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Vastarannan Kiiski 

Ouluun oma keskusteluareena

Pääkirjoitus

Näkymätön käsi

Eläkkeellä oleva Oulun piispa Olavi Rim-
piläinen kertoo Sanansaattaja-lehdessä La-
pin matkastaan.

”Yöllä tunnen, kuinka käsi tarttuu mi-
nua olkapäästä kiinni ja alkaa ravistella he-
reille. Se ei tahdo onnistua. Käsi ei hellitä, 
vaan ravistelee voimakkaammin, kunnes 
suostun avaamaan silmäni. Miksi kämp-
pä on kuin sinertävän utuharson peittämä? 
Miksi päätä kivistää armottomasti?  Siksi, 
että olimme panneet takan pellin liian ai-
kaisin kiinni. Kämppä oli täynnä häkää.

Ilman näkymätöntä kättä unesta ei oli-
si herätty koskaan. Nyt kompuroin ovelle ja 
tyrkkään sen auki ja alan tyrkkiä kavereita 
hereille. Se ei helposti onnistu. Lopulta kui-
tenkin koko miehistö on pihalla ja painelee 
kivun repimiä ohimoita kivillä istuen. 

Siitä toivutaan. Kämppä tuuletetaan. 
Uni jatkuu.

Aamukahvilla kertailemme tapahtu-
nutta ja olimme yhtä mieltä siitä, että nä-
kymätön käsi oli ollut hyvän Jumalan lä-
hettämän enkelin käsi.”

 Sanansaattaja 19.7.2012

Muut lehdetAatoksia

polkujaan.
Herätysliike muuttuu, kun sen ta-

valliset jäsenet alkavat äänestää jaloil-
laan. Sitten kun se "ei niin kovin us-
konnollinen" insinööri kavereineen 
päättää, että nyt riittää tämä tolku-
ton lisääntyminen ja talkootyön mää-
rä. Tai kun käy ilmi, että epämiellyt-
täviä totuuksia piilotellaan ja vastuu-
ta väistellään.

Näillä ihmisillä on paikkansa. He 
ovat niitä maan hiljaisia, jotka tekevät 
sen mitä ihmisen kuuluu tehdä. Elävät 
elämäänsä ja pyrkivät huolehtimaan 
töistään ja lapsistaan. He haluavat hy-
vää elämää läheistensä kanssa. 

Heissä on vanhoillislestadiolaisen 
herätysliikkeen tulevaisuus, koska lii-
ke pysyy kasassa vain pyyteettömän 
talkootyön voimalla. Elämäntapaliik-
keettä on syytä lähestyä elämäntavan 
kautta.

Hiljaiset signaalit kertovat enem-
män kuin puheenjohtajien linjapu-
heenvuorot. Muutoksista kiinnostu-
neiden kannattaa pitää silmät ja kor-
vat auki. Kun insinööri alkaa tehok-
kaaksi, jälki on sen mukaista. 

Elämäntavalliset muutokset voivat 
tapahtua yhtä sukkelasti kuin suviseu-
rakaupungin purku. Siinä missä äsken 
oli 70 000 ihmistä, on nyt tyhjä pelto-
aukea.

Rebekka NaatuS
Kirjoittaja on oululainen tiedottaja

Lestadiolaisen 
ateistin oma elämä

Kasteoppi, vanhurskauttamis-
oppi, naispappeus ja ehtoolli-
nen: vanhoillislestadiolaisuut-
ta ainakin medianäkökulmasta 

kuohuttavia kysymyksiä, joihin myös 
piispat haluavat sanoa sanottavansa. 
Ja hyvä niin, mutta samalla keskuste-
lun ulkopuolelle putoaa suuri joukko 
tavallista herätysliikeväkeä, jota dog-
matiikka ei kiinnosta tuon taivaallista.

Vanhoillislestadiolaiseen herätys-
liikkeeseen kuuluu ihmisiä, jotka ei-
vät ole ollenkaan uskonnollisia. Jotkut 
ovat lähinnä agnostikkoja. Tunnen jo-
pa muutamia ateisteja. He kulkevat 
liikkeen mukana, noudattavat sen pe-
riaatteita ja mieltävät itsensä lestadio-
laisiksi, koska se tuntuu luontevalta ja 
mukavalta. 

Suku ja lähipiiri kuuluvat samaan 
joukkoon, joten elämä soljuu omalla 
painollaan. Taivaalliset tai tuonpuolei-
set asiat eivät heitä kiinnosta. Eivät ole 
ehkä koskaan kiinnostaneet.

Tarvittaessa suusta puristuvat kyl-
lä ulos liikkeen linjan mukaiset vasta-
ukset, mutta eivät ne välttämättä hen-
kilökohtaisella tasolla liikauta. Paljon 
mukavampi on pohtia harrastuksia, 
ihmissuhteita, työtä ja säätä. Aivan sa-
malla tavalla kuten suurin osa muus-
takin ihmiskunnasta tekee.

Yksi esimerkki henkilökohtaisen 
uskon keveydestä voi olla vaikkapa se, 
että Raamattua luetaan tässä herätys-
liikkeessä Hanna Salomäen herätys-
liiketutkimuksenkin mukaan hyvin 
vähän. Elämäntapaan liittyvissä ky-
symyksissä ollaan yhtenäisiä, mutta 
henkilökohtaisen uskon kanssa voi ol-
la niin ja näin – virallisesta näkemyk-
sestä huolimatta.

Tiukasti normatiivinen yhteisö 
kantaa, koska sen rakenne ja elämänta-
paohjeet kuljettavat mukanaan, vaikka 
yksilön omat ajatukset kulkisivat omia 

Kirkko näkyi ja kuului viime viikolla Porissa SuomiAree-

nan lavalla. Evankelis-luterilainen kirkko oli nyt ensim-

mäistä kertaa huomiota saavan keskustelutapahtuman 

pääyhteistyökumppani. Kirkollisten ”tähtien” seurana Suomi-

Areenan lavalla puhuivat muun muassa synnistä ja yhteiskun-

nan oikeudenmukaisuudesta kehitysministeri Heidi Hautala ja 

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly.

Porissa esille nostetut teemat, esimerkiksi jumalallinen vai 

jumalaton Eurooppa, olivat herkullisen ajankohtaisia ja mie-

lipiteitä synnyttäviä. 

Mielenkiintoisia kirkon keskustelutilaisuuksia olisi hyvä jär-

jestää muuallakin kuin Porissa, sillä uskonto puhuttaa ihmisiä. 

Porissa metropoliitta Ambrosius totesi, että uskonnollisuus 

ja hengellisyys ovat trendeinä nousussa. Kirkot eivät ole kato-

amassa maailman kartalta.

Uskonnoista ja uskosta saadaan mielenkiintoisia keskuste-

luja, mutta ennen kaikkea kirkon keskustelutilaisuuksia tar-

vitaan, jotta ihmiset pääsevät ääneen tärkeistä asioista. Kun 

puhutaan uskonnoista, keskustellaan esimerkiksi lähimmäi-

senrakkaudesta ja armollisuudesta.

Nämä teemat eivät ole mitään ”diipadaapaa”, vaan aihei-

ta, joista pitäisi nostaa kunnon haloo nyky-yhteiskunnassa.

Oulussa kirkolliselle keskustelulle olisi valmiiksi jo olemas-

sa ainakin yksi kelpo areena. Oulun tuomiokirkon pihalla on 

pidetty useampana kesänä Cafe Krypta -kahvilaa. Toisenlai-

nen kahvilaympäristö on herättänyt kiitettävästi mielenkiin-

toa kaupunkilaisten ja turistien keskuudessa. 

Olisi hienoa, jos jo ensi kesänä kirkkotarhan tarjonnassa oli-

si uusi ohjelmanumero: kirkon keskustelut. Tapahtumaa voisi 

yhteistyökumppaneiden avulla laajentaa näkyväksi, jokake-

säiseksi puheenaiheeksi.

Mistä Oulussa puhuttaisiin? Yksi keskustelunaihe voisi olla 

esimerkiksi yrityksen vastuu henkilöstöstään. Onko uskonnoil-

la sanottavaa tähän ajankohtaiseen aiheeseen?   

Riitta Hirvonen
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi 

Tylyjä vastauksia

Kirkko ja kaupunki -lehden päätoimittaja 
Seppo Simola kavahtaa niitä, jotka ovat oi-
kein varmoja omasta totuudestaan.
”Yhden sortin yksisilmäisyyttä edustavat 
oikein tiukat uskovaiset. Hyvän huonon 
esimerkin tästä antavat tänä kesänä jäl-
leen tahot, jotka viime vuonna olivat su-
rullisenkuuluisan ”Älä alistu” -kampanjan 
takana. Tällä kertaa he antavat rippikoulu-
laisille tarkoittamassaan materiaalissa suo-
rasukaisia, yksinkertaistettuja ja tylyjä vas-
tauksia sellaisiin monimutkaisiin eettisiin 
kysymyksiin kuten eutanasiaan, aborttiin 
ja sikiöseulontaan.
Rippikoulu on kyllä hyvä paikka pohtia 
eettisiä kysymyksiä. Tarjoamalla nuoril-
le tylyjä vastauksia monimutkaisiin ky-
symyksiin aiheutetaan helposti enemmän 
hallaa kuin tuotetaan hyvää hedelmää. On 
syytä kysyä, pitäisikö tarkemmin valvoa, 
millaista materiaalia rippikouluissa jae-
taan. Ehkä myös sitä, millaisessa henges-
sä toimivat tahot ylimalkaan kelpuutetaan 
rippikouluja järjestämään.”

Kirkko ja kaupunki 18.7.2012

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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Oulun seurakunnat tar-
joavat tulevana viikon-
loppuna Qstockin fes-
tarivieraille taukopai-

kan, johon voi poiketa hengäh-
tämään.

– Elossa.fi-teltalle voi tulla 
vaikka ihan vaan hengaamaan. 
Tarjoamme huilipaikan ja kiin-
nostuneille kerromme mielel-
lämme lisää toiminnastamme, 
sanoo Karjasillan seurakunnan 
pastori Kimmo Kieksi.

– Paikalla on toiminnassam-
me mukana olevia nuoria aikui-
sia, joiden kanssa voi tulla jutte-
lemaan. Meillä on myös vesipis-
te ja myymme Elossa.fi-paitoja 
ja -vöitä.

Teltalla voi kuvauttaa itsensä 
jalkapuussa.

– Jalkapuulla mainostetaan 
Elossa.fi-sivustolla olevaa Co-
dex uloensis peliä, joka on ny-
kyaikaan ja Ouluun sijoittu-
va historiaseikkailu kinkkisine 
tehtävineen. Peli on loistava vä-
line tutustutua Ouluun ja seu-
rakuntiin, Kieksi kertoo.

Nuorten helpompi
lähestyä nuoria
Anna Tervasmäki on mukana 
Elossa.fi-teltalla jo toista kertaa.

– Minusta tämä on tosi hy-
vä diili, kun saa nähdä bändejä 

ja kuunnella musiikkia. Ei tämä 
edes tunnu työltä, kun on niin 
rentoa. Tosi mukavaa, että pää-
sin mukaan uudestaan, hän to-
teaa.

Tervasmäki sai viime vuon-
na vastata monenlaisiin kysy-
myksiin.

– Suurin osa ihmetteli, että 
mikä juttu tämä Elossa.fi oikein 
on, mutta kysyttiin myös us-
konko Jumalaan. Monien nuor-
ten on helpompi lähestyä toisia 
nuoria kuin aikuisia pappeja, 
Tervasmäki tuumii.

Festaripappi on
monille yllätys
Pastori Helena Paalanne on 
toinen festareilla työskentele-
vä pappi. Molemmat ovat olleet 
mukana jo useana vuonna.

– Olisin paikan päällä joka ta-
pauksessa, sillä pidän festareista 
ja musiikista, Kieksi toteaa.

Hän kertoo monien olevan yl-
lättyneitä siitä, että pappi on fes-
tareilla töissä.

– Se on koettu positiivisena. 
Kysymyksiä tulee kaikesta maan 
ja taivaan väliltä. Esimerkiksi 
kirkollisista toimituksista kysy-
tään jonkin verran, ja pari vuot-
ta sitten kävin jopa vihkikes-
kustelun Qstockissa erään parin 
kanssa, Kieksi muistelee.

– Festareilla tapaa myös mo-
nia kasteperheistä ja vihkimisis-
tä tuttuja ihmisiä, joiden kanssa 
on mukava vaihtaa kuulumisia. 
Yhteys perhepappiin säilyy näin 
myös kirkollisten toimitusten ja 
erilaisten tilaisuuksien jälkeen-
kin.

Yhteydenotto
yläkertaan toi väkeä
Festivaalikansaa ei Kieksin mu-
kaan tarvitse juuri houkutel-
la, vaan ihmiset tulevat uteliai-
suuttaan katsomaan, mitä teltas-
sa on tarjolla. Parhaimpina het-
kinä väkeä on ollut jonoksi asti.

– Kerran hiljaisempana het-
kenä mietimme kollegani kans-
sa, kuinka saisimme teltan täy-
teen. Laitoimme kädet ristiin. 
Pian tuli vesisade ja ihmiset tun-
geksivat sisälle telttaan, Kieksi 
naurahtaa.

– Viime kesä oli hyvin heltei-
nen, joten pieni vesisade ei hai-
tannut yhtään. Tänä vuonna toi-
vomme pelkkää aurinkoa.

tekStit:  
katja kiiSkiNeN

Qstockin festivaalialueella sijait-
seva Elossa.fi-teltta on avoinna 
perjantaina 27.7. kello 16–21 ja 
lauantaina 28.7. kello 11–20.

Mikä Elossa.fi?

Kirkko telttailee festareilla
Samuli Paldanius, Aino Jääski, Henna Piispanen, Niina Jääskeläinen ja Kimmo Kieksi suunnittelivat maanantaina Qstockin työvuorolistoja Elohuoneella. Kuvassa ei näy Tuukka Rautiainen.

K
u

vat: M
atias P

artan
en

, p
u

h
eku

p
la Elsi Salo

vaara

Oulun seurakuntien Elossa.fi on nuorille aikuisille suunnattu 
kampanja, jonka tarkoituksena on herätellä pohtimaan, mitä 
kristittynä eläminen tarkoittaa. Kampanja pyrkii myös lisää-
mään kirkon sanoman, toiminnan sekä palveluiden tunnet-

tavuutta nuorten aikuisten keskuudessa.
– On monia tapoja kertoa evankeliumia ja haluamme kokeilla niis-

tä mahdollisimman monia. Yksi tärkeimmistä on olla läsnä siellä mis-
sä ihmisetkin ovat. Seurakunta on jo viesti itsessään, pastori Kimmo 
Kieksi toteaa.

Elossa.fi-nettisivuilta saa muun muassa tietoa seurakuntien tapah-
tumista. Heti avauduttuaan sivut keräsivät valtavan kävijämäärän.

– Aluksi kävijöitä oli jopa 90 000. Nyt määrä on tasaantunut 2 500–
6 000 kuukausittaiseen kävijään, Kieksi kertoo.

Elohuone, joka sijaitsee osoitteessa Isokatu 11, on tärkeä osa Elos-
sa.fi-kampanjaa. Se avautuu jälleen syksyllä muun toiminnan käyn-
nistyessä.

– CrossCafe on hyvin näkyvä osa Elohuonetta. Siellä järjestetään 
myös diakonian aamuja sekä matalan kynnyksen raamiksia. Lisäksi 
Lähetyssoppi toimii Elohuoneella.

Elossa.fi-kampanja lähettää kaikille 20 vuotta täyttäville oululaisille Jeesus-laastarit.

10th ANNIVERSARY
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Palautetta

Muutakin kuin  
kirkon esittelemistä
HaRRi Halonen, 
19 v.

Kotoisin Kiimingistä, 
valmistunut ylioppilaak-
si tänä kesänä. Kesätöissä 
Kiimingin seurakunnas-
sa kirkon esittelijänä.

1. Mistä tulet ja minne 
menet?
– Kiimingistä tulen, mut-
ta vielä ei ole selvillä, min-
ne menen. Valmistuin yli-
oppilaaksi ja olen hakenut 
opiskelemaan tekniikkaa. Oulun seudun ammattikorkeakou-
luun minut on jo hyväksytty, mutta odottelen vielä tuloksia Ou-
lun yliopistosta. Olen miettinyt myös nuorisotyönohjaajan kou-
lutusta. Ensin kuitenkin käyn armeijan, johon luultavasti menee 
vuosi. Olen nyt täällä seurakunnassa työharjoittelussa lokakuu-
hun saakka. Kirkon esittelijänä kaksi viikkoa, sen jälkeen teen jo-
tain muita seurakunnan töitä.

2. Kerro työstäsi jotain, mitä moni ei tiedä.
– Täällä on välillä aika hiljaista, ei hirveän paljon käy ihmisiä. 
Minun aikanani suurin määrä yhtä aikaa on noin 20. Joskus 
taas ei tule ketään. Kirkon esittelemisen lisäksi työhöni kuuluu 
muun muassa ehtoollispikareiden kiillottamista ja imurointia, 
joita teen silloin, kun ei ole kävijöitä.

3. Miksi kirkon töissä?
– Isoshommista olen tullut. Hyviä hommia nämä ovat.

4. Minne palkkasi menee?
– Lähinnä säästän sen. Yleensäkin elämiseen tarvitsen rahaa.

5. Mitä teet tämän työpäiväsi jälkeen?
– En ole vielä hirveästi miettinyt, mutta kun lähden, niin var-
maan ensimmäiseksi pyöräilen kotiin. Voisin ehkä käydä pe-
laamassa frisbeegolfia Toppilassa. Täällä Kiimingissä ei vielä ole 
frisbeegolfrataa, mutta sellainen on tulossa.

katja kiiSkiNeN

Kirkon kesäläiset

Elsi Salo
vaara

Seuraavat lehdet 
ilmestyvät:

9.8. / 23.8. / 6.9. / 13.9.

Viime numeron Sinappia-teksti 
Datavirran peräsuoli potutti ja 
hymyilytti lukijoita.

•  Halusinpa pitkästä aikaa tutus-
tua lehteenne, millaiseksi se on 30
vuoden kuluessa muuttunut. Kun 
luin Lauri Posion Sinappia-artik-
kelin, se riitti! Nykynuoret ovat 
miellyttäviä käytökseltään ja si-
vistyneitä keskustelijoita, mut-
ta tämä on näköjään poikkeus. 
Opettakaa häntä ihmisten tavoille 
ja lukekaa artikkelit, ennen kuin 
annatte ne julkaistaviksi! 

NimetöN

•  Minua tämä kirjoitus hymäh-
dytti varsin paljon. Ehkä se johtuu 
siitä, että aihe on itselleni lähei-
nen koska se liittyy vahvasti työ-
höni. Mielestäni Lauri Posio kir-
joittaa asiaa ja varsin rohkealla ja 
rivakalla otteella kirjoittaakin.

kaiSa

Toimitus vastaa: Luemme toki 
kaikki tekstit ennen painamis-
ta. Teksti käsitteli nettikeskus-
telujen asiattomuutta ja mieles-
tämme se oli perusteltu aihe. 
Vaikka siellä puhutaan "katke-
roituneista ikälopuista", sillä ei 
tarkoiteta kaikkia iäkkäämpiä. 

• Niin kovin ilahdutti vii-
me Rauhan Tervehdys ja juttu 
Gospel Ridersistä, että jaoin sen 
omallekin fb-sivulleni.

Hilkka-mummo

Toimitus vastaa: Kiva kuulla, 
että  pistit hyvän jutun jakoon 
facebook-kavereillesikin. Net-
tiarkistostamme löytyy pdf-

PL 102, 90101 OULU   /   toimitus@rauhantervehdys.fiPostia

Kehitysoppi – ok!

Otan tässä esille uskon 
ja teologian kannalta 
varsin kehällisen asi-
an – nimittäin kehi-

tysopin. Suhtautumiseni siihen 
on tuntunut tarpeettoman kes-
keneräiseltä. Selkiyttääkseni ti-
lannetta paneuduin pohtimaan 
asiaa perusteellisemmin.

Oppikoulun aikana suh-
tautumiseni kehitysoppiin oli 
kielteinen sen Raamatun luo-
miskertomuksesta poikkeavan 
sisällön vuoksi. Luin tuolloin 
Uuras Saarnivaaran lähinnä 
yhdysvaltalaisia lähteitä toista-
van kirjasen. 

Tiedostin Saarnivaaran hen-
kilöksi, jolle ’tieteellisen’ teks-
tin lopputulos oli selvä jo en-
nen varsinaista kirjoitustyö-
tä, ja teksti pyrki vain todista-
maan oman näkemyksen. Li-
säksi myöhemmin ajattelin toi-
sen itselle varsin vieraan tie-
teenalan asiantuntijoiden op-
ponoinnin 'kuin tyhjää vaan' 
tekevän tekstistä epäilyttävän.

Kehitysopin syntyhistori-
an ja Darwinin vakaumuksen 
tuntien kehitysoppiin liittyvän 
tutkimustyön vilpittömyyttä ei 
voi epäillä.

LUOMISKErTOMUKSEN ja ke-
hitysopin välillä en opiskelu-
ajan jälkeen ole kokenut suu-
rempaa dramatiikkaa. 

Samansuuntaisuus olioiden 
ilmestymisjärjestyksessä aset-
taa ne jollakin tavalla toisten-
sa rinnalle. Kuitenkin sen ver-
ran olen ollut hämmentynyt, 
että en ole pystynyt paneutu-
maan kehitysoppiin niin kuin 
mihin tahansa tieteelliseen hy-

poteesiin.
Historian aikana harvalla 

tieteellisellä tuloksella on ol-
lut riesanaan yhtä paljon epä-
tieteellistä suhtautumista kuin 
kehitysopilla. Aurinkokeskei-
sen maailmankuvan syrjäyttä-
essä maakeskeisen maailman-
kuvan mahtoi tilanne olla sa-
mantapainen. Kirkon silloises-
ta valta-asemasta johtuen sen 
reaktio oli sellainen kuin oli.

LUOMISTyöN ASEMA uskon 
konstitutionaalisena osana te-
kee kehitysopista oleellisen tär-
keän sekä uskolle että kieltei-
selle uskolle. Kun luomistyö on 
saanut inhimillisen rakenteen 
(muodon) luomiskertomukses-
sa, sen suljettu konkreettisuus 
on tehnyt siitä haavoittuvan. 

Voi hyvin kuvitella, että el-
lei Darwin olisi luonut kehitys-
oppiaan, jokin tieteellinen seli-
tysmalli olioiden monimuotoi-
suudelle ja samankaltaisuudelle 
olisi joka tapauksessa syntynyt 
ja haastanut luomiskertomuk-
sen samaan tapaan kuin kehi-
tysoppi nyt.

Usko on synnyttänyt torju-
vaa suhtautumista. Kielteinen 
usko puolestaan on ehkä hou-
kutellut menemään johtopää-

töksissä pitemmällekin kuin 
mihin tiede on oikeuttanut. 
Kolmannen ryhmän muodos-
tavat ne, jotka pyrkivät pitäy-
tymään vain tieteen tuloksissa.

Ilmoituksen ydin – usko ja 
pelastus – ei mahdu tyhjentä-
västi inhimillisiin rakenteisiin. 
Jumalan äärettömän moniulot-
teisen todellisuuden projisoimi-
nen ihmisen muutaman ulottu-
vuuden maailmankuvaan pel-
kistää viestin tasolle, josta apos-
toli sanoo: "Nyt me katsomme 
kuin kuvastimesta arvoituksen 
tavoin."

rAAMATUN SANOMAN keskus 
on kolmiyhteinen Jumala. Esi-
merkiksi biologian oppikirjak-
si sitä ei ole tarkoitettu.

Oleellista luomiskertomuk-
sessa on, että Luoja – kaiken al-
ku ja tekijä – on Jumala. Neut-
raalina tieteellisenä tuloksena 
kehitysoppi ei ota kantaa täl-
laiseen näkökohtaan. Se pyrkii 
vain vastaamaan kysymykseen, 
mitä on – ei siihen, mitä on sen 
takana.

Kaiken kaikkiaan: kehitys-
oppiin voi ja tulee suhtautua 
kuten mihin tahansa tieteelli-
seen tutkimukseen. Sen totuus-
arvo sisältyy vain siihen itseen-
sä. Kolmen viikon paneutumi-
nen kehitysoppiin tuotti tulok-
sen, josta olen iloinen ja koen 
suorastaan vapautumisen tun-
netta.  

Heikki laNtto
professori, päätoimittaja

Haukipudas

(Lue vastakkaisen näkemyksen omaa-
van Markus Hyytisen haastattelu s. 5)  

Kehitysoppi 
pyrkii vain 
vastaamaan 
kysymykseen, 
mitä on – ei 
siihen, mitä on 
sen takana.

Kerro idea, anna palautetta
PL 102, 90101 Oulu, p. 044 5626 450

www.rauhantervehdys.fi
www.facebook.com/rauhantervehdys

muotoon tallennettuja lehtiä vuo-
desta 2006. Niitäkin voi jakaa ja lä-
hettää vaikka sähköpostitse!

• Hävetkää kun olette taas alka-
neet kirjoittelemaan homoista! 
Mikä teitä vaivaa? Kirkko me-
nee Qstockiin levittelemään nai-
sen alapäätunnuksia. Luulette-
ko te oikeesti, että ihmiset tulee 
uskoon silleen? Jumalan pelko 
on viisauden alku! Teiltä vissiin 
puuttuu sekin? 

miSeRetuR
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Maata kiertelemässä

Suviseurat ja 
herättäjäjuhlat 
keräsivät
eniten kävijöitä
Hengellisistä kesäjuhlista van-
hoillislestadiolaisten suviseu-
rat ja körttien herättäjäjuhlat 
kokosivat odotetusti todennä-
köisesti suven suurimmat kä-
vijämäärät.

Lopella järjestetyt suviseu-
rat keräsivät paikalle vilkkaim-
pana päivänään sunnuntaina 
76 000 henkeä. Viime vuonna 
Lumijoella järjestetyn tapahtu-
man väkirikkain päivä oli lau-
antai 83 700 vieraalla.

Suviseurojen tiedotuskes-
kuksen vastuuhenkilö Johan-
na Lumijärvi kertoo, että ta-
pahtumaan odotettiin eteläi-
sen sijainnin vuoksi tänä vuon-
na maksimissaan 75 000 vie-
rasta.

Herättäjäjuhlat heinäkuun 
ensimmäisenä viikonloppuna 
Isossakyrössä houkutteli pai-
kalle tänä vuonna 38 000 juh-
lavierasta. Viime vuonna Ou-
lussa kävijöitä oli 30 000.

Olympialaisia 
palvelee lähes 
200 pappia
Lontoon olympiakylään on 
perustettu uskontokeskus, jos-
sa ovat edustettuina yhdeksän 
Iso-Britannian suurinta us-
kontoa. Keskus toimii olym-
pialaisten ja paralympialaisten 
ajan. Maailmanuskonnoilla, 
kristinuskolla, islamilla, juu-
talaisuudella, hindulaisuudel-
la ja buddhalaisuudella, on ra-
kennuksessa omat nurkkauk-
sensa. Myös sikhit, jainalai-
set, bahaït ja zharathustralai-
set huomioidaan.

– Se on papiston maamerk-
ki, kuvailee keskusta Anglikaa-
nisen kirkon pastori Duncan 
Green BBC:lle. Green johtaa 
Lontoon olympialaisten mo-
niuskontoisia palveluja.

Markus Hyytinen on 
Oulun Lyseota käyvä, 
helluntaiseurakuntaan 
kuuluva nuori. Hän on 
kreationisti, eli hän uskoo, 
että maailma luotiin 
kuudessa päivässä. 

Kreationismiin uskominen 
on nyky-yhteiskunnassa 
varsin poikkeavaa, varsin-
kin nuorten keskuudessa. 

Markus Hyytisen vapaa-aika 
koostuu suureksi osaksi seura-
kunnassa toimimisesta, mutta ai-
kaa on myös muille harrastuksil-
le, lähinnä tietokone- ja pöytäroo-
lipelaamiselle.

– En näe kreationismia niin-
kään kovan uskon asiana, toisin 
kuin monet saattavat luulla. 

– Pikemminkin koen, että 
kreationismi on selitysvoimaltaan 
vakaampi kuin esimerkiksi uni-
formitarismi. 

Sen mukaan maapallon geolo-
giset muodostelmat ovat synty-
neet miljoonien vuosien kuluessa.

HyyTISEN MUKAAN nuoren 
maailman kreationismissa on ky-
se älyllisestä uskottavuudesta. 

– Kun tarkastellaan tutki-
mustuloksia ja tieteellisiä fakto-
ja, päädytään monesti evoluuti-
oon eli kehitysoppiin, jonka se-
lityspohja on sen verran ohuem-
pi, että sen kannattajat itse asias-
sa ovat enemmän uskon varassa 
kuin kreationistit.

Hyytinen ei ole kokenut kan-

Voiko nykypäivänä uskoa 
nuoreen maailmaan?

tansa vuoksi paljon kummeksun-
taa, vaikka kreationisteja pide-
täänkin toisinaan silmänsä um-
mistavina. 

– Kommenttia toki tulee, jos 
ottaa asian puheeksi. En kuiten-
kaan pidä nuoren maailman kre-
ationismia uskon pääasiana, joten 
en tuo sitä jatkuvasti esiin.

Hyytisen mielestä lukion bio-
logiantunnit ja ”väärä” evoluutio-
oppi eivät kuitenkaan ole mikään 

este tai haitta opiskelussa. 

BIOLOgIANOPETUKSEN natura-
listiset lähtökohtaoletukset ovat 
sinänsä ymmärrettäviä, sillä on-
han naturalismi biologisissa tie-
dekunnissa vallitseva näkökulma 
asioihin. 

Naturalismin mukaan luonto 
on kaiken käsittävä, eikä sen ylä-
puolella ole mitään.

– Opetus on joka tapauksessa 

tarpeellista, ja perustieto lukio-
opetuksen takana on suhteelli-
sen neutraalia, mikäli onnistuu 
näkemään naturalististen koros-
tusten läpi. 

Se, että evoluution asemaa bio-
logian ytimenä korostetaan, häi-
ritsee kuitenkin häntä. 

– Ehkäpä opettajat antavat 
huomaamattaan uskonsa tulla 
tielle?

Lukion jälkeen Markus ai-
koo käydä siviilipalveluksen, kos-
ka hänen mielestään aseettoman 
asepalveluksen suorittaminen oli-
si liian monimutkaista. 

– Aseellinen asepalvelus ei tu-
lisi edes kysymykseen. Pidän jär-
kettömänä sitä, että joutuisin pi-
tämään tappamiseen tarkoitettua 
asetta käsissäni, hän sanoo. 

Tämän jälkeen suunta jatkunee 
yliopistoon, kielitieteiden, mate-
matiikan tai peräti luonnontietei-
den pariin.

– Jeesus on totta ja vaikuttaa 
meidän kaikkien elämään, hän 
lisää vielä.

lauRi PoSio

(Lue kehitysoppia puolustavan 
Heikki Lanton näkemyksistä s. 4) 

Kehitysopin 
kannattajat itse 
asiassa ovat 
enemmän uskon 
varassa kuin 
kreationistit.

Markus Hyytisen mielestä evoluution eli kehitysopin kannattajat ovat uskon varassa.

Ku va:  L au r i  Pos io

Itävallan katolinen kirkko on 
säätänyt, etteivät kapinalliset, 
paavin kritisoimaa uudistus-
manifestia tukevat papit voi py-

syä viroissaan.
Eräs pappi kertoi uutistoimis-

to Reutersille, että hän oli jo eron-
nut, koska ei aikonut irtisanoutua 
”tottelemattomuuskutsusta”. Ma-
nifesti haastaa katolisen kirkon 
perinteisiä käsityksiä esimerkiksi 
naispappeudesta ja ehtoollisen ja-
kamisesta ei-katolisille.

Toinen pappi kertoi lopetta-
neensa uudistusten tukemisen 
säilyttääkseen työnsä. 

Pari-kolme pappia ovat vie-
lä epävarmoja, muuttavatko kan-
taansa Pappien aloite -ryhmän 
manifestiin. Ryhmän uudistus-
vaatimukset ovat saaneet kanna-
tusta myös monien muiden mai-
den papistolta.

 – Emme vaadi Pappien aloit-

Katolilaisten uudistusvaatimukset lytättiin

teesta eroamista. Jäsenten pitää 
vain irtisanoutua tottelematto-
muuskutsusta, sanoo kirkon pu-
hemies, Nikolaus Haselsteiner. 

– Eihän yhtiössäkään paikal-
lisjaoston johtaja voisi sanoa, et-
tei hän välitä siitä, mitä toimitus-

johtaja ajattelee, mies lisää.
Wienin arkkihiippakunta ker-

toi aikaisemmin, ettei sen johta-
ja, kardinaali Christoph Schön-
born, nimittäisi manifestin kan-
nattajia rovasteiksi, vaan heidän 
olisi tehtävä valinta manifestin ja 
paikan välillä.

Schoenborn, paavi Benedictuk-
sen läheinen liittolainen, on tavan-
nut kapinoivat papit, mukaan lu-
kien heidän johtajansa, Helmut 
Schüllerin. Schüller sanoo, että 
hänen ryhmänsä edustaa kymme-
nesosaa Itävallan papistosta. 

Ryhmä on mielipidekyselyiden 
mukaan saavuttanut suuren julki-
sen suosion sitoumukselleen ka-
tolisen kirkon ehtoollisasetusten 
rikkomisesta. Ryhmän jäsenet ja-
kavat ehtoollisen myös protestan-
teille ja avioeron tehneille katoli-
sille, vaikka tämä on kiellettyä.

Peter Meidinger, joka oli ro-

vasti Wienin arkkihiippakunnas-
sa, kertoi irtisanoutuneensa vi-
rastaan, kun Schönborn oli teh-
nyt vaihtoehtonsa selväksi. 

– Puhuin arkkipiispalle, ja 
vaikkei välttämättä voisi sanoa, 
että minun oli pakko valita, sain 
sellaisen käsityksen, etten voisi 
jatkaa työssäni, joten eroan, hän 
totesi Reutersille.

Meidinger, joka kuitenkin säi-
lyy pappina kahdessa seurakun-
nassa, kertoo olevansa Pappien 
aloitteen perustajajäsen. Ryhmä 
kehottaa tottelemattomuuteen, 
mikä on Schönbornin mukaan 
katolilaiselle papistolle vaikeaa 
hyväksyä.

Uudistusmieliset itävallanka-
toliset ovat haastaneet konserva-
tiivisten paavien linjaa jo kauan.

 
lauRi PoSio

Lähde: Reuters

w w w.sxc . hu /  J o anna Mar g u e r i t e 



6    Nro 25    26.7.–9.8.2012

yhdistykset

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

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

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

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

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.

Herännäis-/Siioninvirsiseurat: ti 31.7. klo 19.00 Hilkka Tasannolla, Toppi-
lankuja 3, Liminka, su 5.8. klo 15.00 pihaseurat Liisa ja Jukka Ojantaka-
sella, Pasontie 190, Rantsila, pe 10.8. klo 17.00 Maire ja Mikko Puhakan 
mökillä Hamppulammella, Pudasjärvellä.
Tervetuloa!

Oulun palvelusäätiö

Palveluja ikäihmisille
Oulun palvelusäätiö

KESKUSTAN PALVELUKESKUS
Nummikatu 24, p. 050 348 5977

TUIRAN PALVELUKESKUS
Kangastie 1, p. 050 400 9983

HÖYHTYÄN PALVELUKESKUS
Hanhitie 15, p. 050 401 8129

SARA WACKLIN-KOTISARA WACKLIN-KOTI
Koulukatu 4, p. 050 406 0653

RANTA-KASTELLIN PALVELUKESKUS
Rantakastellintie 6, p. 044-703 5198

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

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

Caritas Hyvinvointi

     

 

• fysioterapia
• jalkojenhoito
• hieronta

• toimintaterapia
• liikuntaryhmät
• myös kotikäynnit

• lymfaterapia
• kurssipalvelut

Caritas Hyvinvointi 

Tiedustelut puh. 044 522 5104
www.caritas-saatio.fi 

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

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

Caritas Hyvinvointi

     

 

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

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

Caritas Hyvinvointi

     

 OULU       KEMPELE       OULUNSALO

PALVELUA KOTIINNE

Moniammatillista yhteistyötä 
Oulussa vuodesta 1998

Kotiin tarjottavia 
palveluitamme ovat

• kotisairaanhoito
• hoiva ja huolenpito
 •
 
siivous ja kodinhoito

•
 
lastenhoito

• seksuaaliterapeutti
• erikoissairaanhoitaja, 

psykiatria

Vastaanotto ajanvarauksella

puh. 040 823 7390

Palvelemme aamusta iltaan 
kaikkina viikonpäivinä

• jalkojenhoito

Terveydenhoitoa

Ristijärven Veisuuvestivaali 
viettää juhlavuottaan, kun 
tapahtuma järjestetään  
3.–5. elokuuta 10. kerran. 

Ohjelmassa on niin virsiä, kan-
sanmusiikkia kuin ikivihreitäkin.

Veisuuvestivaalia tähdittävät 
Anneli Sari ja Jaakko Ryhänen, 
jotka konsertoivat Ristijärven 
kirkossa. Heitä säestävät urkurit 
Mikko Helenius ja Pertti Eerola.

Konsertoinnin aloittaa perjan-
taina Kaukametsän Kamarikuo-
ro, jota johtaa Juha Mikkonen. 
Konsertin jälkeen on yhteislaulu-
tilaisuus.

LAUANTAINA avajaisissa pappi 
ja runoilija Niilo Rauhala ker-
too oman runoutensa ja virsily-
riikan kielestä ja sanomasta. Lu-
vassa on Anneli Sarin konsertin 
lisäksi muun muassa toivevirsien 
yhteisveisuuta ja virsikaraoke sekä 
Minna Tuhkalan johtaman Kai-
nuun Kvartetin konsertti. 

Piirpauke esiintyy lauantain 
päätteeksi yhdessä Anneli Sarin 
kanssa konsertissa, jossa on muka-
na etnisiä sekä mustalaismusiikin 
ja balkanilaisen musiikin sävyjä.

SUNNUNTAI aloitetaan jumalan-
palveluksella, jonka jälkeen kuul-
laan nykyvirsien toivotut. Seu-
rakuntakodilla on yhteislauluti-
laisuus Teuvo Väisäsen ja Mart-
ti Romppaisen johdolla. Veisuu-
vestivaalin lopuksi on Jaakko Ry-
häsen konsertti.

– Ristijärven vahva veisuupe-

Nimekäs esiintyjäkaarti
Ristijärven Veisuuvestivaalilla

rinne innoitti silloisen kunnan-
johtajan Reijo Fredrikssonin ja 
ristijärveläisen Matti Oikarisen 
suunnittelemaan Veisuuvestivaa-
lin, kertoo tapahtuman tiedottaja 
Stiina Kallioinen.

TAPAHTUMA ei ole Kallioisen 
mukaan muuttunut paljoa alku-
peräisestä ideasta luoda taiteel-
lisesti korkeatasoinen festivaa-
li, jossa on sekä hengellinen että 
maallinen ulottuvuus.

– Virsikaraoke tuli mukaan 
pari vuotta sitten.

Kallioisen kertoo, että vieraili-
jamäärä keskellä Kainuuta järjes-
tettävässä tapahtumassa on vaih-
dellut 1 000–1 500 välillä. Tänä 
vuonna Veisuuvestivaalille odote-
taan vähintään 1 500 kävijää. 

yLEISöä SAAPUU eniten Kajaa-
nista ja sen lähikunnista, mutta 
myös muualta Suomesta.

– Veisuuvestivaalilla on suuri 
merkitys ristijärveläisille. Tapah-
tuma, jossa on usein yleisöä yh-
tä paljon tai enemmän kuin kun-
nassa on asukkaita, vahvistaa 
asukkaiden omanarvontuntoa. 
Se tarjoaa mahdollisuuden tava-
ta muita ihmisiä, lisää yhteenkuu-
luvuuden tunnetta ja kotiseudun 
arvostusta, Kallioinen toteaa.

katja kiiSkiNeN

Veisuuvestivaalin ohjelma osoit-
teessa www.ristijarvi.fi. Konsertti-
lippujen hinnat 0–15 euroa.

Anneli Sari esiintyy lauantaina yhdessä 
Sakari Kukon johtaman, modernia 
kansanmusiikkia soittavan Piirpauke-
yhtyeen kanssa. 

Oopperalaulaja Jaakko Ryhäsen basso 
värisee sunnuntaina Veisuuvestivaalien 
päätteeksi.

Pau l i  Ro u v in e n

Ha r r i  Ko s o n e n

VaRaa maiNoStilaSi 
SiVuiltamme

kustannus-oy kotimaa / 
minna Zilliacus
p. 020 754 2361

Su 29.7. klo 17 Seurat, Esko Leinonen.
Su 5.8. klo 17 Seurat, Matti Rahja.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi
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Sinappia

Tiikeri hyökkäsi 
innoissaan kalan 
pään kimppuun. 
Se maistui 
taivaalliselta.

Sinappia-
palstalla Rauhan 
Tervehdyksen 
toimitus ihastelee 
ja ihmettelee 
maailman 
tapahtumia.

  

Viimeinen  
päiväuni

"Kun Tiikeri heräsi mökin kuistilla, oli jo 
hämärää. Tiikerin vatsassa kurisi nälkä. 
Se nuuhki ilmaa tavoittaakseen ihmisten 
tuoksun – turhaan.

Tiikeri tassutteli kohti metsän reunaa. Se ei 
ollut koskaan hankkinut itse ravintoaan, sillä ih-
miset olivat huolehtineet siitä.

Tiikeri haistoi jotain ja näki varvun liikku-
van. Hiiri tutki kaikessa rauhassa maata kuo-
no väpättäen.

Tiikeri arvioi etäisyyden ja ponnisti itsensä il-
maan kohti hiirtä. Juuri kun se oli saamassa hii-
ren kynsiinsä, saalis huomasi vaaran ja lähti pa-
koon. Kissa säntäsi hiiren perään yrittäen kah-
mia sitä tassuillaan. Lopulta hiiri luikahti tur-
vaan suuren puun juuristoon, ja ajojahti oli päät-
tynyt. Tiikerin vatsa kurisi entistä kovemmin.

Se suuntasi 
rantaan ja huo-
masi ruohikol-
la jotain ihanaa. 
”Kalan pää!”, se 
riemastui. Tii-
keri hyökkäsi in-
noissaan kalan 
pään kimppuun. 
Se maistui tai-
vaalliselta. Kaik-
ki murheet tuntuivat olevan tiessään.

Yhtäkkiä Tiikeri tunsi kyljissään raastavaa ki-
pua, joka pureutui läpi koko pienen kehon. Se 
rääkäisi peloissaan ja tunsi tassujensa irtautu-
van maasta. Valtava pöllö roikotti kissaa terävil-
lä kynsillään kohti pesäänsä.

Viimein ote irtosi ja Tiikeri putosi pehmeälle 
alustalle. Juuri ja juuri tajuissaan oleva kissa nä-
ki kaksi poikasta, jotka kiljuivat kurkku suorana. 
Nyt se näki myös sieppaajansa, valtavan pöllön, 
joka tuijotti sitä julmasti keltaisilla silmillään.

Tiikerin ruumis vapisi hervottomasti sen yrit-
täessä pysyä tajuissaan. Pöllö kumartui saaliin-
sa puoleen ja iski kiinni sen kurkkuun. Kissa ko-
rahti hiljaa. Pieni keho lakkasi vapisemasta. Tii-
keri oli poissa.”

Joka vuosi vastuuttomat ihmiset ottavat ke-
säksi esimerkiksi mökille kissan, jonka he hyl-
käävät loman päättyessä.

Joka vuosi nuo viattomat luontokappaleet 
kohtaavat karun todellisuuden, joka yleensä koi-
tuu niiden kohtaloksi.

Älä ota kesäkissaa.

katja kiiSkiNeN

  MÄNTYKODIN KOTIHOITO 

Omaishoitaja - meiltä saat palvelusetelillä 
kotihoitopalveluita. 

          Arjen elämä arvossa 

Tarjoamme korkealaatuista  
 

 Hoitoa-, hoivaa ja huolenpitoa 

 Kotisairaanhoitoa 

 Siivouspalveluita 

Kotihoidollamme on ISO9001-laatusertifikaatti 

Ota yhteyttä, niin 
sovitaan maksut-
tomasta palvelu-
tarpeen kartoituk-
sesta.  

Lisätietoja saat: 

044-5504 804 (ark.7-15)   

044-5504 831 (ark.7-14)  

044-5504 805 
  www.mantykoti.fi 

Rantsilan jättimäinen vaivaisukko 
otti paikkansa tapulin ovella

Hil lev i  N u o l i o ja

Kanttori Arja Leinonen ja kirkkoherra Erkki Piri toimivat esilaulajina Rantsilan vaivaisukon 
paljastus- ja siunaustilaisuudessa. Patsaan vieressä vasemmalla Rantsilaseuran puheen-
johtaja Vesa Lammi ja seuran jäsen Martti Similä.

Rantsilan uusin vakituinen 
asukas, tapulin ovensuul-
la päivystävä vaivaisukko 
siunattiin käyttöön Rant-

silapäivien perinnejumalanpalve-
luksen yhteydessä 15. heinäkuuta.

Ropojen kerääminen köyhien 
auttamiseksi on ollut aina vaivais-
ukkojen päätehtävä. Myös Rantsi-
lan vaivaisukkoon tiputetut rahat 
ohjataan seurakunnan diakonia-
työhön. 

Uusia vaivaisukkoja tehdään 
harvoin. Rantsilan vaivaisukon on 
tehnyt liminkalainen Toni Isku-
lehto. Haastattelimme häntä 24.5. 
ilmestyneessä lehdessä. Se löytyy 
arkistostamme osoitteesta www.
rauhantervehdys.fi.

elSi SaloVaaRa

Suhdeklinikka on blogimuo-
toinen palvelu, jossa kirkon 
koulutetut perheneuvo-
jat vastaavat monien miel-

tä askartuttaviin, ihmissuhteita 
ja perhe-elämää koskeviin kysy-
myksiin. 

Suhdeklinikalle tulevat kysy-
mykset käsitellään luottamuk-
sellisesti. Vastaukset julkaistaan 
Suhdeklinikka-blogissa, joka on 
City.fi:n uusi palvelu. 

KIrKON PErHETyöN ja City.fi:n 
yhteistyöllä tavoitetaan erityises-
ti nuoria aikuisia. Viime vuosi-
na perheneuvonnan asiakaskun-
nassa 18–29-vuotiaiden osuus on 
merkittävästi kasvanut.

– Perheneuvonnan kysyntä on 
niin suurta, että kaikki apua tar-
vitsevat eivät pääse asiakkaik-
si, kirkon kasvatus ja perheasiat 

Suhdeklinikka 
auttaa
City.fi:ssä

-yksikön johtaja Päivi Kähkönen 
kertoo.

 Toisinaan myös kynnys ha-
keutua asiakkaaksi voi olla suuri. 

– Suhdeklinikka antaa mah-
dollisuuden päästä helpommin 
osalliseksi kirkon perheneuvon-
nan tarjoamasta tuesta ja avusta,  
Kähkönen jatkaa.

UUdESSA PALVELUMALLISSA yh-
den ihmisen kysymykseen vastaa-
malla autetaan myös muita samo-
jen asioiden kanssa kamppailevia.

Kähkönen kertoo, että suoma-
laisten elämässä ihmissuhdeon-
gelmat ovat yleisimpiä ja vaikeim-
pia inhimillisen kärsimyksen ai-
heuttajia. 

– Kirkon perheneuvonta halu-
aa olla mukana ihmisten arjessa. 
Haluamme tulla sinne, missä ih-
miset ovat, Kähkönen sanoo.

Kirkko teki jo lähes 70 vuot-
ta sitten linjauksen, jonka ytimes-
sä on ajatus: parisuhdetta vahvis-
tamalla tuetaan tehokkaimmin ko-
ko perhettä. 

Perheneuvonnan jatkuvasti kas-
vava kysyntä osoittaa työn tärke-
yden ja linjauksen ajankohtaisuu-
den.

City.fi on urbaaneille nuoril-
le aikuisille suunnattu monipuo-
linen ja moniääninen verkkopal-
velu, joka tavoittaa viikoittain  
100 000 eri kävijää.

kiRkoN tiedotuSkeSkuS

Suhdeklinikka toimii osoitteessa 
www.city.fi/suhdeklinikka. 
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Eetterissä

Radio dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Oulun seurakuntien aluelähe-
tys on tauolla heinä- ja elokuun 
ajan. Radiopyhäkoulu lähete-
tään valtakunnallisena sun-
nuntaisin kello 8.45.
Su 29.7. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa lastenohjaaja Auli Ki-
pinä puhuu rakkauden kaksois-
käskystä.
Su 5.8. klo 8.45 Radiopyhäkou-
lussa lastenohjaaja Outi Met-
sikkö kertoo Jumalan huolen-
pidosta.

toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 26.7. klo 16.40 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa puhutaan 
siitä, miten herätysliikkeet siir-
tävät sukupolvelta toiselle kir-
kon perintöä. Tutkija Hanna 
Salomäkeä haastattelee Mervi 
Päivärinta.
Pe 27.7. klo 16.03–17.00 Toivon 
tuomiokapituli. Miten kriisit 
muokkaavat kuvaamme Juma-
lasta. Keskustelupukareina toi-
mittajat Satu Kreivi-Palosaari ja 
Elsi Salovaara. MS
Ma 30.7-pe 3.8. klo 15.20 Vii-
kon vieraana Kempeleestä ko-
toisin oleva Jouko Laroma. "Ta-
vallista villimpi" eronnut poi-
kamies löysi Ruotsissa sekä us-

VaRaa maiNoStilaSi 
SiVuiltamme

kustannus-oy kotimaa / 
minna Zilliacus
p. 020 754 2361

kon Jumalaan että kristityn vai-
mon. Laroma kertoo elämäs-
tään, uskostaan, työstään toi-
mittajana sekä vakavasta aivo-
verenvuodosta, ja sitä seuran-
neista kolmesta aivoleikkauk-
sesta. Ohjelma on kuultavissa 
kokonaisuudessaan myös ti 7.8. 
klo 22.05, ja sen jälkeen Radio 
Dein nettiarkistossa. MB
Ma 30.7.–ke 1.8. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelmassa tarinoi-
ta armosta kertoo Jukka Taka-
lo. MS
Ke 1.8. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus-ohjelmassa on 
vieraana Pasi Laurila. MB
To 2.8. klo 16.20 Herätys eilen 
ja tänään -ohjelmassa tutkija 
Hanna Salomäki pohtii kirkon 
tilannetta nykypäivän Suomes-
sa. MP
Pe 3.8. klo 16.03–17.00 Toivon 
tuomiokapituli. "Suomalai-
set elävät uskonnollista elämää 
yhä enenevässä määrin verkos-
sa." Näin väittää kirkkohalli-
tuksen Verkko ja teologia -työ-
ryhmän kesäkuussa julkaisema 
loppuraportti. Miten internet 
sopii hengelliseksi toimintaym-
päristöksi? Asiaa puntaroimas-
sa kirkkoherra Hannu Ojalehto 
ja viestintäjohtaja Sakari Korpi 
Oulusta. MS
Ma 6.8.–ke 8.8. klo 16.20 Ar-
monpulla-ohjelma. 6.8. armol-
lisen tarinan kertoo Sarian-
na Halonen ja 7.8. Kerttu Sal-
mi. MS
Ke 8.8. klo 16.40 Oululaisen us-

HAUTAKIVIEN OIKAISUT
040-718 3141

OULUN SEUTU

VVO-kotikeskus
Saaristonkatu 2 | 90100 Oulu
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4900 | oulu@vvo.fi
www.vvo.fi

VAKUUSMAKSU 
VAIN 250 € 

Vehreä ja rauhallinen Alppila sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä 
Oulun keskustasta, kävelyetäisyydellä Tuiran ja Välivainion monipuoli-
sista palveluista. Busseilla, omalla autolla sekä pyörällä pääsee käte-
västi kulkemaan yliopistolle, Teknologiakylään ja keskustaan.

Alppitie 12 on 1960-luvulla rakennettu kerrostalo, joka saa uu-
den tyylikkään ilmeen perusparannuksen myötä. Alkuperäis-
tä ovat asuntojen tilavat, valoisat huoneistopohjat, muutoin 
kaikki onkin uutta. Keittiöissä on mm. astianpesukoneet ja 
keraamiset liedet. Kaksioissa ja kolmioissa on lasitetut parvekkeet.   

Alppitie 12, arvioitu valmistuminen 11/2012
Asuntotyypit  m2 vuokra, €/kk   
1h+kk 32,5 531-560
2h+k+p 52  651-674
2h+k+p 61,5 730-759
3h+k+p 79,5 895-918

Vesimaksu ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan. VVO:n asunnot 
ovat savuttomia. Asumisaika on vähintään yksi vuosi sopimuksen 
alkamisesta. Varallisuusrajat. Katso kohteen virtuaaliesittely ja 
lisätiedot osoitteesta www.vvo.fi/alppitie12. Muuta meille!

Uusittuja vuokrakoteja Alppilaan!
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

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

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

PÄIHDEKUNTOUTUSTA ASIAKKAAN KOTIIN:
Kotiin annettavaan päihdekuntotukseen  

on mahdollista saada kotitalousvähennystä.

Kaapontupa Oy
Takkurannantie 307 90820 Kello

Gsm 040 4130542  
www.kaapontupa.fi

Kaapontuvan päihdekuntous on suunnattu  
päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. 

Kuntoutuksessa yhdistyy nykyaikaiset hoitomuodot ja Minnesota-malli. 
Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Ollilantie 1, Kempele 
Erikoishammasteknikko
Erja Nurkkala
Ajanvaraus 
p. 0400 651 140

Myös laitos- ja kotikäynnit

Palveluja tarjotaan

Muut seurakunnat

To 26.7. klo 19 Rukousilta, Kati & Hannu 
Neuvonen. Su 29.7. klo 18 Iltakirkko, Martti 
Väyrynen. To 2.8. klo 19 Lähde-ilta, Martti Väy-

rynen, Ari Rocklin Global opportunities järjestöstä, Gods’ Bell. Su 5.8. klo 11 
Ehtoolliskirkko, Petri Mettovaara, Ari Korolainen. Ke 8.8. klo 18 Nuortenilta, 
Henri Tuhkala. www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Su 29.7. Jumalanpalvelus klo 15.00.
Su 5.8. Jumalanpalvelus klo 15.00.

Kirkkokatu 34 Vapaakirkossa.
TERVETULOA SYDÄMELLISESTI!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 27.7. klo 19.30 LIFT-ilta Rotuaarilla.
Su 29.7. klo 11 Jumalanpalvelus, Mikko Sauk-
konen, Hannu Orava, Ahti Kurki. Ke 1.8. klo 19 
Jumalan kohtaamisen ilta, Juan Castillo, Pasi 
Markkanen. Pe 3.8. klo 19.30 LIFT-ilta, Ari Rock-
lin, Laura ja Vellu Tapio, Hiomaton timantti.

Su 5.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, Hannu Orava, Mika Keisu, Pirkko 
Junnila ja Anne Juurikkamäki. Ke 8.8. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, Pasi 
Markkanen, Aila Pyörälä, Maaret ja Ari Natunen.
Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.  www.uskotv.fi TERVETULOA!

Kerro idea, anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi

www.facebook.com/rauhantervehdys

Puinen USB-risti,
4 gb
15 €

12 €!

Linnankatu 31, 90100 OULU
Aukiolo: ma - pe 10-17, la 10-15
       www.biblia.fi,        08372732i P

kontunnustus -ohjelmassa on 
haastateltavana kristillisen las-
tenlehti Vinkin toimittaja Sirpa 
Laurila. MB
To 9.8. klo 16.40 Herätys eilen ja 
tänään -ohjelmassa tutkija Ari-
Pekka Palola kertoo miten lesta-
diolaisuus syntyi Ruotsin Lapis-
sa 1800-luvulla. MP

Radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,5 mHz
Su 29.7. klo 10 radiojumalanpal-
velus Raahen kirkosta.
Su 5.8. klo 10 radiojumalanpal-
velus Raahen kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 29.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus Oulun tuomiokirkosta. 
Su 5.8 klo 10 messu Oulun tuo-
miokirkosta.

Yle Radio 1, 90,4 mHz
www.yle.fi/radio1
To 2.8. klo 18.50 iltahartauden 
pitää kirkkoherra Pauli Nieme-
lä Kiimingistä.

Palautteet ohjelmista:
radiostudio.oulu@evl.fi, 
p. 044 316 1563 (ma–pe)
Oulun seurakuntayhtymä
Radiostudio, PL 122, 
90101 Oulu

kempeleen nettiradio
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kon jumalanpalvelukset netistä: 
www.kempeleenseurakunta.fi. 
Jumalanpalvelustiedot sivulla 13.

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

Su 29.7. klo 11.00  
JUMALANPALVELUS

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Soile Kontio seurasi 
isänsä Pekka Kontion 
jalanjälkiä, ja on nyt 
seurakuntamestari 
toisessa polvessa.

Tyttären päätoimipiste on 
Pyhän Luukkaan kappe-
li Oulun yliopiston vieres-
sä, isän puolestaan Pyhän 

Tuomaan kirkko Puolivälinkan-
kaalla.

– Kun aloitin suntion työt tääl-
lä vuonna 2004, minulta kysyttiin 
tiedänkö ketään, joka voisi tehdä 
näitä hommia osa-aikaisena, Pek-
ka Kontio kertoo.

Siitä lähtien Soile on tehnyt 
seurakuntamestarin töitä. Aluk-
si osa-aikaisena, mutta on nyt ol-
lut kokoaikaisena yli neljä vuotta.

– Aloittaessani työt opiskelin 
aate- ja oppihistoriaa Oulun yli-
opistossa. Viime kesänä valmis-
tuin maisteriksi, ja olen mietti-
nyt, että kai minun täytyisi sen-
kin alan töitä tehdä. 

– Tämä seurakuntamestarin 
työ vain tuntuu juuri nyt mielek-
käämmältä, ja olen sitoutunut tä-
hän, Soile kertoo tyytyväisenä.

Seurakuntamestari
vai suntio?
Soilea ammatissa viehättää se, et-
tä seurakuntamestari saa auttaa 
ihmisiä.

– Tämä on asiakaspalvelutyötä, 
jossa palvellaan sekä seurakunta-
laisia että kirkon työntekijöitä.

Seurakuntamestaria kutsutaan 

välillä myös suntioksi. 
– Suntion toimenkuva on yleen-

sä hieman suppeampi. Nimike ja 
työtehtävät vaihtelevat eri seura-
kunnissa, Pekka Kontio kertoo.

Hän ja Soile huolehtivat muun 
muassa kirkollisten toimitusten 
valmistelusta ja kolehdin kerää-
misestä aina lumen kolaamiseen 
ja pihan hiekoitukseen.

– Katsomme, että toimituk-
sissa, kuten jumalanpalveluksis-
sa, on oikeat liturgiset värit, oi-
kea määrä kynttilöitä ja sakastis-
sa papeille kaikki tarvittava. Lai-
tamme valmiiksi myös ehtoollis-
pöydän sekä virsien numerot esil-
le, Soile luettelee.

työ tekijäänsä
opettaa
Ennen vanhaan oli yleistä, että 
suntion ammatti kulki suvussa.

– Nykyisin periytymistä vähän 
rajoittaa se, että työhön vaaditaan 
koulutus, Pekka Kontio sanoo.

Hän itse hankki koulutuksen 
Raudaskylän Kristillisessä Opis-
tossa heti kun se tuli mahdolli-
seksi vuonna 2001. Soile Kontio 
on isänsä tapaan opiskellut sunti-
on ammattitutkinnon samaises-
sa opistossa.

Vaikka koulutuksesta saa päte-
vyyden seurakuntamestarin työ-
hön, oppii ammatin kunnolla vas-
ta työtä tehdessään.

– On valtavan paljon hiljais-
ta tietoa, jota ei koulussa voi op-
pia, sillä toimenkuva on niin laa-
ja. Isä on ollut älyttömän hyvä pe-
rehdyttäjä. Hän on kertonut asiat 
huumorilla sävytettynä, joten ne 
ovat jääneet paremmin mieleen, 
Soile kehuu.

Hänen mielestään on ollut hel-

pompaa kysyä neuvoa, kun opas-
tamassa on ollut oma isä. Vieraal-
le ihmiselle ei olisi kehdannut soi-
tella yhtä usein.

joustavaa ja
itsenäistä
Pekka Kontio on työskennellyt 
useissa seurakunnissa, niin pie-
nissä kuin vähän isommissakin.

– Minulla oli ennen maatila, 
mutta tultuani allergiseksi siir-
ryin seurakunnan hommiin. En-
tiselle yrittäjälle joustava ja itse-
näinen työ sopii hyvin.

 Maalla seurakuntamestarin 
työnkuva oli Pekan mukaan laa-
jempi kuin kaupungissa.

– Ylivieskan seurakunnassa 
kaivoin hautoja kymmenen vuot-
ta. Siihen aikaan suntiot ja omai-
set tapasivat useasti muun muas-
sa hautapaikkaa valitessa. Suru-
työ oli erilaista. Nykyisin surevia 
omaisia näkee enää ohimennen.

Soile sanoo, että lapsena hän 
ajatteli isän olevan töissä hautajai-
sissa.

– Luulin, että hänestä tulee 
hirveän vakava, mutta olin vää-
rässä, hän nauraa.

tekStit:
katja kiiSkiNeN

Kirkon 
luottomies

Suntion ammatin historiaan 
on perehtynyt Kirkon alat 
ry:n toiminnanjohtaja Rit-
va Rasila. Hänen mukaan-

sa suntio oli alun alkaen arvos-
tettu luottamushenkilö, joka vas-
tasi monista käytännön asioista. 
Suntiot olivat keskimääräistä va-
listuneempia maallikkoja, jotka 
tunsivat yhteiskunnan menette-
lytavat.

Muinaissuomalaiset tarkoit-
tivat suntiolla tuomarin tehtä-
vää hoitavaa miestä, jolla oli tai-
to erottaa oikea väärästä. Talon-
poikien valitsemat suntiot me-
nettivät päällysmiehen tehtävän-
sä 1400-luvulla, kun maa jaettiin 
kihlakuntiin, joihin nimitettiin 
tuomarit. Sen jälkeen suntion teh-
täväksi jäi toimia kirkonvartijana 
ja kirkon omaisuuden hoitajana.

Suntion viran periytyminen 
suvussa oli tavallista, ja suntiot te-
kivät työtä usein eläkeiän jälkeen.

Vaikka toimenkuva on ajan saa-
tossa muuttunut, kuuluvat uskol-
lisuus, kirkollisuus sekä kunnial-
lisuus 2000-luvullakin kirkonpal-
velijoiden ammatti-identiteettiin.

Alun perin kirkon palveluteh-
tävissä oli pääasiassa miehiä, mut-
ta nykyisin kirkonpalvelijoista 
noin kaksi kolmasosaa on naisia.

Lähde: Ritva Rasila (2004): Seura-
kunnan luottomiehistä kirkon mo-
niammattilaisiksi – Kirkonpalveli-
jat ry:n historiikki.

Anna 
palautetta

www.rauhantervehdys.fi
PL 102, 90101 Oulu

K at ja  K i i s k in e n

E l s i  S a l ovaa ra

Perinteikkäät 
Kontiot

Soile ja Pekka Kontio huoltavat seurakunnan kiinteistöjä lattiasta kattoon. 
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– jokaisella tulee olla vapaus 
valita, haluaako kuulua yhden 
ainoan totuuden piiriin, toteaa 
aija Hannila. 
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– Se vain juoksi minusta 
ulos, kertoo Aija Hannila 
vasta ilmestyneestä 
esikoiskirjastaan 
Valon lapsi.  

Aija Hannila on oululais-
syntyinen, Limingassa 
suuren osan elämään-
sä asunut 35-vuotias esi-

koiskirjailija. Tällä hetkellä Han-
nila opiskelee Oulun yliopistos-
sa kulttuuriantropologiaa, mut-
ta kirjoittaminen on lapsesta as-
ti ollut olennainen osa hänen elä-
määnsä. 

Valon lapsi kertoo Inkasta, jo-
ka on lapsena kohdannut vaikei-
ta asioita kuten pikkuveljen kuole-
man ja seksuaalista hyväksikäyt-
töä. Kaiken tämän keskellä hän 
tuntee jäävänsä tunnetasolla van-
hempiensa hylkäämäksi. 

Inkan perhe on suuri, eivätkä 
vanhemmat ehdi huomioida kaik-
kia lapsiaan. Inka on kiltti tyttö, 
eikä hän halua olla vaivaksi, siksi 
hän pakenee kirjojen ja kirjoitta-
misen maailmaan. 

Kirjat ovat hänelle pakotie ah-
distavasta todellisuudesta, mut-
ta samalla ne rakentavat muurin, 
vankilan, jonka sisälle Inka sul-
keutuu pitkäksi aikaa. Oma tärkeä 
osa Inkan tarinassa on perheen 
vanhoillislestadiolainen tausta. 

Aikuisuuden kynnyksellä Inka 
päätyy mielisairaalaan, jossa hän-
tä yritetään auttaa. 

Inka kokee kuitenkin jäävänsä 
yhä piiloon itse ongelman eli sek-
suaalisen hyväksikäytön ja sen ai-
heuttamien traumojen kanssa. 

Erilaisten itsehoitomenetelmi-
en kautta hän yrittää löytää seli-
tystä kaikelle sille, mitä hän on 
kohdannut ja mikä on raadellut 
hänen sieluaan. 

omakustanne  
antaa vapauksia
Valon lapsi ilmestyy omakustan-
teena verkkokustantamo BoD - 
Books on Demandin kautta. Aija 
Hannila sanoo, että ajatus kirjan 
omakustantamisesta tuntui hy-
vältä idealta jo senkin takia, että 
se mahdollisti kirjan nopean jul-
kaisun. 

– Uusista käsikirjoittajista vain 
muutamat harvat onnistuvat ui-

äänettömät kyyneleet

maan kustannustoimittajien tiu-
kan verkonsilmän läpi, Hannila 
kertoo. 

Toinen tärkeä syy oli kirjan si-
sällön omaehtoisuuden säilyttä-
minen. Tällä Hannila sanoo tar-
koittavansa sitä, että hän pelkä-
si kustannustoimittajien alkavan 
leikata ja muotoilla tekstiä halua-
maansa suuntaan. 

Hannilasta tuntui, että hän 
haluaa julkaista tarinan juuri sel-
laisena kuin se tuli, mitään pois-
tamatta tai lisäämättä. Hän tah-
toi ensisijaisesti julkaista tarinan 
eikä mitään suurta kertomusta, 
joka tarvitsisi hienot puitteet.

taustalla oma 
kokemus hyväksikäytöstä
Idea kirjoittaa seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä alkoi itää Hanni-
lan mielessä kymmenen vuotta 
sitten. 

Hän syntyi vanhoillislestadi-
olaisen perheen seitsemänneksi 
lapseksi. Hannila kertoo joutu-
neensa lapsena seksuaalisen hy-
väksikäytön uhriksi. 

Vuosi ennen liikkeestä eroa-
mistaan, mikä tapahtui viisi vuot-
ta sitten, Hannila kertoi asiasta lä-
hipiirilleen. Osa uskoi häntä, osa 
ei. Kirjoittaminen aiheesta tun-
tui mahdottomalta, kun hän vie-
lä kuului liikkeeseen. 

– Tuntui, etten voi koskaan 
kirjoittaa siitä sillä tavalla kuin 
haluaisin. Uskoin, että yhteisö ja 
sen kieli estäisivät minua käyttä-
mästä sellaista luovaa kieltä, jota 
halusin. 

Vielä vuosia liikkeestä eroa-
misen jälkeen Hannila tunsi, et-
tei löytänyt tarinalle omaa ään-
tä, eikä tilaa sen kirjoittamiselle. 
Hän uskoi, että asian sanoiksi pu-
keminen olisi sen verran vaikeaa, 
että kirjoittaminen jäisi elämän 
loppupuolelle. 

televisioesiintyminen
avasi luovuuden
Asiat saivat yllättävän käänteen, 
kun Hannilaa pyydettiin tämän 
vuoden toukokuussa Ylen A-talk- 
ohjelmaan keskustelemaan lesta-
diolaislasten seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä. Ohjelmassa Han-
nila antoi äänen hyväksikäytön 
uhreille. 

Osallistumispäätös keskus-
teluohjelmaan tapahtui nopeas-
ti. Kun alkuviikosta Yleisradion 
toimittaja soitti ja pyysi häntä sa-
man viikon torstaina tulevaan oh-
jelmaan, Hannilan täytyi melkein 
siltä istumalta osata sanoa, lähtee-
kö hän mukaan vai ei. 

Asian kohtalonomaisuutta li-
säsi vielä se, ettei hän siihen hä-
tään saanut ketään ystäväänsä 
kiinni, jotta olisi voinut keskus-
tella asiasta. Hänessä heräsi voi-
makas tunne, että lopulta hän on 
yksin tämän asian kanssa ja hänen 
tulee myös yksin kantaa vastuu.

Ohjelmassa esiintymisen jäl-
keen Hannila koki, että yksi kir-
joittamista estävä solmu avautui. 
Seuraavien viikkojen aikana ai-
heesta kirjoittaminen sujui kuin 
itsestään. Hän vain kirjoitti, söi, 
nukkui, juoksi ja taas kirjoitti. 

– Tarina pulppusi minusta 
ulos. Se tuntui ihan johdatuksel-
ta, vaikka en ole voimakkaasti mi-
tenkään uskonnollinen ihminen. 
Tuntui, että kirjoita tämä ja mi-
nä kirjoitin. 

Hannila sanoo Mika Waltaria 
lainaten, että hän kaipasi yksin-
puhelua, ja tämän kirjan kirjoit-
taminen antoi mahdollisuuden 
siihen. Kirjan avulla Hannila ajat-
teli tulevansa enemmän kuulluksi 
ja saavansa siinä lukijan huomion 
kokonaan itselleen. 

Valon lapsi 
ei ole oma tarina
Kerronnallisesti Valon lapsi on 
fiktiivinen teos, jonka teksti on 
hyvin symbolista ja runollista. 
Hannila toivoo lukijan lähesty-
vän sitä sillä odotuksella, ettei se 
kerro suoraan hänen tarinaansa.  

Proosallisen kerronnan hän 
sanoo hylänneensä jo senkin ta-
kia, että lukija välttää väärät joh-
topäätökset eikä lähde arvaile-
maan, kertooko tämän jostain tie-
tystä tapahtumasta tai ihmisestä. 

Vertauskuvien ja symboli-

en käyttö on Hannilalle tuttua. 
Myös kulttuuriantropologian sa-
ralla hän on erityisen kiinnos-
tunut symbolien käytöstä ja eri-
laisista symbolisista ilmauksista. 
Hänen mielestään ne antavat kir-
joittajalle mahdollisuuden irrot-
taa tarina sen kontekstista. 

Periaatteessa Valon lapsen ta-
rina voi tapahtua missä tahan-
sa suljetussa yhteisössä. Sen voi 
muodostaa uskonto tai yhtä hy-
vin suku, jossa vallitsee sisään-
päin kääntynyt pelon ilmapiiri.

tutkimus liikkeestä  
irtautumisesta
Hannila uskoo vajaa vuosi sitten 
valmistuneen pro gradu -tutki-
muksen myös pohjustaneen hän-
tä tarinan kirjoittamiseen. 

Pro gradu -tutkimuksessaan 
Helvetin matkalainen – Vanhoil-
lislestadiolaisuudesta irtautumi-
nen rituaaliteorian näkökulmasta 
Hannila selvitti ihmisten koke-
muksia vanhoillislestadiolaisesta 
liikkeestä eroamisesta. 

Ison osan tutkimukseen osal-

kiteytyivät sanoiksi, sanat lauseiksi ja lopulta kirjaksi

listuneista haastateltavista Han-
nila sai Hakomaja-nettisivuston 
kautta. Hakomaja tarjoaa vertais-
tukea uskonnollisesta ryhmästä 
irtautuville. 

Aluksi Hannilaa arvelutti ryh-
tyä kirjoittamaan tutkimustaan 
juuri tuosta aiheesta. Aihe tuli lä-
helle ja häntä pelotti mitä liikkee-
seen kuuluvat sukulaiset ja ystä-
vät siitä sanoisivat. Samalla aihe 
tuntui tärkeältä, ja se auttoi löy-
tämään rohkeutta seisoa omilla 
jaloillaan ja elää omaa elämää – 
huolimatta siitä, missä on synty-
nyt ja kasvanut. 

Yksi totuus  
ei kiinnosta
Aija Hannila ei koe hyökkäävän-
sä Helvetin matkalaisella tai Va-
lon lapsella vanhoillislestadiolai-
suutta vastaan. 

Kulttuuriantropologian opin-
tojen myötä Hannila kertoo kas-
vaneensa siihen, että ihmisillä 
on hyvin erilaisia tapoja uskoa, 
ja suljettuja yhteisöjä kuten van-
hoillislestadiolaisuus, on ympäri 
maailmaa. 

Heillä on oma totuutensa, 
mutta jokaisella tulee olla vapaus 
valita, haluaako kuulua yhden ai-
noan totuuden piiriin. 

Hannila itse ei halua sitoutua 
näin tiukkaan maailmankatso-
mukseen ja kokee olevansa enem-
män pohdiskeleva ja elämää avoi-
min silmin seuraava kulkija. 

tekSti ja kuVa:
tuula VettaiNeN

Kirjan esittely löytyy osoitteesta 
http://aijahannila.blogspot.fi/.

Uskoin, että 
yhteisö ja sen kieli 
estäisivät minua 
käyttämästä 
sellaista luovaa 
kieltä, jota halusin.

Valon lapsen tarina 
voi tapahtua missä 
tahansa suljetussa 
yhteisössä. Sen voi 
muodostaa uskonto 
tai yhtä hyvin suku, 
jossa vallitsee 
sisäänpäin kääntynyt 
pelon ilmapiiri.

Tämä kirja onAija Hannilanesikoisteos.

Aija
H

annila

Aija Hannila
BoD  Books on Demand

ISBN 01234567890

Aija Hannila
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Jer. 7:1–7 
Jeremia sai Herralta tämän sanan:
    »Mene Herran temppelin portille ja julista 
näin:
Kuulkaa Herran sana, kaikki te Juudan 
asukkaat, jotka käytte näistä porteista sisälle 
rukoilemaan Herraa!»
    näin sanoo Herra Sebaot, israelin Jumala:
»Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! 
Silloin minä annan teidän asua tässä paikassa. 
Älkää luottako valheen puhujiin, jotka 
hokemalla hokevat: ’Tämä on Herran temppeli, 
Herran temppeli, Herran temppeli!’ Kääntykää 
vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää, 
kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti toisianne. 
Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja 
älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä 
maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se 
on teille turmioksi. Jos tottelette minua, niin 
saatte asua tässä maassa, jonka annoin teidän 
isillenne ikuisiksi ajoiksi.»

Hepr. 12:14–17
Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja 
pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei 
kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, 
ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa eikä 
mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan 
ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin 
sellainen saastuttaa monet. Katsokaa, ettei 
joukossanne ole ketään siveettömästi elävää 
tai maailmallista, sellaista kuin esau, joka 
yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän 
tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi 
siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei 
saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän 
sitä itkien anoi.

Matt. 7:24–29
Jeesus sanoo:
    »Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja 
tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, 
joka rakensi talonsa kalliolle. alkoi sataa, 
tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, 
mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu 
kallioperustalle.
    Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei 
tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka 
rakensi talonsa hiekalle. alkoi sataa, tulvavesi 
virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, 
maan tasalle saakka.»
    Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, 
kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen 
opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on 
annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

Sinun varaasi kaiken laitan
Kuluva vuosi on ollut erilainen vuosi. Jätettyäni kyynärsauvat pois olen joutunut opet-
telemaan uudelleen kävelyä. Tehtävä ei ole ollut lainkaan helppo ja yksinkertainen, vaan 
se on vaatinut sinnikkyyttä, aikaa, voimaa ja perusluottamusta. Jokainen päivä on eri-
lainen, joskus tuskien, koettelemusten ja uupumusten täyttämä. 
  Miten tästä eteenpäin? Minkä varaan rakennan elämäni? Jokapäiväinen rukous-
aiheeni on psalmin 17 sanat: ”Minä huudan sinua avuksi, Jumala, ja sinä vastaat minulle. 
Kuuntele minua, kuule, mitä puhun sinulle.  Osoita minulle ihmeellistä hyvyyttäsi! Sinä 
pelastat väkevällä kädelläsi kaikki ne, jotka etsivät sinusta turvaa vihamiesten uhatessa.  
Varjele minua niin kuin silmäterääsi, peitä minut siipiesi suojaan”.
  Minkä varaan sinä rakennat elämäsi? Samaa kysyy Jeesus vuorisaarnan lopuksi 
vertauksessaan kahdesta rakentajasta.  Toinen rakentaa kalliolle ja toinen hiekalle. Tulee 
myrsky. Mitä sitten tapahtuukaan? Toinen pysyy, toinen sortuu. Jeesus varoitti väärästä  
uskonvarmuudesta, ulkonaisesta ja muodollisesta. Opetuksissaan Jeesus tiivisti 10 käs-
kyä kultaiseen sääntöön: Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille 
sekä rakkauden kaksoiskäskyyn: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi. Jeesus toimi niin kuin opetti, hän etsi yhteyteensä erityisesti sellaisia, joita pidet-
tiin arvottomina ja syntisinä.
  Mitä Jeesus sitten meille merkitsee? Tässä kysymyksessä tarjoutuu mahdollisuus 
itsetutkiskeluun. Usko on luottamusta Jumalan rakkauteen, huolenpitoon.  Jeesuksessa 
Jumalan rakkaus tuli näkyväksi osaksi tätä maailmaa. Jumala asettui ihmisen asemaan 
lähettämällä ainoan Poikansa meidän luoksemme. Jeesus Kristus on ainoa suojamme 
Jumalan edessä. Ristinkuolemallaan Jeesus Kristus voitti synnin, kuoleman ja Saatanan 
vallan. 
  Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme, meidän Sovittajamme, meidän Lunas-
tajamme, meidän Herramme: ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille 
uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen 
tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen 
Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät 
tarkoittanut (Ef. 2: 8–10)”.

juHa VäHäkaNgaS
Karjasillan seurakunnan pastori

Sanan aika
Sunnuntai  29.7.2012
Psalmi: Ps. 92: 5–10, 13–16
1. lukukappale: Jer. 7:1–7
2. lukukappale: Hepr. 12:14–17
Evankeliumi: Matt. 7:24–29
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 26.7.–9.8.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa. Urkupreludi klo 
9.30. Sanajumalanpalveluk-
sen toimittaa Martti Penna-
nen ja avustaa Jouko Lanki-
nen. Kanttorina Henna-Mari 
Sivula ja urkurina Péter Ma-
rosvári. Musiikkimatinea klo 
11. Lähetys myös www.virtu-
aalikirkko.fi.
Kesähartaus su 29.7. klo 12 
Oulun hautausmaalla, van-
hassa kappelissa. Toimittaa 
Martti Pennanen ja kanttori-
na Péter Marosvári.
Messu su 5.8. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja avustaa 
Ari-Pekka Metso. Kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki ja urku-
rina Péter Marosvári. Lähetys 
myös www.virtuaalikirkko.fi. 
Kesähartaus su 5.8. klo 12 
Oulun hautausmaalla, van-
hassa kappelissa. Toimittaa 
Jouko Lankinen ja kanttori-
na Lauri-Kalle Kallunki.

Karjasillan seurakunta
Messu su 29.7. klo 10 Karja-
sillan kirkossa. Toimittaa Lii-
sa Karkulehto, avustaa teol.
yo Anna Tausta, kanttorina 
Riitta Piippo.
Messu su 29.7. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Olavi 
Mäkelä, avustaa teol. yo Ee-
rika Granlund, kanttorina Ju-
ha Soranta.
Messu su 29.7. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, saarna 
teol. yo Anna Tausta, kantto-
rina Riitta Piippo.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat teol. yo Salla Aute-
re, Anna-Leena Ylänne, An-
naleena Peltoniemi, Anna 
Savuoja ja Joonas Uusitalo, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasilta 3 -rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 10 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Olavi Mäkelä, avusta-
vat Petri Satomaa, Atte Kää-
riäinen ja Eerika Granlund, 
kanttorina Riitta Piippo. Päi-
värippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 10 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Heikki Karp-
pinen, avustavat teol. yo An-
na Tausta, Päivi Rahja ja Ju-
ha Kivirasi, kanttorina Emilia 
Soranta. Musiikkiavustajana 
Simo Ollikainen. Kaakkuri 3 
-rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 13 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat teol. yo Salla Aute-
re, Anna-Leena Ylänne, An-
naleena Peltoniemi, Joonas 
Uusitalo ja Anna Savuoja, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kar-
jasilta 4 -rippikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 14 Pyhän Andreaan kir-
kossa. Toimittaa Heikki Karp-
pinen, avustavat teol. yo An-
na Tausta, Päivi Rahja ja Ju-
ha Kivirasi, kanttorina Riitta 
Piippo. Musiikkiavustajana 
Simo Ollikainen.  Kaakkuri 4 
-rippikouluryhmä.

Kouluunlähtevien siunaami-
nen su 12.8. klo 10 Karjasillan 
kirkossa. Ks. ilm. s. 15.

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 29.7. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa ja konfirmoi Riikka Hon-
kavaara, avustavat Kati Erk-
kilä, Pertti Keinänen ja Ma-
rika Alakopsa, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. Koskela 1 -rip-
pikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 29.7. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Stiven Naatus, avustavat San-
na Tervo, Ilona Kiesilä ja Vil-
le Valtonen, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Rajakylä 1 -rippi-
kouluryhmä.
Messu su 29.7. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Petteri Tuulos, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Heik-
ki Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 29.7. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa ja konfirmoi Riikka Hon-
kavaara, avustavat Kati Erk-
kilä, Pertti Keinänen ja Ma-
rika Alakopsa, kanttorina Ta-
ru Ängeslevä. Koskela 2 -rip-
pikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 29.7. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Stiven Naatus, avustavat San-
na Tervo, Ilona Kiesilä ja Vil-
le Valtonen, kanttorina Lau-
ra Kumpula. Rajakylä 2 -rippi-
kouluryhmä.
iltamessu su 29.7. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Harri 
Fagerholm, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Heikki Jämsä.
viikkomessu ke 1.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Petteri Tuulos, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Messu su 5.8. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Jaak-
ko Syynimaa, avustaa Pette-
ri Tuulos, kanttorina Heikki 
Jämsä.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfir-
moi Jukka Kolmonen, avus-
tavat Tuulikki Ståhlberg, Tii-
na Eskelinen ja Atte Tolo-
nen, kanttorina Tommi Hek-
kala. Pateniemi 3 -rippikou-
luryhmä.
Messu su 5.8. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Lau-
ri Kujala, kanttorina Anu Ar-
vola-Greus.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa ja konfirmoi 
Jukka Kolmonen, avustavat 
Tuulikki Ståhlberg, Tiina Es-
kelinen ja Ilona Kiesilä, kant-
torina Tommi Hekkala. Pate-
niemi 4 -rippikouluryhmä. 
iltamessu su 5.8. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Sanna 
Jukkola, avustaa Stiven Naa-
tus, kanttorina Ilona Kiesilä. 
Messussa käytössä alkoholi-
ton ehtoollisviini.
viikkomessu ke 8.8. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Syynimaa, kanttorina 
Laura Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 29.7. klo 10 Oulujo-
en kirkossa. Toimittaa Jukka 
Joensuu, avustaa Jouni Riipi-
nen, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Messu su 29.7. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, saarnaa Ville 
Väkeväinen.
Kansanlaulukirkko su 29.7. 
klo 12 Turkansaaren kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Mäkelä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi.
Perhemessu su 5.8. klo 10, 
Oulujoen kirkko. Toimittaa 
Jouni Riipinen, avustaa Juk-
ka Joensuu, kanttorina San-
na Leppäniemi. Ks. ilmoitus 
s. 15. 
Messu su 5.8. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Jouni Riipinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.

Yli-ii
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 12 Yli-Iin kirkossa. 
Toimittaa Jukka Joensuu, 
kanttorina Ilmari Oikarainen.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 10 Yli-Iin kirkossa. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, avus-
taa Olavi Isokoski, kanttorina 
Eeva Holappa. Yli-Iin leiririp-
pikouluryhmä. 
Messu su 5.8. klo 18 Yli-Iin 
kirkossa. Toimittaa Pertti 
Lahtinen, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.

YliKiiminKi
Sanajumalanpalvelus su  
29.7. klo 12 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Jouni Riipi-
nen, kanttorina Katja Nauha.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 13 Ylikiimingin kirkossa. 
Toimittaa Olavi Isokoski, avus-
taa Pertti Lahtinen, kanttori-
na Raimo Paaso. Ylikiimingin 
leiririppikouluryhmä.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 18 kirkossa. Toi-
mittaa Päivi Liiti, kanttorina 
Jaakko Syynimaa.
Messu su 5.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Minna Salmi, kant-
torina Ulla Kallioranta.

Haukipudas
Konfirmaatiomessu su 29.7. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, saarna Sa-
mi Puolitaival, kanttorina Pir-
jo Mäntyvaara. Konfirmoita-
vana kesän 5. leiririppikoulu-
ryhmä.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Kaltakari, saarna 
Martti Heinonen, kanttorina 
Hannu Niemelä. Konfirmoi-
tavana kesän 6. leiririppikou-
luryhmä.
viikkomessu su 5.8. klo 18 
kirkossa. Toimittaa Jaakko 
Kaltakari, saarna Erkki Piri.

Kempele
Messu su 29.7. klo 10 vanhas-
sa kirkossa. Toimittaa Esko 
Heloneva, avustaa Vesä Ää-
relä, kanttori Tarja Sakko. Ta-
pulikahvit.
Messu su 5.8. klo 10 vanhassa 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, diakoni Arto Pisilä, kant-
tori Tarja Sakko. Tapulikahvit.

Kiiminki
Messu su 29.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, kanttorina Sari Wallin. Ta-
pulikahvit tarjoilee Huttuky-
län palvelutyöryhmä.
Messu su 29.7. klo 18 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina Sari 
Wallin.
iltahartaus radiossa Yle 1 to 
2.8. klo 18.50, Pauli Niemelä.
Messu su 5.8. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Harri Isopah-
kala, kanttorina Sari Wallin, 
avustaa Erja Haho. Tapulikah-
vit tarjoilee Kirkonkylä-Kes-
kikylän palvelutyöryhmä.

liminka
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Ulla Nyyssönen.
Messu su 5.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Aino Pieskä.

lumijoki
Sanajumalanpalvelus su  
29.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.
Messu su 5.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.

muhos
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala, 
kanttorina Timo Ustjugov. 
Sanajumalanpalvelus su 5.8. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala, kanttori-
na Ossi Kajava.
Kyläkirkko su 5.8. klo 12 Lai-
tasaaren rukoushuoneella. 
Toimittaa Jouni Heikkinen, 
saarnaa rovasti Pertti Heikin-
heimo, kanttorina Ossi Kaja-
va. Rukoushuoneen 80-vuo-
tisjuhla.

Oulunsalo
Messu su 29.7. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Päivi Liiti, kant-
torina Taru Pisto.
Messu su 5.8. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Päivi Liiti, kanttori-
na Tuomo Kangas.

Siikalatva
KeSTilä
Konfirmaatiomessu su 29.7. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Saila Karppinen, kant-
torina Veijo Kinnunen, avus-
tajat Sirkku Palola ja isoset.
Messu su 5.8. klo 10 Kestilän 
kirkossa. Toimittaa Perttu 
Kyllönen, avustaa Pasi Kurki-
nen. Kanttorina Ulla Koskelo.

PiiPPOla
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 10 Piippolan kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Ulla Koskelo. 
Konfirmaatiomessu su 
5.8. klo 10 Pulkkilan kirkos-
sa (huom. paikka). Toimit-
taa Merja Jyrkkä, kanttorina 
Unto Määttä, avustajat Sirk-
ku Palola ja isoset. Piippolan 
ja Pulkkilan ryhmän konfir-
maatio. 
 
PulKKila
Messu su 29.7. klo 13 Jun-
nonojan rukoushuoneella. 
Saarna Martti Arkkila, litur-
gia Perttu Kyllönen, kantto-
rina Pekka Kyöstilä. Kirkko-
kahvit kylätalolla. Junnono-
jan rukoushuoneen 90-vuo-
tisjuhla rukoushuoneella.  
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 10 Pulkkilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Unto Määttä, avustajat 
Sirkku Palola ja isoset. Pulk-
kilan ja Piippolan ryhmän 
konfirmaatio.

PYHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 19 (huom. kelloaika) 
Pyhännän kirkossa. Toimit-
taa Perttu Kyllönen, kantto-
rina Ulla Koskelo.
Konfirmaatiomessu su 5.8. 
klo 13 Pyhännän kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Unto Määt-
tä, avustajat Sirkku Palola ja 
isoset.

RanTSila
Konfirmaatiomessu su 29.7. 
klo 13 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, kantto-
rina Veijo Kinnunen, avusta-
jat Sirkku Palola ja isoset.

Tyrnävä
Messu su 29.7. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Ou-
ti Pohjanen, kanttorina Eeva 
Maija Sorvari.
Sanajumalanpalvelus su 5.8. 
klo 10 Tyrnävän kirkossa. Toi-
mittaa Outi Pohjanen, kant-
torina Eeva Maija Sorvari.
Messu su 5.8. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimittaa 
Outi Pohjanen, kanttorina 
Eeva Maija Sorvari.

Rukous
Herra, meidän Jumalamme,

joka Hengelläsi valaiset pimeytemme.

Sinä näet, kuinka helposti

kuljemme harhaan.

Anna meille taito erottaa oikea ja väärä,

totuus ja valhe,

niin että eläisimme

sinun tahtosi mukaan.

Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,

meidän Herramme tähden.

Rukous kirkkovuosikalenterista

w w w.sxc . hu /  K a t h e r i n e  Evans
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Oulugospel järjestää 
videokilpailun

Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
laitoshartaus ti 31.7. klo 14, 
Vesper-koti. Jouko Lankinen.
laitoshartaus ti 31.7. klo 15, 
Veljes-koti. Jouko Lankinen.
laitoshartaus ti 31.7. klo 
18.30, Kuntotalo. Jouko Lan-
kinen.

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

musiikki ja kulttuuri
Katso musiikkitapahtumat 
koosteesta s. 15.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Bysanttilaiskuoron konsert-
ti pe 27.7. klo 18, Oulun tuo-
miokirkko. Ks. ilm. s. 15.
Urku- ja laulukonsertti ti 
31.7. klo 20, Oulun tuomio-
kirkko. Ks. ilm. s. 15.
Urku-, cembalo- ja laulukon-
sertti ti 7.8. klo 20, Oulun 
tuomiokirkko. Ks. ilm. s. 15.
Taideyön konsertti to 23.8. 
klo 22, Oulun tuomiokirkko. 
Konsertissa esiintyy lauluyh-
tye Capella Pro Vocale.
Urkupreludi su 26.8. klo 9.30, 
Oulun tuomiokirkko. Oulun 
tuomiokirkon kanttori Lauri-
Kalle Kallunki, urut.
Musiikkimatinea su 26.8. klo 
11, Oulun tuomiokirkko. Ju-
ha Hakulinen, bassobaritoni 
ja Lauri-Kalle Kallunki, urut. 
Vapaa pääsy!

Karjasillan seurakunta
iltamusiikki ke 22.8. klo 19, 
Pyhän Andreaan kirkko. Ilpo 
Suikkanen, alttoviulu ja Anne 
Muhola, piano. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 €.
Runoilta su 26.8. klo 18, Kas-
tellin kirkko. Runoja luonnos-
ta ja kaikista kukkaniityn vä-
reistä, ilosta ja riemusta, elä-
mästä ja rakkaudesta. Runo-
ja esittävät Arja Alakontiola, 
Terttu Välikangas, Hilja Ala-
suvanto, Eeva Holma, Maija 
Karppinen, Pirjo Kauppinen, 
Soili Hämäläinen, Eeva-Kaari-
na Sarastamo, Marketta Haa-
rala ja Juha Vähäkangas. Vir-
siä säestää Riitta Piippo.

Oulujoen seurakunta
Kesäillan musiikkia, ks. il-
moitus s. 15.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.

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

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11, p. (08) 5314 
616. Tapaamisajankohdan 
voit käydä sopimassa myös 

paikan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Pateniemen diakoniapiiri to 
23.8. klo 13, Pateniemen kir-
ko. Ks. ilmoitus s. 15.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
liikuntavammaisten retki 
to 13.9. klo 10, Onnela. Läh-
tö linja-auto asemalta klo 10.

KUUlovaMMaiSeT
Hietasaaren kesäilta to 2.8. 
klo 17, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Yhdessä oloa 
ulkona pelien ja kahvittelun 
merkeissä, iltahartaus. Sa-
teella olemme sisätiloissa.
Kuurojen ja kuulovammais-
ten leiri 27.–31.8 klo 17, Juu-
man leirikeskus. Leirin hin-
ta on 62 €, sisältäen matkan 
ja täysihoidon leirikeskuk-
sessa sekä vakuutuksen Ou-
lun seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautumiset ja tiedus-
telut 14.7. saakka anne-ma-
ri.kyllonen@evl.fi tai p. 040 
591 2657 ja 30.7.–13.8. paula.
kyllonen@evl.fi tai p. 040 723 
5880. Ilmoittautua voi 13.8. 
saakka myös www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo.

nÄKövaMMaiSeT
Turkansaaren kirkkoreissu 
su 29.7. klo 12, Turkansaa-
ren kirkko. Osallistutaan po-
rukalla Kansanlaulukirkkoon 
Turkansaaren kirkossa , Tur-
kansaarentie 165. Tullaan 
omin kyydein, seurakunta 
tarjoaa kirkkokahvit. Jos sää 
suosii, tutustutaan alueeseen 
tarkemmin. Kokoonnutaan 
portille klo 11.45 ja kävellään 
yhdessä kirkkoon. Opasystä-
vä on vastassa parkkipaikalla 
klo 11.30 alkaen.

lähetys
Sanan virrassa, hiippakun-
nan lähetysjuhlat 31.8.–2.9., 
Pello. Lähtö linja-autoase-

man tilausajolaiturista 31.8. 
klo 15, paluu sunnuntaina 
2.9. n. klo 15. Yöpyminen 2 
hh:ssa Hotelli Pellonhovissa. 
Hinta 100 €, sisältää matkan, 
majoituksen sekä vakuutuk-
sen Oulun seurakuntien jä-
senille. Osallistujille lähete-
tään retkikirje. Lisätietoja 
ohjelmasta www.oulunhiip-
pakunnanlahetysjuhlat.fi tai 
matkanjohtajilta: Paula Ros-
backa, p. 040 575 2714 ja Ul-
la Mäkinen, p. 040 506 5511. 
Ilmoittautuminen viimeis-
tään 15.8., p. (08) 316 1340 
tai www.oulunseurakunnat.
fi/ilmo.

lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa www.
oulunseurakunnat.fi/muskari.
Ks. ilmoitus s. 15.

Oulujoen seurakunta
eka-eka la 8.9. klo 13–16, 
Hintan seurakuntatalo. Toi-
mintaa Oulujoen seurakun-
nan lapsiperheille, joissa on 
uusi elämäntilanne eli ensim-
mäisen lapsen koulunkäyn-
nin alkaminen. Kokoontu-
misissa on mukavaa tekemis-
tä ja vertaistukea lapsille ja 
vanhemmille yhdessä ja erik-
seen. Ilmoittautuminen vain 
1. kerralle pe 31.8. mennessä 
osoitteessa www.oulunseu-
rakunnat.fi/ilmo. Lisätietoja 
nuorisotyönohjaaja Sari Me-
riläiseltä, sari.merilainen@
evl.fi tai p. 040 558 3294.

nuoret

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pienoismallikerho su 5.8. klo 
14, Heinätorin seurakuntata-
lo. Vetäjänä Tapio Huhtelin, 
p. 050 5479 657.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Tarinatupa to 2.8. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa ma 6.8. klo 10, In-
tiön seurakuntakoti. 
Tarinatupa to 9.8. klo 13, In-
tiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Senioripysäkki ti 28.8. klo 
12, Karjasillan kirkon koulu-
tusali. Keskusteluryhmä yli 
60-vuotiaille. Suljettu ver-
taisryhmä (5–8 henk.) niil-
le, jotka kaipaavat keskinäis-
tä jakamista elämän muutos-
ten keskellä. Ryhmä kokoon-
tuu 15 kertaa, 1,5 h kerral-
laan. Ilmoittautumiset/ tie-
dustelut 23.8. mennessä As-
ta Leinonen, p. 040 5747 157.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja vastaa keski-
viikkoisin klo 9–11 puhelin-
numerossa (08) 5314 616. Nu-
meroon voit soittaa, kun olet 
yksin tai kaipaat kuuntelijaa, 
kun haluat puhua sinulle tär-
keistä asioista tai kun haluat 
pyytää kotikäyntiä tai jättää 
soittopyynnön.

leirit ja retket
isä-lapsi-leiri, kouluikäisille 
lapsille isineen 7.9.–9.9., Juu-
man leirikeskus, Kuusamo. Il-
moittautumiset 24.8. men-
nessä www.oulunseurakun-
nat.fi/ilmo. Lisätietoja: Kari 
Rekilä, p. 050 5211 065, ka-
ri.rekila@evl.fi ja Atte Kääri-
äinen, p. 040 5060 315, atte.
kaariainen@evl.fi.
Mielenterveyskuntoutujien 
leiri 17.9.–20.9 klo 16.30, Juu-
man leirikeskus. Ilmoittautu-
miset 6.8.–23.8. mennesssä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai p. (08) 3161 340. Mu-
kana diakonissa Päivi Rahja ja 
diakoniatyöntekijät Heli Mat-
tila ja Sami Riipinen. Etusijal-
la kotona itsenäisesti selviy-
tyvät mielenterveyskuntou-
tujat ja ne, jotka eivät ole ai-
kaisemmin olleet seurakun-
nan leirillä. Leirin hinta 44 €.

Tuiran seurakunta
Seurakuntaretki 30.8.–31.8. 
Nilsiän Aholansaareen Syvä-
rille, Paavo Ruotsalaisen mai-
semiin. Saaressa seurat ja vei-
suut Paavon pirtissä. Matkal-
la mukana diakoniatyönte-
kijät Päivi Moilanen, p. 040 
5747 064 ja Saila Luukkonen, 
p. 040 5747 092. Hinta sisältä-
en matkat ja ruokailut 120 €. 
Etusija tuiralaisilla. Ilmoittau-
tumiset 3.8. mennessä www.
oulunseurakunnat/ilmo.fi tai 
p. (08) 3161 340.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntaväen retki lap-
piin 9.–12.10. Hinta 385 €, si-
sältää kuljetuksen, ruokai-
lut, opastukset, pääsymak-
sut, majoituksen Kylpyläho-
telli Levitunturin jaetussa 2 
HH (1 HH+81 €) ja tapatur-
mavakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset 20.8. mennessä 
www.oulunseurakunnat.fi/
ilmo tai arkisin klo 9–16, p. 
(08) 3161 340. 

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista löydät 
lisätietoa osoitteesta www.
oulunseurakunnat.fi/kalen-
teri.

Tuiran seurakunta
D'amen-kuoron harjoituk-
set torstaisin Pyhän Luuk-
kaan kappelilla. Ohjelmis-
to koostuu monipuolisesti 
naiskuorolle sävelletystä ja 
sovitetusta musiikista. Uu-
sien laulajien on mahdollis-
ta päästä mukaan koelau-
lun kautta ottamalla yhteyt-
tä kuoron johtajaan Tommi 
Hekkalaan, p. 040 8316 226.

muut menot
Kolmen kirkon pyörälenkki 
16.9. saakka. Kirkoissa, kirk-
koherranvirastoissa sekä seu-
rakuntayhtymän virastotalos-
sa on saatavana Kolmen kir-
kon pyörälenkki -passeja. Ke-
rää leima tms. merkintä vä-
hintään kolmesta eri kirkos-
ta, jonne pyöräilet. Jumalan-
palvelusten ajankohdat sel-
viävät Rauhan Tervehdykses-
tä ja www.oulunseurakun-
nat.fi/kalenteri. Passi palau-
tetaan viimeistään 16.9. kirk-

Kesäkahvila Café Krypta  
on avoinna 6.6.–3.8.

Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Aukioloaika ma, ti ja to klo 11–16, 

ke klo 11–20, pe 11–14. 

Suomen vanhin gospelfestivaali Oulugos-
pel järjestää tänä vuonna konserttien lisäk-
si myös avoimen musiikkivideokilpailun 
14–21-vuotiaille.

Kilpailuun voi osallistua bändi tai yksittäinen 
henkilö lähettämällä musiikkivideon bändin, mu-
siikkiryhmän tai esiintyjän omasta gospelmusiik-
kikappaleesta 5. lokakuuta kello 16 mennessä osoit-
teeseen Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Oulugos-
pel, Isokatu 9, PL 122, 90101 Oulu.

Tallennusmuotona tulee olla MPEG-4. Lisätieto-
ja antaa 13. elokuuta alkaen nuorisomuusikko Esa 
Rättyä, p. 040 574 7125, esa.rattya@evl.fi.

Kilpailuvideot julkaistaan YouTubessa, ja voitta-
ja valitaan nettiäänestyksellä, joka päättyy 31. loka-
kuuta kello 24.00. Lisäksi tuomaristo arvioi ja ar-
vostelee videot. Voittajat palkitaan Oulugospel-ta-
pahtumassa.

Gospelin ystäviä hemmotellaan tuttuun tapaan 
pyhäinpäivän aikaan 2.–4. marraskuuta kirkoissa 
ja kaupunginteatterilla.

Oulugospelin avajaispäivänä perjantaina 2. mar-
raskuuta kello 18 Karjasillan kirkossa kuullaan 
Hencca & Bigbandin, Jouko Mäki-Lohiluoman ja 
Teppo Nuorvan musisointia. Lisäksi perjantai-ilta-
na kello 21 Oulun tuomiokirkossa vietetään gospel-
messua, johon voi osallistua myös verkossa osoit-
teessa www.virtuaalikirkko.fi. Chat on avoinna ko-
ko lähetyksen ajan.

Lauantaina Oulun kaupunginteatterin isol-
le näyttämölle nousevat Idän ihmeet, Tommi Ka-
lenius bändeineen, Great Wide North, bass’n Helen, 
ja sunnuntaina Jaakko Löytty sekä Mika Nuorva.

Oulun kaupunginteatterin Majakat tarjoavat py-
häinpäivänä kaikille avoimia kohtaamisen ja yhtei-
sen tekemisen paikkoja. Lisätietoja www.oulunseu-
rakunnat.fi/oulugospel.

Tuomiokirkossa 
avoimet ovet 

Opas paikalla 
joka päivä klo 10–21 

aina 3.9. saakka. 
Opastetut 

kirkkokierrokset 
torstaisin klo 18.

OULUGOSPEL
 2.-4.11.2012
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Kesäillan musiikkia -konsertit

torstaina 26.7. klo 19 Oulujoen kirkossa.
Sari Hourula (laulu), Jyrki Kuusirati (trumpetti), 
Liisa Ylipahkala-Vihelä (piano). Hartaus Jukka 
Joensuu.
keskiviikkona 1.8. klo 19 Yli-Iin kirkossa.
Aarno Taskila (laulu), Taneli Setälä (säestys).
torstaina 2.8. klo 20 Ylikiimingin kirkossa.
Jussi Juola (baritoni), Outi Rahko (piano). Robert 
Schumann Dichterliebe.

Bysanttilaiskuoron konsertti
perjantaina 27.7. klo 18 Oulun tuomiokirkossa.
Kreikkalainen Agios Ioannis O Koukouzelis 
-kuoro. Tilaisuudessa esiintyy myös Jukka 
Patokoski (laulu) ja Sari Välitalo (harmonikka).
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 euroa.

Urkupreludi
sunnuntaina 29.7. klo 9.30 Oulun tuomiokirkossa.
Ennen sanajumalanpalvelusta. Elias Niemelä.

Musiikkimatinea
sunnuntaina 29.7. klo 11 Oulun tuomiokirkossa.
Sanajumalanpalveluksen jälkeen. Sinikka Ala-
Leppilampi (viulu), Péter Marosvári (urut).

Urkukonsertti
tiistaina 31.7. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. 
Urkuri Péter Marosvári. Musiikkia barokkiajasta 
nykyjazziin. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 euroa.

Urku-, cembalo- ja laulukonsertti
tiistaina 7.8. klo 20 Oulun tuomiokirkossa. Miklós 
Spányi (urut ja cembalo) ja Magdy Mikaelberg 
(alto) esittävät rikasta barokkimusiikkia. Vapaa 
pääsy, käsiohjelma 5 euroa.

Musiikkia 
kirkoissa

Oulun seurakunnat etsivät laulutaitoisia va-
paaehtoisia muistisairaiden tueksi. Seura-
kuntien kuorot ovat jo pitkään vierailleet 
vanhainkodeissa, mutta nyt toimintaa ha-

lutaan laajentaa nimenomaan muistisairaiden pii-
riin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

– Muistisairaat syrjäytyvät helposti, sillä kom-
munikointi voi olla heille vaikeaa. Siksi musiikilla 
on suuri merkitys heidän hyvinvoinnilleen. Laulu 
tavoittaa silloinkin, kun sanat ovat kadonneet, ker-
too vanhustyön pastori Markku Palosaari.

Suuret ryhmät pelottavat muistisairaita. Siksi 
heidän luokseen ei mennä isolla joukolla, vaan yk-
sin tai pareittain. Vanhainkotien ja palvelutalojen 
henkilökunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä 
silloin, kun mietitään kenellä voisi olla suurin tarve 
laulavalle vieraalle, ja minkälaista musiikkia juuri 
hän haluaa kuulla. Joku haluaa virsiä, joku lasten-
lauluja tai kansanlauluja. Kaikessa toimitaan muis-
tisairaan ehdoilla, häntä kuullen ja tukien.

Laulavaksi vieraaksi voi lähteä kuka tahansa 
laulutaitoinen, joka haluaa palvella muistisairaita 
musiikin kautta. Mukaan voi ilmoittautua inter-
netin kautta osoitteessa www.suurellasydamella.fi 
tai suoraan Markku Palosaarelle, p. 044 316 1420, 
markku.palosaari@evl.fi. Palosaarelta voi myös ky-
syä lisätietoja.

Laulavia vieraita
muistisairaille

Pateniemen diakoniapiiri
to 23.8. klo 13 Pateniemen kirkossa

Pian on syksyn ensimmäisen Pateniemen diakonia-
piirin aika. Uudetkin asiasta kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita mukaan toimintaan! Diakoniapiiri kokoon-
tuu 9–10 kertaa vuoden aikana kerran kuukaudessa. 
Piiri alkaa yleensä torstaisin klo 13.

Piirin alussa kahvitellaan, keskustellaan ja pidetään 
hartaus, jonka jälkeen käsitellään ajankohtaisia asi-
oita liittyen esim. tulevan kauden tapahtumien jär-
jestämiseen. Toisinaan piireissä voidaan myös askar-
rella jotain pientä kotiin viemiseksi. Diakoniapiirin 
toimintaan voi osallistua omien voimiensa ja mielen-
kiintonsa mukaan. Lisätietoja diakoni Heli Mattilal-
ta, p. 040 5747 145.

Kouluunlähtevien 
siunaaminen

su 12.8. klo 10 Karjasillan kirkossa

Kouluun lähtevien siunaaminen messun yhteydessä 
kesän aikana Ouluun muuttaneille ja niille, jotka ei-
vät päässeet kevään tilaisuuksiin. Mukaan kutsutaan 
kouluun lähtevää perheen, isovanhempien ja kum-
mien kanssa. Lasta siunaamassa saa olla myös hänel-
le läheinen aikuinen. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Perhemessu
su 5.8. klo 10

Oulujoen kirkossa

Toimittaa Jouni Riipi-
nen, avustaa Jukka Jo-
ensuu, kanttorina San-
na Leppäniemi. Kum-
mikirkko, kaikenikäi-
set kummit kutsutaan 
kummilapsensa kanssa 
kirkkoon. Kahvit kir-
kon pihalla messun jäl-
keen.

Totuus12-palvelutapahtuma järjestetään lauantaina 
11.8. Oulussa. Sinun taitojasi, käsiäsi ja ennen kaik-
kea läsnäoloasi tarvitaan, jotta tapahtumasta saatai-
siin mahdollisimman monipuolinen, kun palvelemme 
kaupunkilaisia ilmaiseksi eri tavoin. Ehkä sinulla on 
joku palveluidea, jonka haluaisit toteuttaa yhdessä 
muiden kristittyjen kanssa? Kerro se meille, niin  
autamme mielellämme sinua eteenpäin.
Ota yhteyttä tapahtuman vastuunkantajiin:
 - Eri palvelupisteet: Suvi Nehvonen,   
  044 553 6333, snehvonen@gmail.com
 - Palvelukotivierailut: Pia Kankaanpää,   
  050 492 6940, plankila@hotmail.com
 - Ihmisten kohtaaminen: Tuomo Kokko,  
	 	 050	436	4415,	tuomo.kokko@ilonpolku.fi
Tule mukaan seuraavaan valmistavaan tilaisuuteen 
Totuus12-valmennuspäivään 4.8. kello 12–18, Oulun 
Helluntaiseurakunta, Uusikatu 78. Valmennuspäiväs-
sä on palveluryhmien käytännön asioita, koulutusta 
evankelioimiseen (Xee-evankelioimiskoulutus ) ja  
rukousta. Tervetuloa!
Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan:  
www.yksitotuus.fi/rekry.	

Tule mukaan  
palvelemaan Totuus12 

-tapahtumaan!

Lasten sururyhmä
Aloitamme 18.9.2012. Kokoonnumme  
kuusi kertaa tiistaisin klo 17.00–18.30 
Maikkulan kappelilla, Kangaskontiontie 9.

Ryhmä on tarkoitettu 7–9-vuotiaille. Sururyhmän  
tarkoituksena on tarjota läheisensä menettäneille  
lapsille monipuolista tukea. Ryhmässä leikitään,  
jutellaan, lauletaan, askarrellaan ja syödään iltapala. 

Ilmoittautuminen 1.–31.8. Anu Kontio p. 040 5747 162.  
Lisätietoja Sirkku Nivala p. 040 7304 117 tai Anu Kontio.

Karjasillan HelmiMuskarit

maanantaisin 27.8. alkaen  
Pyhän Andreaan kirkossa
klo 9.15 MuksuHelmet (2009–2010 syntyneet)
klo 10.00 TaaperoHelmet (2011 syntyneet)
klo 10.45 VauvaHelmet (2012 syntyneet)

keskiviikkoisin 29.8. alkaen Kastellin kirkossa
klo 17.15  PerheenHelmet (ryhmä 1)
klo 18.00 PerheenHelmet (ryhmä 2)
PerheenHelmet on tarkoitettu alle kouluikäisille 
lapsille vanhempineen.

Ilmoittautuminen ma 13.8. alkaen muskariope 
Mari Järvelälle, p. 044 3161 471. Muskarimaksu on 
50 euroa/ lukukausi ja sisaralennus -50%.

Tuiran muskariryhmät

maanantaisin 27.8. alkaen  
Pyhän Luukkaan kappelilla
Rytmitassut 0–6-vuotiaat lapset vanhempineen.
Pehmotassut 0–1-vuotiaat lapset vanhempineen.

Ilmoittaudu 23.8. mennessä osoitteessa www.
oulunseurakunnat./ilmo. Lisätietoja 13.8 alkaen 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.

Muskarit
seurakunnissa

vauva-aamu
pe 7.9. klo 10 Pyhän Luukkaan kappelilla

Ensimmäisen vauvan saaneille! Vauva-aamu ko-
koontuu 6 kertaa, joka toinen perjantai. Laulam-
me, leikimme ja hiljennymme. Keskustelemme van-
hemmuudesta ja vauvaperheen arjesta. Ryhmään 
otetaan 10 perhettä. Mukana ovat diakonissa Raija 
Yrjölä ja lastenohjaaja. Ilmoittautumiset 13.–31.8. 
Anu Hannula, p. 044 3161 718.

koon tai virastoon tai postit-
se osoitteeseen Oulun ev.lut. 
seurakunnat, Kolmen kirkon 
pyörälenkki, PL 122, 90101 
Oulu. Kaikki palautetut kor-
tit osallistuvat palkintojen ar-
vontaan.
opastettu kävelykierros ou-
lujoen kirkon seudulla joka 
toinen torstai klo 17.30. Läh-
töpaikka on Oulujoen kirkon 
ja hautausmaan pysäköinti-
alue.  Viimeisen kerran 9.8.
opastettu hautausmaakier-
ros oulun hautausmaalla 
maanantaisin klo 18. Lähtö-

paikka on Oulun hautaus-
maan pääportti.
Syksyn sururyhmiin ilmoit-
tautuminen: Tuomiokirkko-
seurakunta, 31.8. mennessä 
Mari Flinkille, 050 5649 070 
tai mari.flink@evl.fi. Karja-
silta, 7.9. mennessä Sirpa 
Kemppaiselle, p. 040 5747 
163. Tuira, 7.9. mennessä 
Eeva-Marja Laitiselle, p. 040 
5157 267. Oulujoki, 20.–24.8. 
tai 1.–5.9. Pentti Kortesluo-
malle, p. 040 575 2716 tai 
pentti.kortesluoma@evl.fi.

A r k i s to
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enot oulussa 26.7.–9.8.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

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

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 

Kirkot

Virkatodistukset

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

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. Erityisdiakonia 

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.

Kirkolliset toimitukset Tilavaraukset Palveleva puhelin

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

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
1.6.–31.8. Hintan seurakuntatalo, 
Hintantie 89, 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

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  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Niko Valtteri 
Mettovaara, Siina Silvia Kurt-
ti, Helmi Tuuli Maria Hauki-
järvi, Ella Eva Amanda Nie-
melä.
Karjasilta: Stella Alina Isto, 
Ville Verneri Vilmunen, Ki-
mi Michael Sebastian Mäke-
lä, Saana Hilja Emilia Ovas-
kainen, Greta Maria Rahko, 
Paulus Väinämö Tölli, Susan 
Amanda Andelin, Kaapo Eli-
as Taavetti Koivula, Casper 
Christian Kuusisto, Livia An-
nabella Laurila, Nia Auro-
ra Pakaslahti, Charlotte Oli-
via Rissanen, Milja Iida Ilona 
Säkkinen, Valtteri Otto Vilja-
mi Vaivio, Alvar Nooa Abel 
Viljamaa, Unna Ida Ilona Vää-
nänen.
Tuira: Mikael Matti Nesto-
ri Roivio, Minea Olivia Kos-
kelo, Justus Joonatan Kor-
va, Eemeli Väinö Tapio Tuovi-
la, Antti Matias Seiteri, Janna 
Lilian Johanna Soukka, Roni 
Antton Saukkola, Enni Kaari-
na Laamanen, Petja Anselmi 
Tornberg, Aino Olivia Finnilä, 
Petrus Matti Niemelä, Iiro To-
pias Tuikkala, Nuppu Marikki 
Karhu, Amalia Elviira Alatalo, 
Joonatan Juha Pekka Harju-
la, Enni Mila Alisa Hiltunen, 
Otso Augusti Jäväjä, Adel-
mina Vappu Sofia Kemppai-
nen, Oiva Eevert Ketola, Au-

rora Susanna Alexandra Kok-
ko, Martti Akseli Lämsä, Ee-
lis Henrikki Oksanen, Lukas 
Veli-Viljami Pekkanen, Joska 
Uuno Raappana, Niilo Veik-
ko Jalmari Sarome, Henry Ka-
levi Antero Tervo, Konsta Ju-
ha Antero Tolonen, Iivari Su-
lopekka Vaittinen, Edvin Luu-
kas Ylimartimo.
oulujoki: Suvi Saara Ilona La-
kela, Leevi Jalmari Lakela, Elli 
Riia Kaarina Lämsä, Lotta Lin-
nea Lilja, Olivia Sanni Emilia 
Partala, Sakari Eino Antero 
Kuokkanen, Eemi Severi Erk-
kilä, Johannes Jaakko Abram 
Holmi, Emmi Anniina Kar-
vonen, Valtti Veli Ilmari Kil-
ponen, Santeri Aatu Oskari 
Marttila, Eedit Briitta Matil-
da Tauriainen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mika Kristian 
Mettovaara ja Minna Susan-
na Tervo, Kyösti Heikki Ho-
lappa ja Elli Katariina Salme-
la, Ville Pekka Juhani Pöyry ja 
Silja Katariina Valtanen, Juha 
Eerik Tuhkanen ja Minna Eli-
na Korolainen.
Karjasilta: Timo Karl Edvard 
Ojala ja Anni Eveliina Törmä-
lä, Jorma Matias Juurikka ja 
Pirjo Kilpeläinen, Mikko Pet-
teri Juntunen ja Pia Pauliina 
Kitkala, Hannu Tapio Kukko-
la ja Katja Elisa Holappa, Jari 

Petteri Vanninen ja Miia Pau-
liina Timonen, Arto Jussi Ilari 
Huhtala ja Mari Susanna Pyl-
väs, Juho Aki Akseli Ikonen 
ja Satu Sinikka Kylmäniemi, 
Mikko Iisakki Juvani ja Leena 
Kaisa Annikki Anttonen, Ka-
ri Juhani Klemettilä ja Jaana 
Hannele Huhtala, Erno-Ant-
ti Antero Moilanen ja Kirsi 
Johanna Jokela, Juha Mika-
el Mäyrä ja Salla Maria Pino-
la, Jari Johannes Rautava ja 
Riikka Susanna Säkkinen, Ju-
ha Pekka Virsiheimo ja Jaana 
Maria Keskitalo.
Tuira: Olli Tuomas Luukko-
nen ja Sanna Katri Inkeri Si-
vonen, Sami Juhani Nopo-
nen ja Heli Marjaana Virta-
nen, Johan Tapani Keränen 
ja Antonella Conte, Tommi 
Ilmari Ruonala ja Elina Jo-
hanna Pikkuaho, Lauri Pekka 
Pakanen ja Lotta Liisa Evelii-
na Säkkinen, Jean Patrik Kor-
tet ja Laura Elisa Mantovaara, 
Jaakko Johannes Norrkniivilä 
ja Anna Maria Paakkolanvaa-
ra, Tommi Taavetti Selkälä ja 
Laura Helena Kronbäck, Jou-
ni Kalevi Seppälä ja Pirjo San-
na Marita Murtomäki, Aki Ei-
nari Liimatainen ja Heli Mar-
jatta Salmela, Lauri Johannes 
Merikivi ja Eeva Annika Val-
konen, Jyrki Reino Kristian 
Niemelä ja Anu-Maija Kärjä, 
Petri Henrik Salakari ja Maria 
Johanna Katariina Nori, Jark-

ko Kristian Välikangas ja Ulla 
Marketta Haverinen.
oulujoki: Mikko Antero Nissi 
ja Marja Helena Malmi, Panu 
Kuisma Ilari Isokoski ja Heidi 
Terhi Anneli Kotkaranta.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Eeva Kaar-
to s. Virtala 84, Esko Laapas 
76, Selma Maria Pihlajaniemi 
s. Parviainen 76, Helmi Inke-
ri Pirinen s. Finska 83, Jouko 
Sakari Nieminen 65.
Karjasilta: Heimo Iisakki 
Kansanniva 87, Mauri Ola-
vi Louhimaa 84, Sonja Hille-
vi Mitikka s. Laakso 70, Anja 
Maarit Töyräs 55, Anja Maria 
Ämmälä s. Kuronen 80, Erk-
ki Anttila 73, Ritva Anneli Ti-
monen 69.
Tuira: Anni Katariina Erkki-
lä 91, Uulo Viljami Hanni 79, 
Mirja Susanna Hernetkoski 
s. Viinikka 87, Hannu Jaak-
ko Koskela 65, Maria Liisa Ni-
kulahti s. Sorjanen 73, Sai-
ja Maarit Oikarinen 35, Ee-
va-Liisa Collan s. Sirviö 60, 
Hilkka Mirjami Valjus s. Här-
mä 83, Kaisu Aulikki Sarvan-
ko s. Levoska 68, Riitta Mar-
jut Hannele Fröjd 52, Seppo 
Tapio Estama 65.
oulujoki: Toivo Aleksanteri 
Sankala 81.

w w w.sxc . hu /  R i c a r d o Ro b l e s
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Kesäaikaan ei ole 
virastopäivystystä, 
mobiilipäivystys
p. (08) 8100 565.

Työntekijät:
Kirkkoherra 
p. 040 7430 371 
(lomalla 9.8. saakka)
Kanttori 
p. 040 7430 381 
(lomalla 10.8. saakka)
Diakonissa 
p. 040 7430 382 
(lomalla 9.8. saakka)
Suntio 
p. 040 5858 010 
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Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

virasto avoinna 
pe 27.7. klo 9–12, 
ma 30.7. alkaen 
ma, ke, pe klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

Sanajumalanpalvelus su 
29.7. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Markku Tölli, kanttorina 
Juha Pöykkö.
Messu su 5.8. klo 10 kirkossa, 
toimittaa Markku Tölli, kant-
torina Maili Muuttola-Junk-
konen.
Diakonia: EU-ruoan jako ti 
31.7. klo 9–16 kerhohuoneel-
la kirkkoherranviraston vie-
ressä, Toukolantie 3. 
Hartaushetki lumilyhdyssä 
ke 1.8. klo 14.
lasten ja nuorten kesäleiri 
2.-luokkalaisille ja sitä isom-
mille 4.–7.8. Kalajoen leiri-

Kerttu–monologi su 29.7. klo 
15 srk-salissa. Käsikirjoitus ja 
ohjaus Aila Lavaste, esiintyjä 
Minna Aro. Lavastus ja puvus-
tus Elina Ahonen.
oulunsalo soi su  5.8. klo 
15 kirkossa. Jousia-kvartet-
ti, Nando Russo (lyömäsoitti-
met), Virpi Räisänen (mezzo-
sopraano). Liput 19 / 15 €. 
Raamattu- ja rukousilta ti 
7.8. klo 18 srk-salissa. 
Flauto Dolce – suloiset hui-
lut -konsertti to 9.8. klo 19 
kirkossa. Musiikkia sopraa-
no-, altto- ja bassonokka-
huiluilla. Stephanie Archer, 
huilu, Tuomo Kangas, huilu 
ja urut, Kaisamarja Stöckell, 
huilu ja laulu. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu.

Seurakunnissa tapahtuu  26.7.–9.8.2012

keskuksessa. Ilmoittautumi-
nen 30.7. mennessä Sinikalle 
sinikka.harkonen@lumijoki.fi 
tai p. 044 5037 080. Lisätie-
toja Pekalta p. 040 5357 567. 
Leirimaksu 25 €.
Partio: Havu 2012 piirileiri 
30.7.–5.8. Taivalkoskella. Lei-
rikirje jaossa Kotikolon ala-
kerran hyllyllä arkena klo 
9–16 välisenä aikana sekä lip-
pukunnan kotisivulla. 
oulunsalo soi -juhlien kon-
sertti  la 4.8. klo 18 Lumijoen 
kirkossa. Teemana ”Ilta Itali-
assa”. Liput 19 / 15 €.
Seurakuntataloon uudet 
verhot! Jos haluat tukea han-
ketta lahjoita tilille 574119-
27433, viestikenttään merkit-
se ”verhot”.  Lahjoittajien ni-
met merkitään tauluun.
erä- ja turvakurssi 1.–2.9. Lu-
mijoella. Katso lisätiedot ja il-
moittaudu osoitteessa www.
mpk.fi. 
Kastettu: Jonna Aleksandra 
Mäkitalo.

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

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

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto 
avoinna kesällä
ma–ti ja pe klo 10–15
ke klo 10–14
to klo 10–17

p.    (08) 561 4500
fax. (08) 561 4555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Kirkkoherranvirasto kiinni 
ti 7.8. koulutuspäivän vuoksi.
”Soi kunniaksi luojan!” Ke-
säillan sävelhartaus to 26.7. 
klo 20 kirkossa. Agios Ioanis 
o Koukouzelis -kuoro Krei-
kasta, johtaa Manolis Daska-
lakis. Tervehdyssanat Jaakko 
Kaltakari, iltahartaus isä Ei-
no Hynninen. To 2.8. klo 20 
kirkossa. Joose Vähäsöyrinki 
baritoni ja Vesa Kajava urut, 
iltahartaus Leena Brockman. 
Vapaa pääsy, ohjelma 2 €. 
Maakirkko ke 8.8. klo 18 Joke-
lan koululla, Pyhtisenmutka 7.
vanhemman väen retki 
Kuusamoon to 30.8. Ret-
kimaksu 15 € peritään mat-
kan aikana. Maksuun sisältyy 
linja-automatka, ruokailu ja 
kahvit sekä oppaan palvelut. 
Linja-auton aikataulu: Hols-
tinmäki klo 6.50, Kello, Kali-
menojan pysäkki klo 6.55, Ki-
viniemi, Lohitien pysäkki klo 
7.00, Kellonhovin pysäkki klo 
7.10, Revontie klo 7.20, kirk-

kopiha klo 7.25, Martinnie-
mi, Repolantien pysäkki klo 
7.35, Häyrysenniemi klo 7.40, 
Aseman vanhatie, Jokivarren 
vanhustentalo klo 7.50, Joki-
kylä klo 8.00. Myös reitin var-
relta voi nousta kyytiin. Ilm. 
15.8. mennessä Kotiapuyh-
distykseen, p. 0400 184 853. 
Järj. seurakunta ja Haukipu-
taan kotiapuyhdistys.
Päiväkerhoihin ilmoittautu-
minen ke 1.8. klo 10–15. Kris-
tillinen kasvatus on olennai-
nen osa 3–5-v. lapsille suun-
nattuja kerhoja. Ilmoittau-
tua voi, kun lapsi on täyttä-
nyt 3 v. Päiväkerhosta ei pe-
ritä maksua. Kerhot aloitta-
vat viikolla 34. Ilmoittautumi-
set kerhonumeroihin: kirkon-
kylän Vakkurila p. 045 6578 
347, Martinniemen srk-koti p. 
045 1394 096, Kellon srk-koti 
p. 045 6577 426, Jokelan van-
ha koulu p. 040 5128 224. Il-
moittautua voi myös henkilö-
kohtaisesti Martinniemessä, 

Kirkkoherranviraston kesän 
aukioloajat ovat ma–ti ja pe 
klo 10–15, ke klo 10–14, to klo 
10–17. 
aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Kesäkahvila 26.7. klo 12–14 
Kirkonkylän srk-kodin salis-
sa. Kesäkahvilassa tarjolla 
pullakahvit, tuttujen tapaa-
mista, yhdessäoloa ja jutus-
telua. Vapaaehtoinen kahvi-
raha diakoniatyölle. 
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Seurat su 29.7. klo 16 ry:llä. 
Pihaseurat 2.8. klo 18 Jokelai-
nen, Savitie 11. Koko perheen 
leiripäivä 5.8. klo 13 Luurin-
mutka. 
Murron rauhanyhdistys: Pi-
haseurat pe 3.8. klo 19 Yli-
koskella, Vikiöntie 4. Lähe-
tysseurat su 5.8. klo 13 Mur-
ron rukoushuoneella.
Kastetut: Kerttu Lumia Kor-
va, Vilma Lotta Emilia Lää-
peri, Patrik Elias Aleksander 
Hulkko, Niko Matias Keping 

Huhtala, Julius Viljami Kerä-
nen, Oiva Antti Eemeli Su-
vanto, Hertta Eila Ilona Siika-
aho, Touko Ilmari Jokelainen.
vihitty: Jouni Tapani Hyvä-
rinen ja Riikka Johanna Ve-
senterä. Antti Juha Henrik 
Vasankari ja Jenni-Mari Kat-
riina Lindström. Jani Jussi Os-
kari Tuohino ja Marika Irme-
li Schroderus. Iiro Kalle Alarik 
Åman ja Krista Kyllikki Kelo-
neva. Jarkko Juhani Keskita-
lo ja Merja Ellen Kokko. Jyr-
ki Kristian Vainikainen ja Ma-
ria-Johanna Salin. Janne An-
tero Alalahti ja Heli Aino-
Mari Nättinen.

Vakkurilassa ja Jokelassa käy-
mällä kerhopaikassa klo 10–
12. Kiviniemessä kokoontuu 
perhepäivähoitajien lapsille 
ryhmä, mikäli ilmoittautujia 
on väh. 7 lasta.  Siihen voi il-
moittautua Kellon numeros-
sa. Lisätietoja lapsityönoh-
jaajalta, p. 040 5471 472.
oulun hiippakunnan lähe-
tysjuhlat 31.8.–2.9. Pellos-

sa. Lähtö pe klo 15.20 yhteis-
kyydillä oululaisten kanssa, 
paluu su klo 15. Yöpyminen  
2 hh:ssa 100 € Hotelli Pellon-
hovissa. Hinta sis. matkan ja 
majoituksen. Ilmoittautumi-
set ja lisätiedot Helena Yli-
maulalta, p. 040 5014 467.
Haukiputaan kirkko on 
avoinna tutustumista ja hil-
jentymistä varten 24.8.  saak-
ka ma–pe klo 10–18, jolloin 
myös kirkon oppaat ovat pai-
kalla. Kirkon aukioloaikana 
tapulissa on esillä yläkoulun 
oppilastöiden näyttely.
avoinna seurakuntamesta-
rin virka, lisätietoja www.
oulunseurakunnat.fi > ajan-
kohtaista ja vuoropuhelua > 
avoimet työpaikat.
Kellonkartano: Raamattu-
päivät 27.–29.7., Suomen 
Raamattuopiston Elojuhlat 
3.–5.8., mm. Timo Junkkaala.
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: su 29.7. klo 16 seurat 
Kultasimpussa. Kello: Leiri-

päivä su 5.8. Isoniemen leiri-
keskuksessa alkaen ruokailul-
la klo 12. Jokikylä: Kesäseurat 
la 4.8. klo 18 ja su 5.8 klo 13 
ry:llä, HPE su 5.8. klo 18 kir-
kossa, iltahartaus ry:llä.
Kastetut: Valtteri Tuomas Si-
pola, Riku Kalevi Eemeli Kul-
kula, Veikko Aukusti Virta-
nen, Tuomas Petteri Pääta-
lo, Oskari Sebastian Mikko-
la, Maaria Aada Olivia Au-
tio, Mila Sofia Aurora Karja-
lainen, Ida Estele Virkkala, 
Netta Ritva Maria Suomela, 
Minttu Maarit Saukko.
avioliittoon kuulutettu: 
Mikko Antero Kärkkäinen ja 
Irja-Liisa Vaikkanen, Janne 
Aleksi Ojala ja Anni Ilona Ha-
lonen, Jukka Pauli Aleksi Hyr-
käs ja Anna Katariina Sassi.
Kuolleet: Kerttu Tuulikki 
Rautio 97, Lempi Eliina Ukko-
la 89, Viljo Taavetti Kyllönen 
76, Sirpa Sylvia Väyrynen 75, 
Heimo Tapani Hirsso 61.

Kesäiset  
perhekahvilat 

tiistaisin 31.7.–28.8. klo 9.30–11
Keskustan seurakuntatalolla ja 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa

Perhekahvilassa voit tavata muita kahvittelun ja leikin 
lomassa. Ei ilmoittautumista eikä maksua, voit osallis-
tua silloin, kun perheellesi parhaiten sopii. Kahvilaan 
voi tulla koko perheellä. 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen työalajohtajalta 
Saija Kivelältä, p. 040 7790 375.

eläkeläisten leiripäivä 
torstaina 2.8. 

Luurinmutkan leirikeskuksessa. 

Lähtö Kirkonkylän seurakuntakodilta klo 9. 
Ilmoittautuminen to 26.7. mennessä Elisa 
Metsänheimolle, p. 040 7707 431 tai Leena 
Hintsalalle, p. 040 7790 365. Mukaan mah-
tuu 50 ensimmäistä. Hinta on 10 euroa.

Kuolleet: Ingeborg Selma 
Johanna Kurkela s. Henriks-
son 91. Aili Maria Vaittinen s. 
Pelttari 84. Hilja Maria Tikka-
nen s. Okkonen 77. Jouni As-
ser Ruohonen 73.

Kesäkerhot 1.–4.-luokkalaisille
30.7.–10.8. klo 9–15

Keskustan seurakuntatalolla ja 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa 

1.–4.-luokkalaisille kevään luokka-asteen mukaan. Ei il-
moittautumista, ei kerhomaksua, omat eväät mukaan. 
Ensimmäisellä kerralla huoltajan kanssa kerhoon.

ekojen leiri 
1.–2.9. Isoniemen 
leirikeskuksessa. 

Syksyllä koulunsa aloit-
tavien ekaluokkalaisten 
oma leiri. Leirin hinta on 
10 €. Ilmoittautuminen 
www.alakkonäämua.fi 
-sivujen kautta 30.7.–
17.8. välisenä aikana. 

Lisätietoja Elisa Manni-
nen, p. 050 5133 225 tai 
elisa.manninen@evl.fi.

Sellokonsertti 
tiistaina 31.7. klo 19 kirkossa. 

Sellotaiteilija Olli Varonen soittaa Bachin ja Regerin 
soolosellosarjoja ja Sallisen Elegian. 

Vapaa pääsy – ohjelma 10 euroa.

K a i s amar ja  Stö c ke l l

Eläkeliitto ja seurakunta 
vierailivat 10.7. Malurin saarella, 
jossa luotolaiset kävivät ennen 
silakanpyynnissä.

Näkymä Lumijoen kirkon tornista.

A a r o Ku k ko h ov i

A
rkisto / Tytti P

ääkkö
n

en
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ikäihmisten leiripäivä to 
23.8. klo 10–15 Koortilas-
sa. Mukavaa ohjelmaa ja hy-
vää ruokaa, menossa muka-
na Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Leena Honkanen ja Rei-
ja Ukkola. Tervetuloa naut-
timaan yhdessäolon tunnel-
masta! Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset 16.8. mennessä p. 
(08) 533 1284.
oulun hiippakunnan lähe-

Seurakunnissa tapahtuu 26.7.–9.8.2012

www.kiiminginseurakunta.fiKiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,
p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@
evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

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

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Josefiina 
Maria Eerika Häli, Jalo 
Ilmari Mäkeläinen, 
Veera Eveliina Kitti, 
Elli Lyydia Palokangas, 
Väinö Oliver Artturi 
Pyörälä, Severi Kaarlo 
Sammeli Raappana, 
Joona Samuel Autio.
vihityt: Marko Saka-
ri Ypyä ja Katri Mart-
ta Annikki Siltakos-
ki, Juha Tuomas Kerä-
nen ja Laura Maria Ju-
dith Liedes, Timo Ant-
ti Johan Nygård ja Jo-
hanna Maarit Ristimä-
ki, Tommi Johannes 
Pyörälä ja Päivi Tuulik-
ki Loukusa, Juha Pet-
teri Tanskanen ja Sal-
la Maarit Orvokki Ke-
ränen. 
Kuollut: Anni Emilia 
Kankaanpää e. Pitkä-
aho 85.

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

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

Kesäillan musiikkia ti 31.7. 
klo 18 kirkossa, Timo Ustju-
gov, urut.
Hartaus ke 1.8. klo 15 Ranta-
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Hartaus to 2.8. klo 14 Vire ko-
dissa, Simo Pekka Pekkala.
Sanajumalanpalvelus su 5.8. 
klo 13 Rokualla, toimittaa Si-
mo Pekka Pekkala.
Hartaus ti 7.8. klo 13.30 pal-
veluasunnoilla, Pekka Kyllö-
nen.
Hartaus ja ehtoollinen ti 7.8. 
klo 14 tk-sairaalan b-osastol-
la ja klo 15 ryhmäkodissa, 
Pekka Kyllönen.
Kouluun lähtevien siunaa-
minen ti 7.8. klo 18 kirkossa.
ehtoolliskirkko to 9.8. klo 
13.30 Mikevan palveluko-
deissa, Pekka Kyllönen, Os-
si Kajava.
Diakonissa leena leske-
lä opintovapaalla elo-syys-
kuun ajan, sijaisena sosiono-
mi Leena Honkanen, p. 040 
5470 785. 

Siioninvirsiseurat ti 31.7. klo 
19 Hilkka Tasannolla, Toppi-
lankuja 3.
lähimmäispalvelun tuki-
henkilöilta to 23.8. klo 18 
seurakuntatalon terassilla. 
Kiinnostaako lähimmäisen 
auttaminen? Mukana Sinik-
ka.
Partio: Havu 2012 -piirileiri 
Taivalkosken Maijanlammel-
la 30.7.–5.8.  Leirikirje jaossa 
Kotikolon alakerran hyllyllä 
arkena klo 9–16 välisenä ai-
kana sekä lippukunnan ko-
tisivuilla. Markku Korhonen 
vuosilomalla 6.–26.8.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
29.7. klo 14 ja 17 sekä 18.30 
ry:llä. Seurat su 5.8. klo 17 ja 
18.30 ry:llä. Sisarilta ke 8.8. 
klo 19 ry:llä.
Kastettu: Eeli Topias Haapa-
la, Marco Mikael Sirviö, Emmi 
Sofia Sirviö.
vihitty: Heikki Antero Neva-
lainen ja Jonna Marja Jääs-
kelä, Ville Samuli Sillanpää 

ja Piia Elisabet Repola, Joni 
Petri Kullervo Sipola ja Tanja 
Aneka Laulajainen.
Kuollut: Saara Tuulikki Flinck 
62.
Katso kuvia Tupoksen puis-
topyhiksestä: www.face-
book.com/rauhantervehdys.

Kiimingin 
kirkko on 

tiekirkkona 
avoinna 20.8. 
saakka ma–pe 

klo 11–16.

Messu su 29.7. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha 
Tahkokorpi, kanttorina 
Sari Wallin. Tapulikahvit 
tarjoilee Huttukylän pal-
velutyöryhmä.
Messu su 29.7. klo 18 
Jäälin kappelissa. Toi-
mittaa Juha Tahkokorpi, 
kanttorina Sari Wallin.

Kirkkoherra Pauli nieme-
lä on virkavapaalla 1.8.– 
31.12.2012. Vs. kirkkoherra-
na toimii Juha Tahkokorpi,  
p. 040 720 3246.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero on 040 
7008 151.

Seurakunta mukana Kiiminkipäivillä
lauantai 11.8.
klo 10.10 Kiimingin seurakunnan tervehdys
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Jokikokko
klo 10.20 Kansanlaulukirkko teltassa
Toimittaa Juha Tahkokorpi, kanttorina Jarkko Metsän-
heimo. Kirkkohetken jälkeen seurakunnan teltalla on 
työntekijöitä paikalla sinua varten.
Sunnuntai 12.8. klo 10 messu kirkossa 
Toimittaa Juha Tahkokorpi, saarnaa Erkki Piri, avustaa 
Birgitta Kontio ja kanttorina Jarkko Metsänheimo. Ta-
pahtuma-alueella seurakunnan kohtaamispaikka, jossa 
kahvia, mehua ja muurinpohjalettuja hillon kera.

Kouluun lähtevien siunaaminen 
sunnuntaina 12.8. klo 18 

Kiimingin kirkossa sekä Jäälin kappelissa

Kouluun lähteminen on lapselle ja koko perheelle mer-
kittävä elämänmuutos. Seurakunta haluaa olla mukana 
tässä tärkeässä elämänvaiheessa, siksi uudet ekaluok-
kalaiset siunataan koulutielle siunaamistilaisuuksissa. 
Lapsen siunaamiseen voi osallistua joku perheenjäsen, 
isovanhempi, kummi tai joku muu läheinen. 

Messu su 5.8. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Harri Iso-
pahkala, kanttorina Sari 
Wallin, avustaa Erja Haho. 
Tapulikahvit tarjoilee Kir-
konkylä-Keskikylän palve-
lutyöryhmä.
iltahartaus radiossa  
Yle 1 to 2.8. klo 18.50, 
Pauli Niemelä.

Rauhanyhdistys: Seurat su 
5.8. klo 13 rauhanyhdistyk-
sellä, Aimo Mikkonen ja Ta-
pio Kukko.

Jumalanpalvelukset ja radiohartaus

lähde hiippakunnan 
lähetysjuhlille!
Limingan rovastikunta järjestää matkan lähetysjuhlille. 
Linja-auto lähtee pe 31.8. klo 16 Muhokselta, ajaa Tyr-
nävän, Limingan ja Kempeleen kautta Pelloon. Yöpy-
miset keskustan Motelli Jätkänkolossa ja Gasthaus Jop-
parissa 2–6 hengen huoneissa. Paluumatkalle lähdem-
me sunnuntaina messun ja kahvien jälkeen. 

Retken hinta 110 € sisältää matkan ja majoituksen aa-
mupalalla. Ilmoittautumiset 16.8. mennessä Aino Pies-
källe, p. 044 7521224. Ilmoittautuneille lähetetään ret-
kikirje.

65 +  leiripäivä
keskiviikkona 22.8. 
Merilän kartanossa 

Lähtö klo 9 taksiase-
ma, paluu klo 17. Hin-
ta 20 €. Ilmoittautu-
miset 14.8. mennessä, 
p. 044 7521 220. Vetä-
jinä Ilkka Tornberg ja 
Sinikka Ilmonen.

Hyvänmielen 
mielenterveys-
kuntoutujien 

retki 
to 16.8. Haurukylään 

Temmekselle 

Yhdessä olemista mak-
karanpaiston ja kahvit-
telun merkeissä. Lähtö 
klo 12 seurakuntatalol-
ta, paluu klo 16. Ilmoita 
tulostasi ma 13.8. men-
nessä, p. 044 752 1220.

tysjuhlat 31.8.–2.9. Pellos-
sa. Limingan rovastikunnas-
ta järjestetään matka juh-
lille. Ilmoittautumiset 13.8. 
mennessä Anjalle, p. 040 562 
9131.
laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
Su 5.8. klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Leevi Heikki Niska-

järvi, Senni Sofia Kyllönen, 
Emmi Helmi Maria Karjalai-
nen, Senja Ennea Karjula. 
vihitty: Antti Veikko Maani-
nen ja Mervi Annika Valko-
nen, Tomi Henrik Hyväri ja 
Miia Marika Mikkola.
Kuollut: Alma Maria Män-
nistö s. Kukkohovi 87, Pauli 
Jaakko Alakylmänen 64, Im-
pi Ellen Kustaava Siira s. Tik-
ka 78.

Siunausta 
koulutielle
tiistaina 7.8. klo 18 

kirkossa

Kirkkohetkessä siunataan 
tämän syksyn ekaluokka-
laiset. Siunaamisella toi-
votetaan ja rukoillaan 
pienelle koululaiselle Tai-
vaan Isän turvaa ja huo-
lenpitoa koulutielle ja ko-
ko elämän tielle.

Tilaisuuden jälkeen lah-
joitetaan jokaiselle eka-
luokkalaiselle kirjalahja.

Jätskitarjoilu! Tervetuloa 
kaikki ekaluokkalaiset ja 
rakkaat läheiset!

Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus ja 

perhetyö

Kyläkirkko klo 12, toimittaa Jou-
ni Heikkinen, saarnaa rovasti 
Pertti Heikinheimo, kanttorina 
Ossi Kajava, Eläkeliiton lauluryh-
mä avustaa. Kyläkirkon jälkeen 
ruokailu ja kahvitarjoilu. Rukous-
huoneen historian vaiheita, As-
ta Pikkarainen,  ikonin siunaami-
nen, isä Eino Hynninen.

Laitasaaren rukoushuoneen 
80-vuotisjuhla su 5.8.
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Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt
sähköpostiosoittesta:
oulunsalonseura-
kunta@evl.fi tai 
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fioulunsalo

Messu su 29.7. klo 10 toi-
mittaa Päivi Liiti, kanttori 
Taru Pisto.
Messu su 5.8. klo 10 toi-
mittaa Päivi Liiti, kanttori-
na Tuomo Kangas.
Hartaus ke 8.8. klo 13.30 
Salonkartanossa, Minna 
Salmi.
Kirkonkylän ry: Seurat su 
29.7. klo 16 Alpo Hyry. Seu-
rat su 5.8. klo 16 ry:llä.
Kastettu: Mico Roobert 
Turunen, Olli Nicolas Nuo-
lioja, Patrik Taavetti Henti-
lä, Atte Johannes Hautala, 
Olivia Aurora Pitkälä, Jami 
Elmeri Hartikka.
vihitty: Jaakko Samuli Sir-
viö ja Satu Hannele Ni-
sumaa.
Kuollut: Alma Hilkka En-
berg 94, Hilja Katariina 
Määttä 94, Seija Sinikka 
Lahti 79.

KeSTilä
Konfirmaatioharjoitukset 
la 28.7. klo 9 kirkossa. Kon-
firmaatio su 29.7. klo 10 kir-
kossa. 
Kesäseurat la 4.8. klo 19 
ry:llä ja su 5.8. klo 10 messu 
kirkossa, klo 12 alustus ry:llä 
aiheesta ”Minun rauhani mi-
nä annan teille” (Joh. 14:27) 
ja seurat. Raimo Kananen ja 
Esko Ojanaho. 
nuotioilta pe 10.8. klo 19 
ry:llä.

PiiPPOla
Konfirmaatioharjoitukset la 
4.8. klo 9 Pulkkilan kirkossa. 
Konfirmaatio su 5.8. klo 10 
Pulkkilan kirkossa.
Pihaseurat su 5.8. klo 14 Lee-

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

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

Kirkkoherra
lääninrovasti
Erkki Piri
p. 020 7109 861

vs. kirkkoherra
Saila Karppinen
p. 020 7109 866

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 020 7109 731

Perttu Kyllönen
p. 020 7109 871

na ja Johannes Hyytisellä, 
Niemenkuja 23, Hannu Lau-
riala ja Juhani Nevalainen.
vihitty: Vesa Antero Puolitai-
val ja Nina Maria Laukka.
Kuollut: Tapani Ilmari Rito-
la 73.

PulKKila
ehtoollishartaus pe 27.7. klo 
13 Koivulehdossa.
Junnonojan rukoushuone 
90 vuotta su 29.7. Messu klo 
13 rukoushuoneella. Kirkko-
kahvit kylätalolla ja juhla ru-
koushuoneella.  Juhlassa mu-
kana Martti Arkkila, Pekka 
Kyöstilä, Seija Junno, Samuel 
Korhonen, Perttu Kyllönen ja 
Timo Hakkarainen. 
Seurat su 29.7. klo 19 ry:llä, 
Leo Karhumaa.
Konfirmaatioharjoitukset 
la 4.8. klo 9 kirkossa. Konfir-
maatio su 5.8. klo 10 kirkossa.
ehtoollishartaus su 5.8. klo 
14 vuodeosastolla.
Kastettu: Luka Eliel Toppila, 

Minja Amanda Eerika Siek-
kinen.
Kuollut: Veikko Vilho Ansel-
mi Junno 97.

PYHänTä
nuotioilta pe 27.7. klo 19 
Mirja ja Risto Korsulaisella.
aidanpurkutalkoot to 2.8. 
klo 17 srk-talolla. Tarjoilua 
talkooväelle. 
Konfirmaatioharjoitukset la 
4.8. klo 13 kirkossa. Konfir-
maatio su 5.8. klo 13 kirkossa.
Seurat su 5.8. klo 16 Lamujo-
en kylätalolla, Kyösti Karppi-
nen ja Martti Sallinen.
ehtoollishartaus to 9.8. klo 
10.30 Nestorissa.
Kuollut: Pauli Antero Lotvo-
nen 88.

RanTSila
Konfirmaatioharjoitukset 
la 28.7. klo 13 kirkossa. Kon-
firmaatio su 29.7. klo 13 kir-
kossa. 
Pihaseurat su 29.7. klo 13 Rit-

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

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
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

va ja Kauko Kalliolla.
ehtoollishartaus pe 3.8. klo 
14 Pohjantähdessä.
ompeluseurat pe 3.8. klo 19 
ry:llä.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 5.8. klo 17 ja 18.30 srk-ta-
lossa.
Herättäjän pihaseurat su 
5.8. klo 19 Liisa ja Jukka Ojan-
takasella, Pasontie 190, Leila 
Ikonen, Pasi Kurikka ja Mer-

lähetystilaisuus su 29.7. 
klo 18 Temmeksen kirkossa. 
Martti Arkkila puhe, Antti 
Kärsämä laulu.
Sävelhartaus pe 3.8. klo 
18.30 Temmeksen kirkossa. 
Lapset laulavat ja soittavat.
Järvikirkko su 12.8. klo 15 
Suutarinjärvellä.

Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Seurat su 29.7. klo 14 Lepo-
lassa. Aino ja Lauri Alasaare-
lan muistoseurat pe 3.8. klo 
18 Tyrnävän srk-talolla. Nuo-
tioilta la 4.8. klo 19 Töllillä, 
Keskikyläntie 20b. Lähetys-
seurat su 5.8. klo 18 Temmek-
sen kirkossa.
Murron rauhanyhdistys: Pi-
haseurat pe 3.8. klo 19 Yli-
koskella, Vikiöntie 4. Lähe-
tysseurat su 5.8. klo 13 Mur-
ron rukoushuoneella.
Kastettu: Iina Anna Aman-
da Cser, Minttu Eveliina Hä-
meenkorpi, Jenni Katariina 
Mankinen, Jere Antero Saa-
rela, Isabella Vellamo Vilhel-
miina Suvanto, Helmi Annii-
na Vavuli.
avioliittoon vihitty: Lau-
ri Jaakko Rahko ja Johanna 
Emilia Niskanen.
Kuollut: Lempi Sofia Yrttiaho 
s. Taipaleenmäki 91.

lasten päiväkerhoihin 
ilmoittautuminen 
pe 24.8. mennessä: 

www.siikalatvanseura-
kunta.fi.

ja Jyrkkä.
virsilauluilta ke 8.8. klo 19 
Elsa ja Arvi Pohjolan mökillä 
Sipolassa, Junnontie 65.
ompeluseurat pe 10.8. klo 
19 ry:llä.
vihitty: Niko Antero Lehto ja 
Maarit Anneli Ahola.
Kuolleet: Jouko Viljam Aho 
68, Terho Aate Abel Lampe-
la 66.

ensi syksynä kou-
lunsa aloittavat 
lapset siunataan 
perhejumalan-
palveluksen alus-
sa torstaina 9.8. 
klo 18 Tyrnävän 
kirkossa.

Kummi, äiti, isä, 
tai joku muu lap-
selle läheinen 
henkilö voi olla 
siunaamassa las-
ta. Jumalanpalve-
luksen jälkeen siunattaville lapsille jaetaan kirjalahja sekä syödään jäätelöt.

Pyrimme lähettämään kaikille tänä syksynä koulunsa aloittaville tyrnäväläisille 
lapsille kutsun kotiin heinäkuun aikana. Jos et ole saanut kutsua ja olet aloitta-
massa koulun ensi syksynä, olet silti erittäin tervetullut perhejumalanpalveluk-
seen siunattavaksi.

Tervetuloa mukaan koko perheellä!

Temmeksen kirkko on rakennettu 
vuonna 1767.

A r k i s to

Rantsilan vaivaisukko siunattiin 
käyttöön su 15.7. pidetyn 
perinnejumalanpalveluksen 
jälkeen. Vaivaisukon on veistänyt 
kuvataiteilija Toni Iskulehto.

H i l l e v i  N u o l i o ja

ekaluokkalaiset siunataan perhejumalanpalveluksessa
Mat ia s  Pa r t an e n

K a t ja  K i i s k in e n

Oulunsalon pappilassa 
laulettiin viime torstai-

na. Eikä mitä tahansa laulu-
ja, vaan sellaisia, joita on mu-
kava laulaa kesällä ja tulla 
hyvälle tuulelle. Näin totesi 
kanttori taru Pisto, joka joh-
datti pappilassa järjestettyä 
yhteislaulutilaisuutta.
 Kesälauluja pappilan pihalla 
-tilaisuus oli alun perin tarkoi-
tus pitää ulkona, mutta uhkaa-
van sään vuoksi vetäydyttiin si-
sätiloihin, jotta sade ei pääsisi 
yllättämään. Pappilan ylle sa-
depilvi ei onneksi edennyt.
 Yksi laulajista oli seurakun-
ta-aktiivi Hilkka Helanen, jo-
ka kertoi, että neljän kilomet-
rin päässä pappilasta oli sata-
nut kaatamalla. 
 Muun muassa KyläKamaris-
sa vapaaehtoisena työsken-
televä Helanen laulaa mie-

lellään sieviä virsiä ja muuta 
kaunista. Hän on myös usein 
toivonut lauluja kirkkoherra 
tapio kortesluoman kokoa-
masta lauluvihosta.
 Ensimmäisenä vihosta lau-
lettiin Merimieslaulu. Se on 
alun perin skotlantilainen 
kansanlaulu, jonka arvellaan 
kertovan Skotlannin prinssi 
Charlesista. 
 Suomenkielisissä sanois-
sa huono-onnista prinssiä ei 
mainita, mutta laulu valloit-
ti siitä huolimatta noin pari-
kymmenpäisen yleisön, jos-
ta suurin osa oli  naisia. Muu-
an pikkutyttö kurkki ovelta ja 
osallistui lauluun. Miehet ei-
vät suutansa aukaisseet.
 Kirkkoherran laatiman vih-
kon laulut ovat  klassikoita, 
hengellistä ja maallista tuo-
tantoa. Sanoittajista nou-

Pappilassa tultiin hyvälle tuulelle

see esille muun muassa immi 
Hellén, joka oli aikansa tun-
netuin suomenkielinen las-
tenrunoilija.
Pappilassa on nyt kahdeksan 
vuotta järjestetty erilaisia ke-
sätapahtumia. 
 – Ikäihmiset valittivat, että 
kesällä ei ole mitään tekemis-
tä.  Meillä on tällainen iha-

na pappila, joten ryhdyimme 
järjestämään tapahtumia. 
 – Niillä on joka kesä eri tee-
ma.
Nyt teemana oli kesäisiä lau-
luja, kertoo seurakunnan va-
paaehtoinen, lähetysjohto-
kunnan jäsen Anja Salo.

Pekka HeliN

Lisää kuvia osoitteessa www.facebook.com/rauhantervehdys.
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Jeremy Camp - 
We Cry Out: The Worship Project

Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja kertoo 
siitä mielipiteensä.

NäyTe

Hyvän 
päivän levy

Amerikkalainen Jeremy 
Camp on nuori, tuottoi-
sa ja intohimoinen artis-
ti. We Cry Out: The Wor-

ship Project on artistin seitsemäs 
pitkäsoitto, joka julkaistiin vii-
me syksynä. Uudella albumillaan 
pastorin poika jatkaa tunnetusti 
jämerällä soundillaan.

mielialan  
mukaan
Jos musiikin tulee stemmata mie-
lentilaa, Lea Björkmanin soitti-
messa Jeremy Camp soi hyvänä 
päivänä.

– Hän ei ole minulle tuttu ar-
tisti ennestään. Aloitin kuuntelun 
niin, että pistin levyn taustalle 
soimaan, kun tiskasin ja puuhas-
telin kotona, Björkman kertoo.

Levyn kuuntelu tekee tiskaus-
hetkestä leppoisan.

– Se on hyväntuulista rokkia, 
jota on miellyttävää kuunnella.

Toisella kuuntelukerralla 
Björkman seurasi levyn sanoja.

– Silloin ajattelin, että siinä 
ylistetään Jeesusta ja Jeesuksen 

ristintyötä, kertoo Björkman, jol-
le sanat ovat tärkeä osa musiikin 
kuuntelua.

Levyn avausraitana on single-
nä julkaistu Jesus Saves ja lopetus-
kappaleena toimii King Jesus. Mu-
siikin gospelhenkisyyttä ei tarvit-
se arvuutella – kuin Juha Tapion 
varhaisista levytyksistä.

Björkman pitää erityisesti kap-
paleesta The Way.

– Se alkaa pianon soitolla, mi-
kä oli mahtavaa, kertoo seitsemän 
vuotta pianoa soittanut Björkman.

amerikan  
malliin
Levy Campin tyylille uskollisesti, 
sekoitus balladeja ja menevämpää 
rokkia. Musiikin tunnistaa ame-
rikkalaiseksi – gospel soi massii-
visemmissa raameissa kuin Suo-
messa.

– Kappaleet ovat laadukkaan 
kuuloisia, levy on hyvin tuotettu. 
Ainoa negatiivinen asia siinä oli, 
että biisit olivat hirveän saman-
laisia. Odotin huippua, jota ei tul-
lutkaan. Kaikki kappaleet olivat 

mahtipontisia.
Björkmanin mukaan tasapak-

suutta olisi voinut välttää kappa-
leiden järjestystä muuttamalla.

– Viimeiset kolme kappaletta 
olivat balladeja, olisivatko olleet 
akustisiakin. Ehkä niitä olisi voi-
nut laittaa sinne väliin.

Björkman opiskelee sosiono-
mi-diakoniksi Oulun Diakonia-
ammattikorkeakoulussa ja on 
lähdössä syksyllä Nepaliin työ-
harjoitteluun. 

Ateistien tyttärenä hän sai kas-
teen 15-vuotiaana. Björkmanille 
usko antaa turvaa ja kantaa vai-

keiden asioiden yli.
– Levyn sanoituksissa puhu-

taan aika paljon julistamisesta. 
Siihen en voi samaistua. Itse en 
ole sellainen tyyppi, kun olen ai-
ka ujo ja hiljainen.

maRjo HäkkiNeN

A nn i  K innu n e n

tävät kauneudellaan ja tarkkuudellaan. 
Leinonen rakentaa runonsa tunteen ja tulkinnan 

sisälle, hän ei lähde hätkähdyttämään tekotaiteelli-
sella sanataiteella, vaan luo turvallisen ja silti kiintoi-
san, herkistävän  lukukokemuksen.

juHa VäHäkaNgaS

Lukunurkka

”Et puhu rakkaudesta. Et hymistele. Mutta tekosi pu-
huvat. Vakuuttavasti”. Näin toteaa runoilija Maa-
ria Leinonen uusimmassa runokirjassaan. 

Maaria Leinosen laaja tuotanto käsittää yli 30 
runoteosta. Uusin runokirja on tervetullut iloinen ja 
herkkä lukukokemus. Jo runokirjan kansi herättää lu-
kuhaluja heittäytyä runomaailmaan makustelemaan. 
Runot ovat havaintokuvia, luontopäiväkirjamerkin-
töjä, ihmissuhteiden kuvausta sekä sisäisen maailman 
tunnuskuvia , ihastuttavia, koskettavia, nostalgisia tun-
teita täynnä.

”Koivutyttöperhonen, pitsihameinen, lukee tuoreita 
uutisia leskenlehdistä. Entiset kellastuneet kuloruohomät-
täiksi. Rapisevat vanhuuttaan, kuivuuttaan”. 

Runoissa luonnontapahtumat ovat taidokkaasti ja sy-
dämellä kuvattu, niitä katselee mielellään ja niitä ma-
kustelee pitkään. Ne tuntuvat elävän omaa elämää sa-
noissa ja kuvina tauluissa. 

Runoissa viivähtävät myös rakastettu, lähimmäinen. 
Rakkaus ja läheisyys, menetys, luopumisen tuska  ja kai-
puun kaiho ovat voimakkaita tunteita, sisäisen maail-
man pyörremyrskyjä, väkevästi  ja hellästi sanoissa ja 
mielikuvissa esillä, koskettavia ja raikkaita, kuulaita ja 
käsinkosketeltavia.  

Jumalan huolenpito, luottamus ja usko avaavat ru-
noissa uuden toivon, auringonpaisteen päivään jokai-
seen: ”ihmettelen käsittämättömän taidokkaita tekojasi. 
Uskon, että Sinulta ei lopu aika ja kärsivällisyys kuunnel-
lessasi hätähuutojamme ahdistustemme keskellä. Sanoit-
han meidän olevan – ei vain perhosta vaan varpustakin 
arvokkaampia”.

Maaria Leinonen on suomalaisen hengellisen runou-
den kärkinimi, ja hänen runonsa ovat ihastuttaneet ja 
koskettaneet monia vuosien aikana. Runot hengittävät 
elämää, ne kuvaavat eloisasti ja kauniisti luontoa ja ih-
miselämää. Ne pureutuvat syvimpiin tunteisiin, herkis-

Kevättä kohti taluttaa kuin ystävä

Leinonen, Maaria: Huomisen ovella.  
Kirjapaja 2012.


