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Hengellisten kesäjuhlien aika on jälleen koit-

tanut. Kirkollisiin kesätapahtumiin odote-

taan 100 000 kävijää. Tapahtumia on kesän 

jokaisena viikkona. Näin kuollutta se suomalaisten 

hengellisyys on.

Kesän avaa ensimmäisten joukossa Suomen Lähe-

tysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat, tänä vuon-

na Oulussa.

Lähetysjuhlille houkutellaan nyt uusia kävijöitä. 

Erityisesti nuoria kutsutaan mukaan. Oulun seu-

rakunnat ovat toimineet tämän eteen aktiivises-

ti Lähetysseuran kanssa. Juhlat eivät kuitenkaan 

ole oululaiset vaan niissä korostuu pohjoissuoma-

laisuus. Tämä näkyy vaikkapa esiintyjissä. Heitä on 

paikallisista kanttoreista Lumina Polarikseen, Kai 

Tirkkosen näyttelystä Marjo Kemppaisen ohjaa-

maan näytelmään.

Monipuolisessa ohjelmassa on painavaa asiaakin. 

Esimerkiksi lapset sodan uhreina on aihe, jota on  

syytä pitää esillä ja jota juhlilla käsitellään kiinnos-

tavien esiintyjien voimin. 

Valitettavasti monien ajatuksissa sana ’lähetys-

työ’ herättää yhä kielteisiä ja vanhanaikaisia mieli-

kuvia. Elokuvien, romaanien, taulujen ja vanhojen 

matkakertomusten kliseet ovat jääneet elämään. 

Lähetystyöhön liitetään ominaisuuksia, jotka todel-

lisuudessa ovat siirtomaapolitiikan ja -ideologian 

ominaisuuksia.

Useat kriitikot kannattavat kyllä kehitysyhteis-

työn ja -avun lisäämistä, mutta vastustavat lähe-

tystyötä. Ilmeisesti sitä pidetään väärinsammutta-

misena.

On tietysti täysin sallittua suhtautua lähetystyö-

hön kriittisesti. Lähetysjuhlat tarjoaa oivan tilaisuu-

den jokaisen tutustua lähetystyöhön ja sen tekijöi-

hin. Kysymyksiä ja väitteitäkin saa esittää. Samalla 

on mahdollisuus tarkistaa, vastaavatko omat mieli-

kuvat ja asenteet todellisuutta.

Valtakunnalliset lähetysjuhlat ei ole mikään sisä-

piirin tapahtuma. Tilaisuuksiin voivat osallistua sel-

laisetkin, joita lähetystyö ei lainkaan kiinnosta. 

Antia on varmasti heillekin.

Oululaisilla ja muualta tulevilla juhlavierailla on 

tilaisuus maistaa harvinaista herkkua. Missään muu-

alla maailmassa ei ole yhtä suurta vuotuista kirkko-

jen järjestämää juhlaa, jolla edistetään kansainväli-

sen auttamisvastuun toteutumista.

Aatoksia

Ainutlaatuinen tilaisuus

Huono omatunto

Myönnetään. Olen aina ollut todel-
la huono lahjoittamaan rahaa yhtään 
mihinkään hyväntekeväisyyteen.

Kaduilla väistelen feissarit hyvin 
tehokkaasti, vältän minkäännäköis-
ten flaijereitten käteen ottamista ja 
oikeastaan Pelastusarmeijan joulu-
pataa lukuun ottamatta (sekin vain 
siitä syystä, että isokokoisen padan 
nähdessäni omatunto rupeaa oi-
keasti kolkuttamaan) onnistun kier-
tämään kaikenlaiset kerääjät.

Itse asiassa hyväntekeväisyysjär-
jestöjä helpommin rahani saa se viit-
täkymmentä senttiä lainaava kal-
japummi, jolta puuttuu juuri rahat 
”bussilipusta”.

Uskallan tunnustaa tämän, koska 
rohkenen väittää, etten juuri poik-
kea normaalista suomalaisesta ke-
räysvälttelyilläni. Viimeisten vuosi-
en aikana keräyshuijarit ovat taatus-
ti syöneet lahjoittajia myös aivan oi-
keilta kohteilta.

Myös keräysten määrässä alkaa 
ähky tulla vastaan. Omalta kohdal-
tani tuntuu siltä, kuin tunnistaisin 
vain SPR:n punaiset kerääjät muiden 
jäädessä harmaaksi massaksi.

Suurten katastrofien yhteydessä 
paatuneinkin keräystenvälttelijä her-
kistyy ja juoksee tunnontuskissaan 
etsimään kadulta lipasta tai kiireh-
ti nettipankkiin hankkimaan tutta-
villeen lahjaksi lehmiä ja lampaita 
ja tyhjentämään kaiken ylimääräi-
sen isojen katastrofien uhrirahas-
toon. Apu se on pienikin apu varsin-
kin suurimmassa hädässä, mutta kyl-
lä markkinamies tässä ison aukon nä-
kee. Miten kaltaiseni keräyskammoi-
set ihmiset saadaan lahjoittamaan ra-
haa silloinkin, kun katastrofi ei täytä 
Aasian Tsunamin, Myanmarin hir-

mumyrskyjen tai Kiinan maanjäris-
tysten mittakaavaa? 

Omaa huonoa omaatuntoani olen 
lievittänyt kummilapsitoiminnalla. 
Kuukausittainen lahjoitus Planille ei 
tunnu lompakossa ja keräyskammoi-
nenkin saa rahoilleen konkreettista 
vastinetta.

Koska olen luonteeltani taipuvai-
nen realismiin, matkustamme hei-
näkuun lomareissullamme vaimon 
kanssa myös tapaamaan 12-vuotiasta 
kummityttöämme Kenian perukoil-
le, suureksi osaksi ilosta päästä ta-
paamaan pientä kummityttöämme, 
mutta tietysti myös tarkistamaan ti-
lanteen, mitä kaikkea kyläyhteisö saa 
rahoillamme aikaan.

Nykyihminen kaipaa konkretiaa. 
Kummilapsitoiminta on konkretiaa, 
tavallaan samanlaista käsinkoskelta-
vaa hyväntekeväisyysmarkkinointia 
ovat myös lahjaksi annettavat lehmät, 
hevoset ja viljapussit.

Ainakin itse käytäntöä rakastava-
na ihmisenä odottaisin mielelläni uu-
sia innovaatioita myös hyväntekeväi-
syyttä harjoittavilta. Rajun luonnon-
katastrofin tai suuronnettomuuden 
odottelu on liian raadollista ajattelua 
myös meille keräyskammoisille.

Ville KormilaiNeN
päätoimittaja, Suosikki

5.6.2008

Uskoa piilotellaan
Lähetyssanomien haastattelema Kir-
kon maahanmuuttajatyön sihteeri Mar-
ja-Liisa Laihia hämmästelee ihmisiä, jot-
ka ovat tukeneet lähetystyötä, mutta ei-
vät ole missään tekemisissä toisista mais-
ta tulleiden naapurien kanssa.

”Tässähän ollaan nyt siinä tilanteessa, 
jossa lähetystyöntekijät ovat olleet kautta 
aikain, hän painottaa.

Nyt lähetystyö on tullut kotiovellem-
me, mutta aivan samasta työstähän sii-
nä on kyse.

Marja-Liisa Laihia huokaa syvään, kun 
puhumme suomalaisesta kulttuurista, 
jossa uskonasioiden yksityistämisestä lie-
nee tehty jo maailmanennätys. Hän tietää 
kokemuksesta, että suurin osa maahan-
muuttajista arvostaa sitä, jos uskallamme 
olla reilusti ja avoimesti kristittyjä.

Muslimit arvostavat kovasti, jos he nä-
kevät, että usko Jumalaan on elämäsi kal-
lein asia. Maallistuneessa ympäristössä se 
antaa heille turvallisuuden tunneta.”

Lähetyssanomat toukokuu 2008

Uskon ytimeen
Uusi Tie on haastatellut Kansanlähetyk-
sen aluekoordinaattoria Juhani Koivistoa 
evankeliumin julistamisen ja sosiaalisen 
auttamisen suhteesta.

”Meitä ei sido pelkästään lähetyskäs-
ky, vaan myös luomisessa annettu velvoi-
te viljellä ja varjella maata sekä kymme-
nen käskyä, jotka opettavat rakkautta Ju-
malaan ja lähimmäiseen. Lähimmäisen-
rakkaus johtaa auttamiseen.

Sellaista avustustyötä, josta kristilli-
nen sanoma on imetty pois, en kutsuisi 
lähetystyöksi. Sellainen on humanistisel-
ta taustalla nousevaa palvelutyötä. En sa-
no, että joka hetki pitäisi julistaa ääneen. 
Sitä ei pidä käsittää niin jyrkästi. Jos joku 
pyrkii erottamaan toiminnasta kristilli-
sen taustan ja arvopohjan, kaiken julis-
tamisen ja todistamisen, eikä kysyttäes-
säkään suostu vastamaan, sellaista en pi-
täisi lähetystyönä.”

Kristillinen viikkolehti Uusi Tie 29.5. 2008

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 
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Postia mielipidepalstalle: Mielipidepalstalla julkaistaan lukijoiden mielipiteitä. Tekstit voi toimittaa joko sähköpostilla (toimitus@rauhantervehdys.suomi.net),  
postitse (PL 102, 90101 OULU) tai faksilla puh. (08) 5626 444. Kirjoittajan yhteystiedot on liitettävä jokaiseen tekstiin. Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa ja tehdä niihin otsikot.

Postia Rauhan Tervehdys      PL 102      90101 Oulu

Rauhan Tervehdys ilmestyy 
kesäkuukausina kahden viikon 
välein. Ilmestymispäivämme ovat: 
5.6.
19.6.
3.7.
17.7.
31.7.
14.8. ja 
28.8.

Siunattua kesää!

Siirrymme 
kesäaikaan

J eesus antoi seuraajilleen käs-
kyn tehdä kaikista kansoista 
hänen opetuslapsiaan. Mo-
nille tämä ei kuitenkaan rii-

tä lähetyksen oikeutukseksi. He 
kysyvät, mikä oikeus kristityillä 
on tuputtaa uskoaan muille.

Dosentti Risto A. Ahonen, 
Suomen Lähetysseuran teologis-
ten asioiden sihteeri, on pohtinut 
lähetystyön oikeutusta.

– Kysymys on tärkeä. Se on 
otettu huomioon YK:n ihmisoi-
keuksien julistuksessa. Sen us-
konnonvapautta koskevassa ar-
tiklassa ilmaistaan selkeästi ih-
misten oikeus harjoittaa vapaas-
ti omaa uskontoaan ja opettaa si-
tä myös julkisesti, koska uskon-
to kuuluu ihmisyyteen, Ahonen 
selostaa.

Samassa artiklassa maini-
taan myös oikeus vaihtaa uskon-
toa. Näistä perusteista voi Aho-
sen mukaan päätellä, että ihmi-
sen valinnanvapautta kunnioit-
tava lähetystyö on ihmisoikeus 
ja kuuluu vapaaseen yhteiskun-
taan.

muillakin oikeus 
tehdä lähetystyötä
Myös muilla kuin kristityillä on 
Ahosen mukaan oikeus tehdä lä-
hetystyötä.

– Kaikki uskonnot ovat peri-
aatteessa lähetyshenkisiä  taval-
la tai toisella. Uskontojen ero-
ja on usein yritetty vähätellä ja 
etsiä perusteita sille, että kaikki 
uskonnot olisivat pohjimmiltaan 
samaa olemusta. Uskonnon ole-
mus on ymmärretty väärin, Aho-
nen huomauttaa.

Uskontojen totuusvaatimuk-

set on Ahosen mukaan otetta-
va vakavasti. Uskontojen välisiä 
jännitteitä ei vähennetä keinote-
koisilla harmonisoimisyrityksil-
lä, vaan avoimella keskustelulla 
ja kohtaamisella. Usein toisiaan 
ymmärtävät parhaiten ne eri us-
kontojen edustajat, jotka ovat us-
kollisia omalle traditiolleen.  

länsi on 
holhonnut muita
– Kristityt ovat lähetystyössään 
tehneet myös virheitä. Monet 
niistä liittyvät kulttuurienväli-
siin ongelmiin. Eu-
roopalla ja Pohjois-
Amerikalla on ollut 
pitkään maailman-
taloudessa ja -poli-
tiikassa niin vah-
va asema, että se on 
heijastunut myös 
lähetystyöhön, Ahonen kertoo.

Lähetystyön tavoitteisiin kuu-
lui Ahosen mukaan jo 1800-luvun 
puolivälissä  ”kolmen itsen” ohjel-
ma, jonka mukaan lähetystyössä 
tuli pyrkiä mahdollisimman pi-
an uusien kirkkojen itse-hallin-
toon, omavaraisuuteen ja omaeh-
toiseen lähetystyöhön. Silti länsi-
maisen lähetystyön ongelmana on 
usein ollut holhoaminen.

– Holhoavista asenteista ei ole 
aina päästy ajoissa aitoon työ-
toveruuteen ja vastuunjakoon. 
Ahonen sanoo.

Suuri 
palvelus afrikalle
Lähetystyön on väitetty vaikut-
tavan kielteisesti kohdemaiden 
kulttuuriin. Monet tutkimuk-
set kertovat kuitenkin päinvas-

Menetetyt unelmatko?
Viime marraskuun Jokelan tapah-
tumien poliisin esitutkinnan mu-
kaan tekijä oli ujo, hiljainen, eris-
täytynyt, koulukiusattu, kärsi pa-
niikkihäiriöistä ja esiintymispelos-
ta sekä käytti masennuslääkkeitä 
epäsäännöllisesti. Motiivia teolle ei 
löytynyt. Tarkastellaan nuoren jää-
hyväistekstiä. 

”Uskoin jokin aika sitten ihmi-
syyteen ja halusin elää pitkän ja on-
nellisen elämän. Heräsin ja aloin 
ajatella asioita. Olen tullut pistee-
seen, jossa en tunne muuta kuin vi-
haa ihmisyyttä ja ihmisrotua koh-
taan. Älkää syyttäkö mitään muuta 
teostani, kuin minua.”

Mikä herätti ja sai nuoren ajatte-

lemaan asioita, uskon ihmisyyteen 
pettämään, luopumaan pitkästä 
onnellisesta elämästä ja tuntemaan 
vain vihaa ihmisrotua kohtaan?

”I have a dream.” Tohtori, pastori 
Martin Luther Kingin kuuluisat sa-
nat kuusikymmenluvulla. 

Meillä kaikilla on unelmia. Nuo-
rella, jolla elämä on vielä edessä, ne 
ovat edellytys kasvamisessa aikui-
suuteen ja oman identiteetin muo-
dostumiseen. Mikä minusta tulee 
isona? Olkoon unelmat sitten mitä 
tahansa, tärkeintä, että niitä yleensä 
on. Jos ei ole unelmia tai ne jostakin 
syystä on menetetty, ei ole päämää-
rää, tavoitteita tai itsetuntoa. On 
epätoivo, masennus, syrjäytymi-

nen, viha ihmisyyttä, itseä ja syyt-
tömiä kohtaan.

Kysymyksiä ja kysymyksiä? Voi-
siko jäähyväisteksti antaa jotakin? 
Ei lopullista vastausta. ”Älkää syyt-
täkö muuta. Syyttäkää minua aino-
astaan.” Eikö syy olisikaan missään 
ulkoisessa; kodissa, koulussa, aseis-
sa, televisiossa, netissä? Miksi hän 
otti kaiken syyn itselleen?

Hänellä oli unelmia. Halu elää 
pitkä ja onnellinen elämä ja usko 
ihmisyyteen. Kovin luonnolliselta 
tuntuvia unelmia. Kun ne menet-
tää, menettääkö liian paljon? 

 
Jorma PiiPPo

Oulu

Lähetystyöllä 
on oikeutuksensa

taisesta vaikutuksesta. Gambias-
ta kotoisin oleva Yalen professo-
rin Lamin Sannehin maailman-
kuulun teesin mukaan lähetys on 
ollut luonteeltaan anti-kolonia-
listista. Protestanttiset työnteki-
jät ovat kohdemaissaan Afrikas-
sa luoneet kirjakielen perustan ja 
välttämättömän edellytyksen po-
liittiselle itsenäistymiselle. 

Lähetystyöntekijät näkivät en-
simmäiseksi tehtäväkseen paikal-
lisen kielen oppimisen. Niin syn-
tyi suuri määrä sanakirjoja, kie-

lioppeja, sananlaskukokoelmia, 
aapisia, katekismuksia ja raa-
matunkäännöksiä. Afrikkalai-
sen Sannehin mielestä lähetys-
työntekijät ovat tehneet Afrikan 
kansoille suurimman kulttuuri-
palveluksen luomalla kirjakielen 
pohjan kunkin kansan omalle äi-
dinkielelle.

lähetys on kirkon perusta
Lähetys ei ole mikään erillinen, 
ylimääräinen tehtävä, vaan kir-
kon olemassaolon syy, Ahonen 

tähdentää. 
Henkilökohtaisen uskon löy-

tyminen antaa ihmisille moti-
vaation ja voiman taistella pa-
remman elämän puolesta.  Vaik-
ka pahuuden valta ja voima on 
maailmassa suuri, lähetys muis-
tuttaa siitä, että Jumalan rakkaus 
on vielä sitä suurempi ja luo kaik-
kialla uutta elämää.

PeKKa HeliN

Mirja Montonen opettamassa senegalilaisessa lukutaitoluokassa.

Holhoavista asenteista 
ei ole aina päästy ajoissa 
aitoon työtoveruuteen ja 
vastuunjakoon. 

J a r i  Vä häs a r ja
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S uomen Lähetysseura saa 
vuodessa noin 15 000 eu-
ron tulot myymällä van-
hoja postimerkkejä. Vuo-

den 2008 ensimmäinen huuto-
kauppa pidettiin helmikuussa. 
Tuotto oli 4 811 euroa. Vuoden 
toisessa huutokaupassa touko-
kuussa merkkejä myytiin 5 103 
euron edestä. 

Lähetysseuran työntekijän Sa-
ra Pykäläisen mukaan seura saa 
postimerkit lahjoituksina erilai-
sista ryhmiltä, piireiltä tai kou-
luilta. Jotkut testamenttaavat ko-
koelmansa Lähetysseuralle.

Huutajat ovat yleensä Ete-
lä-Suomesta, pohjoisesta ei juu-
ri tulla, sillä etäisyydet ovat pit-
kät ja merkkejä saa pohjoisenkin 
huutokaupoista.

Oulusta ja Oulun seudulta os-
tajia ei ilmeisesti ole, pohjoisin 
huutaja on ollut Rovaniemeltä, 
Pykäläinen toteaa.

Tavallisesti huutokaupassa on 
40–50 keräilijää. Vuoden ensim-
mäisessä huutokaupassa oli muu-
tama ensikertalainen, muuten kä-
vijät olivat tuttuja naamoja.
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Suomen Lähetysseura 
huutokauppaa 
postimerkkejä

Faktaa

Kolme 
huutokauppaa 
vuodessa
Suomen Lähetysseura ot-

taa vastaan vanhoja posti-

merkkejä, kortteja ja raho-

ja. Lähetystalolla Helsingin 

keskustassa pidetään noin 

2–3 postimerkki- ja rahahuu-

tokauppaa vuodessa. Alan 

asiantuntija toimii huuto-

kauppojen meklarina.

Voit lähettää postimerkkejä 

Lähetysseuralle. Toimi pos-

timerkkien kanssa näin: jä-

tä merkin ympärille taustaa 

noin sentin verran.

Lähetä ensipäiväkuoret 

ehjinä.

Postimerkkisi voit lähettää 

osoitteella Suomen Lähetys-

seura / Sara Pykäläinen, PL 

154, 00141 Helsinki.

Voit viedä postimerkit 

myös kirkkoherranvirastoon.

Huutokauppojen aikatau-

luja voit seurata Lähetysseu-

ran tapahtumakalenterista. 

Yleensä huutokaupat ovat 

helmi-, touko- ja lokakuussa.

Voit tuoda postimerkkejä 

myös Oulun Lähetysjuhlille 

13.–15. kesäkuuta. Suomen 

Lähetysseuran kasvatus- ja 

koulutusyksikön esittelypöy-

tä on tuolloin Ouluhallissa. 

Pöydän vieressä on piste, jo-

hon merkit voi tuoda.

Lähetysjuhlille on myönnetty oma erikoisleima postilähetyk-

siä varten. Tapani Talari on piirtänyt leiman Harri Tarvaisen 

suunnitteleman juhlien tunnuksen pohjalta. Leima on kumileima, 

joten se on erityisesti keräilijöiden mieleen. Päivämäärää ei voi kumileimas-

sa vaihtaa toisin kuin metallileimassa, joten jokaiselle kolmelle lähetysjuhlapäivälle valmistetaan 

oma leimansa.

Erikoisleiman voi saada lähetyksiinsä jättämällä ne tapahtumapaikalla Ouluhallin sisäänkäynnin 

yhteydessä olevaan kirjelaatikkoon. Leiman voi myös tilata ennakkoon 5.–12.6. välisenä aikana lä-

hettämällä leimattavat osoitteeseen: Itella Oyj, Oulun postikeskus, Valtakunnalliset lähetysjuhlat 

-erikoisleima, PL 4711, 90401 Oulu.

hetysseuran huutokauppaan ol-
lenkaan, vaan se myydään Hel-
singin Numismaattisen yhdis-
tyksen huutokaupassa, Pykäläi-
nen kertoo.

Maaliskuussa Numismaatti-
sen yhdistyksen huutokaupas-
sa myytiin kolme Lähetysseuran 
kohdetta, vanhoja suomalaisia 
postimerkkejä. Kohteiden tuotto 
oli 7 332 euroa.

Lähetysseura käyttää huu-
tokauppojen tulot esimerkiksi 
koulutukseen ja terveydenhuol-
toon kohdemaissa. Myös paikal-

lisia seurakuntia tuetaan. Rahaa 
suunnataan sinne, missä sitä kul-
loinkin eniten tarvitaan. Etukä-
teen kohteita ei ole määrätty, Py-
käläinen huomauttaa.

Huutokaupat alkoivat 
1950-luvulla
Lähetyssanomat-lehdessä arveltiin 
vuonna 1996, että siihen mennes-
sä huutokaupat olisivat tuottaneet 
satojatuhansia markkoja, ehkä jo-
pa pari miljoonaa. Huutokauppo-
ja on järjestetty 1950-luvun puo-
lesta välistä lähtien.

Idea huutokaupoista tuli Kiinan-
lähetti  Regina Bergströmiltä, 
joka vinkkasi asiasta merikap-
teeni, postimerkkeilijä Åke Lind-
holmille. Huutokauppojen mek-
larina toiminut Lindholm ei ol-
lut mikä tahansa postimerkkeili-
jä. Hän omisti maailman laajim-
man suomalaisten postimerkkien 
kokoelman. Tässä lajissa hän oli 
erikoistunut itsenäisyyden ajan 
merkkeihin.

Åke Lindholm muisteli vuon-
na 1996 ensimmäisiä vuosia, jol-
loin Lähetysseuran huutokau-
poissa liikkui paljon todella ar-
vokkaita merkkejä. Vuonna 1996 
enää harvoin tuli vastaan mitään 
todella erikoista tai todella van-
haa. Ullakot oli koluttu läpi.

Åke Lindholm kuoli vuonna 
1999.

PeKKa HeliN

merkit ovat 
myynnissä pusseittain
Merkkejä myydään pusseittain. 
Korkeimmillaan yksi pussi on 
Pykäläisen mukaan maksanut 
80–100 euroa. Joskus hinta on 
mennyt ylikin tästä.

Jotkut pussit menevät hyvin 
pienellä hinnalla, sillä pohjahin-
toja ei ole. Meklari myy siis koh-
tuullisen arvokkaitakin kohteita 
halvalla, jos ne ovat halvalla men-
näkseen.

Jos merkki on aivan erityisen 
arvokas, meklari ei päästä sitä Lä-
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Maata  kiertelemässä

Koulutus

Nanjingissa vihittiin 18. touko-
kuuta käyttöön Amity Printing 
Companyn uusi raamattukirja-
paino. Uusi tehdas on maailman 
suurin ja tehokkain raamattupai-
no. Raamattuja tuotetaan 2 900 
kappaletta tunnissa. Joka kuu-
kausi painetaan miljoona Raa-
mattua.

Amity Printing Company pe-
rustettiin 1988. Se on Kiinan kir-
kon diakoniatyötä tekevän orga-
nisaation Amity Foundationin ja 
kansainvälisen Yhtyneitten Raa-
mattuseurojen yhteishanke.

Vanha raamattupaino ehti 
tuottaa 56 miljoonaa Raamattua, 

joista 43 miljoonaa kiinalaisille ja 
loput 13 miljoonaa ulkomaiseen 
vientiin 60 maahan.

Ulkomaisen viennin osuus 
on kaiken aikaa kasvanut, viime 
vuonna jo 70 prosenttia kaikista 
Raamatuista meni vientiin.

Raamattuja painetaan muun 
muassa Euroopan pääkielillä se-
kä useilla Aasian ja Afrikan kie-
lillä.

– Kiinasta voi tulla koko maa-
ilman raamattutehdas, totesi 
Yhtyneitten Raamattuseurojen 
edustaja Mark Brown juhlapu-
heessaan.

Kirjarovio syttyi israelissa
Israelissa Raamatuille voi käy-
dä huonommin kuin Kiinassa. 
Toukokuun puolivälissä Or Ye-
hudan kaupungissa synagogan 
lähellä useat ortodoksijuutalai-
set jeshiva-opiskelijat polttivat 
roviolla pinon Uusia testament-
teja. Opiskelijat olivat keränneet 
kirjat lähinnä etiopialaisilta maa-
hanmuuttajilta kiertämällä ovel-
ta ovelle.

Tapaus on synnyttänyt jäl-
keenpäin kiivasta keskustelua, 
koska opiskelijoita yllytti tekoon 
kaupungin apulaispormestari ra-
dion välityksellä. Myöhemmin 

hän vähätteli osuuttaan tapahtu-
neeseen ja väitti Jerusalem Post 
-lehden mukaan tehneensä kaik-
kensa estääkseen nuoria. Hän ei 
kuitenkaan suostunut tuomitse-
maan rovion sytyttäjiä.

Eri uskoa tunnustavien juuta-
laisten välit ovat tapauksen jäl-
keen kiristyneet. Ortodoksijuu-
talaiset vastustavat kiihkeästi 
messiaanisia juutalaisia, jotka le-
vittävät Uusia testamentteja. Is-
raelin lait turvaavat uskonnonva-
pauden, mutta käännyttämiseen 
valtio suhtautuu kielteisesti.

miiKKa ruoKaNeN
JaNNe KaNKaala

Maailman suurin raamattupaino avattiin Kiinassa

Lähetyslada 
huutokaupataan 
juhlien 
päätteeksi
Pitkin Pohjois-Suomea kevään 
ajan huristellut ja joka viikko 
Rauhan Tervehdyksen sivuilla 
haastattelualustana toiminut 
Lähetyslada saa uuden omista-
jan Lähetysjuhlien päätteeksi. 

Huutokauppa järjestetään 
Ouluhallilla sunnuntaina 15. 
kesäkuuta päätösjuhlan yh-
teydessä.

Paloautonpunaisen Lä-
hetysladan pintaa koristavat 
kaikkien siinä haastateltujen 
ja siihen ahtautumistempa-
uksissa ahtautuneiden henki-
löiden nimet. 

Nimmarinmetsästäjillä on 
siis oiva mahdollisuus saada 
kerralla muun muassa Joulu-
pukin, Kristian Meurmanin, 
Jope Ruonansuun ja Susanna 
Pöykiön peltiin ikuistetut sig-
neeraukset. 

Lähetyslada on mukana per-
jantain juhlakulkueessa klo 17 
Rotuaarilta Ouluhallille. La-
dan voi nähdä myös perjantai-
iltana Oulun Energia Areenan 
Yökahvilassa.

Pyöräkeräyksen 
tavoite lähellä 
täyttymistä

Lähetysjuhlien porttiraken-
nelmaa varten kerättyjen pol-
kupyörien tavoitemäärää pääs-
tiin lähelle neljän päivän kerä-
yksellä toukokuun viimeisel-
lä viikolla. 

135 kaksipyöräistä löysi tien-
sä Intiön hautausmaan keräys-
pisteeseen, joten 150 pyörän ta-
voitteesta jäätiin vain hieman. 

Lahjoituskuntoisia pyöriä voi 
toimittaa yhä Intiöön, Intiöntie 
6:ssa sijaitsevan lähetyskontin 
viereen. Pyörät kunnostetaan 
talven mittaan talkoolaisten 
voimin ja myydään myöhem-
min lähetystyön hyväksi. 

Lapsista voi tulla monella ta-
valla sodan ja konfliktien 
uhreja. Aseellisten selkkaus-
ten on viimeisten kymme-

nen vuoden aikana arvioitu vie-
neen yli kahden miljoonan lapsen 
hengen ja vammauttaneen kuusi 
miljoonaa lasta. 

Noin 20 miljoonaa lasta on 
joutunut muuttamaan kotiseu-
dultaan tai päätynyt pakolaisiksi. 
Sotilaina on YK:n arvion mukaan 
300 000 alle 18-vuotiasta lasta. 

Vaikka eivät olisi sotilaina, 
lapset kärsivät sodasta monin ta-
voin. Puhtaasta vedestä on pulaa, 
samoin ravinnosta. Peruspalvelut 
ovat puutteelliset, sairaudet leviä-
vät ja niiden hoito on puutteel-
lista. Monissa paikoissa koulun-
käynti on hyvin vaikeaa tai mah-
dotonta: koulurakennusta ei ehkä 
enää ole tai koulu on kiinni, opet-
tajat ovat lähteneet eikä koulutar-
vikkeitakaan ole. Tai vanhem-

Lähetysjuhlilla keskustellaan 
lapsista sodan uhreina

mat eivät uskalla lähettää lapsi-
aan kouluun, koska koulumat-
ka on liian vaarallinen. Jos van-
hempia tai muuta perhettä enää 
onkaan.

Lähetysjuhlilla keskustellaan 
lasten asemasta konfliktien var-
jossa. Mukana keskustelemassa 
on lähetysjuhlien vieraita, joilla 
on kokemuksia sodasta ja sen vai-
kutuksista lapsiin. Tilaisuudessa 
kuullaan heidän kokemuksistaan 
ja pyritään löytämään keino-
ja, joilla yksittäiset ihmiset voi-
vat vaikuttaa niin, etteivät lapset 
enää joutuisi sodan jalkoihin.

Keskusteluun osallistuvat Ne-
lida Mora Kolumbiasta, Fouzia 
Ashraf Pakistanista sekä Imad 
Haddad Palestiinasta. Suoma-
laisten kokemuksia ja näkemyk-
siä edustavat Atte Autio ja Rai-
ja Kiljunen. Vieraita haastatte-
lee Kalevan pääkirjoitustoimit-
taja Pekka Mikkola. Tilaisuu-

den juontaa Oulujoen seurakun-
nan kappalainen Pentti Kortes-
luoma. 

Nelida Mora toimii Lähetys-
seuran ja Kolumbian ev.lut. kir-
kon yhteisen kummilapsiohjel-
man koordinaattorina Kolum-
biassa. 

Pakistanilainen Fouzia Ash-
raf on Peshawarin sotilassairaa-
lan luutnantti-sairaanhoitaja, jo-
ka on opiskellut Lähetysseuran 
tukemassa St. John Cathedral 
-koulussa. 

Pastori Imad Haddad on Isra-
elin palestiinalaisalueella toimi-
van luterilaisen koulun kuoron 
johtaja. Kokkolassa asuva psy-
kologi Raija Kiljunen on tehnyt 
mielenterveystyötä Nepalissa.

Rauhan tähden – lapset pois 
sodan jaloista -tilaisuus liittyy 
Suomen Lähetysseuran Rauhan 
ja sovinnon ohjelmaan. Lähe-
tysseura toimii eri puolilla maa-

ilmaa yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa ristiriitojen 
ja konfliktien ehkäisemiseksi se-
kä rauhan ja sovinnon edistämi-
seksi. 

Satu laPiNlamPi

Rauhan tähden – lapset pois sodan 
jaloista -tilaisuus on lauantaina 
14.6. kello 13 Ouluhallissa.
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Palestiinalaislapset jaksavat toivoa 
olojen vakiintumista.
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TILAISUUTEMME:
Su 8.6. klo 11.00 LÄHETYSKOKOUS

Ke 11.6. klo 18.00 SANA JA 
RUKOUSKOKOUS
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu:http://wnet.suomi.net 
/kotisivu/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS
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Radio-ohjelmien palautteet: radiostudio.oulu@evl.fi

radio Dei 106,9 mHz, 
kaapeliverkossa 94,1 mHz
Su 8.6. klo 10 jumalanpalvelus Oulujoen kirkos-
ta, toimittaa ja konfirmoi Pentti Kortesluoma, 
saarnaa Antti Leskelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi.
Lasten radiopyhäkoulu jää kesätauolle, seuraa-
va kuullaan 31.8. 
Su 15.6. klo 10 konfirmaatiomessu Karjasillan 
kirkosta, toimittaa Virpi Sillanpää-Posio, avus-
tavat Esa Nevala, Henrik Ketola, Emmi Korpi ja 
Tiina Parkkinen, kanttorina Riitta Piippo.

RadiotiedotYhdistykset

Radio Dei Toivon iltapäivä
Ke 11.6. klo 15.40 Naisen allakka. Ritva-Leena 
Katanashon kolumni.
To 12.6. klo 15.40 Kasvun paikka. Lähetyssihtee-
ri Ulla Mäkistä haastattelee Marja Blomster.
Ke 18.6. klo 15.40 Naisen allakka. Johanna Ke-
rola kolumnoi.
To 19.6. klo 15.40 Kasvun paikka. Tunnelmia 
valtakunnallisilta lähetysjuhlilta.

radio Pooki 88,0 mHz, 
kaapeliverkossa 89,9 mHz
Lasten radiopyhäkoulu jää kesätauolle, seuraa-
va kuullaan 31.8.
Su 8.6. klo 10 messu Nivalan kirkosta.
Su 15.6. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta, toi-
mittaa Ari-Pekka Metso, saarnaa Heikki Hilvo ja 
avustaa Tiina Kinnunen. Kanttori Raimo Paaso 
ja urkuri Maija Tynkkynen. Oulun katedraali-
kuoro ja Cantio Laudis -kuoro.
Etappi-ohjelma on kesätauolla. 

Muut seurakunnat

www.ohsrk.fi 

Pe 6.6. klo 19 LIFT -ilta. Su 8.6. klo 11 Pyhä-
päivän sana, Heikki Raatikainen, Aamurusko 
–yhtye. La 7.6. Breikki –ilta. Lähtö rukoushuo-
neelta klo 17 retkelle Pilpasuon luontopolulle. Su 
8.6. klo 18 Ystävän paikka, Heikki Raatikainen 
ja Aamurusko –yhtye. Ke 11.6. klo 19 Sana ja 

rukous, Juha Hilli, Pasi Markkanen. Pe 13.6. klo 19 LIFT –ilta. Su 15.6. klo 11 
Pyhäpäivän sana, Sam ja Päivi Tuokkola, Ahti ja Kari. Ke 18.6. klo 19 Sana ja 
rukous (ehtoollinen), Ritva Himanka, Trio Vähäaho.  TERVETULOA!

Herännäis-/siioninvirsiseuroja: Ti 10.6. klo 18 Ritva ja Olli Isokoskella, 
Haurukyläntie 16, Temmes (pihaseurat). 

Espoon herättäjäjuhlille lähtee linja-auto Oulusta pe 4.7. klo 8.30 linja-
autoasemalta, paluu su 6.7. juhlien päätyttyä. Kyyti ja hotellimajoitus 
(2hh, kaksi yötä, aamupalat) 135 €/hklö, pelkkä meno-paluu kyyti
60 €/hklö. Tied. ja ilm. Pohjolan Matka Oy, Ilkka Mäenpää,
puh. 040-553 0772.

  Jumalan Lasten srk
  Tuulimyllynkatu 18
  www.jlsrk.net
 La 14.6. klo 18.00
 Ylistyksen, Sanan
 ja Esirukouksen Ilta
 Sirkka Hautaniemi
 TERVETULOA!

         Kellonkartano 2008:  Tie, Totuus, Elämä
            
         











 



 







Tervetuloa Kellonkartanoon!    

Sunnuntaina 8.6. klo 11.00 Jumalanpalvelus ! 18.6 Retki Johteenhoviin 
klo 13-17. Yhdessä oloa, kahvia ja makkaranpaistoa ja hartaushetki
päätöksenä. Kaikki olette lämpimästi Tervetulleita !

Su 8.6. klo 17 Seurat Heino Kou-
va. Su 15.6. klo 17 Seurat Esko 
Leinonen. Tervetuloa!

To 5.6. klo 19 Rukousilta, Anna-Liisa Björni, 
Pentti Laamanen. La 7.6. klo 10 Talkoot Tau-
vossa. Su 8.6. klo 18 Iltakirkko, Titta Nurkkala, 

Risto Wotschke. To 12.6. klo 19 Lähde-ilta, Sini Niemelä, Hannu Sorsamo Wycliffe 
Raamatunkääntäjistä. Su 15.6. klo 18 Iltakirkko, Jouni Korkala, Patrick Dickson. 
Lastenleiri Koppanassa 23.-26.6., Nuortenleiri 26.-29.6., lisätietoja Siniltä.
www.oulu.svk.fi   Tervetuloa!

Kuuma kesätarjous!
Säästä hikoilu saunaan ja
laita Niemi töihin.
Puristimme hinnoista viimeisetkin 
pisarat kesän kunniaksi. Kysy lisää
räätälöidystä ja edullisesta muutto-
pakettitarjouksestamme!

Kesätarjous sisältää muuttolaatikot 
muuton yhteydessä puoleen hintaan.

Tarjous on voimassa 31.8.2008 asti.

Sisustajantori 4, (käynti Paljekujalta)  Puhelin (08) 570 0180 www.niemi.fi 

Silmätautien
erikoislääkärit
Anneli Mankinen
Stina Rinne
Inkeri Vuopala
Isokatu 43 � 373 927

Silmätautien
erikoislääkärit
Tapani Palosaari
Rauni Siik
Isokatu 27 � 554 4360

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

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

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

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

PANKKIKORTTI EI KÄY.

Hoivakoti
Pieni Pelakuu Oy

Hoivakotimme tarjoaa ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa vanhuksille kodikkaassa

ja turvallisessa ympäristössä.
Tiedustelut: hoivakodin johtaja Liisa Visuri

puh. 050-308 0657
w w w. p i e n i p e l a k u u . f i

Kangastie 8 A-B, 90450 KEMPELE

RAAMATTU PUHUU-SEURAKUNTA
Kokous Oulussa 14.6. klo 15

Kulttuurikeskus Valvessa, Hallituskatu 7.
Info: www.raamattupuhuu.fi /tapahtumat

sekä Pastori Antti Koskenpää p. 044 5923 007.
Mukana Pastori Matti Himanka Tampereelta.

Tervetuloa!

www.minkatahden.fi
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Lähetystyö ei ole 
vain hyvän sanoman 
julistamista, vaan sillä 
on runsaasti positiivisia 
yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. Suomalaiset 
lähetit työskentelevät 
monin tavoin köyhien 
auttamiseksi, avun 
saajien vakaumuksesta 
välittämättä.

Lähetystyö on konkreettis-
ta maailman parantamis-
ta. Tutkimukset osoittavat 
vuodesta toiseen, että lähe-

tystyö on kehitysyhteistyötä par-
haasta päästä. Kirkon kautta aut-
tamiseen annetut rahat eivät hu-
ku kankkulan kaivoon korrup-
toituneiden hallitusten tai mas-
siivisten hallinto-organisaatioi-
den kautta.

Mistä lähetystyöhön kuuluvan 
yhteiskunnallisen työn kustan-
nustehokkuus johtuu, Suomen 
Lähetysseuran kehitysyhteistyö-
päällikkö Maria Immonen?

– Meillä on kestävän kehityk-
sen vinkkelistä monia muita toi-
mijoita parempi lähtökohta yh-
teisöjen elämän pysyvään muut-
tamiseen. Lähetysseura tekee ai-
na työtä yhdessä paikallisten ih-
misten, yhteisöjen ja kirkkojen 
kanssa. Ne nähdään varsinaisik-
si toimijoiksi. Paikallinen kirkko 
jää jatkamaan työtä senkin jäl-
keen kun meidän projektimme 
loppuvat.

– Kristilliset yhteisöt ovat sy-
välle juurtuneita yhteiskuntiin-
sa. Auttamistyös-
sä niiden hyvään 
tahtoon ja tarkoi-
tusperiin on to-
tuttu luottamaan 
eriuskoistenkin 
joukossa. Jos kir-
kolliset auktori-
teetit vastustavat 
vaikkapa naisten 
väkivaltaista kohtelua, asialla on 
suurempi mahdollisuus mennä 
eteenpäin, vastaa Maria Immo-
nen.

Kannettu vesi
ei kaivossa pysy
Kehitysyhteistyössä on ilmennyt 
runsaasti rakenteellisia ongelmia. 
Suomalaistakin rahaa on syydet-
ty roppakaupalla tahoille, jotka 
ovat käyttäneet niitä miten sat-
tuu, ilman selityksiä tai sanktioi-
den pelkoa. Klassisia epäonnistu-
misen esimerkkejä ovat pelloille 
ruostuneet lahjatraktorit, joita 
kukaan ei koskaan oppinut käyt-
tämään tai huoltamaan.

Kehitysyhteistyöpäällikkö 

Maailman parantamista 
parhaasta päästä

Maria Immonen korostaa, ettei 
kehitystä voi 
viedä yhtei-
söön ulkopuo-
lelta. Halun 
muutokseen 
on synnyttä-
vä sisältäpäin. 
Kannettu vesi 
ei kauan kai-
vossa pysy.

Lähetystyössä halutaan men-
nä pysyvän muutoksen juurille. 

Suomalaiset lähetit ovat koh-
ta 150 vuotta keskittyneet perus-
asioihin, jotka mahdollistavat yk-
silön ja yhteisön olojen kohentu-
misen. Ihminen kun ei elä vain 
Hengestä.

– Ihmisen – jolla on oikeus 
ruokaan, kattoon päänsä pääl-
le, terveydenhuoltoon ja paikal-
liseen päätöksentekoon osallistu-
miseen – on saatava itse määritel-
lä tarpeensa ja suunnitella, miten 
elämässä päästään eteenpäin. 

– Lähetystyön suuri tavoite on 
köyhyyden vähentäminen. Sik-
si perinteisesti on satsattu paljon 
koulutuksen, lukutaidon ja terve-

ydenhuollon kehittämiseen sekä 
ruuan ja puhtaan veden saamisen 
turvaamiseen. Niiden avulla ih-
miset saavat aitoja valinnan mah-
dollisuuksia muuttaa elämäänsä, 
kun kaikki energia ei mene huo-
misesta selviytymiseen.

Kristinusko on 
maailmaa muuttava voima
Lähetystyön positiivisten yhteis-
kunnallisten vaikutusten löytä-
miseksi ei tarvitse mennä merta 
edemmäs. Kristinuskon merkitys 
suomalaisen yhteiskunnan ra-
kentamiseen ja hyvinvoinnin li-
säämiseen on ollut suuri. Esimer-
kiksi koululaitos ja heikoimmista 
huolehtimisen eetos kasvoivat ai-
koinaan kirkon yhteydessä.

Katekismuksen käskyjä ja lä-
himmäisenrakkauden jaloa aa-
tosta ei turhaan paukutettu kirk-
kokansan päähän sukupolvien 
ajan. Suomalaisista kasvoi verrat-
tain rehellistä ja yhteisvastuullis-
ta, ihmisoikeuksia kunnioittavaa 
kansaa, kun vaikkapa itänaapu-
rissa ateistinen ihmiskoe romutti 
koko yhteiskuntamoraalin. 

Missä mahtaa piillä kristin-
uskon maailmaa muuttavan voi-
man salaisuus?

– Uskon, että se johtuu ihmis-
käsityksestä. Kristinuskon kes-
keinen viesti on, että jokainen 
ihminen on Jumalan edessä yhtä 
arvokas. Ihmisoikeudet kuuluvat 
yhtäläisesti kaikille, niin köyhille 
kuin rikkaille, naisille ja lapsille.

– Lähetystyössäkin yritäm-
me välittää uskoa, toivoa ja rak-
kautta, joka muuttuu myös teoik-
si. Kristinuskosta ei voi koskaan 
kertoa uskottavasti pelkin sa-
noin. Jos joku kärsii vierellä, hä-
nelle ei hyödytä puhua Jumalan 
rakkaudesta, ellei sitä elä omalla 
toiminnallaan todeksi. Ihmisten 
auttaminen ja hengellinen tuke-
minen kulkevat aina rinnakkain, 
pohtii Maria Immonen. 

Kirkko ei aina ymmärrä 
vahtikoiran rooliaan
Viime vuosikymmeninä on vä-
hitellen ymmärretty, miten suu-
ri merkitys naisten oikeuksien 
parantamisella on yhteiskuntien 
koko kehitykselle. Kirkot ovat 

tehneet tässä asiassa parannus-
ta, mutta Maria Immonen ei ole 
vielä ensinkään tyytyväinen sii-
hen vauhtiin, millä naisasia ete-
nee monissa lähetystyön yhteis-
työkirkoissa.

– Tytöillä ja naisilla on mo-
nissa maissa elämisen esteitä su-
kupuolensa takia. Kirkot voisi-
vat puolustaa vielä paljon aktii-
visemmin myös köyhien ja sor-
rettujen, esimerkiksi hiv-poti-
laiden oikeuksia! Suomessakin 
kirkko voisi muistuttaa selkeäm-
min siitä, että kehitysyhteistyön 
ja solidaarisuuden apua tarvitse-
via kohtaan on pysyttävä valtion 
asialistalla.

– Kirkko ei valitettavasti aina 
ymmärrä vahtikoiran rooliaan ja 
tehtäväänsä yhteiskunnan oma-
natuntona, joka käyttää ääntään 
heikkojen puolesta. Tässä meillä 
on haastetta myös monilla lähe-
tyskentillä, vaikka toki on myös 
paikkoja, joissa puhuminen ei 
ole turvallista, näkee Maria Im-
monen.

JaNNe Villa

Kirkon kautta 
auttamiseen annetut 
rahat eivät huku 
kankkulan kaivoon.

w w w.sxc . hu 

Kymmenykset menevät oikeaan osoitteeseen.
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Psykologi Raija Kiljunen työskenteli Suo-
men Lähetysseuran lähettinä Nepalissa 
yli kymmenen vuotta. Maa oli tuolloin  
kuningaskunta, joka Kiljusen lähetti-

kaudella joutui sisällissodan kouriin. Vastak-
kain olivat maolaiset sissit ja hallituksen jou-
kot.

Kiljunen oli luomassa Nepaliin järjestel-
mää mielenterveyspalveluille, jotka on kytket-
ty perusterveydenhuoltoon. Painopisteenä oli-
vat etenkin väkivallasta kärsimään joutuneet 
lapset. 

Kiljunen ei suoranaisesti joutunut työssään 
kohtaamaan lapsisotilaita vaan lapsia, joita so-
ta oli traumatisoitunut. Tämä johtui siitä, että 
sisällissota oli yhä käynnissä. Sotilaslapset oli-
vat yhä rivissä.

Monet Kiljusen tapaamat lapset olivat jou-
tuneet näkemään jotain kauheaa, esimerkiksi 
vanhempiensa surmaamisen. Jotkut lapset oli-
vat myös eläneet pelossa, että heidät pakkovär-
vätään sotilaiksi maolaisten armeijaan. Mao-

Pelkkä sodan läheisyyskin 
saattaa traumatisoida

hminen on perkeleellinen: Lap-
sista tehdään sotilaita, jos sii-
tä on hyötyä sotalordeille. Suo-
men Lähetysseuran työntekijän 
Lilja Kinnunen-Riipisen mu-
kaan lapsesta on helppo tehdä 
sotilas, koska hän helposti ma-
nipuloitavissa ja syyntakeeton. 
Ennen kaikkea hän on ei kyke-
ne vastarintaan.

Jotta lapsesta voitaisiin tehdä so-
tilas, hänen siteensä menneeseen pi-
tää katkaista. Hän joutuu kenties tap-
pamaan oman perheensä tai varasta-
maan ruuan kotikylästään. Perheensä 
tappanut ruokavaras ei voi enää pala-
ta kotiinsa. 

Kinnunen-Riipinen kertoo tytöstä, 
jota käskettiin ampumaan vammai-
nen sisarensa. 

Ammut hänet ja kun ammut, et it-
ke, tyttöä käskettiin. Tyttö ampui ja 
itki. Hänen käskettiin ampua, kunnes 
hän ei enää itkisi.

Paluu elämään 
on mahdollinen
Lasten vanhemmat ja perhe saate-
taan hakata lasten edessä. Lapsista 
tulee kauheita sotilaita, totaalisen 
traumatisoituneita ihmishirviöi-
tä. Heidän palauttamisensa elä-
mään on kuitenkin mahdollis-
ta. Kinnunen-Riipinen kertoo 
Minnesotan yliopiston kehit-
tämästä ohjelmasta (psycho-
social program), jota hänel-
le esiteltiin Indonesian Me-
danissa pidetyssä kansain-
välisessä konferenssis-
sa. Indonesiassa ohjelmaa 
käytettiin tsunamin uh-
rien auttamiseksi. Uh-
rit olivat joutuneet näke-
mään ja kokemaan kau-
heita asioita. Samaa oh-
jelmaa käytetään sovel-
lettuna myös lapsisoti-
laiden parantamiseen.

Ensin lapselle anne-
taan turvallinen sijais-
perhe eikä vain perhe, 
vaan kokonainen so-
siaalinen elämä. Lap-
sille järjestetään myös 
ohjattua sosiaalista 
toimintaa, joka tuot-
taa iloa ja hyvää miel-
tä  kuten esimerkiksi 
jalkapalloa, narulla 
hyppelyä, maalaus-
ta ja muovailua. 

”minä tapan 
nuo ihmiset”
Kinnunen-Riipisen mukaan jotkut so-
dan tuhoamat lapset kenties ajattele-
vat terapian alussa vanhan kaavan mu-
kaan: ”Minä tapan kaikki nuo muut 
ihmiset”. Harrastusten avulla lapsil-
le yritetään kuitenkin saada vähitellen 
hyvä olo, sosiaalisia suhteita ja pysyviä 
ihmissuhteita.

Lapsille tarjotaan myös erityi-
sen hyvää ruokaa. Niin hyvää, että se 
voittaa ruhtinaallisesti lasten sotilas-
leireissä saamat ruuat. Jotkut lapsis-
ta ovat ryhtyneet sotilaiksi juuri nä-
län vuoksi. Sotilasleireillä nälkiinty-
neet lapset olivat tyydyttäneet näl-
känsä. Nyt heille annetaan ateria, joka 
ylittää monin kerroin sotaleirien an-
keat kokemukset. Aterioinnin yhtey-
dessä lapsille opetetaan myös sosiaali-
sia tapoja: käsien pesua ennen ruokai-
lua, jonossa seisomista ja ruuasta kiit-
tämistä. Vähitellen he alkavat puhua ja 
kykenevät jonkinlaiseen keskusteluun. 
Keskusteluja ryyditetään monenlaisil-
la aktiviteeteillä. Lapset juoksevat kil-
paa, tanssivat, näyttelevät ja nyrkkeile-

vät. He alkavat pik-
kuhiljaa innos-

tua aktivi-
teeteis-

voi toipua
tään. Lapset myös kilpailevat hiukan: 
otetaan selvää, kuka tekee parhaiten 
mitä. Aktiviteettejä on todella paljon ja 
monenlaisia. Niitä tehdään kurinalai-
sesti, koulutettujen ohjaajien ohjauk-
sessa, kertoo Kinnunen-Riipinen. 

Huipentuma 
on oma ammatti
Vähitellen lapset alkavat puhua, kes-
kustella ja kommentoida. Pian he myös 
kertovat tarinoita.  Viimeinen askel on 
parhaassa tapauksessa koulunkäynnin 
aloittaminen ja huipentuma ammatin 
saaminen.

Kaikki tarinat eivät pääty hyvin. Osa 
lapsista ei sopeudu normaaliin elämään 
vaan he palaavat menneeseen. Lapset 
eivät ehkä tule hyväksytyksi muiden 
lasten joukkoon. Lapset ovat Kinnu-
nen-Riipisen mukaan yhtä armotto-
mia kuin aikuisetkin. Jos lapsesta tun-
tuu, että hän ei kuulu joukkoon, hän 
saattaa palata sotilaselämään.

Yhteiskunta ei ole aina valmis vas-
taanottamaan entisiä lapsisotilaita. Ei 
tarvita kuin muutama kokemus, jossa 
ovi lyödään kiinni nenän edessä, kun 
lapsi päättää palata entiseen.

Ei ole olemassa tilastoja siitä kuin-
ka monta lasta on onnistuttu palaut-
tamaan normaaliin elämään. Joitakin 
tietoja on Kinnunen-Riipisen mukaan 

kuitenkin olemas-
sa. Unicef 

on kulu-
van vuo-
den ai-

kana rii-
sunut aseis-

ta  Sudanissa 
600 lasta. Su-

danin vapautus-
armeijassa taistelee 

kuitenkin vielä  noin 
2000 lasta. Unicefin ta-

voitteena on kotiuttaa 
heidät kaikki. 

Lilja Kinnunen-Riipi-
nen on työskennellyt Euroo-

pan Unionin lähettämänä 
Arabimaissa 1998–1999, 

toiminut tutkijana Af-
rikassa 1994–1999 se-

kä työskennellyt Suo-
men Lähetysseu-

ran palveluksessa 
Kaakkois-Aasiassa 

2000–2008.

PeKKa HeliN
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Faktaa

Lapsisotilas 
on sotaan osallistuva lapsi
Unicefin määritelmän mukaan lapsisotilas on alle 18-vuotias 
henkilö, joka joko pakotetaan liittymään armeijaan tai osallis-
tumaan aseelliseen välikohtaukseen tai joka tekee niin vapaa-
ehtoisesti. Riskiä joutua lapsisotilaaksi kasvattavat köyhyys, 
perheestä eroon joutuminen, huonot koulutusmahdollisuu-
det ja taistelualueella asuminen.

Osa lapsisotilaista osallistuu suoranaisesti taisteluihin, 
mutta heitä voidaan käyttää myös vartijoina, viestinviejinä, 
vakoojina tai seksiorjina. Joskus lapsia lähetetään tekemään 
julmuuksia lähisukulaistensa keskuuteen, jotta heidän olisi 
mahdotonta palata takaisin kotiinsa.

Maailmassa arvioidaan olevan noin 300 000 lapsisotilasta. 
Edistysaskeleet teknologiassa sekä kevyiden ja helppokäyttöis-
ten automaattiaseiden helppo saatavuus ovat lisänneet lapsi-
sotilaiden käyttöä.

Saksalaisen tutkimusryhmän 2007 tutkimista Ugandassa 
ja Kongon demokraattisessa tasavallassa taistelleista lapsiso-
tilaista noin kolmasosa kärsi posttraumaattisesta stressireak-
tiosta, jonka takia he eivät kyenneet käsittelemään normaalisti 
kokemiaan traumaattisia asioita, vaan joutuivat käymään läpi 
niiden aiheuttamia tunnetiloja jatkuvasti uudelleen.

Arviolta 40 prosenttia maailman 300 000 lapsisotilaasta on 
tyttöjä. Jotkut heistä toimivat kokkeina tai siivoojina, mut-
ta ylivoimaisesti suurinta osaa tytöistä käytetään seksiorjina. 
Konflikteista palaavat tytöt joutuvat usein yhteisönsä hyljek-
simiksi.

Vuoden 2008 alussa arveltiin, että 57 aseellista ryhmää 
käytti lapsia sotilaina.

Tilanne on pahentunut Tshadissa ja Sudanissa. Taistelut 
ovat kiihtyneet Afganistanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. 
Molemmissa maissa rekrytoidaan lapsisotilaita.

Pelkkä sodan läheisyyskin 
saattaa traumatisoida

laiset eivät kuitenkaan olleet ainoa osapuoli, 
joka värväsi lapsisotilaita. Lapsia oli myös hal-
lituksen joukkojen riveissä.

Jotkut lapset olivat paenneet kuukausiksi 
metsiin pakoon värvääjiä. He uskalsivat käydä 
kotonaan vain öisin, Kiljunen kertoo.

Rauhansopimus solmittiin vuonna 2007. 
Vasta silloin alkoi paljastua, kuinka kauheita 
ihmisten kokemukset olivat olleet. Sodan ai-
kana he eivät olleet uskaltaneet puhua. Rauhan 
aikana se oli helpompaa.

trauma näkyy leikeistä 
Jotkut lapsista kärsivät kokemuksistaan vä-
hemmän kuin toiset. Toiset taas traumatisoi-
tuivat erittäin pahasti. Vamman laatu riippui 
usein lapsen iästä ja kehitystasosta. Pienet lap-
set traumatisoituvat yleensä pahiten.

Trauma saattoi näkyä lasten leikeistä. Lapsi 
saattoi leikkiä kokemaansa tavalla, josta huo-
masi, että kokemus oli ollut hänelle täysin ylit-
sekäymätön.

Muuan nainen kertoi, että sotilaat olivat am-
puneet hänen miehensä. Lapset eivät nähneet 
tapausta, mutta kuulivat laukauksen. Trauma 
oli niin paha, että kiväärinääni jäi kuukaudek-
si soimaan lasten korviin.

Kiljunen näki Nepalissa myönteisiäkin tapa-
uksia. Muuan menetyksiä kokenut 15-vuotias 
poika oli  ymmärtänyt puhumisen merkityksen 
omien traumojensa hoidossa. Perheen isoisä oli 
myöhemmin kuollut. Poika pyysi perheenjäse-
niä keskustelemaan isoisän kuolemasta.

– Puhutaan isoisästä,  hän sanoi. Perhe suh-
tautui pojan ehdotukseen myönteisesti, Kilju-
nen sanoo.

Nepalin olot eivät ole vieläkään täysin rau-
hoittuneet. Maolaiset muodostanevat pian uu-
den hallituksen maahan. Kuningas on joutu-
nut luopumaan vallasta. Voi vain toivoa, että 
pahin on jo takana eivätkä lapset joudu enää 
kärsimään.

PeKKa HeliN

Ku va t  J ou ko Mar t t i n e n

Palestiinassa leikki usein muuttuu 
todellisuudeksi.
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Kolumbian luterilainen 
vähemmistökirkko 
toimii tuhansien köyhien 
ihmisten elinolojen 
kohentamiseksi. Yksi 
heistä on 8-vuotias 
koululainen Eduard, joka 
toivoi Jeesus-lapselta 
lahjaksi kerrossänkyä.

uorenrinteelle on pys-
tytetty laudoista ja aal-
topelleistä pieniä talo-
ja, joissa asuu suuria 
perheitä. Talot muo-

dostavat köyhän kansan asutta-
man kaupunginosan, barrion, 
Kolumbian neljänneksi suurim-
massa kaupungissa Bucaraman-
gassa. Tulviva joki vei tämän It-
senäisyys-nimisen barrion asuk-
kaiden edelliset kodit muutama 
vuosi sitten.

Kolumbiassa asuu 47 miljoonaa 
ihmistä, joista kolme miljoonaa 
on joutunut lähtemään maan si-
säiseen pakolaisuuteen. Valtaosa 
heistä on paennut eri aseellisten 
poliittisten ja rikollisten ryhmi-
en terroria. Kolumbian vuosi-
kymmeniä jatkunut poliittinen 
väkivalta on lisännyt köyhyyttä, 
sillä maaseudulta paenneiden ih-
misten on vaikea löytää kaupun-
geista töitä.

Valtaosa Itsenäisyys-yhteisön 
asukkaista elättää itsensä kierrä-
tyksellä. Miehet kulkevat varak-
kaammissa kaupunginosissa etsi-
mässä hylättyä tavaraa, jonka he 
myyvät edelleen.  Jotkut hankki-
vat elantoa maissileipiä paista-
malla ja myymällä niitä kadun-
varsilla.

Yhteisön viimeisessä talossa 
asuu yksi Kolumbian miljoonis-
ta köyhistä lapsista, toista luok-
kaa käyvää Eduard Fernando 
Hernandez Villamizar, 8. 

Köyhälle lapselle pääsy kou-

luun ei ole itsestään selvyys. Edu-
ardille koulunkäynti on tuplasti 
haastavampaa, sillä hän on syn-
tynyt vammaisena. Eduardin ja-
lat ovat vääntyneet niin, ettei hän 
voi kävellä, vaan liikkuu vetämäl-
lä itseään käsillä. Eduardin selkä-
rankaa on leikattu jo kerran, nyt 
hän odottaa pääsyä seuraavaan 
leikkaukseen.

Suomalainen 
kummi
Eduardin koulunkäynti on mah-
dollista, koska hän on päässyt 
mukaan Suomen Lähetysseuran 
ja Kolumbian luterilaisen kir-
kon kummiohjelmaan. Eduar-
din tapaaminen onkin valaistu-
misen hetki hyvän kierrättämi-
sestä. Pienellä kuukausisummal-
la suomalainen voi muuttaa ko-
konaisen perheen elämän.

– Eniten iloa työhöni tuovat 
ihmiset, Kolumbian luterilaisen 
kirkon kummiohjelmasta vas-
taava Nelida Mora tiivistää sa-

man asian. 
Opettajana yli 40 vuotta työs-

kennellyt Mora kulkee yhteisöissä 
kannustaen, läksyttäen ja kehuen 
kummilapsia ja näiden perheitä. 
Kesäkuussa hän kertoo työstään 
Suomen Lähetysseuran kesäjuh-
lilla Oulussa yhdessä kirkon ke-
hitys- ja lähetystoimiston johta-
jan Martha Wilchesin kanssa.

– Äidit haluaisivat useimmi-
ten tarjota poikaansa kummioh-
jelmaan. Pidän kuitenkin tärkeä-
nä sitä, että perheestä valitaan ai-
na lahjakkain oppilas. Silloin uh-
ka koulunkäynnin keskeyttämis-
tä vähenee.

– Kun yhden lapsen koulun-
käyntiä tuetaan taloudellisesti, 
niin usein se mahdollistaa myös 
perheen muiden lasten koulun-
käynnin, Nelida Mora kertoo. 

Suomen Lähetysseuran kum-
mityö täyttää tänä vuonna 20 
vuotta. Tällä hetkellä 3 100 suo-
malaista toimii kummeina Suo-
men Lähetysseuran kautta. 

toive toteutui

Eduardin naapuri Rafael Rodriguez, 83, on yhteisön vanhin asukas. Hän paennut 
tulvivaa jokea omasta kotikylästään. Hän hajottaa rikkinäisiä huonekaluja 
polttopuiksi paistaakseen maissileipiä. Niitä hän myy kadunkulmassa.

– Ehkä perheessämme on tulevaisuudessa pappi, Eduardin äiti Adelaida Villamizar  
sanoo sylissään perheen 2-vuotias kuopus Andres Felipé. Luterilaisen kirkon 
lauantaikerhoa käyvä Eduard haaveilee isona opiskelevansa papiksi.

– Kummilapsiohjelma on muuttanut monen kolumbialaisen 
lapsen ja koko perheen elämän, sanoo Nelida Mora. 
Lähetysjuhlilla hän kertoo työstään kirkon kummilapsien parissa.

Köyhään perheeseen 
vammaisena syntynyt 
Eduard voi käydä 
koulua, koska hänet 
on valittu kirkon 
kummilapsiohjelmaan.



11   Nro 21     5.6.2008

Pyörätuolilla 
kouluun
Eduardin perheen kotitalossa on 
huone ja keittokomero, yhteensä 
noin 12 neliötä. Kodissa asuu yh-
deksän henkeä. Huoneen nurkas-
sa on televisio, joka näyttää ra-
keista kuvaa. Televisiosta Eduard 
katsoo kolumbialaisia saippua-
oopperoita.

Eduardin koulumatka toteu-
tuu käytännössä niin, että jo-
ku perheenjäsenistä kantaa hä-
net jyrkkiä kujia alas tien var-
teen parkkipaikalle, jossa hänet 
nostetaan pyörätuoliin. Sieltä jo-
ku opettajista tai koulutovereista 
työntää hänet kouluun.

– Joskus minua on kiusattu 
koulussa, mutta silloin olen sa-
nonut kiusaajilleni vastaan. 

Eduardin mielestä koulussa 
hauskinta on matematiikan li-
säksi piirtäminen. 

– Piirrän mieluiten omaa ko-
tiani. Ja matematiikassa pidän 

eniten yhteenlaskusta.
Piirtämistä hän harrastaa 

myös luterilaisen kirkon Armo-
nimisessä rakennuksessa lauan-
taisin, kun siellä järjestetään tu-
kiopetusta koululaisille. 

Eduard tahtoisi opiskella pa-
piksi.

– Sitten meillä olisi pastori 
kotona, äiti Adelaida Villamizar 
sanoo hymyillen.

Siemeniä 
köyhille perheille
Eduard osaa lukea ja kirjoittaa. 
Ujosti hän esittelee koulusta saa-
maansa kunniakirjaa henkilö-
kohtaisesta yrittämisestä.

Koska Eduardin perheen ko-
ti sijaitsee jyrkällä rinteellä, seu-
raavissa sateissa maata saattaa 
sortua kodin päälle. Kerran kun 
rankkasateita oli kestänyt 14 tun-
tia, rinne oli jo alkanut syöstä 
mutaa ja kiviä talojen päälle. 

Martha Wilches sanoo, ettei 

muuttaminen turvallisempaan 
paikkaan ole kuitenkaan yksin-
kertaista, sillä köyhällä perheellä 
kaikki voimavarat menevät päi-
vittäisen ruuan hankkimiseen.

Kolumbian väkivaltainen ti-
lanne aiheuttaa suurimman 
haasteen hänen työssään. Köy-
hyyden lisäksi väkivalta on mu-
rentanut lähimmäisenrakkau-
teen liittyviä arvoja.  Hänen toi-
mistonsa tavoitteena on auttaa 
mahdollisimman monia perhei-
tä löytämään nämä arvot uudes-
taan sekä tarjota mahdollisuuk-
sia elannon hankkimiseen.

– Jaamme esimerkiksi tomaa-
tin ja sipulin siemeniä köyhil-
le perheille, että he voisivat it-
se kasvattaa ruokaansa, Wilches 
kertoo.

– Kirkkoni korostaa koko-
naisvaltaista tehtäväänsä, jossa 
on aina sosiaalinen ja hengelli-
nen ulottuvuus.

Kolumbian luterilaisessa kir-

kossa on noin 3 000 jäsentä, vä-
hemmän kuin esimerkiksi Tai-
valkosken seurakunnassa. Pie-
nuudestaan huolimatta kirkko on 
pystynyt parantamaan tuhansien 
kolumbialaisten elinoloja samal-
la kun se on pitänyt kiinni evan-
keliumin julistamisesta.

Pyyntö 
Jeesus-lapselle
Eduard ei ole saanut suomalai-
selta kummiltaan yhtään kirjet-
tä. Sinnikkäästi hän on jatkanut 
yksipuolista kirjeenvaihtoa, nyt-
kin hän on kirjoittanut kuulu-
misiaan pari liuskaa. Ja piirtänyt 
mukaan kuvia kodistaan.

– Joskus muutkin kummilap-
set ovat ilmaisseet pettymyksensä 
siitä, etteivät he ole saaneet suo-
malaisilta kummeiltaan kirjeitä. 
Silloin olen selittänyt, että jotkut 
kummit ovat jo niin iäkkäitä, et-
tä he eivät enää jaksa kirjoittaa. 
Tai että joillakin postilaatikko on 

niin kaukana, että on hankalaa 
lähettää kirjeitä.

– Lisäksi olen muistuttanut 
kummilapsia siitä, että kum-
miohjelmaan osallistuminen on 
jo itsessään se tärkein kirje, Ne-
lida Mora kertoo. 

Eduard lähetti ensimmäisen 
kirjeensä suomalaiselle kummille 
vajaa pari vuotta sitten joulun al-
la. Kirjeessä hän kertoi toivovan-
sa Jeesus-lapselta lahjaksi kerros-
sänkyä, sillä perheessä ei ollut yh-
tään sänkyä. 

Jeesus-lapsi kuuli Eduardin 
pyynnön. Kolumbian kirkon 
kummikomitea lahjoitti tälle 
köyhälle perheelle kaksi kerros-
sänkyä ja lakanoita. Nyt Eduar-
din perheen ei enää tarvitse nuk-
kua lattialla.

mari teiNilä

Eduard pitää piirtämisestä ja mieluiten hän piirtää kuvia omasta kodistaan. Yhdeksänhenkinen perhe asuu yhden huoneen ja keittokomeron talossa Kolumbian neljänneksi suurimman kaupungin Bucaramangan laitamilla

Ku va t  Ma r i  Te in i l ä
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Ilosanoma ei voi olla 
tarttumatta, kun 
oululainen, Suomen 
Lähetysseuran suojissa 
toimiva Amani-kuoro 
pääsee vauhtiin. 
Rytmikkäästi taputtaen 
ja riemunkirjavat kaavut 
heilahdellen se tulkitsee 
sävelmiä Afrikan 
sydämestä. 

Ikivanhoja heimomelodioita ja 
uudempaa afrogospelia esittä-
vä Amani on toiminut Suomen 
hengellisen musiikin väriläis-

känä jo 1980-luvulta lähtien. Le-
vytetty on musiikkia Botswanas-
ta, Zimbabwesta ja Etelä-Afrikas-
ta, mutta varsinkin Tansaniasta.  

Uuden aineiston etsintä on alka-
massa: heti Oulun lähetysjuhli-
en jälkeen Amani-heimo suuntaa 
”juurilleen” Tansaniaan. 

– Useimmat nykyisistä jäse-
nistämme eivät ole käyneet Af-
rikassa, joten on mielenkiintois-
ta tutustua musiikkikulttuuriin 
paikan päällä, selvittää 23-vuoti-
as kuoronjohtaja Sari Pahkala.

Amani aikoo kiertää tansa-
nialaisten kylien ja kaupunki-
en seurakunnissa taltioimassa 
kuorojen ohjelmistoa. Moshis-
sa he esiintyvät yhdessä Uinjilis-
ti-kuoron kanssa, jota on kuultu 
Jyväskylän lähetysjuhlilla vuon-
na 2006. Muualla oppaina toi-
mivat lähetystyöntekijät Mikko 
ja Pia Pyhtilä, joiden kummeina 
Amani toimii. Amani lahjoittaa 
heille osan kaikkien konserttien-

sa tuotosta. 
– Jännäksi matkan tekee se, et-

tä afrikkalaiseen tapaan kaikki ei 
välttämättä mene aivan suunni-
telmien ja aikataulujen mukaan, 
Pahkala tietää. 

Musiikin lisäksi amanilaiset 
aikovat tarkkailla afrikkalaisten 
luontevaa esitystapaa. Heillä on 
tarkoitus tehdä kappaleisiin ko-
reografiaa, joka havainnollistaa 
sanomaa. Afrikkalaista musiik-
kia laulaessa on nimittäin vaikea 
olla tanssimatta.

lähetys 
sydämen asiana
Yksi Amanin toiminnan kanta-
vista ajatuksista on kertoa lähe-
tystyöstä – ja myöskin tehdä itse 
lähetystyötä Suomen päässä. Mu-
sisoinnin lisäksi Amani pitää esi-

Amani iloitsee 
uskosta laulaen

merkiksi rippikoululaisille työ-
pajoja, joissa tutustutaan afro-
musiikin lisäksi lähetystyöhön.

– Kaikki konsertteihimme tu-
lijat eivät ehkä tiedä, että olem-
me Suomen lähetysseuran kuoro. 
Heille konserteissa tulee varmas-
ti uutta tietoa ja ajateltavaa. Kap-
paleiden välillä kerromme lähe-
tystyöstä esimerkiksi lukemalla 
kummilähettien kirjeitä.  

Pahkalan mukaan musiikki 
on erinomainen uskon inspiroi-
ja: musiikin myötä monet kuu-
lijat ja kuoron jäsenet ovat kiin-
nostuneet syvemmin Afrikan 
oloista, uskonasioista ja lähetys-
työstä. Pahkalan mukaan asioi-
den sisäistäminen käy kuin tans-
si, kun sanojen tueksi tulee mu-
siikki ja koko kroppa.

– Afrikassa musiikki on iso 
osa jumalanpalvelusta. En muis-
ta nähneeni ketään, joka ei laula! 
Kaikki laulavat ja laulaminen on 
osa arkea.

afrikassa 
kaikki osallistuvat
Perinteinen afrikkalainen mu-
siikki ei tunne tapaa jaotella ih-
miset muusikoihin ja kuulijoi-
hin. Tansanialaisissa kyläkonser-
teissa ei kökötetä hiljaa penkeis-
sä: väki ryhtyy spontaanisti lau-
lamaan mukana, vaikkei tuntisi 
kappaletta entuudestaan. Paikal-
listen kyky oppia korvakuulolta 

on ällistyttävä.
– Eivätkä he laula vain melodi-

aa, vaan moniäänisesti! Pahkala 
hämmästelee.

Jäyhille suomalaisille esiin-
tyessään Amani tekee parhaan-
sa rohkaistakseen heitä musisoi-
maan: liikkumaan, laulamaan ja 
taputtamaan.

– Se mitä afrikkalaisilta voisi 
oppia, on että uskosta saa iloita, 
ja se saa näkyä ulospäin. Afrik-
kalaiset todella elävät uskonsa va-
rassa. Se on suuri voimavara, kun 
juuri muuta ei ole.

Kuoronjohtajan mukaan af-
rikkalaiseen tunnelmaan sukel-
taminen sujuu myös suomalaisil-
ta. Amanin riveissä on tällä het-
kellä kymmenkunta laulajaa ja 
viisi soittajaa, iältään nuoria ai-
kuisia. Monitaitoiset amanilaiset 
ovat tehneet sovitukset ja pää-
osan suomenkielisistä sanoituk-
sista itse.

– Bassolaulajaa etsimme par-
haillaan, Sari Pahkala vihjaa.

riiKKa VuoriJärVi

Amani esiintyy Oulun Lähetysjuh-
lilla Tähti se kulukeepi -perhejuh-
lassa lauantaina 14.6. alkaen kel-
lo 18 ja Perhemessussa sunnuntai-
na 15.6. alkaen kello 10. Perhemes-
sussa siunataan myös lähetystyö-
hön lähtijät.

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

Amani esiintyi villisti syyskuussa Ilon Kautta -festivaaleilla Oulun tuomiokirkossa.

Nitatangaza
(levyltä Upendo, ”Rakkaus”)

Julistaa tahdon ilosanomaa kaikkialle:
Jumala antoi poikansa pelastajaksi maailmalle.

Tänäänkin antaa minulle mahdollisuuden.
Eksyneelle tarjoaa anteeksiannon, elämän uuden.

Isä anteeksi antaa, minut lapsensa armahtaa.
Kaikki syntini kantaa, verellänsä puhdistaa.
Vapahtajalle riittää, kun uskon ja luotan.
Se mulle tuo pelastukseni.

suom. san. Marjo Kumpulainen
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www.ilonpolku.fi

Raamatut, kirjat, musiikki,
elokuvat, korut...
      ...lisää tulossa!

Sanaa ja rukousta

Puutarhan suuresta valikoimasta...

Tervetuloa!
Välivainion Puutarha

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

� upeasti kukkivia amppeleita
� tuuheat petuniat ja orvokit
� isokukkaiset daaliat
� pelargoniat, ruusubegoniat
� kestävät marketat ym. ym.

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Vanha, kulunut kirja. Pal-
jon luettu, äidin suvussa 
kulkenut. Kirja on An-
nikki Turtinen-Sute-

lan perhekalleus. Se löydettiin 
1960-luvun alussa Yli-Iissä su-
kutalon vintiltä.

Kyseessä on Lähetyssanomien 
ensimmäinen kokovuosikerta, 
komeasti sidottuina puisiin kir-
jankansiin. Vuosi on 1860. Suo-
men Lähetysseura oli perustettu 
edellisenä vuonna, Turtinen-Su-
tela kertoo. 

Vanha 
kirja vintiltä
Turtinen-Sutela työskenteli Na-
mibiassa Suomen Lähetysseuran 
lähettinä 23 vuotta.

Yhdellä Suomen lomistaan 
Turtinen-Sutela vieraili äitinsä 
syntymäkodissa Yli-Iin Hökällä. 
Turtinen-Sutela keskusteli enon-
sa lesken kanssa vanhoista lehdis-
tä ja kirjallisuudesta, joita talon 
vintillä vielä oli. Silloin enon les-
ki antoi Turtinen-Sutelalle vintil-
tä löydetyn kirjan, vuoden 1860 

Lähetyssanomat.
Lähetyssanomia on ilmeisesti 

luettu tarkkaan ja siihen on pa-
lattu kenties vuosienkin jälkeen. 
Se selittäisi Lähetyssanomien eri-
tyiskohtelun.

– Anders Hökkä on sidotutta-
nut kirjan kenties vuonna 1876, 
arvelee Annikki Turtinen-Sutela.

Kirjan teksti on fraktuuraa, 
vaikeasti luettavaa kirjaimistoa. 
Kirjan suomenkielikin on pai-
koitellen vaikeasti ymmärrettä-
vää.

Vuosikerran lisäksi mukana 
on lisävihkoset seuralle toimite-
tuista lähetyskannatuksista mai-
nittuna vuonna, sanoo Turtinen-
Sutela.

lainatarinoita 
ulkomailta
Vuoden 1860 Lähetyssanomat 
kehottaa usein lukijaa tilaamaan 
Maailman Kartan, jossa kerrot-
tiin lähetystyöstä. Myös Pohjois-
maiden ja Saksan luterilaisten 
lähetysseurojen tekemästä työs-
tä kertovissa jutuissa toistuu sa-

Perhekalleus löytyi vintiltä: 
Lähetyssanomat vuodelta 1860

ma kehotus.
Lähetysseuran oli pakko ker-

toa muiden työstä pakanamailla, 
koska sillä ei ollut vielä omia lä-
hetyskenttiä, lähettejä eikä lähe-
tyskoulua. 

Sen ajan suomalaiset ovat var-
maan hämmästyksissään luke-
neet kaukaisista maista ja nii-
den kummallisista tavoista. Vielä 
kiinnostavampi aiheesta on taa-
tusti tullut silloin, kun kertojina 
ovat olleet pakanamaille muutta-
neet maanmiehet.

Vuosikerta kertoo myös lähe-
tysharrastuksesta Pohjois-Suo-
messa. Vanhalla suomen kielellä 
asiaa ilmaistiin näin:

”Kaukaisimmassakin pohjoises-
sa Lapin rajoilla Muoniossa ja So-
dankylässä luetaan Lähetyskart-
taa ja Lähetyssanomia, ja on sieltä 
rakkaudesta Vapahtajaa kohtaan 

Pyhällä maaperällä
Ote Annikki Turtinen-Sutelan kirjoituksesta Perhekalleuteni, 
jossa hän kertoo ajatuksistaan vuoden 1860 Lähetyssanomis-
ta. Turtinen-Sutela on kirjoittanut tekstin vuonna 1980.

”Kun silmäilen jo 148 vuoden ajan himmentämiä lehtiä, 
tunnen liikkuvani pyhällä maaperällä. Näistä asioista ovat kau-
kaiset sukulaiset olleet kiinnostuneita, näitä rivejä he ovat lu-
keneet. Lähetyssanomien ensimmäisen kokovuosikerran avulla 
jo he ovat maailmankuvaansa laajentaneet. Sen parissa he ovat 
kaukaisten pakanain hädästä ja monien kääntymyksistä sekä 
lähetysrakkauden heräämisestä ja työn aloittamisesta muissa 
niin kuin omassa maassammekin kuulleet.

Ehkä he ovat – niin ajattelen – hiljaa ja rukouksin itsekin 
työtä tehneet. Siitä puhuu tuo kaukainen lehden vuosikerta, jo 
sen hengissä pysymisenkin vaaliminen. Se välittää minulle su-
kuni lähetysperinnön. He ovat työtä tehneet, minun on tarvin-
nut enää vain lähteä.”

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

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

UUTTA: avokuntoutuspalvelu. Ota yhteyttä! 
Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 

GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Lähetyssanomat on painettu fraktuuralla. Kirja löydettiin valokuvan talosta 1960-luvun alussa.

lähetetty rahaa pakanain kääntä-
miseksi.” 

Vanha 
lähetyssuku
Turtinen-Sutelan suku on elänyt 
Yli-Iissä. Aikaisemmin nykyi-
sen talon paikalla oli kuuluisan 
sepän Jaakko Högmanin talo. 
Högman, joka aikaisemmin tun-
nettiin nimellä Hökkä, tuli tun-
netuksi nuoren Paavo Ruotsalai-
sen hengellisenä opastajana. 

Högmanin talo paloi, uuden 
talon emännäksi tuli Jaakon sis-
ko Valborg. Valborgin vävy vaih-
toi sukunimensä ja oli siitä lähti-
en Hökkä.

Annikki Turtinen-Sutelan su-
ku on rukoillut vuosien saatos-
sa lähetystyön puolesta. Anni-
kin tehtäväksi tuli lähteä lähe-
tystyöhön Namibiaan 1956. Hän 

oli vasta kolmas seudulta lähetys-
työhön lähtenyt.

Turtinen-Sutela työskente-
li opettajana Namibiassa kuusi 
kautta. Viimeinen päättyi tam-
mikuussa 1994.

PeKKa HeliN

Annikki Turtinen-Sutela on vanha 
Namibian lähetti.

P
ek

ka
 H

el
in



14    Nro 21      5.6.2008

Suomen paras ilmaisfestivaali

Nuorille hupia 
ja purtavaa puoleen yöhön
Nuorten Yökahvila järjestetään perjantaina ja lauantaina kello 
21–24 Oulun Energia Areenalla. Vapaan oleskelun lisäksi on 
ohjelmassa Xbox- ja pöytälätkäkisat, Lähetysladan vierailu, 
Cumina, Kristian Meurman, Liveokea, Herranjestaat ja 
väliaikabingo. 

Lauantaina on vuorossa X Box- ja pöy-
tälätkäkisan finaali ja palkintojen jako, 
Sound Style, Liveokea, Herranjestaat ja 
Taika-Petteri. 

Yökahvilassa on myytävänä  kahvia, 
teetä, mehua, limsaa, nisua, sämpylöitä, 
jäätelöä ja karkkia sekä Kärppä-
kahvilan hodareita ja pitsapaloja. 
Myyntitiski aukeaa perjantaina kello 19, 
lauantaina kello 18.

Jazz raikaa kaupungintalolla
Saksofoni Jukka Perko, vibrafoni Severi Pyysalo ja kitara 
Teemu Viinikainen. Siinä kombinaatio, joka täyttää 
kaupungintalon juhlasalin letkein sävelin. Ilmainen Jazzkonsertti 
keränneekin juhlasaliin kansaa enemmän kuin konsanaan 
uudenvuodenvastaanotolle. Jotta kaikki varmasti saavat 
istumapaikat, tilaisuuteen jaetaan ilmaisia pääsylippuja 
Ouluhallin juhlakansliasta.

Perko, Pyysalo ja Viinikainen ovat vauhdissa lauantaina kello 
22–23 Oulun kaupungintalon 
juhlasalissa, osoitteessa 
Kirkkokatu 2a. 

Kulttuurisia kohtaamisia 
Raamatussa

Lähetysjuhlien jokaisena päivänä yleisö pääsee seuraamaan dia-
logihenkisiä Raamattuhetkiä, joissa kaksi henkilöä käy läpi tunte-
muksia ja näkemyksiä nimetystä raamatunkatkelmasta. 

Perjantaina kello 19.30–20.15 Ouluhallissa keskusteluparina 
ovat äiti ja tytär, kirjailija Kaija Pispa ja pastori Karoliina Löytty. 
Molemmilla on omakohtaista kokemusta islamilaisen ja kristityn 
kulttuurin kohtaamisesta. Näkyykö se tulkinnoissa Matt. 2:1–12 
tekstistä? (tilaisuus viitotaan)

Lauantaina kello 9–9.40 Ouluhallissa kohtaavat historiantutki-
ja Reija Satokangas ja kirkkoherra Pekka Rehumäki. Mitä he saa-
vat irti Apostolien tekojen 10. luvusta?

Lauantaina kello 15–15.45 Ouluhallissa pastori Riitta Heino 
ja rouva Mercy Chang’a Ngogo Tansaniasta pohtivat, oliko Joo-

na viiden tähden lähetystyön-
tekijä.

Sunnuntaina kello 9–9.30 
messuaukion teltalla keskuste-
levat Namibiassa pitkään lähe-
tystyötä tehnyt Ilkka Repo ja 
Hans-Daniel Namuhuya. Kes-
kustelun aiheena on 1. Sam. 17. 
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Suomen paras ilmaisfestivaali
Lähetyssaarnaaja Esra näyttämöllä
Lauantaina kello 11–11.45 messuaukion teltalla esitetään Martti 
Pentin luomasta sarjakuvasankarista Esra Elovainiosta kertova 
näytelmä Taivaan Isän tähtipeitto. 

Lähetyssanomat-lehden sivuilla seikkailevan lähetyssaarnaaja 
Esra Elovainio elämää seuraavan sarjakuvan perustana ovat 
Martti Pentin lapsuudenaikaiset muistikuvat Ambomaalta. 
Sarjakuvan henkilöillä ei ole suoranaisia esikuvia Namibiassa 
työssä olleiden lähetystyöntekijöiden joukossa, mutta taiteilija itse 
kertoo, että mieleen on jäänyt erilaisia tyyppejä, joiden piirteitä 
hän on sirotellut sarjakuvan hahmoihin.

Näytelmä on draamaohjaaja Marjo Kemppaisen dramatisoima 
ja ohjaama. Näytelmän toteutuksessa on mukana oululaisia lapsia 
ja aikuisia. 

Naiset – Avain muutokseen
Toivon tähden – naiset tulevaisuuden tekijöinä tarjoaa lauantaina 
kello 10–11.30 Ouluhallilla keskustelua naisten ratkaisevasta 
asemasta muutoksen syntymisessä yhteiskunnissa. 

Mukana Martha Wilches Kolumbiasta, Mariana Al-Lati 
Palestiinalaisalueilta, Selma Shejavali Namibiasta sekä Sirpa 
Tulimaa Ammattiopisto Luovista ja lähetystyöntekijä Kaija 
Julkunen. Miehistä näkökulmaa tuovat mukaan Lähetysseuran 

Tasaus-keräyksen lähettiläs, 
muusikko Kristian Meurman ja 
Mieskuoro Weljet.

Ks. loput 
yleisötapahtumat 
sivulta 16.
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* =  tilaisuudet viitotaan

Perjantaina 13.6. kello 16.45 kulkue lähtee 
Rotuaarilta kohti Ouluhallia

ouluhalli
Perjantai 13.6.
18.00–19.00  *Minkä tähden – yhteyden, vastuun ja uskon 

maailmassa, Martti Pentti, Taika-Petteri, 
ulkomaiset vieraat, Pirjo Lehtiniemi, räppäävä 
Sound Style, musiikki Beit Sahourin kuoro, Esa 
Rättyä ja House Band

21.30–22.30  Rakkauden tähden, Pekka Ruuskan konsertti

Lauantai 14.6.
13.00–14.40  Rauhan tähden – lapset pois sodan jaloista, Fouzia 

Ashraf (Pakistan), Nelida Mora (Kolumbia), Imad 
Haddad (Palestiinalaisalueet), Raija Kiljunen, Atte 
Autio, musiikki Cumina

16.00–17.00  Siioninvirsiseurat, Tero Ruotsala, Eeva Eerola, Ulla 
Säilä, Simo Juntunen, Chorus Vallis -kuoro

18.00–19.00  *Tähti se kulukeepi – perhejuhla, Kautot Papualta, 
Beit Sahourin koulun kuoro, Amani

20.00–21.30  Tuomasmessu, Juha Kyllönen, Lucas Mbedule, 
musiikki Pietu Halonen

Sunnuntai 15.6.
10.00–11.30  *Perhemessu ja lähetystyöhön siunaaminen, Matti 

Pikkarainen, Samuel Salmi, musiikki Amani
12.30–13.30  *Seuraa tähteä, yhteislauluhetki, Namibian 

pääministerin Nahas Angulan tervehdys, Sanna 
Leppäniemi, puhallinorkesteri Viventi ja Oulun 
viittomakielinen kuoro

13.30–14.30  *Suuri lähtö – Sinun tähtesi, lähetysjuhlien 
riemullinen päätös, Saila Seurujärvi, Maria Laakso, 
Amani, Elliots, Pyhän Tuomaan kuoro, Oulujoen 
seurakunnan lapsikuorot, Sudan Group ja Barnabe 
Kako

teltta messuaukiolla
Perjantai 13.6.
19.30–20.30  Tähden lento, lauluja ja leikkejä ympäri maailmaa, 

iltahartaus Mikko-Matti Rinta-Harri

Lauantai 14.6.
9.30–10.30  ISO perhekerho – perheen tähden

13.30–14.30  HUPS, tähtiä! Oulun tähtisirkus, Stella-
Pelle ja Taika-Petteri Valtteri-ankan, ja Nikke 
”Hakkender” Hakkaraisen kanssa

14.45–16.30  5 tähden pajat, tuunausta, temppuja, lauluja ja 
tarinoita teltassa ja Teuvo Pakkalan koululla

oulun energia areena
Perjantai 13.6.
14.00–17.00  Minimaailma-näyttelyt
16.00–18.00  Workshopit: Elämää Alfa- ja Beta-kulttuureissa, 

Rokotusauton matkassa, Romulle uusi muoto, 
Tuunaa lusikat soimaan ja Kummilasten arkea 

19.30–21.00  Äkkilähtö, nuorten juhlien avajaisissa Tera, 
räppäävä Sound Style, palestiinalaisten nuorten 
musiikki- ja tanssiryhmä sekä oululainen 
tanssiryhmä Elliots

21.00-24.00  Yökahvila

Lauantai 14.6.
10.00–18.00  Minimaailma–näyttelyt
11.00–12.00  Turvatarkastus, tarkista asenteesi, laske aseesi, etsi 

sovintoa Raamatusta, läpivalaisemassa Heikki 
Hilvo ja Cumina-musiikkiryhmä

12.00–14.00  Workshopit (ks. perjantai)
12.00–14.00  Elävä kirjasto: Voit lainata haluamasi henkilön 

keskustelutuokioon
14.00–16.00  Herran tähden, hengaile piknikillä, laula 

kanssamme ja saarnaa lyhyesti
16.00–17.00  Paikat jaossa, valitse joku seuraavista ja hae lippusi 

jäähallin infopisteestä. 
	 •	Leffalipulla	pääset	katselemaan	ja	keskus-	

telemaan Jeesus-hahmoista eri elokuvissa 
	 •	Tanssitunnilla	sinulle	nykytanssia	opettavat	

namibialaiset, palestiinalaiset ja suomalaiset nuoret
	 •	Puheajalla	kuulet	Elina	ja	Juri	Veikkolan	ajatuksia	

lähetystyöhön lähtemisestä 
17.00–19.00  Workshopit (ks. perjantai)
19.00–21.00  Maailmankatsastus, katsastusasemalla nuorten 

juhlien pääkonsertissa esiintyvät Bass´n Helen ja 
oululainen Lumina Polaris.

21.00-24.00  Yökahvila

tuomiokirkko
Perjantai 13.6.
20.30–21.30  Renessanssi- ja barokkiajan musiikkia Lauluyhtye 

Cappella pro Vocale, Maija Tynkkynen cembalo ja 
urut, vapaaehtoinen ohjelma 5 € 

22.00–23.00  Virsimessu, Päivi Jussila, Timo Helenius ja Oulun 
kanttorit

Lauantai 14.6.
12.00  Pohjoinen rukous I, Päivi Jussila, Maija Tynkkynen 
13.00  Urkuvartti, Maija Tynkkynen
14.00  Pohjoinen rukous II, Päivi Jussila, Maija Tynkkynen 
15.00  Urkuvartti, Risto Ainali
16.00–17.00  Siionin matkalauluseurat, puhujina Ari Juntunen, 

Tapio Leinonen ja Kalevi Silvola
20.00–21.00  W.A.Mozart, Messu c-molli KV 427, Cantio Laudis-

kuoro, Oulun katedraalikuoro, kamariorkesteri Ex 
tempore, vapaaehtoinen ohjelma 10 €

muualla kaupungissa
Perjantai 13.6. 
19.00–19.45  Katso tähtiä, Arvo ”Arkki” Kuuselan planetaario, 

Teuvo Pakkalan koulu. Ilmaiset pääsyliput 
Ouluhallin juhlakansliasta.

19.30–21.30  Crossroads-ilta, Jaakko Tuisku, CRB, Kulttuuritalo 
Valve, (Hallituskatu 7) 

21.30–24.00  CrossiJatkot ystävien ja teekupposen seurassa Valve 
Caféssa, musiikista vastaa AkkaBellat.

Lauantai 14.6.
8.00–9.15  Swahilinkielinen messu, liturgia Olavi Heino, saarna 

Lucas Mbedule. Tuiran kirkko, Myllytie 5
9.00–9.30  Tähtiä vedessä, virkeä aamu Raatin uimahallissa
10.00–10.45, 11.00–11.45, 12.00–12.45, 15.00–15.45, 16.00–16.45, 

17.00–17.45 Katso tähtiä, Arvo ”Arkki” Kuuselan 
planetaario, Teuvo Pakkalan koulu. Ilmaiset 
pääsyliput Ouluhallin juhlakansliasta.

13.00–13.45  Täällä Pohjantähden alla - yhteislaulutilaisuus, 
Pertti Haipola ja Lasse Makkonen. Keskustan 
seurakuntatalon juhlasali, Isokatu 17

19.30–20.15  Siukkista ja enkeleitä. Lauluja, runoja ja iltasiunaus, 
Oulun seudun lausujat, Oulujoen seurakunnan 
lapsikuoro, Pyhän Tuomaan tyttökuoro, 
Haapakorven perhe. Karjasillan kirkko, Nokelantie 39

20.00–21.30  Sinä tunnet minut – konsertti, Väinö Simojoen 
runoja yhdistettynä Pekka Simojoen musiikkiin 
ja moderniin kansanmusiikkiin. Uusheräyksen 
kuoro, Tapani Schöning ja Simojoen suvun 
laulusolistit. Pohjankartanon juhlasali, 
Suvantokatu 1. Ilmaiset pääsyliput Ouluhallin 
juhlakansliasta ja ovelta.

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

Valtakunnalliset lähetysjuhlat 13.–15.6. Oulussa

Oulun hiippakunnan yhdeksän 
rovastikuntaa ovat valinneet 
itselleen edustussukat. 
Lähetysjuhlilla kansa pääsee 
äänestämään kisan voittajan. 
Äänestää voi Ouluhallissa 
sijaitsevalla Lähetystorilla. 
Voittaja julistetaan ennen juhlien 
päättymistä. Voittajasukkaparin 
kutoja saa lankapalkinnon ja 
äänestäneiden kesken arvotaan 
kirjapalkintoja sekä 2 hengen 
majoituspaketteja Lapiosalmen 
leirikeskukseen Posiolle.

Äänestä kauneinta lähetyssukkaa!

1. Kemi-Tornion 
rovastikunta

2. Oulun 
rovastikunta

3.Kalajoen 
rovastikunta

4.Limingan 
rovastikunta

6. Lapin rovastikunta 
(Utsjoki)

7. Lapin rovastikunta 
(Muonio)

8. Rovaniemen 
rovastikunta

9. Iin rovastikunta5. Kokkolan 
rovastikunta
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Vahvat sanat levitettäväksi
Osallistuin vastikään konfirmaatiomessuun. Jokaiselle tytölle ja pojalle 
annettiin oma jae Raamatusta elämänpolkua varten. Erään pojan kohdalla 
pappi sanoi: “Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan 
voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.” (2. Tim. 1:7)

Katselin tarkkaan nuorukaista ja mietin mielessäni, mitä hänelle todella 
sanottiin. Sanathan tarkoittivat: “Älä pelkää, koska sinulle on annettu voi-
mista mahtavin; älä häpeä julistaa, että Jumala on varustanut sinut voiman, 
rakkauden ja terveen harkinnan hengellä.” Kuinka mahtavia sanoja.

Ystävät, kehotan teitä seuraamaan uutisia ja lukemaan lehtiä. Meille 
kerrotaan päivittäin vain vihasta, väkivallasta ja kuolemasta. Se tuo pel-
koa elämäämme.

Kaiken tämän keskellä on kysyttävä: Mitä teemme? Mikä on kirkon 
tehtävä?

Meihin pätevät samat sanat, jotka Paavali lausui Timoteukselle. Kaiken 
pimeyden, pelon ja sekasorron keskellä meidät kutsutaan tuomaan voimaa, 
rakkautta ja ohjausta.

Kirkon tehtävä on tässä tilanteessa toimia Kristuksen esikuvan mukaan, 
rakkauden lähteenä. Rakkaus ei tässä tarkoita pelkästään tunnetta, sympa-
tiaa tai empatiaa. Rakkaus on tekoja.

Se merkitsee pysymistä lujana vihan, väkivallan ja sodan edessä. Se mer-
kitsee kykyä sanoa EI.

Kristuksen opettama rakkaus tarkoittaa kykyä rakastaa kaikkia rotuun, 
uskontoon ja kansallisuuteen katsomatta. Rakkaus on ristillä riippuvan 
Kristuksen seuraamista. 

Vihan, väkivallan, epätoivon ja epäuskon maailmassa kirkolla pitää olla 
profeetallinen ääni. On aika nousta ja julistaa uskon, toivon ja rakkauden 
sanomaa.

imaD HaDDaD 
Kirjoittaja on Beit Sahourin evankelis-luterilaisen kirkon pastori 

Betlehemin lähellä. Hän suoritti tutkinnon Libanonissa ja opiskeli sen 
jälkeen Yhdysvalloissa Suomen Lähetysseuran tuella. Haddad osallistuu 

Oulun lähetysjuhlille Beit Sahourin luterilaisen koulun kuoron kanssa.

4. sunnuntai helluntaista on aiheeltaan Kadonnut ja jälleen löytynyt. Evankeliumikirjan 
johdannossa sanotaan: ”Jumala on armollinen Isä. Hän etsii eksyneitä, kutsuu syntisiä 
ja antaa synnit anteeksi. Taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka on löytynyt.” 2. 

vuosikerran evankeliumitekstinä on kertomus tuhlaajapojasta ja hänen veljestään. Päivän teema 
nouseekin raamatunkohdasta, jossa tuhlaajapojan isä perustelee juhlia vanhemmalle pojalleen: 
”Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa mutta on nyt löytynyt.”

Nuorempi veljeksistä vaatii perinnönjaon toimitettavaksi. Tämä on täysin sekä juutalaisen et-
tä hellenistisen oikeuskäsityksen vastaista. Omaisuus tulikin virallisesti nuoremman pojan ni-
miin vasta isän kuoleman jälkeen. Tämä ei estä nuorempaa veljeä tuhlaamaan saamaansa hol-
tittomasti. Nuoremman veljen osuus kokonaisuudesta on vain kolmannes, sillä juutalaisen lain 
mukaan esikoispoika saa kaksinkertaisen määrän perintöä muihin verrattuna.

Tuhlattuaan kaiken nuori mies joutuu sikojen paimeneksi. Tämä on erityisen häpeällistä, sil-
lä juutalaisen lain mukaan sika on saastainen eläin, jota ei saa syödä. Hänhän ei olekaan pitkään 
aikaan noudattanut isänsä kodin uskonnollisia ihanteita.

Ajatus palaamisesta isän palvelijaksi tuntuu monin verroin paremmalta kuin köyhänä viru-
minen. Isä juoksee löytynyttä poikaansa vastaan, mikä on erittäin poikkeuksellista itämaisessa 
kulttuurissa: vanhempi odottaa yleensä aina nuoremman lähestyvän häntä. Sormuksen ja par-
haiden vaatteiden tuominen kertoo yhteisöön palauttamisesta. Näin voitiin tehdä myös muul-
loin, kun mies palautettiin takaisin juutalaiseen yhteisöön.

Vanhempi veli ei kutsu nuorempaa edes veljekseen, vaan sanoilla ”tämä sinun poikasi”, osoit-
taen samalla moraalisen paheksuntansa veljensä huikentelevaisuutta kohtaan. Isä ei vastaa hap-
pamiin sanoihin järjellisillä perusteilla, vaan on yhä löytäjän ilon vallassa kutsuen vanhempaa 
poikaansa mukaan eksyneen löytymisestä aiheutuneisiin juhliin.

PeKKa tuomiKoSKi

Päivän psalmi Ps. 32: 1–2, 5–8
Ensimmäinen lukukappale Hoos. 12: 
6–7  tai Jes. 61: 10–11
Toinen lukukappale Room. 4: 1–8
Evankeliumi Luuk. 15: 11–32
 

Jumala, taivaallinen Isämme.

Sinä et tahdo,

että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan.

Paljon enemmän kuin me etsimme sinua,

sinä kannat huolta meistä.

Anna meille herkät korvat

kuulla kutsuva äänesi.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

E l s i  H u t t u n e n
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ordinaatiojumalanpalvelus 
su 8.6. klo 10 Oulun tuomio-
kirkossa klo 18. Toimittaa 
Samuel Salmi, liturgia Mat-
ti Pikkarainen, saarna Raimo 
Aspfors. Kanttorina Henna-
Mari Sivula ja urkurina Mai-
ja Tynkkynen. Sofia Magda-
lena -kuoro. 
Viikkomessu su 8.6. klo 18 
Oulun tuomiokirkossa. Toi-
mittaa Hannu Ojalehto, pu-
he Riitta Sandberg. Lähetys-
juhlien talkoolaisten ja työn-
tekijöiden tehtävään siunaa-
minen. Kahvitilaisuus Kes-
kustan seurakuntatalossa.
Messu su 15.6. klo 10 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Ari-Pekka Metso, saarna 
Heikki Hilvo, avustaa Tiina 
Kinnunen. Kanttori Raimo 
Paaso ja urkuri Maija Tynkky-
nen. Oulun katedraalikuoro 
ja Cantio Laudis -kuoro. Ra-
diointi radio Dei. 

Karjasillan  
seurakunta
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 Karjasillan kirkos-
sa. Toimittaa Olavi Mäkelä, 
avustavat Katja Ylitalo ja Si-
mo Ollikainen, kanttorina 
Juha Soranta. Päiväkoulun 
konfirmaatio. Mahdollisuus 
henkilökohtaiseen keskus-
teluun ja rukoukseen.
Messu su 8.6. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Mir-
jami Dutton, avustaa Sir-
pa Kemppainen, kanttorina 
Riitta Piippo. Kalevalainen 
sävelhartaus. 
Messu su 8.6. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Sirpa Kemppainen, kanttori-
na Juha Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 13 Kastellin kirkossa. Toi-
mittaa Elina Hyvönen, kant-
torina Riitta Piippo.
Tuomasmessu la 14.6. klo 
20 Ouluhallissa. Toimittaa 
Juha Kyllönen, saarna Lucas 
Mbedule, musiikki Pietu Ha-
lonen.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10 Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Virpi Sillanpää-
Posio, avustavat Esa Neva-
la, Henrik Ketola, Emmi Kor-
pi ja Tiina Parkkinen, kant-
torina Riitta Piippo. Maikku-
la 1- ja 2 -ryhmät. Radiointi 
Radio Dei.
Messu su 15.6. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Mir-
jami Dutton, saarnaa Tar-
ja Säynevirta, avustaa Kim-
mo Kieksi, kanttorina Ilkka 
Järviö. 

Perhemessu ja lähetystyö-
hön siunaaminen su 15.6. 
klo 10 Ouluhallissa. Toimit-
taa Matti Pikkarainen, saar-
na Samuel Salmi, avustajat 
Seppo Rissanen, Tuula Sääk-
si, Lucas Mbedule, Martha 
Wilches. Musiikki Amani.

Tuiran seurakunta
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 Tuiran kirkossa. Toi-
mittaa Pasi Kurikka, avusta-
vat Harri Fagerholm ja Mat-
ti Ketola, kanttorina Tommi 
Hekkala. Pyhän Luukkaan 2 
-päivärippikoulu.
Messu su 8.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, saarnaa 
teol.yo Elina Lapinoja, kant-
torina Emilia Soranta. 
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Päivi Jus-
sila, avustavat Anna-Lee-
na Ylänne, Johanna Fiskaa-
li, Liisa Fiskaali ja Minna Vir-
tanen, kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki. Kuivasjärvi 1 -rip-
pikouluryhmä.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 13 Tuiran kirkossa. Toimit-
taa Harri Fagerholm, avusta-
vat Pasi Kurikka ja Matti Ke-
tola, kanttorina Tommi Hek-
kala. Rajakylän 3 -päivärip-
pikoulu.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 13 Pyhän Tuomaan kir-
kossa. Toimittaa Päivi Jussila, 
avustavat Anna-Leena Ylän-
ne, Johanna Fiskaali, Liisa 
Fiskaali ja Minna Virtanen, 
kanttorina Lauri-Kalle Kal-
lunki. Pyhä Luukas 1 -rippi-
kouluryhmä.
Iltamessu su 8.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Juha 
Valppu, avustaa Riitta Lou-
helainen, kanttorina Emilia 
Soranta. 
Viikkomessu ke 11.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Stiven Naatus, kanttorina 
Tommi Hekkala.
Swahilinkielinen messu la 
14.6. klo 8 Tuiran kirkossa. 
Toimittaa Olavi Heino, saar-
na Lucas Mbedule.
Messu su 15.6. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, saarnaa Liisa Pur-
ho, kanttorina Raakel Pöyh-
täri. Tuiran seurakunnan 
naiskuoro sekä Napolin lu-
terilainen naiskuoro. 
Messu su 15.6. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Juha Tahkokorpi, avustaa 
Päivi Jussila, kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 
Messu su 15.6. klo 13 Py-
hän Tuomaan kirkossa. Toi-
mittaa Juha Valppu, avustaa 
Riitta Louhelainen, kanttori-
na Raakel Pöyhtäri. 
Iltamessu su 15.6. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Riit-
ta Louhelainen, avustaa Ju-
ha Valppu, kanttorina Tom-
mi Hekkala. 

Viikkomessu ke 18.6. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Oulujoen seurakunta
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 Oulujoen kirkossa. 
Toimittaa Pentti Kortesluo-
ma, saarnaa Antti Leskelä, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi. Päivärippikoulu. Radioin-
ti Radio Dei.
Messu su 8.6. klo 12 Turkan-
saaren kirkossa. Toimittaa 
Ilkka Mäkinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Konfirmaatiomessu su 
15.6. klo 10 Oulujoen kirkos-
sa. Toimittaa Antti Leskelä, 
saarnaa Olli Heino, konfir-
moi Paavo Moilanen, avus-
taa Riitta Kentala. Juuman 
rippikouleiri.
Messu su 15.6. klo 12 Tur-
kansaaren kirkossa. Toimit-
taa Tapio Karjalainen, kant-
torina Lauri Nurkkala.

YlIKIIMIngIn alue
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 12 Ylikiimingin kirkossa. 
Olavi Isokoski, Martti Penna-
nen, kanttorina Leo Rahko. 
Rokuan rippikoululeiri.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 12 Ylikiimingin kirkos-
sa. Toimittaa Martti Penna-
nen, kanttorina Jenni Rau-
takoski.

Hailuoto
Messu su 8.6. klo 10 Hai-
luodon kirkossa. Toimittaa 
Matti Keskinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.
Konfirmaatiomessu su 
15.6. klo 10 Hailuodon kir-
kossa. Toimittaa Matti Kes-
kinen, kanttorina Kaisamar-
ja Stöckell. 

Haukipudas
Messu su 8.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Maria Vähä-
kangas, saarna Pekka Siljan-
der, kanttorina Katri Niska-
kangas, kvartetti. 
Konfirmaatiomessu su 
15.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Martti Heinonen, saarna 
Tapani Malinen, kanttorina 
Hannu Niemelä. Kesän 1. lei-
ririppikouluryhmä.

Kempele
Konfirmaatiomessu la 7.6. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Liikanen, avustaa Timo 
Riihimäki ja Arto Pisilä, kant-
torina Tiina Hintikka.
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Riihimäki, avustaa Sami 
Puolitaival, Pekka Rehumäki 
ja Antti Ristkari, kanttorina 
Marja-Liisa Jääskeläinen.

Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, avustaa Timo 
Riihimäki, Antti Ristkari, Jon-
na Yliklaavu ja Hanna Kos-
kela, kanttorina Marja-Liisa 
Jääskeläinen.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jaakko Tuisku, avustaa Timo 
Liikanen, Pekka Rehumäki ja 
Merja Järvenpää, kanttorina 
Tiina Hintikka.

Kiiminki
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Palosaari, Raimo Sa-
lonen, avustaa Seppo Meri-
läinen, kanttorina Marja Ai-
nali.
Messu su 8.6. klo 18 Jäälin 
seurakuntakodilla. Toimittaa 
Markku Palosaari, kanttori-
na Marja Ainali.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Miia Seppänen, avustajina 
Saija Kronqvist, Saija Kivelä 
ja Johanna Aittola, kanttori-
na Ulla Keränen.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 14 kirkossa. Toimittaa 
Saija Kronqvist, avustajina 
Miia Seppänen, Saija Kivelä 
ja Johanna Aittola, kanttori-
na Ulla Keränen.

Liminka
Messu su 8.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Kimmo Helo-
maa, kanttorina Mika Kot-
karanta.
Messu su 15.6. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, saarnaa Erkki Helminen, 
kanttorina Mika Kotkaranta. 

Lumijoki
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa 
Timo Juntunen, kanttorina 
Maili Muuttola-Junkkonen, 
kirkkokuoro avustaa. Kirk-
kokuorolaiset saapuvat seu-
rakuntatalolle jo klo 12.15.
Sanajumalanpalvelus su 15.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Ti-
mo Juntunen, kanttorina Mai-
li Muuttola-Junkkonen.

Muhos
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Pekka Kyllönen, ehtoollises-
sa avustaa Rainer Väänänen, 
kanttorina Ossi Kajava.
Konfirmaatiomessu su 15.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Jouni Heikkinen, saarnaa 
pastori Jari Honkakari, kant-
torina Ossi Kajava.

Pudasjärvi
Konfirmaatiojumalanpal-
velus su 8.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, avustaa Juha Kukkurai-
nen, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Taksi seurakuntako-
dilta klo 9.30, edestakainen 
matka 3 €.
Konfirmaatiojumalanpal-
velus  su 8.6. klo 13 kirkos-
sa. Toimittaa Juha Kukku-
rainen, avustaa Marko Väy-
rynen, kanttorina Keijo Pii-
rainen.
Konfirmaatiojumalanpal-
velus la 14.6. klo 17 kirkossa. 
Toimittaa Oskari Holmström, 
kanttorina Jukka Jaakkola.
Toukosiunaus to 12.6. klo 12 
Panumanharjulla. Toimittaa 
Perttu Kyllönen, kanttorina 
Jukka Jaakkola.
Motoristikirkko la 14.6. klo 
14 kirkossa. Toimittaa Pert-
tu Kyllönen, kanttorina Juk-
ka Jaakkola. Motoristeja 
pyydetään saapumaan pai-
kalle viimeistään klo 13.45. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kokoonnutaan seurakunnan 
eräleirikeskukseen Kangas-
järvelle.
Messu 15.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, kanttorina Jukka Jaak-
kola. Taksi seurakuntako-
dilta klo 9.30, edestakainen 
matka 3 €.
Susisuon poroaitahartaus 
ke 18.6. klo 20. Toimittaa Os-
kari Holmström.

Siikalatva
KeSTIlä
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 Kestilän kirkossa. Toi-
mittaa Minna Rahko, kant-
torina Unto Määttä, kirkko-
kuoro mukana. Nuorisotyön-
ohjaaja Katariina Rautio ja 
rippikouluisoset avustavat.
Messu su 15.6. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Urpo Luokkala, 
kanttorina Unto Määttä.

PIIPPOla
Sanajumalanpalvelus su 
8.6. klo 12 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kanttori-
na Veijo Kinnunen.
Iltakirkko su 15.6. klo 19 kir-
kossa. Toimittaa Johannes 
Hyytinen, kanttorina Unto 
Määttä.

PulKKIla
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Arkkila, saarnaa Ur-
po Luokkala.
Sanajumalanpalvelus su 
15.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto, kanttorina 
Veijo Kinnunen.

PYHänTä
Sanajumalanpalvelus su 
8.6. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Sulo Kautto, kanttorina 
Veijo Kinnunen. 

Messu ja Pyhännän kappe-
liseurakunnan päivärippi-
koulun rippi- ja konfirmaa-
tiokirkko su 15.6. klo 13. 
Toimittaa Sulo Kautto, Veijo 
Kinnunen ja Rautio. Huom. 
aika. Messun edellä rippi-
nuorten kukkatervehdys ja 
käynti sankarihaudoilla.
Kesäillan jumalanpalvelus 
ke 18.6. klo 19 Tavastkengän 
kylätalossa. Toimittaa Sulo 
Kautto ja Jonna Koistinen. 
Kahvitarjoilu. 

RanTSIla
Konfirmaatiomessu su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Markku Jaakkola, kanttori-
na Arja Leinonen, avustaa 
Rantsilan laulu.
Sanajumalanpalvelus su 
15.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Erkki Piri, kanttorina Ar-
ja Leinonen.

Siikasalo
RuuKKI
Sanajumalanpalvelus su 8.6. 
klo 10 Paavolan kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen.
Messu su 15.6. klo 10 Paavo-
lan kirkossa. Toimittaa Lau-
ri Haapala.
Sanajumalanpalvelus su 
15.6. klo 12 Revonlahden kir-
kossa. Toimittaa Reino Tan-
junen.

SIIKaJOKI
SissiP3:n vuosijuhlan mes-
su su 8.6. klo 12 kirkossa. Toi-
mittaa Reino Tanjunen. Sep-
pelten lasku sankarihaudoil-
la. Päivä jatkuu ruokailulla 
seurakuntatalossa. 
Sanajumalanpalvelus 15.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Reino Tanjunen.

VIHanTI
Sanajumalanpalvelus su 8.6. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Rei-
jo Junttila, kanttori Asko Rau-
takoski.
Sanajumalanpalvelus su 
15.6. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Leena Brockman, kantto-
ri Jonna Ypyä.

Tyrnävä
Messu su 8.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Pentti 
Korkiakoski.
Messu su 15.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa. Toimittaa Lei-
la Ikonen, kanttorina Heik-
ki Lumiaho. 50 vuotta sitten 
Tyrnävällä ripille päässeiden 
kirkkopyhä, messun jälkeen 
ruokailu ja muu ohjelma seu-
rakuntatalossa.

TeMMeS
Messu su 8.6. klo 12 Tem-
meksen kirkossa. Toimit-
taa Leila Ikonen, kanttorina 
Pentti Korkiakoski.
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Hartauselämä

Karjasillan seurakunta
alfa-raamattupiiri ke 18.6. 
klo 18.30, Karjasillan kirkko. 
Yhteyshenkilö Jaana Helis-
ten 040 718 4932.

Musiikki ja kulttuuri
W. a. Mozart: Messu c-mol-
li (KV 427) la 14.6. klo 20, 
Oulun tuomiokirkko. Ou-
lun katedraalikuoro, Can-
tio Laudis -kuoro. Sopraa-
no Anna-Maria Jurvelin, 
sopraano Henna-Mari Sivu-
la, tenori Tero Ylönen, bas-
so Ari Rautakoski. Kamari-
orkesteri Ex tempore. Mu-
siikinjohto Olli Heikkilä. Va-
paa pääsy, ohjelma 10 €.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Beit Sahourin kuoron kon-
sertti ke 11.6. klo 19, Oulun 
tuomiokirkko. Palestiinalai-
nen Beit Sahourin nuorten-
kuoro, johtaa Imad Haddad. 
Konsertti pe 13.6. klo 20.30, 
Oulun tuomiokirkko. Renes-
sanssi-ja barokkiajan mu-
siikkia, Cappella pro Vocale 
ja Maija Tynkkynen cembalo 
ja urut. Ohjelma 5 €.
Virsimessu pe 13.6. klo 22, 
Oulun tuomiokirkko. Toimit-
taa Päivi Jussila, avustaa Timo 
Helenius, urkuimprovisaatio 
Lauri-Kalle Kallunki, Oulun 
seurakuntayhtymän kantto-
rit, kuoronjohto Lauri Nurk-
kala, urkuri Raakel Pöyhtäri.

Karjasillan seurakunta 
lapsi ja ilo su 6.7. klo 18, 
Kastellin kirkko. Runon ja su-
ven päivän runoilta.

Oulujoen seurakunta
YlIKIIMIngIn alue
Kesäillan musiikkihetki to 
12.6. klo 20, Ylikiimingin 
kirkko. Antti Kauppila, viu-
lu. Ossi Kajava, urut.

Diakonia

Tuiran seurakunta
naisten ilta Hietasaaressa  
ma 16.6. Hietasaaren kau-
punkileirikeskus. Edellisten 
kesien tapaan illat sisältä-
vät keskustelua, hartauden, 
makkaranpaistoa nuotiol-
la (ensimmäisen illan tarjo-
amme), kahvin ja teen, sau-
nomista ja uimista. Kaiken 
kaikkiaan mukavaa yhdessä-
olemista! Naisten illat ovat 
16.6., 30.6., 14.7., 28.7. ja 
11.8. klo 18-20.

Yhteinen seurakunta-
palvelu
PäIHdeTYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 6.6. ja 13.6. klo 13, Diako-
niakeskus, alakerta.

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perhekerho to 5.6. klo 
10, Intiön seurakuntakoti.  

Oulujoen seurakunta
Perheleiri 4.–6.7. Rokuan 
leirikeskus. Ohjelmassa ul-
koilua, uintia, laulua, luon-
topolkuja. Hinta: aikuiset 34 
€, 4–18-vuotiaat lapset 17 €, 
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Si-
sältää matkat, majoituksen 
täysihoidolla ja vakuutuk-
sen Oulun ev.-lut. seurakun-
tien jäsenille. Ilmoittautumi-
nen 16.6. mennessä p. (08) 
3161 340.
nuortenilta ke 11.6. klo 
18–21 Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Minkä tähden 
-houseband + vieraita Nami-
biasta ja Palestiinasta. Kan-
sainvälinen lähtölaukaus 
nuorten lähetysjuhlille. 
nuortenilta ke 18.6. klo 
18–21 Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Armoa. Hiet-
sun piha tarjoaa monipuo-
liset mahdollisuudet yhtei-
seen iltaan ja elämän ihmet-
telyyn. Talo tarjoaa mehut ja 
makkarat.

Nuoret aikuiset 
Cross Cafe pe 6.6. klo 19–24. 
Kevätkauden viimeisenä ilta-
na lavalle nousee oululainen 
jazz-henkinen yhtye InSe-
la. Vapaaehtoinen ohjelma-
maksu 2 € KUA:n työn hy-
väksi.
Peli- ja saunailta ke 11.6. ja 
18.6. klo 18–21, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. Oma 
pyyhe mukaan. Nuotion ää-
rellä iltapala ja päätöshar-
taus.

OPISKelIJaJäRJeSTöT
evankeliset opiskelijat ja 
nuoret aikuiset to klo 18, 
Öbergin talo. 5.6. aiheena 
Efesolaiskirje 1, 12.6. aiheena 
Ylpeys ja vaatimattomuus, 
Antti Leinonen ja  19.6. ai-
heena Efesolaiskirje 2.

Seniorit
Senioritoiminta on jäänyt 
pääosin kesätauolle. Osa toi-
minnasta jatkuu.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Tarinatupa ke 11.6. ja 18.6. 
klo 13, Intiön seurakunta-
koti

Karjasillan seurakunta
Seurakuntakerho ti 10.6. 
klo 13–14.30, Höyhtyän pal-
velutalon mummonkamma-
ri. Ohjelmallinen päivätuo-
kio talossa ja sen lähialueel-
la asuville eläkeläisille. Päivä-
kahvit. Kerhosta vastaa dia-
konissa Asta Leinonen.

Leirit ja retket

Karjasillan seurakunta
Perheleiri 7.–10.7. Rokuan 
leirikeskus. Käsittelemme 
vanhemmuuteen ja lapsuu-
teen liittyviä teemoja. Ai-
kaa myös perheiden yhdes-
säoloon, ulkoiluun, askar-
teluun ja hiljentymiseen. Il-
moittautuminen 2.–18.6. nu-
meroon (08) 3161 340. Etu-
sijalla leirille ovat Karjasillan 
seurakunnan jäsenet. Leirin 
hinta on lapset 46 €, lapset 
23 €, alle 4-vuotiaat ilmai-
seksi. Lisätietoja Nina Nie-
melältä p. 040 575 2711. 
Yksinhuoltajaperheiden 
leiri 1.–3.8. Rokuan leirikes-
kus. Äiti tai Isä! Lähde lapse-
si kanssa nauttimaan elokui-
sesta viikonlopusta Rokualle. 
Vielä on kesää jäljellä! Hin-
ta aikuiset 34 €, 4–18-vuoti-
aat lapset 17 € ja alle 4 v il-
maiseksi. Hintaan sisältyy 
matkat, täysihoito ja vakuu-
tus srk:n jäsenelle. Ilmoit-
tautuminen 18.6. mennessä 
puh.3161 340. Järjestää Ou-
lun NNKY ja Oulun Seudun 
Yksin- ja Yhteishuoltajat ry. 

Muut menot
Suvenjuhla to 5.6. klo 17, 
Myllyojan asukastupa, jo-
kivarrenpolku 5. Kahvitar-
joilua, arpoja ja tarjouslip-
puja Yrjänäisen puutarhal-
le. Ohjelma alkaa kello 18 ja 
sisältää puheita, musiikkia 
ja teatteria. Oulujoen seu-
rakunnan lapsikuoro lau-
laa. Lähteellä-teatteri esit-
tää näytelmän Linja-auto 
myöhässä. Yhteislauluja ja 
makkaranpaistoa. Järjestää 
Myllyojan suuralueen työ-
ryhmä, Yrjänäisen puutar-
ha, Hintan Martat ja Oulu-
joen seurakunta.
lähetysjuhlien talkoolais-
ten tehtävään siunaaminen 
su 8.6. klo 18, Oulun tuomio-
kirkko. Tervetuloa kaikki Lä-

hetysjuhlia toteuttavat tal-
koolaiset, työntekijät ja vas-
tuunkantajat yhteiseen juh-
laan sekä kahvitilaisuuteen 
Keskustan seurakuntatalon 
Alasaliin.
Sinkkuilta ti 10.6. ja 17.6. klo 
18–20, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien koh-
taamispaikka. Yhdessäoloa 
nuotion äärellä, hartaus, 
ulkopelejä ja mahdollisuus 
saunomiseen.

5.–19.6.2008

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Kirkot Toimipaikat
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
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
Oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Tuttuja muusikoita 
Lähetysjuhlilla

enot oulussa 

Kesälaulu- ja grilli-ilta kau-
kovainiolaisille ke 11.6. klo 
18, Kaukovainion kappe-
li. Tule mukaan Kaukovaini-
on kappelin etupihalle lau-
lamaan kesäisiä lauluja, gril-
laamaan makkaraa ja koke-
maan mukavaa yhdessäoloa 
kesäisen taivaan alla. Sateen 
sattuessa sisällä.
naisten ilta to 12.6. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Kirjavirtaa Pappilassa! Kir-
jallisuuspiiri lukevaisil-

le, uteliaille, unelmoijil-
le ja kaikille meille. Kirjal-
lisuuspiiri pyörähtää käyn-
tiin Kastellin kirkon pappi-
lassa ke 27.8. klo 18. Kirja-
lista on saatavissa Karjasil-
lan seurakunnan kirkkoher-
ranviraston kansliasta kesä-
kuun alusta ja netistä heinä-
elokuun vaihteessa. Tiedos-
sa makoisia lukuelämyksiä, 
houkutuksia, klassikoita tu-
levia ja meneviä. Oletko val-
mis? Ota kirja ja lue!

Oulussa vietettävillä valtakun-
nallisilla Lähetysjuhlilla on 
mukana tuttuja muusikoita: 

Pekka Ruuska esiintyy 
Ouluhallissa perjantaina 13.6. kello 
21.30. Ruuska muistetaan ehkä par-
haiten 90-luvulla ilmestyneestä Ra-
faelin enkeli -kappaleesta. Ennen Yh-
destoista hetki -levyn (1990) ilmesty-
mistä Ruuska keikkaili gospelmuu-
sikkona sekä itsekseen että Livings-
tone-yhtyeessä. Nykyisin hän toimii 
oman Kaiku Entertainment -yhtiön-
sä toimitusjohtajana

Lähetysseuran ihka ensimmäinen 
Tasaus-lähettiläs Kristian Meurman 
osallistuu lauantaina 14.6. kello 10 

Toivon tähden – naiset tulevaisuuden 
tekijöinä -tapahtumaan. 

Lauantaina 14.6. kello 20 on Poh-
jankartanon koulun juhlasalissa osoit-
teessa Suvantokatu 1 Sinä tunnet mi-
nut -konsertti. Konsertissa kuullaan 
Väinö Simojoen runoja yhdistettynä 
Pekka Simojoen musiikkiin ja moder-
niin kansanmusiikkiin. Konsertissa 
esiintyvät Uusheräyksen kuoro, kan-
sanmusiikkipoljentoinen soitinyhtye, 
Matti Laitinen, Tapani Schöning ja Si-
mojen suvun laulusolistit. Konsertin 
ilmaisia pääsylippuja on jaossa juhla-
kansliassa ja ovella.

Satu laPiNlamPi

Ve x i  S av i j o k iK a iku En te r t a inm e nt  O y
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TOTUUS 08 
-valmennus
ma 16.6. ja ti 17.6. klo 18–21
Keskustan seurakuntatalossa

Kaikille Oulun seudun kristityille järjestetään ihmisten 
kohtaamiseen ja henkilökohtaiseen evankeliointiin 
välineitä antava kaksipäiväinen valmennus.
 
Kouluttajina valmennustilaisuuksissa 
toimivat Leena ja Kalevi Lehtinen. 
Tilaisuuksissa on ilmainen 
kahvitarjoilu.
 
www.yksitotuus.fi/rekry08

Cross Cafe
Nuorten aikuisten kristillinen kahvila

Perjantaina 6.6. klo 19–24 Cross Cafessa 

Esiintyjänä InSela
oululainen jazz-henkinen yhtye

Cross Cafe on kristillinen kahvila, joka tarjoilee parillisten 
viikkojen perjantaisin elävää musiikkia, evankeliumia ja 
elämyksiä rennossa seurassa ja mukavassa ilmapiirissä. 

Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2 € KUA:n työn hyväksi.

Kesälaulu- ja 
grilli-ilta 
kaukovainiolaisille 

keskiviikkona 11.6. klo 18 
Kaukovainion kappelin 
pihalla

Lauletaan kesäisiä lauluja, 
grillataan makkaraa ja 
ollaan yhdessä kesäisen 
taivaan alla. 

Sateen sattuessa vietämme 
iltaa sisällä.

Muutoksia Tuiran 
jumalanpalvelus-
aikoihin

Pyhän Tuomaan kirkon 
jumalanpalvelusaika 
on 8.6.–31.8. klo 13.

Pateniemen 
jumalanpalveluksissa 
on kesätauko 
8.6.–10.8.

Kaikille talkoolaisille 
yhteinen

TeHTäVään 
SIunaaMISTIlaISuuS 

su 8.6. klo 18 Oulun 
tuomiokirkossa

Toimittaa Hannu 
Ojalehto, puhe Riitta 

Sandberg.
Kahvitilaisuus Keskustan 

seurakuntatalossa.
Tilaisuudessa jaetaan 

t-paidat.

Talkoolaisten kiitosjuhla 
su 15.6. klo 18 
Ouluhallissa.

laHJOITa leluJa
läHeTYSTYöHön

Leluja vastaanotetaan 
tuomiokirkossa 12.6. 
saakka kello 11–21.

Lelut myydään 
lähetysjuhlilla.

auTa MInKä TäHden 
-KulKueTTa

Anna tunti ajastasi! 
Sen tähden, että kulkue 
saa kulkijoita, tavallisia 

tallaajia Rotuaarin 
pallolta Ouluhallille

perjantaina 13.6. 
klo 16.30–17.30.

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset yhteisen 

seurakuntapalvelun 
toimistoon klo 9–16

p. (08) 3161340.

MuSIIKKIa Oulun TuOMIOKIRKOSSa

ti 11.6. klo 19 Beit Sahourin nuortenkuoro Palestiinasta
pe 13.6. klo 20.30 Cappella pro Vocale, Maija Tynkkynen
pe 13.6. klo 22 Virsimessu
la 14.6. klo 12 ja 14 Pohjoinen rukous
la 14.6. klo 13 ja 15 Urkuvartti
la 14.6. klo 16 Siionin matkalauluseurat
la 14.6. klo 20 W. A. Mozart: Messu c-molli

Diakonian kesäajan 
toiminta 

Sinkkuillat 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 
joka tiistai 10.6. alkaen.

Naisten illat 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa 
joka toinen maanantai klo 18-20 alkaen 16.6. 

Päihdeongelmaisten naisten ryhmä joka perjantai klo 13 Öbergin talossa.

Tuiran seurakunnan eläkeläisten toiminta
13.-15.6.  Lähetysjuhlat Oulussa 
ti 17.6. Kesäkerho Tuiran kirkolla klo 13.
ti 24.6. Kesäkerho Pyhän Tuomaan kirkolla klo 13.
to 26.6. Kesäkerho Palokan palvelukeskuksessa klo 13.
ti 8.7. Kesäkerho Rajakylän seurakuntakodilla klo 13.
ti 15.7.  Kesäkerho Tuiran kirkolla klo 13.  
ti 22.7. Kesäkerho Pyhän Tuomaan kirkolla klo 13.
to 31.7.  Kesäkerho Koskelan palvelukeskuksessa klo 13.
ti 12.8.  Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa. Linja-autokuljetus. Katso lehdestä.
11.-14.8. Eläkeläisten leiri Rokualla. Lisätietoja Anne-Mari Kyllöseltä ja Paula Kyllöseltä. 
ma 13.8.  Eläkeläisten leiripäivä Hietasaaressa. Linja-autokuljetus.

Musiikkileikkikoulu Trillin 

lomamuskari
Vielä on vapaita paikkoja tiistain ryhmissä 3–6-vuotiaille. 
3-vuotiaat käyvät vanhemman kanssa, 4–6-vuotiaat yksin. 
Hinta 20 e / kesäkuu ja 25 e / heinäkuu.
Ilmoittautumiset Tuija Puurunen 050 357 6915, 
tuijapuurunen@luukku.com.

Vapaaehtoisia 
aikuisia avustajia 
tarvitaan 10-leirille 
23.–27.6.2008 
10-leiri on Rokualla järjestettävä noin 
350-henkinen suurleiri 1998 syntyneille. 

Tarvitsemme avustajia pääasiassa ruokahuol-
toon. Tehtävät ovat ovat yksinkertaisia, mut-
ta tärkeitä. Työvuorot ovat joko aamu- tai il-
tavuoroja (klo 7–14 tai 14–21).

Vapaa-aikana voit seurata leiriohjelmaa tai 
nauttia Rokuan kauniista luonnosta.

Tarjoamme sinulle vastineeksi matkat, ma-
joituksen kahden hengen huoneissa, ruokai-
lut, vakuutuksen Oulun ev.-lut seurakuntien 
jäsenille sekä tietysti unohtumattoman suur-
leirikokemuksen.

Toivottavasti innostut mukaan!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut
Pertti”Purtsi”Putila
040 5062883
pertti.putila@evl.fi

5.–19.6.2008enot oulussa 

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

Kastetut
Tuomiokirkko: Siiri Lyyti Ma-
ria Kurtelius.
Karjasilta: Lyydia Susanna 
Aunio, Laura Greta Blom-
berg, Milja Olivia Hanhela, 
Emilia Reetta Johanna Huu-
rinainen, Niilo Antero Kan-
gas-Hynnilä, Samuel Valt-
teri Keränen, Denise Mir-
jam Korpi, Ida Maria Lyyti-
nen, Iida Kristiina Maininki, 
Eric Maniraho, Henna-Maa-
ria Marjakangas, Amalia Or-
vokki Rajakangas, Topi Valt-
teri Sulonen, Aleksi Verneri 
Tihinen, Teppo Eero Tuisku, 
Ester Kreeta Margit Töyry-
lä, Toni Iivari Väisänen, Aa-
tos Verneri Järvi.
Tuira: Vertti Matti Eeme-
li Ansala, Santeri Jasper Ju-
lius Juntunen, Leevi Touko 
Samuel Luokkala, Niila On-
ni Eerikki Martimo, Mus-
ka Hedvig Minerva Merilä, 
Minttu Maria Määttä, Joo-
na Eemil Niemi-Korpi, Jen-
na Katariina Poikonen, Jon-

ne Aleksanteri Rantakeisu, 
Ira-Alina Kerttu Ryky, Kaa-
po Eliel Räisänen, Pyry Elias 
Siltamäki, Elvi Karita Sorva-
la, Elsa Lilja Aliisa Tolonen, 
Eeli Petteri Törmänen, Eero 
Anttoni Uusitalo, Katja Mar-
jatta Välimaa.
Oulujoki: Iina Johanna Hak-
karainen, Ville Ilmari Hauta-
niemi, Enni Aino Eliina Hei-
kura, Elias Taisto Antero Häi-
kiö, Akseli Viljami Jutila, Se-
veri Antero Jutila, Anni Ma-
ria Jylhä, Roope Eevertti Lai-
tila, Otto Viljami Moilanen, 
Ruth Lyydia Teppola, El-
la Aleksandra Ovaskainen, 
Leonel Wiljami Saarnio, Lee-
vi Topias Tahvanainen.

Vihityt
Tuomiokirkko: Ari Erkki Il-
mari af Hällström ja Soili 
Marketta Vierelä, Simon An-
drew Janhunen ja Kaisu An-
nukka Pirttijärvi.
Karjasilta: Jukka Olavi Lah-
tinen ja Anniina Marjatta 
Nissilä, Jarmo Olavi Makko-
nen ja Riikka Katariina Puu-
runen, Teemu Juhana Aitto-
oja ja Satu Elina Pakanen, 
Jussi Sakari Sakko ja Lee-
na Annikki Kortetjärvi, Kai 
Erik Käräjäoja ja Neea Ritva 

Monika Pajala, Heikki Sakari 
Kyllönen ja Taru Mirella Ho-
lappa.
Tuira: Jussi Jaakko Mika-
el Keränen ja Suvi Katariina 
Yrjänäinen, Marko Johannes 
Sarkkinen ja Mervi Terttu 
Lainto, Ville Antero Kaikko-
nen ja Päivi Helena Jokinen, 
Juha Petri Manu ja Kati Maa-
rit Ruokonen, Esa Petteri Vil-
jamaa ja Liisa Marita Löppö-
nen, Ville-Veikko Tolonen ja 
Suvi Johanna Kuru.
Oulujoki: Aleksanteri Salo-
niemi ja Kirsi Maaria Juntti.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Seija Anneli 
Lehtomäki s. Rönkä, 59; Ai-
no Elisabet Pahlman-Korpe-
lin s. Pahlman, 84; Matti Au-
lis Antero Reijonen, 64; Mar-
ja Helena Sainio, 54.
Karjasilta: Aino Paula Ruo-
naja s. Tapiola, 93; Taisto 
Tikka, 87; Esko Olavi Vorna-
nen, 76.
Tuira: Voitto Aatami Aitto-
oja, 72; Saima Koskenkor-
va s. Kemppainen, 90; Toi-
mi Johannes Kurvi, 79; Paa-
vo Tapio Marttinen, 87; Aino 
Helena Saukkonen s. Sahl-
ström, 96.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435
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Kutsu kaikille

Nuorille 

Jäähallissa:

PE 13.6. KLO 19.30 
Tera, räppäävä Sound Style

PE 13.6. KLO 21.00-24.00 
Yökahvila: Xbox- ja pöytälät-
käkisat, Kristian Meurman

LA 14.6. KLO 11.00
Turvatarkastus, 
sovintoa Raamatusta

LA 14.6. KLO 16.00
Paikat jaossa. Valitse omasi:
leffalippu, tanssitunti tai puheaika

LA 14.6. KLO 19.00
Bass´n Helen ja Lumina Polaris

LA 14.6. KLO 21.00-24.00 
Yökahvila: Xbox- ja pöytälät-
käkisat, Taika-Petteri
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SOUND STYLE
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Aikuisille

Ouluhallissa:

PE 13.6. KLO 21.30 
Pekka Ruuska

LA 14.6. KLO 10.00 
Toivon tähden – naiset 
tulevaisuuden tekijöinä

LA 14.6. KLO 13.00
Rauhan tähden – 
lapset pois sodan jaloista

LA 14.6. KLO 18.00
Tähti se kulukeepi – perhejuhla 

SU 15.6. KLO 10.00
Perhemessu 

SU 15.6. KLO 13.30 
Suuri lähtö – Sinun tähtesi 
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Lapsille

Messuaukion teltassa:

PE 13.6. KLO 19.30–20.30 
Tähden lento, lauluja ja 
leikkejä ympäri maailmaa

LA 14.6. KLO 9.30
ISO perhekerho ja Potkulau-
taritari

LA 14.6. KLO 11.00
Taivaan Isän tähtipeitto, 
näytelmä Esra Elovainiosta 

LA 14.6. KLO 13.30
HUPS, tähtiä! Oulun tähti-
sirkus, Stella-Pelle ja Taika-
Petteri 

LA 14.6. KLO 14.45 
5 Tähden pajat. Tuunausta, 
temppuja, lauluja ja tarinoita
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www.minkatahden.fi 
Katso tarkempi ohjelma:

Lisäksi ohjelmaa Oulun seudun kirkoissa, Keskustan seurakuntatalolla, Rotuaarilla, Kulttuuritalo Valveella, 
Teuvo Pakkalan koululla, Pohjankartanossa, kaupungintalolla sekä monissa muissa kohteissa.
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U 15.6. KLO 13.30USU
uuri lähtö – Sinun tähtesiSu

www
Katso

Lisäksi ohjelmaa
Teuvo Pakkalan

KAIKKI
TILAISUUDET 

ILMAISIA!
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Hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 5.–19.6.2008

kajoen Merikylän maisemis-
sa 2.–5.8. Alkaa ja loppuu 
klo 13. Hinta 15 €. Ilmoittau-
tuminen ja lisätietoja 24.7. 
mennessä Lumijoen kirkko-
herranvirastoon, p. (08) 387 
172. Saat leirikirjeen, jossa 
tarkempi info.
Virasto on avoinna: ma, ke 
ja pe klo 9–14. 

Yhteisvastuukeräys on 
päättynyt tältä kevääl-
tä. Kiitokset kaikille!

Rippikoulu: Rippileiri Tai-
valkoskella 2.–6.6. Paluu 
perjantaina, jolloin konfir-
maatioharjoitus klo 17 kir-
kossa. Konfirmaatiomes-
su sunnuntaina 8.6. klo 13 
kirkossa. 
Sissi P 3:n vuosijuhla; 
messu sunnuntaina 8.6. 
klo 12 Siikajoen kirkossa.
Kirkkovaltuusto tiistai-
na 17.6. klo 18 seurakunta-
talossa.
lumilyhdyn hartaudet 
jäävät kesätauolle.
eu-ruokaa vähävaraisille, 
lapsiperheille, työttömil-
le… kerhohuoneella (Tou-
kolantie 3) maanantaina 
16.6. klo 9–15. Lisätietoja 
Marjolta, p. 045 638 1973. 
Rauhanyhdistys: Perjan-
taina 13.6. klo 19 myyjäiset 
ry:llä Teuvo Tanhua.
Tulossa: Kesäleiri 2008, Sii-

MUSIIKKIA 
KIRKOSSA

Ti 10.6. klo 20 Kitaraduo Marko Kampman –
Janne Malinen soittavat J.S. Bachin, D. Buxtehuden ja 

C. Franckin musiikkia. Ohjelma 5 euroa.

Ke 18.6. klo 19 Pianotaiteilija Jussi-Pekka Heikkilä 
tulkitsee Kasken, Merikannon, Chopinin, Tsaikovskin ja 

Rachmaninovin musiikkia. Ohjelma 5 euroa.

TYönTeKIJöIden nuMeROT
Kirkkoherra  040 7430 371
Kanttori   040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio   040 5858010

KIRKKOHeRRanVIRaSTO 
aVOInna KeSän aJan
keskiviikkoisin klo 
12–14.30.
Luovontie 52.
p. (08) 8100 565
Ke 11.6. virasto suljettu 
rippikoululeirin vuoksi.
Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä, 
p. 08 3161300.

lähetyksen lauluilta to 
5.6. klo 18 kirkolla. Jatkam-
me virsikirjan kannesta kan-
teen laulamista kevätvir-
sillä 567–570 ja iltavirsillä 
549–559. Kahvitarjoilu ja ar-
vontaa lähetystyön hyväksi.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
8.6. klo 17 Sauvolaisessa Ma-
ria Holmilla, Kaitalankuja. Es-
ko Mettovaara. Raamattu- ja 
rukousilta ti 10.6. klo 18 Lee-
na Ketolalla, Marjaniemen-
tie 85.

Lumijoen kirkko 
toimii tiekirkkona 
ajalla 9.6–31.7. kello 10–16.

YHTeYSTIedOT
virasto 387 172, 
kirkkoherra 040 557 4957, 
diakonissa 045 638 1973, 
suntio 045 630 6081, 
talouspäällikkö 
045 630 6082, 
kerhohuone 387 512

Pienet kädet koristelivat 
1 000 reppua juhlavieraille

Raitapaitaan pukeutu-
nut Antti, 2 vuotta, is-
tahtaa pöydän ääreen 

Tuomiokirkon kryptassa ja 
tarttuu tomerasti vaahto-
muovinpalaan. Alkaa jär-
jestelmällinen töpsytys. 

Ensimmäiset töpsytyk-
set syntyvät varovasti, sit-
ten tahti kovenee, niin et-
tä keltainen tähti hahmot-
tuu nopeasti kangaskassin 
kylkeen. Kysyttäessä, miksi 
nuori mies valitsi keltaisen 
värin, kuulemme, että hän 
tykkää milloin mistäkin.

Pian 5-vuotias Jenna ha-
luaa myös kokeilla taitojaan. 
Kassin koristelua ei haittaa 
edes silmälasin toisen lins-
sin edessä oleva lappu. 

– Minä osaan niin ettei 
mene yli, nuori neiti tuu-
maa suorasukaisesti ja va-
litsee myös keltaisen värin.

Kuvio syntyykin kan-
kaalle siististi. Seuraava 
tähti on sininen, mutta sen 
jälkeen into koristeluhom-
miin lopahtaa. 

Vuoroon astuu 3-vuoti-
as Lauri, joka osoittaa mel-
koisia visionäärin kyky-
jä tekemällä keltaisen täh-
den, jonka yksi sakaroista 
on vihreä.

Lasten Lähetysjuhli-
en logotähdellä koristeltu-
ja reppuja jaetaan juhlien 
lapsikävijöille. 

– Ainakin tuhat en-
simmäistä lasta saa repun, 
kertoo tuomiokirkkoseu-
rakunnan lastenohjaaja 

Heleena Hietala. Koris-
teluvastuu on jaettu Ou-
lun seurakuntayhtymässä 
päiväkerhoihin, lastenker-

hoihin ja ylipäänsä paik-
koihin, jossa on innokasta 
pikkuväkeä. 

Oulussa järjestettävi-

en lähetysjuhlien teema 
on ”Minkä tähden”. Tähti 
viittaa Betlehemin tähteen, 
ja myös juhlien pitopaik-

kaan, onhan Oulu myös 
virallinen tiernakaupun-
ki. Teemalla halutaan tuo-
da esille myös niitä monia 

hyviä asioita, joiden tähden 
lähetystyötä tehdään.

elSi HuttuNeN

S a t u L a p in lam p i
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JuuSTOKeITTOa läHeTYSTYön HYVäKSI 
Haukiputaan ja Kiimingin seurakunnissa myydään 
juhannusjuustoa eli punaista juustokeittoa. 

Keitto on saavuttanut suuren suosion. Jotta kukaan ei joudu 
turhaan jonottamaan, myydään keittoa vain ennakkoon 
tilanneille. 

Juhannusjuusto sopii myös laktoositonta ruokavaliota 
noudattaville, koska sitä ei ole iskukuumennettu. Pitkän 
keittoajan ansiosta se säilyy useita päiviä jääkaapissa ja sitä voi 
myös pakastaa.

Tilaukset p. 040 5014764. Nouto seurakuntakeskuksesta 
Kiimingissä keskiviikkona 18.6. kello 11–12 ja Haukiputaalla 
torstaina 19.6. kello 11–12. 

Haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alaakkonäämua.fi

Kempele www.evl.fi/srk/kempele

Kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki
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lähetysjuhlatavaroiden 
hinnoittelutalkoot to 5.6. 
klo 12 lähetystoimistossa.
Taimimyyjäiset to 5.6. klo 
15–16 Vakkurilan pihalla. 
Kesäporinat Kiviniemessä. 
Vapaamuotoista yhdessäoloa 
to 5.6. klo 10–12 Kiviniemen 
kerhohuoneessa, Kiviniemen-
tie 202 B (Lohitien puolel-
la). Kesäporinat torstaisin ke-
sä-heinäkuussa, mukana dia-
konissa Johanna Kerola. 
Pressan Katit -lastenkon-

sertti la 7.6. klo 10–12 Mar-
tinniemen srk-kodissa. Lau-
lua, leikkiä ja ilmapallohah-
moja! Mehu- ja kahvitarjoilu. 
1 € / osallistuja.
lähetystyön leipomistal-
koot ma 9.6. alkaen klo 8 
srk-keskuksessa.
nuotioilta ke 11.6. klo 18 
Asemakylän Onnelassa.
Ruotsin kirkon virsikirjan 
helmiä -virsi-ilta to 12.6. klo 
19 srk-keskuksessa. Lauletaan 
suomeksi. Juontaa Hannu 
Niemelä, urut Katri Niskakan-
gas, esilauluryhmänä Kirkko-
kuoro Haukiputaan Laulu.
nuortenilta pe 6. ja 13.6. klo 
18 Martinniemen srk-kodissa.
Kirkon esittelyä ja urkumu-
siikkia la 14.6. klo 11–13 Hau-
kiputaan kesäpäivien yhtey-
dessä. Haukiputaan kirkko on 
tiekirkko, se on avoinna hil-
jentymistä ja tutustumista 
varten 9.6.–29.8. ma-pe klo 
10–18, kirkonoppaat paikalla.
urkuvartti srk-keskuksessa 
ke 18.6. klo 12.15, kesäkant-

aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. 
Kirkkoherranvirasto avoin-
na kesäaikana 1.6.–31.8. ma-
pe klo 10–15, to 10–17.
Hautakivien oikomistalkoot 
hautausmaalla torstaina 5.6. 
klo 18 alkaen. Jos sinulta on 
lapio ja rautakanki, toivom-
me että otat ne mukaan tal-
koisiin. Kahvitarjoilu.
Päiväkerhojen kevätkirkko 

Hartaus keskiviikkona 11.6. 
klo 14 Jaarankartanossa. 
Viikkomessu, Raimo Salonen, 
Jarkko Metsänheimo.
Kiimingin kirkko tiekirk-
kona: avoinna 9.6.–1.8. klo 
12-18. Esittelijänä Jarkko Ii-
sakka.
Kirpputori lähetyspisara, 
Tuohimaantie 12 (p. 050 322 
4664), avoinna ma-pe klo 
9–17. Vaatteita, kenkiä, kir-
joja edullisesti kesälukemi-
seksi, astioita, huonekaluja. 
Otetaan vastaan puhtaita ja 
ehyitä tuotteita. Pienimuo-
toista korjausompelua.  

lähetyspiiri tiistaina 10.6. 
klo 12. Talkoilemme lähetys-
juhlia varten.
eläkeläisten leiripäivä tiis-
taina 10.6. klo 10–15 Repose-
lässä. Ilmoitus osallistumises-
ta ja kyydin tarpeesta 30.5. 
mennessä, p.040 584 4406. 
Leiripäivä maksuton.
Kodinhoitaja Toini Haapala, 
puhelinpäivystys arkiaamui-
sin klo 8-9 p. 044 576 0019.
diakoniatyöntekijän vas-
taanottoa ei ole Jäälissä  ke-
sä- ja elokuun aikana. Ajan-
varaus puhelimella. Eeva 
Mertaniemen sijaisena 16.6. 
–20.7. diakoni Mirva Tuohi-
no, p.040 579 3248.
Kirkkoneuvoston kokous 
keskiviikkona 11.6. klo 17 
seurakuntakeskuksessa.
Rauhanyhdistys: Seurat sun-
nuntaina 8.6. ja 5.6. klo 17 
rauhanyhdistyksellä.
Kastettu: Evena Amanda Pit-
kälä, Luka Oliver Remes, Sini 
Lilja Oikarainen, Oona Inkeri 
Alakärppä.

torstaina 5.6. klo 18.30 kir-
kossa. Päiväkerhot jäävät ke-
sälomalle keskiviikosta 11.6. 
lähtien ja käynnistyvät syk-
syllä taas viikolla 36 (1.–5.9.)
Palvelutalo Hovilan hartaus 
perjantaina 6.6. klo 14.
Terveyskeskussairaalan päi-
vähartaus torstaina 12.6. ja 
19.6. klo 13.
Tiekirkot kutsuvat: 
10.6.–10.8. Kempeleen van-

ha kirkko sekä Pyhän Kol-
minaisuuden kirkko avoin-
na ma-pe klo 10–18 ja la-su 
klo 12–18. 
Päihdeongelmaisten ja yk-
sinäisten päivätoiminta Vei-
kon valinta keskiviikkoisin 
klo 10 Nordea-talon alaker-
rassa. Kesän viimeinen ker-
ta 18.6. Toiminta jatkuu elo-
kuussa.
Kiitosilta yhteisvastuuke-
rääjille keskiviikkona 18.6. 
Hannuksen Piilopirtissä Tyr-
nävällä. Lähtö kirkonkylän 
seurakuntakodilta klo 18. Il-
moittautumiset 11.6. men-
nessä kirkkoherranvirastoon, 
p. 5614 500.
Seurakunnan diakoniatyö 
järjestää lähimmäispalve-
lukoulutuksen vapaaehtois-
työstä kiinnostuneille maa-
nantaisin 1.9., 8.9., 15.9., 
22.9. ja 29.9. klo 17.30–20  
kirkonkylän seurakuntako-
dissa. Lisätietoja diakonis-
sa Leena Hintsalalta, p. 040 
7790 365.

Kirpputori Ilonpisaran ke-
sätempaus ja viimeinen au-
kiolopäivä ennen kesätau-
koa torstaina 5.6. klo 14–17. 
kassitarjous 3 €, vohveleita. 
Sään salliessa pihalla. Kirp-
putori kesätauolla 6.6.–1.9.
nuoret: Avoimet ovet tors-
taisin klo 19–21 Vanhassa 
pappilassa. Nuotioilta per-
jantaina 13.6. klo 20–23 Van-
hassa pappilassa.
Kempeleen ry: Seurat sun-
nuntaina 15.6. klo 16 ry:llä.
Murron ry: Kesäseurat lau-
antaina 7.6. klo 18 ry:llä. Ke-
säseurat sunnuntaina 8.6. klo 
13 ry:llä, klo 18 seurapuhe ja 
HPE Tyrnävän kirkossa. Piha-
seurat perjantaina 13.6. klo 
19 Anne ja Seppo Vaaralalla, 
Pajulantie 52. Seurat sunnun-
taina 15.6. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Elia Mikko Mikael 
Saari, Onni Elmeri Aabraham 
Savolainen, Neela Kerttu Lei-
nonen, Emma Laura Aliisa 
Hakkarainen.

tori Laura Kumpula.
Kirkon yksi ikkuna on pei-
tetty korjaustöiden ajaksi 
kesäkuun loppuun saakka.
Perhekerhot pe 6. ja 13.6. 
klo 9.30–11 Martinniemen ja 
Kellon srk-kodeissa ja Vakku-
rilassa kirkonkylällä.
Perinteinen kotiapuyhdis-
tyksen ja seurakunnan yh-
teinen kesäretki Oulujärven 
maisemiin Säräisniemelle ja 
Manamasaloon ti 24.6. Hinta 
15  €.  Ilm. viim. pe 13.6. Jo-
hannalle, p. 0400 184 853.
Retki Ristirockiin 23.–24.8. 
Hinta 40 €, sis. matkat, fes-
tariliput, majoituksen, aa-
mu- ja iltapalan. Ilm. Katril-
le, p. 045 657 6122 tai Tarjal-
le, p. 040 8245861, ma 30.6. 
mennessä.
apua arjen askareisiin. Tilaa 
kotiisi pari reipasta nuorta sii-
voamaan, hoitamaan lapsia, 
haravoimaan tai leikkaamaan 
nurmikkoa ym. Apua pienel-
lä hinnalla: 5 € / h / hlö. Varaa 
apulainen: p. 045 657 6122 / 

Juustokeittoa myytävänä 
ennakkotilausten mukaan lähetyksen hyväksi ke 18.6. 
klo 11–12 srk-keskuksessa. Tilaukset lähetyssihteeri 
Helena Ylimaula, p. 040 5014764. Tarkemmat tiedot 
ks. Haukipudas.

KeSäMuSIIKKISaRJa
alKaa KIIMIngISSä
Kiimingin kesän sävelhartauksien sarjan aloittavat barito-
ni Elja Puukko Espoosta ja urkuri Raakel Pöyhtäri Oulusta. 
Hartaushetkeä vietetään kirkossa sunnuntaina 8.6. kello 20. 
Sävelhartaudessa  kuullaan muun muassa Merikannon, Ma-
detojan ja Händelin hengellisiä laulusävellyksiä. Diplomiur-
kuri Raakel Pöyhtäri esittää kaksi urkusooloa. Hartauspu-
heen pitää kirkkoherra Pauli Niemelä. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy.
Laulaja Elja Puukko suo-
ritti diplomitutkinnon Si-
belius-Akatemiassa vuon-
na 1995 erinomaisin ar-
vosanoin. Hän on esiin-
tynyt Lied-laulajana Risto 
Laurialan kanssa ja usei-
den kotimaisten orkeste-
reiden solistina.
Elja Puukko on tehnyt 
useita radionauhoituksia 
ja levytyksiä.
Hän toimii Espoonlahden 
seurakunnan A-kanttori-
na ja seurakunnan kama-
rikuoron johtajana.

Katri tai 040 824 5861 / Tarja.
Kirkkovaltuuston kokous ke 
25.6. klo 18 Wirkkulassa. Ko-
kouksen asialuettelo nähtä-
vänä kirkkoherranvirastossa. 
Kokouksen tarkistettu pöy-
täkirja muutoksenhakuohjei-
neen on kirkkoherranviras-
tossa 30.6.–30.7. Kirkkoher-
ranvirasto on avoinna ma-pe 
klo 10–14 ja to klo 10–17.
Kellonkartano: ”Kuinka koh-
tasin Jeesuksen” 7.–8.6., 
Martti Heinonen. Tilaisuu-
det la 7.6. klo 14, 16 ja 18.30. 
Lapsille pihatapahtuma klo 
14–17.30. Kartanon kirkko 
su 8.6. klo 13, seurat klo 15, 
konfirmaatiomessu Haukipu-
taan kirkossa su 15.6. klo 13, 
seurat su 15.6. klo 15.
Rauhanyhdistyksen toimin-
taa: Haukipudas: seurat kir-
kossa la 7.6. klo 19, Niilo Nis-
silä, Jaakko Kaltakari, su 8.6. 
klo 13, Niilo Nissilä, Alpo Oja-
la, HPE kirkossa klo 18, liturgia 
Jaakko Kaltakari, puhe Alpo 
Ojala, iltahartaus sekä kahvit 

srk-keskuksessa klo 20. Seurat 
su 15.6. klo 18 kirkossa, Olli-
Pekka Kinnunen, Juhani Kin-
nunen, Kello: seurat ry:llä su 
8.6. klo 13, Ali Viinikka ja Teu-
vo Tanhua, Jokikylä: nuotioil-
ta pe 6.6. klo 18.30 Sirkka-Lii-
sa ja Pekka Hintikalla.
Kastettu: Fanni Henriikka 
Hanhiluoto, Viivi Sofia Jäm-
sä, Milla Pauliina Puranen, 
Eevi Friida Johanna Väntti-

 
NAISKUOROJEN 
ILTAMUSIIKKI

Tuiran kirkon Naiskuoron 
ja Coro Luterano di Napoli 
eli Napolin evankelisen 
seurakunnan kuoron 
yhteinen kesäinen 
iltamusiikki Haukiputaan 
seurakuntakeskuksessa 
16.6. klo 18.30.

lä, Patrik Matias Äijälä, Eli-
as Miikkael Rehu, Siiri Maria 
Manninen.
avioliittoon kuulutettu: 
Tuomas Samuli Lehto ja An-
na Jenni Helinä Kortetjärvi. 
Juho Ilmari Aitto-oja ja Han-
na Reetta Kaltakari. Juho 
Henrik Heikkilä ja Natja La-
rissa Heikkinen.
Kuollut: Evi Mirjami Ojala, 
81; Aimo Antero Aikio, 58. 
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Iloiset ja tyytyväiset kiitokset 
eri tavoin Yhteisvastuukeräyksen talkoissa 
mukana olleille ja lahjoittajille. Tuotto 8725,70 
euroa. Palautetta kerääjänä olemisesta voit antaa 
Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226 tai etunimi.
sukunimi@evl.fi.

liminka www.liminganseurakunta.fi

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 5.–19.6.2008

YHTeYSTIeTOJa 
limingan seurakunnan matkapuhelinnumerot: Kirkkoherra Ilkka Tornberg 044 7521 
222, kappalainen Aino Pieskä 044 7521 224, seurakuntapastori Kimmo Helomaa 044 
7521 235, kanttori Mika Kotkaranta 044 7521 234, seurakuntamestari Heikki Guttorm 
044 7521 232,  seurakuntamestari Timo Onkalo 044 7521 237, diakonissa Sinikka Ilmonen 
044 7521 226, diakonissa Marja-Liisa Hautamäki 044 7521 227, nuorisotyönohjaaja Ma-
ria Matilainen 044 7521 225, nuorisotyönohjaaja Katri Harju 044 7521 236, partio-ohjaa-
ja Markku Korhonen 044 7521 223, vastaava lastenohjaaja Helena Hakkarainen 044 7521 
230, lastenohjaaja Ritva Juvani 044 7521 229, lastenohjaaja Marjo Irjala 044 7521 238, lä-
hetyssihteeri Inkeri Kujala 044 7521 239, taloustoimisto 044 7521 221, kirkkoherranviras-
to 044 7521 220.
limingan srk:n kotisivut: www.liminganseurakunta.fi
lippukunnan kotisivut: www.niittykarpat.fi. 
Leikkaa talteen!

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

SissiP 3:n vuosijuhla su 8.6. 
alkaen messulla klo 12 Siika-
joen kirkossa. Toimittaa Rei-
no Tanjunen, klo 13 ruokailu 
seurakuntatalolla, päiväjuh-
la, jossa mahdollisuus esittää 
omaa ohjelmaa. Päätöskah-
vit. Ilmoittautumiset ja ruo-
kavaliot Siikasalon kirkko-
herranvirastoon viimeistään 
perjantaina 6.6. p. 010 4250 

Hartaus ti 10.6. klo 13 Mu-
hoksen palvelukodissa ja klo 
14 Sinisiivessä, Simo Pekka 
Pekkala.
Kesälaulajaiset ti 10.6. klo 
13 terveyskeskuksen puis-
tossa, Leena Leskelä, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava ja päi-
väkuoro. SPR:n vapaaehtoi-
set mukana. Säävaraus.
Iltahartaus ti 10.6. klo 19 Ro-
kualla, Jouni Heikkinen.
Tiekirkon avaus ja kesäil-
lan sävelhartaus ti 10.6. klo 
19 kirkossa, puhe Simo Pek-
ka Pekkala, kanttori Ossi Ka-
java. Tiekirkossa esittelijä 
10.6.–15.8. arkipäivisin klo 
10–16, muulloin sopimuksen 
mukaan. 
Kesälaulajaiset ke 11.6. klo 

12.30 Päiväkeskuksessa, Ossi 
Kajava ja päiväkuoro.
Hartaus ke 11.6. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa, Simo 
Pekka Pekkala. 
Minkä tähden – valtakunnal-
liset lähetysjuhlat 13.–15.6. 
Oulussa. Lisätietoja ohjel-
masta ja tapahtumapaikoista 
löytyy osoitteesta www.min-
katahden.fi.
Juhannuslaulajaiset ti 17.6. 
klo 19 Laitasaaren rukous-
huoneella, Ossi Kajava.
Hautausmaahartaus ke 
18.6. klo 18 muualle haudat-
tujen muistomerkillä, Simo 
Pekka Pekkala.
Hartaus ja ehtoollinen to 
19.6. klo 14 Vire-kodissa, Si-
mo Pekka Pekkala.
Kuluvan vuoden haudan-
hoito- ja kastelusopimukset 
pyydämme ystävällisesti te-
kemään torstaihin 12.6. men-
nessä taloustoimistoon, Kirk-
kotie 32, p. (08) 533 1174. 
Rippikoulut: Päivärippikou-
lun  konfirmaatioharjoitus 

pe 6.6. klo 15 ja konfirmaa-
tio su 8.6. klo 10 kirkossa. 
Kesä I -rippikoulun päiväjak-
so 4.–6.6. seurakuntatalos-
sa. Leirijakso 8.–13.6. Koorti-
lassa, jossa vanhempien vie-
railuilta ke 11.6. klo 18. Kon-
firmaatio su 15.6. klo 10 kir-
kossa. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Juhannuslaulajaiset 
ti 17.6. klo 19, Ossi Kajava.
Muhoksen rauhanyhdistys: 
su 8.6. klo 18 seurat ry:llä. Pe 
13.6. klo 19 nuotioilta Hilkka 
ja Heikki Saarelalla. Su 15.6. 
klo 17 seurat ry:llä. www.
muhoksenrauhanyhdistys.fi. 
laitasaaren rauhanyhdistys: 
su 15.6. klo 18 seurat ry:llä. 
Kastettu: Julius Eero Arttu-
ri Kontu, Sampo Petteri Väi-
sänen.
Kuollut: Väinö Kalevi Veik-
kolainen, 75.

Kirkkovaltuuston kokous pi-
detään seurakuntakeskuk-
sessa torstaina 5.6. klo 16.30.
Retki Ouluun lähetysseu-
ran valtakunnallisille lähe-
tysjuhlille su 15.6. Lähtö srk-
kodilta klo 8.30, paluu noin 
klo 16.30. Matka 5 €, ruokai-
lunsa kukin huolehtii itse. 
Ilm. virastoon, p. 882 3100, ti 
10.6. mennessä.

Kuorot: Eläkeläisten musiik-
kipiiri seurakuntakodissa to 
5.6. klo 13, vieraita Oulusta.
apua arjen askareisiin? Seu-
rakunnan nuorten matka-
ryhmä auttaa pihan ja kodin 
pienissä siivouksissa, lasten 
hoidossa ym. kodin tehtä-
vissä. Hinta 5 € / tunti / nuo-
ri. Varaukset Tiinalta, p. 040 
571 46 36.

270. Sissipataljoonat, ystävät 
ja veteraanit puolisoineen 
kutsutaan mukaan!
Ystävärengas kokoontuu 
tiistaina 10.6. seurakunta-
talolla klo 12, jonka jälkeen 
laulutervehdys vuodeosas-
tolle klo 13 ja Alatemmeksen 
vanhainkodille klo 14.
Ohjelmallinen nuotioilta kes-
kiviikkona 11.6. klo 17 Arbo-

retumin paviljongilla perheil-
le, joissa kehitysvammainen 
lapsi, sekä asuntolat ja perhe-
kodit. Mukana Elina Hyvönen 
ja Maisa Hautamäki. Ilm. tar-
joilua varten 10.6. mennessä 
Maisalle, p. 044 7521 227.
Yhteiskuljetus valtakunnal-
lisille lähetysjuhlille Ouluun 
lauantaina 14.6. Lähtö klo 9 
Sarlotta, Tupos Vanamo klo 

Muhoksen 
kirkko 
tiekirkkona
Tiekirkko avoinna 
10.6.–15.8. 
ma-pe kello 10–16,
muulloin sopimuksen 
mukaan, p. (08) 533 1284.

Suomen vanhin 
laajentamattomana säilynyt 
tukipilarikirkko vuodelta 
1634. Sen ja 1700-luvulla 
rakennetun kellotapulin 
uusgoottilainen asu on 
1870-luvulta. Kirkossa on 
hieno virsinumerotaulu 
ja Emmanuel Granbergin 
seinämaalaukset 
sakaristossa.

Varhaisnuorten kesäleirit 
Hilturannassa: 6–10-vuotiaat 
7.–8.7. Hinta 5 €. 10–13-vuo-
tiaat 14.–16.7. Hinta 10 €. Lei-
reille mahtuu 18 leiriläistä. 
Ilm. viim. 25.6. kirkkoherran-
virastoon, p. (08) 882 3100. 
Lisätietoja leireistä Tiinalta, 
p. 040 571 4636 tai tiina.in-
keroinen@evl.fi.
Partiotoiminnan käynnis-

Juustokeittoa myydäään 
lähetyksen hyväksi keski-
viikkona 18.6. kello 12–14 
Tyrnävän seurakuntata-
lossa. Hinta 5 euroa litra. 
Oma astia mukaan.

9.10. Paluulähtö klo 19.15. 
Kyyti ilmainen. Järjestää lä-
hetys- ja diakoniatyö. Ilmoit-
tautumiset ma 9.6. mennessä 
Inkeri Kujala, p. 044 7521 239 
tai Sinikka Ilmonen, p. 044 
7521 226. Ks. ohjelma esim. 
www.lahetysjuhlat.fi.
Raamattu-ja rukouspiiri 
keskiviikkona 18.6. klo 18.30 
seurakuntatalolla. Joh. 18.
Hartaudet torstaina 19.6. klo 
13.15 vuodeosastolla, klo 14 
Alatemmeksen vanhainkodilla.
diakoniatyöntekijöiden ajan-
varaus varmimmin keskuste-
luja varten: Tupoksessa Marja-
Liisa Hautamäki ma ja to klo 
9–10, p. 044 7521 227 ja kir-
konkylä Sinikka Ilmonen ke ja 
pe klo 9–10, p. 044 7521 226.
lähetystyö: Juhannusjuus-
totilaukset lähetyssihteeri In-
keri Kujalalle, p. 044 7521 239 
sunnuntaihin 15.6. mennessä. 
Perunarieskaa ja kuivakakku-
ja myytävänä keskiviikkona 
18.6. klo 18 seurakuntatalolla 
lähetyksen hyväksi. Lähetyk-

tämispalaveri ma 16.6. klo 
17. Rönön tiloissa. Tervetuloa 
kaikki asiasta kiinnostuneet.
Kesäillan konsertti ke 18.6. 
klo 19 seurakuntatalossa. Ba-
ritoni Timo Perkkiö ja Pudas-
järven kirkkokuoro kanttori 
Jukka Jaakkolan johdolla.
Rauhanyhdistykset: Su 8.6. 
Kesäseurat Jongulla Tarha-
lassa klo 13 ja 19 ja Seurat 
Kurenalan ry:llä klo 17. (P. 
Kinnunen, I. Jurmu). Pe 13.6. 
nuorten seurailta Hilturan-
nassa klo 20. Su 15.6. kesä-
seurat Hetekylän koululla klo 
12 ja 18.30 ja Ervastissa ry:n 
mökillä su 15.6. klo 13 ja 19. 
(H. Saarikoski, A. Savela). 
Kastettu: Leevi Tapio Siliä-
maa, Anna Iida Sofia Puo-
lakanaho, Amalia Bettiina 
Riekki, Joonas Valtteri Pu-
hakka, Elias Aleksanteri Hil-
tula, Väinö Hietala.
Kuollut: Väinö Hietala, 2 
tuntia.

Hei! Olen Tiina Tölli, 
seurakunnan uusi kesätyöntekijä! 

Olen alun perin kotoisin Lumijoelta, mutta pääsin 
ylioppilaaksi Norjasta, kansainvälisestä United World 
Colleges -IB-koulusta. Nyt opiskelen Glasgow’ssa Iso-
Britanniassa, jossa luen psykologiaa ja sosiologiaa 
perinteikkäässä Glasgow’n yliopistossa.
Opiskelun lisäksi aika kuluu muun muassa. partiossa 
ja Iso-Britannian Punaisen Ristin ensi-apuhommissa. 
Tämän lisäksi harrastan liikuntaa, elokuvissa käyntiä ja 
vietän aikaa ystävien kanssa 
Glasgow’n monissa ihanissa 
kahviloissa.
Nyt olen kuitenkin tulossa 
kesäksi Suomeen ja 
kesätöihin seurakunnan 
leirihommiin. Luvassa on siis 
vauhdikas ja tapahtumarikas 
kesä leirien parissa. Odotan 
jo innolla teidän nuorten 
tapaamista!
Tavataan leireillä!

Terveisin Tiina

sen arpoja myytävänä paikal-
lisissa liikkeissä ja johtokun-
nan jäsenillä.
Partiotyö: Torstaina 5.6. Ma-
ke päivystää partiotoimistos-
sa klo 14–16. Pökkelölle läh-
tevien johtajien 3. kokous 
partiotoimistossa klo 16–17. 
Ke 18.6. Limingan seura-
kuntatalolla Pökkelölle läh-
tevien leiriläisten 1. kokous 
klo 17–18 ja johtajien 4. ko-
kous klo 18–20. Lippukun-
nan kesäleiri PÖKKELÖ CI-
TY 08 Hossan Seipiniemes-
sä 14.–19.7. Sudenpennut lei-
rillä 17.–19.7. Ilmoittautumis-
kaavakkeet  ja ennakko-oh-
jeet jaossa Kotikolon etei-
sessä. Ilmoittautumiskaavak-
keet palautetaan partiotoi-

Ympäristöilta 
Riekinkankaalla 
torstaina 12.6. kello 18
Illan aluksi pistetään käytöstä poistettu irtaimisto 
kierrätykseen huutokauppaamalla ovia, komeroita, 
tuoleja ym. tavaraa.
Huutokaupan jälkeen opetellaan yhdessä, kuinka 
hautausmaalla syntyvä jäte lajitellaan ja kuullaan 
laajemminkin seurakunnan ympäristöohjelmasta.
Tilaisuuden päätteeksi on hartaushetki ja iltakahvit.
Tervetuloa kesäisen kauniille kirkonmäelle!

mistoon tai kirkkoherranvi-
rastoon. Leirikirjeet jaetaan 
1. leiriläiskokouksessa. Mark-
ku Korhonen vapailla ja vuo-
silomalla 19.–29.6.
Rauhanyhdistys: Perjantaina 
6.6. klo 19 nuotioilta Saara ja 
Pekka Raappanalla. Sunnun-
taina 8.6. klo 14 seurat Ala-
temmeksen vanhainkodilla 
ja ry:llä sekä klo 18.30 seurat 
ry:llä. Sunnuntaina 15.6. klo 
14 ja 18.30 seurat ry:llä.
Kastettu: Elias Aleksante-
ri Hiltula, Juuso Henrik Luu-
kinen, Silja Katariina Parkki-
nen, Valtteri Topias Pulkka-
nen, Heta Loviisa Stenius ja 
Milja Eveliina Ylimäki.
Kuollut: Irja Annikki Pietilä 
e. Härmä, 70.
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Seurat su 15.6. klo 18 ry:llä.
ehtoollishartaus ti 17.6. klo 
14 Vaarintalolla ja klo 14.30 
Ainolassa.
Varhaisnuorten kesäleirit ja 
lasten kesäkerho ks. Pulkki-
la alempana.
Kastettu: Nooa Aarni Matias 
Kinnunen.
Kuulutettu:  Sampo Mika-
el Seppälä ja Liisa Anna Eli-
na Säärelä.
Kuollut: Bertta Kustaava He-
poaho s. Hankonen, 91.

PulKKIla
lähetystiimin kokous to 5.6. 
klo 17.
lauluilta to 5.6. klo 18 pap-
pilassa. Tervetuloa laula-
maan!
Seurat su 8.6. klo 13 ry:llä.
Kirkkoneuvoston kokous 
ma 9.6. klo 18 Piippolan seu-
rakuntatalolla.
liikuntarajoitteisten virkis-
tyspäivä to 12.6. klo 11 Sel-
kälässä.
Junnonojan kesäjuhlat su 

15.6. klo 19 Junnonojan ru-
koushuoneella. Martti Arkki-
la ja Timo Hakkarainen.
22.5. olleen Puutarhaillan 
tuotto yhteisvastuulle oli 
204,20 euroa. Kiitos osallis-
tujille.
Piippolan ja Pulkkilan päi-
väleirit 2.–3.7. (6–10-vuotiail-
le) ja yöleiri Ristironkkelissa 
8.–9.7. (11–14-vuotiaille), lei-
reistä on pieni maksu, lisätie-
toja ja ilmoittautumiset 13.6. 
mennessä Alli Visuri, p. 040 
520 0065. 
Kesäkerho 11.7. klo 13–15 
(94–02-syntyneille), ilmoit-
tautuminen 27.6. Katariina 
Rautiolle, p. 040 742 7669.
Kastettu: Emma Laura Aliisa 
Hakkarainen, kirj. Kempele.

PYHänTä
Pyhännän rippinuorison ko-
ko ikäluokalle Sulo-papin 
viesti:
Olen Erkki Pirin sijaisena 
5.–13.6. Kaikki ne Pyhännän 
rk-nuoret, jotka menevät 

Omat eväät ja sään mukai-
nen vaatetus. t. Jonna, Min-
na, Pirkko.
Juustokeiton myyntiä lähe-
tystyön hyväksi to 19.6. klo 
9–11 Ruukin srk-talolla.
Rauhanyhdistykset: Pe 6.6. 
klo 19 ompeluseurat Ruu-
kin ry:llä. La 7.6. klo 18 seu-
rat Revonlahden ry:llä, Lau-
ri Lepistö, Aimo Hautamä-
ki. Su 8.6. klo 13 ja 18.30 seu-
rat Ruukin ry:llä, Kauko Säk-
kinen ja Mikko Kälkäjä. Klo 
13.30 hartaus Mäkelänrin-
teellä, Esa Saukko. Ti 10.6. 
klo 19 seurat Luohuan ry:llä. 
Ke 11.6. klo 19 kesäkeskiviik-
koilta Heli ja Pauli Karhu-
maalla. Pe 13.6. klo 19 ompe-
luseurat Ruukin ry:llä, Hannu 
Aitto-oja. 14.–15.6. Saarikos-
ken kesäseurat: La 14.6. klo 
19 seurat koululla, su 15.6. 
klo 12 ja 18.30 seurat koulul-
la, Olavi Korkiakoski, Voitto 
Kalliokoski.
Kuollut: Väinö Johannes 
Ruskoaho, 74.

SIIKaJOKI
Seurakuntatoimisto avoin-
na kesän ajan maanantaisin 
klo 9–13, p. 010 4250 299.
SissiP3:n vuosijuhlan mes-
sun jälkeen su 8.6. päivä jat-
kuu ruokailulla srk-talolla, 
ruokailun jälkeen päiväjuh-
la ja juhlakokous noin klo 14. 
Sissipataljoonan ystävät ja 
veteraanit puolisoineen ter-
vetuloa. Ruokailuun ilm. 6.6. 
mennessä kirkkoherranviras-
toon, p. 010 5240 270.
Virsihetki Puistolassa ti 10.6. 
klo 13. Yrjö Nissinen
Rauhanyhdistys: Su 8.6. klo 
17 seurat ry:llä. Ti 10.6. klo 19 
äitien ja isien ilta Heikki Ha-
hon rannassa (nyyttikestit).

VIHanTI
Hartaus ke 11.6. klo 12 van-
hainkodilla. 
Virsihartaus uusien urku-
jen äärellä ke 11.6. klo 14 kir-
kossa.
Siikasalon seurakunta jär-
jestää Oulun lähetysjuhlil-

le yhteiskuljetuksen la 14.6. 
Auto lähtee Vihannista klo 8. 
Ajaa Paavolan, Ruukin ja Re-
vonlahden kautta Ouluun ja 
illalla takaisin. Hinta 5 €. Ilm. 
srk-toimistoon 6.6. mennes-
sä, p. 010 4250 271. Junamat-
kakin on mahdollinen, juna 
lähtee Vihannista klo 8.02.
Kesäilta soi ke 18.6. klo 20 
kirkossa.
Seurakuntaleiri 16.–19.7. Ka-
lajoen Kristillisellä Opistolla. 
Mukavaa ohjelmaa. Täysihoi-
tohinta 60 € matkoineen. Si-
tovat ilm. viim. 7.7. Vihannin 
srk-toimistoon, myös Ruukis-
ta lähtevät. p. 010 4250 271. 
Ilmoittautuneille leirikirje ja 
tarkemmat tiedot. 
Rauhanyhdistys: Su 8.6. 
klo 13 Alpuan seurat ry:llä, 
Markku Holma, Ilpo Sippola. 
Su 15.6. klo 17 kirkonkylän 
ry:n seurat. Tuomo Hilliaho, 
Markku Holma.
Kastettu: Mette Lyydia Sauk-
ko ja Leo Juhani Siltala.
avioliittoon kuulutettu: 

Hartaus torstaina 5.6. klo 
13.15 Limingan sairaalassa.
Hartaus perjantaina 6.6. klo 
13.30 Kotolassa.
Virsikirkko sunnuntaina 8.6. 
klo 15 Honkakoskella, Hon-
kakoskentie 33, Ängeslevän 

Ylipää.
Kesäillan lauluhetki torstai-
na 12.6. klo 19 Airi ja Heikki 
Anttilalla, Kylmäläntie 69.
Hartaus perjantaina 13.6. klo 
10.30 Sotainvalidien palve-
lutalolla.
Hartaus torstaina 19.6. klo 
13.30 Lepolassa.
Rippikoulu: Ryhmä II: rippi-
koulu perjantaina 13.6. klo 
9–15 Tyrnävän seurakunta-
talolla, lauantaina 14.6. läh-
tö Ouluun lähetysjuhlille klo 
9 Tyrnävän seurakuntata-

Sanan ja rukouksen ilta ke 
11.6. klo 18 Vihannin seura-
kuntatalolla. Puhujana Pirk-
ko Vesavaara.

RuuKKI
diakonissa päivystää: ma 
16.6. klo 9–10 Revonlahden 
srk-talolla. Ti 17.6. klo 9–11 
Tuomiojan vanhustentalolla.
lasten kesäpäivälei-
ri 5–10-vuotiaille to 5.6. 
klo 11–19. Tönkyräkankaal-
la. Mukaan omat eväät, tar-
peeksi vaatetta ja iloista 
mieltä. Lapset lähtevät lin-

ja-autolla srk-talojen pihalta 
seuraavasti: klo 11.00 Revon-
lahti, 11.15 Ruukki, 11.30 Paa-
vola. Vanhemmat hakevat il-
lalla klo 19. 
nyt on kivaa tekemistä ke-
säkerhoissa! Paavolan srk-
talolla ma 9. ja 16.6. klo 
10–14. Revonlahden srk-ta-
lolla ti 10. ja 17.6. klo 10–14. 
Ruukin srk-talolla ke 11. ja 
18.6. klo 10–14. Ollaan ko-
ko ajan ulkona: leikkien, as-
karrellen, pelaten ja pikku-
kirkkoillen ennen eväiden 
syöntiä. Ilm. paikan päällä. 

Kirkkoherranvirasto Piip-
polassa on avoinna ma, 
ke, to ja pe klo 9–13.
Seurakuntatoimistot 
avoinna ma ja pe klo 
9–12.
Seurakunnan kaikki kir-
kot ovat avoinna kesäai-
kaan 25.6. –3.8. ke-la klo 
10–16 ja su 11–14, muina 
aikoina sopimuksen mu-
kaan. Piippolan, Pulkki-
lan, Pyhännän ja Rantsi-
lan kirkot toimivat tiekirk-
koina.

Kirkkoherra erkki Piri lo-
malla 5.–13.6., sijaisena Su-
lo Kautto.
Omaishoitajien leiripäivä 
ma 9.6. Rantsilassa. 
Kirkkoneuvoston kokous 
ma 9.6. klo 18 Piippolan seu-
rakuntakodissa.
liikuntarajoitteisten leiri-
päivä to 12.6. klo 11 alkaen 
Kestilän Selkälässä, lisätieto-
ja ja ilmoittautuminen 9.6. 

mennessä oman kappelin 
diakonissalle.

KeSTIlä
Kestilän rippikoulun leiri-
jakso 2.–6.6., konfirmaatio-
harjoitus la 7.6., valokuva-
us kirkossa su 8.6. klo 8.30 ja 
konfirmaatio klo 10 kirkossa.
nuotioilta pe 6.6. ja 13.6. klo 
19 ry:llä.
Seurat su 8.6. klo 12, Pek-
ka Katainen, Sakari Yrjänä ja 
su 19.6. klo 19 ry:llä, Tuomo 
Koivukangas.
Kestilän ja Pyhännän kesä-
leiri Kangasjärvellä Kestiläs-
sä 6–10-vuotiaille 16.–17.6. ja 
11–14-vuotiaille 17.–19.6. Lei-
rit ovat maksullisia. Ks. tar-
kemmin kuntatiedotteessa. 
Ilmoittautumiset 11.6. men-
nessä: Kestilä: kunnanvirasto, 
p. 811 3111, Pyhäntä: Marke 
Rautiala, p. 040 561 1216.

PIIPPOla
urkuvartti ke 11.6. klo 12 kir-
kossa, Unto Määttä.

muualle rk-leireille tänä ke-
sänä, tuokaa minulle tarkis-
tettaviksi seurakuntaan tu-
tustumisvihkonne, jotta näin 
keventäisimme kirkkoherran 
työtä. Olen teille tavattavissa 
Pyhännän srk-toimistossa to 
5.6. ja ke 11.6. klo 15–18.30 
tätä varten. Jos jollakulla on 
tarve tarkistuttaa vihkonsa 
jo aikaisemmin, sovitaan siitä 
kännykälläni, 020 710 9871. 
Tarvittaessa asian hoito myös 
kotini kautta, Koulutie 7. 
Päivärippiksen rk–leiri to 
12.6.–pe 13.6. elämysjaksona 
Pyhännän Majoitus Rosen-
bergillä Sipolankylässä. Kaik-
ki mukaan. Ohje leiriä varten 
annetaan myös kirjeenä. 
La 14.6. klo 9 alkaen päivä-
rippikoulun albojen sovitus, 
konfirmaatioharjoitus ja -val-
mistelu Pyhännän kirkossa. 
Kaikki mukaan. Ks. rippikir-
kosta jumalanpalvelusosion 
kirkolliset edeltä.
Seurat ja lauluilta la 7.6. klo 
19 ry:llä.

Seurat su 8.6. klo 16 ry:llä, 
Keijo Kukkola ja Arvo Pyykölä.
Omaishoitajien leiripäivä 
ma 9.6. Rantsilassa.
urkuvartti ke 11.6. klo 12 
kirkossa, Veijo Kinnunen.
Hartaus Nestorissa su 15.6. 
klo 13.30. 
Seurat su 15.6. klo 16 ry:llä.
Kestilän ja Pyhännän kesä-
leiri Kangasjärvellä, ks. Kes-
tilä ylempää.
Kastettu: Miia Marika Tör-
mälehto, Eeli Akseli Korsu-
lainen.

RanTSIla
Seurakuntatoimisto palve-
lee jälleen omissa tiloissaan 
9.6. lähtien.
Seurakuntatalo muutoin sul-
jettu 31.8. saakka.
Ompeluseurat pe 6.6. klo 19 
Rantsilan ry:llä.
Varttuneiden kerho ke 11.6. 
klo 13 ry:llä.
Toimintailta pe 13.6. klo 19 
ry:llä.

lolta ja rippikoulu 16.–18.6. 
klo 9–15 Tyrnävän seurakun-
tatalolla. Leiri Kesäkodilla 
23.–27.6. Konfirmaatio sun-
nuntaina 29.6. klo 10 Tyrnä-
vän kirkossa ja klo 14 Tem-
meksen kirkossa.
Yhteisvastuukeräyksen 
tuotto tänä vuonna oli 7 210 
euroa. Lämmin kiitos kaikil-
le vastuunkantajille, lahjoit-
tajille ja yhteistyökumppa-
neille.
diakoni Riitta Pesonen lo-
malla 9.–15.6.
Kirkkokuoro on julkaissut 
CD-levyn Uusi taivas, maa. 
Levyjä myytävänä kirkko-
herranvirastossa, hinta 10 
euroa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Lauantaina 14.6. klo 19 nuo-
tioilta Hannu Rekisellä. Sun-
nuntaina 15.6. klo 16 seurat 
ry:llä, Kalervo Hänninen ja 
Eero Lohilahti.
Murron rauhanyhdistys: Ke-
säseurat: lauantaina 7.6. klo 

18 seurat ry:llä, sunnuntaina 
8.6. klo 13 seurat ry:llä ja klo 
18 seurat ja ehtoollinen Tyr-
nävän kirkossa. Perjantaina 
13.6. klo 19 pihaseurat Anne 
ja Seppo Vaaralalla, Pajulan-
tie 52. Sunnuntaina 15.6. klo 
16 seurat ry:llä.
Kuollut: Liisa Kauppi s. Kan-
tola, 95; Väinö Eero Fyrstén, 
77; Esko Iisakki Haastola, 70.

TeMMeS
Siioninvirsiseurat tiistaina 
10.6. klo 18 Ritva ja Olli Iso-
koskella, Haurukyläntie 16.
Kesäillan virsihetki keski-
viikkona 18.6. klo 18 Tem-
meksen kirkossa, kahvit kir-
kon pihalla. Kuljetuspyyn-
tö Olavi Savela,p.  0400 280 
678. 
Hartaus torstaina 19.6. klo 
10.30 Mäntyrinteellä.

Tyrnävällä vietetään 50 vuotta sitten 
Tyrnävällä ripille päässeiden kirkkopyhää 

sunnuntaina 15.6.

Päivä alkaa messulla kello 10 Tyrnävän kirkossa. 
Messun  toimittaa Leila Ikonen, kanttorina on 

Heikki Lumiaho. 

Messun jälkeen on ruokailu ja 
muuta ohjelmaa seurakuntatalossa.

Diakonissa päivystää 
Revonlahden srk-talolla ma 16.6. ja 30.6. sekä 28.7. klo 9–10
Ruukin vanhustentalolla ke 25.6., 2.7. ja 30.7. klo 9.30–10.30
Paavolassa torstaisin 26.6., 10.7., 24.7. ja 31.7. klo 9–11 
Tuomiojalla ti 17.6. ja ma 21.7. (huom! päivä) klo 9–11
Luohualla ti 24.6. ja 22.7. klo 9–11. 
Siikajoen seurakuntatoimisto on avoinna kesän ajan 
maanantaisin klo 9-13, p. 010 4250 299.
Vihannin seurakuntatoimisto on suljettu 
juhannusviikolla ma-pe 16.–20.6.

Eläkeläisten leiripäivä 
Kesäkodilla maanantaina 16.6. Lähtö kello 8.45 Temmeksen 
srk-talolta ja kello 9 Tyrnävän seurakuntatalolta, paluu kello 
16 mennessä. Osallistumismaksu 5 euroa, sisältää kyydin, 
ruokailun ja kahvin. Ilmoittautuminen 12.6. mennessä 
khranvirastoon, p. 5640 600.

Retki 
Valamoon ja 
Lintulaan 
Koko Siikasalon 
seurakunnan väelle ke 27.8. 
Lähtö aikaisin aamulla 
ja paluu myöhään illalla. 
Syömme Valamossa 
noutopöydästä ja 
tutustumme alueeseen 
oppaan johdolla, 
käymme myös Lintulassa. 
Hinta noin 40 euroa 
lähtijämäärästä riippuen. 
Ilmoittautumiset Vihannin 
seurakuntatoimistoon, p. 
010 4250 271 tai Raijalle 
viimeistään ke 6.8.

Juustokeittoa myydäään 
lähetyksen hyväksi keski-
viikkona 18.6. kello 12–14 
seurakuntatalossa. Hin-
ta 5 euroa litra. Oma astia 
mukaan.

Mikko Juhana Ervasti, Pudas-
järvi evl ja Heidi Marianne 
Vuorma, Kemi evl. 
Kuollut: Setti Sakarias Pitkä-
kangas, 82.

Rippikoulutapaaminen
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Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

• 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

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

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

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 � min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Avoinna ma-pe 10-17
Puh. 040 521 7107

Piriläntie 145, 90440 Kempele
www.loimaankivi.fi

maritta.mottonen@loimaankivi.fi

LAAJA MUISTOKIVI-
NÄYTTELY

•KAIVERRUKSET
Mallikivet -10%

Avoinna ma-pe 10-17, la 10-14
Puh. 040 521 7107

Piriläntie 145, 90440 Kempele

P E R U N K I R J O I T U K S E T
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin. 
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Sisältöä elämään.

Kirjakaupoista kautta maan sekä

 Lahjaksi 
ke sän juhliin

ANNA-MARI KASKINEN

Elämän juhlaa
Lämminhenkiset runot ja raikkaat kuvat ilahduttavat 
elämän merkkihetkinä. Upea lahjakirja kesän juhliin. 
Ovh. 25,90

TIINA LAANINEN – MINNA L. IMMONEN

Sydänkultaa
Rakkauden sanoja

Elämänohjeita ja viisautta rakastuneille niin juhlan 
kuin arjen keskellä. Romanttista lahjakirjaa täyden-
tää kaunis akvarellikuvitus ja tyylikäs ulkoasu. 
Ovh. 28,90

MAIJA PAAVILAINEN

Myötätuulta
”Olkoon mukanasi luottamus 
omiin voimiin ja myötäinen 
tuuli.” Suositun kirjailijan 
rohkaisevat aforismit ja 
merelliset piirrokset on ilo 
antaa ja saada lahjaksi. 
Ovh. 16,90

LIISA PAJUKAARRE – MINNA L. IMMONEN

Seitsemän kukkaa tyynyn alla
Kukkalegendoja

Ihania tarinoita ja kiehtovia legendoja luonnonku-
kista. Kertomusten mukana voi samoilla kukkien 
syntymäpaikoille, antiikin ajoille asti. Nostalginen 
akvarellikuvitus. Ovh. 28,90

PIRKKO LEHTIÖ

Seniorin 
rukouskirja
Lahjaksi ja virikkeeksi. 
Oiva kumppani hänelle, 
joka etsii ja kyselee 
uuden elämänvaiheen 
edessä. Kirja henkii 
kiitollisuutta eletystä ja 
luottamusta tulevaan. 
Ovh. 23,90

NIILO RAUHALA

Kirkkailla vesillä
Sanoja sydämeltäni

Rauhala yhdistää virsi- ja 
laululyriikkansa muistelevaan, 
pohtivaan tekstiin.  Kosketta-
va kuvitus heijastaa runoilijan 
ominta sielunmaisemaa: 
Lappia, pohjoisen lumoavaa 
luontoa. Ovh. 28,90

J a K e l u H ä i r i ö t 
ilmoitetaan Postin asiakaspalveluun, 

p. 0200 71 000 

www.minkatahden.fi
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Työnäkynä 
kulttuurinsuojelu

Emma Holmström aikoo tallentaa Kambodzhan 
vähemmistökansojen kulttuuria karaokelevyille. 
Karaoke on Kambodzhassa valtavan suosittua, 
Holmström kertoo. 

Pudasjärveltä kotoisin oleva 
Emma Holmström on läh-
dössä Kambodzhaan kris-
tilliseen palvelutyöhön. 

Hän on yksi Suomen Lähetys-
seuran 17 uudesta lähetystyönte-
kijästä, jotka siunataan tehtäviin-
sä Oulun lähetysjuhlilla 15. kesä-
kuuta.

Holmströmin työkenttä sijait-
see Ratanakirissa, Kambodzhan 
köyhimpiin kuuluvalla alueella. 
Työhön kuuluu vähemmistökan-
sojen kulttuuriperinnön suojelua 
ja dokumentointia. 

– Kun sain tämän tehtävän, 
kaikki tuntui loksahtavan pai-
koilleen. Tunnen Kambodzhan 
kulttuuria jo ennestään, sillä tein 
graduni sen kansallisidentiteetis-
tä ja historiasta. Kohdepaikassa-
ni pääsen tekemään juuri sosiaa-
liantropologin työtä, johon mi-
nulla on koulutus, Holmström 
iloitsee.

Lähetystyö oli Holmströmil-
le tuttua jo kodin perintönä, sil-
lä hän on itse asunut lähetyslap-
sena Papua-Uudessa-Guineassa 
kuuden vuoden ajan. Vanhem-
mat ovat toimineet lähetystyös-
sä sen jälkeenkin.

– Koen voimakkaasti oleva-
ni pudasjärveläinen, vaikka en 
ole siellä juuri asunutkaan. Lu-
kion kävin siskoni kanssa sisäop-
pilaitoksessa Australiassa, ja yli-
opisto-opinnot suoritin Englan-
nissa. Keniassa työskentelin vii-
si vuotta, joista yhden Unescon 
konsulttina. Suomessa olen ol-
lut nyt vuoden – viihtyisin tääl-
läkin todella hyvin, Holmström 
vakuuttaa.

Perinteet ja 
lähetys ristiriidassa?
Suomen Lähetysseura lähettää 
uusia työntekijöitä yleensä yh-
teistyökirkon tai -järjestön tar-
peiden mukaan. Näin kävi nyt-
kin. International Co-operation 
Cambodia, Kambodzhassa toi-
miva seitsemän kristillisen jär-
jestön yhteistyöjärjestö, ilmoit-
ti tarvitsevansa työntekijää kult-
tuurin suojelutyöhön. 

– Tarvitaan usein joku ulko-
puolinen tuomaan tietoisuuteen, 
että paikallinen kulttuuriperin-
tö on vaarassa. Ratanakirin alu-
een musiikin, tarinaperinteen ja 
leikkien tallentamisella on kiire, 
Holmström kertoo.

Hän vertaa tehtäväkenttää Ka-
levalan aineiston keräämiseen. 
On tärkeää auttaa pieniä kanso-
ja luomaan oma kulttuuri-identi-
teetti, joka antaa pohjan ponnis-
taa eteenpäin. 

– Kulttuurinsuojelu on pitkäl-
lä tähtäimellä yhtä tärkeää kuin 
jokin vesiprojekti tai terveystyö. 
Me kaikki tarvitsemme kulttuu-
ri-identiteettiä, se kertoo meille 
keitä olemme ja mistä tulemme. 

Mutta miten voi olla mah-
dollista julistaa uutta uskontoa 
ja suojella samalla alkuperäis-
tä kulttuuria? Holmström ei näe 
tässä ristiriitaa. 

– Tietoisuus juurista on tärke-
ää, vaikka jättäisikin osan van-
hoista tavoista ja uskomuksis-
ta taakseen. Kristinusko on hy-
vin vapauttava uskonto: se voi va-
pauttaa kambodzhalaiset henki-
en pelosta, jonka vallassa monet 
heistä elävät. 

Holmström painottaa, ettei lä-
hetystyön tarkoitus ole tehdä kai-
kista länsimaalaisia. Kristinusko 
voi elää mukana erilaisissa kult-
tuureissa. 

– Olen lapsesta saakka nähnyt, 
miten monenlaista lähetystyö voi 
olla, Holmström sanoo.

Kristinusko 
saamassa jalansijaa
Kambodzha kuuluu Suomen Lä-
hetysseuran uusiin kohdemai-
hin. Se on myös meneillään ole-

van Tasaus-kampanjan avustus-
kohde. Thaimaan ja Vietnamin 
välissä sijaitseva 14,6 miljoonan 
asukkaan valtio kuuluu maail-
man köyhimpiin. 

– Kambodzha on kehittymäs-
sä voimakkaasti, mutta täytyy ky-
syä kenen ehdoilla kehitys tapah-
tuu. Vähemmistöheimot ovat ai-
ka lailla puristuksissa. Heillä on 
vähän koulutusmahdollisuuksia 
ja harvat osaavat lukea. Heidän 
maanviljelyyn perustuva elinkei-
nonsa on uhattuna. Kasvava tu-
rismi voi tuoda uusia elinkeino-
ja, mutta olla myös uhka, Holm-
ström tietää.

Tällä hetkellä Kambodzhassa 
on uskonnonvapaus. Maalla on 
voimakas buddhalainen identi-
teetti, ja enemmistö väestöstä on 
buddhalaisia. 

– Punakhmerien hirmuhallin-
to pyrki tukahduttamaan kaikki 
uskonnot ja toisinajattelijat. Voi-
daan puhua kansanmurhasta: 
kommunistien käsissä kuoli lä-
hes kaksi miljoonaa ihmistä. 

Kristittyjä Kambodzhassa on 
noin 200 000, ja he kuuluvat itse-

näisiin, maallikkojohtoisiin seu-
rakuntiin. Kirkosta ei voi oikein 
vielä puhua.

Emma Holmström ei lähde 
varsinaiseen julistustyöhön, mut-
ta haluaa palvella kristillisen lä-
himmäisenrakkauden hengessä. 

– Usko antaa työlleni moti-
vaation. Palvelen sillä ammatti-
taidolla, joka minulla on. Olen 
mukana paikallisessa seurakun-
nassa ja todistan uskostani sa-
noin ja teoin.

Eikö poliittisesti epävakaisiin 
oloihin ja kulttuurien murrok-
seen lähteminen arveluta Holm-
strömiä?

– Olen tottunut toimimaan 
eri kulttuureissa ja monikulttuu-
risessa ympäristössä. Nöyrällä ja 
uteliaalla asenteella kun lähtee, 
löytyy kyllä ystäviä ja perhe. Nöy-
ryys tarkoittaa sitä, ettei kuvittele 
tietävänsä kaikkea parhaiten. 

– Elää voi niin monella taval-
la, mutta samanlaisia ihmisiä me 
kaikki olemme, kulttuurista riip-
pumatta, tietää Holmström.

riiKKa VuoriJärVi

Kambodzha on yksi maailman köyhimpiä valtioita.

A r i  V i t i ka in e n

A r i  V i t i ka in e n

P i r r e  S aa r i o

Kulttuurinsuojelu on 
pitkällä tähtäimellä 
yhtä tärkeää kuin 
jokin vesiprojekti tai 
terveystyö. Me kaikki 
tarvitsemme kulttuuri-
identiteettiä, se kertoo 
meille keitä olemme ja 
mistä tulemme.
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1. kivi

Suomessa saa tuputtaa ihmisille 
kaikenlaisia asioita ja aatteita. Sii-
nä ei ole mitään pahaa. Länsimai-
sen yhteiskunnan tärkeimpiä arvo-
ja on, että ihmisiin saa yrittää vai-
kuttaa. Se on parlamentaarisen de-
mokratian yksi elinehto. 

Sossut tunkevat ihmisille vaa-
leanpunaista aatettaan. Hyvä niin. 
Kokoomus haluaa tarjoata äänes-
täjille jotain tosi sinistä.  Siitä vaan.  
Uskokoon siniseen, ken haluaa, 
vaikka  kivenheittäjä ei uskokaan.

Toinen taas tarjoaa orasta kas-

vatettavaksi. Joku on kuulemma 
maan ystävä ja haluaa, että muut-
kin ryhtyvät maan ystäviksi.

Eikä tarjonta lopu yksinomaan 
politiikkaan. Monenlaista maail-
mankatsomusta ja vippaskonstia 
on mielen markkinoilla. Fysiikan 
Taoa, Zeniä ja jousella ampumis-
ta, karmaa ja kermaa, Dalai La-
maa, guruja, swameja, Tarokkia ja 
Törökkiä.

Tarjota saa lähes kaikkea kuten 
oikein onkin.  

Kristinuskoa ei sen sijaan saa 

tarjota. Silloin mestaroidaan tois-
ten mielillä. Muilla on oikeus lähe-
tystyöhön, mutta kristityillä ei.

Pinna loppuu lyhyeen, kun mai-
nitsee nimen Jeesus. Kolmiyhtei-
nen Jumala vimmastuttaa. Paava-
li potuttaa.

Sen sijaan Zen käy kaupaksi, 
kun sillä on niin hyvä nimikin. Z-
kirjain säväyttää aina, vähän niin 
kuin Zorro-sanassakin. Tai eloku-
vassa Z – hän elää.

Ja miten sykähdyttävältä kuu-
lostaa sanapari fysiikan Tao, siinä 

täytyy olla jotain aivan erityisen 
kosmista. Ehkä kokonainen maa-
ilmankaikkeus, mikro tai makro?

Kyllä fysiikan Tao aina öylätin 
tai vihkiveden voittaa. Ahtisaar-
noista nyt puhumattakaan.

Kristinuskolla ei ole oikeutta lä-
hetystyöhön kuten muilla uskon-
noilla. Sanoohan sen järkikin.

Rauhan Tervehdys tarttuu haas-
teeseen ja heittää ensimmäisen ki-
ven. Jos se osuu ja tekee kipeää, se 
on tarkoituskin.

Fysiikan Tao

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi osoitteessa:
www.oulunseurakunnat.fi/lahetysjuhlailmo

tai talkootoimistoon p. 044-3161435

Valtakunnallisilla 
Lähetysjuhlilla 
löytyy kaikenlaista 
ohjelmaa moneen 
makuun. Yksi juhlilla 
esiintyvistä bändeistä 
on Herranjestaat, joka 
nousee Oulun Energia 
Areenan lauteille 
laulattamaan Yökahvilan 
asiakaskuntaa. 

Areenalla on tilaa kuin 
pienessä kylässä, mut-
ta miten mahtuu kuu-
sihenkinen bändi Lähe-

tysladaan? Pelti soi ja saranat vin-
kuvat, kun jätkät ahtautuvat au-
toon sisään. Kysymyksiin vastai-
lee Herranjestaiden basisti Matti 
Haapalainen.  

Miltä Ladan takapenkillä 
tuntuu?
– Aika ahtaaltahan tämä tuntuu 
sällien kanssa ahtautuessa, mel-
kein hiipii klaustrofobiset fiilik-
set päälle. No, Ladassa on aina-
kin tunnelmaa. 

Onko sinulla erityisiä Lada-
muistoja?
– Kaverin isällä oli Lada, jolla se 
kuskasi meitä aina jalkapallot-
reeneihin. Sen muistan, että au-
tossa oli älyttömän kuuma vuo-
denajasta riippumatta ja se piti 

kauheaa meteliä.

Kerro Herranjestaista. 
– Meitä pyydettiin soittamaan 
lähetysjuhlille, joten me ollaan 
ihan projektibändi. Meillä on ta-
kana yksi keikka yhteen toiseen 
tilaisuuteen. Herranjestaat koos-
tuu musiikkialan pitkänmatka-
laisista ja bändin jätkät soittele-
vat monissa eri kokoonpanoissa. 
Lähetysjuhlien keikka on keikka 
monien joukossa. 

Mistä nimi bändille?
– Kun ei oltu keksitty nimeä, niin 
pitihän bändille jokin nimi an-
taa…

Minkälaisen setin te vedätte 
Yökahvilassa?
– Laulatamme perjantaina sekä 
lauantaina yleisöä liveoke-bän-
dinä. Kaikille rippikoulun käy-
neille tutusta Punaisesta laulu-
kirjasta on valkattu etukäteen 
lista, josta Yökahvilassa kävijät 
voivat valita laulettavia kappalei-
ta. Liveoken lisäksi esitämme pa-
ri omaa versiota punaisen kirjan 
lauluista. 

Mikä olisi sinun mielestäsi 
hyvä virsi Herranjestaiden 
sovitettavaksi?
Virttä 510 ”Sinä, Jeesus, ymmär-
rät parhaiden” voi helposti sovit-
taa eri versioihin. Olen soitellut 
sitä muun muassa irlantilaisena 
versiona ja toimii hyvin. Lisäk-

No voihan 
Herranjestaat!

si virressä on hyvä melodia sekä 
sanat. 

Olet itse mukana 
seurakuntien toiminnassa. 
– Joo, olen ollut kolme vuotta 
Tyrnävän seurakunnassa nuori-
sotyönohjaajana oppisopimus-
koulutuksella. Valmistun nyt ke-
säkuun lopulla. Olin jo nuorena 
mukana seurakunnan toimin-
nassa sekä nuorisotyössä, joten 
seurakuntaan työllistyminen oli 
luonnollinen vaihtoehto. 

A nn i  K innu n e n

Mitä kristinusko merkit-
see sinulle?
– Sitä, että synnit saa anteeksi, 
kun niitä pyytää. 

Mitä vastaat lopuksi 
kysymykseen, että minkä 
tähden?
– Lasten tähden, niin työssä kuin 
kotonakin. 

maarit itKoNeN

Herranjestaat:
Juho Jormanainen: laulu
Jukka Limingoja: kitara
Vili Mäentausta: kitara
Matti Haapalainen: basso
Pasi Tyybäkinoja: rummut
Sami Juntunen: koskettimet


