lyly Rajalan 
aatoksista ja muusta

• Kun hääparit vaativat soit-
tamaan omaa mielimusiik-
kiaan, on se mielestäni ver-
rattavissa siihen, että he 
menisivät vaikka kenkä-
kauppaan vaatimaan, et-
tä sieltä pitäisi voida ostaa 
leipää. 

Minulle ei tulisi mieleen-
kään mennä kapakkaan vaati-
maan, että siellä pitäisi veisata 
ja soittaa hengellistä musiikkia. 
Puhumattakaan, että moittisin 
kapakanpitäjää ahdasmielisyy-
destä, jos hän ei siihen suostu.

Joskus mieleeni tulee ajatus, 
että ehkä nämä parjaajat kai-
paavatkin elämäänsä jotain, 
minkä arvelevat löytyvän kir-
kosta, mutta eivät uskalla tul-
la sinne. Pelkäävätköhän he pa-
mahtavansa uskoon ja sen estä-
miseksi haluavat kirkkosaliin 
turvakseen einogrönejä ja tut-
tua mielimusiikkiaan. 

Olkaa huoleti, ei kukaan tule 
uskoon vastoin omaa tahtoaan. 
Ja jos jollekin kuitenkin niin 
hullusti kävisi, ei hän taatusti 
sitä itse harmittele, sillä usko-
vaisen elämä on tosi nastaa!

ISkeLMÄMuSIIkISta Ja 
kIRkON aNtIMISta NauttIVa

• Rauhan Tervehdyksen linja on 
muuttunut parin viime vuoden 
aikana viihdelehtien suuntaan. 

Toimittaja Helin kirjoitti vete-
raaniasiasta käännetyn ironisesti, 
etteivät ikäihmiset pysty moista 
teksti sisäistämään. Samoin tämä 
viinajuttu oli aivan härski teksti. 

Moniottelija Rajalalle taas ei 
ole auennut kirkon perustehtävä 
alkuunkaan. Kirkon perustehtä-
vä on evankeliumin ilosanoman 
julistaminen, pyhä kaste, avioliit-
toon vihkiminen ja hautaan siu-
naaminen - ei viihteen eikä kiksi-
en tuottaminen iskelmähörhöjen 
avustuksella.

P.k.

• Kyllä Lyly kirjoitti tosiasiaa kir-
koistamme. Ne todellakin am-

mottavat tyhjyyttään suurim-
man osan ajastaan. Olin itse 
kuuntelemassa, kun tuomiokir-

kossa järjestettiin Parliament 
Bandin musiikillinen harta-
us jossa myös Tommy Ta-
berman esitti runojaan. Se 
oli todella mahtava tempaus. 

Juuri tällaisia kaivattai-
siin lisää. Tässä muodos-

sa kirkko kutsui. Käyn kyllä 
henkilökohtaisesti muutaman 
kerran vuodessa kirkossa juma-
lanpalveluksissa, mutta myös 
musiikkia kuuntelisin kirkois-
sa enemmänkin.

kOetetaaN eLÄÄ 2000-Lukua 

• Olipas piristävät jutut Rajalan 
ja Helinin kirjoittamina. Kiva 
kun vähän ravistellaan vanha-
kantaista juntturointia ja mi-
nä olen oikeassa koska olen oi-
keassa -asennetta. Pitää lukea 
lehteä jatkossa tarkemmin!

NIMetÖN

• Kiitokset keväisestä Arvaa 
kuvasta -palstasta. Kyllä oli tai-
tava kuvaaja osannut kuvata 
niin, ettei tuttuja paikkoja mei-
nannut tunnistaa. Osallistuim-
me arvailuun monta kertaa.

SetÄ

Palautetta

Hyvällä lapsella  
on monta nimeä

Se maa vuotaa maitoa ja 
mettä, se on laaksoissa 
ja vuorilla vuotavien pu-
rojen, lähteiden ja syvien 

vesien maa, nisun, ohran, vii-
niköynnöksen, viikunapuun ja 
granaattiomenapuiden maa, ja-
lostetun öljypuun ja hunajan 
maa. Sitä kuvaillaan: ihana-, 
kaunis-, kukkiva-, luvattumaa, 
taivas, paratiisi…

Nämä esimerkit kuvaavat 
Jumalan kansan omantunnon 
maaperää, jota itse Jumala hoi-
taa: kylvää tai hajottaa.

Mieleisensä omantunnon 
omistavalle henkilölle, usko-
vaiselle, Jumala sanassaan an-
taa, monenlaisia nimiä. Luette-
len tässä muutamia: Silmäterä-
ni, Rakkaani, Haluttu kaupun-
ki, Jaakob, Jesurun, Morsian, 
Avovaimo, Jumalan lapsi, Ope-
tuslapsi, -lapset, Omaisuuskan-
sa, Viinitarha, Vanhurskauden 
tammet, Herran lunastetut, Sii-
on, Kristuksen seurakunta, Py-
hä heimo, Hengellinen papisto, 
Kuninkaallinen papisto, Juma-
lan valittu kansa, Uudesti syn-
tyneet, Jumalasta syntyneet, 
Viinitarha, Jalon öljypuun ok-
sat, Neitsyt Israel, Jumalan Is-

rael, Valittu su-
ku, Hengellinen 
suku, ”hengelli-
sesti” juutalai-
nen, Israel, jne. 
Nimi kuuluu se-
kä yksilölle, että 
yhteisölle.

Erittäin tärkeä 
asia on erottaa maalli-
sesta Israelista tämä ikiaikojen 
kansa Israel, (juutalainen) joka 
tulee päivänkoiton ääriltä ja on 
yhä matkalla Taivaalliseen Jeru-
salemiin.

Näkemykseni mukaan: vajaa 
satavuotias maallinen Israel on 
rakennettu ”pisnesmiesten” toi-
mesta profeettojen ennustuksi-
en mukaisesti.

”Sinä päivänä minä kuulen 
taivasta, ja se kuulee jyviä, vii-
niä ja öljyä ja nämä kuulevat Jis-
reeliä (nimi merkitsee: Jumalan 
hajottaa tai Jumala kylvää). Ja 
minä kylvän hänet itselleni tä-
hän maahan. Jumala sanoo ar-
mahdetulle syntiselle: Sinä olet 
minun kansani. Armahdettu 
vastaa: Minun Jumalani.”

MaRIa MaNNINeN
Oulu

Lähetä 
palautetta 

Onko sinulla naseva mielipide, 
kysymys tai kommentti? 

Lähetä se meille palautesivumme 
kautta osoitteessa 

www.rauhantervehdys.fi
tai sähköpostilla toimitus@

rauhantervehdys.fi.

E J

Tilkkumatto kynnyksellä

kertoo monta tarinaa.

Elon koko kirjo

edessä aukeaa.

Pieni raita matossa

muistot herättää.

Kas, tuossa vanha kesähame,

samettimekkokin,

jolla lähdin juhlimaan

– kun olin nuori

– kun olin nuori

LeeNa LeIVISkÄ
Oulu
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– Kyllä kristillisyys, 
usko Jeesukseen, saa 
näkyä ja kuulua kaduilla, 
toteaa kiiminkiläinen Ari 
Kauppila. 

Hän oli kuudetta kertaa 
mukana pääosin vapaa-
ehtoisvoimin ponkaistus-
sa Totuus-tapahtumas-

sa. Toistasataa keltaisiin paitoi-
hin sonnustautunutta eri seura-
kuntien jäsentä oli liikkeellä vii-
me perjantaina ja lauantaina Ou-
lussa, Kiimingissä ja Iissä kohtaa-
massa ihmisiä sekä palvelemassa 
heitä eri kädentaidoin. Osa ryh-
mäläisistä jalkautui palvelutaloi-
hin laulamaan ja keskustelemaan 
vanhusten kanssa. 

Tapahtumaa varten Oulun to-
rialueelle oli varattu kuusi teltta-
katosta, joissa sai maksutta muun 
muassa hartiahierontaa, käsien-
hoitoa, kahvi- ja mehutarjoilua, 
polkupyöränkorjausta tai vaik-
kapa hengellistä kirjallisuutta ko-
tiinviemisiksi. 

– Ihmiset kysyvät, miksi te 
teette tätä palvelua, kun ilmai-
seksi saa, Ari kertoo. 

– Siihen on hyvä vastata puhu-
malla Jumalan rakkaudesta, sii-
tä että olemme itsekin ilmaisek-
si saaneet ja sen vuoksi lähteneet 
liikkeelle. 

Oulun torialueen katoksen 
suojasta löytyi myös erillinen ru-
kouspiste, johon sai jättää esiru-
kousaiheen, tai vaikkapa jäädä 
vain juttelemaan. 

– Ihmiset selvästi haluavat elä-
määnsä jotakin nykyistä enem-
män, Ari toteaa. 

Mukana ollut oululainen Suvi 

Maata kiertelemässä

Eri linjoilla 
sukututkimuksesta

Helsingissä ilmestyvä Kirkko ja 
kaupunki-lehti uutisoi arkisto-
laitoksen ja kirkkohallituksen 
olevan eri linjoilla henkilötie-
tosuojan tulkinnassa. Arkisto-
laitos sallii kirkonkirjojen oma-
toimisen tutkimisen valvotus-
ti. Sen uudet lupakäytännöt as-
tuvat voimaan syyskuun alussa.

Kirkon ohjeistus puolestaan 
neuvoo seurakuntia ja keskusre-
kisterejä myöntämään lupia kir-
konkirjojen omatoimiseen tut-
kimiseen vain, jos asiakirjat ovat 
satavuotiaita tai sitä vanhempia. 

Kirkkohallituksen linjaus-
ta ovat kritisoineet sukututki-
jat ja etenkin heidän edunval-
vontajärjestö Suomen sukutut-
kimusseura.

Arkistolaitoksen pääjohtaja 
Jussi Nuorteva näkee tilanteen 
pulmallisena.

– Kirkon ja arkistolaitoksen 
tulisi päästä yhteisiin linjauk-
siin yhdessä tietosuojavaltuute-
tun ja sukututkijoiden kanssa.

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja 
puolestaan pitää kirkkohalli-
tuksen linjauksia perusteltuina.

– Kirkkohallituksen suositus 
ei ole suunnattu sukututkijoita 
vastaan, vaan turvaamaan yk-
sityisyyden suojaa. Suosituksen 
taustalla on henkilötietolain-
säädäntö. 

Körttiläisyys 
läheisin 
Kotimaa24:n 
lukijoille
Kotimaa24:n lukijoiden herä-
tysliikekantaa tiedusteltiin ky-
selyllä. Lukijoista 26 prosent-
tia kokee herännäisyyden lä-
heisimmäksi herätysliikkeek-
si. Toiseksi eniten K24:n luki-
joita viehätti viides herätysliike 
21 prosentilla.

Perinteisistä herätysliik-
keistä kolmanneksi suurim-
man suosion sai evankelisuus 
15 prosentilla. Lestadiolaisuu-
den koki läheisimmäksi 11 pro-
senttia vastanneista.

Uudemmista yhteisöistä hil-
jaisuuden liike sai 15 prosentin 
ja karismaattinen liike 11 pro-
sentin kannatuksen. Kolman-
nes kyselyyn vastanneista oli 
valinnut vaihtoehdon, joka ei 
edustanut mitään yllä luetel-
luista liikkeistä. 

PL 102, 9010 Oulu       toimitus@rauhantervehdys.fi

Pappi vertaa 
pääministeriä Hitleriin

Totuus tuli lähelle ihmisiä 

Uusi uskontolaki on syrjivä

Kirkon ja valtiovallan väli-
nen sanasota kiihtyy Ir-
lannissa, jossa pedofilia-
skandaali on horjuttanut 

ennen niin voimakkaan kirkon 
asemaa. 

Irlantilaisen seurakunnan pas-
tori, isä Thomas Daly vertasi pu-
heessaan pääministeri Enda Ken-
nyä Adolf Hitleriin. Kenny on 
hänen mielestään ”viimeinen eu-
rooppalainen johtaja, joka hyök-
kää yhtä armottomasti kirkkoa 
vastaan, kuin Hitler”. 

Isä Daly oli kiihtynyt päämi-
nisterin kärkevästä puheesta, jo-
ta hän piti hyökkäyksenä kirkkoa 
vastaan. Kennyn puheessa ar-
vosteltiin armottomasti katolista 
kirkkoa ja Vatikaania siitä, ettei-
vät ne olleet raportoineet kirkon 
piirissä tapahtuneita lasten sek-

suaalisia hyväksikäyttötapauk-
sia viranomaisille. Kennyn puhe 
suututti myös paavin ja Vatikaani 
kutsui lähettiläänsä takaisin Roo-
maan. Jotkut arvelevat jopa paa-
vi Benedictus XIV:n ensi vuodel-
le suunnitellun vierailun olevan 
vaarassa. 

Suurin osa irlantilaisista tukee 
kuitenkin Kennyä ja hänen rehel-
lisyyttään asian käsittelyssä. Pää-
ministeri Kennylle kansan tuki on 
tarpeen, sillä hän on saanut pal-
jon kritiikkiä Irlannin talouskrii-
sin hoitamisesta. Nykyinen Irlanti 
on muuttunut paljon niistä ajois-
ta, jolloin poliitikot polvistuivat 
pappien edessä. 

SaNNa tuRuNeN
Lähde: Word Wide Religious News

Unkarin uskonnolliset joh-
tajat ovat ottaneet maan 
uuden uskontolain vas-
taan sekavin tuntein. La-

ki turvaa suurimpien uskonto-
kuntien aseman, mutta pienem-
pien asema voi olla vaarassa. 

Laki omantunnon, uskonnon, 
kirkon ja uskontokuntien vapau-
desta on Unkarin hallituspuolu-
een, keskusta-oikeistolaisen Fi-
dez-puolueen aikaansaama. 

Unkarin 358 rekisteröidystä 
kirkosta ja uskonnollisesta yhtei-
söstä vain 14 saa lain turvaaman 
aseman. Saavuttaakseen viralli-
sen aseman, uskontokuntien on 
täytettävä seuraavat kriteerit: vä-
hintään 10 000 jäsentä ja kahden-
kymmenen vuoden toiminta Un-
karissa. Lisäksi yhteisön on saata-
va kahden kolmasosan hyväksyn-
tä parlamentissa.

Esimerkiksi Unkarin Meto-

distikirkko ja Islamilainen yhtei-
sö menettävät laillisen asemansa, 
koska ne eivät täytä näitä kritee-
rejä. Asemansa säilyttävät esimer-
kiksi Unkarin katolinen, luterilai-
nen ja ortodoksinen kirkko, sekä 
juutalainen yhteisö.

Ihmisoikeusjärjestöt ja uskon-
nolliset yhteisöt ovat kritisoineet 
Unkarin uskontolakia. Sitä pide-
tään takaiskuna demokratialle ja 
ihmisoikeuksille, sekä ikävänä 
muistumana sosialistisesta men-
neisyydestä. 

Pienen Jumalan Kirkon pasto-
ri Laszlo Debreceni on kuitenkin 
toiveikas. 

– Monet kristilliset kirkot tul-
laan hyväksymään virallisesti uu-
destaan. Tämä on väliaikainen ta-
kaisku uskonnonvapaudelle, jo-
ka on yhden poliittisen puolueen 
hallinnon aikaansaannosta. 

Ku va t :  A r i  K au p p i l a

Nehvonen havaitsi myös ihmisten 
kiinnostuksen hengellisiin kysy-
myksiin. 

– Osa jätti yhteistietonsakin 
myöhempää yhteydenottoa var-
ten. Suvia riemastutti myös se, 
että Totuus-tapahtuma tunniste-
taan jo Oulun kaduilla. 

– Jotkut olivat jo odotelleet, et-
tä milloin se on, hän kertoo.

Hyvissä 
käsissä
Kaikille Totuus-tapahtumaan 
osallistuville vapaaehtoisille jär-
jestettiin ennakkoon valmennus-
tilaisuus, jossa käytiin läpi tapah-
tumaan liittyviä yleisiä ohjeita, 
sekä annettiin välineitä ihmisten 
kohtaamiseen niin kadulla kuin 
palvelupisteissä. 

Eri toimipaikkojen, kuten hie-
rontapisteen, palvelijat olivat 
kaikki alan ammattilaisia. Sama-
ten rukouspalveluun haluava va-
paaehtoinen tarvitsi omalta seu-
rakunnaltaan suosituksen tehtä-
vään. 

– Halusimme pitää kiinni sii-
tä, että kaikki toimii hyvin ja asi-
allisesti. Tavoitteena on, että To-
tuus- tapahtumaa kohtaan syntyy 
luottamusta ja turvallisuutta niin 
seurakunnissa kuin kohdattavi-
en ihmisten keskuudessa, Kaup-
pila kertoo. Hän kertoo saaneen-
sa mukanaolosta omaankin rep-
puun eväitä. 

– On innostavaa, kun me kris-
tityt olemme yhdessä liikkeellä. 
Tietenkään kaikki eivät ota sano-
maamme vastaan, eivätkä ajatte-

le toiminnastamme myönteisesti, 
mutta tämmöistähän tämä elämä 
täällä yhteiskunnassa on, hän to-
teaa.

Kauppila haluaa myös täsmen-
tää, että uskonasioista kiinnostu-
nutta ohjataan aina paikkakun-
nallaan siihen seurakuntaan, joka 
on hänelle ominaisinta ja tutuin-
ta. Ketään ei siis pyritä ”kalasta-
maan” omaan seurakuntaan. 

Suvi Nehvosesta on ollut mu-
kavaa huomata, kuinka tapahtu-
maa järjestettäessä, ja eri seura-
kuntien ihmisten tullessa yhteen, 
rakkaus Jeesukseen yhdistää hei-
tä kaikkia. 

– Siinä huomataan, että nämä-
hän on ihan mukavia ihmisiä! 

Hän iloitsee niin ikään siitä, et-
tä Totuus-tapahtuma on poikinut 
muutakin toimintaa. Ouluun on 
muun muassa perustettu palve-
lutaloryhmiä sekä yhteiskristilli-
nen katutyö, jolla pyritään tavoit-
tamaan erityisesti alueen nuoria.

MaRJa bLOMSteR

Suvi Nehvonen oli yksi keltapaitaisista vapaaehtoisista. 

Laura Kehus antoi ilmaiseksi käsihoitoja.
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p. 040 729 2119, ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

ILMOITA
Ilmoitusmyynti 
Kotimaa-Yhtiöt

Myytävänä

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 18 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 6 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Yhdistykset

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

Herännäis-/Siioninvirsiseuroja: to 18.8. klo 18.00 Hannilla, Rovaniemellä, 
Ylikyläntie 25, to 18.8. klo 19.00 Maunonpäiväseurat seurakuntatalolla 
Muhoksella, su 21.8. klo 15.00 Mökkiseurat Kirsti Vuoren luona, Sangin-
saarentie 81.

         Kellonkartano 2011:     
      

 2.-4.9. (Pe-Su)Hengellisen kasvun seminaari 

Voimaa elämäni hallintaan 
Traumaterapeutti, uusperheneuvoja Tor Spiik 

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aihepiirejä: Ihminen – 
luotu vai sattuma? Miten perhe vaikuttaa yksilön kehitykseen; 
Elämänkaari ja sen vaikutus; Hylätty ihminen; Miten saada 
oma elämä hallintaan; Rakkauden kohteena oleminen.  

Osallistumismaksu 30 €, täysihoidolla 60 €. Osallistujien määrä on rajattu; ilmoitt. 
26.8. mennessä, p. 050 381 5689 (Tuula Kärki) karki.tuula@luukku.com 

Kyselyihin seminaarin sisällöstä vastaa Tor Spiik, p. 0400 939394. Seminaa-
rin jälkeen (ma-to) mahdollisuus henk.koht.. terapia-istuntoihin. Ajanvaraukset suo-
raan Tor Spiikiltä. Seminaarin jälkeen alueella käynnistetään myös toipumisryhmiä. 

             Tervetuloa löytämään elämälle terve suunta ja perustus!      
Järj. Kellonkartanon ystävät, CHC-ry, Suomen Raamattuopisto 

       Kellonkartano
          Tervetuloa tutustumaan 

                       Yhteistyössä Agricola- opintokeskus                                



 hengelliseen kesäkotiin! 
              

 Su 21.8. klo 13 Kartanon gospelkirkko, saarna Niko Seppä, lit. Tapio Pokka 

                   klo 15 Luomisen iltapäivä.  Eine Rautiainen, Erkki Jokisalo 

 26.-28.8 (pe-su) Juutalaisin silmin -  Israel-seminaari 
      Daniel Brecher, juutalaisuuden tutkija, Suomessa asuva  

       messiaaninen. Brecher avaa kristillistä uskoa ja Raamattua   
       niiden juutalaisen taustan näkökulmasta.   

  Pe17.30 Leivän ja viinin salaisuus 
       18.30 Sapattiateria  (50 ensiksi ilmoittautunutta) 
  La12      Leevin papisto – määräaikainen; Melkisedek (Hepr. 5-7) 
      13    Juutalaisten syysjuhlien salaisuus     kahvitauko 
       14.30 Tikkum Sofrim –käsite 
       15.30 Palmusunnuntain aasiskandaali 
       16.30 Heprealaisia lauluja   ruokailu 
       18.30 Ympärileikkauksen salaisuus; avioliittokäsityksestä 
       19.15 Opetusta Sanasta ja iltarukous, past. Mika Pouke 

 Su 28.8. klo 13 Kartanon kirkko heprealaisittain,  Mika Pouke  kirkkokahvit 
                      klo 15 Esikoisen lunastuksen rituaali; Jeesus & Simeon. Daniel Brecher  
                      klo 16 Juutalainen liturginen musiikki, lauluja ja niiden taustaa 
   Järj. Kellonkartano & Suomen Raamattuopisto     Ilm. sapattiaterialle  p. 044 0510405 

Su 21.8. klo 17 Seurat Matti Rahja. 
Kesäseurat Pyhän Tuomaan kirkossa 
27.8.–28.8. Tervetuloa!

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Kristillinen kirja- ja musiikkiliike

Torikatu 42, Oulu. Puh. 372 732. Avoinna ma 
10-18, ti-to 10-17, pe 9-16, www.biblia.fi. Bib-
lia on toiminut Oulussa yli 30 vuoden ajan.  

MYY-
TÄVÄ-

NÄ!

Oulun tuomiokirkon kel-
larikerroksessa kesäisin 
toimiva Cafe Krypta sul-
ki ovensa viime perjan-

taina. Kesän tuotto oli 5 237,81 
euroa. 

Summa ohjataan lyhentämät-
tömänä Suomen Lähetysseuralle 
Tasauskeräykseen. 

Summalla 17 nepalilaista, 
vammaista ja alakastista lasta saa 

vuodeksi koulutuksen ja ylläpi-
don. Yhden lapsen osuus on 300 
euroa. 

Tasaus-keräys on Suomen Lä-
hetysseuran vuosittainen varain-
hankinta-, tiedotus-, ja vaikut-
tamiskampanja, jolla tasoitetaan 
tietä yhteiskunnan heikoimmille. 
Tasaus-keräys syntyi vuonna 1992 
kevät- ja syyspäiväntasauksen in-
noittamana. Valo jakaantuu maa-

ilmassa tasan kaksi kertaa vuo-
dessa, mutta elämisen edellytyk-
set eivät koskaan. Siksi tarvitaan 
hyvinvoinnin tasaamista.

Lahjoituksilla tuetaan Lähe-
tysseuran kehitysyhteistyötä eri 
puolilla maailmaa. Lahjoittaja 
voi tehdä Tasaukselle kertalah-
joituksen tai ryhtyä säännölli-
seksi kuukausilahjoittajaksi,  eli 
Tasaajaksi.

Cafe Krypta muutti 
17 nepalilaislapsen elämän

Kesähäitä kaipaavat ehti-
vät vielä naimisiin. Oulun 
tuomiokirkossa järjeste-
tään kesän viimeinen Vih-

kihetki perjantaina 26. elokuuta 
kello 17–19. Vihkihetken tarkoi-
tuksena on tarjota kaikille naimi-
siinmenoa suunnitteleville helppo 
ja mutkaton tapa solmia avioliitto 
kirkollisesti.

Vihkihetkessä parit voivat tul-
la vihittäviksi saapumisjärjestyk-
sessä ilman ennakkoilmoittautu-
mista. Vihkiminen on maksuton, 
kuten yleensäkin kirkossa.

Ennen vihkimistä on kymme-
nen minuutin mittainen vihki-
keskustelu papin kanssa. Vihki-
misen jälkeen tarjolla on hääkak-
kua ja kahvit tuomiokirkon kryp-
tassa. Todistajia ei tarvita, mutta 
halutessaan hääpari voi kutsua 
juhlaan omat läheisensä.

Elokuun Vihkihetki 
vie mutkattomasti naimisiin

Vihkiminen voidaan toimit-
taa, kun kihlapari on saanut to-
distuksen avioliiton esteiden tut-
kinnasta. Todistuksen saa aikai-
sintaan seitsemäntenä päivänä 
tutkinnan pyytämisestä, ja se on 
voimassa neljä kuukautta. Vih-
kihetkeen osallistujien tulee siis 
pyytää esteiden tutkintaa viimeis-
tään viikkoa ennen vihkimistä 
jommankumman kotiseurakun-
nan kirkkoherranvirastossa.

Oulun evankelisluterilaisissa 
seurakunnissa avioliiton esteiden 
tutkinta tapahtuu aina arkipäivi-
sin kello 9–16 seurakuntien kes-
kusrekisterissä, osoitteessa Isoka-
tu 9, p. (08) 3161 310. Lomakkeen 
voi tulostaa myös internetosoit-
teesta www.oulunseurakunnat.
fi/esteettomyyslomake.

Kirkollinen vihkiminen onnis-
tuu, kun vähintään toinen vihittä-
vistä on evankelisluterilaisen kir-
kon jäsen. Toisen on kuuluttava 
joko evankelisluterilaiseen kirk-
koon tai johonkin muuhun kris-
tilliseen uskontokuntaan. Evan-
kelisluterilaisen kirkon jäsenillä 
on oltava rippikoulu käytynä.

Elokuisen Vihkihetken jälkeen 
seuraava Vihkihetki tulee ole-
maan perjantaina 11.11.2011.

Piispansauvakävelyllä 
voi myös halailla koiria

Oulun hiippakunnan oma 
perinne Piispansauva-
kävely järjestetään tä-
nä vuonna viidettä ker-

taa. Piispa Samuel Salmen joh-
dolla kokoonnutaan lauantaina 
27. elokuuta kello 11 Vänmannin 
saarelle Oulun kaupunginteatte-
rin eteen, jossa tapahtuu lähtö ja 
maaliintulo. 

Reittejä on kaikenikäisille ja 
-kuntoisille. Pisin reitti on kym-
menen kilometriä, lyhin vain 
500 metriä. Kevään kirkkopäi-
villä Lahdessa julkaistiin Kirkon 
10 teesiä liikunnasta ja urheilus-
ta. ”Liikunta on jokaisen oikeus” 
ja ” Iloitse liikunnasta – nauti yh-
dessäolosta” ovat tapahtuman pe-
ruspilareita.

Maaliintulon jälkeen kaupun-

ginteatterille rakennetussa ta-
pahtumatorilla voi nauttia noki-
pannukahvit, tutustua uisteluun, 
päivittää terveystietoaan, mitata 
verenpainetta, tervehtiä vapaaeh-

toistyötä tekeviä halikoiria, kuun-
nella musiikkia ja jännittää ar-
vontoja. Tänä vuonna vietetään 
Euroopan vapaaehtoistoiminnan 
juhlavuotta. Piispansauvakävelyn 
tapahtumatorilla esiintyy useita 
vapaaehtoistyöllä toimivia järjes-
töjä ja yhteisöjä.

Oulun lisäksi Piispansauvakä-
velyyn osallistuvat Haapajärven, 
Haapaveden, Kuusamon, Posion, 
Pudasjärven ja Utajärven seura-
kunnat.

Oulun kaupunginteatterilla ta-
pahtuma kestää kello 14.30 saak-
ka. Kello 14.45 ja 15.30 on kaikil-
la kiinnostuneilla mahdollisuus 
tutustua Kaarina Niskalan opas-
tuksella Piispantaloon ja sen his-
toriaan osoitteessa Ojatie 3.
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Älä tunteile – 
teot ratkaisevat

Kesä-
Pekka

Pikku-Niilon  ja Ison-Niilon sukulaismies oli sairaana. 
Pikku-Niilo kävi sairasta katsomassa, huolehti hänes-
tä monin tavoin ja kertoi iankaikkisuudesta. Iso-Nii-
lo ei käynyt sairasta katsomassa, ei huolehtinut täs-

tä monin tavoin eikä siis kertonut iankaikkisuudestakaan.
Sukulaismies kuoli. Pikku-Niilo ja Iso-Niilo saapuivat 

hautajaisiin. Nähdessään arkun Iso-Niilo liikuttui, kyyne-
lehti ja puhui kauniisti. Pikku-Niilo ei liikuttunut, ei kyy-
nelehtinyt eikä puhunut kauniisti. Hänellä ei ollut vainajaa 
kohtaan suuria tunteita, vaikka oli käynytkin hänen luonaan. 

Kumpi oli hyvä lähimmäinen? 
Pikku-Niilo. Hän teki ja auttoi, Iso-Niilo vain märisi. 

Liikuttuminen ja sesonkiluonteiset kauniit tunteet eivät 
hyödytä ketään, jos ne eivät johda tekoihin.

Etiikkaa ei kannata rakentaa tunteiden varaan, sillä iso-
jakin tunteita seuraa usein unohdus aivan kuin niitä ei oli-
si koskaan ollutkaan. Ihmisen hyvyyskään ei kelpaa etiikan 
pohjaksi, sillä hyvätkin teot johtuvat itsekkyydestä. Ihmi-
nen auttaa toista, jotta hänellä itsellään olisi parempi olo. 
Jos parempaa oloa ei ole saatavilla, ei seuraa hyviä tekoja-
kaan.

Koska hyvyys on suhteellista ja vieläpä harvinaista, etii-
kan pohjaksi nousee velvollisuus. Pikku-Niilo ei tuntenut 
vainajaa kohtaa suuria tunteita, mutta hän täytti velvolli-
suutensa. Iso-Niilo osoitti lämpimiä tunteita, joilla ei lo-
pulta ollut paskankaan merkitystä. 

Ei haittaa, jos tunnet joskus  sydämesi kylmäksi. Älä vä-
litä, jo et aina kauhistu kauheuksista. Vaikka viis välittäi-
sit mistään, sitä ei pidä laskea sinulle vahingoksi, ainakaan 
suureksi.

Sen sijaan haitallista on, jos et tee mitä sinun pitää. On 
samantekevää mikä on syy auttamiseesi, kunhan vain au-
tat. Teot ratkaisevat. Tunteet ovat rihkamaa.

Jumala toki katsoo ihmisen sydämeen. Hän vihastuu aja-
tuksista, sanoista, laiminlyönneistä ja teoista. Kaikkivaltias  
vaatii meiltä täydellisyyttä. Tässä täydellisyyden vaatimuk-
sessa tunne tai sen puute saattaa olla synti.

Me olemme kuitenkin ihmisiä emmekä jumalia, 
joten eläkäämme ihmisten maailmas-

sa, omien mahdollisuuksiemme ra-
joissa velvollisuutemme täyttäen. 

Emme ole hyviä ja jaloja, mutta 
tarttukaamme työhön toistem-
me hyväksi, koska velvollisuu-
dentunne niin käskee.

Pekka HeLIN
(Kesä-Pekka päättyy. 

Ensi viikolla jatkuu 
toimituksen yhteinen 

Sinappia-palsta)

Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Oulun seurakuntien aluelähe-
tys su 21.8. kello 9.55–12.
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa Juha Valppu 
ja häntä avustaa Petteri Tuulos. 
Kanttorina on Heikki Jämsä.
Klo 11.30 radiopyhäkoulussa 
pastori Jaakko Tuisku puhuu ai-

heesta Jeesus pahan vallan voit-
taja.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa Oulun ev.-lut. seu-
rakuntien lähetystyön koordi-
naattori Ulla Mäkinen kertoo 
Oulussa järjestettävästä lähe-
tystyöstä.

Radio Dei Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
Ke 24.8. klo 15.40 Uskomaton 
Mies. Pastori Marko Patrosen 
mietteitä.
To 25.8. klo 15.40 Viisi Tee-
siä. Diakoniatyöntekijä Heikki 

Kaikkonen kertoo millainen on 
hänen Unelmiensa kirkko.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 21.8. klo 10 messu Nivalan 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Su 21.8. klo 10 messu Oulun 
tuomiokirkosta. Messun toi-
mittaa Ari-Pekka Metso ja hän-
tä avustaa Mari Flink. Kantto-
reina ovat Elias Niemelä ja Hen-
na-Mari Sivula. 

YLe Radio 1, 90,4 MHz,
www.yle.fi/radio1
La 20.8. klo 18 iltahartauden pi-
tää pastori Meri Tirroniemi Kit-
tilästä.
Su 21.8. klo 10 jumalanpalvelus 
Vantaan Hakunilan Länsimäen 
kirkosta. Saarnaajana on kappa-
lainen Vesa Häkkinen. 

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi 
p. 044 316 1563(ma-pe)
Ohjelmatiedot:
www.oulunseurakunnat.fi/radio

Nettiradio
www.evl.fi/srk/kempele
Su 21.8. klo 10  messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. Toi-
mittaa Paulus Pikkarainen, 
avustaa Jaakko Tuisku ja Soi-
le Pakkanen, kanttorina Mar-
jo Irjala. 
Kaikki Kempeleen seurakunnan 
Pyhän Kolminaisuuden kirkon 
jumalanpalvelukset suorana ra-
diolähetyksenä.

Lähetystyö tutuksi 
tekemisen kautta

Haukiputaalla vietetään 2.–
4. syyskuuta Oulun hiip-
pakunnan lähetysjuhlia. 
Tänä vuonna ohjelmassa 

on panostettu erityisesti lapsiin 
ja nuoriin. Lähetystyötä tehdään 
tutuksi tekemällä, ei vain puhu-
malla.

–  Toivomme paikalle lapsia ja 
nuoria, jotta he saisivat tuntumaa 
siihen mitä lähetystyö on, kertoi 
Tarja Kainulainen, Haukiputaan 
lähetysjuhlien lasten ja nuorten 
ohjelmatoimikunnan vastaava. 

– Lähtökohtana ohjelman 
suunnittelulle oli, että lähetys-
toimintaan tutustutaan tekemi-
sen kautta, ei vain puheita kuun-
telemalla. Mukana on toki taval-
lisempia konsertteja ja esityksiä, 
mutta on myös ohjelmaa jossa 
lapset ja nuoret voivat olla itse te-
kijöinä. 

Yhtenä esimerkkinä tästä Kai-
nulainen mainitsee alakoulu-
ikäisten musiikkipisteen, jos-
sa lapset tekevät ensin itse omat 
soittimet ja harjoittelevat esityk-
sen, joka sitten esitetään koko 
juhlaväelle.

– Erityisesti alakoululaisten 
ohjelma on osallistuvaa, työpajo-
ja ja askartelua. Heille kerrotaan 
mitä lähetystyö on aivan ruohon-
juuritasolla. Alakouluihin järjes-
tetään myös lähetystyöntekijöi-
den vierailuja ennen lähetysjuh-
lia, Kainulainen selventää. 

Lasten musiikkiviihteestä lä-
hetysjuhlilla vastaavat Pressan ka-
tit ja kiertävä nukketeatteri esiin-
tyy päivän mittaan kolme kertaa. 
Ylimääräistä energiaa voi myös 
purkaa Haukiputaan yläkoulun 
pihalle pystytetyssä pomppulin-
nassa.

elämyksiä 
nuorille
Nuorten ohjelmassa teemana on 
Nepal, koska siellä lähetystoi-
minta on keskittynyt erityisesti 
lapsiin ja nuoriin. Nepal-työpa-
ja pohjautuu Antti Sevannon oh-

jaamaan draamaan, jossa eläydy-
tään kuvitteellisen nepalilaisty-
tön elämään. 

Lauantai-ilta huipentuu Jatu-
lissa pidettävään gospelkonsert-
tiin, jossa esiintyvät haukiputaa-
lainen Triangel, kokkolalainen 
Kaemo ja Julia Mutungi Tansani-
asta. Nuorten yökahvila on avoin-
na puolille öin.

– Nuoret ovat olleet mukana 
tapahtuman järjestelyissä. Tal-
koolaisina meillä on neljäkym-
mentä toisen vuoden isoskou-
lutettavaa, kertoi Kainulainen. 
Kaikkiaan Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlilla on töissä 170 tal-
koolaista.

kipinää 
lähetystyöhön
Lähetysjuhlien suunnittelu on 
ollut Tarja Kainulaisen mukaan 
erittäin antoisaa.

Tapahtumaa lähdettiin suun-
nittelemaan heti edellisten juhli-
en päätyttyä Kokkolassa. 

– Meitä on ollut tässä muka-
na iso porukka, joten työt eivät 
ole kasaantuneet yhden henki-
lön harteille. Ideoita on väännet-
ty ja käännetty ja hyvin tämä on 
mennyt.

Kainulainen toivookin että lä-
hetysjuhlat synnyttäisivät lapsis-
sa ja nuorissa kipinän lähetystyötä 
kohtaan, sillä se on yksi seurakun-
nan tärkeimpiä tehtäviä. 

– Tänne voivat tulla vapaasti 
kaikki kiinnostuneet. Meillä on 
korkealaatuista ohjelmaa ja teke-
mistä. Lähetystyötä voivat tehdä 
kaiken ikäiset, innostaa Kainu-
lainen.

SaNNa tuRuNeN

Lue lisää Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlista: www.
oulunhiippakunnanlahetysjuhlat.fi.

Pressan Katit viihdyttävät lapsia 
hiippakunnallisilla lähetysjuhlilla. 
Julia Mutungi esiintyy gospelkonsertissa.
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Täyden palvelun 
hautaustoimisto

PAKKAHUONEENKATU 5,
90100 OULU

p. 044 342 0341 (24h)
www.sotaniemi. 

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

Limingan seurakunta hakee 

Palkkiotoimista lähetyssihteeriä
Etsinnässä on lähetyssihteerin koulutuksen käynyt tai siihen  
sitoutuva yhteistyökykyinen ja -haluinen henkilö, jolle lähetys  
on sydämen asia.

Lähetystyön tiimin muodostavat lähetysteologi ja lähetyssihteeri 
yhdessä Suomen Lähetysseuran yhteyshenkilön (=vapaaehtoinen) 
kanssa.

Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Ilkka Tornberg, puh. 
044 752 1222 ja kappalainen Aino Pieskä, puh. 044 752 1224.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut vapaa-muotoi-
set hakemukset ja CV:t lähetetään 31.8.2011 klo 16.00 mennessä 
osoitteeseen: Limingan seurakunta, PL 29, 91901 LIMINKA. 
Kuoreen merkintä ”Lähetyssihteeri”.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto 

Siivous ja Kotipalvelu
                    Mar-Let

* Kotisiivous ja palvelu
* Yrityssiivous
* Ikkunanpesu
* Loppusiivous
* Muuttosiivous
* Sopimussiivous
p. 044 0500 252
* Kotital.vähennysoikeus
www.siivousjakotipalvelumar-let.fi

Muut seurakunnat

”Joka ei ole minun puolellani, on minua 
vastaan, ja joka ei yhdessä minun kans
sani kokoa, se hajottaa.” (Luuk. 11:23) 
La sapattina 20.8. jumalanpalvelus  
klo 11. Raamattutunnin aiheena: Kom
promisseja jumalanpalveluksessa pu

hujana Kalervo Aromäki sekä lastenkirkko. La sapattina 27.8.2011 jumalanpalvelus 
klo 11. Raamattutunnin aiheena: Profeetat ja jumalanpalvelus puhujana Jouko 
Minkkinen sekä lastenkirkko. ViksuElämäpäivät alkavat pe 19.8. klo 17.30 päivälli
sellä puhujana pastori/psykologi Kalervo Aromäki. Alfakurssi alkaa ti 30.8. klo 18.00 
päivällisellä. Lämpimästi tervetuloa!

Oulun Adventtikirkko
 Tuulimyllynkatu 18 
 http://oulu.adventist.fi 
 08 530 3953

www.ohsrk.fi

Pe 19.8. klo 20–22 KONSERTTI Donkey Ride. 
Vapaa pääsy! Su 21.8. klo 11 Lähetysjumalan-
palvelus. Henri Tuhkala, Mika Keisu. Su 21.8. 
klo 17 Church@78, International Service. Ke 24.8. 
klo 19 Sana ja rukous, Pirjo ja Hannu Orava, 
Maaret ja Ari Natunen. Päivärukous ti, ke ja to 
klo 11–12. TERVETULOA!

La 20.7. Lauluhetki torilla klo 10.00 –11.00. Su 21.7. Lauluhetki Otto 
Karhin puistossa klo 15.00 ja Jumalanpalvelus klo 16.00.

OLET JEESUKSEN NIMESSÄ TERVETULLUT!

To 18.8. klo 19 Rukousilta, Risto Wotschke. Pe 19.8. 
klo 18 Varkki-ilta, 10–14-vuotiaille. Su 21.8. klo 11 
Aamukirkko, Janne Turpeinen. Ke 24.8. klo 18 

Nuortenilta. To 25.8. klo 19 LÄHDE-ilta, Martti Väyrynen, evankelista Tuomas Jäntti, 
God’s Bell, rukouspalvelua, kahvitarjoilu, aihe: evankelistan testamentti. 
 www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Paikkoja avoinna

Herätysliikkeissä maallikoilla on vastuu-
tehtäviä, ja se on minusta hyvä. Uskon 
tulee näkyä käytännössä. Tällä hetkel-
lä olen Sleyn hallituksen puheenjohta-

ja ja lastenlehti Vinkin palkkiotoiminen toi-
mitussihteeri. 

Minulle rakasta on myös opiskelijoiden 
kummitoiminta. Opiskelijat tarvitsevat tukea, 
koska tulevaisuus on monella tapaa epävar-
maa. Oulussa opiskelijatoiminta on vilkasta. 
Tänne tulee paljon nuoria Pohjanmaalta, joka 
on Sleyn vankkaa kannatusaluetta.

Tyypillinen polku tulla liikkeen piiriin lie-
nee se, että käydään Sleyn ripari. Itse tutus-
tuin evankelisuuteen vasta aikuisiällä. Kai-
pasin vastauksia kipeisiin uskonelämän ky-
symyksiin, ja niitä alkoi löytyä Sleyn raamat-
tuilloista. Evankelisuuden innostamana aloin 
lukea myös Lutherin kirjoja, ja luterilainen us-
konnäkemykseni vahvistui entisestään.

Evankelisille tärkeintä on luja luottamus 
Raamattuun. Messuyhteys on myös tärkeää. Jär-
jestämme Oulussa messun joka toinen viikko.

Evankelisuuden ydinajatus kiteytyy veri-
evankeliumiin. Sen mukaan ihminen pelas-

tuu yksin armosta, yksin uskosta, yksin Jee-
suksen Kristuksen kautta. Meille tärkeä ko-
rostus on myös ajatus kasteesta lahjana, jossa 
Jumala tekee liiton ihmisen kanssa. 

On totta, että Sleyn väkeä pidetään van-
hoillisena. Se johtuu pitkälti siitä, että nykyi-
sin Raamattuun vetoamisesta on tullut jota-
kin äärimmäistä. Osa Sleyn papeista kieltäy-
tyy messuyhteydestä naispappien kanssa, eikä 
ristiriitoja voi välttää. Se on ikävää, mutta toi-
saalta, suolan kuuluukin karvastella. Ristirii-
dat kuuluvat Raamattuun nojautuvien usko-
vien elämään.

Aika näyttää, mitkä ovat Sleyn toiminta-
edellytykset kirkon sisällä. Kuitenkin kirkko 
on meille  rakas äiti, eikä kukaan lapsi halua 
erota äidistään. Haluamme edelleenkin tehdä 
vilpitöntä työtä kirkon hyväksi. 

RIIkka VuORIJÄRVI 

Mikä herätysliike? -sarjassa esitellään evanke-
lisluterilaisen kirkon herätysliikkeitä ihmisten 
omin sanoin. Aiemmin on esitelty vanhoillis- 
lestadiolaisuus (23.6.) ja herännäisyys (7.7.).

Mikä herätysliike?

Evankelisuus

• Evankelisuus on yksi Suomen luterilaisen kirkon sisällä toimivista perinteisistä herätysliikkeistä, 

joka sai alkunsa 1840-luvulla Lounais-Suomessa. 

• Evankelisen herätysliikkeen isä oli pappi Fredrik Hedberg, joka syntyi Raahessa tasan 200 vuot-

ta sitten.

• Perustana on raamatullisuus ja luterilainen uskontunnistus.

• Evankelisten laulukirja on Siionin Kannel.

• Tärkeimmät vuosittaiset tapahtumat ovat Evankeliumijuhla ja Maata Näkyvissä -festivaali, joka on 

Pohjoismaiden suurin kristillinen nuortentapahtuma 10 000 osallistujallaan.

• Lähetystyö on keskeinen työmuoto.

• Evankelisen herätysliikkeen keskusjärjestö on Sley, jonka pääpaikka on Helsingissä.

• Karkun evankelinen opisto on Sleyn omistama. 

• Sleyn piirijärjestöihin kuuluu reilut 10 000 jäsentä. Vahvinta kannatusaluetta ovat Etelä- ja Keski-

Pohjanmaa sekä Varsinais-Suomi.

• Sleyllä on ruotsinkielinen sisarjärjestö Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).

• Evankelinen lähetysyhdistys (Ely) on sisä- ja ulkolähetysjärjestö. Sen perusti joukko Sleystä vuon-

na 2008 eronneita pappeja ja maallikkoja. Välirikon taustalla olivat erilaiset näkemykset naisten 

pätevyydestä pappisvirkaan. Ely kannattaa naispappeutta.

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

Kotikäynnit lähialueille. 
Myös korttimaksu.

Sirpa Laurila on oululainen nelikymppinen opettaja. Hän on 
yksi Suomen evankeliumiyhdistyksen kantavia voimia sekä 
kotikaupungissaan että valtakunnallisesti.

R i i k ka Vu o r i j ä r v i
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Naisten Linja ry

Jokaisella on oikeus 
väkivallattomaan 
elämään. Lähisuhteissa 
se ei aina toteudu, minkä 
vuoksi Elina tekee 
vapaaehtoistyötä Naisten 
Linjalla.

Päivätyökseen diplomi-in-
sinööri Elina Suhonen 
miettii suuryhtiön toimin-
tatapoja – niiden muuttu-

mista ja muutosten vaikutuksia 
työntekijöihin. Illalla hänellä on 
pohdittavana toisenlainen kink-
kinen ”organisaatio”, parisuhde.

Suhonen toimii vapaaehtoise-
na Naisten Linjalla, joka on val-
takunnallinen, maksuton neu-
vonta- ja tukipuhelin väkivaltaa 
tai sen uhkaa kokeneille naisille 
ja tytöille sekä heidän läheisilleen. 

Huolehtiva 
työnantaja houkutti
Naisten Linja Suomessa ry:n toi-
mintatapa pohjautuu kansainvä-
liseen Women's Aid -auttamis-
malliin, jonka perusideana on tu-
ki naiselta naiselle. Tukea antavat 
koulutetut vapaaehtoiset, eli aut-
tajan ei tarvitse olla virallisessa 
mielessä ammattilainen. 

Suhonen on toiminut päivystä-
jänä kaksi vuotta. Hän kiinnostui 
yhdistyksestä lehtijutun pohjalta.

 – Naisten Linja vaikutti toi-
minnalta, johon oli helppoa men-
nä mukaan ja jossa vapaaehtoisis-
ta pidetään hyvää huolta. Minul-
la oli myös omassa elämässä sel-
lainen tilanne, että oli aikaa teh-
dä jotain.

Suhosen olet-
tamus vapaaeh-
toisten hyvin-
voinnista huo-
lehtivasta yhdis-
tyksestä osoit-
tautui todeksi.

Hänet haas-
tateltiin tarkoin 
ennen koulu-
tukseen valit-
semista. Haas-
tattelussa var-
mistetaan, et-
tä vapaaehtoinen soveltuu tehtä-
vään ja että hänellä on voimava-
roja toimia päivystäjänä.

Vapaaehtoisille järjestetään al-
kukoulutus sekä jatkokoulutusta. 
Myös työnohjaukseen osallistu-
minen on tärkeä osa vapaaehtois-
toimintaa.

Väkivallattomuus 
voimavarana
Yhdistyksessä toimii yli kuusi-

kymmentä Suhosen kaltaista, ker-
ran kuussa päivystävää vapaaeh-
toista. 

– Joillakin Naisten Linjan päi-
vystäjillä on omakohtaista koke-
musta väkivallasta. Itse kuulun 
heihin, joilla lähisuhdeväkivalta 
ei ole millään tavalla koskettanut 
elämää.

Suhonen kokee väkivallatto-
muuden voimavarana. Se on myös 
motiivi auttaa. 

– Olen päässyt vähällä, koska 
olen saanut elää turvattua elämää 
ja parisuhteet ovat olleet turvalli-
sia. Tuntuu helpolta olla siinä ti-
lanteessa, Suhonen jatkaa hetken 
sanoja mietittyään.

ensimmäinen 
yhteys
Toimistossa Suhonen istuu yksin 
suljetussa huoneessa. Lankapu-
helimesta ei näe soittajan nume-
roa. Soittaja voi luottaa siihen, et-

tä puhelu on luot-
tamuksellinen. 

Kerran viikossa 
linjalla päivystä-
vät oululaiset va-
paaehtoiset, mui-
na iltoina puhelut 
yhdistyvät Helsin-
gin toimistoon.

– Aika taval-
linen soittaja on 
nainen, joka on 
kärsinyt väkival-
lasta jo kauan, mo-

nen kymmenen vuoden ajan. Se 
on voinut olla henkistä tai fyysis-
tä. Toisaalta meille soittaa nuoria, 
jotka ovat vasta asettuneet pari-
suhteeseen. Heidän kanssa taval-
lisesti puhutaan siitä, mikä on pa-
risuhteessa normaalia.

Mistä tietää, missä menee nor-
maalin käyttäytymisen raja?

– Fyysisessä väkivallassa se on 
aika selvä, esimerkiksi tavaroiden 
paiskominen ei ole normaalia.  Jos 

kumppanilla on tapana paiskata 
esineitä seiniin, se on jo väkival-
lan uhka, Suhonen kertoo.

– Henkinen väkivalta on uhril-
le joskus vaikeampaa hahmottaa. 
Siinä on kuitenkin selkeitä tun-
nusmerkkejä, kuten jatkuva uh-
rin vähättely, pilkkaaminen, sosi-
aalisen elämän rajoittaminen tai 
taloudellinen kiristäminen.

Läsnäolon 
taito
Suhosen mukaan työssä tarvitaan 
empaattista otetta, kykyä kuun-
nella ja ymmärtää soittajaa sekä 
hänen tilannettaan.

Koulutuksen kautta saatu tie-
to väkivallasta ja sen ilmenemis-
muodoista on merkittävässä roo-
lissa puheluissa. 

– Useimmiten apumme on 
kuunnella, keskustella ja olla läs-
nä. Ohjaaminen terapiaan tai kes-
kusteluryhmään on joskus paikal-
laan, mutta usein vain jutellaan.

Huoneessa Suhosella on edes-
sään tietokone, jolla löytää tar-
vittaessa tietoa alueen palveluis-
ta. Soittaja ei jää yhden langan va-
raan. 

Joskus Suhonen on naputellut 
konetta etsien sopivaa palvelua 
väkivallantekijälle.

– Jos miehellä itsellä on halua 
muuttua, niin silloin katsotaan, 
mitä palveluja on tarjolla väkival-
taa tekevälle. 

– Minulle ei ole koskaan sat-
tunut tilannetta, jossa soittajalla 
olisi ollut akuutti väkivaltatilan-
ne päällä. Monesti olen kuitenkin 
tuntenut riittämättömyyttä. Soit-
tajan tilanne voi yksinkertaisesti 

olla niin vaikea ja raskas, että tun-
tee sanojen loppuvan.

Jos Suhonen ei tiedä, miten 
neuvoa soittajaa, hän tutkailee it-
sessään heränneitä tunteita. Ne 
ovat luultavasti samoja, joita soit-
taja kokee.

– Saatan sanoa, että sinusta 
varmaan tuntuu, että olet tässä 
tilanteessa neuvoton. Usein aut-
taa, että soittaja kuulee, että hä-
nen tunteita ymmärretään.

toivo 
kantaa
Suhonen on menevä tyyppi, jon-
ka illat kuluvat vapaaehtoistyön 
ohella joogasalilla, ystävien kans-
sa, saksofonia soittaessa tai muu-
ten musiikin parissa.

Vaikka päivystäminen on jos-
kus raskasta, Suhonen ei ole har-
kinnut lopettamista. Hän jättäisi 
vapaaehtoistyön vain pakottavas-
sa elämäntilanteessa, kuten ulko-
maille muuton takia.

Suhonen saa voimaa, kun ih-
minen langan toisessa päässä löy-
tää toivon.

– Melkein jokaisen puhelun 
lopussa soittaja sanoo, että kiitos 
tästä ja että nyt jaksaa taas eteen-
päin. Silloin ymmärrän, että mi-
nusta on ollut hyötyä.

MaRJO HÄkkINeN

Arjen samarialaiset -sarjassa esi-
tellään vapaaehtoistyön tekijöitä.

Naisten Linjalla kuuntelee koulutettu vapaaehtoinen

Läsnäolo auttaa, 
kun väkivalta satuttaa

• Naisten Linja ry ymmärtää naisiin kohdistuvan väkivallan raken-

teellisena ilmiönä, jonka taustalla on sukupuolten välinen epä-

tasa-arvo ja valtarakenne. Läheisen tekemä väkivalta nähdään 

vallan ja kontrollin välineenä.

• Yhdistyksen toimintaan kuuluu puhelinpalvelun lisäksi myös 

Naisten Netti, joka on internetin kautta tapahtuva, suojattu ky-

symys-vastaus-palvelu sekä Päänavausryhmät eli ammatillisesti 

ohjatut vertaistukiryhmät.

• Toimintaa rahoittaa pääosin Raha-automaattiyhdistys, ryhmä-

toimintaa Helsingin kaupunki.

• Naisten Linja päivystää arki-iltaisin kello 16–20 numerossa 0800 

02400. Oulussa päivystäjinä vuorottelee noin 15 vapaaehtoista. 

Oululaiset huolehtivat Naisten Linjasta yhtenä iltana viikossa.

• Uusia vapaaehtoisia koulutetaan Helsingissä syyskuusta alkaen. 

Oulussa ei järjestetä koulutusta tänä syksynä, koska yhdistyksel-

lä ei ole tarjota uusille vapaaehtoisille päivystysvuoroja. Toimin-

nasta kiinnostuneet voivat kuitenkin ottaa yhteyden Oulun koor-

dinaattoriin: oulu@naistenlinja.fi.

S aa ra  Au te r e

Elina Suhonen on toiminut vapaaehtoisena päivystäjänä Naisten Linjalla kaksi vuotta.

Monesti olen 
kuitenkin tuntenut 
riittämättömyyttä. 
Soittajan tilanne 
voi yksinkertaisesti 
olla niin vaikea ja 
raskas, että tuntee 
sanojen loppuvan.
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Tänä kesänä lähdimme me, yh-
teensä 28 Tuiran seurakunnan 
rippikoululaista, kuusi isosta ja 
kolme työntekijää ja kuljetta-

ja viettämään kansainvälistä rippilei-
riä ystäväseurakuntaamme Räpinaan, 
Viroon. 

Räpina on pieni paikkakunta Kaak-
kois-Virossa, tunnin ajomatkan päässä 
Tartosta. Majoituimme paikan pääl-
lä paikallisen puutarhakoulun tiloissa. 

Viikkomme sisälsi paljon ohjelmaa, 
tutustuimme muun muassa Tallin-
naan ja Tarttoon ja tietysti Räpinaan 
ja sen lähialueisiin. Hellettä riitti koko 
viikon ja saimme nauttia kauniista Vi-
ron kesästä. 

Tutustuimme myös paikallisiin 
nuoriin ja seurakunnan työntekijöi-
hin. He olivat erittäin ystävällisiä ja 
esittelivät meille Räpinaa ja Tarttoa. 

Vierailujen lisäksi leiriimme sisäl-
tyi  myös rippikouluopetusta, raamat-

tutunteja ja hartaushetkiä sekä isosten 
iltaohjelma joka ilta. Myös paikalliset 
nuoret olivat mukana iltaohjelmissa. 
Vieraan kielen käyttäminen toi muka-
vasti lisähaastetta meille isosille iltaoh-
jelmien vetämiseen.

Leiri oli kokemuksena aivan loista-
va, saimme kokea paljon viikon aika-
na. Näimme uusia paikkoja, saimme 
uusia ystäviä ja pääsimme puhumaan 
englantia ja opimme myös muutamia 
lausahduksia viroksi. 

Saimme osallistua jumalanpalve-
lukseen Räpinan kirkossa. Jumalan-
palvelus pidettiin luonnollisesti virok-
si, mikä oli mielenkiintoisen kuuloista.

Kiitos kaikille menossa mukana ol-
leille mieleenpainuvasta leiristä, innol-
la odotamme ystäviämme Räpinasta 
vierailulle Ouluun.

IIRIS VÄISÄNeN
isonen

Riparilla Räpinassa

Ajatus riparista ulkomailla oli 
noin vuosi sitten niin kiin-
nostava että eihän siihen yk-
sinkertaisesti voinut olla läh-

temättä mukaan. Alunperin en edes it-
se suunnitellut käyväni koko rippikou-
lua, mutta tämä käänsi pääni täysin. 

Kun ryhmä kokoontui ensimmäi-
sen kerran, yllätyin nähdessäni kuin-
ka iso ryhmä oli. Ilmeisesti kansain-
välisyys kiinnosti myös ikätovereitani. 

Kevään ajan kokoontumiset sekä 
oppitunnit olivat varsin mielenkiin-
toisia. Minusta oli mukavaa, että po-
rukka uskalsi avata suunsa, puhua asi-
oista ja kyseenalaistaa. 

Minulta ainakin olisi mennyt her-
mot, mikäli muut olisivat istuneet pai-
koillaan apaattisesti eteenpäin tuijot-
taen – samalla kun minä käyn parin 
muun kanssa keskustelua oppitunnil-
la käsiteltävistä aiheista.

Matkat Viroon ja takaisin Suomeen 
olivat aika pitkiä ja pitkäveteisiä, mut-

ta niistä selvittiin.
Virossa oli tukahduttavan kuuma. 

Hyvä että siellä pysyi edes hengissä! 
Lisäksi opin, että hyvin nukutut yö-
unet olivat ylellisyys johon ei ollut va-
raa hyönteisten sekä +30 asteen läm-
pötilojen takia.

Isosten iltaohjelmat olivat tosi mu-
kavia ja hauskoja, vaikkakin  jotkut ju-
tut olivat aika kaksimielisiä. 

Mieleenpainuvin kokemus taisi kai-
kille kuitenkin olla se, kun kaksi lei-
riläistä laukaisi asuntolan palohälytti-
men keskellä yötä...

Minusta oli kuitenkin tärkeintä, et-
tä leirillä oli rento ilmapiiri eikä kris-
tinuskoa pakkosyötetty meille. Raa-
matustakin uskalsi silloin tällöin heit-
tää vitsiä: "Liikkumatta tai saatte Sa-
nasta!". Näin vitsaili eräs leiriläinen 
tähdäten ohjaajia Raamatulla.

VaLtteRI OINaS
riparilainen

Kansainvälisyys kiinnosti

Ku vat :  I i r i s  Vä i s än e n j a  Tuu l i k k i  S t å h l b e r g

83 prosenttia suomalaisista 
15-vuotiaista kokee sen. Kyse on 

kerran elämässä tapahtuvasta asiasta: 
rippikoulusta. Tuiran seurakunnan 
nuoret Oulusta lähtivät pitämään 

rippikoulua etelänaapuriin, Viroon. 
Rippikoululainen ja leirin isonen 
kertovat, millaista reissussa oli.

 



11   Nro 25    18.–25.8.2011

Sisarussarjan pahnan poh-
jimmainen, Tupoksella 
asuva Anna Leinonen me-
ni rippikouluun neljän iso-

veljensä vanavedessä, kuitenkin 
omaehtoisesti ja odottavin mie-
lin. Myös kaikki parhaat kaverit 
osallistuivat riparille, kuten suu-
rin osa Limingan yläasteen nuo-
rista. 

Annan rippikoulu koostui tal-
ven ilta- ja viikonloppuopetus-
tuokioista sekä viikon leiristä La-
piosalmen erämatkailukeskuk-
sessa Posiolla. 

– Ja se kevään Tasaus-kerääjä-
nä oleminen oli ihan kivaa, Anna 
hoksaa lisätä. 

Limingan seurakunnassa rip-
pikoulu toteutetaan puolen vuo-
den aikana ja sen laajuus on 80 
tuntia. Kuten monissa muissakin 
seurakunnissa, valittavana on eri 
vaihtoehtoja, on talvi- ja kesälei-
rejä, sekä erilaisia retkiä ja tapah-
tumia. Annalle itselleen mieluisin 
ajankohta löytyi kesäkuulta. 

– Oli mukava leiri ja se pidet-
tiin kauniilla paikalla järven ran-
nalla. Siellä sai soutaa, meloa ja 
kalastella, ja saunailtana me ui-
tiinkin.

ei kiertelyä 
ja kaartelua 
– Opetusta leirillä oli pari tun-
tia päivässä, mutta muuten päi-
vät kyllä oli täynnä kaikenlaista 
tekemistä ja ohjelmaa. Ja viides-
ti päivässä syötiin! Anna kertoo. 

Opetuspuoli, josta vastasi-
vat Limingan kirkkoherra Ilkka 
Tornberg sekä nuorisotyönohjaa-
ja Maria Matilainen, saa nuoren 
naisen kiitokset. 

– Sillai opetettiin, että kaikki 
ymmärsi. Ei puhuttu liian varo-
vaisesti, vaan tosiasioista puhut-
tiin. Ei turhaa kierrelty ja kaar-
reltu.

Viimeisenä päivänä puhuttiin 
taivaasta ja helvetistäkin, ja maa-
ilmanlopusta.

Kysymykseen alkoivatko näin 
vakavilta kuulostavat aiheet pe-
lottaa, Anna heittää: 

– Kaikkihan loppuu aikanaan!

askarruttavat 
asiat
– Meidän leirillä synty paljo kes-
kustelua asioista, Ilkka-pappi sa-
noi että se oli yksi mukavimpia 
leirejä, koska me kyseltiin ja ol-
tiin kiinnostuneita, Anna kertoo. 

Nuorten visaisimpia pähkinöi-
tä olivat muun muassa Raamatun 
ilmoitus Jeesuksen jumaluudesta 
ja synnittömyydestä. 

– Siis että oliko se muka oi-
keesti joku Jumalan Poika? Ja loi-
ko Jumala todella maailman, ja 
tuliko koko ihmiskunta vaan ka-
hesta ihmisestä? Anna muistelee 
ilmaan heitettyjä kysymyksiä. 

Isompi 
olo 

– Tietenkin jotkut oli eri miel-
tä, mutta mitenkään yhdestä nä-
kökulmasta ei asioita opetettu. 
Myös päivänpolttavat kirkolli-
set kysymykset, kuten homolii-
tot, pulpahtivat pintaan jollakin 
tunnilla. Tähän oppilaat halusi-
vat kuulla työntekijöiden mielipi-
teen asiasta. 

Annaa itseään riparilla askar-
rutti eniten väite Jeesuksen juma-
lallisesta alkuperästä. 

– Kai se sitten oli, kun kai-
kenlaisia sellaisia ihmetekoja te-
ki, Anna summailee johtopäätök-
sensä.

Papin 
paikalla
Hauska ja haastava kokemus An-
nalle leirillä oli, kun leirillä sai va-
paaehtoisesti toimia liturgina eli 
papin apulaisena jumalanpalve-
lusopetuksessa. 

– Vähän jännitti, mutta oli se 

aika mielenkiintoista, Annaa pak-
kaa naurattamaan. 

Ja tähän kohtaan saan houku-
teltua pienen laulunäytteen: 

– Isäään, ja Pojaaan, ja Py-
häään Hengeen nimeeen... Anna 
venyttää, ja tämä kuulostaa nuo-
tilleen haastattelijankin korvaan 
ihka ”oikealta”. Annan pitkäai-
kaiset harrastukset, painonsoitto 
ja tanssiminen, lienevät harjoitut-
taneet häntä yleisön edessä esiin-
tymiseen.

Silti Anna ei tällä kokemuk-
sella osaisi ajatella itseään papin 
ammattiin, mutta seurakunnassa 
voisi kyllä toimia muuten, vaikka-
pa kerhonohjaajana. Tai isosena.

Helteinen 
konfirmaatiopäivä
Anna konfirmoitiin 21 muun 
nuoren kanssa Limingan kirkos-
sa heinäkuun 10. päivänä. Ilma oli 
sateinen ja nihkeän helteinen. 

Kummitädiltä saatu rippiristi oli mieluinen lahja. Anna Leinoselle rippikoulu jäi mieleen mukavana kokemuksena.

– Kirkossa oli kauhean kuuma, 
yksi mun kaveri meinasi pyörtyä! 
Anna muistelee tärkeää päivää.

Konfirmaatiotilanne ja altta-
rille astelu jännitti. 

– Oli se kyllä aika iso juttu. 
Olin kumminkin odottanut sitä, 
että pääsen ripille. Hyvinhän se 
meni, ja nyt pääsen kummiksi ja 
ehtoolliselle. Nyt on vähän isom-
pi olo, yks sivu elämässä kääntyi, 
nuori filosofoi. 

– Kotona juhlissa oli kivaa ai-
nakin se, kun näki sukulaisia, 
koska ei niitä yleensä muuten tu-
le nähtyä. 

Annan muistoihin päivä jää 
mukavana kokemuksena, kotona 
juhlissa hän sai myös paljon ruu-
suja ja lahjoja. Hopeinen, kummi-
tädiltä saatu risti keikkuu ja ki-
maltaa kaulassa juhlahumun pää-
tyttyäkin. Seurakunta antoi Raa-
matun, jota Anna aikoo lukea ”jos 
siltä tuntuu”. 

Kokonaisuutena Anna kertoo 
tulevansa muistamaan rippikou-
lun hyvänä kokemuksena, vaikka 
kirkkomerkkien keruu sunnun-
taiaamujen aikaisine ylösnousui-
neen ei kovin mieluista puuhaa 
ollutkaan. 

– Se riparilla oli mahtavaa, kun 
meillä oli tosi hyvä ryhmähenki, 
kaikki oli mukana, ja porukat tu-
li toimeen keskenään, ei ollut mi-
tään isompaa kränää. 

Limingan seurakunnan Kesä 
II:n nuorten alttarilla esittämän, 
Jaakko Löytyn Tilkkutäkki-lau-
lun riimein: ”Me erilaiset pienet 
tilkut liki toisiamme, nyt ollaan 
suuri, lämmin peitto yhtä Herras-
samme. Hei, halleluja! Una san-
cta! Yksi, Pyhä, yhteinen, yhtei-
nen.”

MaRJa bLOMSteR

Mar ja  B lo ms te r



12    Nro 25    18.–25.8.2011

Usko tai älä!  –  Kristityn elämäntehtävä ja kutsumus

Sarjassa Oulussa 
järjestettävälle
katekumenaatti-
kurssille 
osallistuja 
kertoo, mistä 
kurssilla oikein 
puhutaan.

Katekumenaattiryhmän kah-
deksas kerta kokoontui Py-
hän Luukkaan kappelin 
pieneen saliin. Teen juon-

nin ja alkuhiljentymisen jälkeen 
saimme eteemme monisteen täyn-
nä erilaisia liikennemerkkejä. 

Tehtävänä oli valita liikenne-
merkeistä kaksi kuvaamaan elä-
mässä tällä hetkellä olevia hyviä 
asioita tai puolia, samoin kaksi 
merkkiä kuvaamaan huonoja tai 
vaikeita puolia elämäntilantees-
samme. Melkein kuuli, kun aivot 
eri puolilla ryhmää surisivat teh-
tävän kimpussa. Osaltaan naurat-
tikin katsella moninaisia merkke-
jä: kuoppia tiellä, liukas ajorata, 
kapeneva tie, tunneli tulossa, ohi-
tuskielto, pysähtyminen kielletty, 
u-käännös kielletty, kaksisuuntai-
nen liikenne, kapeneva tie, jyrkkä 

mäki, levähdyspaikka jne. Näiden 
muuntaminen filosofisiksi tai hen-
gellisiksi vertauksiksi antoi taval-
liselle liikennemerkille aivan uut-
ta sisältöä.

Katekumenaattiryhmässä on 
ollut mukana ihastuttavan paljon 
eri-ikäisiä ihmisiä, jonka vuoksi 
keskusteluissa on ollut mahtavaa 
kirjoa ja laajuutta. Tämä kokoon-
tumiskertamme oli ryhmän vii-
meinen ja sekin sai herkistymään 
kuuntelemisessa: saimme osak-
semme sekä vanhojen viisautta et-
tä nuorempien tuoreutta.

Toinen illan tehtävistä oli miet-
tiä Kristuksen ruumista konkreet-
tisesti. Visualisoimme mielessäm-
me ruumiin tyhjälle lattialle; pää 
keittiön oven lähelle, jalat sivusei-
nän luokse. Nyt meidän piti valita 
oma paikkamme seurakunta-Kris-

tuksen ruumiissa – mikä on juuri 
minun kutsumukseni ja tehtäväni 
tässä elämänvaiheessani? 

Ryhmästämme löytyi Kristuk-
sen jalat, jotka kulkivat ympäri 
seurakuntaa. Seurakuntaruumiil-
la oli myös käsiä, jotka olivat val-
miina työskentelemään siellä missä 
tekeviä käsiä tarvitaan. Yksi meis-
tä oli Kristuksen kylkiluu, naiseksi 
luotu ja sitä tehtävää täyttävä. Ruu-
miista löytyi kertova suu, silmärip-
si roskilta suojaamaan ja sen vie-
restä tähyävä silmä.

Paavali kirjoitti keskenään tär-
keydestä kilpaileville Korintin seu-
rakuntalaisille: ”Eihän ruumis-
kaan muodostu yhdestä jäsenestä 
vaan monista. Vaikka jalka sanoisi: 
"Koska en ole käsi, en kuulu ruu-
miiseen", se silti kuuluu ruumii-
seen.  Ja jos korva sanoisi: "Koska 

en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", 
se silti kuuluu ruumiiseen. Jos ko-
ko ruumis olisi pelkkää silmää, oli-
siko silloin kuuloa? Tai jos se olisi 
pelkkää korvaa, olisiko silloin ha-
juaistia? Jumala on kuitenkin aset-
tanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet 
niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos 
kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, 
olisiko silloin mitään ruumista? 
Jäseniä on kuitenkin monta, kun 
taas ruumis on yksi.” 

Mikä on sinun kutsumuksesi 
Kristus-ruumiissa?

SaILa kukkOHOVI-JÄMSÄ

Sarja päättyy. Usko tai älä -tekstit 
ovat luettavissa Rauhan Tervehdyksen 
internetsivuilla osoitteessa 
www.rauhantervehdys.fi.

Parasta on laulaminen ja kaverit

Pyhännän seurakuntatalolla 
kajahtaa iloinen laulu. Vä-
lillä tilan täyttää rento ru-
pattelu ja innokas hyörin-

tä. Kappeliseurakunnan lapsi- ja 
nuorisokuoro tekee viimeistä vii-
lausta levynjulkistamistilaisuut-
ta varten.

Uunituore äänite Luojan lintu-
set on saatu valmiiksi ja tuotok-
seen ollaan tyytyväisiä. Paljon 
työtä se on vaatinut sekä esiinty-
jiltä että kuoronjohtajalta. 

– Idea sai alkunsa pari vuot-
ta sitten kuorolaisilta, vanhem-
milta ja luottamushenkilöiltä. 
Kun vihreää valoa taloudelliselle 
puolelle tuli, alkoivat käytännön 
järjestelyt, sisällön suunnittelu, 
tarjouspyynnöt ja ohjelmiston 
harjoittelu, kanttori Veijo Kin-
nunen kertoo.

Lapsikuoro perustettiin 2004 
ja jatkeeksi 2006 nuorisokuoro, 
koska vanhemmat laulajat halu-
sivat jatkaa lauluharrastusta. Yh-
teensä kuorolaisia on 33. 

– Äänitteen teko on lisännyt 
kuorolaisten lauluinnostusta ja 
aktiivisuutta. Kokemus on kuo-
ronjohtajan kannalta positiivinen, 
vaikka työt lisääntyivätkin, neljää 
kuoroa johtava kanttori toteaa.

Iloa ja 
haasteita
Toukokuussa flyygeli kannettiin 
kirkkoon ja viritettiin ja äänityk-
set alkoivat. Kaksi pitkää päivää 
jaksettiin. Välillä joku pienim-
mistä kuorolaisista kävi kirkon-
penkissä köllöttelemässä, välillä 
syötiin eväitä.

Säestysapua saatiin Kinnusen 
omasta perheestä. Sibelius-Aka-
temiassa opiskeleva Olli Kinnu-
nen oli uruissa ja Liisa Koskelo 
soitti flyygeliä. Ulkoiset olosuh-
teet asettivat haasteensa. 

– Kirkon vieressä olevaa vilkas-
liikenteistä tietä ei voinut sulkea ja 

varsinkin raskaan liikenteen me-
lu häiritsi. Jossain vaiheessa häi-
ritsi sateenropina ja ruohonleik-
kuri. Joka kerta äänitys jouduttiin 
uusimaan.

Lopulta kasaan saatiin materi-
aali, joka käsittää lapsikuoron 9 ja 
nuorisokuoron 10 sekä yhden  yh-
teisen esityksen hengellisiä laulu-
ja ja virsiä. Mukana on sekä uu-

dempaa että perinteisempää mu-
siikkia. 

– Jos suosikkikappale levyltä 
pitäisi valita, se olisi W. A. Mozar-
tin Ave Maria. Kinnunen sanoo.

Porukassa 
mahtava fiilis
Kuorolaiset viihtyvät laulamisen 
ja kuorokavereiden kanssa. Ke-
vään kohokohta on yhteinen ret-
ki. Käyty on muun muassa Tieto-
maassa ja Powerparkissa. Esiinty-
misiä on ollut oman seurakunnan 
tilaisuuksissa ja Kestilässäkin. 

Neljätoistavuotiasta Wilhel-
miina Koskelaa ei esiintyminen 
enää jännitä. 

– Levyä tehdessä oli välillä 
rankkaa, kun jouduttiin ulkoa 
tulevan melun takia äänittämään 
samaa laulua useaan kertaan. Po-
rukassa laulaessa on mahtava fii-
lis ja aion olla mukana vielä edel-
leenkin, vakuuttaa.

Sofia Aitto-oja harrastaa myös 
pianonsoittoa ja tykkää oppia uu-
sia lauluja. Hän iloitsee, että parhaat 
kaveritkin ovat samassa kuorossa. 

Lapsikuorossa laulavilla Ali-
na Ervastilla ja Eveliina Kamu-
lalla on myös muita harrastuksia. 
Alina soittaa huilua ja pianoa se-
kä käy joskus ratsastamassa. Eve-
liinalla taas aikaa kuluu kolmen 
koiran hoitamiseen. 

Wilhelmiina nimeää lempilau-
lukseen Hyvän Isän hoivassa ja So-
fia virren Kiitos nyt Herran.

Hetkessä puheensorina lop-
puu, tytöt järjestäytyvät paikoil-
leen kuoroon ja laulu kajahtaa. 

tekStI Ja kuVat:
 auLIkkI aLakaNGaS

Luojan lintuset -levyn 
julkistamistilaisuus Pyhännän 
kirkossa sunnuntaina 21. elokuuta 
kello 19. Levyä saa ostaa hintaan 
15 euroa kirkkoherranvirastoista, 
kanttorilta ja kuorolaisilta sekä 
julkistamistilaisuudessa. Kuoroihin 
otetaan uusia laulajia. Nuorisokuoro 
aloittaa keskiviikkona 24. elokuuta 
kello 17 ja lapsikuoro torstaina 25. 
elokuuta kello 16.30.

 Kanttori Veijo Kinnunen johtaa neljää kuoroa. Eveliina Kamulalla on lapsikuorossa 
meneillään toinen vuosi.

Wilhelmiina Koskelon mielestä parasta 
on hyvä fiilis.

Pyhännän kappeliseurakunnan lapsi- ja nuorisokuoro valmistautuu levynjulkistamistilaisuuteen.
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 Sananlaskut 
14:21-22, 25, 31
Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii,
autuas se, joka köyhää säälii.
Joka pahaan pyrkii, kulkee harhaan,
joka pyrkii hyvään, saa rakkautta.
Luotettava todistaja pelastaa ihmishenkiä,
valehtelija johtaa oikeuden harhaan.
Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa,
joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää.

Matt. 25: 14-30
Jeesus sanoi:
    Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa 
pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat 
ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. 
Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle 
kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen 
kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta.
    Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti 
toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja hankki 
voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli 
saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta 
se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi 
maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan.
    Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati 
palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 
viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja 
sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. 
Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 
viisi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet 
hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut 
uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. 
Tule herrasi ilojuhlaan!
    Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja 
sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. 
Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 
kaksi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet 
hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut 
uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. 
Tule herrasi ilojuhlaan!’
    Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 
yhden talentin, ja sanoi: ’Herra, minä tiesin, että 
sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne 
et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole 
siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin 
talenttisi maahan. Tässä on omasi.’ Isäntä 
vastasi hänelle: ’Sinä kelvoton ja laiska palvelija! 
Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en 
ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole 
siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt 
viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin 
palatessani saanut omani takaisin korkoineen. 
- Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se 
sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaiselle, 
jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, 
mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä 
hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija 
ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään 
hampaita.

Talent Suomen karsintakiertue 
on käsillä. Karsinta on Tampe-
reella ja Kuopiossa elokuussa ja 
viimeinen karsinta on Helsin-
gissä 2. syyskuuta; vain viikko 
sen jälkeen pyörähtää kolmas 
kausi käyntiin televisiossa. 
Tuhannet suomalaiset liimau-
tuvat jälleen vastaanottimiensa 
ääreen lauantai-iltaisin ihaile-
maan monenlaisia lahjakkuuk-
sia, eli talentteja.

Minusta monia upeita 
talenttejakin hienompaa on 
osallistujien rohkeus tulla kai-
ken kansan eteen esittämään 
omat talenttinsa: ”Tämä on 
minun talenttini ja haluan jakaa 
sen teidän kanssanne.” Kilpailu 
on kovaa ja moni joutuu petty-
mään, kun oma talentti ei riitä 
jatkoon ja sadoista yrittäjistä 
vain yksi lopulta voittaa.

Meillä jokaisella on omat talenttimme, toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. 
Toisten talentit ovat filmaattisempia ja viihdyttävämpiä kuin toisten, mutta jokai-
nen talentti on arvokas ja tärkeä. Sillä tärkeää ei ole millainen tai millaisia talentteja 
minulla on, vaan mitä minä niillä teen. Hautaanko ne peloissani maahan vai uskal-
lanko ottaa ne käyttöön ja kehittää niitä?

America's Got Talent -ohjelmassa viime kaudella yksi osallistujista oli mukana jo 
kolmatta kertaa. Kahdella aiemmalla kaudella hän oli karsiutunut paljon ennen finaa-
lia. Hän ei kuitenkaan luovuttanut eikä lannistunut, vaan harjoitteli entistä enem-
män. Kolmannella yrittämällä hän selvitti tiensä finaaliin asti. Hän kelpaa malliksi 
meistä jokaiselle.

Pahinta, mitä voin tehdä on väheksyä niitä talentteja, jotka Jumala on minulle 
uskonut. Vaikka minun talenttini eivät olekaan filmaattisia, ovat ne tärkeitä ja arvok-
kaita. Jos peloissani jätän talenttini käyttämättä ja kehittämättä menetän senkin, mitä 
minulle on annettu. Rohkeasti siis talentit käyttöön ja jakoon.

Jumala ei vaadi minulta mitään, mitä minulla ei ole ja antaa kaiken.

tIINa taLVItIe
New Yorkin suomalaisen seurakunnan pastori

Talentit käyttöön 
ja jakoon

Sunnuntai 21.8.
Päivän psalmi
Ps. 119:129-136

1. lukukappale
Sananl. 14:21-22, 25, 31

2. lukukappale
2. Kor. 8:9-15
Evankeliumi

Matt. 25:14-30

Sanan 
aika
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 21.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Ari-Pekka Metso ja avustaa 
Mirja Liikanen. Kanttoreina 
Elias Niemelä ja Henna-Ma-
ri Sivula. Suora lähetys osoit-
teessa www.virtuaalikirk-
ko.fi. Kirkkokahvit Vanhassa 
pappilassa.

Karjasillan seurakunta
Messu su 21.8. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ilkka 
Järviö. 
Messu su 21.8. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Petri 
Satomaa, avustaa Erja Järvi, 
kanttorina Sirpa Ilvesluoto.
Messu su 21.8. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimittaa 
Petri Satomaa, kanttorina Ilk-
ka Järviö.

Tuiran seurakunta
Messu su 21.8. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Petteri Tuu-
los, kanttorina Heikki Jämsä. 
Messu su 21.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Riit-
ta Louhelainen, kanttorina 
Raakel Pöyhtäri. 

Rukous
Pyhä Jumala.

Kaikki, mitä meillä on, on sinun antamaasi:

elämämme, omaisuutemme ja tehtävämme.

Sinulle meidän on tehtävä tili kaikesta,

mitä olemme saaneet.

Auta meitä olemaan luotettavia palvelijoita,

vähässä uskollisia.

Varjele, ettemme tuhlaisi

emmekä käyttäisi väärin

antamiasi lahjoja.

Kiitos siitä, että sinä osoitat,

mikä on paikkamme ja vastuumme.

Anna meille toivo,

että kutsut meidät kerran taivaan ilojuhlaan.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kirkkovuosikalenterin 2. vuosikerran rukous 
tulevalle sunnuntaille.

Messu su 21.8. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, avus-
taa Petteri Tuulos, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri. 
Iltamessu su 21.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juk-
ka Kolmonen, avustaa Riitta 
Louhelainen, kanttorina Lau-
ra Kumpula. 
Viikkomessu ke 24.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Anna-Leena Häkkinen, kant-
torina Raakel Pöyhtäri. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 21.8. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Ant-
ti Leskelä, avustaa Riitta Ken-
tala, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 21.8. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttorina 
Lauri Nurkkala. 

YLI-II
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Isokoski, 
kanttorina Anja Hyyryläinen. 

YLIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Sanna Leppä-
niemi.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 vanhan kirkon 
raunioilla. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kotiseutupäi-
vä. Sateen sattuessa sanaju-
malanpalvelus on kirkossa. 

Haukipudas
Messu su 21. 8. klo 10 kirkos-
sa. toimittaa Leena Brock-
man, saarna Jaakko Kalta-
kari, kanttorina Hannu Nie-
melä. 50 vuotta sitten rippi-
koulun käyneiden kirkkopy-
hä. Ruokailu, kirkkokahvi ja 
pyhän muu ohjelma seura-
kuntakeskuksessa messun 
jälkeen.

Kempele
Messu su 21.8. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Paulus Pikka-
rainen, avustaa Jaakko Tuis-
ku ja Soile Pakkanen, kantto-
rina Marjo Irjala. 
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
evl.fi/srk/kempele. 

Kiiminki
Messu su 21.8. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Anne Schönberg. 
Kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.

Liminka
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Risto Räihä, saarnaa Mai-
sa Hautamäki, avustaa Sinik-
ka Ilmonen, kanttorina Mika 
Kotkaranta. Kirkkokahvit tar-
joavat diakonissat Maisa ja Si-
nikka.
Gospelmessu su 21.8. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Ilkka 
Tornberg, avustaa nuorten
bändi. Kirkkokahvit.

Lumijoki
Iltamessu su 21.8. klo 18  kir-
kossa. Toimittaa Olavi Pa-
lovaara ja kanttorina Maili 
Muuttola–Junkkonen.

Muhos
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Kyllönen, kanttori-
na Ossi Kajava.

Oulunsalo
Kansanlaulukirkko su 21.8. 
klo 12 museolla. 
Messu su 28.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Tapio Kortes-
luoma, saarna Vesa Äärelä,  
kanttorina Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTiLä
Messu su 21.8. klo 10 Kesti-
län kirkossa. Toimittaa Merja 
Jyrkkä, kanttorina Veijo Kin-
nunen. 

PiiPPOLa
Koulukirkko pe 19.8. klo 10 
Piippolan kirkossa, toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Saila Karppi-
nen, kanttorina Ulla Koskelo. 

PuLKKiLa
Ehtoolliskirkko la 20.8. klo 
19 Pulkkilan kirkossa. Toimit-
taa Jorma Niinikoski, kantto-
rina Veijo Kinnunen. 
Messu su 21.8. klo 10 Pulkki-
lan kirkossa. Toimittaa Erkki 
Piri, kanttorina Pentti Jäntti.

PyHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Saila Karp-
pinen, kanttorina Veijo Kin-
nunen.
Perttulinpäivän perinneju-
malanpalvelus su 28.8. klo 
13 kirkossa, Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen, 
nuorisokuoro avustaa. Sep-
pelten lasku sankarihaudoil-
la, päiväjuhla klo 14 seura-
kuntatalolla, jossa mm. lap-
si- ja nuorisokuoro esiintyvät.

RanTSiLa
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 13 Rantsilan kirkos-
sa. Toimittaa Merja Jyrkkä, 
kanttorina Pentti Jäntti.
Messu su 28.8. klo 13 Rant-
silan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, saarna Jorma Niinikos-
ki, kanttorina Arja Leinonen.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttorina Pentti Korkiakos-
ki.

TeMMeS
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 12 Temmeksen kir-
kossa. Toimittaa Outi Pohja-
nen, kanttorina Pentti Kor-
kiakoski.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Hartaus to 18.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Tiina Kinnunen.
Hartaus pe 19.8. klo 14, Inti-
ön hoivakoti. Tiina Kinnunen.
Hartaus to 25.8. klo 18.30, 
Kuntotalo. Jyrki Vaaramo.

Karjasillan seurakunta
Miesten raamattupiiri ke 
24.8. klo 18–19.30, Karjasil-
lan kirkko. Tule keskustele-
maan ja tutkimaan yhdessä 
Raamattua miesten raamat-
tupiiriin. 

Tuiran seurakunta
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 19.8. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Raamattupiiri ti 6.9. klo 18, 
Pateniemen kirkko. Tervetu-
loa syksyn ensimmäiseen Pa-
teniemen, Herukan ja Raja-
kylän yhteiseen raamattu-
piiriin! Piirin vetäjänä diako-
ni Heli Mattila: 040 5747 145.

Oulujoen seurakunta
Siionin virsiseurat su 21.8. 
klo 15, Kirsti Vuoren kesä-
mökillä, Sanginsaarentie 81.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta 
Urkukonsertti to 18.8. klo 
19, Oulun tuomiokirkko. 
Christian Ahlskog esittää 
Franz Lisztin urkuteoksia sä-
veltäjän juhlavuoden kunni-
aksi. Tänä vuonna tulee ku-
luneeksi 200 vuotta Unkari-
laisen säveltäjän syntymäs-
tä. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €.

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisille 
ke 24.8. klo 18–20, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus sivul-
ta  17.
"Tuulien käänteessä" – Ju-
hani Ahon mielenmaisemia 
su 28.8. klo 18–19.30, Kastel-
lin kirkko. Ks. ilmoitus sivul-
la  17.
"Korvakuulolla" – Sukelluk-
sia klassisen musiikin maail-
maan ke 7.9. klo 18–20, Kas-
tellin kirkko. Mukana menos-
sa Heikki Karppinen ja Juha 
Vähäkangas.
"Koko maailma on näyt-
tämö" – Uutta lukuteatte-
ria William Shakespearen 
näytelmien uusista suo-
mennoksista su 18.9. klo 
18–20, Kastellin kirkko. Wil-
liam Shakespearen ihmeelli-
seen maailmaan tempautu-
vat Marjukka Hamari, Rebek-
ka Naatus, Juha Vähäkangas, 
Jaana Herlevi-Hautala ja Ju-
ha Soranta. 

Oulujoen seurakunta
Oulujoen kirkon kamarikuo-
ro Gaudiaten levynjulkista-
miskonsertti su 21.8. klo 15, 
Oulujoen kirkko. Laulaen soi 
sinilaine -levynlulkistamikon-
sertti. Gaudiate-kuoroa joh-
taa Lauri Nurkkala. Lue jut-
tu s. 17.

yLiKiiMinKi
Kesäillan musiikkihetki to 

18.8. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Juho Nissi, sello, Ou-
ti Nissi, piano. 

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11 p. (08)  5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta.

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa 31.8. saak-
ka, maanantaisin klo 9–11 p. 
(08) 531 4616. Aikoja annam-
me vain uusille asiakkaille. 
Aikoja on rajoitetusti ja vas-
taanottotoiminta on keski-
tetty yhteen paikkaan.
Nuotioilta Koskelan seura-
kuntakodilla ke 24.8. klo 17, 
Koskelan seurakuntakoti. Ks. 
ilmoitus sivulla 16.

yhteiset  
seurakuntapalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Kehitysvammaisten perhe-
leiri 30.9.–2.10. Rokuan lei-
rikeskus. Ilmoittautuminen 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. 044 3161 552. Lei-
rin hinta on 39 e / aikuisilta 
ja 19,50 € 4–18-vuotiailta. Al-
le 4-vuotiaat pääsevät mu-
kaan ilmaiseksi. Leirille mu-
kaan lähtevät diakoniatyön-
tekijä Kaisa Jaakkola ja pap-
pi Elina Hyvönen.

KUULOVAMMAISET
Hietasaaren kesäilta to 18.8. 
klo 17, Hietasaaren leirikes-
kus. Kesän viimeisellä kerral-
la makkaranpaistoa ulkovuo-
tiolla.
Viittomakielinen messu su 
21.8. klo 12, Piispantalon tal-
likappeli. 

NÄKÖVAMMAISET
Turkansaaren kirkkoreissu 
su 28.8. klo 12, Turkansaaren 
kirkko. Kokoonutaan portille 
klo 11.45 ja kävellään yhdes-
sä kirkkoon. Opasystävä on 
vastassa parkkipaikalla klo 
11.30 alkaen. Tullaan omin 
kyydein, seurakunta tarjoaa 
kirkkokahvit Yli-Kärpän ta-
lossa. Sään suosiessa tutus-
tutaan alueeseen. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 19.8. klo 
13–15.30, Diakoniakeskus. 

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Siipi aukeaa jälleen ma 
15.8. Puodista käytettyjä as-
tioita, liinavaatteita, koruja, 
kirjoja, polkupyöriä sekä pa-
jan tuotteita, tarjolla myös 
kahvia yms. Pajassa tehdään 
käsitöitä ja askarrellaan. Lah-
joituksia otetaan vastaan, p. 
044 316 1720. Tervetuloa va-
paaehtoistoimintaan ja os-
toksille!

enot Oulussa 18.–25.8.2011

A r k i s to

Oulun seurakunnat 
etsivät vapaaeh-
toisia työntekijöi-
tä suunnittelemaan 

ja toteuttamaan monenlais-
ta pyhäkoulutoimintaa Ou-
lun alueen lapsille. Työhön 
kuuluu maksuton koulu-
tus, pyhäkouluopettajaver-
koston tuki sekä säännölli-
set retket pyhäkoulunopet-
tajaporukalla.

Uusille pyhäkoulunopet-
tajille järjestetään koulutus 
lauantaina 27. elokuuta kel-
lo 9 Heinätorin seurakunta-
talolla. Koulutuksessa käy-
dään läpi pyhäkoulun histo-
riaa ja merkitystä, pyhäkou-
lun sisältöä, pyhäkouluhet-
kien elävöittämistä sekä lap-
sen kehityskausia ja ohjaa-
mista.

Ilmoittautuminen teh-
dään puhelimitse seurakuntien lapsi-
työntekijöille. Karjasillan seurakun-
talaiset voivat ilmoittautua Mari Jääs-
keläiselle p. 040 574 7109, tuiralaiset 
Marja Raatikaiselle p. 050 433 4098, 
oulujokiset Saara Hietavalle p. 040 
575 5353 ja tuomiokirkkoseurakunta-
laiset Tea Lakkalalle p. 050 5207 757. 
Mukaan voi tulla jokainen rippikou-
lun käynyt kirkon jäsen, jota pyhäkou-
lutyö kiinnostaa.

Luontopyhäkoulu järjestetään sun-
nuntaisin 4. syyskuuta alkaen kello 15 
Karjasillan kirkolla. Siellä hiljenny-
tään, tutkitaan luontoa, kasveja ja eläi-
miä sekä askarrellaan, leikitään ja lau-
letaan. Välillä lähdetään retkelle lähi-
ympäristöön sekä kauemmaksikin.

Sähköpostipyhäkoulussa lähete-
tään kerran kuukaudessa pyhäkoulu-
paketti

kotiin. Paketti sisältää Raamatun-
kertomuksen, teemakertomuksen, teh-
täviä ja askarteluvinkkejä. Sähköpos-
tipyhäkouluun voi ilmoittautua soit-
tamalla Mari Jääskeläiselle p. 040 574 
7109.

Perinteiset sunnuntaipyhäkoulut 
ja taidepyhäkoulut alkavat elokuun 
lopussa tai syyskuun alussa. Tarkat al-
kamisajat ja paikat löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/pyhakoulu.

Pyhäkouluhetkessä lapset saavat 
elää todeksi Raamatun kertomuksia ja 
tutustua kirkkovuoden pyhiin leikin, 
musiikin ja askartelun kautta. Kaikki 
yli neljävuotiaat ovat tervetulleita mu-
kaan. Tätä pienemmille pyhäkoulu-
laisille toivotaan mukaan omaa saat-
tajaa. Pyhäkoulu on maksuton ja mu-
kaan voi tulla milloin vain, ilmoittau-
tumista ei tarvita.

Lapset ja perheet
"Eka kertaa äitinä" -ryhmä 
to 6.10.–26.4. klo 11.30, Maik-
kulan kappeli. Ks. ilmoitus s. 
17.
Uusien pyhäkouluopetta-
jien koulutus la 27.8. klo 9, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Yhteinen aloitus torstaina 
1.9. klo 18 Karjasillan kirkol-
la. Lue lisää sivulta 15.

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulu su 21.8. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Py-
hän Luukkaan kappelin py-
häkoulu kokoontuu sunnun-
taisin jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Alussa osallistu-
taan jumalanpalvelukseen, 
ja ennen saarnaa siirrytään 
kerhotiloihin. Hieman en-
nen messua lapset palaavat 
kirkkosaliin voidakseen osal-
listua vanhempiensa kanssa 
messuun tai alttarilla tapah-
tuvaan siunaamiseen. Omat 
ryhmät pienemmille ja isom-
mille lapsille. Pyhäkoulu on 
kasteopetusta ja sisältää hil-
jentymistä, laulua, raama-
tunkertomuksia, rukousta 
ja leikkiä sekä muuta muka-
vaa, esim askartelua. Lisätie-
toja pyhäkoulusihteeri Marja 
Raatikaiselta p. 050 433 4098 
ja pyhäkouluopettaja Hanna 
Lounelalta p. 041 439 8483.

Oulujoen seurakunta
Musiikkileikkikoulu Trilli ma 
22.8. klo 10, Myllyojan seura-
kuntatalo. Ryhmiä on kaksi 
ja ne kokoontuvat maanan-
taisin klo 10–11 ja 11–12. Li-
sätiedot ja ilmottautumiset 
musiikkileikkikoulunopetta-
ja Anna Haanpää-Vesente-
rälle p.040 5832 368 / anna.
haanpaa@kolumbus.fi.

nuoret

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan 
Tuu Tsekkaan -tapahtuma su 
21.8. klo 12, Pyhän Andreaan 
kirkko. Ks. ilmoitus sivulla 17.
Tuiran seurakunnan TuuT-
sekkaan-tapahtuma to 1.9. 
klo 18 Tuiran kirkolla. Ks. il-
moitus sivulla 17.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen Tuu Tsekkaan -ti-
laisuus pe 19.8. klo 18–20, 
Hintan seurakuntatalo. Osoi-
te on Hintantie 89, 90650 Ou-
lu. Ks. ilmoitus sivulla 17.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa ma 22.8. klo 
13.30, Intiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ke 24.8. klo 10, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Senioripysäkki – keskuste-
luryhmä yli 60-vuotiaille ti 
6.9. klo 10–11.30, Kastellin 
kirkon pappilan kamari. Ks. 
ilmoitus sivulla 16.

Tuiran seurakunta
Eläkeläisten seurat to 8.9. 
klo 13, Tuiran kirkko. Linja-
autokuljetus on osallistujil-
le ilmainen. Linja-autoreitti: 
Klo 12.00 Pateniemen kirkko, 

Uusille pyhäkoulunopettajille 
maksuton koulutus

klo 12.05 Palokan palvelukes-
kus, klo 12.10 Rajakylän seu-
rakuntakoti, klo 12.15 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, klo 12.20 Koskelan pal-
velukeskus, klo 12.30 Pyhän 
Tuomaan kirkko, klo 12.40 
Tuiran palvelukeskus (Kan-
gastie), josta Tuiran kirkol-
le. Seurojen jälkeen yhteinen 
kahvihetki, jonka jälkeen pa-
luukuljetus n. klo 14.45. 

Leirit ja retket
Omaishoitajien leiripäivä 
31.8. Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Päivä on tar-
koitettu niin omaishoitajille 
kuin heidän läheisilleen. Lei-
ripäivässä mahdollisuus le-
poon, ulkoiluun ja yhteisiin 
toimintahetkiin. Linja-auto 
lähtee Oulun linja-autoase-
malta klo 10. Paluu linja-au-
toasemalle leiripäivän pää-
tyttyä noin klo 16.15. Leiri-
keskukseen voi tulla myös 

omalla kyydillä. Päivän hin-
ta 13 € / hlö sis. matkat, ruo-
kailut ja vakuutuksen. Ilmoit-
tautumiset 24.8. mennessä 
(08) 3161 340 tai www.oulun-
seurakunnat.fi/ilmo. Leiripäi-
västä vastavat Oulun ev.-lut.
seurakuntien diakoniatyö ja 
Oulun seudun omaishoitajat 
ja läheiset ry. 
Mielenterveyskuntoutuji-
en leiri 19.–22.9. Juuman lei-
rikeskus. Perinteinen mie-
lenterveyskuntoutujien lei-
ri kutsuu Juuman kaunii-
seen luontoon, Kuusamoon. 
Leirillä mahdollisuus retkei-
lyyn sekä mukavaan yhdes-
säoloon. Hiljentymistä, py-
sähtymistä ja "itsestä innos-
tumista" luovasti. Leirin hin-
ta 44 €, sisältäen matkat ja 
täyden ylläpidon. Majoittu-
minen yhteishuoneessa. Lei-
rillä mukana diakoniatyönte-
kijät Nina Niemelä, Sirkku Ni-
vala sekä Mielenvireys ry:stä 
Aija Syväkangas. Ilmoittau-

tumiset 9.9. mennessä p. (08) 
3161 340 (ma-pe klo 9–16)tai 
www.oulunseurakunnat/il-
mo. Lisäksi ilmottautumisia 
vastaanottaa Aija Syväkan-
gas / Mielenvireys ry.
K-20 -leiri 9.–11.9. Juuman 
leirikeskus. Toivottu ja odo-
tettu nuorten aikuisten ta-
paaminen upeissa puitteis-
sa pyörähtää käyntiin. Juu-
man herkut ja loistava alku-
syksyn luonto nodottavat. 
Leirin hinta on 35 € / henkilö 
sisältäen matkan, majoituk-
sen, ruuan ja ohjelman Juu-
massa sekä vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. 
Lisäinfoa maire.kuoppala@
evl.fi. Osallistu leirin valmis-
teluun facebookin K-20 -lei-
ri -sivulla: https://www.face-
book.com/update_security_
info.php?wizard=1#!/group.
php?gid=171552877215.
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enot Oulussa 18.–25.8.2011

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

4.9. saakka.
 

Opastetut 
kirkkokierrokset 

keskiviikkoisin klo 18
24.8. saakka
(ei ke 17.8.)

H e l i  L o mu

Pieni puoti täynnä 
tavaraa

Kuorot ja kerhot
Kooste kuoroista sivulla 17. 
Lisätietoa toiminnasta löydät 
myös osoitteesta www.oulun-
seurakunnat.fi/kalenteri.

Muut menot
Kesän viimeinen opastettu 
kierros Oulun hautausmaal-
la ma 22.8. klo 18–20.
Elotori to 18.8. klo 12–15, 
Karjasillan kirkko. Ks. ilmoi-
tus sivulla 16.
Sinkkuilta ti 23.8. klo 18–20, 
Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus. Sinkkujen yhdessä-
oloa nuotion äärellä. Illan oh-
jelmassa mm. hartaus, kah-
vit, makkaranpaistoa (omat 
makkarat mukaan) ja mah-
dollisuus saunomiseen. 
Pateniemen diakonia kirk-
kopyhä su 4.9. klo 12, Pate-
niemen kirkko. Messun jäl-
keen paikallinen diakonia-
piiri tarjoaa kirkkokahvit. 
Voit osallistua myös syksyi-
sen herkkukorin arvontaan. 
Tuotto menee lyhentämät-
tömänä paikallisiin diakonia-
avustuksiin.
Pohjois-Pohjanmaan kant-
toreiden konsertti ti 13.9. 
klo 19, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Ohjelmisto koostuu mo-

to 18.8. klo 19 
Christian Ahlskog urut

to 25.8. klo 19 
Kristjan Moisnik basso & 

Ismo Hintsala urut

Konsertteja
Oulun tuomiokirkossa

Tuulien käänteessä –
Juhanin Ahon mielenmaisemia
su 28.8. klo 18 Kastellin kirkolla

K
uv

it
us

: H
el

i P
uk

ki

Runo- ja lukuteatteritapahtuma 

Kaunis ihana maisema 
Aila Valtavaaran teoksia 

taiteiden yössä 

taiteiden yönä torstaina 25.8. klo 18–21 
Oulun tuomiokirkon kryptassa.

Nuotioilta Koskelassa 

keskiviikkona 24.8. klo 17 
Koskelan seurakuntakodilla 

Hartauden pitää pastori Jaakko Syynimaa klo 18. 
Laulamme nuotio- ja kansanlauluja kanttori Tommi 

Hekkalan säestyksellä. Tilaisuuden järjestää Koskelan 
diakonian aluetukiryhmä.

Elotori 
torstaina 18.8. klo 12–15 

Karjasillan kirkolla 

Tapahtuma alkaa viikkomessulla Karjasillan kirkossa 
klo 12 ja jatkuu klo 13 kirkkopihalla lättykahvien, 

toriostosten ja yhteisen ohjelman merkeissä. 
Soittoryhmä Matti Partanen, Pekka Lukkarila ja Niko 

Mäenalanen esiintyy ja säestää yhteislauluja. 

Tapahtuman järjestävät Karjasillan diakoniatyö ja 
Höyhtyän suuralueen vanhus- ja vammaistyöryhmä.

Senioripysäkki
 keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille 

aloitus tiistaina 6.9. klo 10–11.30 
Kastellin kirkon pappilan kamarissa 

Ikääntyminen tuo usein suuria muutoksia elämään. 
Isot muutokset, kuten työelämästä luopuminen, lä-
heisten kuolema tai sairastuminen saattavat tehdä 
olon yksinäiseksi ja masentuneeksi. On tärkeää, et-
tä vaikeistakin asioista voi puhua – jakamalla taak-
ka kevenee. 

Senioripysäkki on viikoittain kokoontuva, eläkeikäi-
sille suunnattu maksuton, luottamuksellinen ja sul-
jettu keskusteluryhmä, joka kokoontuu sovitun ajan. 
Senioripysäkin pienikokoinen ryhmä (5–10 ihmistä) 
tarjoaa sinulle mahdollisuuden ajatusten vaihtoon 
ja vertaistukeen saman sukupolven ihmisten kans-
sa. Ilmoittautuminen 26.8. mennessä ryhmänohjaa-
ja, diakonissa Asta Leinoselle p. 040 5747 157.

nipuolisesta kuoromusiikista, 
sekä sooloesityksistä. Kuoroa 
johtaa kanttori Jukka Jaak-
kola. Vapaa pääsy! Kolehti 
Pohjois-Pohjanmaan kantto-
ri-urkuriyhdistykselle. 

Siipi eli lähetyksen puoti ja paja on jälleen au-
ki kesätauon jälkeen. Siipi sijaitsee osoittees-
sa Nokelantie 48 B ja se on avoinna maanan-
taisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantai-

sin kello 10–14.
Puodista voi ostaa käytettyjä astioita, liinavaat-

teita, koruja, kirjoja, polkupyöriä sekä pajoissa val-
mistettuja tuotteita. 

– Tällä hetkellä Siipi on täynnä erilaisia ja eri-
kokoisia mattoja. Oulussa oli kesällä herättäjäjuh-
lat, jonka nuorten tapahtumaan kerättiin mattoja 
istuinalustoiksi. Nyt samoja mattoja myydään Sii-
vessä muutamalla eurolla, kertoo lähetystyön koor-
dinaattori Ulla Mäkinen.

Siiven yhteydessä toimii kaksi pajaa. Puodin yh-
teydessä sijaitsee tekstiilipaja, johon ihmiset voivat 
lahjoittaa muun muassa vanhoja lankoja, kankaita 
sekä askartelutarvikkeita ja kellarikerroksessa sijait-
see pyörä- ja puutyöpaja.

Pyörien hinnat vaihtelevat pyörän kunnon ja 
korjaustarpeen mukaan muutamasta

kympistä lähemmäs sataan euroon. 
– Meillä on lauantaina 17. syyskuuta kello 13 pyö-

rähuutokauppa, joten tervetuloa etsimään itselle so-
pivaa pyörää, Ulla Mäkinen toivottaa.

Siiven puoti ja paja ottaa ilolla vastaan vapaaeh-
toisia työntekijöitä. Mukaan voi tulla milloin tahan-
sa Siiven aukioloaikoina. Puutyökerho toimii kak-
si kertaa viikossa maanantaisin ja keskiviikkoisin 
kello 9–13.

Siivestä saatu tuotto menee Oulun evankelislute-
rilaisten seurakuntien lähetystyöhön.
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"Eka kertaa äitinä" 
-ryhmä 

torstaisin 6.10. alkaen 
Maikkulan kappelissa

Äitien ja vauvojen oma ryhmä kokoontuu 
kymmenenä torstaina klo 10 –11.30. Joka kerralla 

oma aihe. Ryhmä 1 kokoontuu 6.10.–15.12. ja 
ryhmä 2  ensi vuoden puolella 9.2.–26.4.  Mukana 
ryhmissä ovat lapsityönohjaaja Marjaana Lassi ja 

pappi Mirjami Dutton. 

Ryhmiin otetaan mukaan 10 äitiä. 
Ilmoittautuminen 23.9. mennessä syksyn ryhmään 

ja 24.1.2012 mennessä kevään ryhmään. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Marjaana Lassille 

p. 040 574 7108. 

Kirjavirtaa Pappilassa!
Kirjallisuuspiiri lukevaisille, siis meille kaikille,

 Kastellin kirkon pappilassa keskiviikkoisin klo 18

24.8.
Peter Franzén: Tumman veden päällä

Eve Hietamies: Yösyöttö

21.9.
Claudie Galley: Tyrskyt

Tahmina Anam: Kulta-aika

19.10.
F.M. Dostojevski: Peluri (suom. 2009)

Juhani Aho: Yksin

16.11.
Kathryn Stockett: Piiat

Miina Savolainen: Maailman ihanin tyttö

14.12.
Ville Kaarnakari: Operaatio Ûbung-42

Antti Tuuri: Rata

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja 
keskustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi foorumi. 

Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen.
Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lukukokemuksiasi Kastellin kirkon 

pappilassa (Töllintie 38), kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siellä nähdään! 

Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

 

Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Katedraalikuoro to 1.9. klo 18.30 
keskustan seurakuntatalo, Lauri-Kalle 
Kallunki p. 040 845 7309.
Tuomiokirkkokuoro to 1.9. klo 17 
keskustan seurakuntatalo, Henna-Mari 
Sivula p. 040 745 0160.
 
Tuiran seurakunta
Pyhän Tuomaan lapsikuoro yli 
10-vuotiaille ti 23.8. klo 16.30 Pyhän 
Tuomaan kirkko. Yli 6-vuotiaille ti 23.8. 
klo 18 Pyhän Tuomaan kirkko, Laura 
Kumpula p. 044 316 1463.
Sekakuoro Tuike to 15.9. klo 18 Pyhän 
Tuomaan kirkko, Raakel Pöyhtäri p. 040 
574 7086.
Tuiran kirkon Naiskuoro ma 29.8. 
klo 18 Pyhän Tuomaan kirkko, Tommi 
Hekkala p. 040 831 6226
Psalmikvartetti ti 6.9. klo 18 Tuiran 
kirkko, Heikki Jämsä p. 040 574 7089.
Seniorilaulupiirit to 15.9. klo 13 Tuiran 
kirkko ja to 22.9. klo 13 Pyhän Tuomaan 
kirkko, Raakel Pöyhtäri p. 040 574 7086.

Karjasillan seurakunta
Pyhän Andreaan lapsikuoro  to 1.9. 
klo 16, Pyhän Andrean kirkko, Sirpa 
Ilvesluoto p. 050 525 1882.
Cantio Laudis ma 5.9. klo 18.30, 
Karjasillan kirkko, Eeva-Maija Sorvari 
p. 050 305 7816.
Karjasillan kirkkokuoro ke 7.9. klo 18, 
Karjasillan kirkko, Juha Soranta  
p. 050 406 7286.
Kastellin kirkkokuoro ma 5.9. klo 
18.30, Kastellin kirkko, Ilkka Järviö  
p. 040 574 7160.

Mieskuoro Tervascanto tiedustelut 
Ilkka Järviö p. 040 574 7160.
Lauluryhmä Gloria to 8.9. klo 18, 
Maikkulan kappeli, Riitta Piippo 
p. 040 583 3035.

Oulujoen seurakunta
Oulujoen Lapsikuoro, pienten ryhmä to 
18.8. klo 17.30, Myllyojan seurakuntatalo 
ja isojen ryhmä to 18.8. klo 18.30, 
Myllyojan seurakuntatalo, Anna 
Haanpää-Vesenterä p. 040 583 2368.
Ylikiimingin lapsikuoro 
kouluikäisille ke 7.9. klo 17, Ylikiimingin 
seurakuntatalo, Leo Rahko 
p. 040 730 0408.
Gaudiate, to 18.8. klo 18.30, Hintan 
seurakuntatalo, Lauri Nurkkala 
p. 040 574 7095.
Oulujoen Kirkkokuoro ke 24.8. klo 
18, Myllyojan seurakuntatalo, Sanna 
Leppäniemi p. 040 740 0511.
Ylikiimingin kirkkokuoro ke 31.8. klo 
18, Ylikiimingin seurakuntatalo, 
Leo Rahko p. 040 730 0408. 
Yli-Iin kirkkokuoro to 1.9. klo 18.30, 
Yli-Iin seurakuntatalo, Anja Hyyryläinen 
p. 040 523 7936.

Kuorot syksyllä 2011

Tuu Tsekkaan Oulujoella
perjantaina 19.8. klo 18 

Hintan seurakuntatalossa

Ilta avaa Oulujoen nuorten syyskauden. Musiikista 
vastaa Hintassa harjoitteleva Sopusointu-bändi. 

Illan ohjelmaan kuuluvat iltahartaus, vuoden 
2011 isospaitojen jako, mahdollisuus ilmoittautua 
isoskoulutukseen, kerhonohjaajaksi, missioklubiin 
ja monien, monien vanhojen tuttujen tapaaminen. 
Iltaa voi jatkaa Hintan yökahvilassa klo 24 saakka.

Tuu Tsekkaan Karjasillalla
sunnuntaina 21.8. klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa 

Tapahtuma pyöräyttää käyntiin seurakunnan 
nuorille suunnatun toiminnan. Päivä alkaa 

yhteisellä messulla, jonka jälkeen tutustutaan 
seurakunnan nuorteniltoihin, yökahvilatoimintaan, 
isoskoulutukseen sekä kerhonohjaajakoulutukseen. 

Päivän aikana on myös ilmoittautuminen edellä 
mainittuihin koulutuksiin. Lisäksi Isoskiitos kesän 

isosille ja kakkubuffet!

Tuu Tsekkaan Tuirassa
torstaina 1.9. klo 18 

Tuiran kirkolla

Mitä oman seurakuntasi nuorisotyössä tapahtuu 
syksyllä? Mitä kaikkea sinä voisit puuhata? 
Löytyisikö paikkoja, joissa levähtää? Tuiran 

seurakunnan nuorisotyön väki esittäytyy ja kertoo 
syksyn toiminnasta Tuu tsekkaan! -tapahtumassa 

Tuiran kirkolla. Tule mukaan ilmoittautumaan 
isoskoulutukseen, kerhonohjaajaksi, 

yökahvilavalvojaksi tai avareiden ohjaajaksi. Etsi 
paikkasi lähetysnuorissa tai palveluryhmässä. 
Kuuntele hyvää musiikkia ja nautiskele grillin 

antimista. Lisätietoja tapahtumasta saat Anssilta, 
anssi.putila@evl.fi tai 050 340 8982. 

 

           Laulaen ui sinilaine 
               LEVYNJULKISTAMISKONSERTTI  

               OULUJOEN KIRKOSSA 

                      SUNNUNTAINA 21.8 KLO 15.00 

Gaudiate-kuoro JOHTAA LAURI NURKKALA 

          SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! 

 

 

Kirjavirtaa Pappilassa!
Kirjallisuuspiiri lukevaisille, siis meille kaikille,

 Kastellin kirkon pappilassa keskiviikkoisin klo 18

24.8.
Peter Franzén: Tumman veden päällä

Eve Hietamies: Yösyöttö

21.9.
Claudie Galley: Tyrskyt

Tahmina Anam: Kulta-aika

19.10.
F.M. Dostojevski: Peluri (suom. 2009)

Juhani Aho: Yksin

16.11.
Kathryn Stockett: Piiat

Miina Savolainen: Maailman ihanin tyttö

14.12.
Ville Kaarnakari: Operaatio Ûbung-42

Antti Tuuri: Rata

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja 
keskustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi foorumi. 

Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen.
Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lukukokemuksiasi Kastellin kirkon 

pappilassa (Töllintie 38), kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siellä nähdään! 

Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

 

Kirjavirtaa Pappilassa!
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Eve Hietamies: Yösyöttö

21.9.
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19.10.
F.M. Dostojevski: Peluri (suom. 2009)

Juhani Aho: Yksin

16.11.
Kathryn Stockett: Piiat

Miina Savolainen: Maailman ihanin tyttö

14.12.
Ville Kaarnakari: Operaatio Ûbung-42

Antti Tuuri: Rata

Lukeminen on hyvä harrastus. Se synnyttää ajatuksia, pohdintaa, kysymyksiä ja 
keskustelukumppanin tarpeen. Kirjallisuuspiiri on juuri sellainen toivomasi foorumi. 

Ole utelias, ole häpeilemättömän utelias, kirjoissa avautuvat uudet maailmat silmiesi eteen.
Avaa kirja ja lue, anna itsellesi aikaa ja jaa lukukokemuksiasi Kastellin kirkon 

pappilassa (Töllintie 38), kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 18. Siellä nähdään! 

Lisätietoja antaa pastori Juha Vähäkangas, p. 040 5747 158, juha.vahakangas@evl.fi.

 

Musiikkileikkikoulu Trilli 
maanantaiaamupäivisin 

Myllyojan seurakuntatalossa

Ryhmiä on kaksi. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 
musiikkileikkikoulunopettaja Anna Haanpää-

Vesenterälle, p. 040 5832 368 tai 
anna.haanpaa@kolumbus.fi.

Oulujoen pappilan pihalla pidettiin sunnun-
taina 14. elokuuta perinteistä Elojuhlaa. Sää 
suosi tapahtumaa. Väkeä kirkossa oli noin 
260, ja heistä suuri osa jatkoi juhlille. 

 Oulujoen piirikappalainen Olavi Isokoski kuvai-
lee tunnelmia:

– Mieleeni jäi monta vastakohtaparia, aurinko 
ja sade, kaupunki (meri) ja maaseutu, 1700-luku 

ja 2000-luku, joiden olisi periaatteessa pitänyt hanka-
loittaa juhlan kulkua. Näin ei onneksi käynyt. Merel-
linen juhla oli juuri sellainen, jollaiseksi se oli suun-
niteltukin. 

Lähetyssihteeri Katja Haipus kiitteli emäntiä. 
– Oli erinomainen idea, että he kävivät jakamas-

sa mehua yleisölle kuumalla ja aurinkoisella ilmalla.
Myös lastenohjaaja Mervi Holmi piti juhlaa hieno-

na kokemuksena.
– Elojuhlasta välittyi tunne seurakuntalaisten yh-

teenkuuluvuudesta.  
Kaikki kolme pitivät Lasimeri-näytelmän kahden 

kohtauksen ottamista juhlaohjelmaan hyvänä ideana. 
Olavi Isokosken mielestä Ylikiimingin harraste-

näyttelijöiden näytelmä tulisi esittää Oulussakin. 
– Näytelmästä ja sen toteuttamisesta todettiinkin, 

että ne olivat Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiiri-
en lahja Oulujoen seurakunnalle.

Mervi Holmi mietti juhlan jälkeen, mitä voisi tehdä 
toisin, jotta lapsiperheet löytäisivät juhlan. 

– Pieni ohjelmanumero, joka olisi kohdistettu lap-
sille sekä myöhäisempi messun alkamisajankohta voi-
si vaikuttaa siihen, että myös lapsia vanhempineen tu-
lisi juhlaan mukaan.

Lasimeri ihastutti 
Elojuhlassa
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enot Oulussa 18.–25.8.2011M

Kirkot
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  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
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   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Öbergin talo  
Kirkkokatu 5

Kirkkoherranvirastot 
Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Linnankatu 7 (4. krs), PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 316 1401 
Kirkkoherra Matti Pikkarainen p. 040 550 2932

Karjasillan seurakunta
Nokelantie 39, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3200
Kirkkoherra Juhani Lavanko p. 040 548 0704

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

Oulujoen seurakunta
Koivumaantie 2, PL 122, 90101 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16, p. (08) 531 3500
Kirkkoherra Jouni Riipinen p. 044 3161 719

Ylikiimingin seurakuntapiiri
Harjutie 5, 91300 Ylikiiminki
avoinna sopimuksen mukaan, p. (08) 8177 008
Kappalainen Olavi Isokoski p. 040 7300 407

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

Yli-Iin seurakuntapiiri
Elatuspellontie 4 a 2, 91200 Yli-Ii 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, p. 040 523 9723
Kappalainen Pertti Lahtinen p. 040 719 7931

Kirkolliset toimitukset

Virkatodistukset
Keskusrekisteri, Isokatu 9, p. (08) 316 1303
avoinna ma–pe klo 9–16

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tilavaraukset 
kirkkoherranvirastoista ma-pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sopiminen arkisin klo 9–16 päivystävän papin kanssa:
Isokatu 9, 1. kerros, 90100 Oulu
p. (08) 316 1410, pappi.oulu@evl.fi Diakoniakeskus 

Näkö-, kuulo- ja kehitysvammaistyö sekä päihde- ja 
kriminaalityö, asunnottomien palvelu.
Taka-Lyötyn katu 4, toinen kerros, p. 08 316 1321
avoinna ma-pe klo 9–16

p. 01019 0071 
su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.

Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa paikallispuhelu-
maksun verran. Matkapuhelinta käytettäessä laskutusperusteena 
ovat oman operaattorin puheluhinnat. Huom! Kaikki operaat-
torit eivät sisällytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Vilma Ella 
Cristina Lämsä.
Karjasilta: Alvar Juhani Hint-
sala, Olli Mikael Juntunen, Li-
via Edla Lumia Jussila, Lauri 
Olavi Kangas, Minttu Emi-
lia Neuvonen, Rasmus Ee-
ti Mikael Tuikka, Nea Josefi-
na Virvel.
Tuira: Lilah Miriam Ben-Ba-
ruch, Santeri Jan Eemil Hjort, 
Pihla Emilia Alexandra Kert-
tula, Atte Santeri Kukkonen, 
Ilari Oskari Niskakangas, 
Roope Markus Verneri Outi-
la, Iines Olivia Peltola, Peetu 
Ilmari Pumpanen, Sanni Jan-
nina Pyykkönen, Vilho Leo 
Aukusti Salminen, Mauri Jo-
se Elmeri Viitanen.
Oulujoki: Ville Ilmari Annu-
nen, Eeli Topias Keränen, Mil-
ja Aada Marianne Kosken-
korva, Leevi Johannes Iisak-
ki Niva, Christel Isla Heleena 
Nurro, Aida Elle Aarikka Pie-
tiläinen, Peetu Sakari Puuru-
nen, Hermanni Heikki Iiva-
ri Pääkkönen, Heino Johan-
nes Siipola.

Vihityt
Tuomiokirkko: Joni Uolevi 
Pakanen ja Anna-Liisa Elina 
Kaasila, Harri Kalevi Rauhan-
ummi ja Riikka Katariina Ko-
lehmainen, Mirko Johannes 
Sorvari ja Elisa Kristiina Leh-

tikangas, Juha-Matti Järvi-
nen ja Essi Eveliina Saajanto, 
Juha Jaakko Pesonen ja Kaisa 
Elina Yrjämä.
Karjasilta: Veli-Matti Haapa-
lainen ja Niina Elise Valli, Ar-
to Juhani Järvelä ja Tiia Hen-
riikka Mäcklin, Henri Pek-
ka Juhana Kosonen ja Jen-
ni Elina Piirainen, Henri Tuo-
mas Arimo Lahtinen ja Ter-
hi Johanna Lotvonen, Tommi 
Petteri Leinonen ja Katariina 
Maria Erho, Henri Erkki Läh-
demäki ja Laura Maria Haa-
pakoski, Kari Antero Moila-
nen ja Teija Maarit Sarja, Ja-
ri-Pekka Olavi Tuikka ja Anu 
Tuulikki Heikkinen, Jari Petri 
Laihola ja Heidi Johanna Tuo-
maala, Jarmo Ensio Ojala ja 
Anna-Stiina Maria Junnola, 
Antti Olavi Stenudd ja Leena 
Kerttuli Mäkelä.
Tuira: Toni Joachim Sevander 
ja Milla Leena Katriina Kan-
kare, Seppo Kalervo Martti-
nen ja Jenni Elli Maria Pelko-
nen, Jarkko Johannes Tuome-
la ja Sanna-Leena Siltakoski, 
Mika Kalervo Peltola ja He-
li Maarit Pellikka, Tommi Jo-
hannes Impola ja Heli Mar-
jukka Korhonen, Jani Jou-
ko Kristian Paasi ja Iiris Ma-
ria Hyvönen, Aki Juhani Pii-
rainen ja Hilkka-Mari Kyllö-
nen, Keijo Tapani Huhta ja 
Inka Tuulia Turpeinen.
Oulujoki: Hannu-Pekka Kok-
konen ja Outi Helena Väy-

rynen, Marko Tapio Määttä 
ja Sanna Kaarina Kokkonen, 
Lasse Tapani Heikura ja Anne 
Kaisa Kemppainen, Vesa Ta-
pani Raappana ja Riikka Su-
sanna Lahtinen, Matti Veik-
ko Kalevi Arffman ja Riikka 
Maria Heikkinen.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Toini Kyllikki 
Hyry 79, Helvi Maria Kynsi-
lehto s.Yliklaavu 93, Laina 
Maria Rintala s. Parttimaa 
85, Kalevi Johannes Siurua 
76, Hilkka Tellervo Vuorial-
ho 91, Eero Yrjönen 93.

Karjasilta: Aune Heleena 
Honkarinta s. Parantainen 
97, Raili Annikki Huttunen 
s. Harjulahti 76, Matti Aulis 
Kröger 83, Laura Sofia Saren 
100, Ossi Matias Virtanen 77.
Tuira: Paavo Niilo Rajakoski 
78, Eila Annikki Ruokolainen 
s. Kangas 66.
Oulujoki: Juha Matti Au-
tio 50, Hilda Johanna Isoaho 
91, Martta Matilda Karjalai-
nen s. Määttä 83, Urho Nes-
tori Lindlöf  98, Esa Olavi Pe-
limanni 78.

  

Sururyhmät läheisensä 
kuoleman kautta menettäneille

Sururyhmässä on mahdollisuus käsitellä omia suruun 
liittyviä ajatuksia ja kokemuksia toisten surevien kanssa. 
Ryhmä kokoontuu 6–8 kertaa. Omaisen kuolemasta tulisi 
olla kulunut vähintään noin kolme kuukautta ja enintään 
noin kaksi vuotta.

Sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille 
aloittaa ti 11.10. Oulun kriisikeskuksessa klo 
18–19.30.
Vetäjinä sairaalapastori Marja-Leena Tahkola ja kriisi-
työntekijä Taija Rintamäki. Tiedustelut ja ilmoittautu-
minen 4.10. mennessä Marja-Leena Tahkolalle, p. 040 
5797 803.

Oulun tuOmiOkirkkOseurakunta

Sururyhmä alkaa to 15.9 klo 16 Vanhan pappilan 
juhlahuoneistossa, Wallinmaan sali, Asemakatu 6.
Vetäjinä kappalainen Ari-Pekka Metso ja diakoniatyön-
tekijä Heidi Karvonen. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. (08) 316 1401.

karjasillan seurakunta

Sururyhmä alkaa ke 14.9. klo 18 Karjasillan 
kirkossa. 
Vetäjinä diakoniatyöntekijä Nina Niemelä ja kappalainen 
Olavi Mäkelä. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä Nina 
Niemelälle, p. 040 5752 711.

tuiran seurakunta

Sururyhmä alkaa to 22.9 klo 15 Tuiran kirkossa.
Vetäjinä pastori Jukka Kolmonen ja diakoniatyöntekijä 
Eeva-Marja Laitinen. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä 
Eeva-Marja Laitiselle, p. 040 5157 267.

OulujOen seurakunta

Sururyhmä alkaa ti 13.9 klo 14 Myllyojan seura-
kuntatalon ystävänkamarissa.
Vetäjinä kappalainen Pentti Kortesluoma ja lehtori 
Riitta Kentala. Ilmoittautuminen 2.9. mennessä Pentti 
Kortesluomalle, p. 040 5752 716 tai  Riitta Kentalalle, p. 
040 5747 094.

w w w.sxc . hu /  T i l e n  K r i ve c
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Kirkkoherranvirastossa 
päivystys maanantaisin 
klo 9.30–12. 
Muina aikoina palvelu 
mobiilivaihteen kautta 
numerosta (08) 8100 565. 
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Oulun 
keskusrekisteristä 
p. 08 3161 300.

 
Diakoniatyöntekijän 
vastaanotto tiistaisin 
klo 9–10 kirkon 
sakastissa.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

19
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Kirpputori 
Tasauskeräyksen 

hyväksi 

to 18.8. ja pe 19.8. 
 klo 12–16 

seurakuntasalissa.

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
21.8. klo 10 vanhan kirkon 
raunioilla. Toimittaa Timo 
Juntunen, kanttorina Kaisa-
marja Stöckell. Kotiseutupäi-
vä. Sateen sattuessa sanaju-
malanpalvelus on kirkossa. 
Raamattu- ja rukousilta ti 
23.8. klo 18 Leena Ketolalla, 
Marjaniementie 85.
Vihityt: Panu Antero Peso-
nen ja Päivi Sinikka Kuusisto, 
Ari Johannes Lapola ja Tiina 
Eliisa Laurila.
Kuollut: Veikko Jaakko Pra-
mila 88.

lumijoki.seurakunta.netLumijoki

Päiväkerhoihin ja kokkiker-
hoon liittyvät asiat: Silja Pih-
lajaniemi p. 050 5308 758 sil-
ja.pihlajaniemi@kotinet.com. 
Remontista johtuen kerhojen 
alkamisesta ilmoitetaan myö-
hemmin.
Perhekerho aloittaa viikol-
la 35.
Miten voisin olla mukana 
viemässä evankeliumia lap-
sille? Miten kerron Raama-
tusta? To 18.8 klo 18.30 srk-
talolla, Pekka Siitonen opas-
taa, näyttää ja kertoo. Osa 1. 
Tervetuloa mukaan!
Iltamessu su 21.8. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Olavi Pa-
lovaara ja kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen.
Hartaushetki ke 24.8. klo 14 
Lumilyhdyssä.
Miten voisin olla mukana 
viemässä evankeliumia lap-
sille? Miten kerron Raama-
tusta? To 25.8 klo 18.30 srk-
talolla, Pekka Siitonen opas-
taa, näyttää ja kertoo. Osa 2. 

Diakonia: Mielenterveyskun-
toutujien perinteinen syys-
retki Rokuan kuntokeskuk-
seen ti 13.9. Luonnon läheis-
tä ohjelmaa, ulkoilua ja yh-
dessäoloa ja ilman muuta 
hyvää ruokaa! Ks. Muhoksen 
ilmoitukset. Lisätietoja ja il-
moittautumiset Marjolle vii-
meistään 29.8 p. 045 6381 
973. Retken hinta 5 €.
Lasten ja nuorten leiritoi-
minnan tukeminen onnis-
tuu hyvin leirirahaston 
kautta. Tuki maksetaan tilil-
le 574119-27433 / LAHJOITUS-
VARAT, viestikenttään LEIRI-
RAHASTO. Kaikki apu ote-
taan kiitollisuudella vastaan! 
Lisätietoja Markulta p. 045 
2369 094.
Rauhanyhdistys: Nuotioilta-
seurat pe 19.8. klo 19 Raimo 
Niemikorvella. Seurat su 21.8. 
klo 16 Lumilyhdyssä.
Avioliittoon vihitty: Heikki 
Samuli Kauppi ja Jaana Ma-
rianne Okkonen.

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki
avoinna 
ma,ke,pe
klo 9–14
 
Kirkkoherranvirasto 
(08) 387 172
 
Srk-talo 
(08) 387 395
 
Kerhohuone
(08) 387 512

Tasauskirpputorilla tuetaan Nepalin köyhimpiä

Päiväkerhoon 
ilmoittau-
tuminen 

3–5-vuotiaiden päivä-
kerho kokoontuu ker-
ran viikossa kirkon ker-
hohuoneella. Lisätie-
toja ja ilmoittautumi-
nen kerhoon Kaisa-
marja Stöckell p. 040 
7430 381. Kerho alkaa 
ke 24.8. klo 9.30.

Pastori 
Timo Juntusen 
kirkkoherran 

virkaanasettaminen 
su 28.8. klo 10. 

Toimittaa piispa 
Samuel Salmi. 

Kartanossa kajahtaa 

ke 24.8. klo 14 palvelukoti 
Saarenkartanossa. 

Musiikkia ja yhteislauluja 
päiväkahvien aikaan.

Hailuodossa toimii 
viikon kirpputori, 
jonka tuotolla 
parannetaan Nepalin 
vammaisten ja 
alakastilaisten 
elinoloja, 
terveydenhuoltoa ja 
ihmisarvoa.

Kun Aila Sauvola kan-
toi seurakunnan ta-
sauskirpputoripöy-
dälle tavaroita, eräs 

tuttavakysyi leikkimielises-
ti, että aikooko Aila muut-
taa kirkkoon asumaan. Ei 
asumaan, vaan yhdeksi 
kirpparin vapaaehtoiseksi. 

Hailuodon seurakunta-
talossa  on tämän viikon 
toiminut kirpputori, jonka 
tuotto menee Nepalin hä-
dänalaisten auttamiseen.

Seurakuntasisar Marja 
Rantasuomela oli kevääl-
lä kaksi viikkoa Nepalissa 
Oulun hiippakunnan edus-
tajana Suomen Lähetysseu-
ran  Tasausmatkalla.

 – Matka avasi silmät nä-
kemään köyhien ja syrjit-

tyjen hädän. Hyvinvointi 
-Suomessa sitä ei osaa ku-
vitellakaan. Virallisen kas-
tilaitoksen lakkauttamises-
ta huolimatta eriarvoisuus 
elää vahvana nepalilaises-
sa yhteiskunnassa. Alakas-
tilaiset eli dalitit ovat syn-
typeränsä vankeja koko elä-
mänsä.

arvokas 
ihmisyys
Nepalin monet etniset vä-
hemmistöt kokevat saman 
kohtalon. Vammaisuutta 
pidetään  usein jumalten 
tahtona tai entisen elämän 
rikkomusten seurauksena. 
Monet vammaiset elävät 
hävettyinä ja piilotettuina.

Yhteiskunnan rakenteis-
sa sitkeästi elävät ennakko-
luulot jättävät syrjityt ilman 
koulutusta, terveydenhuol-
toa, toimeentuloa ja ihmis-
arvoa. 

– Eräs dalittinainen ker-
toi, että hänen tapaaman-
sa Lähetysseuran työnte-
kijä oli ensimmäinen, joka 
kohteli häntä naisena, jolla 
on ihmisarvo. Köyhyys on 
sanoinkuvaamatonta, osa 

asuu savimajoissa ja  ruo-
kana voi olla rottia, Ranta-
suomela kertoo.

Tasaus-kampanjan kerä-
ystuotolla tarjotaan Nepa-
lin vammaisille ja daliteille 
parannusta elinoloihin. 

– Koulutusmahdollisuus 
avaa tien päästä elämäs-
sä eteenpäin. Heitä koulu-
tetaan esimerkiksi ompeli-
joiksi, kampaajiksi, kanan-
hoitajiksi tai opetetaan vil-
jelemään maata. Naisten 
asemaa parantamaan on 
perustettu naisten kylätoi-
mikuntia, joissa naiset aut-

tavat kanssasisariaan.

apu menee 
perille
Kirpputorilla tavara vaihtaa 
omistajaa. Joku löysi kau-
an etsityn ja myynnistä jo 
poistetun raastimen ome-
nasoseen tekoon,  toinen 
taas hauskoja tauluja.  

Taru Henttu tykkää teh-
dä löytöjä ja pahoittelee, et-
tei Hailuodossa ole vaki-
tuista kirpparia.

– Seurailen netissä hin-
toja. Helmiäkin löytää 
edulliseen hintaan. Yleen-

sä ostan lasten vaatteita, 
nyt mukaan tarttui mat-
kalaukku ja kasseja talven 
Kanarian matkaa varten. 
Myös tuoton käytöllä  hy-
vään tarkoitukseen on os-
tajalle merkitystä.

Rantasuomela kiertää 
syksyn aikana seurakun-
nissa kertomassa  Nepa-
lin tilanteesta ja Tasaus-ke-
räyksestä. Hailuodossa on 
Mikkelinpäivänä kolmen 
polven kirkkopyhä, jolloin  
ohjelmaa on kaikenikäisille 
seurakuntalaisille. Lapsille 
on suunnitteilla nukketeat-

Taru Henttu (oikealla) löysi tasauskirpparilta tarpeellista tavaraa 
talven Kanarianmatkaa varten. Aila Sauvola kertoo vapaaehtoistyön 
tuovan hyvän mielen. 

teria nepalilaisilla nukeilla. 
Syyskaudella musiikkitilai-
suuksien tuotto menee Ta-
saus-kamppanjalle.

– Keräysvarat lähetetään 
Nepaliin Suomen Lähetys-
seuran  kautta.  Olen näh-
nyt  paikanpäällä, että apu 
menee perille, Rantasuo-
mela vakuuttaa.

Tasaus 2011-kampan-
jasta  saa lisätietoja netti-
sivuilta www.tasaus.fi ja sen 
kautta voi myös lahjoittaa. 

tekStI Ja kuVat: 
auLIkkI aLakaNGaS

Nepalista tuoduista nukeista Kaarina Sauvolan nukke on puettu 
nepalilaisen tytön tapaan ja Marja Rantasuomelan nukella on yllään 
tyypillinen pojan koulupuku. Etualalla Siiri Rantasuomela.



20    Nro 25    18.–25.8.2011

eurakunnissa tapahtuu 18.–25.8.2011S

PERHEKERHOON!
Perhekerho on lasten ja aikuisten yhteinen kerho. 
Se on avoin kaikille, eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
 
Perhekerhot aloittavat toimintansa viikolla 34:

• Jokelan vanha koulu, perjantaisin klo 10–11.30 
• Kellon srk-koti, torstaisin klo 9.30–11 
   (aloitus viikolla 35) 
• Martinniemen srk-koti, perjantaisin klo 9.30–11 
• kirkonkylän Wirkkula, perjantaisin klo 10–11.30

www.evl.fi/srk/kempeleKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna 
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17

p.    08 561 4500
fax. 08 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

ma-ti ja pe klo 10–15 
ke klo 10–14
to klo 10–17

Kesän
aukioloajat
31.8. saakka

Puttaan Tupa avoinna to ja 
pe klo 12–15. To 18.8. tarjolla 
kesäkeittoa, 4 € / annos. Läh-
detään kimppakyydeillä osal-
listumaan Piispansauvakäve-
lyyn Ouluun la 27.8. Lähtö 
Puttaan Tuvalta klo 10.30, 
paluu n. 15. Ilm. Johannalle, 
p. 045 1393 993.
Kesäillan sävelhartaus to 
18.8. klo 20 kirkossa. Sofia 
Magdalena -lauluyhtye, joh-
taa Raimo Paaso. Iltahartaus 
Eeva Mertaniemi. Vapaa pää-
sy, ohjelma 2 €.
Lähetysjuhliin liittyvät tal-
koot ti 23.8. klo 12 alkaen 
Puttaan Tuvassa.
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 23.8. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa.

Kirkon ulkomaanavun Toi-
senlaiset Kotikutsut ke 24.8. 
klo 18 Paula Mäkelällä, Nikin-
tie 22, Kello.
Kesän viimeinen Kesäillan 
sävelhartaus to 25.8. klo 20 
srk-keskuksessa. Fermaat-
ti -kuoro, johtaa Soili Autio. 
Iltahartaus piispa Olavi Rim-
piläinen. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 2 €.
Haukiputaan kirkko toimii 
tiekirkkona 6.6.–26.8. ja on 
avoinna yleisölle maanantais-
ta perjantaihin klo 10–18, jol-
loin myös kirkon oppaat ovat 
paikalla.
Kellonkartanon toimintaa: 
Nuorten viikonloppuleiri 20.–
21.8., Kartanon gospelkirkko 
su 21.8. klo 13.
Rauhanyhdistyksen toimin-

Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 2.–4.9. Haukipu-
taalla. Mikäli tarvitset kyytiä 
juhlille la 3.9. Ota yhteyttä lä-
hetyssihteeriin 25.8. mennes-
sä p. 040 779 7705 tai minna.
sorvala@evl.fi.
Kirpputori Ilonpisaran va-
paaehtoisten kokous ma 
22.8. klo 17 kirkkoherranvi-
rastolla. Kokouksessa jaetaan 
syksyn työvuorot. Ota kalen-
teri mukaan. 
Kesäinen perhekahvila lap-
siperheille Kokkokankaan srk 
-keskuksessa ja Keskustan srk 
-talolla ke 24.8. klo 9.30–11. 
Juutalaisin silmin -luento to 
25.8. klo 18 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. Puhujana is-
raelilainen raamatuntutkija 
Daniel Brecher. Luennon ai-
heena Luuk. 2:22-38, esikoi-
sen lunastuksen rituaali.  Mu-
siikkia ja iltakahvit.
Nuttukerho maanantaisin 
klo 18 kirkonkylän srk-talolla 
5.9. alkaen. Omat puikot mu-
kaan. Nuttukerho ottaa vas-
taan lankalahjoituksia (myös 
kerien loppuja), voit tuoda 
niitä kerhoon tai kirkkoher-
ranvirastoon lähetyssihtee-
rille.
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta arkisin klo 9–14, 
Kurikkatie 3.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 21.8 klo 16 ry:llä. 
Opiskelijoiden ilta ti 23.8 klo 
18 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.8. klo 19 
Leena ja Ilpo Väyrysellä, Voi-
tie 2. Seurat su 21.8. klo 16 
ry:llä.
Kastetut: Eveliina Emmi Sofia 
Autio, Lyyli Inkeri Korja, Saa-
ga Johanna Joensuu, Jonne 
Kalevi Hintsala.
Vihitty: Tommi Tapani Haa-
raniemi ja Annika Hanne-
le Ojala, Sami Kalevi Pette-
ri Kujasalo ja Sonja Johan-
na Kuoppamaa, Lau-
ri Aleksi Oikarinen 
ja Annika Hanne-
le Heiskanen, To-

ni Kristian Kiviniemi ja Lee-
na Johanna Äijälä, Martti Jo-
hannes Enbuska ja Suvi Evita 
Korkala, Taisto Henrik Sillan-
korva ja Marja Helena Ahola, 
Kimmo Ilari Kujala ja Mirkka 
Johanna Anias.
Kuollut: Liisa Dagmar Hämä-
läinen s. Sarpa 91, Anja Tuu-
likki Pussinen s. Rantonen 72.

taa: Haukipudas: seurat su 
21.8  klo 17 ry:llä, Kello: seu-
rat su 21.8. klo 17 ry:llä, Jo-
kikylä: seurat su 21.8. klo 16 
ry:llä
Kastettu: Roosa Kristiina Kel-
lokoski, Senja Hellin Feodosia 
Päkkilä, Neea Leena Kaarina 
Päätalo, Ellen Helmi Helena 
Haapalahti, Enni Johanna Ke-
ränen, Sirje Karelia Lasanen, 
Hugo Matias Hiltunen, Alek-
si Johannes Ovaska, Paulus 
Hannu Sakari Hanski, Reet-
ta-Mari Mulari, Joonas Valt-
teri Verronen, Linus Joakim 
Vänttilä.
Avioliittoon kuulutettu: 
Henri Tapio Kaarre ja Hen-
ni Sofia Isohookana, Petri 
Reino Juhani Ruuska ja Hei-
di Kristina Nikkilä, Pekka Ju-

hani Qvist ja Hanna Katarii-
na Järvenpää, Markku Antti 
Rompasaari ja Sirpa Johanna 
Laukkanen, Oiva Einari Parta-
nen ja Salla Kristiina Similä, 

Matti Aukusti Kipinä ja Heli 
Johanna Ahonen.
Kuolleet: Antti Saari 81, Sirk-
ka Kyllikki Alho 91.

Kesäinen 
perhekahvila 
lapsiperheille 

Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa ja Keskustan 

srk-talolla ke 24.8. 
klo 9.30–11.
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SYKSYN YÖKAHVILAT 
klo 18.30–22

2.9.  Kirkonkylä
16.9.  Jääli
7.10.  Kirkonkylä
21.10.  Jääli
4.11.  Kirkonkylä
18.11.  Jääli
2.12.  Kirkonkylä

YÖKAHVILA-AVUSTAJAKSI?
Sinulta vaaditaan 18 vuoden ikää ja reipasta asennetta. 
Ilmoittaudu mukaan, ota yhteyttä
Sannaan 040 5770 628. 
P.S. Riittää, että täytät syksyn aikana 18 vuotta.

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
ma-pe klo 9–16
p. 040 584 4406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki 

Messu su 21.8. klo 10 kirkos-
sa, toimittaa Miia Seppänen, 
avustaa Anne Schönberg. 
Kanttorina Jarkko Metsän-
heimo.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäyntipyyn-
nöt: Erja Haho (Kk) 0400 775 
164 tai Seija Lomma (Kk) 040 
579 3247 ja Jaana Kontio 
(Jääli) 040 579 3248.  
Naisten saunailta to 25.8. 
klo 18–20 Suvelassa. Tule 
viettämään yhteistä aikaa 
saunoen, rentoutuen, pien-
tä iltapalaa nauttien ja illan 
päätteeksi hiljentyen.
Perheleiri 16.–18.9. yhdes-
sä Iin seurakunnan kanssa 
Suvelassa. Tervetuloa Suve-
laan nauttimaan syksystä ja 
yhdessäolosta! Leirillä mah-
dollisuus ulkoilla, askarrel-
la, leikkiä, rentoutua ja hil-
jentyä. Leirin hinta: aikuiset 
46 €, lapset 4–8-v. 23 € ja al-
le 4-vuotiaat ilmaiseksi. Hin-
taan sisältyy majoitus ja ruo-
kailut sekä tapaturmavakuu-
tus. Ilmoittaudu Riina Moi-
laselle p. 040 5609 678 7.9. 
mennessä.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelilla perjantai-
sin klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelilla torstaisin klo 
9.30–11.
Lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12–15 (aloi-
tamme toiminnan 18.8.). Il-
moittautumiset parkkiin al-

kuviikosta p. 0400 835 374 / 
lastenohjaajat. 
Esikkoryhmä ti 23.8. klo 10 
Jäälin kappelilla. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
vanhemmille kahvikupposen 
äärellä.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
21.8. klo 17 Hannu Tuohimaa 
ja Tapio Kukko, rauhanyhdis-
tys.

Kastetut: Niilo Juhani 
Mäkelä, Samuel Matias 
Määttä, Eedla Hilla He-
leena Peltola, Evald Otto 
Tapani Peltola, Pinja Ai-
no Maria Heiska, Joel Nii-
lo Tapani Mäyrä, Matteus 
Urho Paulus Ohtamaa, Jo-
hannes Jalmari Mäkelä.  
Vihityt: Mikko Kalervo 
Still ja Marika Katariina 
Siivikko, Marko Jouni Ma-
tias Heiska ja Pirjo Maarit 
Heiskanen.
Kuolleet: Pekka Olavi Ta-
pio, 53. 

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto
toimii väliaikaisesti 
pappilan 
kivinavetassa, käynti
srk-talon pihan 
puolelta
ma, ti, to ja pe klo 
9–15 ke klo 9–14 ja 
16–18

p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Hartaus to 18.8. ja 25.8. klo 
14 Alatemmeksen vanhain-
kodilla.
Vapaaehtoistyössä mukana 
oleville ja vapaaehtoistyös-
tä kiinnostuneille tukihen-
kilöilta tänään 18.8. klo 18 
seurakuntatalolla. Mukana 
diakonissa vs. Marika Kamps 
ja Sinikka Ilmonen. Katseet 
kohti syksyä.
Syysretki mielenterveys-
kuntoutujille Rokualle 13.9. 
Lähtö klo 8.35 taksi-asema. 
Ilmoittaudu 30.8. mennessä 
Marikalle p. 044 7521 226 tai
Mairelle p. 050 4302 023. 
Hinta 5 €. Katso Muhoksen 
mainos!
Ajanvaraus diakoniatyön-
tekijän vastaanotolle ja ko-
tikäyntipyynnöt 26.8. asti: 
Kirkonkylän diakoniatoimis-
to ke klo 9–10 Sinikka Ilmo-
nen p. 044 7521 226. Tupos 
Vanamo to klo 9–10 Marja-
Liisa Hautamäki p. 055 7521 
227. Myös muina aikoina voi 

soittaa.
Nuorisotyö: Nuortenillat 
torstaisin klo 18–20 parilli-
silla viikoilla NuorisoNurkas-
sa ja parittomina Vanamon 
Olkkarissa. Syksyn ensimmäi-
nen nuortenilta to 25.8. klo 
18–20 NuorisoNurkassa. Ha-
luaisitko näytellä, tanssia, la-
vastaa, puvustaa tai toimia 
vaikka valomiehenä? Tule 
mukaan nuorisotyön näytel-
mäprojektiin! Ilmoittautu-
miset ja kysymykset aiheesta 
Kirsille p. 044 7521 225. Näy-

telmäprojektin ensimmäinen 
kokoontuminen ti 23.8. klo 
18 NuorisoNurkassa.
Varhaisnuorisotyö: Limin-
gan seurakunta järjestää 
kerhotoimintaa 7–14-vuoti-
aille kirkonkylällä ja Tupok-
sessa. Kerhot alkavat viikol-
la 36. Seuraa ilmoittelua tai 
ota yhteyttä nuorisotyön-
ohjaaja Maria Matilaiseen p. 
044 7521 236.
Päiväkerho: Päiväkerhot al-
kavat viikolla 35. Kerholais-
ten nimilistat voi käydä kat-
somassa oman kerhopaikan 
ovesta viikolla 34. (Vanamo 
ja Koti-Pietilä)
Perhekerhot jatkuvat viikol-
la 36. Koti-Pietilässä tiistaisin 
klo 9.30–11. Vanamossa kes-
kiviikkoisin klo 9.30–11.
Rauhanyhdistys: Aluetoimi-
henkilöiden virkistysilta pe 
19.8. klo 18 Umpimähkässä ja 
nuotioilta klo 19.00 Saara  ja 
Pekka Raappanalla. Seurat su 
21.8. klo 14 Niittypirtin palve-
lutalolla sekä klo 17 ja 18.30 
seurat ry:llä.
Kastettu: Aatto Eemeli El-
gbacka, Venla Helmi Anne-
li Hannila, Lotta Taika Hele-
na Ilmarinen, Iisa Ella Janet-
te Luoto, Pihla Helmi Sofia 
Kuoppala, Alisa Aleksandra 
Yli, Sofia Aino Elina Alala-
lo, Noora Maria Bragge, Riku 
Jaakko Antero Eskola, Alek-
si Joona Juhani ja Arttu Mii-
ka Matias Hyyppä, Ilari Alek-
santeri Jaakola, Edvin Aaro-
ni Lapinkangas, Sara Maa-
rit Lappalainen, Suvi Annik-

Lähetyksen 
pihaseurat 
su 28.8. klo 15 

seurakuntatalon terassilla 
ja salissa tasauskeräyksen 

hyväksi. Mukana 
Nepalissa tasausmatkalla 
ollut Marja Rantasuomela 
Hailuodosta. Tilaisuudessa 
kahvitarjoilua ja arvontaa.

ki Petäjäsuvanto, Lenni Her-
manni Pikkumäki, Veeti Vilja-
mi Posio, Lotta Eveliina Pulli, 
Ida Jessica Saloranta.
Vihitty: Ari Olavi Supperi ja 
Maarit Hannele Sääski, Lau-
ri Tapio Hiltunen ja Riikka Jo-
hanna Ahonen, Pertti Johan-
nes Keinänen ja Eija Maaria 
Junnila, Juha Tapani Keski-

Sämpi ja Essimaria Niemitalo, 
Esa Antero Kuronen ja Paula
Kristiina Koski, Esa Einari 
Haapalainen ja Senni Johan-
na Anttila, Juha-Pekka Hiltu-
nen ja Eeva Liisa Kurkinen, 
Jarkko Mikko Eemeli Härmä 
ja Hanna Kaisu Eliisa Ollakka.
Kuollut: Eero Jaakko Pakas-
lahti 71.

TOIMINTASTARTTI 
ja YÖKAHVILA 
Suvelassa 19.8. 

Aloitamme klo 18.30 
Varttikirkolla ja 
jatkamme yökahvilan 
merkeissä 22.00 asti. 
Tule ilmoittautumaan 
isoskoulutukseen, 
kerhonohjaajaksi, retkille 
ja muihin tapahtumiin. 
Erityisesti mukaan 
kutsutaan tänä vuonna 
rippikoulunsa käyneet 
ja heidän isosensa. 
Tervetuloa!

Nuorisotyön
syyskauden avaus
Limingan kirkossa 21.8.2011
kello 17.30 Infoa toiminnasta
kello18 Gospelmessu ja isosten
siunaus
Lopuksi mahdollisuus ilmoittautua
mukaan toimintaan sekä
kirkkokahvit.
TERVETULOA!
Limingan seurakunnan nuorisotyö
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Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 10–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite:
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 533 1284
fax. (08) 533 1284

Kirkkoherra 
040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Leireille 
unohtuneita 
vaatteita ja 
tavaroita voi 

tiedustella 
kirkkoherran-

virastosta.

Yhteiset syntymäpäiväjuh-
lat to 18.8. klo 13 seurakun-
tatalossa heinä–syyskuun ai-
kana ”pyöreitä vuosia” täyt-
täville. Kutsun saaneet, ter-
vetuloa yksin tai omaisen/ys-
tävän kanssa. 
Hartaus to 18.8. klo 14 Vire-
kodissa, Jouni Heikkinen.
Hartaus ke 24.8. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Jouni 
Heikkinen.
Hartaus to 25.8. klo 13.30 
Mikevan palvelukodeissa, 
Jouni Heikkinen.
Iltahartaus to 25.8. klo 19 
Rokualla, Pekka Kyllönen.
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat ”Jumala kutsuu” 
2.–4.9. Haukiputaalla. Tar-
kempi ohjelma löytyy osoit-
teesta www.oulunhiippa-
kunnanlahetysjuhlat.fi 
Lapset: Päivärinteen kolmi-
vuotiaiden kerhossa on va-
paita paikkoja. Kerho ko-
koontuu perjantaisin klo 9 
–10.30.
Lapset ja perheet: Perheker-
hot tiistaisin klo 9.30–11.30 
seurakuntatalossa ja klo 10–
12 Päivärinteen seurakunta-
salissa sekä torstaisin klo 10–
12 Laitasaaren rukoushuo-
neella (joka toinen torstai, 
parillinen viikko) ja Mänty-
rannan koululla (joka toinen 
torstai, pariton viikko). 
Rippikoulut: Rippikoulu-

jen startti-ilta ke 31.8. klo 
18 seurakuntatalossa. Kaikki 
vuoden 2012 rippikoululaiset 
mukaan! 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho to 25.8. 
klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 19.8. klo 19 miesten jär-
jestämä toimintailta ry:llä. 
Su 21.8. klo 12 yhteinen py-
häkoulu ry:llä. Klo 17 seurat 
ry:llä. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 19.8. klo 19 sisaril-
ta ry:llä. Su 21.8. 
klo 17 seurat 
ry:llä. 
Kastet-
tu: Vee-
ra Kai-
sa An-
neli Ho-
lappa, 
Luka Sa-
muel Ih-
me, Touko 
Mikael Kor-
honen, Sami Au-
kusti Kukkohovi, Timi Einari 
Johannes Suorsa, Joonas Ot-
so Juhani Yrjänäinen.
Vihitty: Kalle Tuomas Vihtori 
Heilimä ja Riikka Pauliina Les-
onen, Janne Juhani Kukkoho-
vi ja Satu Sinikka Lamberg. 
Kuollut: Maija-Liisa Juvani s. 
Virtanen 79.

kirkkoherranvirasto
(08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13

Virkatodistus pyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi 
tai numerosta 
(08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta@evl.fi

www.oulunsalonseurakunta.fi

Hartaus ke 24.8. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna Sal-
mi.
Hartaus to 25.8. klo 13, 
Kempeleen vuode-
osastolla, Vesa 
Äärelä.
Kinkerit ke 
24.8. klo 18 
Oulunsalon 
museolla.
Perhekerho Re-
pussa ja Salon-
pään ry:llä keski-
viikkoisin klo 9.30-
11 ja Parkkikerho per-
hepäivähoidon väelle Vat-
tukujalla keskiviikkoisin klo 
9–10.30. 
Oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 2.–4.9. Haukipu-
taalla. Mikäli tarvitset kyy-
tiä juhlille la 3.9. Ota yh-
teyttä lähetyssihteeriin 25.8. 

Lähtösaarna 
ja kahvit 28.8.

Kappalainen Vesa Ääre-
lä on valittu Kempeleen 
seurakunnan kappalai-
sen virkaan 1.9. alkaen. 
Vesan lähtösaarna ja 
kahvit sunnuntaina 28.8. 

Oulunsalo
mennessä p. 040 779 7705 tai 
minna.sorvala@evl.fi.
Kirkonkylän ry: Seurat 

su 21.8. klo 16 seurat 
ry:llä, Jorma Vuor-

ma, Matti Lääk-
kö. Ma 22.8. klo 
18.30 pyhäkou-
luopettajien 
kokous, ”Lapsi 
uskon esikuva-
na” Jouni Hin-

tikka. Su 28.8. 
klo 16 raamattu-

luokka, seurat ja ko-
lehtimyyjäiset ry, Tapani 

Mikkonen. 
Salonpään ry:  Seurat su 
21.8. klo 16 ry:llä, Pentti Esko-
la ja Lauri Karhumaa. Nuor-
tenilta la 27.8. klo 18 Umpi-
mähkässä.
Kastettu: Aada Linnea Elisa-
bet Huhtanen, Elena Amelia 

Nostot:
”Rytmiä ja riimiä”- kerho
Kinkerit
Kansanlaulukirkko

”Rytmiä ja riimiä” -kerho 
aloittaa elokuussa

On tarkoitettu vauvalle ja vanhemmalle. 
Tärkeässä osassa tätä kerhoa on vauvan kanssa 
vietettävä yhteinen toimintahetki. Hetki 
koostuu laulusta, lorusta, rytmistä ja liikkeestä. 
Lisäksi kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia 
yhdessä. 
Mukaan mahtuu 8 vanhempi-lapsi-paria. 
Kerhon ensimmäinen kokoontuminen on 30.8. 
Kokoontumiset tiistaisin klo 9.30–11 Repussa 
(Opintie 2).  Ilmoittautuminen kerhoon 
p. 044 7453 871 / Heidi Lampela. 

Kuha, Iida Emilia Andersson. 
Jere Sakari Johannes Isohätä-
lä, Helea Pauliina Pudas, Ju-
lia Katariina Mikkonen, Pee-
tu Alvari Lyytikäinen.
Vihitty: Jarkko Johannes Su-
tinen ja Päivi Marjatta Kar-
vonen, Juhani Mikael Haapa-
lahti ja  Aino-Maria Airas, Ni-
ko Oskari Tuominen ja Kati 
Jannika Katariina Koskinen. 

Löytötavaroita: 
Koortilan leireille 

unohtuneita vaatteita 
ja hautausmaalta 

löytyneet silmälasit ovat 
kirkkoherranvirastossa, 

josta niitä voi tiedustella 
ja noutaa tuntomerk-

kejä vastaan! 

Maunonpäiväseurat to 18.8. klo 19 
seurakuntatalossa, rehtori Maarit Leskelä, rovasti 
Toivo Hyyryläinen, Jouni Heikkinen, iltapala ja kahvi.
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Pyhännän lapsi- 
ja nuorisokuorojen
 levyn julkistamis-

tilaisuus 
su 21.8. klo 19  

Pyhännän kirkossa. 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, to, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Seurakuntatoimistot
Kestilä, Pulkkila, 
Pyhäntä ke klo 9–12
Rantsila ma, ti, ke 
klo 9–12

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kirkkoherranvirasto
ma-pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17
p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611

Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
044 7372 630
Salme Kinnunen
044 7372 631

KeSTiLä
Nuotioilta pe 19.8. klo 19 
ry:llä.
Seurat su 21.8. klo 13.15 Pih-
lajistossa ja klo 19 ry:llä, 
Pentti Räisänen.
Aikuisten raamattuluokka 
pe 26.8. klo 19 Salme ja Jari 
Pikkaraisella.
Kastettu: Aleksi Matias Kei-
häskoski.
Vihitty: Juha-Pekka Hiltunen 
ja Eeva Liisa Kurkinen, Heik-
ki Tapani Kilpelänaho ja Tar-
ja Minna Maarit Pukkinen, 
Jaakko Matias Keihäskoski ja 
Jenni Riikka Juulia Aho.
Kuollut: Aimo Mikael Hyvö-
nen 71.

PiiPPOLa
Koulukirkko pe 19.8. klo 10 
Piippolan kirkossa, toimittaa 
Erkki Piri, kanttorina Veijo 
Kinnunen.
Piippolan ja Pyhännän uute-
na diakoniatyöntekijänä on 
aloittanut  Mervi Karttunen, 
p. 020 7109 856.
Kastettu: Viljo Elias Korsu-
lainen.
Vihitty: Timo Jukka Joonas 
Tavasti ja Marika Emilia Saas-
tamoinen
Kuollut: Tyyne Maria Ikola s. 
Mård 93.

PuLKKiLa
Kesäseurojen ehtoolliskirk-
ko la 20.8. klo 9 kirkossa, Jor-
ma Niinikoski.
Kesäseurat su 21.8 klo 12 ja 
klo 18.30 ry:llä, Raimo Kaisto 
ja Toivo Kalliokoski.

Hartaus Siikalatvan vuode-
osastolla su 21.8. klo 14.
Tuuletuspäivä ke 24.8. klo 12 
Pulkkilan pappila, kirpputori- 
ym. tavaraa myytävänä dia-
konian hyväksi
Ehtoollishartaus pe 26.8. klo 
13 Koivulehdossa.
Kuulutettu: Fredrik Andreas 
Andersson ja Katja Susanna 
Meriläinen
Kuollut: Paavo Iisakki Virk-
kunen 80.

PyHänTä
Nuotioilta pe 19.8. klo 19 J 
Kiviojalla. 
Seurat  su 21.8. klo 15 ry:llä.
Pyhännän lapsi- ja nuoriso-
kuorojen levyn julkistamis-
tilaisuus su 21.8. klo 19  kir-
kossa. 
Nuotioilta ti 23.8. klo 18 gril-
likodalla.
Nuorisokuoro ke 24.8. klo 17 
srk-talossa, harjoitukset alka-
vat, uusia yläkoulu- ja lukioi-
käisiä laulajia otetaan mu-
kaan.
Ehtoollishartaus to 25.8. klo 
13 Nestorissa.
Lapsikuoro to 25.8. klo 16.30 
srk-talossa, harjoitukset al-
kavat, uusia alakouluikäisiä 
laulajia otetaan mukaan. 
Perttulinpäivän myyjäi-
set ja keittoa lähetys-
työn hyväksi la 27.8. klo 
10–13 Pyhännän kunnan-
talon edessä.
Perttulinpäivän perinne-
jumalanpalvelus su 28.8. 
klo 13  kirkossa, Perttu Kyl-
lönen, kanttorina Veijo Kin-

nunen, nuorisokuoro avus-
taa, seppelten lasku sankari-
haudoilla, päiväjuhla klo 14 
srk-talolla, jossa mm. lapsi- ja 
nuorisokuoro esiintyvät.
Piippolan ja Pyhännän uute-
na diakoniatyöntekijänä on 
aloittanut  Mervi Karttunen, 
p. 020 7109 856.
Kastettu: Reima Visa Armas 
Kamula, Toni Tapio Lyytikäi-
nen.

RanTSiLa
Ehtoollishartaus to 18.8. klo 
14 Pohjantähden päiväsalissa.
Kodinilta pe 19.8. klo 19 
ry:llä, alustus Raili Lampela.
Rauhanyhdistyksen syys-
seurat  27.–28.8.:  lauluilta la 
27.8. klo 19 kirkossa,  messu 
su 28.8. klo 13, jonka jälkeen 
päiväseurat n. 14.30 ja ilta-
seurat 18.30 srk-talossa. Pu-
hujina Jorma Niinikoski ja Es-
ko Lapinoja.
Rantsilan lapsikuoro Stel-
lat ke 31.8. klo 17 srk-talos-
sa. Lapsikuoroon voi pyrkiä 
tuntia ennen alkua eli klo 

Kahdenvartin kirkko to 18.8. 
klo 14 Tyrnävän kirkossa. 
Tilaisuus on nimen-
sä mukaisesti kes-
toltaan lyhyt ja 
suunniteltu eri-
tyisesti ikäihmi-
siä varten. Mikä-
li sää sallii, kahvit 
juodaan kirkon pi-
halla.
Kerhonohjaajakoulutus rip-
pikoulun käyneille nuorille 
la 20.8. klo 11–14 Tyrnävän 
srk-talolla. Isoskoulutus (2. 
vuosi) la 20.8. klo 15–17 Tyr-
nävän srk-talolla.

Isoskoulutus (1. vuosi) la 
27.8. klo 11–15 Tyrnävän 

srk-talolla. Isoskoulu-
tukseen ilmoittautu-
minen 26.8. men-
nessä Merjalle 044 
7372 617.
Ikäihmisten leiri-

päivä ke 24.8. Ke-
säkodilla. Lähtö klo 9 

Tyrnävän srk-talolta ja pa-
luu klo 16 mennessä. Osallis-
tumismaksu 5 €, sis. kyydin, 
ruoan ja kahvin. Ilm. 22.8. 
mennessä khranvirastoon 
(08) 5640 600.
Rovastikunnallinen mielen-
terveyskuntoutujien syys-
retki ti 13.9. Rokualle. Lähtö 
klo 8.55 Tyrnävän srk-talol-
ta ja paluu klo 17 mennessä. 
Ilm. 30.8. mennessä Salmelle 
044 7372 631.
Temmes: Herättäjän kirkko-
pyhä su 28.8. klo 12 Temmek-
sen kirkossa, messun jälkeen 
kirkkokahvi ja Siioninvirsiseu-
rat srk-talolla. Mukana Mat-
ti Nuorala.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Nuotioilta la 20.8. klo 19 Kai-

Kirkkoherran-
virasto ja muut 

toimistot 
suljettu 19.8.

Hyvä vapaaehtoinen
Vares-verkosto järjestää yhteistyössä Lomakotien Liiton 
ja Lomakoti Onnelan kanssa Oulun seudun vapaaehtoi-
sille suunnatun tuetun loman 3.–8.10.
Lomakoti Onnela sijaitsee Haukiputaan Asemakylässä 
Kiiminkijoen rannalla.
Tuettuun lomaan on mahdollista päästä joka toinen 
vuosi ja saada lomatukea, jolloin täysihoitovuorokausi 
maksaa 20 € ja kokonaishinnaksi tulee 100 €.
Lomatuki myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja ter-
veydellisin perustein. Jokainen hakemus käsitellään yk-
silöllisesti ja luottamuksellisesti. Hakuaika päättyy 31.8.
Lisätietoja ja hakemuskaavakkeita saat Salme Kinnusel-
ta p. 044 7372 631.

Perhevaellus 
Rokualla la 27.8.
Mukaan otetaan linja-au-
tollinen innokkaita vael-
tajia, joiden pitäisi jaksaa 
vaeltaa n. 10 km.
Ohjelma: klo 9 Lähtö Tyr-
nävän S-marketilta
klo 10 Rokuan kuntokeskus
klo 16 Takaisin kuntokes-
kuksella
Saunomista ja uintia / 
omakustanteinen
klo 18 Paluu takaisin Tyr-
nävälle
Matkalle omat eväät.
Järjestelyt/kuljetuksen hoi-
taa seurakunta ja kunta.
Ilmoittautumiset 22.8. 
mennessä khranvirastoon 
(08) 5640 600. Lisätietoja: 
Salme Kinnunen 044 7372 
631 ja Vellu Hietikko 050 
3430 303.

Päivä- ja perhekerhot 
alkavat viikolla 35 
Perhekerho 
keskiviikkoisin 
Temmeksen  srk-talolla ja 
Murron kerhohuoneessa 
(Kauttaranta 12 A 2) klo 
10–12 sekä torstaisin 
Tyrnävän  srk-talolla klo 
10–12 ja 13–15.

Ruskaretki 
seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöille 
13.–15.9.
Ohjelmassa vierailu Pajalassa Laestadiuksen museossa, 
saksalaisten hautausmaalla, napapiirillä sekä Rovanie-
men kirkossa, kaupunkikierros ja saunomista luonnon-
kauniissa leirikeskuksessa sekä vierailu Posiolla Pentikin
myymälässä. Yövymme Rovaniemen seurakunnan omis-
tamassa leirikeskuksessa Norvajärvellä. Majoitus on 4 h 
huoneissa, mutta mahdollisuus on myös yhden hengen
huoneeseen (lisämaksu tuolloin 20 € / yö).
Hinta: 70 € sis. kuljetuksen ja majoituksen sekä leirikes-
kuksen tarjoilut. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi 
retkiohjelma sekä 50 € ennakkomaksu.
Ilm. 29.8. mennessä kirkkoherranvirastoon (08) 5640 600. 
Matkalle otetaan 48 henkilöä. Lisätietoja Ulla Palosaari 
044 344 3012 ja Salme Kinnunen 044 7372 631.

Tyrnävän seurakunnan 
retki Lähetysjuhlille 
Haukiputaalle la 3.9. 
Seurakunta tarjoaa me-
no-paluubussikuljetuk-
sen. Lähtö Temmeksen 
kaupan edestä klo 11.30 
-Tyrnävän seurakuntata-
lo 11.45 (-Murto tarvitta-
essa) -Haukipudas. Paluu-
matka takaisin alkaa klo 
22. Monipuolinen ohjel-
ma. Lisätietoja ohjelmas-
ta www.oulunhiippakun-
nanlahetysjuhlat.fi. Ruo-
kailut maksetaan itse: 
Aik. 8 € /ateria, 4–14 v. 4 € 
/ateria, nuoremmat ilmai-
seksi. Retkelle lähtijän on 
pystyttävä liikkumaan it-
senäisesti kirkonkylällä eri 
tapahtumapaikkojen vä-
liä. Seurakunta on varan-
nut Pekka Simojoen Maja-
talo-iltaan 10 lippua (10 €, 
sis. iltapalan). Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Outi 
Pohjaselle 30.8. mennes-
sä p. 044 7372 612 tai outi.
pohjanen@evl.fi.

Seurakunnan päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 
Siikalatvan seurakunnan syksyllä alkaviin päiväkerhoi-
hin ilmoittautuminen 19.8. saakka internetissä, osoit-
teessa www.siikalatvanseurakunta.fi. 

Retki hiippakunnan 
lähetysjuhlille 
Haukiputaalle la 3.9. 
Kyytimaksu 35 €. 
Ilmoittautumiset viimeis-
tään la 27.8. Enna Junnol-
le p. 040 508 4862.

ja ja Tapani Töllillä. Seurat su 
21.8. klo 16 ry:llä. Myyjäiset 
pe 26.8. klo 19 ry:llä, iltapa-
la klo 18.30.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 19.8. klo 19 
Leena ja Ilpo Väyrysellä, Voi-
tie 2. Seurat su 21.8. klo 16 

ry:llä.
Kastettu: Iivari Valdemar 
Alanko, Ella Juulia Kälkäjä, 
Niina Matleena Lepistö, Kat-
ri Maria Maksimainen, Arttu 
Hermanni Määttä, Selma Lii-
na Määttä, Hugo Esko Eina-
ri Tölli.

Vihitty: Juha Rauno Autio ja 
Sisko Annikki Ojalehto. Juha-
na Jarmo Tapani Nikula (Kala-
joki evl) ja Nelli Maria Evelii-
na Kauppi.
Kuollut: Tuovi Esteri Tervo e. 
Kuosmanen s. Ryynänen 94.

A
u

likki A
lakan

g
as

16 Rantsilan srk-talossa. En-
tisten kuorolaisten ei tarvit-
se pyrkiä uudelleen. Tiedus-
telut kanttori Arja Leinonen 

p. 044 5181 151.
Kuollut: Mauno Kalevi Mä-
läskä 49.
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Sonja sai vieraita Englannista

Aamiainen on runsas, ja 
pöydältä löytyy supisuo-
malaisia, kotoisia herk-
kuja, kuten karjalanpii-

rakoita munavoin kera, hilloja ja 
mustikkapiirakkaa. 

Ruotsissa pidetyltä kansainvä-
liseltä Jamboree-partioleiriltä pa-
lanneet 17-vuotiaat englantilai-
set Marianna Zalewski ja Sophie 
Wilkinson saavat nauttia kempe-
leläisen Kanasen perheen avokäti-
sestä ystävällisyydestä ja vieraan-
varaisuudesta parin päivän Suo-
men vierailullaan. 

Isäntäperheen tytär Sonja Ka-
nanen oli myös mukana naapuri-
maan suurleirillä. Kotiinpaluuilta-
na brittitytöt pääsivät heti maista-
maan Sonjan heittelemiä löylyjä. 

– Oli kuuma, välillä istuttiin 
ulkona viilenemässä, tytöt nau-
ravat. 

Kansainvälisiin partioleireihin 
olennaisesti kuuluva Home Hos-
pitality eli HH, vapaasti kään-
nettynä Kotien vieraanvaraisuus, 
palvelee nuoria, jotka pääsevät 
tutustumaan vieraisiin maihin ja 
kulttuureihin ikään kuin ”keit-
tiön kautta”, majoittuen täyshoi-
dolla paikalliseen perheeseen, jos-
sa myös yleensä joku omistakin 
lapsista kuuluu partioon. 

Vieraita voi tulla aina Espan-
jaa ja Hong Kongia myöten, ja he 
viipyvät perheessä muutamia päi-
viä. Majoitettavalle täytyy löytyä 
suihkumahdollisuus sekä oma 
huone yöpymiseen. 

Jaettuja 
kokemuksia maailmalta
Kaikki tytöt ovat tyytyväisiä juuri 
päättyneeseen suurleiriin. Uusia 
tuttavuuksia solmittiin, ja maa-
ilma avartui. Ainoa harmittava 
käytännön seikka oli sateinen sää.

Murheellisen varjonsa leiriin 
heitti vain viisi päivää ennen Jam-
boreen starttia Norjassa sattuneet 
terroriteot, joissa suurin osa sur-
mansa saaneista oli partiolaisten 
itsensä ikäisiä. 

– Pidimme minuutin hiljaisuu-
den uhrien muistoksi, Sophie ker-
too. 

Hän tutustui myös Egyptis-
tä tulleeseen nuoreen, joka kertoi 
maassaan vuoden aikana tapah-
tuneista mullistuksista ja verilöy-
lystä. Kotimaansa Englannin vii-
meaikaiset nuorisomellakat saa-
vat Sophielta napakan kommen-
tin. 

– Aina löytyy niitä, jotka et-
sivät verukkeita saada osoittaa 
mieltään ja kapinoida.

Suomen ja Englannin erilai-
suudesta keskustellessamme Ma-
rianna kertoo panneensa merkil-
le Suomen ympäristön puhtau-
den, kotimaassa kun katujenvar-
sien roskaaminen on valitettavan 
yleistä. 

– Ja kaikkialla täällä ihmiset 
ovat niin oudon hiljaa, tytöt nau-
ravat. 

Isäntäperheen Sonja, ensi ke-
vään abiturientti, osallistuu kui-
tenkin sujuvasti keskusteluun hy-

vällä englannin kielellään, ja kaa-
taa samalla Muumi-mukeihin 
kaikille maistuvaa teetä. 

kämppäiltamissa 
tyrnävällä
Partioliikkeen kasvattava vaiku-
tus kuuluu ja näkyy tyttöjen iloi-
sessa ja vuolaassa puheenparres-
sa. Ryhmässä toimiminen, mui-
den auttaminen, kädentaidot, 
luonnonläheisyys ja kansainväli-
nen toiminta vilahtavat keskus-

Limingan seurakunnan lippu-
kunta Niittykärppiin kuulu-
vat Fanni Anttila (17) ja si-
sarukset Veikko (15) ja An-

ni Rantakokko (17) osallistuivat 
heinä-elokuun vaihteessa maa-
ilman suurimpaan partiolaisten 
kokoontumiseen, Jamboreehen, 
johon osallistui 40 000 partiolais-
ta ympäri maailman.

Veikko toteaa heti, että Jambo-
ree oli paras partiokokemus tähän 
asti, ja takaisin on päästävä. Li-
minkalaisten matka paikan pääl-
le Etelä-Ruotsiin kesti kaksi päi-
vää, ja matkaa tehtiin bussilla ja 
laivalla. Paluumatkalla pysähdyt-
tiin päiväksi ihastelemaan myös 
Tukholmaa.

kuningas 
kaarle kustaa vieraana
Leirillä oli päivisin yhteistä ohjel-
maa, mutta kolmesta eteenpäin 
oli yleensä vapaata. 

– Vapaa-ajalla juteltiin ihmis-
ten kanssa, pyörittiin Jamboree 
shopissa, räpsittiin kuvia, jono-
tettiin pitkissäkin kiskajonoissa 
ja vain nautittiin toistemme seu-

Niittykärpät palasivat Jamboreelta
rasta, Fanni kertoo.

Annin mielestä vapaa-aika oli 
parasta, koska silloin ehti tutus-
tua leirialueen aktiviteetteihin. 

– Eri uskontoja esittelevä Faith 
and Believes -alue oli erityisen 
mielenkiintoinen. Jokaisella maa-
ilmanuskonnolla oli oma telttan-
sa, jossa kerrottiin uskonnoista 
ja joissa oli erilaisia aktiviteette-
ja. Maalasimme ikoneita, saim-
me hennatatuoinnit, valoimme 
kynttilöitä, teimme avaimenperiä 
ja kirjoitimme nimemme hepre-
aksi. Uskonnon kirjoituksiin ker-
taavalle se oli aika hyvä paikka, 
Anni tuumaa.

Kolmena iltana oli koko leirin 
suuria ohjelmia; avajaiset, Mid 
Event ja päättäjäiset. 

– Päättäjäiset olivat mahtavat, 
kun Europe soitti ja Ruotsin ku-
ningas leikitti meitä, Anni kertoo 
huimasta ohjelmasta.

Rumpuja 
ja elämää pakolaisena
Eri kansallisuudet asuivat samal-
la alueella vieri viereen pystyteis-
sä teltoissa. Kokemus opetti pal-

jon ihmisten erilaisuudesta ja toi-
saalta samanlaisuudesta.

– Oli hienoa huomata, miten 
valtava määrä partiolaisia maa-
ilmassa on, ja miten meitä kaik-
kia yhdistävät samat ajatukset esi-
merkiksi rauhasta, Anni kertoo.

Rauhan tärkeyden saattoi tun-
tea myös omissa nahoissaan. 

– Opin millaista on olla pako-
laisena, koska otin osaa yhteen pe-
liin, jossa simuloitiin millaista on 
olla pakolaisena, Veikko kertoo. 

Sopeutumiskykyä ja suvaitse-
mista myös tarvittiin. 

– Tutustuimme kuwaitilais-
ten naapureidemme kulttuuriin, 
kun he rummuttivat aamukuu-
desta kahteen saakka yöllä, An-
ni huokaa.

Kaikki kolme tapasivat leirillä 
myös ”vanhoja tuttuja”, eli hong-
kongilaiset, jotka kyläilivät heillä 
ennen leiriä. 

Fanni huomasi sen, ettei ruot-
sia tai englantia tarvinnut osata 
täydellisesti tullakseen ymmär-
retyksi. Hänen mieleensä jäi par-
haiten belgialainen poika, joka oli 
keksinyt oivan bisneksen. 

– Hän tuuletti kuumana päi-
vänä ihmisiä pahvinpalalla vii-
den kruunun vastineeksi. 

Tulevalta partiokaudelta Fan-
ni odottaa paljon hauskoja leirejä 
niin samoajaporukalla kuin isom-
mallakin lössillä. Veikko saa joh-
taakseen vartion, ja vartionjohta-

jaksi palaa myös isosisko Anni. 
– Alan johtamaan parin vuo-

den tauon jälkeen, tällä kertaa 
10-vuotiaita tyttöjä kaverini kans-
sa. Varmasti tulee olemaan tosi ki-
vaa, vaikka työtä tietenkin riittää.

eLSI SaLOVaaRa

telussa, ja nuorten tulevaisuuden 
ammatitkin nojautuvat tavalla tai 
toisella samoihin arvoihin. 

Mariannan haaveissa siintää 
psykologian ja kriminologian 
opiskelu, ja Sophie mielii yliopis-
toon lukemaan japanin ja kiinan 
kieliä. Isäntäperheen nuori sen si-
jaan vielä punnitsee eri vaihtoeh-
toja. 

Illalla tytöt pääsevät vielä ko-
kemaan aidon suomalaisen luon-
toillan Tyrnävän Ängesleväjoen 

varressa sijaitsevassa partiokäm-
pässä. Sitä kunnostamassa ja ra-
kentamassa on ollut Sonjan lisäk-
si myös hänen isänsä, pitkän lin-
jan aktiivipartiolainen, Jyrki Ka-
nanen.

Haastattelun päätteeksi alku-
hetken brittiläiset, kohteliaat pos-
kisuudelmat vaihtuvat ystävälli-
siin lopputervehdyksiin. 

tekStI Ja kuVa:
MaRJa bLOMSteR

Sophie Wilkinson, Sonja Kananen ja Marianna Zalewski kuuluvat kaikki partiolaisten suurperheeseen. 

S anna Tu r u n e n

Fanni Anttila, Anni Rantakokko ja Veikko Rantakokko osallistuivat Etelä-Ruotsissa 
järjestettyyn partiolaisten kansainväliseen Jamboree-kokoontumiseen.


